Nr. 56 (6)

2014.gada 26.jūnijā

Pirmo reizi Valkas novadā
notiks Lauku diena

Teksts: Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Brūvere
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K

lāt jūnijs un vasara. Ir sācies
atvaļinājumu laiks, kad varam vairāk
mirkļus veltīt sev, saviem tuvajiem.
Brīvdienas var pavadīt atpūšoties brī
vā dabā, strādājot dārza darbus, dodo
ties tuvos un tālos ceļojumos.
Maija nogalē un jūnija sākumā
novadā norisinājās vairāki nozīmīgi
notikumi – darba vizītē Valkā ieradās
Ministru prezidente Laimdota Strau
juma, kura brīvdabas estrādē uzru
nāja latviešu un igauņu korus, kas
vēlāk uzstājās lielkoncertā «Cimzes
kods». «Kamēr Latvijā un Igaunijā
būs dziesmu svētki, tikmēr dzīvos arī
mūsu tautas», uzrunā pauda Strau
juma.
Lielkoncertu «Cimzes kods» atzinī
gi novērtēja viesi, kas bija ieradušies
Valkā. Gandarījums, ka spējām no
organizēt tik nozīmīgu un vērienīgu
pasākumu, kas izskanēja visā Latvijā.
Jūnija sākumā aizvadījām Val
kas - Valgas pilsētu svētkus, kas bija
ne tikai dvīņu pilsētu svētki, bet savā
daudzveidībā un krāsainībā parādīja
visas labās lietas un notikumus, kas
ir novadā un ar kuriem patiesi varam
lepoties.
Jūnijā pieminējām arī komunis
tiskā genocīda upurus – pēc Latvi
jas Valsts arhīva datiem, 1941.gada
14.jūnija deportācijās Latvija zaudēja
vairāk nekā 15 425 iedzīvotājus, no
kuriem 3751 bija bērns vecumā līdz
16 gadiem. To mūsdienās ir grūti
aptvert, tāpēc atbildīgs uzdevums,
skaidrojot vēsturi, mūsu skolotājiem
un audzinātājiem.
13.jūnijā Valkas pagasts nosvinē
ja 105 gadu jubileju – bijušie Valkas
pagasta pārvalžu vadītāji un domes
priekšsēdētājs veidoja atmiņu parku,
stādot ozolus muižas parkā. Patīka
mi pārsteidza amatierteātra «Rūdis»
pirmizrāde «Paradīzē» Evijas Smanes
režijā. Iesaku katram aiziet aplūkot
izstādi «Stiprs ir tas, kam stipras sak
nes», tur – vairāki pārsteigumi un
laikmeta liecības.
Šobrīd jau gatavojamies Melo
diskās mūzikas svētkiem, kas notiks
augustā. Priecīga būs atkalredzēšanās
ar «Bumerangu», kas spēlēs savā zelta
sastāvā ar Edmundu Medni. Pirmās
300 biļetes maksās vien 3 eiro, tās būs
iespējams iegādāties līdz 1.jūlijam, tā
pēc iesaku laicīgi izmantot izdevību!
Lai skaista un patīkamiem notiku
miem bagāta vasara!
Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste Zane Brūvere

et urtdien, 24.jūlijā, pirmo reizi
Valkas novadā notiks atvērtā durv ju
diena laukos. Zemnieki, lauksaim
nieki, agronomi un interesenti no
visas Latvijas ir aicināti doties uz
Vijciema pagast u, kur savā saimnie
cībā Z/S «Piekalnes», viesus uzņems
tās īpašniece un ilggadēja agronome
Ināra Pakalna. Ināra ir viena no ne
daudzajām sertificēt u kart upeļu
šķirņu sēklu ražotājām Latvijā.
Pasākuma pirmajā daļā no plkst.
11.00 līdz 13.00 notiks semināra jeb
izglītojošā daļa, kurā semināra vadī
tāji informēs par tradicionālajām
lauku lietām, pārrunās globālus,
zemniekiem akt uālus jautājumus,
diskutēs par problēmām nozarē, kā
arī apskatīs dažādus produkt us. Pie
dalīsies arī lauksaimnieku sadarbī
bas part neri SIA «Bayer» lauksaim
niecību apkalpojošā daļa, SIA «Ber
ner», SIA «Agrimatco», SIA «NOREX
NORIKA» un citi.
Otrajā daļā, no plkst. 13.00 līdz
15.00, notiks lauku apskate (kart upe
ļu, labības, rapšu, u.c.), tiks darbināts
kombains.
Trešajā, saviesīgajā daļā, no plkst.
15.00 līdz 17.00 visi aicināt i uz dis
kusiju, būs iespēja salīdzināt dažā

das kart upeļu šķirnes, not iks deg us
tācijas.  
«No pasākuma sagaidu to, ka
zemnieki sapratīs, cik labi tomēr ir
stādīt augstas kvalitātes sēklu mate
riālus», stāsta pasākuma rīkotāja,
Valkas novada domes kooperācijas
speciāliste Sniedze Ragže. «Otrkārt,
mums ir svarīgi parādīt novada zem
nieku sasnieg umus. Treškārt, mēs
gribam popularizēt ideju, ka, cītīgi
strādājot laukos, var arī labi nopel

nīt», uzsver Sniedze.
Pasākumu plānots pārvērst par
tradīciju, tā mērķis ir veicināt nova
da atpazīstamību, veicināt lauk
saimniecības attīstību novadā, kā arī
piesaistīt jauniešus darbam laukos.
Pasākumu organizē Valkas nova
da dome sadarbībā ar Latvijas Lau
ku konsultāciju un izglītības centru,
Z/S «Piekalnes» un SIA «NOREX
NORIKA». v

Iepriekšpārdošanā biļetes uz Melodiskās
mūzikas svētk iem sākot tikai no 3 eiro
2.

augustā Valkas brīvdabas estrādē pirmo reizi no
tiks unikāls pasākums – Melodiskās mūzikas svētki
«Vilciens Rīga - Valka».
Šobrīd ir zināms, ka pasākumā uzstāsies vairākas Latvi
jā iemīļotas grupas – «Bumerangs», «Bruģis», «Mākoņstū
mēji», Big Al and The Jokers» un «Trīs tenori», kā arī vairā
kas citas pazīstamas grupas. Pēc ilga pārtraukuma grupa
«Bumerangs» vienīgo reizi atkal spēlēs «zelta» sastāvā, jo
speciāli uz šo pasākumu no ASV ieradīsies tautā ļoti iemī
ļotais leģendārās grupas dalībnieks Edmunds Mednis. Pa
sākumu vadīs Valmieras teātra dziedošo aktieru grupa
«Žerāri».
Biļešu cenas pasākumā būs ļoti demokrātiskas, iepriekšpārdošanā pirmajām 300 biļetēm līdz 1.jūlijam cena būs ti
kai 3 eiro, vēlāk – 5 eiro, pensionāriem un skolēniem līdz 18
gadu vecumam – 3 eiro, ģimenes biļete (2 pieaugušajiem un
2 – 5 bērniem) maksās tikai 10 eiro, bet pirmsskolas vecu
ma bērni pasākumu varēs apmeklēt bez maksas. Pasāku
ma dienā biļete maksās 6 eiro, pensionāriem un skolēniem
līdz 18 gadu vecumam – 3 eiro, savukārt, ģimenes biļete 12
eiro.
Vakara pasākumā mūzika skanēs tikai un vienīgi «dzī
vajā izpildījumā». Pašvaldība cer, ka pasākums ar laiku iz
veidosies par skaist u tradīciju novadā un katru gadu pie
saistīs aizvien vairāk apmeklētājus.
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras namā
katru darba dienu no plkst.12.00 līdz 20.00, Biļešu servisa
kasēs un www.bilesuserviss.lv v / Teksts: Zane Brūvere

Tiekamies «Melodiskās mūzikas
svētkos» Valkas brīvdabas estrādē!
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J.Cimzes 200 gadu jubileja

Apbalvo vizuālo darbu
konkursa laureātus

Teksts: Maruta Stabulniece

7.

jūnijā uz svinīgu noslēgu
ma pasākumu aicināja vizuālo
darbu konkursa «Jāņa Cimzes
Dziesmu rota» laureātus.
Atzīmējot skolotāja, latviešu
mūzikas darbinieka Jāņa Cimzes
200 gadu jubileju, Valkas Mākslas
skola sadarbībā ar Valkas novada
domi un Latvijas Nacionālo kul
tūras centru, rīkoja Latvijas pro
fesionālās ievirzes mākslas skolu
audzēkņu vizuālo darbu konkur
su, uz kuru tika aicināti piedalī

ties profesionālās ievirzes māk
slas skolu audzēkņi vecumā no 9
līdz 18 gadiem.
46 Latvijas novadu Mākslas
skolas konkursam iesūtījušas 465
bērnu darbus – gleznojumus, zī
mējumus un grafikas, kas radīti
iedvesmojoties no latviešu un cit
taut u koru dziesmu krājumā
«DZIESMU ROTA» publicētām
J.Cimzes latviešu tautas dziesmu
apdarēm.
Darbi būs apskatāmi Valkas
kultūras namā un Valkas Māk
slas skolā līdz augusta beigām. v

Dome izdod J.Cimzem
veltītu kompaktdisku

Teksts: Līga Lāne, Valkas novada
domes kultūras darba organziatore

V

alkas novada dome Jāņa
Cimzes godināšanas un viņa
darbības popularizēšanas nolūkā
ir izdevusi kompaktdisku «Jānim
Cimzem – 200». Diskā retrospek
tīvā veidā ar kora mūziku ir parā
dīta Jāņa Cimzes daiļrade kultū
ras mantojuma nolūkā.
Repert uārā iekļautās tautas
dziesmu apdares var iedalīt no
sacīti trīs grupās, kuru starpā ir
gan Vispārējos latviešu Dziesmu
svētkos skanējušas Jāņa Cimzes
tautasdziesmu apdares, gan pla
šu atzinību neieguvušas latviešu
tautasdziesmu apdares.
Repert uārā iekļautas Jāņa Cim
zes latviešu tautasdziesmu apda
res (neierastā vai piemirstā jubi
lāra harmonizējumā) vīru korim,
kas bija pirmais / pamata kora
veids, uz kura balstījās mūsu ko
ru mūzikas attīstība un dziedā
šanas tradīcija kopumā.
Lielākā programmas daļas at
vēlēta jauktā kora balsu saliku
mam, kuram Jānis Cimze apda
rinājis nozīmīgu latviešu tautas
dziesmu, kas akt uālas gandrīz
pusgadsimt u un joprojām labi at
pazīstamas.
Vienlaikus kompaktdiskā at
rodamas arī plašākam klausītāju
lokam nezināmas latviešu tau
tasdziesmas un to apdares, kas
būt u pelnījušas biežāku to iz

mantojumu ikdienā.
Kā sava veida pateicība par ie
guldīto darbu latviešu tautas
dziesmas un kormūzikas attīstī
bā, kā arī skaista dāvana 200.jubi
lejā, skaņu ieraksta repert uāra
noslēg umā ir trīs mūsdienu
kompon ist u – R.Paula, M.Brau
na, S.Mences (šī brīža latviešu
tautai zīmīgu skaņražu) skaņdar
bi Jāņa Petera īpaši šim notiku
mam radītā dzejas ciklā «Stiprā
pils – Dziesmu rota», kas pirmat
skaņojumā skanēja latviešu un
igauņu dziesmu dienā «Cimzes
kods» 31.maijā Valkas brīvdabas
estrādē.
Kompaktdisks papildināts lat
viešu un angļu valodā ar Valkas
novadpētniecības muzeja speci
ālistes Ligitas Drubiņas informā
ciju par UNESCO svinamo dienu
kalendārā iekļautā Jāņa Cimzes
darbību.
Dziesmas kā arī pirmatskaņo
jumus, izpildīja XXV Vispārējo
latviešu dziesmu un XV Deju
svētku Lielās balvas ieguvējs,
Latvijas Kultūras akadēmijas
jauktais koris SÕLA (diriģents
Kaspars Ādamsons).
Paldies par finansiālu atbalstu
Valsts Kultūrkapitāla fondam,
SIA «Valmiermuižas alus», AS
«Latvijas valsts meži», Vidzemes
plānošanas reģionam.
Kompaktdiskus var iegādāties
Valkas Tūrisma birojā un Valkas
novadpētniecības muzejā. v

J.Cimzes seminārā muzicēs
«Sinfonietta Rīga» stīgu kvartets
Teksts: Gundega Veinberga

J

āņa Cimzes dzimšanas dienā, 3.
jūlijā, plkst.19.00 uz koncert u Cimzes
seminārā aicina «Sinfon ietta Rīga» stī
gu kvartets. Pasākuma laikā not iks arī
J.Cimzes veltītās pastmarkas atklāša
nas prezentācija.
Kopš izveidošanās 2007. gadā kvar
teta sastāvs ir piedzīvojis izmaiņas.
Šobrīd kvartetā muzicē: KRISTIĀNA
ŠĪRANTE (I vijole), AGNESE KANNI
ŅA-LIEPIŅA (II vijole), ARTŪRS GAI
LIS (alts), KĀRLIS KLOTIŅŠ (čells).

Lai arī Sinfoniettas kvartets savā re
pert uārā ietver skaņdarbus no praktis
ki visiem mūzikas vēst ures periodiem,
kad vien stīgu kvartetam rakstīja un
iesaistās projektos, kuri pārkāpj aka
dēmiskās mūzikas slieksni, visērtāk
ansamblis jūtas mūsdienu mūzikā. No
zīmīga vieta kvarteta repert uārā ir lat
viešu mūsdienu komponist u darbiem.
Sinfonietta Rīga stīgu kvartets ticis
nominēts Latvijas Lielajai mūzikas bal
vai 2007 kategorijā Gada debija. Vairāk
informācija par stīgu kvartet u: www.
sinfoniettariga.lv v

Kultūras projektu finansēšanas
konkursā atbalstīti visi
iesniegtie projekti
Teksts: Līga Lāne

19.

maijā notika Valkas novada
domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēde, kurā izvērtēja Valkas
novada domes kultūras projekt u finan
sēšanas konkursam iesniegtos pietei
kumus.
Pavisam bija iesniegti 5 pieteikumi,
visi atbilstoši konkursa Nolikuma pra
sībām. Pēc komitejas vērtējuma tika at
balstīti visi iesniegtie projekti, tādējādi
to realizācijai paredzot EUR 1358 kon

kursam plānotā finansējuma. Daļai
projekt u netika piešķirts pilns pieprasī
tais finansējuma apjoms.
Atbalstītie projekti: «Valkas novada
mazpulku Rudens forums «LABO
DARBU GADS 2014»» – biedrība «Lat
vijas Mazpulki»; «Rīga - Pekina - Rīga»
– biedrība «Atbalsts Valkai»; «Doma iz
gaismo vārdu» – biedrība «Valkas Dā
mu klubs»; «Trin, Jānīt, izkaptiņu» –
Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas
biedrība «Ugunspuķe»; «Ceļš uz Gais
mas pili» – Ieva Zariņa. v

[
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Ar optimismu dzīvē un darbā

Intervija ar Sporta un jaunatnes daļas vadītāju Kristīni Karoli
dzimst aktīva sporta dzīve.
K
ristīni pirmo reizi ie Ceru, ka jaunie sporta orga
vēroju «Sporta laureāta» ap

balvošanas ceremonijā. To
vakar jaunā sieviete tik labi
vadīja pasākumu, ka neviļus
iedomājos – viņa tikt u viegli
galā ar jebkuru uzdevumu.
Jaunie darba pienākumi
Sporta un jaunatnes daļas
vadītājas amatā noteikti ir iz
aicinājums, bet, manuprāt,
Kristīnei darbos palīdz per
sonīgais šarms, intelekts un
nezūdošs optimisms.
«Pirms sāku strādāt Val
kas novada domē, strādāju
«Vidzemes slimnīcā» «Vidze
mes Rehabilitācijas centrā»
Valmierā un Valkā par fizio
terapeiti. Šobrīd turpinu strā
dāt Valkas slimnīcā jau pēc
darba dienas beigām domē.
Aprīlī ieguvu sertifikāt u fizioterapijas specialitātē un,
lai to nezaudēt u, jāt urpina
nostiprināt gūtās iemaņas.
Arī šis darbs ir sirdij tuvs –
palīdzēt cilvēkiem kustēties
kvalitatīvāk, mazināt sāpes,
uzlabot pašaprūpi un mudi
nāt dzīvot veselīgāk, atrodot
katram piemērot u fizisku
aktivitāti,» stāsta Kristīne.

nizatori Ērģemē, Vijciemā,
Kārķos, Valkas pagastā un
Zvārtavā realizēs savas iece
res. Nākotnē būt u jāorganizē
lielāki sporta pasākumi, lai
novada vārds izskan Latvijas
mērogā. Tas pamazām arī
notiek, sadarbojoties ar igau
ņu puses sportistiem un pa
sākumu rīkotājiem. Mēs at
rodamies unikālā vietā – vie
tā, kur sākas Latvija. Pasāku
mi, kuri veidoti kopā ar igau
ņiem, sportistam piedāvā
ekskluzīvu iespēju atrasties
vienlaicīgi divās valstīs.
Par jaunatnes lietām –
Jauniešu biroju esam ne
daudz pārveidojuši, lai tas
kļūt u draudzīgāks. Ir iecere
vairāk rakstīt projekt us, lai
labiekārtot u Jauniešu biroja
apkārt ni. Vairāk gaidām ide
jas no jauniešiem pašiem. Šo
brīd ir tā, ka jaunie grib visu
gatavu, bet mēs vēlētos inici
atīvu no viņiem.

Kā

noturēt jauniešus

novadā?
Tas atkarīgs, vai šeit būs
jaunas darba vietas. Ja būs,
jaunieši paliks. Katrā ziņā vi
ādas ir tavas sajūtas, ņi atgriezīsies uz sporta un
sākot pildīt jaunos darba kultūras pasākumiem, at
pienākumus?
brauks atpūsties uz Valku
Sajūtas no vienas puses ir brīvdienās.
pozitīvas, jo viss ir pilnīgi
ā ar ekstrēmu sporta
jauns. Patīkami, ka man ir
kolēģis Māris Koops, kuram veidu attīstīšanu novadā,
allaž varu pajautāt neskaid piemēram, skeitbordu?
Būt u vajadzīgs treneris,
ros jautājumus. Pirms sāku
kas
spēt u to mācīt un attīs
strādāt par daļas vadītāju, se
tīt.
Mums trūkst treneru.  
koju līdzi sporta akt ualitā
Vēl
aizvien meklējam fut
tēm novadā un aktīvi pieda
bo
l
a
un šaušanas treneri.
lījos sporta pasākumos. Ie
Jaun
i
e
speciālisti neatgrie
spēju robežās trenējos, uzt u
ru sevi formā, bet gribētos, žas, jo viņiem primārais
lai vairāk cilvēku nākt u uz kritērijs ir alga, tādēļ nereti
stadionu skriet, vingrot. Ru pēc studijām augstskolā, tie
nājot par jaunatnes lietām – paliek galvaspilsētā vai tās
šobrīd interesējos, sekoju tuvumā, kur atalgojums ir
līdzi tam, kas notiek blakus augstāks. Esmu ievērojusi
novados. Meklēju labākās skeitborda laukumā jaunie
idejas, kuras mēs varēt u pār šus trenējamies, gribētos,
lai kāds uzņemas iniciatīvu
ņemt Valkas novadā.
– jauniešiem pamācīt skeit
o tu gribētu atstāt ne bordu. Es par to ļoti priecā
mainīgu un ko mainīt, uz tos! Katrs droši var nākt pie
labot?
manis ar savām idejām. Arī
Par sport u – brīnišķīgs ir mums pašiem, gan jaunatnes
skriešanas seriāls «Opti liet u jomā, gan sportā   ir
mists». Tas ir kā novada zī daudz idejas. Katrā ziņā cen
mols un ir vienīgais Eiropā, tīsimies uzlabot esošo pasā
manuprāt, pat pasaulē, tas ti kumu kvalitāti, lai tie, kuri
kai būt u jāpapildina. No atbrauc no citiem novadiem,
jaunākiem pasākumiem – gribēt u atgriezties un pieda
Valkas četrcīņa, tur gribētos līties sacensības atkal un at
iesaistīt ne tikai novada, bet kal.
cit us Latvijas iedzīvotājus.
ai šobrīd ir vairāk po
Tāpēc tagad aktīvi strādājam
pie šīs disciplīnas populari zitīvā vai kritikas?
Tā nereti ir, ka skabargu
zēšanas. Šī gada sacensībām
ci
t
a
acī ierauga, bet savā baļ
jau pieteikušies dalībnieki
ķi
ne
redz. Kritika palīdz sa
no Valmieras un Smiltenes.
ska
t
īt
lietas, kuras vajadzēt u
Šogad arī vairāk piestrādāts
uz
l
a
b
ot,
bet jāatceras, ka pil
pie mārketinga. Valkas nova
da sporta aktivitātēs iesais nīgi visu perfekti izdarīt nav
tām pagast u sporta organi iespējams. Vienmēr būs ne
zatorus. Priecē, ka arī tur at apmierinātie. Tās lietas, ku

K

K

K

V

Ar optimismu un mērķtiecību gan dzīvē, gan darbā – Sporta un jaunatnes daļas vadītāja Kristīne Karole

ras neizdodas, cilvēki ierau
ga kā pirmās, īpaši mazā pil
sētā.

K

as jauniešus interesē
visvairāk?
Septembrī Valkas jauniešu
birojā būs jauno biedru uz
ņemšana, mēs vēl tiksimies
un runāsim. Šobrīd izskatās,
ka kultūra jauniešus interesē

[

Brīnišķīgs ir
skriešanas seri
āls «Optimists».
Tas ir kā novada
zīmols un ir vie
nīgais Eiropā,
manuprāt, pat
pasaulē, tas tikai
būtu jāpapildina.

visvairāk. Jāatzīst, ka jaunie
šu vidū pietrūkst līderu.
Vienmēr ir kāds, kas uzņe
mas par daudz, un pārējie
ņem to, ko viņiem dod. Nav
tādu, kas būt u līdzatbildīgi,
uzņemtos iniciatīvu noteik
tās sit uācijās. Tās ir manas šī
brīža domas, kuras laika gai
tā var mainīties.
Valkas jauniešu biroju ik
dienā apmeklē 15 – 20 cilvē
ku, Kārķos jaunieši centru
apmeklē mazāk, jo tur ir
daudz mazāk iedzīvotāju.
Zvārtavā aktīvi ar bērniem
un jauniešiem darbojas Kris
tiāna Brolīte. Jauniešiem va
jag motivāciju, ja viņiem būs
interesanti – viņi atnāks uz
piedāvātajām nodarbībām
vai aktivitātēm.
Strādāsim, redzēsim, kā
būs, ilūziju nav. Šobrīd sit u

Kopā ar Vidzemes Rehabilitācijas centra kolēģiem

Kristīne Valmieras maratonā 2012.gadā, pieveikusi
10 km «Nike» skrējienu

āciju izzinu, mācos, darbojos,
no kritikas nebaidos.  Uzska
tu, ka ar pacietību, neatlaidī
bu un smagu darbu var gūt
panākumus, neskatoties uz
esošajiem apstākļiem.
Galvenais ir būt optimis

tam. Viss, kas notiek, notiek
uz labu.
Būsim aktīvi un līdzatbil
dīgi, tikai tad spēsim gūt pa
nākumus! v
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2014.gada 29.maijā Valkas
novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

•
alielināt sabiedrības ar ierobe
žot u atbildību «Valkas Namsaim
nieks» pamatkapitālu. Sabiedrības
pamatkapitālu palielināt, palielinot
esošo kapitāla daļu skait u, pamato
joties uz dalībnieka mantiskajiem ie
guldījumiem Sabiedrības pamatka
pitālā EUR 485 697 apmērā.
• Pēc pamatkapitāla pal iel ināša
nas Sabiedr ības pamatkapitāls ir
EUR 1 071 792 apmērā, kas sastāv
no 1 071 792 kapitāla daļām. Vienas
kapitāla daļas nom inālvērt ība ir
EUR 1.
• Izbeigt Sabiedrības ar ierobežot u
atbildību «VALKAS PILSĒTAS TIR
GUS» darbību un uzsākt likvidāciju.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 «Grozījumi Valkas novada do
mes 2012.gada 23.februāra saistoša
jos noteikumos Nr.9 «Par materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecā
kiem»».
• Saistošos noteikumus Nr.14 «Gro
zījumi Valkas novada domes 2012.
gada 23.februāra saistošajos noteiku
mos Nr.9 «Par materiālo pabalstu
jaundzimušo bērnu vecākiem»» triju
dienu laikā pēc parakstīšanas rakst
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
• Apstiprināt   izcenojumu automa
šīnas «Citroen Berlingo», valsts re
ģistrācijas Nr. HE 659 izmantošanai
EUR 0,25 par kilometru un EUR 8,35
par stundu bez PVN.
• Apstiprināt   izcenojumu automa
šīnas «VW Transporter. valsts reģis
trācijas Nr. JJ 4326 ar kravas kasti  iz
mantošanai EUR 0,38 par kilometru
un EUR 9,64 par stundu bez PVN.
• Apstiprināt izcenojumu metinātā
ja pakalpojumam EUR 7,70 par stun
du bez PVN.
• Apstiprināt izcenojumu atslēdz
nieka pakalpojumam EUR 6,42 par
stundu bez PVN.
• Apstiprināt izcenojumu Kārķu pa
matskolas sporta halles nomai par
vienu stundu – EUR 6,61 bez PVN,
mācību klases nomai par vienu stun
du – EUR 2,48 bez PVN, datorklases
nomai par vienu stundu – EUR 3,63
bez PVN, telpu nomai nometnes vie
nam dalībniekam par diennakti –
EUR 1,65 bez PVN, akt u zāles nomai
par vienu stundu – EUR 3,31 bez
PVN, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nometņu vajadzībām četrām
ēdienreizēm, atbilstoši konkrētās no
metnes specifikai no EUR 4,00 līdz
EUR 15,00 (pēc pievienotās kalkulā
cijas), izcenojumu telpu īrei skolas
ēdnīcā par vienu stundu – EUR 2,48
bez PVN, izcenojumu nakšņošanai
vienai personai par vienu nakti   –
EUR 1,24 bez PVN.
• Par audzēkņu uzņemšanu vasaras
grupās pirmsskolas izglītības iestā
dē «Pasaciņa» iestādes vadītājai iz
veidot Komisiju, kurā iekļaut Sociālā
dienesta darbinieku.
• Noteikt, ka audzēkņu skait u vasa
ras grupās nosaka Komisija.
• Vasaras grupu komplektēšanā
pirmsskolas izglītības iestādē «Pasa
ciņa» ievērot šādus kritērijus:
– iestājoties ir jāveic priekšapmaksa;
– uzņemt, ja vecāki ir nokārtojuši vi
sus iepriekšējos maksājumus.

• Piešķirt finansiālu atbalstu EUR
150,00 grāmatas «Latvijas novadu
dārgumi» izdošanai.
• Piešķirt EUR 500 U-9 grupas dalī
bai futbola turnīrā Zviedrijā no spor
ta pasākumiem paredzētiem līdzek
ļiem.
• Apstiprināt valsts mērķdotācijas
sadali Valkas novadā 2014.gadam
mācību līdzekļu un mācību literatū
ras iegādei.
• Piedalīties programmas «Inteli
ģenta Enerģija Eiropai» projektā
«PRIMES» (Zaļais iepirkums pašval
dībās, lai sasniegt u energoefektīvu
rezultāt u).
• Apstiprināt akt ualizēto «Valkas
novada attīstības programmas 2010.
– 2016.gadam (ar 2014.gada grozīju
miem) galīgo redakciju». Akt ualizē
to Valkas novada attīstības program
mas 2010.-2016.gadam galīgo redak
ciju nodot Vidzemes plānošanas re
ģionam atkārtota atzinuma saņem
šanai, iesniedzot elektroniski nosū
tot uz elektronisko e-pasta adresi
vidzeme@vidzeme.lv. Paziņojumu
par akt ualizētās novada attīstības
programmu 2010. – 2016.gadam ap
stiprināšanu publicēt pašvaldības
mājas lapā www.valka.lv un laikrak
stā «Valkas Novada Vēstis».
• Nodot domes funkcijas, kas saistī
tas ar medību tiesību lietošanas jau
tājumu izskatīšanu, Valkas novada
Medību koordinācijas komisijai.
• Apstiprināt Valkas novada pašval
dības 2013.gada publisko pārskat u.
• Apstiprināt   izcenojumu tirgotā
jiem, kas tirgojas Valkas pilsētas tir
gus teritorijā un gadatirgos šādā ap
mērā:
1.1. nojumē: dārzeņi, stādi, ziedi,
adījumi, meža veltes, par vienu gal
du (2,4 m) tirdzniecības vieta Nr.1 –
8; 14 – 18 – EUR 4,13 bez PVN;
1.2. nojumē: dārzeņi, stādi, ziedi,
adījumi, meža veltes, par vienu viet u
(0,80 m) tirdzniecības vieta Nr.1 – 8;
14 – 18 – EUR 1,24 bez PVN;
1.3. bez nojumes: dārzeņi, stādi, zie
di, adījumi, meža veltes, par vienu
galdu (2,4 m) tirdzniecības vieta Nr.9
– 13; 19 – 23; 24 – 26 – EUR 2,48 bez
PVN;
1.4. bez nojumes: dārzeņi, stādi, zie
di, adījumi, meža veltes, par vienu
viet u (0,8 m) tirdzniecības vieta Nr.9
– 13; 19 – 23; 24 – 26 – EUR 1,24 bez
PVN;
1.5. bez nojumes: dārzeņi, stādi, zie
di, adījumi, meža veltes, par vienu
papildus galdu tirdzniecības vieta
Nr.9 – 13; 19 – 23; 24 – 26 – EUR 2,07
bez PVN;
1.6. uz laukuma no mašīnas – EUR
4,13 bez PVN;
1.7. uz laukuma ar grāmatām – EUR
4,13 bez PVN;
1.8. uz laukuma ar mūzikas ierak
stiem – EUR 6,61 bez PVN;
1.9. uz laukuma mājražotājiem (sud
raba izstrādājumi, bižutērija, pinu
mi, koka izstrādājumi) – EUR 2,48
bez PVN;
1.10. uz laukuma sabiedriskajai ēdi
nāšanai – EUR 11,98 bez PVN;
1.11. bez nojumes: rūpniecības pre
ces, pārtikas preces, par vienu galdu
(2,4 m) tirdzniecības vieta Nr.9 – 13;
19 – 23; 24; 25; 26 – EUR 6,20 bez

PVN;
1.12. bez nojumes: rūpniecības pre
ces, pārtikas preces, no mašīnas –
EUR 6,20 bez PVN;
1.13. paviljonā: viena vieta (Nr.1 – 5)
pārtikas preces – EUR 6,20 bez PVN;
1.14. paviljonā: viena vieta (Nr.6; 7)
dārzeņi – EUR 2,48 bez PVN;
1.15. ar zemenēm un medu: viena
vieta – EUR 2,48 bez PVN;
pārtikas tirgotājiem paviljonā par iz
mantoto elektroenerģiju – EUR 3,72
bez PVN mēnesī.
• Atbalstīt Biedrības «Latvijas Poli
tiski represēto apvienība» organizē
to salidojumu 2014.gada 16.augustā
Ikšķilē, piešķirot EUR 70,00 dalības
maksas segšanai, pēc piestādītā rēķi
na.
• Atbalstīt izstrādāto projekt u «Ēr
ģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa re
konstrukcija – restaurācija», kas ie
sniegts LR Kultūras ministrijā 3.4.3.3.
aktivitātes «Atbalsts kultūras piemi
nekļu privātīpašniekiem kultūras
pieminekļu saglabāšanā un to sociāl
ekonomiskā potenciāla efektīvā iz
mantošanā» 6.kārtā. Projekta atbal
stīšanas gadījumā nodrošināt nepie
ciešamo līdzfinansējumu 50% no ko
pējām projekta attiecināmajām iz
maksām jeb EUR 37 450,00.
• Apstiprināt pārrēķinātos maksas
pakalpojumu izcenojumus (bez
PVN) par Valkas novada pašvaldī
bas iestāžu (izņemot Bibliotēkas un
Valkas novadpētniecības muzeju)
sniegtajiem pakalpojumiem par bi
roja tehnikas izmantošanu.
• Apstiprināt «Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.
– 2020.gadam».
• Apstiprināt Noteikumus Nr.10
«Grozījumi Valkas novada domes
2012.gada 27.septembra Noteikumos
Nr.2 «Kārtība, kādā Valkas novada
dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem» .
• Noteikt 2014./2015. akadēmiskajā
gadā kā atbalstāmās studiju pro
grammas:

1.1. vispārējās izglītības skolotājs ar
specializāciju bioloģija un/vai ķīmija;
1.2. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs, akordeo
na spēle, sitaminstrumentu spēle,
pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle;
1.3. fizioterapeits;
1.4. izglītības psihologs;
1.5. cita novadam nepieciešamā specialitāte (igauņu valodas skolotājs,
sociālais pedagogs).
• Apstiprināt nolikumu Nr.9 «Val
kas pilsētas speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes «Pumpuriņš» no
likums».
• Piešķirt EUR 1500,00 volejbola
kluba «Valka» dalībai Latvijas 1.līgas
sacensībās no sporta pasākumiem
paredzētiem līdzekļiem 2014.gada
budžeta.
• Atbalstīt sporta nometnes rīkošanu
Kārķos no 2014.gada 3.jūlija līdz 2014.
gada 13.jūlijam, apmaksājot ēdināšanas izdevumus EUR 1750,00 no
sporta pasākumiem paredzētiem
līdzekļiem.
• Izdarīt Valkas novada domes 2013.
gada 31.oktobra sēdes lēmumā «Par
centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā» (pro
tokols Nr.20, 4.§) šādu grozījumu:
1.1. Izteikt lēmuma 13.punkta pirmo
teikumu šādā redakcijā:
«Noteikt maksu juridiskām personām, kurām līgums par siltumenerģijas piegādi noslēgts ar Valkas
novada domi, par uzstādīto siltum
mezglu apkalpošanu 2,85 EUR (Ls
2,00) mēnesī bez PVN.»
• Apstiprināt Valkas novada domei
piederošajā īpašumā ielu tirdzniecībai vienas tirdzniecības vietas cenu
EUR 3,30 (bez PVN). Apstiprināt
elektrības pieslēguma cenu vienai
vietai – EUR 4,13. Noteikt, ka vienas
tirdzniecības vietas platība ir 3 x 3
metri. Platības ierobežojums neat
tiecas uz atrakciju izvietošanu. v
Informatīvs pielikums

MAKSA PAR VALK AS NOVADA DOMES
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(izņemot Bibliotēkas un Valkas novadpētniecības muzeju)
N.p.k.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Pakalpojuma veids
(Biroja tehnikas lietošana)

Kopēšana (melnbaltā):
1.1. A4 formāta lapas viena puse
1.2. A4 formāta lapas abas puses
1.3. A3 formāta lapas viena puse
1.4. A3 formāta lapas abas puses
Informācijas izdruka :
2.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse
2.2. krāsainā A4 formāta lapas viena puse
2.3. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse
2.4. krāsainā A3 formāta lapas viena puse
Faksa nosūtīšana:
3.1. novada robežās 1 lpp.
3.2. valsts robežās 1 lpp.
3.3. uz ārzemēm 1 lpp.
Faksa saņemšana:
1 lappuse
Laminēšana:
5.1. A4 formāta lapa
5.2. A3 formāta lapa
Iesiešana glancētos vākos ar iekārtu Unibid

Summa
ar PVN
EUR

0,07
0,10
0,14
0,21
0,07
0,22
0,17
0,34
0,24
0,36
2,84
0,14
0,71
1,43
2,56

[

Nr. 56 2014.gada 26.jūnijā
Valkas novada domē

Noslēgts būvdarbu līgums par
Ērģemes ciema ūdenssaimniecības
infrastruktūras objektu rekonstrukciju

EIROP AS SAV IEN ĪB A

Teksts: Eduards Ivļevs, Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

2

014.gada 13.jūnijā, Valkā, Valkas nova
da domē starp Valkas novada domi un SIA
«Halle B», reģ. Nr. 40003296208 tika parak
stīts būvdarbu līgums «Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība.
Centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanali
zācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā
urbuma rekonstrukcija Valkas novada Ērģe
mes ciemā».
Līgums tiks īstenots Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā projekta  
«Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada
Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā», Nr.
3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/120 ietvaros.
Līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt
esošā artēzisko urbumu «Skola», ierīkot 2 ka
nalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu pār
sūknēšanai un paplašināt ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu ciema teritorijā.
Būvuzraudzību objektā veiks SIA «BaltLi
ne Globe» reģ. Nr. 400037 80856, bet autoruz
raudzību SIA «RemPro» reģ. Nr. 41503041904,
kas 2013.gadā izstrādāja tehnisko projekt u.
Līguma kopējās izmaksas ir 658 801,80

5

eiro, 425 000,00 eiro no attiecināmām izmak
sām finansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds, savukārt, 75 000,00 eiro no attiecinā
mām izmaksām tiek segti no pašvaldības /
finansējuma saņēmēja līdzekļiem.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un no
tekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitā
tes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakal
pojumu pieejamības paplašināšana, nodro
šinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vi
des piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāci
ju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu
racionālu izmantošanu.
Projekta «Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes
ciemā», Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/
120/109 kopējās attiecināmās izmaksas ir
500 000,00 eiro, no tām 425 000,00 eiro finan
sē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, bet
atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs –
Valkas novada dome.
Pēc informācijas par ūdensapgādes un ka
nalizācijas tīklu būvniecību lūdzu vērsties
Ērģemes pagasta pārvaldē («Pūcītes», Ērģe
me, Ērģemes pag., Valkas novads, tālr.
64725225) vai Valkas novada domes Attīstī
bas un projekt u daļā (Semināra ielā 9, Valka,
tālr. 64722236). v

PROJ EKT U «ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA
ĒRĢEMES PAGASTA ĒRĢEMES CIEMĀ» LĪDZF IN ANS Ē EIROPAS SAV IEN ĪB A.
FIN ANS ĒJ UM A SAŅĒM ĒJS ŠĪ PROJ EKT A
IET VAR OS IR VALK AS NOVAD A DOM E.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās 
VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieg uldījums Tavā nākotn ē!

2014.gada 16.jūnijā Valkas
novada domes ārkārtas sēdē
pieņemtie lēmumi

Ņ

•
emt aizņēmumu līdz EUR 219 038,42 apmērā inves
tīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un
materiālās bāzes uzlabošanai no LR Valsts kases ar atlikto
aizņēmuma atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 90 316,31 apmērā izdevu
miem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenoša
nai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz  EUR 119 291,16 apmērā investīci
jām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai – «Gājēju ietves
renovācija Rīgas un Ausekļa ielās, Valkas pilsētā» no LR
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. v

Paziņojums «Par aktualizētās Valkas
novada attīstības programmas 2010.
– 2016.gadam gala redakcijas
nodošanu plānošanas reģionam
atzinuma saņemšanai»

S

askaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 29.maija lē
mumu (sēdes protokola izraksts Nr.7,11.§.) «Par akt ualizētās
Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam
galīgās redakcijas apstiprināšanu» un «Reģionālās attīstī
bas likumu» plānošanas reģions sniedz atzinumu par attīs
tības programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas at
tīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānoša
nas dokument u sistēmu regulējošiem normatīvajiem ak
tiem. Valkas novada dome, saskaņā ar 2014.gada 31.janvāra
Vidzemes plānošanas reģiona atzinumu, ir ņēmusi vērā
plānošanas reģiona izteiktos iebildumus un veikusi nepie
ciešamos labojumus atkārtota atzinuma saņemšanai.
Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam akt ualizācija,
veikta atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības doku
mentos definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritā
tēm. Dokument u veido vairāku daļu kopums:
1) Pašreizējās sit uācijas raksturojums un analīze (sit uācijas
apzināšana).
2) Stratēģiskās daļa.
3) Rīcību (investīciju) plāns.
4) Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.
Plānošanas dokument u izstrādāja Valkas novada dome,
ņemot vērā Valkas novada domes nodaļu un strukt ūrvie
nību ieteikumus, apkopojot sabiedriskajās apspriešanās
uzk lausītos ieteikumus un iebildumus. v

Valkā viesojās Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Teksts: Gundega Veinberga
Foto: Inguna Medne

31.

maijā   darba vizītē Valkā
ieradās Min ist ru prezidente Laim
dota Straujuma. Tikšanās laikā Val
kā novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis izk lāstīja, ar kādām
problēmām sastopas robežpilsēta
Valka. Pašvaldības vadītājs aicināja

L.Straujumu atbalsīt ceļa posma uz
A3 šosejas (no Rīgas – Zemgales ie
lu krutojuma līdz Indrānu ielai) Val
kas pilsētā rekonstrukciju, runāja
par medicīnas pakalpojumu pieeja
mību Valgas slimnīcā Latvijas iedzī
votājiem un Valgas arodskolas lat
viešu grupas finansēšanu. Tāpat
V.A.Krauklis aicināja vērst uzmanī
bu uz īpašo Valkas pilsētas ģeogrā

L.Straujuma tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli

fisko stāvokli un atbalstīt dažādus
Igaun ijas un Latvijas pārrobežu sa
darbības projekt us tieši Valkai un
Valgai, pilsētām, kurām tas būt u
visvairāk nepieciešams.
Pēc tikšanās novada domē mi
nist ru prezidente L.Straujuma ap
meklēja Valkas novadpētn iec ības
muzeju, kur apskat īja izstād i velt ī
tu Jān im Cimzem, vēlāk nol ika zie

dus pie J.Cimzes piem inekļa, god i
not izc ilā taut asd ziesmu apkopotā
ja, latv iešu kora mūzikas pamatl i
cēja un profesionālās mūzikas aiz
sācēja 200.jubilejas gadu. Noslēg u
mā L.Straujuma devās uz Valkas
brīvdabas estrādi, kur uzrunāja liel
koncerta «Cimzes kods» dalībniekus
– ap 2000 dalībnieku no Latvijas un
Igaunijas. v

Laimdota Straujuma uzrunā lielkoncerta dalībniekiem

[
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Valkas ģimnāzijas 2013./2014. mācību gads
Teksts: G.Gindra, Skolas direktora
vietniece, A.Lozda, I.Krieviņa, skolotāja
Foto: no arhīva

V

alkas ģimnāzijā rit pēdējās
2013./2014. mācību gada dienas, kas,
kā ierasts, ir 9., 12.klašu izlaidumu
un jauno 7. un 10.klašu uzņemšanas
laiks. Jūnijā vienmēr notiek gada no
slēguma pedagoģiskās padomes sē
des, kad tiek vērtēts skolas darbs un
veikums, īstenojot mācību procesu
un skolas noteiktos mācību gada uz
devumus.
Mācību gadu ar teicamām sek
mēm (8 – 10 balles) beiguši  4 skolēni:
Zanda Esmeralda Markova (7.a kl.),
Mārtiņš Ķaukulis (8. kl.), Jurģis Me
žulis (9. kl.) un Liene Ķaukule (11.b
kl.). Labi un teicami mācījušies 13
skolēni, un vēl 13 skolēni, kuru vidē
jais vērtējums virs 7,5 ballēm, taču
kādā mācību priekšmetā ir 6 balles.
Skolas vidējā atzīme šogad ir 6,55
balles, visaugstākā vidējā atzīme
skolā ir 11.b klasei. 9.klases eksāme
nu sesija ir noritējusi ļoti labi, skolas
pedagogi un vecāki priecājas par
skolēnu sasniegumiem. 12.klašu dar
ba augļi būs vērtējami vasaras vidū,
kad tiks saņemti centralizēto eksā
menu rezultāti.
Interešu izglītībā priecājamies par
skolas kora rezultāt u Vidzemes no
vada skatē, kur, esot nopietnā kon
kurencē ar Vidzemes lielajiem skolu
koriem, tika iegūts 1.pakāpes dip
loms. Par to vislielākie paldies diri
ģentei Inesei Niklavičai un koncert
meistaram Andrim Niklavičam, pal
dies skolas absolventam Zigfrīdam
Niklavičam, kurš vienmēr palīdz pa
sākumu krāšņākam skanējumam.
Lielisku sniegumu Valkas un Stren
ču novadu skatē parādīja arī deju ko
lektīvs «Vendīgs», kurā vairāki puiši
dejo tikai kopš pavasara. Skatē dejo
tāji ieguva 2.pakātes diplomu, par ko

paldies kolektīva Vadītājai Silgai
Strazdiņai, koncertmeistarei Tijai
Bērtiņai un skolotājai Vinetai Skutā
nei.
Paldies sakām visu interešu izglī
tības pulciņu vadītājiem, kuri ar re
dzamiem rezultātiem priecē gan pa
ši sevi, gan skolas kolektīvu, gan
audzēkņu ģimenes.
Jau trešo gadu skolā tiek pasniegta
Gada balva Kastanis, kad tiek no
teiktas vairāku nomināciju laureāti.
Šogad Gada skolotājs – Vēsma Sel
ga, Gada skolēns – Vilmārs Vesingi,
Gada sportists – Klāvs Bošs, Gada
aktīvists – Ruslans Hodorkins, Savē
jais – Elīna Bērziņa, Vislabākais čoms
– Dāvis Zirnis. Apsveicam  un patei
camies balvu īpašajiem sniedzējiem
– Valkas novada domes priekšsēdē
tājam V.A. Krauklim, Izglītības, kul
tūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājam R.Rastakam, uzņēmējam
M.Stalim, Ziemeļlatvijas redaktorei
I.Johansonei, skolotājai I.Hedemar
kai, skolas direktorei L.Kreicbergai,  
mūziķiem Anetei Irklei un Ernestam
Lībietim.
Maijā RTU rīkot ajā valsts elek
tron ikas olimpiādē 11.b klases sko
lēns Sergejs Cibul is ieg uva 2.viet u,
par ko priecājam ies visi skolēn i un
skolotāji!
Lai palielināt u to skolēnu skait u,
kas jau skolā padziļināti apgūst
programmēšanas pamat us, vispār
izglītojošajās skolās Latvijā tika uz
sākts izglītības projekts Start(IT). Arī
Valkas ģimnāzijā 2013. gada septem
brī programmēšanas pulciņa 12 da
lībnieki uzsāka apgūt programmē
šanas valodu Java un veidoja nelielas
aplikācijas Android ierīcēm. Savas
programmas skolēni testēja gan vir
tuālajās Android ierīcēs, gan savos
mobilajos telefonos vai planšetēs.
Noskatoties video lekcijas un atbil
dot uz jautājumiem, skolēni krāja

Vasaras turnīri jauniešu birojā

V

asarā jauniešu birojā
nepavisam nevalda klu
sums. Aktīvi norisinās da
žādi turnīri. Jaunieši vecu
mā no 13 līdz 25 gadiem ir
aicināti sacensties un pār
baudīt savas prasmes gal
da tenisā, «Duraka» kāršu
spēlē, kā arī novusā. Trīs
turnīri, katrs ar pieciem
posmiem norisināsies jūni
jā un jūlijā. Reģistrēšanās
katram posmam sākas
stundu pirms tā sākuma.
Visi posmi sākas 16.00.
Jauniešu birojs aicina da
lībniekus Semināra ielā 27,
Valkā. Pirmie posmi jau ir
norisinājušies, un pēc tiem
rezultāti ir sekojoši.
«Durakā»: 1.vieta – Na
dīne Lūsa; 2.vieta – Monta
Lūsīte; 3.vieta – Daina Kār
kliņa.
Novusā: 1.vieta – Emīls
Dubļāns; 2.vieta – Vladis
lavs Ņikiforovs; 3.vieta –

punktus. Tā 10.b klases skolēnam
Dāgam Ikšelim tika piešķirts dip
loms par izciliem sasniegumiem
projektā Start(IT), medaļa Start(IT)
programmēšanas ent uziasts 2014»
un mākslinieka KIWIE dizaina Tkrekls «Programmēju, tātad esmu!»
Kā viens no lielākajiem maija noti
kumiem noteikti ir jāmin pasākums
Alūksnē, kad Valkas ģimnāzija uz
gadu saņēma glabāšanā Cēsu Skol
nieku rotas piemiņas karogu. Nāka
majā mācību gada laikā esam plāno
juši interesant u pasākumu plānu,
kurā būs iesaistītas visas 10 Vidze
mes skolas – karoga glabātājas.
Pavisam noteikt i varam apgalvot,
ka dalība dažādos projektos ir Val
kas ģimnāzijas «stiprais trumpis»,
to apliecina arī 12.a klases skolēna
V.Vesingi pētījums par skolēnu dalī
bu projektos, kā rezultāts ir patiesi
iespaidīgs: 74% Valkas ģimnāzijas
12.klašu skolēnu ir piedalījušies

starptautisku projekt u ietvaros. Šo
gad skolēni bijuši Polijā, Dānijā, sko
lotāji Spānijā, savās mājās esam uz
ņēmuši viesus no Dānijas, Spānijas,
Itālijas, Rumānijas un Turcijas. Tikko
jūnijā Dvīņu pilsēt u festivālā sevi
brīnišķīgi parādīja 11.klašu skolēni.
Piedalāmies kultūras, mākslas,
sporta, jaunsardzes, uzņēmējdarbī
bas, novadpētniecības, eksakto zi
nātņu  aktivitātēs gan savā skolā, gan
novadā, gan valstī, gan ārpus tās ro
bežām – tā patriotiski rādot sevi kā
Valkas ģimnāzijai piederošie.
Paldies visiem, visiem, kuri šogad
jebkādā veidā ir atbalstījuši skolu un
skolēnus!
Ar   vasaras pilnbrieda un saul
griežu sajūt u no Valkas ģimnāzijas
sakām visiem – īpaši skolotājiem,
skolēniem un viņu ģimenēm – gaišu,
skaist u un brīnumainu vasaru! v

Kopā ar zviedriem izzina jauniešu problēmas

Jauniešu domē

Teksts: Vilmārs Vesingi

Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga saņem Cēsu skolnieku
rotas ceļojošo karogu

Daina Kārkliņa.
Galda tenisā: 1.vieta –
Kristaps Polakens; 2.vieta –
Emīls Dubļāns; 3.vieta –
Jurģis Gartmanis.
Visiem rezultātiem līdzi
var sekot interneta vietnē –
http://tiny.cc/turniiri
Katra posma, kā arī kop
vērtējuma uzvarētāji sa
ņem diplomu un balvas,
kuras sarūpēt palīdz bied
rība «Gadsimtu Griežos»
un Valkas Tūrisma Infor
mācijas Birojs. Atlikušie
turnīri norisināsies – «Du
rakā»: 17.jūnijā, 1.,8.,15.jū
lijā (otrdienās); galda teni
sā 19.jūnijā, 3.,10.,17.jūlijā
(ceturtdienās); novusā: 18.
jūnijā, 2.,9.,16.jūlijā (treš
dienās).
Citām Valkas Jauniešu
domes un Valkas Jauniešu
biroja aktivitātēm var sekot
līdzi http://valkasjauniesi.
co.nr vai https://twitter.
com/JaunieshuDome v

Teksts un foto: Vilmārs Vesingi, Valkas novada domes Jaunatnes brīvā laika organizators,
Valkas Jauniešu domes prezidents

V

alkas Jauniešu do
mes dalībnieces Krista
Burkēvica un Džineta Za
riņa no 23. līdz 26.maijam
viesojās Zviedrijā, Gēte
borgā. Tur norisinājās
Vidzemes plānošanas re
ģiona projekta «Jauniešu
un Demokrātija» aktivitā
te, kas īstenota caur prog
rammu «Jaunatne Darbī
bā».
Projektā piedalījās lat
viešu un zviedru jaunieši,
kopskaitā 40 cilvēki. Trīs
dienu laikā tika apzinātas
un apspriestas akt uālās
jauniešu problēmas, mek
lēti to risinājumi. Jaunieši
kopīgi diskutēja par jaun «Jaunatne darbībā» ir lieliska iespēja jauniešiem satikties un kopīgi
iešu centriem un to nozī diskutēt par aktuāliem jautājumiem
mi. Tika runāts arī par
tējo varu. Tika izdarīts secinājums, ka Valkā
Eiropas Savienības Parlamenta vēlēšanām.
pašvaldība vairāk ņem vērā jauniešus, kā ap
Pasākuma programma sastāvēja no disku meklētajā Zviedrijas pilsētā.
sijām, darbnīcām, kā arī no citām aktivitātēm,
Projekta turpinājumā, vasarā not iks gata
piemēram, pilsētas apskates un brauciena ar vošanās zviedr u jauniešu vizītei Latvijā 17. –
laivu.
19.oktobrī, kur jaunieši turpinās runāt par
Meitenēm tika dota iespēja arī apmeklēt jauniešu akt uālajām problēmām. v
vietējos jauniešu centrus un ar vietējiem jaun
iešiem diskutēt par jauniešu kontakt u ar vie

[
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Zelta vērtības

Sveicam mūsu Zelta pārus!

Teksts un foto: Zane Brūvere, Valkas
novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste

M

aija mēnesī Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents Ar
mands Krauklis un Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa devās
sveikt divus brīnišķīgus zelta pārus
– Jāni un Birut u Kopštālus un Ivaru
un Vizbulīti Meļķus.
Jānis un Biruta mūs sagaidīja sa
vās mājās un pēc skanīgajiem apsvei
kumiem arī atklāja mums, kā iepazi
nušies. Biruta stāsta, ka toreiz spēlē
jusi akordeonu Blomē un dejojusi
deju kolektīvā. Tā arī abi iepazinu
šies un sadejojušies. Abi ir turnēnie
ši, taču vēlāk liktenis abus aizvedis

uz Valku. Biruta smaida, ka Jānim
bijis jāpiekrīt nākt uz Valku.
Biruta stāsta, ka ģimenē svēta lieta
ir radu saiets – ar Jāņa radiem gan
sanākot tikties mazāk. Jānis smaida,
ka māsa, piemēram, dzīvojot Latvi
jas otrā galā – Ventspilī. Radi abiem
– pa visu Latviju. Parasti jau radi tie
koties kapu svētkos.
Pāra lielā sirdslieta ir rūpes par
dārzu. Biruta stāsta, ka nevar iedo
māties zemi, kas nav rūpīgi apstrā
dāta līdz pēdējai maliņai, visam jā
būt ar sirdi un dvēseli apstrādātam
un iekoptam. Zemes darbiem abi
velta daudz laiku. Nav laika slinko
šanai. Jānis un Biruta ir «cīruļi» un
mostas agri no rīta. Pavadot laiku,
kopīgi šķirstot albumu un atceroties
dažādus dzīves notikumus, laiks pa

Ar mīlestību iespējams viss  Jānis un Biruta Kopštāli

skrēja ļoti ātri.
Pēc ciemošanās ir silta un mājīga
sajūta, pāra dzīvesstāsts ir savā varā
pārņēmis arī sveicējus. Novēlējām
pārim satikties dimanta kāzās.
Tālāk devāmies pie Ivara un Viz
bulītes Meļķiem, kuri mūs sagaida
gaišā un plašā istabā, apkārt virmo
svētku sajūta. No pāra strāvo opti
misms un sirsnība, ko izdevies sa
glabāt, neskatoties uz dažādiem dzī
ves līkločiem.
Ivars stāsta, kā iepazinušies: «Viz
bulīte toreiz strādāja frizētavā, iepre
tim tagadējam  veikalam «Top». Tur
es gāju pucēties un tā iepazinā
mies».
«Tajā laikā abi bieži gājām uz kul
tūras namu, kur spēlēja dzīvais or
ķestris», atmiņu stāstījumu turpina

Ivars. «Precējāmies 1.maijā. Vēl tagad
atceros, laiks bija kolosāls, saulains».
Uz jautājumu, vai toreiz 1.maijā bijis
iespējams precēties, abi atbildēja, ka
varēja gan.
Ivars ciemošanās laikā stāsta, ka
dzīvojis izcilā Latvijas armijas ģene
rāļa Radziņa dzimtajās mājās «Jaun
vīndedzēs», mājā bijušas 6 istabas.
Toreiz, kur tagad lauks, agrāk slējās
12 ēkas.
Laiks, ko pavadījām mājās, bija
brīnišķīgs un neaizmirstams. Novē
lam visiem tādu sirsnību, kāda pie
mīt pārim un ceram tikties atkal!
Novēl am mūs u Zelt a pāri em
laim i, sat ic īb u, ves el īb u un pārt i
cīb u! v

Arvien dvēselē un garā jauni Ivars un Vizbulīte Meļķi

Valkas pagastam – 105
Teksts: Evija Smane
Foto: Zane Brūvere

I

r 2014.gads, kas Valkas pagas
tam paiet jubilejas zīmē. 13.jūn ijā
atkal sat ikām ies kuplākā pulkā,
lai svinēt u Valkas pagasta 105 ga
du jubileju. Par godu jubilejai at
klāja izstādi «Stiprs tas, kam stip
ras saknes». Izstādē apskatāmas
Valkas mākslas skolas jauno māk
slin ieku gleznotās gleznas, kurās
ata inotas Valkas pagasta apd zī
votās vietas, tāpat istabā ir arī
daudz fotomater iāli no dažādiem
laik iem Valkas pagasta dzīvē. Ap
skatāma ir arī Daiņa Zepa privātā
māla medaļu kolekc ija.
Valkas pagasts izveidots 1909.
gadā, ter itor iju atdalot no Lugažu
pagasta. 1935.gadā Valkas apr iņ
ķa Valkas pagasta plat ība bija 49,1
km² un tajā dzīvoja 598 ied zīvotā
ji, tas bija mazākais pagasta ap
riņķī. 1945.gadā pagastā izveidoja
Valkas ciema padom i, ko gan 1947.
gadā likv idēja, bet atjaunoja 1949.
gadā līdz ar pagasta likv idēšanu.
Valkas rajona Valkas ciemam
1954.gadā piev ienoja likv idētos
Lugažu un Pedeles ciemus.1990.
gadā ciemu reorgan izēja par pa
gast u.

2009.gadā Valkas pagast u kā
adm in ist rat īvo ter itor iju iek ļāva
Valkas novadā. Šajā pat gadā pa
gasts nosvin sav u simto jubileju,
šiem svētk iem par godu top pa
gasta karogs un ģerbon is. 2010.
gada 15.jūn ijā Lugažos durv is ver
atjaunotājā ēkā pagasta pārvalde,
bibl iotēka un saieta nams. Kult ū
ras dzīve pagastā ir akt īva, jo na
mā darbojas div i moderno deju
kolekt īv i, div i amat ierteātr i, vidē
jās paaud zes deju kolekt īvs un di
vi vokāl ie ansambļi.
Par godu apaļajai jubilejai mui
žas parkā bijušie Valkas pagasta
priekšsēdētāji un pārvaldn iek i –
Helēna Kurme, Gunt is Bašķ is,
Andrejs Kaln iņš, pašreizējais pār
valdn ieks Jān is Lapsa un novada
domes priekšsēdētājs Vents Ar
mands Kraukl is veidoja «Atm iņu
parku», stādot ozolu aleju.
Bijušajiem un tagadējam pagas
ta pārvaldes vadītājām un novada
domes priekšsēdētājam tika dāv i
nātas jauni zveidotās Valkas pa
gasta vilnas zeķes. Zeķes adījušas
Valkas pagasta ied zīvotājas, zeķes
ir adītas Valkas pagasta tautastēr
pu krāsās, tās turpmāk būs kā dā Vents Armands Krauklis stāda pirmo ozolu «Atmiņu parkā»
vana Valkas pagasta ied zīvotā
Vakar u noslēd za Valkas pagas rāde pēc R.Blaumaņa stāsta mot ī
jiem.
ta amat ierteātra «Rūdis» pirmi z viem «Paradīzē». v
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7.Starptautiskais turnīrs florbolā «BorderCup 2014» noslēdzies
Teksts: Ilvars Rullis
Foto: Raivo Rjabkovs

17

. un 18.maijā Valkas
ģimnāzijas sporta hallē risinā
jās 7.Starptautiskais turnīrs
florbolā «BorderCup 2014».
Šajā gadā turnīram bija pietei
kušās 16 komandas no četrām
valstīm – Latvijas, Liet uvas,
Somijas un Krievijas. Koman
das tika sadalītas 4 apakšg ru
pās, to spēles risinājās turnīra
pirmajā dienā.
Dienas beigās bija noskaid
rots viet u sadalījums pa gru
pām, līdz ar to komandas uzzi
nāja sav us pretiniek us 1/8 fi
nālā, ar kur u arī sākās otrā Pirmo trīs vietu ieguvēji var lepoties ar iegūtajām medaļām
diena. Grupu līderēm pirmā
da «RDc» un «Baltais Gulbis», kā arī tablo rādīja 3:0 «Baltā Gulbja» labā un
kārta problēmas nesagādāja un visas
«Naukšēni» un «STK». Abu pusfināļu komanda pēc gada pārt rauk uma ieg uva
četras grupu uzvarētājkomandas iekļu
spēļu pamatlaiks beid zās ar vienādu re turnīra uzvarētāja tit ulu.
va 1/8 finālā. Turnīrs šajā kārtā beid zās
zultāt u 2:2. Līdz ar to spēles uzvarētājs
Par turnīra rez ultatīvāko spēlētāju
divām otro viet u apakšg rupu spēlēs ie
bija jānoskaidro pēcspēļu metienos. Ša kļuva Ritvars Bērziņš, kurš saņēma bal
guv ušām komandām – «Vimba» ar re
jā reizē labāk veicās «Baltajam Gul vu no OXDOG un suvenīr us no Valkas
zultāt u 2:3 zaudēja komandai no Krie
bim» un «Naukšēniem», kas arī tad cī novada. Tāpat visas komandas saņēma
vijas «Mad Salmons», «Ogres Vilki»
nījās finālā. Spēlē par 3.viet u tikās somi piemiņas suvenīr us no Valkas novada,
piekāpās komandai «STK» – 1:5. Ce
un «STK». Šajā spēlē veiksmīgāki un firmas «Sporta punkts Latvija». Liels,
turtdaļfinālos divās spēlēs uzvarēja gru
meistar īgāki izrādījās komandas «STK» liels paldies visām komandām un spēlē
pu uzvarētājas: «Baltais Gulbis» –
spēlētāji un spēli noslēd za 2:1 savā labā, tājiem par atsaucību un dalību turnīrā.
«Sharks» (Krievija) (3:1), «Naukšēni» –
izcīnot turnīrā bronzas medaļas. Fināl
Šogad pirmo reizi «Bordercup 2014»
FK Valka (3:1). Otrās divas spēles no
spēles sāk ums Naukšēnu komandai iz otrās dienas spēles ar biedr ības «At
slēd zās ar rez ultātiem: «Ikšķile» (1) –
vērtās diezgan neveiksmīgs, jo tika ie balsts Valkai» atbalstu bija iespēja vērot
«RDc» (2) (Somija) (1:2 PS) un «AKlaisti divi vārti vairāk umā. Tālāk jau Sportacentrs.com mājas lapā un televī
12» (1) – «STK» (3) (1:3). Līdz ar to tika
komandas cīnījās ļoti līd zīgi. «Baltajam zijā. Pēc Sportacentrs.com datiem šo
noskaidroti pusfināla pāri. Par iekļūša
Gulbim» vārtos lieliski darbojās Āris iespēju bija izmantojuši 945 interesenti.
nu finālā savā starpā tikās somu koman
Ulmanis. Pēc finālsvilpes rez ultāts uz Visvairāk skatītāju bija Latvijā (706),

Valkas jaunie florbolisti iegūst zelta medaļas
Teksts un foto: Gunta Smane,
projekta «Esi aktīvs sportā visās
trijās valstīs» koordinatore

Valkā viesosies
Izraēlas treneri
Teksts: Jana Maļceva, FK «Valka
Junior» valdes priekšsēdētāja

M

aija pēdējā dienā uz Novo
devjatkinu (Krievija) devās Valkas
un Valgas pilsēt u jaunās florbola ko
mandas, lai piedalītos florbola turnī
rā.
Valkas skolēnu florbola komanda
uzvarēja spēlēs pret Nododevjatki
nu lauku pašvaldības komandu
(Krievija) un Valgas pilsētas koman
du Novodevjatkinā turnīra 2.kārtā.
Arī turnīra 1.kārtā, kas notika Valkā,
mūsu komanda uzvarēja visās spē

tad seko Lielbritānija (37), Somija (26),
Francija (23), Igaunija (10), Norvēģija,
Nīderlande (8), Liet uva, Zviedr ija (7),
ASV (6). Televīzijā finālspēles esot vē
rojuši apmēram 2500 skatītāji.
Visas spēles tiesāja tiesneši Aivars
Māliņš, Mārtiņš Lar inovs, Emīls Luk
janskis, Jur is Zilberts un Atis Stepāns,
protokolus rakstīja Aija Rulle un Aivars
Kristiāns Rullis, par ko liels paldies vi
ņiem. Protams, liels paldies Valkas no
vada pašvaldības un Valkas ģimnāzijas
atbalstam. Tāpat spēlētāju vārdā paldies
ģimnāzijas kafejnīcas kolektīvam par
garšīgām maltītēm.
Uz tikšanos «BorderCup 2015» – 16.
un 17.maijā! v

lēs un kopumā saņēma turnīra kau
su un zelta medaļas.
Īpaši prieks par Novodevjatkinas
puišiem, kuri florbola spēles mākslu
sāka apgūt tikai pagājušā gada bei
gās apmācību nometnē Valkā, bet šī
turnīra kārtā guva pirmo uzvaru
pret Valgas komandu. Kopvērtējumā
2.viet u ieguva Valgas pilsētas ko

Valkas jaunie florbolisti atkal izcīnīja kārtējās zelta medaļas

manda un 3.viet u Novodevjatkinas
jaunie florbolisti. Sacensības tiesāja
divi florbola tiesneši no Sanktēper
burgas florbola kluba.
Florbola turn īrs not ika Igaun ijas
– Latv ijas – Kriev ijas pārrobežu sa
darbības programmas projekt a «Esi
akt īvs sportā visās trijās valstīs» ie
tvaros. v

N

o 25. – 30. jūlijam otro ga
du Valkā not iks intensīvo fut
bola tren iņu nedēļa ar viest re
neriem no Izraēlas pilsētas Ibil
linas. Jaunie futbolist i šajās die
nās apg ūs dažādus futbola ele
ment us, būs interesantas tikša
nās ar pasākuma viesiem.
26.jūlijā Valkas pilsētas stadi
onā pulcēsies mazie futbolist i
uz min i turnīriem. Šajā dienā
atcerēt ies savas futbola gaitas
Valkā un dalīt ies pieredzē ar to
pošajiem futbolist iem ir aicināt i
bijušie Valkas futbolist i, kas sa
vas futbola gaitas uzsāka mūsu
pilsētā. Par to kā viņiem veicas
tagad, futbolist i stāstīs paši.
Visiem kopā būs iespēja izvin
grināt kājas uz futbola lauku
ma.
Aicināt i visi, kuriem tuvs ir
futbols! v

[
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Dažādi

Valkā ierodas konkursa «Eiropas gada
pašvaldība 2014» vērtēšanas komisija
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste

12.

jūnijā Vidzemes plānoša
nas reģiona pārstāvji konkursa Eiro
pas gada pašvaldība I kārtas ietva
ros ieradās vizītē Valkas novada do
mē, lai pēc iespējas pilnīgāk izvērtē
tu pašvaldības un to aktivitātes dzī
ves kvalitātes nodrošināšanā iedzī
votājiem. Valkas novada pašvaldība
bija iesniegusi pieteikumu Eiropas
gada pašvaldība 2014 un cer uzvarēt
nominācijā «Pašvaldība izglītotam,
radošam un aktīvam iedzīvotājam».
Pašvaldība bija sagatavojusi pre

zentāciju, kas raksturoja pašvaldību
attiecīgajās nominācijās un to atbil
stību izvirzītajiem vērtēšanas kritē
rijiem. Pēc prezentācijas noskatīša
nās viesi devās uz pašvaldības pie
dāvātajām institūcijām un vietām,
kas iespējami pilnīgāk raksturo paš
valdības aktivitātes un kuras būt u
jāapmeklē konkursa vērtēšanas ko
misijai, ja pašvaldība kvalificējas
konkursa 2.kārtai.
Vidzemes plānošanas reģions ap
meklēja Valkas novada domi Beverī
nas ielā 3, Valkas mākslas skolu, Val
kas pilsētas kultūras namu, Pedeles
upes dabas taku un estrādi, kā arī
Valkas novadpētniecības muzeju. v

Piemin komunistiskā
genocīda upurus
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste

S

estdien, 14.jūnijā ar klusuma brī
di un ziedu nolikšanu pie akmens pie
minēja komunistiskā genocīda upu
rus.
1941.gadā, naktī no 13. uz 14.jūniju,
vienlaikus no Latvijas, Liet uvas un
Igaunijas bez iepriekšēja brīdinājuma
uz PSRS iekšzemes apgabaliem depor
tēja tūkstošiem cilvēku. No Latvijas
toreiz tika izvesti 15 425 cilvēki, no
kuriem tikai nelielai daļai pēc vairā
kiem gadiem izdevās atgriezties dzim
tenē.
Klātesošos emocionāli uzrunāja
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis: «Labākā
piemiņa tiem, kuri aizgāja bojā Sibīrijā
un nolika savu galvu kaujas laukā, lai
cīnītos par Latvijas neatkarību, ir sa
vas mājas un sētas sakopšana. Svarīgi,

ka ne tikai sakopjam savu sēt u, bet arī
apkārt ni, palīdzam šeit radīt darba
vietas, tādā veidā neļaujot kādai ģime
nei izbraukt no Latvijas. Šodienas sta
tistika ir vēl briesmīgāka – katru gadu
mēs pazaudējam tikpat daudz cilvēku
kā izsūtīšanā. Jā, protams, daļa atgrie
zīsies, bet ne visi. Grūts uzdevums ir
mainīt cilvēku, ģimeņu domāšanu, kā
da tā bija pirmo reizi ceļot Latviju. Vai
rums cilvēku toreiz domāja – ko es da
rīšu, lai mana valsts uzplaukt u?»
«Labākais piemineklis, ko varam
uzcelt, godinot upuru piemiņu, ir ie
mācīt saviem mazbērniem un maz
mazbērniem latviešu dziesmas un ie
mācīt svinēt latviešu svētkus. Es novē
lu, lai mēs nekad neaizmirstu savu
vēst uri, lai mums katru gadu būt u aiz
vien vairāk ar ko lepoties un priecā
ties, un tas būs labākais piemineklis,
tiem, kas aizgāja mūžīgajā sasalumā»,
novēlēja V.A.Krauklis. v

VPR speciālistus Valkā uzņēma Valkas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Brūvere un priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš

Atklāj pilsētas pulksteni

Teksts un foto: Gundega Veinberga

7.

jūnijā svinīgi tika atklāts atjau
notais Valkas pilsētas pulkstenis.
Atklāšanas pasākumā Valkas nova
da domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un novada domes izpilddirek
tors A.Cekuls pateicās visiem, kuri
atsaucās aicinājumam atbalstīt laik
rāža atjaunošanu. Īpašs paldies Īrijā
dzīvojošajiem valcēniešiem Rober
tam un Ilvai Asejevai, kuri mudināja
tur mītošos valcēniešus ziedot pulk
stens atjaunošanai, tāpat paldies Val
kas uzņēmējiem.
Paldies visiem, kas atsaucās aici
nājumam: Ilva un Roberts Asejevi,
Kristīne un Vitālijs Dovbijenko, Di
āna un Ivars Švalbes, Andis Glavec
kis, Mareks un Tatjana Glavecki,
Aleksandrs Rjabkovs, Raimonds On
tensons, Nadežda Vasiļjeva, Raivo
Podnieks, Mareks un Gustavs Vin
gri, Arnis Rudītis, Silva Stale, Ser
gejs Zubarevs, Ilze Stīpniece, Taiga
Mieze, Sanita Ancsone, Romāns Sa
mariks, Pāvels Valovs, Kaspars Di
miņš, Jurijs un Inga Kalašņikovi, Jev
genijs un Vita Ušakovi. Tāpat Valkas
pilsētas pulkstens atjaunošanas dar
bus palīdzēja īstenot Valkas uzņē
mēji: SIA «Valkas meliorācija», SIA
«Valkas meži», SIA «Divi A», SIA
«Vārpas 1», SIA «Valkas Būvnieks»,
SIA «Ziemeļu ekspresis», SIA «Gija»,
IK «Spoža Spalva», SIA «Pepi Rer»,

autoserviss «Ligumss», SIA «Valdro
Agro», SIA «Pebo Nami», SIA «Vari
kon», SIA «MJ Eirobūve» un citi uz
ņēmēji, un personīgi Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents Ar
mands Krauklis. Liels paldies ziedo
tājiem!
«Pulkstenis ir kā liela dāvana Val
kai dzimšanas dienā, kur katrs dāvi
na pa mazumiņam, kopā radot kaut
ko lielu un paliekošu,» savā uzrunā
teica pulkstens idejas autors un īste
notājs SIA «Ziemeļu ekspresis» pār
stāvis Normunds Bricis.
Pasākumu kuplināja Valkas vīru
ansamblis un dziedātājs Valdis Ro
gainis. v

Aicina kārķēniešus piedalīties
māju norāžu konkursā
Teksts: Pēteris Pētersons, Kārķu
pagasta pārvaldes vadītājs
Vents Armands Krauklis noliek ziedus, pieminot Komunistiskā genocīda upurus

Meža ielā būs jauna pietura

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste

P

ēc uzņēmēju un iedzīvotāju lū
guma izveidot piet uru Meža ielā,
Valkas novada dome vērsās pie VTU
«Valmiera», lai rast u iespēju pagari
nāt maršrut u. Vidzemes plānošanas
reģions ir atbalstījis priekšlikumu
un, sākot ar 25.jūniju, pilsētas auto
busa maršrutā būs iekļauta jaunā
piet urvieta.
Pilsētas autobuss Meža ielā pie
stās 7.28 un 18.03. Autobusa kustības

grafiks paliks nemainīgs.
Idejas iniciatore, SIA «Valdro Agro»
direktore Māra Bondare -  Petersena
atzinīgi vērtē pieturvietas izveidi: «Tā
kā esmu idejas iniciatore, ļoti priecājos
par pieturas izveidi. Šeit ir vairākas
darba vietas un ne visiem ir automašī
nas vai velosipēdi, lai nokļūtu uz dar
bu. Tomēr aicinu maršruta lietderību
izvērtēt pusgada laikā, jo jāņem vērā,
ka ir vasaras sezona, ir atvaļinājumu
laiks un saulains. Autobusā braucēju
skaits noteikti būs lielāks rudens un
ziemas sezonā.» v

T

āpat kā cilvēkiem, tā katrai mā
jai un lauku sētai ir savs vārds un
dzīvesstāsts – īpašs un neatkārto
jams. Lai rosinātu iedzīvotājus apzi
nāties savas saknes, izmantot iespēju
aktīvi piedalīties unikālas kultūrvi
des veidošanā, Kārķu pagasta pārval
de ir izsludinājusi Kārķu pagasta
māju vietvārdu norāžu konkursu.
Šāds konkurss tiek rīkots pirmo rei
zi pagasta vēsturē, taču domājams, ja
būs iedzīvotāju atsaucība, dažādi šāda
veida konkursi tiks turpināti. Konkur
ss norisināsies no 14. jūlija līdz 9.
augustam un pretendentus jāpiesaka
māju saimniekiem vai to ģimenes lo
cekļiem, aizpildot pieteikuma veidla
pu, ko var saņemt Kārķu pagasta pār

valdē vai elektroniski sūtot anketu uz
e-pastu karki@valka.lv. Pirmās vietas
ieguvējs saņems 200 EUR, 2.vietas –
100 EUR un 3.vietas ieguvējs 50 EUR
vērtībā balvu. Konkursa komisija iz
vērtēs māju norādes oriģinalitāti, teri
torijas un zāliena sakoptību pie ie
braucamā ceļa.   Komisija var noteikt
arī pārsteiguma balvas par oriģinalitā
ti objektu labiekārtošanā – par nepa
rastu augu, interesantu dekoru u.c. in
teresantu ideju realizēšanu.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana
notiks Kārķu pagasta svētkos 2014.ga
da 9.augustā. Sīkāka informācija kon
kursa nolikumā.
Rudens pusē, kad lauku darbi būs
apdarīti, esam iecerējušu uzaicināt to
ponīmiķi – valodnieku, kurš pēta viet
vārdus, lai ikviens varētu vairāk uzzi
nāt par savu mājas vārdu izcelsmi un
to noslēpumus. v

[
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Divās pilsētās

Atskats Valkas -Valgas dvīņu pilsētu festivālā
Vasaras roka festivāls
«Roka nakts»

Laivu rallijs Pedeles upē

Sadraudzības pilsētu tīklojuma
Twin Towns delegācijas Valkā

Mopēdu sacensības
Pedeles atpūtas zonā

7.jūnijā sadraudzības pilsētu tīk
lojuma Twin Towns delegācijas Val

pilsētas kultūras namā viesi piedalī
jās konferencē «Pārrobežu izglītība,
profesionālās ievirzes izglītība, in
kas mākslas skolā sagaidīja direkto terešu izglītība kā papildinājums
re Maruta Stabulniece. Vēlāk Valkas vispārējai izglītībai». v

Valkas un Valgas pašvaldību
vadītāji rīko pieņemšanu

Notikusi labdarības izsole
«Visi mīļi, visi labi!»

7.

6.jūnijā par godu robežpilsētu
Valkas un Valgas 430.dzimšanas die

nai uz tradicionālo pašvaldību vadī
tāju pieņemšanu aicināja Valkas un
Valgas pašvaldību vadītāji. Abi pil
sēt u mēri pateicās uzņēmējiem, ie

stāžu un domes nodaļu vadītājiem,
darbiniekiem par veiksmīgu un ne
atlaidīgu darbu pašvaldībās. Uz pie
ņemšanu tika aicinātas arī sadrau
dzības pilsēt u tīklojuma Twin Towns
delegācijas, kuras viesojās Valkā un
Valgā. v

jūn ijā Valkas un Valgas Dvīņu pilsē
tu fest ivāla iet varos Dzīvn ieku SOS «Sāra»
rīkoja Labdarības akc iju – izsol i «Visi mīļi,
visi labi!».
Valkas pilsētas kult ūras nama mazajā
zālē pulcējās vairāk i dzīvn ieku labvēļi. Iz
sol i vadīja Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauk
lis. Izsolē un ziedojumos savākt i 468 eiro, no kur iem izsolē ieg ūt i 266
eiro, izsolot visus ziedotos priekšmet us, bet ziedojumos savākt i 202 eiro.
Nauda tiks izl ietota nelaimē nonākušo dzīvn ieku glābšanai un Valkas
novada dzīvn ieku pat versmē nonākušo dzīvn ieku uzt urēšanai. v
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«Skanošā Livonija»
Lielajā ratu pastaigā – balvas visiem dalībniekiem

Tradicionāli arī šogad
Valkas un Valgas dvīņu pil

sēt u festivāla «Skanošā Li
vonija. ietvaros notika jau 3.
Lielā Rat u pastaiga. Šogad
pastaiga bija nopietna –
krāšņais ratiņu gājiens virzī
jās no Valgas Jāņa baznīcas
līdz pat Valkas pilsētas kul
tūras namam. Priecēja fakts,
ka pasākumā piedalījās
igauņu pārstāvji, bet mazliet
žēl, ka dalībnieku skaits ko
pumā bija mazāks nekā
pērn.
Arī šogad Valkas novada
dome dāvāja ratiņu «orde
ņus» un balvas – dāvanu
kartes.
Sakarā ar to, ka dalībnie
ku skaits nebija liels, pie balvām un
ordeņiem tika visu ratu īpašnieki,
kas piedalījās Lielajā rat u pastaigā.
Galveno balvu – bērnu šūpuļzirdzi
ņu starptautiskā žūrija piešķīra dzel
tenajai muzikālo ratiņu komandai.
Tiksimies pēc gada - nu jau Cet ur
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Daudz vērtību
Ir mūža pūrā krāts,
Tev ceļazīmes –
Darbs un goda prāts.
(K.Apškrūma)

Valkas pilsēta

Svetlana Sokolova 02.07., Andrejs
Mors 03.07., Dzidra Šnuka 05.07., Ed
gars Volberts 05.07., Ņina Domanska
06.07., Olga Sekačeva 06.07., Teodors
Celms 08.07., Valentina Tereško 09.07.,
Jevgeņijs Andrejevs 11.07., Inta Purga
le 11.07, Maija Pedraudze 12.07., Ilgo
nis Zālītis 14.07., Jānis Jerums 16.07.,
Mirdza Tralle 17.07., Vija Rogule  
18.07., Fridrihs Kozlovskis 19.07., Sar
mīte Ābena 20.07., Jānis Bokmelders
22.07., Rasma Jansone 24.07., Oksana
Veļičko 25.07., Vilnis Stilbiņš 25.07.,
Apolinarijs Siņica 26.07.,   Lidija Zute
26.07., Vija Pēce 26.07., Andrejs Lubiņš
26.06., Tija Patefonova 26.06., Jānis Pu
riņš 26.06., Aisma Treiliba 27.07., Jana
Ivdre 28.07., Biruta Tauriņa 30.07., An
na Volāne 31.07., Ausma Sikatere
31.07.

tajā Lielajā Rat u pastaigā!
Jau laicīgi aicinām gata
voties dalībai ne tikai lie
lo un sporta ratiņu kate
gorijās, bet arī leļļu rat us,
mazos divriteņu, trīsrite
ņu un skrejriteņu braucē
jus! v

Ērģemes pagasts

Jānis Gustaps 02.07., Līvija Kreile
05.07., Iveta Cēsniece 09.07., Jānis
Blūms 10.07., Jānis Kreicbergs 12.07.,
Gita Dance 14.07., Valentīna Skrimble
15.07.

Kārķu pagasts

Natālija Sokača 12.07., Ivars Bērziņš
14.07., Jānis Jūgs 19.07., Māris Šakars
20.07., Vizma Zute 23.07., Aleksandra
Krastiņa 30.07.

Valkas pagasts

Ģeļa Tutane 01.07., Genrihs Pēter
sons 03.07., Jānis Ābens 09.07.; Jevgē
ņijs Kravčuks 22.07.; Aija Šķiņķe
27.07.; Vladimirs Kačnovs 29.07.

Vijciema pagasts

Valkas un Valgas mākslinieku
izstādes atklāšana

«Sudmaliņas» Livonijas
gadatirgus koncertā

Vija Kalniņa 04.07., Ligita Ozola
04.07., Velta Ģērmane 05.07., Juris Me
žītis 18.07., Jekaterina Kuropatkina
18.07., Biruta Zariņa 20.07., Nadežda
Rubina 21.07., Vilis Polis 22.07., Gu
nārs Majors 23.07., Vizma Bērziņa
25.07., Vizbulīte Kliesmete 26.07.

Zvārtavas pagasts

Romāns Ozoliņš 06.07., Milija An
tapsone 24.07.

Puķēs skatos, dzīvniekus vēroju,
Kokus, zivis un putnus pētu,
Savus gadus un spēkus tērēju,
Bērnus lai izauklētu.
(Ā.Elksne)

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus
«apaļās» un «pusapaļās»
jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 23.05.2014. līdz 18.06.2014.
reģistrēti: 4 bērni, 2 meitenītes – Karolīna un
Anastasija, un 2 zēni – Ruslans un Jānis.

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
Atmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts vai vakars vēls
Un uz mūžu dzīvos sirdīs
Mums tavs gaišais, mīļais tēls.
(A.Auziņš)

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Saules skūpstu vari pie
dvēseles spraust,
Laimas rakstos ļauj mūžu liktenis aust.
(K.Apškrūma)

Aizvadīta mūžībā

(Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 23.05.2014. līdz 18.06.2014.
reģistrēta miršana)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
16.04.2014 reģistrēta Alise Kunceviča.

Liliana Vanaga - 1932.g.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
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Valkas novada dome

Valkas novada dome

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Valkas novada afišu stabs
Valkas novadā

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde «La
sīšanas maratons ir sācies!»: 2014.gada
Bērnu / Jauniešu / Vecāku žūrijas grā
mat u kolekcija.
• No 21. līdz 31.jūlijam – izstāde
«Tepat kaut kur»: rakstniekam Jānim
Baltvilkam – 70.

Valkas novadpētniecības muzejā
• Līdz 24.augustam izstāde «Dzies
mai – trejas dzīves…». Veltīta Jāņa
Cimzes 200.gadskārtai un Vidzemes
draudzes skolu skolotāju semināra
175.gadadienai.

Teksts: Ilze Krastiņa

B

• Līdz 15.jūlijam – izstāde «Vidze
mes draudzes skolu skolotāju seminā
ra audzēkņu literārais mantojums» no
LNB krājuma.
• No 1. līdz 15.jūlijam – izstāde
«Skolastēvs gan priecātos! Jāņa Cim
zes 200 gadi».
• No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde
«Notiek tas, ko lasītājs vismazāk gai
da: Airisas Mērdokas romānu valdzi
nājums».
• No 14. līdz 31.jūlijam – izstāde
«Zvaigzne izdevniecībā: Vijai Kilblo
kai – 60».
• No 21. līdz 31.jūlijam – LNB ceļo
jošā izstāde «Puķu pasaule»: grāma
tas par Latvijas un pasaules floras
daudzveidību un ziedu plašo pielie
tojumu.

Sporta pasākumi
• 4.jūlijā plkst. 17.30 Ērģemē (volejbola laukumi pie DUS «Tīne») plud
males volejbola čempionāts «Ērģeme
Beach 2014» 5.posms.
• 5.jūlijā plkst. 10.00 Ērģemē futbols
«Turna - Ērģeme».
• 11.jūlijā plkst. 18.00 Vijciema sko
las sporta laukumā Vijciema pagasta
vasaras turnīrs futbolā (5:5), 2.kārta.
• 12.jūlijā plkst. 10.00 Ērģemes pa
gasta vasaras sporta diena pie Turnas
tautas nama.

Kārķu pagastā

• Dziedošie, muzicējošie, dejojošie
un citādi radoši aktīvi bērni, jaunieši
un pieaug ušie, kuri pašreiz nedzīvo
Kārķos, bet ar šo viet u saistās atmiņas
vai radniecīgas saites, aicināti pieteik
ties pagasta svētku koncertam «No
maliņu maliņām» 9.augustā Kārķu
tautas namā.

Vijciema pagastā
• No 31.jūlija līdz 3.augustam Vijcie
ma pagasta svētki «Vijciemam 790».
31.jūlijā, plkst. 8.00 Tirdziņš.
1.augustā, plkst. 17.00 pasākums bēr
niem «Klauniņa raibā pēcpusdiena»;
plkst. 19.00 pagasta centrā – ziedu pa
klāja veidošana.
2.augustā, plkst. 17.00 Ziņa nākotnei
– koku un krūmu stādīšana; ūdens
bumbu atrakcijas;
plkst. 20.00 starptautiskās dziedošās
Baumaņu ģimenes koncerts;
plkst. 22.00 Vijciema autoostā Vijcie
ma amatierteātra «Čiekurs» A.Niedz
viedža izrāde «Dūdene zin»;
plkst. 23.00 Nakts balli spēlēs «Četras
tūres»;
plkst. 00.00 Svētku salūts.
3.augustā plkst.13.00 Kapusvētku
dievkalpojums Vijciema kapos;
plkst. 14.30 Valkas vīru vokālā an
sambļa koncerts Vijciema baznīcā. v

Ērģemes pagastā
• 26.jūlijā plkst. 16.00 Ērģemes pludmalē Ērģemes pagasta pašdarbnieku
teatralizēts uzvedums «Pacelt vabolīti», plkst.22.00 Zaļumballe kopā ar
grupu «Rolise».

Zvārtavas pagastā

• 27.jūlijā Mierkalna tautas namā
kapussvētku balle.

Nometne «Muižas noslēpums»

iedrība «Atbalsts Valkai» pro
jekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/014/017
«Valkas novada attālo teritoriju bēr
nu un jauniešu sociālās atstumtības
mazināšana» ietvaros vasarā organi
zē trīs diennakts āra nometnes (ar
gulēšana teltīs) «Muižas noslēpums»
(28.06. – 04.07.; 20.07. – 26.07.; 04.08. –
10.08.), kuras notiks Lugažu muižā,
Lugažos, Valkas pagastā, Valkas no
vadā.  Tajās piedalīsies bērni un jau
nieši no Valkas novada Zvārtavas,
Kārķu, Vijciema, Ērģemes un Valkas
pagastiem vecumā no 7 – 12 gadiem.
Dalībniekus nometnei atlasa nomet
nes vadītāja Ilze Krastiņa un nomet
nes pedagogs Anda Kušķe, sadarbo

joties ar Valkas novada sociālo die si kopā mēģināsim atklāt muižas zel
ta noslēpumu šajā vasarā!
nestu.
Nometnes leģenda
Nometne sevī ietver 14 – 16 stun
Lugažu
muižas
un
parka du dienas programmu. Tajā tiek ie
pirmsākumi meklējami 700 gadu saistīts katrs nometnes dalībnieks,
tālā senatnē, kad Livonijas ordenis apgūstot daudz vērtīgu prasmju un
uzcēla pili. Līdz mūsdienām no pils iemaņu, jaunas zināšanas un atklājot
nekas nav saglabājies. Ar muižu sevī jaunas personības īpašības, no
saistās kāds aizraujošs notikums – metne ietver lietderīgu brīvā laika
zelta meklēšanas kampaņa. Sākoties pavadīšanas iespēju, jaunu, enerģis
Ziemeļu karam, muižas īpašnieks ku un interesantu cilvēku iepazīša
noracis zeltu, un pats aizbraucis uz nu un sevis pilnveidošanu.
ārzemēm. Atpakaļ tā arī nav at
No projekta līdzekļiem tiek no
griezies. Viņa radinieki šī gadsimta drošināta audzinātāju klātbūtne, 5
sākumā organizējuši zelta mek- ēdienreizes dienā, dažādas nodarbī
lēšanu. Nolīguši strādniekus, kuri bas, visi nepieciešamie materiāli, tel
veselu gadu muižas teritorijā tis, guļammaisi, tūristu paklājiņi un
meklējuši zeltu. Šajā procesā radinie ekskursijas.
ki iztērējuši kaudzi naudas, bet
Bērnu vasaras nometne «Muižas
bagātības tā arī neatrada. Arī mēs vi noslēpums» tiek rīkota saskaņā ar

«Putu ballīte» Valkas
pilsētas brīvdabas estrādē

S

• 12.jūlijā plkst. 10.00 Lugažu muižas parkā Valkas pagasta sporta svētki.
• No 12. līdz 13.jūlijam plkst. 11.00
Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolā Vidzemes čempionāts šahā.
• 13.jūlijā plkst. 18.00 Vijciema sko
las sporta laukumā Vijciema pagasta
vasaras turnīrs volejbolā (4:4), 2.kārta.
• 18.jūlijā plkst. 17.30 jūlijā Ērģemē
pludmales volejbola čempionāts «Ērģeme Beach 2014» 6.posms.
• 25.jūlijā plkst. 17.30 Ērģemē plud
males volejbola čempionāts «Ērģeme
Beach 2014» 7.posms, noslēgums.

estdien, 26.jūlijā Valkas pilsētas
brīvdabas estrādē notiks Put u ballīte.
Visiem būs iespēja kārtīgi izdejoties un
atpūsties gan putās, gan vienkārši dejā.
Gada gaidītākā un trakākā vasaras pu
tu ballīte «Put u Paradīze» šovasar vieso
sies 12 labākajās Latvijas pilsētās, arī Val
kā.
No plkst. 18.00 līdz 21.00 uz ballīti aici
nāti bērni. Viņus gaidīs dejas putās, pie
pūšamās atrakcijas, cukurvate, popkorns,
konkursi un balvas, sejas apgleznošana
un pasākuma vadītājs šerifs Vūdijs. Ieejas
maksa 1,50 eiro. Bērniem līdz 7 gadiem ie
eja bezmaksas, bet kopā ar pieaug ušo.
Info: http://www.draugiem.lv/ev/18616717/
Tie, kuriem ir vismaz 16 gadi, gaidīti
vakara lielajā ballītē, kas sāksies plkst.
22.00 un ilgs līdz 03.00 . Spēlēs dīdžeji: Bi
kerMouseFromMars, Dj Dep, Mike Disco
id, Arthur Rifle un Dj Gunchs. Līdz
plkst.23.00 ieejas maksa 4 eiro, vēlāk – 5
eiro.
Ievieto afišas un aprakstu arī Tu savā
galerijā vai dienasgrāmatā! Afišas šeit:
http://failiem.lv/u/zurhhwi
Pārējā informācija, kā arī bildes no ie
priekšējo gadu pasākumiem te: http://
www.draugiem.lv/put uparadize v

MK noteikumiem Nr.981. Nometnes
vadītājai Ilzei Krastiņas ir LR IZM
Valsts izglītības satura centra izs
niegta derīga nometņu vadītāja
apliecība Nr.099 -  00003. Nometne
reģistrēta www.nometnes.gov.lv un
ir saņemtas nepieciešamās atļaujas.
Projekta Nr.2012. EEZ/PP/1/MIC
/014/017 kopējās izmaksas ir 12164,41
LVL. Projektu finansiāli atbalsta Is
lande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu «NVO fonds» finansē
EEZ finanšu instruments un Latvijas
valsts. Saņemtais finansējums pro
jektam ir 10873,97 LVL. Projektu
līdzfinansē Valkas novada dome
(684,44 LVL) un biedrība «Atbalsts
Valkai» (606 LVL – ieguldījums
natūrā jeb brīvprātīgais darbs). v

