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jubilāri Haritinu Gaigali no Valkas pagasta

Ir daudz noticis un bijis,
Ir iegūts dārgākais, kas ir Kad apkārt draugi, radi,
Tad skaisti visi gadi!
(Zane Brūvere)

Teksts un foto: ZaneBrūvere

J

ubilāri sveikt devās Valkas
novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis un Val
kas pagasta pārvaldes pārstāvji.
Haritina mūs sagaida kuplā radu
pulkā. Ģimene patiešām ir viņas
lielākā bagātība – ir izaudzināti se
ši bērni, sagaidīti 19 mazbērni, 29
mazmazbērni un nu jau seši maz
mazmazbērni!
Tā gaišā un mājīgā atmosfērā
Haritina mums uzticēja arī savu
dzīves stāstu. Mūža laikā piedzī
vots tiešām daudz – gan smagie
kara gadi, kad no vācu armijas iz
devies izpestīt vīru, gan pēckara
gadi, kad nācās ciest no mežabrāļu
rokas. Tā laika pārdzīvojumi nav
salīdzināmi ar uztraukumiem, kas
pazīstami mūsdienu cilvēkam.
Haritina ir dzimusi Balvu rajonā
deviņu bērnu ģimenē. Tēvs strādā
jis par mežsargu, bet mamma biju
si šuvēja. Vecāki bijuši prasmīgi
saimnieki, no kuriem arī Haritina
mantojusi «saimnieces gēnu».
Uz Valkas pagastu kopā ar vīru
Viktoru pārcēlušies 60.gadu vidū.
Pirms pāris gadiem abi svinēja zel

HaritinuGaigali100gadujubilejāsveicValkasnovadadomespārstāvjiunkuplāģimene
ta kāzu jubileju. Vislielākais prieks,
ka blakus ir ģimene, kas, rūpējoties
un mīlot, allaž ir blakus. Dzimša
nas dienas pēcpusdienā atvadoties,
norunājām tikties jau nākamgad!

Novēlam jubilārei labu
veselību, daudz prieka un
mīlestības! v

Priecīgas
Lieldienas!

Nācnākdama,lieladiena,
Visibērnitevigaida,
Visibērnitevigaida,
Aizvārtiemsasēduši.

Gatavojamies12.Lielajamlabdarībasrobežtirgum10.maijā
Teksts: ZaneBrūvere
Foto: Dainis Jansons
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au tradicionāli Robežtir
gus ideja un mērķis ir labda
rība, un tirgū iegūtie līdzekļi
par tirdzniecības vietu no
mu, loteriju un labdarības
desiņām tiek atvēlēti kādam
konkrētam mērķim. Valkas
un Valgas pašvaldību vadītā
ji un pārstāvji, tiekoties ik
mēneša sanāksmē, 3.martā,
vienojās šī gada tirgus ieņē
mumus ieguldīt unikālu šū
poļu uzstādīšanā uz Valkas
– Valgas robežas. Šūpojoties
būtu iespēja vienā mirklī pa
būt abās valstīs.
12.Lielais labdarības ro
bežtirgus šogad notiks 10.
maijā. Atīmējot abu valstu
10 gadu iestāšanos Eiropas
Savienībā, pirmo reizi tirgo
šanās notiks Latvijas un
Igaunijas robežas abās pus
ēs. Pasākumā piedalīsies arī
pārstāvji no Eiropas Komisi

jas pārstāvniecības Latvijā
un Igaunijā.
Pirmo reizi Robežtirgus
vēsturē notiks konkurss ga
ļas ražotājiem jeb «1.Starp
tautiskais desu festivāls».
Desu un žāvējumu kvalitāti
vērtēs žūrija, un apmeklētā
jiem būs iespēja nogaršot ra
žotāju gardos izstrādājumus.
Konkurss norisināsies trīs
kategorijās, kur atsevišķi tiks
vērtēti uzņēmumi, kas ražo
pārtiku, mājražotāji, kā arī
amatieri. Desu un žāvējumu
konkursā tiks noteikti laure
āti un pasniegti apbalvojumi
šādās nominācijās – «Gardā
kā» un «Cēlākā».
Arī šogad apmeklētājus ie
priecinās daudzveidīga kul
tūras programma – uz skatu
ves spēlēs ansambļi un vietē
jie izpildītāji. Būs sporta akti
vitātes, loterija. Pasākuma
vadītāji programmu pieteiks
gan latviešu, gan igauņu va
lodā. Valkas tūrisma infor
mācijas biroja vadītāja Anita

Tannenberga informē, ka da
lībai Robežtirgū ir pieteiku
šies jau divi pirmie tirgotāji
– viens no Lietuvas, Paņevē
žas, bet otrs – no Igaunijas.
Tirgotāji aicināti pieteikt
dalību pasākumā, rakstot uz
tūrisma informācijas biroju
tib@valka.lv, kā arī zvanot
pa telefoniem +371 64725522
un +371 26446602, savukārt
gaļas ražotāji savu dalību
konkursam var pieteikt, zva
not pa telefonu 26488684
Sniedzei Ragžei vai rakstot
uz epastu: sniedze.ragze@
valka.lv.
Robežtirgus laikā Valkas
Rotari klubs, Valkas jauniešu
dome un Valkas tūrisma in
formācijas birojs rīko kopīgu
labdarības loteriju, kuras bal
vu fondu veido uzņēmēju, ie
stāžu un privātpersonu sazie
dotās lietas.
Pateicoties jauniešu do
mes aktīvajai darbībai, kuri
jau uzsākuši uzņēmumu, or
ganizāciju apzināšanu, pa

mazām sāk pieteikties ziedo
tāji, bet pirmā balva – dārza
krēsls no Valkas meliorācijas
arī jau atgādāts tūrisma biro
jā, līdz ar to var paziņot, ka
balvu un balvu ziedotāju sa
raksts oficiāli ir atklāts!
Aicinām ikvienu intere
sentu pieteikt savas balvas
loterijai, zvanot uz tūrisma
informācijas biroju, tālr.
64725522, 26446602, rakstot

uz epastu: tib@valka.lv vai
atgādājot tās uz Valkas nova
da Tūrisma informācijas bi
roju, Rīgas ielā 22, Valkā.
Savukārt, tirdzniecībai ar
rūpniecības precēm jāpie
sakās pie Valkas tirgus va
dītājas Skaidrītes Pavlovas,
tālr.: 26875515.
Kā arī: Valkas Rotari klubs,
tālr. 26469153, Valkas jaunie
šu dome, tālr. 29472781. v
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Ģimenesatbalstacentra«Saulīte»divdesmitaispavasaris
Teksts: LīgaVeinberga,Valkas novada ģimenes atbalsta centra «Saulīte» direktore
Publicitātes foto

Valkas novada ģimenes atbalsta
«Saulīte» šajā pavasarī svinēs jau

20.dzimšanas dienu. Kopš pagājušā
gada nogales saime kļuvusi kuplāka.
Ir noslēgti līgumi ar vairākām paš
valdībām, tostarp ar Rīgu, par bez
vecāku aprūpes palikušo bērnu ie
vietošanu mūsu centrā. Palielinājies
arī darbinieku skaits. Visi esam kopā
saraduši, un līdz ar dabas atmodu
sarosījušies lieliem plāniem. Drau
dzīgā pulkā šogad nosvinētas jau
četras dzimšanas dienas, un viena
no tām bija īpaša, jo gaviļniecei svi
nējām astoņpadsmito dzimšanas
dienu. Vairāki jaunieši uzsākuši pat
stāvīgu dzīvi, daži to vēl tikai plāno.
Palīdzam viņiem ar padomu, stās
tām, kāda atbildība un pieauguša
cilvēka pienākumi viņus sagaida.
Viegli nav, jo praksē pierādās, ka pa
ša dzīvei brīvdienu nav. Janvārī pēc
mēneša ilgas ciemošanās pie viesģi
menēm ASV ar bagātīgu piedzīvoju
mu bagāžu atgriezās septiņi bērni
un direktore, kas devās līdzi kā bēr
nu pavadone. Bija iespēja salīdzināt
piedzīvojumus dažādos ASV štatos,
sākot no atšķirīgiem ēšanas paradu
miem, līdz laika apstākļiem. Ja Čikā
ga sagaidīja ar mīnus 24 grādiem un
sniegputeni, tad Hangtingtonas Zel
ta krasta pludmalē varēja ļauties pel
dēšanas priekiem. Savukārt, februārī

ar sajūsmu iemēģinājām jauno Ērģe
mes slidotavu, iegādājāmies piecus
slidu pārus un mācījāmies slidot. Ir
izveidojusies sadarbība ar vairākām
labdarības grupām no Rīgas, kas pa
ši pēc savas iniciatīvas ir saorganizē
jušies un pieteikušies kopīgi ar bēr
niem interesanti pavadīt sestdienas
un svētdienas. Grupa Lienes Ozol
kājas vadībā «Saulītē» jau viesojusies
divas reizes, atvedot līdzi savus ma
teriālus. Kopā ar bērniem tika veido
ti telpu dekori, krāsots, līmēts un zī
mēts. Kopīgi visi apgleznoja stiklu,
izzāģēja figūras no koka, kā arī vin
groja brīvā dabā. No viņiem dāvanā
saņēmām vairākas spēles lietošanai
telpās. Kopā ar Daniela Trukšāna
jauniešu grupu notika tradicionālā
filmu nakts un sarunas pie lielā bro
kastu galda. Patīkamu pārsteigumu
8.martā sagādāja Rīgas deju kolek
tīvs «Oglīte» ar vadītāju Baibu Reini
ku, kuri iepriecināja «Saulītes» ko
lektīvu ar pasakas uzvedumu, izteik
tu dejā. Pēc tā noskatīšanās ciemiņi
un mājinieki sarunās uzzināja vairāk
viens par otru. Nolēmām sadarbību
turpināt. Sākoties skolēnu brīvdie
nām, 15.martā devāmies uz Līvu ak
vaparku. Kamēr vēja un sniega brāz
mas locīja mežu galus un sagādāja
raizes kājāmgājējiem, mēs izbaudī
jām burbuļvannu, sāls istabas un
pirtiņu mīlīgumu un straujus no

Kopš pagājušā gada nogales Valkas novada ģimenes atbalsta «Saulīte» saime
kļuvusi kuplāka.

braucienus dažādās akvaparka cau
rulēs. Pusdienām katram bērnam ti
ka izsniegta naudiņa, un audzinātā
jām piepalīdzot, bērni mācījās to ra
cionāli izlietot. Marta un aprīļa mē
nesī notiek gatavošanās ikgadējam
dziesmu konkursam «Cielaviņa»,
kurā ar izvēlēto priekšnesumu aici
nāti piedalīties 10 labākie «Saulītes»
dziedātāji. Pašlaik notiek aktīva
dziesmas izvēle, melodijas, vārdu un
kustību mācīšanās. Mēneša beigās
audzinātājas un bērni tiksies kārtējā
plānošanas sapulcē, kurā pārrunā
sim jau notikušos pasākumus un ik
dienu, kā arī vienosimies par nākošā
mēneša aktivitātēm. Pēc skolas brīv
laika centīsimies visus spēkus kon

Biedrības«AtbalstsValkasģimenēm»
paveiktais2013.gadā

Biedrība «Atbalsts Valkas
ģimenēm» 2013.gadā realizēja

vairākus veiksmīgus projektus.
Katru mēnesi bērnu rotaļu un at
tīstības centru «Mana kabatiņa»
apmeklēja vidēji 250 reizes, kur
apmeklētājiem tika sagatavota in
teresanta programma ar nodarbī
bām mammai un mazulim, čaklo
roku pulciņu, filmu un multfilmu
vakariem, zīmēšanas nodarbībām
un dažādām lekcijām.
Kopvērtējumā tika noorgani
zētas vairāk kā 100 dažādas akti
vitātes, kuras ik mēnesi apmeklē
ja vidēji no 60100 bērni, no ku
riem rotaļu centru regulārie cent
ra apmeklētāji ir vidēji 35 bērni.
Tika organizētas kopā ar VVS
pārstāvja lekcija ģimenēm par pa
balstiem bērnu piedzimšanas ga
dījumā, īstenoti projekti ar Zie
dot.lv LVM atbalsta programmas
palīdzību tika nodrošināta darbi
nieka alga centriņā, tika svinēta
Valentīna, Lieldienas un citi lielie
svētki kopā ar Valkas novada ģi
menēm. Aprīlī Lielās talkas ietva
ros sadarbībā ar «Latio» tika sa
kopts iekšpagalms un tā apkārt
ne, bet sadarbībā ar biedrību
«Kastanis» tās telpās noritēja tik
šanās ar Sokrāta skolas dibinātāju
un vairāku uzņēmēju vadītāju El
vitu Rudzāti. Maijā no Jaunatnes
starptautisko programmu aģen
tūras (JAPA) tika saņemts apstip
rinājums par biedrības uzņēmē
jorganizācijas un koordinējošās
organizācijas statusu Eiropas
brīvprātīgajā darbā jauniešiem.
Tādā veidā biedrība var piedalī
ties projektos, kas nodrošina brīv

prātīgo jauniešu piesaisti darbam
biedrībā un Ērģemes pamatskolā.
Savukārt Jūlijā strādājošie vecāki
varēja atstāt savu bērnu vasaras
grupiņā, kad pilsētas bērnu dārzi
bija slēgti. Arī šogad vecākiem
būs pieejama šī iespēja, tādēļ
«Mana kabatiņa» aicina laicīgi
pieteikties ieinteresētos vecākus.
Sadarbībā ar JSPA tika arī reali
zēts 11 dienu apmaiņas projekts
ar igauņu, lietuviešu un latviešu
jauniešiem. 27 jaunieši no 3 vals
tīm diskutēja par jauniešu nodar
binātības problēmu laukos.
Septembrī tika realizēts JSPA
14 dienu apmaiņas projekts ar
Igauņu, latviešu un poļu jaunie
šiem «Feed yourself». Projekta ie
tvaros 30 jauniešiem no Polijas,
Latvijas un Igaunijas kopā darbo
jās, lai sasniegtu projekta galve
nos mērķus – rosināt jauniešus
domāt par veselīgu dzīvesveidu
un popularizēt to, kā arī iemācīt
jauniešiem kā gatavot ēst un būt
patstāvīgiem. Projekti tika finan
sēts ar Eiropas Savienības atbals
tu.
Projekta ietvaros jaunieši iepa
zinās ar apkārtējām lauku saim
niecībām, kas nodarbojās ar da
žādas produkcijas audzēšanu,
pārstrādāšanu un bija iespēja re
dzēt kā tiek audzēti pārtikas pro
dukti laukos un iemācīties paga
tavot no tiem veselīgus ēdienus,
kas bija ļoti izglītojoši jauniešiem
no kuriem daudziem par to nebi
ja zināšanu. Vēlāk viņi arī disku
tēja pat veselīgu ēdienu un tā pa
gatavošanu laukos.
NVA projekta ietveros «At

balsts jauniešiem brīvprātīgajam
darbam» ietveros tika piesaistīti 2
jaunieši grāmatveža un projekta
asistenta amatiem uz 5 mēne
šiem.
Tika organizēta gan Helovīna
ballīte, bet novembris tika veltīts
valsts svētkiem un notika viktorī
na par Latviju. Decembris iezīmē
jās pirmssvētku noskaņās, bērni
mācījās cept piparkūkas un gata
vojās labdarības pasākumam
«Mēs esam viens otram», kas ap
vienoja Ziemassvētku un «Mana
kabatiņa» 5 gadu jubilejas svinē
šanu. Notika arī labdarības loteri
ja pateicoties vietējo uzņēmēju un
privātpersonu atbalstam, bet vē
lāk visus iepriecināja Kristīnes
Šomases koncerts.
Arī šogad ir iecerēts realizēt
dažādus projektus un pasāku
mus, Ināra un Borisa Teterevu
fonda atbalstu plānojas par rota
ļu centra labiekārtošanu. Pare
dzēts iekārtot virtuvi, kurā notiks
kulinārijas nodarbības bērniem,
kurā bērni, jaunieši un mammas
varēs kopīgi gatavot un mācīties
galda kultūru.
Bērnu rotaļu un atīstības cent
rā «Mana kabatiņa» visu laiku ir
pieejams bērnu drēbīšu apmaiņas
punkts, interneta pieeja vecākiem
un atbalsts grūtajā brīdī.
Priecājamies kopā ar visām
tām ģimenēm, kam esam tik ne
pieciešami ikdienā un spējam
kaut nedaudz atvieglot to ikdie
nu un sakām visiem lielu pal
dies! v
Biedrības«AtbalstsValkas
ģimenēm»komanda

centrēt mācībām, lai pēc iespējas la
bāk varētu pabeigt mācību gadu. Sa
vukārt pats lielākais gada notikums
«Saulītē» sagaidāms vasaras vidū,
20.jūnijā. Tad atīmēsim iestādes
20.gadadienu. Šajos svētkos, kā solī
jām iepriekš, ļoti gaidīsim ciemos vi
sus, kas kādreiz te ir strādājuši vai
dzīvojuši. Tāpēc jau tagad aicinu vi
sus, kas bijuši saistīti ar iestādi, ie
plānot 20.jūniju sākot no pl.14.00 kā
atkalredzēšanās dienu, un savā star
pā paziņot to viens otram, jo mūsu
rīcībā nav visu adrešu vai telefona
numuru, tomēr sagaidīt ciemos vi
sus jūs ļoti vēlamies. Esam sākuši
gatavoties šim pasākumam, lai svēt
ki izdotos gaiši un priecīgi. v

Starptautiskajaiģimenes
dienaiveltītāpavasara
kāzu«akcija»
Valkasnovada
dzimtsarakstunodaļā

J

au divus gadus Valkas novada Dzim
tsarakstu nodaļa rīkojusi «akciju» – par go
du Starptautiskajai ģimenes dienai BEZ
MAKSAS SVINĪGO LAULĪBU CEREMO
NIJU PAVASARĪ. Jaunajiem pāriem nebija
jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet tikai
valsts nodeva, un šī bezmaksas laulību
«akcija» bija paredzēta pāriem, kuri nevē
las vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar
daudziem viesiem, bet savu svinīgo brīdi
grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem un
vistuvākajiem cilvēkiem. Par šo pasākumu
saņēmām labas atsauksmes, tādēļ plāno
jam tādu rīkot arī šogad – 17.maijā.
Turpinām gaidīt gan jaunas ģimenītes ar
esošiem vai gaidāmiem mazuļiem, gan arī
pārus, kuri kopā nodzīvojuši daudzus gadus
un kuriem jāsakārto tikai atiecību juridiskā
daļa.
PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀ
CIJAI LĪDZ 16.APRĪLIM! v
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.martā Kārķos, pie
minot Golgāta ceļu, notika
pasākums«Irmīlestībapār
nākusimājas…»,kuralaikā
bijapiemiņasbrīdispiePe
lēkā akmens un tikšanās ar
rakstnieci un sabiedrisku
darbinieci Māru Zālīti.
Dzimtāsvietasmīlestībaun
Māras Zālītes personības
valdzinājums bija pulcējis
Kārķosļotidaudzcilvēku.
Ikviens lasītājs ir priecīgs un grāmata iegūst vēl lielāku vērtību,
Tā jau ir tradīcija, ka Kār ja tajā ir autores autogrāfs
ķos vienmēr martā pulcējas pati ir piedzīvojusi un tas ir miem radīja īpašu pasākuma
represētie, skolēni un pagas atstājis neizdzēšamas pēdas noskaņu. Paldies skolēniem,
ta sabiedrība, lai kopīgi dalī viņas personības veidošanā. kuri vēstures un latviešu va
tos atmiņās un pieminētu tos,
Paldies visiem un visām lodas stundās, klausoties grā
kuri cieta no represijām un ti paaudzēm, kas piedalījās pa matas «Pieci pirksti» lasīju
ka izsūtīti uz Sibīriju. 1949. sākuma sagatavošanā, lai mus, bija radījuši ļoti intere
gadā no Kārķu pagasta izsū mēs visi kopīgi stiprinātu ga santus zīmējumus. Paldies
tīja 99 cilvēkus no 36 mājām. ru un bagātinātu dvēseli. Pa arī Silvai Miezei par brīnišķī
Pie Pelēkā akmens uzrunas sākuma laikā Lauras – grā go torti, kas bija rotāta ar sar
teica dzejniece Māra Zālīte, matas galvenās varones lomā kanbaltsarkanām rozītēm un
Kārķu pagasta pārvaldes va iejutās Kārķu pamatskolas Māras Zālītes dzejas rindām:
dītājs Pēteris Pētersons un skolniece Ilze Skrastiņa, Pal Dzīvo ar Latviju! Elpo ar Lat
Valkas novada domes priekš dies Ilzei Bricei par uzticēta viju! Šādā noskaņā bija arī
sēdētājs Vents Armands jām vēstulēm – «Lūķu» mājas viss pasākums.
Krauklis.
Tikšanās ar Māru Zālīti
saimnieces Almas saraksti ar
Šogad šis pasākums bija māsu Annu izsūtījuma laikā. Kārķos nu ierakstīta ar zelta
īpašs ar to, ka Sibīrijas atmi Šo abu māsu lomā iejutās stu burtiem pagasta vēsturē – vi
ņās dalījās ne tikai vietējie ie dente Alise Pieče, kuras lasī ņa ir cilvēks, kuram šajā tik
dzīvotāji, bet arī rakstniece jums emocionāli bagātināja mainīgajā laikā tauta tic un
Māra Zālīte, kuras radošajā pasākumu. Skaistu dzejas un uz viņu paļaujas Šādas per
darbā ir atvērta jauna lappu muzikālu priekšnesumu bija sonības teiktais ir nozīmīgs
se – tapis pirmais prozas sagatavojuši skolēni, īpašs visos laikos un arī šobrīd,
darbs «Pieci pirksti», kas ir bija arī 10 akordeonistu kad kā Māra Zālīte saka – jā
ļoti tiešs un skaudrs vēstī priekšnesums Ārijas Tomi baidās samainīt bendes ar
jums par dzīves uztveri un ņas vadībā. Paldies senioru upuriem.
pārdzīvoto, atgriežoties pie ansamblim «Baltie taureņi»,
Visu nakti gar takas ma
cus gadus vecam bērnam no kuri Veltas Kuratņikas vadī lām un pie Pelēkā akmens
Sibīrijas. Māra Zālīte to visu bā ar skaistiem priekšnesu dega svecītes, liecinot par ko

Dzejniece Māra Zālīte uzrunā pasākuma dalībniekus
pie Pelēkā akmens

pīgām domām un Golgāta
ceļu. Dzīvojot tālā provincē,
mūs stiprina Māras Zālītes
vārdi – jūs dzīvojat kvalitatī
vā un garīgā vidē, kas bieži
var atsvērt to, ko var nopelnīt

lielpilsētā.
Kā laimi nopelnīt? Atbilde
mums jārod katram pašam
savā dvēselē saskaņā ar sevi,
līdzcilvēkiem un savu sirds
apziņu. v

Pirmais«Kūkukonkurss»Valkā–izdevies!

Teksts un foto: ZaneBrūvere

S

estdien,15.martā,Valkaspilsētaskul
tūrasnamāpirmoreizinotika«Kūkukon
kurss».
Pasākums pulcēja negaidīti daudz apmek
lētāju. Varēja nogaršot 19 dažādas mājās cep
tas tortes, kuras bija izcepuši 17 konkursa da
lībnieki.
Pasākuma organizētāja Sniedze Ragže at
zīst, ka Valkas novadā ir daudz brīnišķīgu
konditoru, ar ko var lepoties novads. Sniedze
cer, ka konkurss iedrošinās tos cilvēkus, ku
riem toršu un kūku cepšana pagaidām ir tikai
vaļasprieks, uzsākt savu uzņēmējdarbību.
Dalībniekiem par piedalīšanos konkursā
bija iespēja apmeklēt meistarklasi pie «Tal
link Hotel Rīga» restorāna «Elements» šefpa
vāres Svetlanas Riškovas un restorāna kondi
tora Jāņa Kaira.
Divu stundu garumā meistarklases vadītā
ji pagatavoja trīs saldos ēdienus: dažādu vei
du konfektes, smaržīgu ķiršu zupu ar šokolā
des saldējumu un pistāciju «sable» cepu
miem, kā arī saldo ēdienu «Zemeņu lauks» ar
vaniļas zefīru, zaļās tējas un piparmētru na
poleonu, svaigām zemenēm un zaļo ābolu Meistarklasi sniedz «Tallink Hotel Rīga»
un citronu gēlu.
restorāna «Elements» šefpavāre Svetlana
Jānis Kairis atīst, ka viņam ir īpašs prieks Riškova un restorāna konditors Jānis Kairis
par to, ka daudziem kūku konkursa dalīb
niekiem toršu cepšanas māksla ir paaudžu paau kas notiek «Riga food» ietvaros, parasti
dzēs iecienīta nodarbošanās. Ir cerība, ka īpašās piedalās uz pusi mazāk toršu cepēju.
receptes tiks nodotas arī bērniem un mazbērniem. Vislielākais prieks ir par to, ka visi ir lieli
Brīnišķīgi, ka konkursā piedalījās arī viens stiprā entuziasti.
Šoreiz kūku konkursā vietas netika
dzimuma pārstāvis. Ir sajūta, ka Valkas pilsētas
da
lītas, bet skatītāju simpātiju balva ti
kultūras namā bija īsti svētki.
ka
pasniegta Gunitai Ščegoļevai.
Svetlanu Rižkovu visvairāk pārsteidzis lielais
Tiksimies nākamgad! v
dalībnieku skaits – Rīgā organizētajā konkursā,

1.Kūku konkursā varēja nogaršot 19 dažādas mājās ceptas tor tes,
kuras bija izcepuši 17 konkursa dalībnieki

Skatītāju simpātiju balvu Valkas novada 1.kūku konkursā
saņēma Gunita Ščegoļeva
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Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmumi
• Piešķirt Kārķu pagasta iniciatīvas
veicināšanas biedrībai «Ugunspuķe»
200,00 EUR 2014.gada pasākumu or
ganizēšanai.
• Piešķirt Kārķu evaņģēliski luteris
kai draudzei finanšu līdzekļus 200,00
EUR apmērā.
• Apstiprināt Valkas novada Ģime
nes atbalsta centra «Saulīte» audzēk
ņu kabatas naudu mēnesī 10% ap
mērā no valsts sociālā nodrošināju
ma pabalsta, un pielīdzināt to 6,50
EUR. Apstiprināt Valkas novada Ģi
menes atbalsta centra «Saulīte»
audzēkņu, kuri turpina izglītību pro
fesionālajās vidusskolās, uzturnau
du 1,50 EUR par katru mācību iestā
dē pavadītu dienu un dienu, kad pa
matotu iemeslu dēļ nevar ierasties
mājās (piektdienas, sestdienas, svēt
dienas). Izmaksāt Valkas novada Ģi
menes atbalsta centra «Saulīte» katra
audzēkņa sveikšanai: dzimšanas die
nā 7,00 EUR; vārda dienā 4,50 EUR.
Izmaksāt Valkas novada Ģimenes at
balsta centra «Saulīte» audzēkņu
ēdināšanai: par brokastīm Valkas
ģimnāzijā 1,20 EUR; par pusdienām
Valkas ģimnāzijā 2,00 EUR; par pus
dienām profesionālajās vidusskolās
2,15 EUR; par pusdienām Rīgas
Valsts tehnikumā 2,50 EUR.
• Apstiprināt viena cilvēka uz pil
nu aprūpi uzturēšanas faktiskās iz
maksas mēnesī Sociālās aprūpes na
mā EUR 312,03 bez PVN. Apstipri
nāt Sociālās aprūpes nama klientu
maksājumus (ar PVN neapliek) par
personu uzturēšanos Sociālā aprū
pes namā, un noteikt: vienas istabas
maksa – EUR 78,26 apmērā ziemas
mēnešos (no 1.oktobra līdz 30.aprī
lim), EUR 64,03 vasaras mēnešos (no
1.maija līdz 30.septembrim); ja dzīvo
divvietīgā istabā divas personas, tad
katrs maksā EUR 56,91 ziemas mē
nešos (no 1.oktobra līdz 30.aprīlim),
EUR 49,80 vasaras mēnešos (no
1.maija līdz 30.septembrim); maksa
dzīvoklī ar sanitāro mezglu un virtu
vi (107. un 111.dzīvoklis) – EUR
113,83 ziemas mēnešos (1.oktobra

līdz 30.aprīlim) un EUR 99,60 vasa
ras mēnešos (1.maija līdz 30.septem
brim); ja pensija mazāka par EUR 71,
tad nosaka minimālo samaksu – EUR
28,46 mēnesī. Apstiprināt Sociālās
aprūpes nama iemītniekiem sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu
par veļas mazgāšanu un žāvēšanu –
viena porcija veļas līdz 5 kg – EUR
3,53 bez PVN, izņemot iemītniekus,
kuri Sociālās aprūpes namā atrodas
uz pilnu aprūpi.
• Apmaksāt ugunsnelaimē cietuša
jam *** par pagaidu mītnes skurste
ņa remontu EUR 750,00 apmērā pēc
rēķina piestādīšanas.
• Apstiprināt noteikumus Nr.6
«Grozījumi Valkas novada domes
2010.gada 25.februāra noteikumos
Nr.1 «Par dienas naudu izglītības ie
stāžu izglītojamiem, kuri dodas ar
mācību procesu saistītos braucie
nos»».
• Palielināt sabiedrības ar ierobežo
tu atbildību «Valkas Namsaimnieks»
(vie-notais reģistrācijas numurs
441030 55060) (turpmāk – Sabiedrī
ba) pamatkapitālu. Sabiedrības pa
matkapitālu palielināt, palielinot
esošo kapitāla daļu skaitu, pamato
joties uz dalībnieka mantiskajiem ie
guldījumiem Sabiedrības pamatka
pitālā EUR 152 252 apmērā.
• Valkas novada domē izveidot Iz
glītības, kultūras, sporta un jaunat
nes nodaļu.
• Lūgt Vidzemes plānošanas reģi
onu izdarīt izmaiņas reģionālos vie
tējās nozīmes maršrutos Nr.3033 un
Nr.3036 un iekļaut papildus autobu
su pieturu Meža iela, kā arī novirzīt
autobusu kustību pa Meža ielu, dar
bdienu rītos un vakaros. Valkas no
vada dome garantē segt pārvadātā
jam SIA «VTU Valmiera» zaudēju
mus, kas radušies sakarā ar maršru
tu izmaiņām. Veikt pārrunas ar sa
biedriskā transporta pakalpojuma
sniedzēju SIA «VTU Valmiera» par
mēnešbiļešu ieviešanu pilsētas auto
busā.
• Apstiprināt nomas objektam – tel

SAISTOŠIE
NOTEIKUMI
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Nr.11

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 20.§)

Grozījumi Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada
pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības
nolikums» šādus grozījumus:
1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.14. apakšpunktu
šādā redakcijā:
«6.14. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa».
1.2. Svītrot 7.1. un 7.23.apakšpunktus.
1.3. Izteikt 12.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.10. Civilās aizsardzības komisiju 20 locekļu sastāvā.»
2. Saistošo noteikumu 1.1. un 1.3.apakšpunkts stājas
spēkā 2014.gada 1.martā.
3. Saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2014.
gada 1.aprīlī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

pām Nr.16 un Nr.17 ar kopējo platī
bu 24,9 m2 Rūjienas ielā 3E, Valkā
nosacīto nomas maksu (EUR 0,5) –
par 1 m2. Saimniecisko lietu komite
jai rīkot rakstisku nomas izsoli atbil
stoši izsoles nolikumam.
• Slēgt sadarbības līgumu ar Pilso
nības un migrācijas lietu pārvaldi
par telpu Nr.24. un Nr.25. ar kopējo
platību 54,58 m2, kas atrodas Beverī
nas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, lie
tošanu svinīgo ceremoniju gadīju
mos uz laiku līdz pieciem gadiem
bez maksas, ar nosacījumu, ka PMLP
apmaksā telpu noformēšanas izde
vumus.
• Apstiprināt Ziemeļvidzemes reģi
onālo atkritumu apsaimniekošanas
plānu 2014. – 2020.gadam attiecībā
uz Valkas novada pašvaldības terito
riju.
• Budžeta iespēju robežās, izvērtējot
celiņu un kāpņu stāvokli pie pašval
dības dzīvojamajām mājām Valkā,
veikt nepieciešamos remontdarbus
un labiekārtošanas darbus. Atteikt
*** materiālo kompensāciju par gū
tajām traumām.
• Apstiprināt 2014.gada 19.februāra
Izsoles protokolu Nr.1. par nekusta
mā īpašuma «Ķīši», Valkas pagastā,
izsoles procesu.
• Nodot atsavināšanai apbūvētu ze
mes gabalu Valkas novada Valkas
pagasta, «Lejassilmājas», ar kadastra
apzīmējumu ***, platība 0,5 ha, nosa
kot nekustamā īpašuma atsavināša
nas veidu: pārdošana par brīvu ce
nu.
• Atļaut Valkas novada Bērnu-jau
natnes sporta skolai iestāties biedrī
bā «Vidzemes futbola centrs».
• Apstiprināt noteikumus Nr.7 «Par
minimālo un maksimālo izglītojamo
skaitu Valkas novada izglītības iestā
žu pirmsskolas grupās».
• Atbalstīt grāmatas «Visādi gājis un
visādi bijis» izdošanu EUR 300 pēc
piestādītā rēķina.
• Izstrādāt un iesniegt Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajā at
klātu projektu konkursā «Sporta in

ventāra iegāde vispārējās izglītības
iestādēs» projektu «Sporta inventā
ra iegāde Valkas novada vispārējās
izglītības iestādēm» ar kopējo finan
sējumu 8600 EUR, tai skaitā Valkas
novada domes līdzfinansējums 50%
vai 4300 EUR.
• Atbalstīt Valkas pamatskolas dalī
bu projektā «Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas sama
zināšanai Valkas pamatskolā», kas
tiks iesniegts Klimata pārmaiņu fi
nanšu instrumenta finansēto projek
tu atklātā konkursa «Kompleksi risi
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai» 4.kārtā līdz 2014.ga
da 28.februārim.
• Atbalstīt Valkas pamatskolas dalī
bu projektā «Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas sama
zināšanai Valkas novada Bērnu – jau
natnes sporta skolas sporta zālē»,
kas tiks iesniegts Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto pro
jektu atklātā konkursa «Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emi
siju samazināšanai» 4.kārtā līdz 2014.
gada 28.februārim.
• Lai realizētu projektu «Bērnu rota
ļu laukuma ierīkošana Valkas pilsē
tā» (identifikācijas Nr. 13-09-LL03L413201 -000012), ņemt aizņēmumu
EUR 62 416,61 apmērā no LR Valsts
kases ar atlikto aizņēmuma atmak
su.
• Saglabāt pašvaldības īpašumā Kal
na ielu 1, kadastra Nr. ***, kas sastāv
no zemes gabala ar kopējo platību
606 m2 un biroja ēkas, un atsaukt
Iekšlietu ministrijai adresēto ierosi
nājumu nodot šo īpašumu atpakaļ
valstij.
• Piešķirt biedrībai «Ziemeļvidze
mes volejbola skola» finanšu līdzek
ļus Valkas novada domes biedru
naudas nomaksai EUR 285 apmērā
mēnesī par 2014.gadu no Valkas no
vada domes budžeta līdzekļiem.
Pilnu Valkas novada domes sēdes
lēmumu tekstu skatīt   http://valka.
lv/pas vald ib a/dom es-sez u-mat er i
ali/ v

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 Grozījumi Valkas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada pašvaldības nolikums» paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Valkas novada dome ir pieņēmusi lēmumu
izveidot Izglītības, kultūras, sporta un jaunat
nes lietu nodaļu, tādējādi apvienojot izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietas.
2. Jaunās nodaļas izveidošanas rezultātā paredzēts likvidēt divas iestādes: Izglītības pārvaldi un Valkas pilsētas stadionu. Minēto iestāžu funkcijas pārņems izveidotā Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa.

3. Tiek mainīts Civilās aizsardzības komisijas
locekļu skaits no 17 locekļiem uz 20 locekļiem,
jo nepieciešams komisiju papildināt ar locekļiem no Pārtikas un veterinārā dienesta
Ziemeļvidzemes pārvaldes, Valmieras reģionālās vides pārvaldes, kā arī iekļaut komisijā
Izpilddirektora vietnieku – atbildīgo par Val
kas pilsētu

2. Īss projekta satura izklāsts

1. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 6.14.
apakšpunktu, iekļaujot nodaļu «Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa».
2. Tiek svītrots 7.1.apakšpunkts, kas noteica,
ka pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās
apstiprinātam nolikumam ir Izglītības pārvalde.

3. Tiek svītrots 7.23.apakšpunkts, kas noteica,
ka pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās
apstiprinātam nolikumam ir Valkas pilsētas
stadions.
4. Tiek izteikts jaunā redakcijā 12.10.punkts,
mainot Civilās aizsardzības komisijas locekļu
skaitu no 17 uz 20.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto  projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Izglītības pārvaldes un Valkas pilsētas stadiona funkcijas turpmāk pildīs Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu nodaļas speciālisti.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I
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APS TIPR IN ĀT I ar Valk as novad a dom es
2014.gad a 27.janv ār a sēd es lēm um u (prot ok ols Nr.1,6 .§

Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 «Kapsētu
uzturēšanas un izmantošanas noteikumi»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta 1.daļas 2.pun
ktu, 21.panta 1.daļas 16.punktu un 43.panta 3.daļu

Izdarīt Valkas novada do
mes 2011.gada 31.marta saisto
šajos noteikumos Nr.13 «Kapsē
tu uzturēšanas un izmantoša
nas noteikumi» šādus grozīju
mus:

1. Izteikt 7.2.apakšpunktu šādā
redakcijā:
«7.2. Par šo noteikumu 1.4.
apakšpunkta, 2.6.1. līdz 2.6.4.
apakšpunkta, 2.6.6. apakšpun
kta un 2.6.8. apakšpunkta pār
kāpšanu fiziskām personām
piemēro naudas sodu līdz EUR

5

350, juridiskām personām no
EUR 350 līdz EUR 1400.»
2. Izteikt 7.3. apakšpunktu šādā
redakcijā:
«7.3. Par šo noteikumu 2.7.
apakšpunkta un 2.8. apakšpun
kta pārkāpšanu fiziskām perso
nām izsaka brīdinājumu vai pie
mēro naudas sodu līdz EUR
350, juridiskām personām pie
mēro naudas sodu no EUR 350
līdz EUR 1400.»
Valkas novada domes
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Valkā 				

Nr.4

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada  
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1,19.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.
gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada pašvaldības noli
kums» šādus grozījumus:

1. Izteikt
6.12.apakšpunktu
šādā
redakcijā: «6.12. Iepirkumu nodaļa».
2. Papildināt saistošos noteikumus ar
7.6.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.6.¹ Saieta nams «Lugažu muiža»».
3. Papildināt saistošos noteikumus ar
12.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.16. Komisija koku ciršanai ārpus
meža 4 locekļu sastāvā».
4. Izteikt 16.11.apakšpunktu šādā redakcijā: «16.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā, ir tiesīgs pilnvarot domes

amatpersonas un darbiniekus pārstāvēt
domi visu instanču tiesās.»
5. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:
«51. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir
tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt
līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar
rīkojumu (pilnvaru) var uzdot (pilnvarot) slēgt privāttiesiskos līgumus pašvaldības vārdā izpilddirektoram vai citai
pašvaldības administrācijas amatper
sonai.»
6. Aizstāt 52.punktā skaitli un vārdu
«20 000 latus» ar skaitli un vārdu «30 000
euro».
Valkas novada domes
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 «Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos  Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»» paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1. IT Kompetences centra uzturēšanai
Valkas novada dome no 2014.gada
vairāk nesaņems finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. IT
Kompetences centrs faktiski ir pārstājis
veikt IT Kompetences centra nolikumā
minētās funkcijas un tās darbinieki
pamatā veic datorsistēmu un datortīklu
administratoru pienākumus. Līdz ar to
ir paredzēts likvidēt IT Kompetences
centru un tās darbiniekus iekļaut administrācijas struktūrā.
2. Ņemot vērā to, ka iepirkumu
procedūru veikšanai tiek pievērsta aiz
vien lielāka uzmanība valsts un pašvaldības līmenī un šajā jomā tiek
saskatīti vieni no lielākajiem korupcijas
riskiem, iepirkumu procedūru norise
tiek kontrolēta aizvien biežāk. Lai
nodrošinātu visu normatīvo aktu izpil
di iepirkumu jomā, administratīvais
slogs aizvien palielinās, tādēļ nepieciešams palielināt iepirkumu speciālistu
skaitu līdz diviem speciālistiem, iz
veidojot Iepirkumu nodaļu.
3. 2010.gadā tika rekonstruēta Valkas
novada Valkas pagasta Lugažu muiža
un izveidota iestāde «Saieta nams «Lugažu muiža»», bet Valkas novada pašvaldības nolikumā šāda iestāde nav
minēta.
4. Valkas novada domes 2013.gada
25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12
«Apstādījumu apsaimniekošana un
aizsardzība» 5.punkts nosaka, ka Val
kas novada domes izveidota komisija
koku ciršanai ārpus meža veic teritorijā
augošu koku ciršanas izvērtējumu
gadījumos, kad MK «Koku ciršanas

Sociālajā palīdzībā

V

alkas novada sociāla die
nesta vadītāja N.Dubrovska in
formē, ka trūcīgas un maznodro
šinātas personas, pensionāri un
invalīdi, kā arī daudzbērnu ģi
menes bez maksas var saņemt

noteikumu» 4.punkta kārtībā ir nepieciešama ciršanas atļauja, kā arī gadījumos, kad koku ciršana ir neatlieka
ma. Ir priekšlikums minēto komisiju iz
veidot 4 locekļu sastāvā.
5. Civilprocesa likuma 82.panta 7.daļa
nosaka, ka juridisko personu lietas
kasācijas instances tiesā ved to amat
personas, kas darbojas likumā, statūtos
vai nolikumā piešķirto pilnvaru iet
varos, vai arī tās tiek vestas ar advokāta
starpniecību. Grozījumi saistošo notei
kumu 16.11.apakšpunktā paredz iespēju priekšsēdētājam pilnvarot domes
amatpersonas vai darbiniekus pārstāvēt
domi visu instanču tiesās.
6. Saistošo noteikumu 51.punkts paredzēja, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu pašvaldības administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz 20000 latus, pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai
pašvaldības administrācijas amatper
sonai. Minētais nolikuma punkts būtiski ierobežo priekšsēdētāja tiesības
pilnvarot kādu citu administrācijas am
atpersonu slēgt līgumus. Ar grozījumiem ir paredzēts noņemt pilnvaroju
ma ierobežojumu naudas izteiksmē, jo
var būt gadījumi, kad priekšsēdētājs ir
aizkavēts pildīt pienākumus, bet pašreizējā redakcijā viņam nav iespēja pil
nvarot izpilddirektoru noslēgt līgumu,
kas naudas izteiksmē pārsniedz 20000
latus.
7. Grozījumi saistošo noteikumu 52.
punktā saistīti ar euro ieviešanu.

apģērbu, apavus, gultas veļu
Valkas novada Sociālā dienesta
zālē Rūjienas ielā 3D, Valkā:
Pirmdienās 9 00 – 12 00 un
13 00 – 16 00;
Otrdienās 9 00 – 12 00 un
13 00 – 16 00;
Trešdienās 9 00 – 12 00;
Ceturtdienās 9 00 – 12 00 un
13 00 – 16 00.

2. Īss projekta satura izklāsts

1. Grozot saistošo noteikumu
6.12.punktu tiek likvidēts IT
Kompetences centrs un izveidota
Iepirkumu nodaļa.
2. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.6.¹ apakšpunktu, iekļaujot iestādi «Saieta nams «Lugažu muiža»».
3. Papildinot saistošos noteiku
mus ar 12.16.apakšpunktu tiek
izveidota komisija koku ciršanai
ārpus meža 4 locekļu sastāvā.
4. Saistošo noteikumu 16.11. apakšpunkts paredz domes priekšsē-

dētājam bez īpaša pilnvarojuma
pārstāvēt domi tiesā un pilnvarot
domes amatpersonas un darbiniekus pārstāvēt domi visu instanču tiesās.
5. Grozījumi saistošo noteikumu
51.punktā paredz atcelt ierobežojumu naudas izteiksmē domes
priekšsēdētājam pilnvarot administrācijas darbiniekus slēgt līgumus.
6. 52.punktā tiek aizstāts skaitlis
un vārds «20 000 lati» ar skaitli
un vārdu «30 000 euro».

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

1. Likvidējot IT Kompetences
centru budžetā tiks ietaupīti līdzekļi apmēram 2611 euro gadā.
Izveidojot Iepirkumu nodaļu, palielināsies izdevumi 9559 euro
gadā (nodaļas vadītāja alga).
2. Izveidojot komisiju koku ciršanai ārpus meža 4 locekļu sastāvā budžeta izdevumi samazinās, jo līdz šim darbojās Zaļum-

stādijumu apsaimniekošanas un
aizsardzības komisija 5 locekļu
sastāvā, kas veica līdzvērtīgas
funkcijas. Ar grozījumiem tiek iz
veidota komisija, kurā ir viens
komisijas loceklis mazāk, tādēļ
tiek ieekonomēts uz darba sa
maksu.
3. Grozījumi pārējos punktos
neietekmē pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

No pārējiem tiek lūgts ziedo
jums, kas tiks novirzīts Biedrī
bai «Atbalsts cilvēkiem ar īpa
šām vajadzībām». Preču klāsts
katru dienu tiek papildināts.
Dienesta vadītāja lūdz zie
dot bērnu gultiņu un ratiņus ģi
menei, kurā ir četri bērni, bet
materiālie apstākļi ļoti trūcīgi.
Sociālā dienesta vadītāja iz

saka vissirsnīgāko pateicību
tiem cilvēkiem, kuri bez atlīdzī
bas ir palīdzējuši ar apģērbu,
sadzīves tehniku, mēbelēm un
citām saimniecībā nepiecieša
mām lietām saviem līdzcilvē
kiem, kuri dažādu iemeslu pēc
nonākuši krīzes situācijā. v
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FutbolaturnīriValkasnovadafutbolistiem
Teksts un foto: ValerijsKriviņš, treneris

F

ebruāra trešās nedēļas nogale
bija saspringta Valkas novada BJSS
futbolistiem. 22.februārī U11 ko
manda viesojās Igaunijas pilsētā Su
ureJaani, kur piedalījās tradicionā
lajā turnīrā «SuureJaani cup 2014».
Tā sagadījās, ka jau pirmajā spēlē ti
ka noskaidroti pirmās un otrās vie
tas ieguvēji. Protams, ne paši spēlē
tāji, ne turnīra organizatori to neno
jauta, jo katrai komandai priekšā bija
vēl piecas spēles. Valkas futbolisti ti
kās ar Keilas komandu. Spēle izvēr
tās sīva, jo pretinieki bija līdzvērtīgi.
Bīstami momenti veidojās gan pie
vienas, gan otras komandas vārtiem.
Tomēr vienā no pretinieku uzbruku
miem bumba atrada ceļu mūsu ko
mandas vārtos. Turpinājumā valcē
nieši centās panākt neizšķirtu, tomēr
Keilas futbolisti, izmisīgi aizstāvo
ties, prata nosargāt uzvaru. Turpinā
jumā mūsu komanda uzvarēja Kivo
li FC Irbis, SK Taaksi, Vilandes JK
Tulevik, FC Tarvastu un nospēlēja
neizšķirti ar Suure –Jaani United. Arī
Keilas futbolisti turnīra turpinājumā
izcīnīja četras uzvaras un vienu spēli
nospēlēja neizšķirti. Valkas koman
da turnīrā izcīnīja otro vietu. Prieks
par izcīnītajām medaļām, bet vislie
lākais gandarījums – komanda bija
vienota, cits citu uzmundrināja un
noskaņoja nākamajai spēlei. Mūsu

komandas sniegumu novērtēja arī
turnīra organizatori. Par labāko vārt
sargu atina Valkas komandas vārt
sargu, kurš turnīra gaitā tikai vienu
reizi neprata atvairīt pretinieka sitie
nu.
23.februārī U12 komandas (šajā
vecuma grupā Valkas novada BJSS
startē ar divām komandām) izspēlē
ja savus finālus Vidzemes ziemas
čempionātā. Valkas BJSS pirmā ko
manda Allažos izspēlēja A finālu.
Pirmie pretinieki bija FC MerkurJu
nior no Tartu. Igaunijas komanda bi
ja ātra un tehniska, valcēnieši pretī
lika cīņassparu. Spēle aizritēja ar
Tartu komandas nelielu pārsvaru,
mūsējie atbildēja ar pretuzbruku
miem. Diemžēl no tām iespējām, ko
izveidojām, nepratām gūt vārtus,
pretinieki vienā no uzbrukumiem
pārspēja mūsu vārtsargu. Rezultātā
zaudējums. Arī otrajā spēlē ar vārtu
gūšanu mums neveicās; no daudza
jiem izveidotajiem momentiem mū
su komandas uzbrucēji nevienu reizi
neprata gūt vārtus, arī šajā spēlē pie
dzīvots zaudējums. Trešajā spēlē no
spēlēts 1:1 ar Jaunpiebalgas koman
du. Cīņā pa 5 – 8.vietu sāpīgs zaudē
jums Valmieras otrajai komandai.
Tikai turnīra pēdējā spēlē Valkas ko
manda veiksmīgi spēlēja un rezultā
tā pārliecinoša uzvara pār FK Super
Nova/Sigulda ar 5:0. Komandā daži
spēlētāji aizrāvās ar individuālo spē
li, kas zināmā mērā arī traucēja reali

U-11 komanda viesos Igaunijas pilsētā Suure-Jaani

zēt izdevīgos momentus. Kopvērtē
jumā Valkas novada BJSS A grupas
finālā ierindojās 6.vietā.
Labi savu turnīru aizvadīja otrā
komanda, kas spēlēja B finālā. Ko
mandā spēlē tie, kuriem parasti tiek
mazāks spēles laiks, bet biežāk atro
das uz rezervistu soliņa. Šoreiz viņi
pierādīja, ka ar mazāku meistarību,
bet lielāku komandas saliedētību var
panākt daudz. Komanda izcīnīja uz
varas pār Priekuļu2, FK Ādaži,
Smiltenes2 komandām, nospēlēja
neizšķirti ar FC Ikšķile un piedzīvoja
zaudējumus pret Priekuļi1 un FK

Rūja komandām. Kopvērtējumā tas
deva otro vietu. Puikas bija ļoti gan
darīti par savu panākumu.
24.februārī Valgā pirmās spēles
aizvadīja paši jaunākie sporta skolas
audzēkņi U8 komanda. Visiem spē
lētājiem tā bija pirmā tikšanās ar re
āliem pretiniekiem. Bijība un res
pekts bija liels. Rezultātā piedzīvoti
zaudējumi pret FC Warrior, Smilte
nes BJSS un abām FC Tammeka ko
mandām. Šoreiz nevis rezultāts bija
galvenais, bet spēļu prakse. Puikas
varēja salīdzināt savu spēlēt prasmi
ar citu komandu meistarību. v

Aicinapieteikties
sacensībāmflorbolāvīriešiem
«Robežkauss2014»

Teksts: ZaneBrūvere

2

014.gada 17. – 18.maijā Val
kas ģimnāzijas sporta hallē notiks
sacensības florbolā vīriešiem «Ro
bežkauss 2014». Sacensības orga
nizē florbola klubs «Valka».
Komandas turnīram aicinātas
pieteikties līdz 2014.gada 15.aprī
lim (maksimālais komandu skaits
– 16). Katrā komandā atļauts pie
teikt 15 spēlētājus (komandā ne
drīkst spēlēt vairāk nekā trīs
2013./14.g. sezonā virslīgā pieteik
tie spēlētāji. Ierobežojumi neatie
cas uz vārtusargiem).
Pieteikumu, kurā norādīts spē
lētāja vārds, uzvārds, numurs (at
sevišķi norādīt kapteini un vārtu

sargu) jānosūta uz epastu ilvars.
rullis@valka.lv līdz 10.maijam. Da
lības maksu par turnīru – 100 eiro
apmērā komandai jāsamaksā sa
censību organizatoram vai spēļu
sekretariātā līdz savas pirmās spē
les sākumam.
«BorderCup 2014» uzvarētājs
saņems naudas balvu 100 eiro ap
mērā, bet pirmo trīs vietu ieguvē
jus apbalvos ar kausiem un meda
ļām. Tiks noteikts rezultatīvākais
spēlētājs (vārti + piespēles). Dalīb
niekiem tiks pasniegtas pārsteigu
ma balvas.
Vai rāk in for mā ci jas: «Ro bež
kauss 2014» or ga ni za tors Il vars
Rul lis, Tel. 29403241, epasts:
ilvars.rullis@valka.lv, htp://bor
dercup.ucoz.lv/ v

NOLIKUMSValkasnovada
2014.gadačempionātambadmintonā

bām – Mā ris Ko ops.
IMērķis
1.1. Popularizēt badmintona spēli
IVDalībnieki
novadā.
4.1. Valkas novada iedzīvotāji.
1.2. Rast iespēju ikvienam Valkas
Parveselībasstāvokliatbildpats
novada iedzīvotājiem sistemātis
sacensībudalībnieks!
ki nodarboties ar fiziskām aktivi
tātēm un sportu.
VVērtēšana
5.1. Spēle notiek pēc badmintona
IIVietaunlaiks
spēles noteikumiem :
2.1. Sacensības notiks 2014. gada
1. Sievietēm, vīriešiem – indivi
15.martā Valkas ģimnāzijas spor
duāli,
ta hallē pulksten 9.00.
2. Sieviešu dubultspēlēs,
3. Vīriešu dubultspēlēs,
IIIVadība
4. Jauktās dubultspēlēs
3.1. Sacensības orga ni zē un va da
Valkas novada do me sa dar bī bā
VIApbalvošana
ar Valkas badmin to na klu bu
6.1. Uzvarētājus apbalvos ar dip
«Lotos». Atbildīgais par sa cen sī
lomiem, medaļām un balvām. v

[

Nr. 53 2014.gada 28.martā

7

Sportā

Valkas novada atklātais čempionāts spēka divcīņā 19.aprīlī
19

.aprīlī plkst.12.00 Valkas ģimnāzijas sporta
hallē notiks čempionāts spēka divcīņā.
Sacensību mērķis ir iesaistīt jauniešus aktīvās atlē
tisma un fitnesa nodarbībās un sporta aktivitātēs. Tā
pēc uz īsu sarunu aicināju Juri Stankaniču – sporta
dzīves entuziastu, trenažieru zāles konsultantu un
fitnesa treneri, kurš ikdienā savu laiku un enerģiju
velta tiem jauniešiem un interesentiem, kuri ir izvēlē
jušies aktīvu dzīvesveidu. Juri var satikt pirmdienās,
trešdienās un piektdienās Valkas ģimnāzijas sporta
halles trenažieru zālē.
Juris stāsta – lai mainītu dzīvesveidu, nav nepie
ciešams daudz – tikai vēlēšanās to darīt. Iespējams,
daudzi nezina, ka Valkā ir iespēja profesionāla trene
ra uzraudzībā nodarboties ar spēka vingrinājumiem
un uzlabot ķermeņa formu. Zālē ir pieejams moderns
aprīkojums, kas ir bijušais biedrības «Valkas atlētu»,
kā arī ģimnāzijas īpašums. Ģimnāzijas audzēkņiem
ir iespēja sporta zāli apmeklēt bez maksas. Uz trena
žieru zāli aicināti arī citi apmeklētāji – īdzi jāņem tre
niņtērps, vēlme strādāt, labs garastāvoklis un ūdens
pudele. Abonents maksā vien 10 eiro mēnesī, bet
maksa par vienu nodarbību gaužām simboliska – vi
ens eiro. Vecumam un dzimumam nav nozīmes.
Trenažieru zālē satiku arī Lauri Ķimenu, kurš jau
vairāk nekā pusgadu nāk uz trenažieru zāli. Jautāju
viņam, cik ilgi viņš apmeklē sporta zāli. Lauris atzīst,
ka trenējas jau pusgadu. Ja pirmā pusgada laikā re
zultāti ir ļoti pamanāmi, tad pēc tam muskuļu masa

tik strauji nepieaug. Lauris atzīst – ja esi iesācis trenē
ties, apstāties ir grūti. Pats noteikti piedalīsies spēka
divcīņas sacensībās un mudinās to darīt arī citus.
Pasākuma organizatori cer, ka šādas sacensības
aicinās ievērot veselīgu dzīvesveidu un rosinās ik
vienu padomāt par estētisko un fizisko ķermeņa at
tīstību Latvijas iedzīvotāju vidū.
Līdz 10.aprīlim pieteikumus jānosūta Ziemeļvi
dzemes atlētu savienībai, Ausekļa iela 31, Valmiera,
LV-4201 vai uz e-pastu zas@e-apollo.lv . Standartizē
tu veidlapu atradīsiet ZAS mājas lapā www.zas.lv. Ir
aicināti piedalīties visi interesenti no 14 gadu vecu
ma. Pirmo, otro un trešo vietu ieguvēji savā vecuma
grupā tiks apbalvoti ar medaļām un balvām. Ir saga
tavota arī speciāla balva spēcīgākajam vīrietim virs
60 gadu vecuma. Sacensības organizē un vada Zie
meļvidzemes atlētu savienība (ZAS) sadarbībā ar
Valkas novada domi. v

Valkas novada atklātā čempionāta spēka divcīņā NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi liecinošs dokuments).

1.1. Popularizēt veselīgu dzī
vesveidu, veicināt estētisko
un fizisko attīstību Latvijas
iedzīvotāju vidū.
1.2. Iesaistīt jauniešus aktī
vās atlētisma un fitnesa no
darbībās, sporta aktivitātēs
un sacensībās.
1.3. Popularizēt un attīstīt in
teresi par fitnesa sporta vei
du jauniešu vidū, sekmēt at
tiecīgā sporta veida atpazīs
tamību Latvijā.
1.4. Cīņa pret dopinga lieto
šanu

2. Vieta un laiks

2.1. Sacensības notiks 2014.
gada 19.aprīlī Valkas nova
da, Valkas ģimnāzijas spor
ta hallē, Raiņa ielā 28A.
2.2. Dalībnieku reģistrēšana
un svēršana no plkst. 10.00
līdz 11.00 (dalībniekiem jā
uzrāda dzimšanas datu ap

2.3. Sacensību sākums 12.00.

3. Sacensību vadība

Sacensības organizē un vada
Ziemeļvidzemes atlētu sa
vienība (ZAS), sadarbībā ar
Valkas novada pašvaldību.
Uzziņas
pa
tālruni
+37129495904; +3712944580.

4. Dalībnieki

Pie sacensībām tiks pielaisti
dalībnieki vecumā no 14 ga
diem. Dalībnieki tiks dalīti
vecuma un   dzimuma kate
gorijās:
1.kategorija – jaunieši no14
– 18 gadiem; 2.kategorija –
juniori no19 – 23 gadiem; 3.
kategorija – vīrieši no 24 – 39
gadiem; 4.kategorija – sie
vietes līdz 39 gadu vecu
mam; 5.kategorija – seniori
no 40 gadiem; 6.kategorija –
seniores no 40 gadiem; 7.ka

tegorija – seniori no 50 ga
6. Vērtēšana
diem.
6.1. Uzvarētājus   noteiks 7
5. Sacensību programma minētajās kategorijās, svara
5.1. Svara stieņa spiešana gu stieņa spiešanu guļus vērtēs
ļus uz 12 atkārtojumiem, ar pēc relatīvā spēka rezultā
svara stieņa nolaišanu, ne tiem.
ātrāk par divām sekundēm 6.2. Uzvarētājus pievilkšanās
un roku fiksāciju iztaisnotā vingrinājumā noteiks pēc
stāvoklī. Vingrinājums izpil minētajām vecuma un ķer
dāms divos piegājienos abu meņa masas kategorijām.
6.3. Uzvarētājas vēderpreses
dzimumu pārstāvjiem.
5.2. Pievilkšanās pie stieņa, vingrinājumā noteiks pēc la
vīriešu dzimuma pārstāv bāk uzrādītā rezultāta, lāp
jiem. Vingrinājums izpildāms stiņām balstoties pret pamat
vienā piegājienā. Dalībnieki ni un elkoņiem pieskaroties
pie augšstilbiem, turot rokas
tiks dalīti kategorijās:
1. Ķermeņa svars līdz 70 kg; aiz galvas.
2. Ķermeņa svars līdz 90 kg; 6.4. Ja, uzvarētājiem būs vie
3. Ķermeņa svars virs 90 kg. nāds vietu skaits, tad uzvarē
5.3. Ķermeņa augšdaļas pa tāju noteiks pēc tā, kuram la
celšana uz laiku 1 minūtes bāks relatīvais spēks svara
intervālā, sieviešu dzimuma stieņa spiešanā guļus. Ja, re
pārstāvēm. Vingrinājums iz zultāts būs vienāds, notiks
atkārtota svēršana un par
pildāms vienā piegājienā.
uzvarētāju pasludinās to,

kam mazāks ķermeņa svars.

7. Apbalvošana

7.1. Pirmo, otro un trešo vietu
ieguvēji katrā minētajā vecu
ma kategorijā   tiks apbalvoti
ar medaļām un balvām. Spec
balva labākajam vīrietim virs
60 gadu vecumam.

8. Īpašie nosacījumi

8.1. Juridiskā persona(orga
nizācija) vai fiziskā persona,
kura deleģējusi sportistu uz
sacensībām, uzņemas pilnī
bā atbildību par startējošā
sportista veselības stāvokli
sacensību laikā.
8.2. Sacensību pieteikumi
(standartizētu veidlapu var
saņemt ZAS mājas lapā
www.zas.lv) obligāti jānosū
ta pēc adreses Ausekļa – 31,
Valmiera Ziemeļvidzemes
atlētu savienībai LV-4201, vai
pa e-pastu: zas@e-apollo.lv
līdz 10.04.2014. v

NOLIKUMS «Robežkauss 2014» (BorderCup 2014) izcīņai florbolā vīriešiem
I Mērķis

1.1.Veicināt florbola attīstību un po
pularizēt veselīgu dzīvesveidu Valkā
un tās apkaimē.
1.2. Veidot sadarbību ar kaimiņvalstu
florbolistiem
1.3. Noskaidrot «Robežkauss 2014»
ieguvēju komandu.

II Vieta un laiks

2.1. «Robežkauss 2014» notiks 2014.
gada 17. – 18.maijā Valkas ģimnāzijas
sporta hallē.
2.2. Sacensību sākums plkst. 9.30 pēc
sastādīta spēļu grafika.

III Vadība

3.1. Sacensības organizē florbola
klubs «Valka».
3.2. Par spēļu rīkošanu atbild sacensī
bu organizators un sacensību galve
nais tiesnesis.

IV Dalībnieki

4.1. Komandas turnīram piesakās līdz
2014.gada 15.aprīlim (Maksimālais

komandu skaits – 16).
4.2. Katrā komandā atļauts pieteikt 15
spēlētājus (komandā nedrīkst spēlēt
vairāk kā trīs 2013/14 g. sezonā virslī
gā pieteiktie spēlētāji ierobežojumi
neattiecas uz vārtusargiem).
4.3. Par veselības stāvokli atbild pats
sacensību dalībnieks.

V Vērtēšana

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar ofi
ciālajiem IFF noteikumiem. Koman
das tiek sadalītas divās apakšgrupās.
5.2. Par uzvaru komanda saņem 3
punktus, par neizšķirti – 2 punktus,
par zaudējumu – 1 punktu, par ne
attaisnotu neierašanos uz spēli – 0
punktu (rez. 0:5).
5.3. Vienādu punktu skaitu gadījumā
augstāko vietu nosaka:
5.3.1. Savstarpējā spēle;
5.3.2. Pēc labākās vārtu starpība sav
starpējās spēlēs;
5.3.3. Pēc labākās vārtu starpības vi

sās spēlēs.
5.4. Atkarībā no pieteikto komandu
skaita tiks veidots spēļu kalendārs un
tiks paziņots pēc pieteikšanās termi
ņa beigām.
5.5. Pusfinālos, spēlē par 3.vietu un fi
nālā, ja spēle ir noslēgusies neizšķirti
– komandas izpilda 5 soda metienus
(ja nepieciešams – metienus turpina
līdz pirmajai neprecizitātei).Tāpat
tiek izspēlētas arī spēles par 5. un
7.vietu.
5.6. Ja turnīrā piedalīsies 6 vai 7 ko
mandas tiks izspēlēts viena apļa tur
nīrs.

miem.

VII Apbalvošana

7.1. Pirmo trīs vietu ieguvējas apbal
vos ar kausiem un medaļām.
7.2. Rezultatīvākais spēlētājs (vārti +
piespēles).
7.3. Pārsteigumbalvas.

VIII Pieteikumi

8.1 Komandas dalība vārdiski jāap
stiprina līdz 2014.gada 15.aprīlim .
8.2 Komandas pieteikums, kurā norā
dīts spēlētāja vārds, uzvārds, Nr. (at
sevišķi norādīt kapteini un vārtusar
gu) jānosūta uz e-pastu līdz 10.mai
jam.
VI Spēles laiks un
8.3 Dalības maksu par turnīru 100
citi nosacījumi
EUR komandai jāsamaksā sacensību
6.1. Spēles notiek ar pamata spēles organizatoram vai spēļu sekretariātā
laiku 1 x 15 min. Starp spēlēm 5 min līdz savas pirmās spēles sākumam.
pārtraukums.
Nolikumu sagatavoja «Robež
6.2. Visos gadījumos, kas nav īpaši at
kauss 2014» organizators Ilvars Rul
runāti nolikumā, sacensības notiek
lis, tālr. +371 29403241,
saskaņā ar oficiālajiem LFS noteiku
e-pasts: ilvars.rullis@valka.lv v

[
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Nr. 53 2014.gada 28.martā
J.Cimzes 200 gadu jubileja

Konkursa «Jaunā dziesmu
rota» II kārta Valkā

Ir noslēgusies Latvijas Naci
onālā kultūras centra (LNKC) iz

sludinātā latviešu tautas dziesmu
apdaru konkursa «Jaunā dziesmu
rota» I.kārta.
Konkursa mērķis ir, aktualizē
jot J.Cimzes devumu Latvijas ko
ru kustības iedibināšanā un attīs
tībā, akcentēt latviešu tautas mū
zikas lomu latviešu kora mūzikā,
radīt jaunas tautasdziesmu apda
res a cappella izpildījumā iekļauša
nai Latvijas amatieru koru reper
tuārā un Vispārējo latviešu Dzies
mu un deju svētku koprepertu
ārā.
II kārta notiks 2014. gada 31. maijā plkst. 12.00 Valkas kultūras na
mā, kur tālāk izvirzītos konkursa

darbus izpildīs Latvijas amatieru
kori – Rīgas Latviešu biedrības
kamerkoris «Austrums» (māksli
nieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts),
Alūksnes pilsētas Tautas nama
skolotāju koris «Atzele» (māksli
nieciskais vadītājs Jānis Baltiņš),
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas kamerkoris
«Fortius» (mākslinieciskā vadītāja
Māra Marnauza). Konkursa dar
bus vērtēs LNKC izveidota žūrija.
Konkursa uzvarētāju – godal
goto dziesmu paziņošana plkst.
14.00. Konkursa rīkošanu atbalsta
Valkas novada dome.
Aicināti visi interesenti.
Konkursa labākos darbus LNKC
izdos nošu krājumā «Jaunā dzies
mu rota». v

31.maijā Valkā latviešu
un igauņu koru diena
«Cimzes kods»

Svinot Jāņa Cimzes – Vidze
mes draudzes skolotāju semināra

ilggadēja direktora, pirmā latvie
šu tautas dziesmu melodiju krājē
ja un apdarinātāja, koru mūzikas
pamatlicēja – 200 gadu jubileju,
tiek rīkots latviešu un igauņu ko
ru dziesmu lielkoncerts «Cimzes
kods», kas sāksies plkst. 19.00 Val
kas brīvdabas estrādē. Svētku
programma top, sadarbojoties Lat-
vijas Nacionālajam kultūras cen
tram, Valkas un Valgas pašvaldī
bām, koncertapvienībai «Eesti
Konsert».
«Cimzes kods» ir laikmetu sajū
ta, kas mainās mainoties paau
dzēm, bet tiek saglabāta šī koda
būtība, lai jaunā paaudze nestu to
tālāk kā vērtības (dziesmu) apko
pojumu un nodotu nākošajām pa
audzēm kā tradīciju, kā pašsajūtu,
kas vienotu. Kods ir piekļuves at
slēga informācijas, pārdzīvojumu
rituālu un zināšanu bagātības krā
tuvei. «Cimzes kods» ir spēja pie
skarties nozīmīgām koru dziedā
šanas tradīciju vērtībām, kuras iz
dzīvojušas cauri dažādiem vēstu
riskā laika posmiem. Neskatoties
uz paaudžu maiņu, vērtības ir sa
glabātas un dzīvu uzturētu tradī
ciju ceļā nodotas tālāk nākamajām
paaudzēm. «Cimzes kods» simbo
liski ir atslēga, lai piekļūtu atmi
ņām, zināšanām un pieredzei, kas
raksturo mūsu vērtumu un patī
bu.
Koncerta scenogrāfiskais nofor
mējums ir veidots 20.gadsimta sā
kuma konstruktīvisma stilā, kas
bija savam laikam revolucionārs
mākslas stils. Arī J.Cimze un viņa
pedagoģiskā darbība bija zināmā
veidā revolucionāra izvērtējot to
ar tā laika kultūrizglītības nori
sēm.
Koncerta programmā igauņu
un latviešu koru mūzika. To iz

dziedās bērnu, zēnu un jauktie
kori, kopskaitā ap 2000 dalībnie
kiem. Programmas muzikālo no
formējumu papildinās bungu un
dūdu grupa «Auļi».
«Cimzes koda» režisors Aivars
Ikšelis, scenogrāfs Ivars Noviks,
video instalācijas – Kristīne Gani
ņa, mākslinieciskie vadītāji Jānis
Petrovskis, Sirje Pass, virsdiriģenti
R.Vanags, M.Klišāns, J.Erenštreits,
G.Ceplenieks, K.Ādamsons, J.Bal
tiņš, Ā. Šķepasts, I. Umbleja, S.Pol
dsar, R.Lanoja, A.Traks, E.Eljand,
V.Ilvik, M.Aigro, T.Soba.
Pasākumā klausītāji dzirdēs
vairākus pirmatskaņojumus. Igau
ņu komponista Renē Espere ora
torijas atskaņojumu gatavo Igau
nijas Nacionālais vīru koris un
Bruņoto spēku orķestris, abu val
stu Nacionālās operas solisti Renē
Soms un Ilona Bagele. Dzejnieka
Jāņa Petera ciklu «Cimzes stunda»
mūzikā radījuši   izcilie latviešu
komponisti Selga Mence, Mārtiņš
Brauns un Raimonds Pauls. Šo
ciklu pirmatskaņojumam gatavo
Dziesmu un deju svētku Lielās
mūzikas balvas ieguvējs – Latvijas
Kultūras akadēmijas jauktais ko
ris «Sõla». J.Cimzes dziesmu ap
dares saksofoniem veido Inga
Meijere, saksofonu kvarteta n[ex]t
move, vadītāja.
Pasākumā «Cimzes kods» tiks
izmantotas jaunākās tehnoloģijas
– būs krāšņas gaismas, uguns un
ūdens projekcijas. Pasākumā ne
trūks emociju – katram no koncer
ta vajadzētu aiziet ar spēcīgu sa
viļņojumu.
Zaļumballē spēlēs Puhajarves
un  Smiltenes pūtēju orķestri.
Ieeja EUR 5, pensionāriem un
bērniem līdz 16 gadiem EUR 3.
Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2
bērni) EUR 10.
Tiekamies Valkas brīvdabas es
trādē 31.maijā no plkst. 18.00. v

-
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J.Cimzes200gadujubileja

Vidzemesseniorukori
godinaJāniCimzi
Teksts un foto: ZaneBrūvere

22

.martā plkst.15.00, Valkas pil
sētas kultūras namā, pēc Valkas se
nioru kora «Zelta rudens» uzaicinā
juma viesojās vairāki Vidzemes seni
oru kori: Cēsu «Ābele», Limbažu
«Atvasara», Salacgrīvas «Salaca», In
čukalna «Atblāzma», Siguldas «Gā
le», Smiltenes «Mežābele», Valmie
ras «Sudrablāse» un Valmieras poli
tiski represēto vīru koris «Baltie bēr
zi». Vidzemes senioru koru koncerta
«TAUTASDZIESMU PĒCPUSDIE
NA» programma bija veltīta Jāņa
Cimzes 200 gadu jubilejai. Katrs ko
ris bija sagatavojis savu koncertpro
grammu, bet kopkora dziedājumā

ska nē ja lat vie šu tau tas dzies mas
J.Cimzes apdarē.
Jāņa Cimzes un viņa māsas Kristī
nes ādā iejutās pasākuma vadītāji –
Raimonds Reinholds un Ligita Dru
biņa. Cauri skanīgajām dziesmām
vijās vēsturiski fragmenti iz Cimzes
dzīves.
Pasākumā notika svarīgs paziņo
jums – sakarā ar Jāņa Cimzes 200 ga
du jubileju un Vidzemes draudzes
skolu skolotāju semināra dibināša
nas 175.gadadienu Valkas senioru
kora virsvaldes vārdā tika paziņots,
ka Valkas senioru korim tiks dots
vārds «Dziesmu rota».
Novēlam korim garu un skanīgu
mūžu! v

Valkas senioru koris turpmāk nesīs vārdu «Dziesmu rota»

Ieeja bez maksas

9

26.aprīlī Valkā sabrauks Latvi
jas senioru viendabīgie un jauktie
vokālie ansambļi, lai piedalītos II
Latvijas Senioru vokālo ansambļu
konkursā, kas sāksies plkst. 12.00
Valkas kultūras namā. Konkursa
mērķis ir sekmēt senioru aktīvu un
radošu līdzdalību Latvijas kultū
ras procesā, noteikt labākos seni

oru vokālos ansambļus – kon
kursa uzvarētājus.
Konkursu organizē Latvijas Na
cionālais kultūras centrs sadarbībā
ar Valkas novada pašvaldību.
Ieeja brīva, ikviens aicināts zie
dot mērķim «Cimzes pieminekļa
restaurācija». v

[
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EiropasSavienībafinansē

NoslēgtsbūvdarbulīgumsparKārķu
ciemaūdenssaimniecībasinfrastruktūras
objekturekonstrukciju

Noslēgtslīgumsparsadzīves
izgāztuves«Celīši»rekultivāciju
ValkasnovadaVijciemapagastā

Teksts: EduardsIvļevs, Valkas
novada domes Attīstības un projektu
daļas projektu vadītājs

2

014.gada
24.februārī,
Valkā, Valkas novada domē
starp Valkas novada domi un
SIA «Vidzemes energocelt
nieks», reģ. Nr. 4410300 8831
tika parakstīts būvdarbu lī
gums «Ūdenssaimniecības
infrastruktūras atīstība. Cen
tralizētas ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu, kanalizā
cijas sūkņu stacijas būvniecī
ba, notekūdeņu atīrīšanas
iekārtu rekonstrukcija Valkas
novada Kārķu ciemā».
Līgums tiks īstenots Eiro
pas Reģionālās atīstības fon
da līdzfinansētā projekta
«Ūdenssaimniecības atīstība
Valkas novada Kārķu ciemā,
2. kārta», Nr. 3DP /3.4.1.1.0./
13/APIA/CFLA/121/067 ie
tvaros.
Līguma ietvaros paredzēts
rekonstruēt esošās notekūde
ņu atīrīšanas iekārtas, kanali
zācijas sūkņu staciju, kanali
zācijas un ūdensapgādes tīk

EIRO PAS SAVIE NĪBA

lus Kārķu ciemā.
Būvuzraudzību
objektā
veiks SIA «Geo Consultants»,
reģ. Nr. 40003340949, bet au
toruzraudzību SIA «Firma
L4». reģ. Nr. 40003236001, kas
2013.gadā izstrādāja tehnisko
projektu.
Līguma kopējās izmaksas
ir 317 175,44 eiro, 269 599,12
eiro no atiecināmām izmak
sām finansē Eiropas Savienī
ba, savukārt, 15 858,77 eiro
no atiecināmām izmaksām
tiek segti no pašvaldības/fi
nansējuma saņēmēja līdzek
ļiem.
Projekta mērķis ir ūdensap
gādes un notekūdeņu savāk
šanas un atīrīšanas kvalitātes
uzlabošana un ūdenssaimnie
cības pakalpojumu pieejamī
bas paplašināšana, nodrošinot
kvalitatīvu dzīves vidi, sama
zinot vides piesārņojumu un

ūdenstilpju eitrofikāciju, sek
mējot ūdens resursu un ener
goresursu racionālu izmanto
šanu.
Projekta «Ūdenssaimniecī
bas atīstība Valkas novada
Kārķu ciemā, 2. kārta», Nr.
3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/
CFLA/121/067 kopējās atie
cināmās
izmaksas
ir
381 703,62 eiro, no tām
324 448,08 eiro finansē Eiro
pas Reģionālās atīstības
fonds, bet atlikušo daļu sedz
finansējuma saņēmējs – Val
kas novada dome.
Pēc informācijas par pro
jekta īstenošanu lūdzu vēr
sties Kārķu pagasta pārvaldē
(«Ausmas», Kārķi, Kārķu
pag., Valkas novads, tālr.
64728020) vai Valkas novada
domes Atīstības un projektu
daļā (Semināra ielā 9, Valka,
tālr. 64722236). v

PRO JEK TU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA KĀRĶU
CIEMĀ, 2 KĀRTA» LĪDZ FI NAN SĒ EIRO PAS SAVIE NĪBA.
FI NAN SĒJU MA SA ŅĒMĒJS ŠĪ PRO JEK TA IE TVA ROS IR VAL KAS NO VA DA DO ME.
PRO JEK TA AD MI NIS TRATĪVĀS, FI NAN ŠU UN TEH NIS KĀS VA DĪBAS UZ RAU DZĪBU
NO DRO ŠI NA LR VI DES AIZ SAR DZĪBAS UN RE ĢI ONĀLĀS AT TĪS TĪBAS MI NIS TRI JA.

IeguldījumsTavānākotnē!

EIRO PAS SAVIE NĪBA

Teksts: EduardsIvļevs, Valkas novada domes Attīstības
un projektu daļas projektu vadītājs

2014.gada 17.martā, Val
kā, Valkas novada domē

veiks SIA «Firma L4», reģ.
Nr. 40003236001.
Līguma kopējās izmak
starp Valkas novada domi sas ir 131708,12 EUR. No
un SIA «Valkas meliorāci kopējām atiecināmām iz
ja», reģ. Nr. 44103005549 ti maksām 96755,28 EUR ap
ka parakstīts līgums par sa mērā finansē Eiropas Savie
dzīves atkritumu izgāztu nība, savukārt, 17074,46
ves «Celīši» rekultivācijas eiro no atiecināmām iz
tehniskā projekta izstrādi, maksām tiek segti no paš
autoruzraudzību un rekul valdības/finansējuma saņē
tivācijas būvdarbu veikša mēja līdzekļiem.
nu.
Projekta ietvaros pare
Līgums tiks īstenots Eiro dzēts rekultivēt slēgto sa
pas Savienības Kohēzijas dzīves izgāztuvi «Celīši»
fonda līdzfinansētā projek atbilstoši spēkā esošiem
ta «Sadzīves atkritumu iz normatīvajiem aktiem.
gāztuves «Celīši» rekultivā
Pēc informācijas par pro
cija Valkas novada Vijciema jekta īstenošanu lūdzu vēr
pagastā», Nr. 3DP/3.5.1.2.1 sties Valkas novada domes
/13/IPIA/VARAM/001 ietva Atīstības un projektu daļā
ros.
(Semināra ielā 9, Valka, tālr.
Būvuzraudzību objektā 64722236). v
PRO JEK TU «SADZĪVES ATKRITUMU
IZGĀZTUVES «CELĪŠI» REKULTIVĀCIJA
VALKAS NOVADA VIJCIEMA PAGASTĀ»
LĪDZ FI NAN SĒ EIRO PAS SAVIE NĪBA.
FI NAN SĒJU MA SA ŅĒMĒJS ŠĪ PRO JEK TA
IE TVA ROS IR VAL KAS NO VA DA DO ME.

«Radošajāsdienās»tapušipavasarīgitkrekli
Teksts un foto: IlzeKrastiņa

B

iedrības «Atbalsts
Valkai» projekta 2012.
EEZ/PP/1/MIC/014/017 ie
tvaros organizētajā brīvā
laika aktivitātē «Radošā
diena» šā gada pirmajos
mēnešos Valkas novada
pagastu bērniem tika pie
dāvāts apgleznot tkrek
lus ar latviešu rakstu zī
mēm. Šīs nodarbības 5 pa
gastos kopumā apmeklēja
97 dalībnieki. Nodarbī
bām nepieciešamie mate

riāli un tkrekli tika iegā
dāti projekta ietvaros un
dalībniekiem piedalīšanās
bija bezmaksas.
Sākumā nodarbību da
lībnieki tika iepazīstināti
ar latviešu rakstu zīmēm.
Tam sekoja ilgas radošas
stundas un tikai tad vei
kumu varēja skatīt uz
tkrekla. Ar īpašu pacietī
bu radošās dienas vadītā
jus pārsteidza puiši Ērģe
mē. Kārķos un Zvārtavas
pagastā kā allaž bērni ir ar
lielu izdomu – meitenes

rakstu zīmes pacentās sa
kombinēt ar mūsdienī
giem elementiem. Vijcie
mā un arī Kārķos liela vēl
me bija uz tkrekla uzrak
stīt savu vārdu. Valkas
pagasta bērni bija lepni,
ka varēs savu veikumu
parādīt mājiniekiem.
Varam droši secināt, ka
šīs nodarbības visiem de
va pozitīvas emocijas, gan
darījumu par savu veiku
mu un paliekošu piemiņu,
ko sākoties siltākam lai
kam varēs valkāt. v

TrešāskokaautosacensībasKārķosjau30.aprīlī
Teksts: SandraPilskalne

S

acensībunorise
Sacensības notiek 30.aprīlī
Kārķos. No pulksten 12.00
līdz 13.00 tehniskā komisija
(dzinēju kārts mērīšana); star
ta numura piešķiršana pie
Kārķu pagasta pārvaldes.
Pulksten 14.00 sacensību
sākums pie Kārķu sporta na
ma.

Tehniskienoteikumi
Labām lietām nav nekā
lieka! Kā dzinējs – motors
darbojās koka zars vai maiks
te, kura iztaisnojoties velk
auklu, un tā griež asi ar rite
ņiem. Auto detaļu izmēri,
forma, krāsa...un viss pārē
jais...jūsu brīva izvēle. Uzvar
tālāk aizbraukušais!
Spēkrati tiek sadalīti kla
sēs pēc maiksts (dzinēja
kārts) garuma – līdz 1 m; 1 –

2m; virs 2 metriem. Būs arī
brīvā klase, jaunrade bez no
teikumiem (brīvajā klasē tiek
ieskaitīti arī auto ar vairākām
dzinēja kārtīm). Tehniskais
tiesnesis Latvijas Amatniecī
bas kameras prezidents Rī
gas Tehniskās universitātes
asociētais profesors Vilnis
Kāzāks.
Šī brīža pasaules rekords
pieder vijciemietim Valdim
Šaicānam – 34,2 metri.

Katrā klasē pirmo trīs vie
tu ieguvēji tiek apbalvoti
ar Latvijas Amatniecības ka
meras, Rīgas Tehniskās uni
versitātes, Latvijas Izgudro
tāju biedrības un Valkas no
vada domes balvām. Jauna
pasaules rekorda uzstādītā
jam naudas balva 100 EUR.
Protams, kā parasti, Meža
dienu ietvaros būs darbs da
bas objektos, darbosies RTU
zaļā koka darbnīca, alpīnis

ma aktivitātes un jaunums –
ēnu teātris.
Pasākumu vadīs vides pēt
nieks un žurnālists Māris Ol
te, labu omu uzturēs dzies
minieks un krodzinieks Gu
nārs Meijers. Padodiet ziņu
tālāk!
Sīkākai informācijai: Kār
ķu pagasta padome, Sandra
Pilskalne 26068289; sandra.
pilskalne@valka.lv v
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Dažādi

EKOpunktiparedzētiTIKAIšķirotiematkritumiem
Teksts: ZaneLeimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA ZAAO (ZAAO), vei
cot atkritumu apsaimnieko

šanu Valkas pilsētā, regulāri
novēro nešķirotu sadzīves
atkritumu izmešanu vietās,
kur uzstādīti šķiroto atkritu
mu konteineri jeb EKO punk
ti, īpaši adresēs Raiņa ielā 18,
Rīgas ielā 6, 6a, 6b un Ausek
ļa ielā 46, 48, 50, 52. Daži ie
dzīvotāji ne tikai ar nešķiro
tiem atkritumiem bojā šķiro
to atkritumu konteineru sa
turu, bet novietojot dažādus
atkritumu veidus blakus
konteineriem, veido nelegā
las atkritumu izgāztuves paš
valdības teritorijā. Turklāt,
pēc aculiecinieku stāstītā,
Valkas jaunieši šķirošanai
paredzētos konteinerus mēdz
izmantot lēkāšanai, līdz ar to

bojājot konteineru vākus.
Bieži vien iedzīvotāji neie
vēro uzlīmes uz konteine
riem ar norādēm, kas jāmet
katrā no šķirošanai paredzē
tajiem konteineriem. Piemē
ram, stikla pudeles tiek iz
mestas konteineros, kas pa
redzēti papīram, sadzīves
ķīmijas un kosmētikas iepa
kojumam, polietilēnam, me
tālam un PET dzērienu pu
delēm, lai gan blakus atrodas
atsevišķs konteiners pudeļu
un burku stiklam. Tajā pašā
konteinerā nereti ir iemesti
arī apģērba gabali, kas nav
otrreizēja izejviela un ir lie
kami pie nešķirotiem sadzī
ves atkritumiem. Atgādinām,
ka logu stiklu nedrīkst iz
mest ne pudeļu un burku
stiklam paredzētajos kontei

neros, ne konteineros, kas
paredzēti papīram, sadzīves
ķīmijas un kosmētikas iepa
kojumam, polietilēnam, me
tālam un PET dzērienu pu
delēm, bet tas ir nododams
EKO laukumā Austras ielā
10 bez maksas.
ZAAO pateicas visiem,
kuri līdz šim ir ieklausījušies
padomos par atkritumu šķi
rošanas nepieciešamību, ie
vēro vizuālās un rakstiskās
norādes uz konteineriem,
veic pareizu šķirošanu, rīko
joties dabai draudzīgi!
Iedzīvotājiem, kuriem ir
jautājumi par atkritumu šķi

Medicīniskākomisijaaprīlī
Teksts: Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila

Medicīniskās komisijas speciālisti poliklīnikā
Valkā strādās, piektdien, 4.aprīlī. Būs pieejams
ķirurgs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs,
narkologs un arodslimību ārsts. Varēs veikt
elektrogardiogrammas un rentgena izmeklēju
mus, kā arī nodot analīzes. Jaunums klientu ēr
tībām – komisijas laikā būs iespējams izdarīt arī
audiometrijas un spirogrāfijas izmeklējumus.
Pieteikšanās uz komisiju poliklīnikas reģis
tratūrā Valkā, tālr. 64722307. v

2014.gada14.aprīlīnoplkst.10.00līdz
13.30VALKASKULTŪRASNAMĀ
tiksorganizētaDONORUDIENA

Ziedojot asinis, Tavā orga
nismā tiek stimulēta asinsra

des sistēma, atjaunojot asins
sastāvu. Tātad, veselam cilvē
kam asins zaudējums nav kai
tīgs. Tieši otrādi, donori mazāk
slimo ar akūtām un hroniskām
slimībām! Iesaistoties asinsdo
noru kustībā, Tev ir iespēja pa
līdzēt nelaimē nonākušajiem,
kam nepieciešamas asinis.
Gandarījums: asins nodošana
raisa pozitīvas izjūtas. Tu esi
palīdzējis kādam grūtā, varbūt
pat izšķirošā brīdī.
Pirms asins ziedošanas do
noram nosaka asins grupu un
Rh piederību (pirmreizējiem
donoriem), kā arī hemoglobī
na līmeni. Izmeklēšana tiek
veikta bez maksas un Tu vari
saņemt analīžu rezultātus, par
to pirms asins ziedošanas pa
ziņojot donoru reģistratoram.
Ziņas par pārbaužu rezultā
tiem Tu vari saņemt personīgi,
ne ātrāk kā 5 darba dienas pēc
asins ziedošanas, līdzi ņemot
personu apliecinošu doku
mentu.
Pirms asins ziedošanas obli
gāti ir nepieciešams ieturēt
vieglu maltīti un lietot daudz
šķidrumu! Tāpēc pirms ziedo
šanas Tevi pacienās ar brokas
tīm. Neaizmirsti lietot daudz
šķidruma arī pēc asins ziedo
šanas! Kompensāciju pusdie

nām:
lai
pēc asins
ziedošanas
procedūras
varētu ie
stiprināties
un atgūt spēkus, Tu saņem
sinaudas kompensāciju pus
dienām – 4,27 eiro.
Tev pienākas brīva diena sa
skaņā ar LR Darba likuma 74.
pantā noteikto atlīdzību (ja
darbiniekam ir noteikta laika
alga – izmaksā noteikto darba
samaksu, ja akorda alga – iz
maksā vidējo izpeļņu), ja, «ie
priekš par to paziņojot darba
devējam, ārstniecības iestādē
nodod asinis». «Darbiniekam,
kurš ārstniecības iestādē no
dod asinis, pēc katras šādas
dienas piešķir atpūtas dienu,
izmaksājot 74.panta trešajā da
ļā noteikto atlīdzību. Darbinie
kam un darba devējam vieno
joties, šo atpūtas dienu var
piešķirt citā laikā.»
Ja Tavs darba devējs izturas
noraidoši un nepiešķir brīv
dienu, Tev ir tiesības vērsties
Valsts Darba inspekcijā, zva
not uz telefona numuru
67186522, 67186523!
Ja izrādīsies, ka veselības
problēmu dēļ Tev nav atļauts
nodot asinis, Tu vari saņemt
apliecinošu izziņu.
Neaizmirstiet mājās pasi! v

rošanu, šķirošanai derīga
jiem atkritumu veidiem, kon
teineru pieejamību, bezmak
sas pakalpojumiem, kuriem
vēl nav līguma ar atkritumu
apsaimniekotāju ir jāsazinās

ar ZAAO pa tālruni 64281250
vai rakstot uz epastu zaao@
zaao.lv vai jāmeklē informā
cija uzņēmuma mājas lapā
www.zaao.lv. v

NodarbinātībasiespējasLatvijāunValkasnovadā
ārzemēsdzīvojošajiemLatvijaspiederīgajiem
unviņuģimeneslocekļiem
Teksts: ErnaPormeistere, NVA Valkas
ﬁliāles vadītāja

P

asaules ekonomiskās krīzes ietekmē
Latvijā tika piedzīvoti divi smagas krīzes
gadi, bet Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) sekmīgi risināja tai uzticētos uzdevu
mus, tādējādi dodot savu artavu valsts eko
nomiskajā atīstībā un krīzes mazināšanā.
Reģistrētais bezdarba līmenis valstī no 17,3%
2010.gada martā ir samazinājies uz 9,1%
2013.gada 31.oktobrī, patlaban ir stabilizē
jies, ar tendenci nedaudz samazināties.
2013.gada 30.jūlijā Ministru kabinets
apstiprināja Reemigrācijas atbalsta pasā
kumu plānu 2013. Līdz 2016.gadam, kurā
noteikti reemigrāciju veicinoši rīcības vir
zieni un pasākumu kopums ar to īstenoša
nas termiņiem un sagaidāmo rezultātu.
Tajā ļoti nozīmīga loma ir arī NVA. Tas pa
redz, ka savas kompetences ietvaros pie
dāvāsim informāciju un konsultācijas par
darba tirgus piedāvājumiem, reģistrēta
jām vakancēm, darba un dzīves apstāk
ļiem Latvijā. Šī informācija būs pieejama
NVA mājaslapā, apmeklējot CV vakanču
portālu.
Galvenais uzdevums, lai sniegtu palī
dzību ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas pie
derīgajiem un viņu ģimenes locekļiem,
kuri vēlas atgriezties Latvijā, ir viņu infor
mēšana par iespējām un atbalstu, ko var
sniegt NVA.
Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku
informāciju par nodarbinātības iespējām
Valkas filiālē darba meklētājiem Latvijā,
kā arī ārzemēs dzīvojošajiem, mūsu mā
jaslapā, sadarbībā ar novadu pašvaldībām,
divas reizes gadā tiks sniegta informācija
par darba tirgus situāciju, pieejamajiem
pakalpojumiem un aktualitātēm. Tā būs
pieejama mūsu mājas lapā htp://www.
nva.gov.lv/valka/.
Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas
filiāle apkalpo klientus  darba meklētājus,
bezdarbniekus, darba devējus Valkas,
Smiltenes un Strenču novados. Informāci
ja par NVA pakalpojumiem katrā no nova
diem būs pieejama arī visu trīs novadu
mājas lapās. Valkas filiāle atrodas Valkā,
Raiņa ielā 16. (tel.64723871). Šeit var sa
ņemt informāciju par brīvajām darba vie
tām novados un pieejama visplašākā bez

maksas vakanču datu bāze Latvijā, kurā
brīvās darba vietas iespējams vienlaicīgi
atlasīt pēc vairākiem paramteriem – pēc
darbības jomas, reģiona, darba devēja no
zares, vakanču ievietošanas laika, darba
noslodzes, kā arī ievietot savu CV.
NVA var saņemt informāciju un kon
sultācijas no EURES konsultantiem par
darba iespējām Eiropas Savienības valstīs,
par vakancēm, dzīves un darba apstāk
ļiem, pārcelšanos uz dzīvi citā ES/EEZ vals
tī, kā arī atgriešanos Latvijā. Informācija
pieejama aģentūras mājas lapā adresē:
www.nva.gov.lv/eures.
Vis i ie priekš mi nē tie pa kal po ju mi ir
bez mak sas. Vairāk in formā cijas par vi
siem NVA pakalpojumiem iespējams at
rast aģentūras mājaslapā vai zvanot uz
NVA bezmaksas informatīvo tālruni
80200206.
Ja vēlaties iegūt informāciju par valdī
bas izstrādāto Reemigrācijas plānu un
tajā noteiktajiem uzdevumiem, kas vei
cami NVA, tad apmeklējiet Ekonomikas
ministrijas mājaslapu sadaļā «Reemigrā
cijas plāns»: htp://em.gov.lv/em/2nd/
?cat=30791
Vienotajā valsts un pašvaldību portālā
www.Latvija.lv, kā to paredz Reemigrāci
jas atbalsta pasākumu plāns, var izmantot
publisko pakalpojumu katalogu, kur vien
kopus tiek apkopota un izvietota aktuālā
informācija tautiešiem ārvalstīs ne tikai
par jautājumiem saistībā ar nodarbinātību
(sadaļā: Nodarbinātība, darba tiesības,
darba aizsardzība), bet arī par personu
pārcelšanos un uzturēšanos Latvijā (sada
ļā: Transports, tūrisms, migrācija, konsu
lārie pakalpojumi).
Šeit pieejamā informatīvā sadaļa par
bezdarba situāciju, pieteiktajām vakan
cēm, darba devēju prognozēm un NVA
sniegtajiem pakalpojumiem tiks periodis
ki aktualizēta. Ja nepieciešama konkrēta
informācija par Jūs interesējošajiem jautā
jumiem lūgums griezties NVA Valkas fili
ālē, vai rakstot epastā uz adresi www.
nva.lv, vai interesējoties pie filiāles speci
ālistiem htp://www.nva.gov.lv/valka/in
dex.php?cid=23. Mūsu darbinieki, savas
kompetences ietvaros, ir gatavi sniegt at
bildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem
un neskaidrībām par NVA pakalpoju
miem. v
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Izsludināts
kultūras projektu
finansēšanas konkurss

V

alkas novada dome izsludina
kultūras projektu finansēšanas kon
kursu. Tā mērķis ir – aktivizēt sa
biedrību, iesaistīties Valkas nova
dam nozīmīgu, sabiedrībai pieeja

2014.gada 27.februārī
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mu kultūras projektu (pasākumu)
īstenošanā. Projekta pieteikumi jāie
sniedz līdz 2014.gada 17.aprīlim.
Konkurss paredz piešķirt finansē
jumu sabiedriskām organizācijām,
privātpersonām un apvienībām, kā
arī Uzņēmu reģistrā reģistrētām
biedrībām, kas darbojas Valkas no
vada pašvaldības teritorijā, un kuru
darbība saistīta ar kultūras un kul

tūrizglītības jomu.
Projektu pieteikumi jāi es niedz
Valkas novada domē vai jān os ūt a
pa pastu – Semināra iel a 9, Valk a,
Valkas novads, LV – 4701, ar norā
di «Kultūras projekt u konk ur
sam» un elektroniski uz e-pas ta
adresi: kultura.projekti@valk a.lv.
Pretendents konkursam var ie
sniegt ne vairāk kā 3 projektu pietei

kumus. Iesniegtos projektus izvērtēs
Valkas novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komiteja.
Viena pieteiktā projekta maksi
mālais finansējums no Valkas nova
da domes ir EUR 355. Informāciju
par konkursu sniedz Valkas nova
da domes kultūras darba organiza
tore Līga Lāne, tel. 64707476. v

NOLIKUMS

Valkā 								
Nr.6
APSTIPRINĀTS ar Valkas novada domes
2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 33.§)

Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums
I Vispārējie noteikumi

tības jomu.
1. Valkas novada domes kultūras pro 13. Konkursā nevar piedalīties Valkas
jektu finansēšanas konkursa nolikums novada pašvaldības iestādes un struk
(turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka tūrvienības.
kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti un
V Projektu iesniegšana
finansiāli atbalstīti kultūras projekti,
kuru realizācija notiek Valkas novadā 14. Projektu pieteikumi jāiesniedz Val
un kuru rezultāti ir sabiedriski nozī kas novada domē vai jānosūta pa pas
tu – adrese: Semināra iela 9, Valka,
mīgs ieguvums novadam.
2. Konkursa kārtībā finansējums tiek Valkas novads, LV-4701, ar norādi
piešķirts no kārtējā gadā Valkas nova «Kultūras projektu konkursam» un
da domes budžetā atbilstoši šim mēr elektroniski uz e-pasta adresi: kultura.
projekti@valka.lv.
ķim plānotajiem līdzekļiem.
3. Viena pieteiktā projekta maksimā 15. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc mi
lais finansējums no Valkas novada do nētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu
sūtītos piedāvājumus, kas nosūtīti ar
mes EUR 355.
4. Nolikumā izvirzītās prasības attie pasta zīmogu pēc minētā termiņa, neat
cas uz katru iesniegto projekta pietei vērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
kumu, tai skaitā arī uz projektiem, kas 16. Projektu pieteikumi tiek reģistrēti
tiek iesniegti atkārtoti, pa posmiem vai domē. Projektu pieteikumi pēc to re
ģistrēšanas netiek atdoti atpakaļ pre
ar turpinājumiem.
5. Ar Nolikumu un tā pielikumiem tendentiem.
(pieteikuma un atskaites veidlapas) 17. Pretendents var piedalīties konkur
var iepazīties interneta tīmekļa vietnē sā ar ne vairāk kā trim projektu pietei
kumiem.
www.valka.lv.
18. Informāciju par konkursu sniedz
Valkas novada domes kultūras darba
II Konkursa mērķis
organizators.
un uzdevumi
6. Konkursa mērķis ir aktivizēt Valkas
novada sabiedrību, iesaistīties Valkas
novadam nozīmīgu, sabiedrībai pie
ejamu kultūras projektu (pasākumu)
īstenošanā.
7. Konkursa uzdevumi ir:
7.1. noteikt piemērotākos un atbilsto
šākos kultūras projektus, kas veicinātu
kultūrvides attīstību novadā;
7.2. attīstīt jaunas idejas un projektus
novada teritorijā;
7.3. sekmēt iedzīvotāju aktivitāti dažā
dos līmeņos;
7.4. veicināt kultūras vērtību izplatīša
nu, to pieejamību plašai sabiedrībai;
7.5. veicināt sadarbību starp dažādām
sabiedrības grupām un organizācijām;
7.6. veicināt sadarbību starp iedzīvotā
jiem un pašvaldību.

III Konkursa izsludināšanas
kārtība

8. Konkurss tiek izsludināts vienu rei
zi gadā.
9. Informācija par konkursu tiek publi
cēta Valkas novada pašvaldības mājas
lapā www.valka.lv un Valkas novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā
«Valkas Novada Vēstis».
10. Izsludinot konkursu, tiek norādīts
projektu pieteikumu pieņemšanas bei
gu termiņš.
11. Projekta pieteikuma sagatavošanai
paredzēts viens mēnesis.

IV Pretendenti

12. Konkursā var piedalīties un pre
tendēt uz finansējuma saņemšanu: sa
biedriskās organizācijas, privātperso
nas un apvienības, UR reģistrētas
biedrības, kuras darbojas Valkas nova
da pašvaldības teritorijā un kuru dar
bība saistīta ar kultūras un kultūrizglī

VI Projektu noformējums
un saturs

19. Projekts iesniedzams divos ek
semplāros latviešu valodā. Projekta la
pām jābūt cauršūtām un sanumurē
tām ar satura rādītāju.
20. Piedāvājumā iekļautajiem doku
mentiem jābūt skaidri salasāmiem, da
torrakstā, bez labojumiem.
21. Uz pieteikuma formas ir iesniedzē
ja paraksts.
22. Projekta pieteikuma saturs:
22.1. parakstītas pieteikuma veidlapas;
22.2. projekta apraksts;
22.3. projekta izmaksu tāme, kurā no
rādītas visas izmaksu pozīcijas, to at
šifrējums un pamatojums, projekta īs
tenošanai nepieciešamās kopējās iz
maksas (t.sk. visas nodevas, nodokļi
un citi maksājumi), uzrādot konkrētu
finansējuma avotu – pretendenta vai
citas personas ieguldījumu, ja tāds pa
redzēts. Atsevišķi norādāma no pro
jektu konkursa prasītā summa;
22.4. iesniedzēja reģistrācijas apliecī
bas kopija – ja pretendents ir juridiska
persona;
22.5. projekta vadītāja CV;
22.6. citi pielikumi pēc iesniedzēja ie
skata.
23. Projekta aprakstā jāietver:
23.1. projekta nepieciešamības pama
tojums;
23.2. projekta mērķi un uzdevumi;
23.3. plānotie pasākumi un aktivitā
tes;
23.4. sasniedzamie rezultāti;
23.5. informācija par projekta īstenotā
jiem (īstenošanā iesaistītās personas);
23.6. informācija par plānoto mērķau
ditoriju, mērķgrupu;
23.7. informācija par budžetu, tā pa

matojums, iespējamie finanšu avoti un
iespējamie ieņēmumi, projekta realizā
cijai jau esošie finanšu un materiālie
resursi, kā arī informācija par nepie
ciešamo un par jau piesaistīto līdzfi
nansējumu un tā apmēru.
23.8. Pretendents atbild par sniegto zi
ņu patiesumu.

Nolikumam.
34. Komiteja nepiešķir finansējumu:
34.1. ja projekts neatbilst konkursa No
likuma mērķim;
34.2. projektā plānoti politiski, militāri
vai reliģiski pasākumi;
34.3. ikdienas administratīviem izde
vumiem, organizācijas un administrā
cijas darba
VII Komiteja, tās tiesības
atalgojumam;
un pienākumi
34.4. ārvalstu braucieniem;
24. Iesniegtos projektus izvērtē Valkas 34.5. pabalstiem vai citiem līdzīgiem
novada domes Izglītības, kultūras un maksājumiem privātpersonām;
sporta komiteja (turpmāk tekstā – Ko 34.6. projekta iesniedzēja pamatdarbī
bas nodrošināšanai.
miteja).
25. Izskatot projektus, Komiteja ņem
IX Konkursa rezultātu
vērā šo Nolikumu.
paziņošana
26. Komiteja savā darbā var pieaicināt
ekspertus, speciālistus, kuriem ir pa 35. Atbildi par konkursa rezultātiem
domdevēja tiesības.
projekta pieteicējam nosūta pa pastu
27. Konkursa dokumentācija glabājas uz projekta pieteikumā norādīto adre
Valkas novada domē pie novada do si divu nedēļu laikā pēc Komitejas lē
mes kultūras darba organizatora.
muma pieņemšanas.
28. Komitejai ir tiesības:
36. Finansēto projektu saraksts tiek
28.1. piešķirt vienam projektam sum publicēts Valkas novada domes mājas
mu, kas nepārsniedz EUR 355,00;
lapā www.valka.lv ne vēlāk kā divu
28.2. piešķirt līdz EUR 355,00 vairā nedēļu laikā pēc Komitejas lēmuma
kiem projektiem, ja komisija par atbal pieņemšanas.
stāmiem atzinusi lielāku skaitu projek
X Finansējuma
tu nekā plānots atbalstīt pieejamā fi
saņemšanas kārtība
nansējuma ietvaros;
28.3. nepiešķirt finansējumu nevienam 37. Finansējuma saņēmējam ir jāno
projektam.
slēdz finansējuma līgums ar domi par
kultūras projektu konkursā piešķirtā
VIII Projektu pieteikumu
finansējuma saņemšanu.
izvērtēšanas kārtība
38. Ja piešķirta daļa no prasītā finansēju
29. Komitejas pieteikumu atvēršanas ma, pretendents pirms līguma parakstī
protokolā par katru iesniegto projekta šanas iesniedz precizēto projekta tāmi.
pieteikumu tiek iekļautas šādas ziņas 39. Ja finansējumu saņēmējs viena mē
– projekta pieteicējs, projekta nosau neša laikā pēc konkursa rezultātu pa
kums, projekta īstenošanas termiņi, ziņošanas nenoslēdz finansējuma līgu
projekta kopējās izmaksas un piepra mu ar Valkas novada domi, finansē
sītais finansējums.
jums netiek piešķirts.
30. Ja komitejas loceklis ir personīgi ie
XI Atskaitīšanās kārtība
interesēts kāda iesniegtā projekta pie
teikuma izskatīšanā, viņš par to infor 40. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis
mē pārējos komitejas locekļus un ne finansējumu, divu nedēļu laikā pēc
piedalās balsojumā, bet eksperts vai projekta īstenošanas beigu termiņa ie
speciālists nepiedalās izvērtējumā.
sniedz domei:
31. Komitejas sēdes – iesniegto projek 40.1. piešķirtā finansējuma izlietojuma
tu pieteikumu izvērtēšana – ir slēgtas. atskaiti (2.pielikums);
32. Konkursa komiteja veic iesniegto 40.2. saturisko atskaiti ar pieliku
projektu pieteikumu atbilstības pār miem.
baudi šī Nolikuma nosacījumiem.
41. Realizētā projekta atskaite tiek ie
33. Komitejas kompetencē ir:
sniegta Valkas novada domes kultūras
33.1. izvērtēt konkursam iesniegtos darba organizatoram.
projektu pieteikumus, noteikt atbal 42. Ja projekts netiek īstenots noteikta
stāmos projektus un tiem piešķiramo jā termiņā un atbilstoši iesniegtajam
finansējuma apjomu;
projektam vai piešķirtais
33.2. pieņemt lēmumu par atteikumu finansējums netiek izlietots paredzēta
piešķirt finansējumu, norādot pamato jiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu
jumu;
pārkāpumi, dome ir tiesīga piedzīt no
33.3. lūgt pretendentu precizēt projek vainīgās personas piešķirtā finansēju
ta pieteikumā ietverto informāciju, ja ma atmaksu pilnā apjomā.
tas nepieciešams projektu pieteikumu 43. Finansējuma saņēmējam projekta
vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot realizēšanas gaitā ir jāizmanto Valkas
termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde; novada ģerbonis uz sagatavotiem un
33.4. uzaicināt pretendentus uz indivi izmantotiem materiāliem. v
duālām pārrunām, lai precizētu pro
Valkas novada domes priekšsēdētājs
jektu pieteikumu detaļas;
V.A.Krauklis
33.5. veikt citas darbības atbilstoši šim
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Izstāde«Vidzemesdraudzes
skoluskolotājusemināraaudzēkņu
literāraismantojums»
gadā dibinātais Vidze
mes draudžu skolu skolotāju semi
nārs no 1849. līdz 1890.gadam darbo
jās Valkā. Pilnu mācību kursu pabei
dza 479 audzēkņi.
Jāņa Cimzes audzēkņu vidū ir dau
dzi kultūras un izglītības laukā ievē
rojami cilvēki. Āronu Matīss rakstījis:
«Tādu viņa audzēkņu, kas dažādi rakstnieciski nodarbojušies, gan dažādas skolas
un mācību grāmatas sarakstīdami, gan
pie laikrakstiem līdzstrādādami, ir liels
pulks. Lai aizrādu tikai uz Caunīti, Tēraudu, Bankinu, Daugi, Daugulu, Pilsātnieku, Gailīti, Peleksu, Stakli, Ulpi, Cukuru u.c.»
Apsīšu Jēkabs seminārā ieinteresē
jies par latviešu valodu un literatūru,
iespējams, no šī laika nāk viņa atiņa,
ka «blakus Bībelei tautas dziesmas ir
galvenais avots, no kura smelties rakstniekam.» Auseklis izlasījis visu nelielo
semināra bibliotēku, «reibinājies Merķeļa rakstos» (Z.Mauriņas vārdi). Šajā
laikā radušies viņa pirmie dzejoļi. Se
minārā izpaudušies arī Jura Dauges

un Jēkaba Zvaigznītes literārie dotu
mi.
Par ražīgu lubu literatūras autoru
vēlāk kļuvis Kārlis Cilinskis. Īpatnējo
dzejoļu dēļ par pirmo latviešu deka
dentu nodēvēts Jānis Steiks. Domu un
apceres liriķis Augusts Kažoks vēlāk
strādājis Ērģemē. Kāds no skolnie
kiem viņam vēlāk rakstījis: «Lai gan
jūs vairs neesat Ērģemē, Jūsu gars dzīvo
un strādā pie dažiem Jūsu skolēniem.»
Ādams Jende ir īsu pasaciņu un pa
mācošu stāstu izlases «Mājas bēr
niem» autors, «Pirmo ģeogrāfijas kur
su» sarakstījis Jānis Ulpe. Viens no
pašiem pirmajiem latviešu mācību
grāmatu autoriem ir Jānis Bankins.
Vairākus izdevumus piedzīvojušas vi
ņa aritmētikas grāmatas: «Uzdošanas
uz tāpeli ko rēķināt», «Mācību grāma
ta rēķinlauzīšanā», ievērību pelna arī
citas.
Neliela daļa cimziešu grāmatu
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas
krājumiem būs apskatāma izstādē
«Vidzemesdraudzesskoluskolotā
ju semināra audzēkņu literārais
mantojums»ValkasnovadaCentrā
lajābibliotēkāno15.aprīļalīdz15.
jūlijam.v

Pamatojoties uz LR MK noteiku
miem Nr. 317 «Nacionālā bibliotēku
krājuma noteikumi», laikā no 24.
marta līdz 6.aprīlim bibliotēkā tiks
veikta krājuma inventarizācija. Šajā
laikā bibliotēka apmeklētājiem būs
slēgta. Darbdienās no 10.00 līdz
17.00 un sestdienās no 10.00 līdz
15.00 būs atvērta jaunākās periodi

kas lasītava 1.stāvā, kā arī nepiecie
šamības gadījumā tiks nodrošināta
pieeja datoriem un internetam. At
vainojamies apmeklētājiem par sa
gādātajām neērtībām un gaidīsim
bibliotēkā 7. aprīlī! v
Valkas novada Centrālās
bibliotēkas direktore
GintaDubrovska

Teksts: JanaČākure,Valkas novada Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliotekāre

1839.

KultūrasDZĪVĒ

19.aprīlī Valkas pagasta
Saieta namā «Lugažu muiža»
norisināsies
Lieldienu pasākums
«Oliņ, boliņ Lieldieniņ»

No plkst. 13.00 līdz 14.00 krāsosim
olas un darbosimies radošajās darbnī-

cās.
Plkst. 14.00 vidējās deju paaudzes
kolektīva «Spriņģi» divu gadu jubilejas
koncerts «Divreiz augstāk». Koncertā
piedalīsies vidējās deju paaudzes kolektīvi no Valkas pagasta («Spriņģi»),
Grundzāles («Rieda»), Kārķiem un
jauniešu deju kolektīvi no Valkas («Vendīgs») un Grundzāles («Riedēni»). Iesim arī tradicionālajās Lieldienu rotaļās. Ieejas maksa uz koncertu EUR
1,00, pensionāriem, skolēniem EUR
0,50, bērniem līdz 7 gadu vecumam ie-

eja brīva. Koncerta laikā darbosies
bērnu centriņš, kur ikviens bērns varēs radošā gaisotnē pavadīt laiku kopā
ar citiem bērniem. Bērnu centriņā kopā ar audzinātāju būs iespēja zīmēt,
krāsot, lasīt grāmatas, skatīties multﬁlmas, likt puzles. Maksa par dalību
bērnu centriņā EUR 0,50
Plkst. 15.30 olu ripināšana, meklēšana, šūpošanās, izjādes ar zirgu un silta
zupa.
No plkst. 19.00 līdz 01.00 balle kopā
ar Aivaru Lūsi. Ieejas maksa EUR 2,50,
no plkst.22.00 EUR 3,50.
Būsiet visi mīļi gaidīti saieta namā
«Lugažu muiža»! v

20.aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums Valkas pagasta Sēļos. Krāsosim,
ripināsim un meklēsim olas. Dziedāsim un iesim rotaļās kopā ar vokālo
ansambli «Romaški». Pasākumā laikā
darbosies mājražotāju tirdziņš. Aicināts, ikviens piedalīties gan ar pašceptām un gatavotām lietām, kā arī aicināti amatnieki, rokdarbnieki, rotu izgatavotāji un citi mājražotāji. v

13

AtklājOmuļubibliotēkas
jaunāstelpas

Svinīgā sarkanās lentas pārgriešana, atklājot Ērģemes pagasta
Omuļu bibliotēkas remontētās telpas
Teksts un foto: Zane Brūvere

12.

martā Ērģemes pagasta
Omuļos durvis vaļā vēra bibliotē
kas jaunās telpas. Pasākumā runas
teica Valkas novada domes priekš
sēdētājs Vents Armands Krauklis
un Ērģemes pagasta pārvaldes va
dītājs Jānis Krams. Klātesošie sir
snīgi sveica bibliotēkas vadītāju
Valvi Āboliņu, kura bibliotēkā no
strādājusi jau 50 gadus. Pasākuma
apmeklētājus priecēja bērnu dzies
mas un skolēnu skaitītie dzejoļi.
Pēc svinīgās sarkanās lentas
pārgriešanas, Ērģemes pagasta
bērni devās jautrā gājienā ar Mar
ta Zaķi un simboliski pārnesa grā
matas no Omuļu bibliotēkas veca
jām telpām uz jaunajām. Tikmēr
apmeklētāji varēja apskatīt bibli
otēkas izremontētās telpas.
Ērģemes pagasta Omuļu bibli

otēkas telpu remonts tika uzsākts
2013.gada decembrī. Telpās tika
veikta durvju un logu, ūdensvada,
kanalizācijas, apkures un ventilā
cijas izbūve, elektroapgādes un
apgaismojuma izveide, kā arī iek
šējie apdares darbi. Pirms tam bib
liotēka atradās vecajā Omuļu sko
lā un bija avārijas stāvoklī. 2013.
gada oktobrī Valkas novada dome
piešķīra 28457 eiro finansējumu
Omuļu bibliotēkas pārcelšanai uz
citām telpām un telpu remontdar
biem.
Ērģemes pagasta bibliotēkas va
dītāja Līga Kondratjeva atīst, ka
bibliotēkas atklāšana ir ļoti nozī
mīgs notikums pagastā. Bibliotē
kas ir viens no pagasta būtiskāka
jiem centriem, kur satikties, izglī
toties un pavadīt brīvo laiku. To
pierādīja arī kuplais apmeklētāju
skaits atklāšanas pasākumā. v

5.Valkasnovadasvētki
«Pavasaralusteslaukusētā»
23.maijāVijciemapagastā

Vijciemieši visus novada ļau
dis un viesus uzņems filmas «Pūt,

vējiņi» uzņemšanas laukumā Vij
ciema pagasta «Ielīcās». Ērģemieši,
kārķēnieši, zvārtavieši, vijciemieši,
Valkas pagasta un pilsētas meistari
un pašdarbnieki vēdinās savas pū
ra lādes, izrādīs amatu prasmes,
dziedās un dancos. Notiks putras,
zupas un ķīseļa smeķēšana. Rijā pa

redzēta ķinīša skatīšanās.
Smalkie viesi – pilsētnieki «Ielī
cās» – grupas «Turaidas roze» un
«Apvedceļš».
Viss sāksies no plkst. 17.00. Ieejas
maksa EUR 5 un EUR 3.
Lūgums no vijciemiešu puses –
beņķus un deķus sēdēšanai ņemt
līdzi.
Konkrētāka informācija sekos
mājas lapā www.valka.lv v

[
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FebruārisunmartsValkaspamatskolā
Teksts: SintijaPodniece, direktora vietniece ārpusklases darbā
Foto:ZiedonisPētersons, skolotājs

Matemātikasnedēļa5.–9.klašuskolēniem

Matemātika nav tikai skaitļi. Mate
mātikā jāliek lietā prāts. Visas nedēļas

garumā no 10. – 14.februārim mūsu sko
las 5. – 9.klašu skolēni aktīvi darbojās un
risināja dažādus nestandarta uzdevu
mus, piedalījās matemātikas olimpiādē,
veidoja radošus darbus, izmantojot ģeo
metriskas figūras, kas atīstīja skolēnos
atjautību, radošo iztēli, piedalījās vikto
rīnās un konkursos par matemātiku. Bija
interesanti vērot skolēnu centību un ap
ņemšanos darboties.
Notika sekojošas aktivitātes:
• 5.klašu skolēni veidoja simetriskus zī

mējumus;
• 6.klašu skolēni piedalījās spēlē «Vai
gribi būt miljonārs?»;
• 7.klases skolēni mērojās spēkiem dam
bretes turnīrā;
• 8.klašu skolēni veidoja radošu darbu
«Diploms», kā arī piedalījās; viktorīnā,
kur uzdevumus veica komandās;
• visi 5. – 9.klašu skolēni piedalījās sko
las matemātikas olimpiādē.
Noslēgumā skolēni saņēma diplomus
un pateicības. Pasākumu sagatavoja un
vadīja skolotājas Anna Meļķe un Ineta
Šmite. v

Krievuvalodasnedēļa6.–9.klasēm

No 24.– 27.februārim skolā noritē
ja krievu valoda nedēļa 6. – 9.klasēm,

kurā notika dažādas aktivitātes:
• 6.klašu skolēni zīmēja dažādus Masļe
ņicas simbolus;
• 8. – 9.klašu skolēni noskaidroja Masļe
ņicas tradīcijas, mācījās no galvas dzejo
ļus, kā arī uzlaboja lasītprasmes tehni
ku. Skolēni piedalījās olimpiādē , kur
bija jāskaita dzejoļi, jālasa teksts, jāat
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min krustvārdu mīklas un jāuzraksta
domraksts par Masļeņicu.
Krievu valodas nedēļa noslēdzās ar
pasākumu, kurā tika atīmētas un no
skaidrotas Masļeņicas un Meteņu tradī
cijas. Tie ir pavasara gaidīšanas svētki,
laiks starp ziemas un pavasara saulgrie
žiem.
Paldies skolotājai Larisai Butkevi
čaiun viņas palīgiem par jautro pasā
kumu! v

Popiela8.martanoskaņā

.martā, kad visi
darāmie darbi skolā
bija izdarīti, 4. – 9.
klašu skolēni devās
uz skolas pasākumu
«Popiela», kuras tē
ma šogad bija – mī
lestība, romantika,
draudzība. Dalībai
tika pieteiktas 10
dziesmas.
Pasākumu uzsā
ka Skolas pašpār
valde ar dziesmām
«Lauzto siržu dzies
ma» un «Rozā».
Skolotāji, visiem Pasākumu «Popiela» tēma šogad bija – mīlestība,
par pārsteigumu, romantika, draudzība
uzstājās kā Dāmu
pops ar dziesmu
«Varbūt rīt».
Pasākumā neiz
tika arī bez žūrijas,
šogad tās sastāvā
bija skolas prezi
dente Monta Pod
niece, BJC metodi
ķe EgitaKačevska,
kā arī divi kungi,
kas ir cieši saistīti
ar mūziku – Gints
Grehovs un Agris
Krastiņš.
Skatītāji varēja
baudīt
burvīgus
un
pārdomātus
priekšnesumus.
Godalgotās vie Priekšnesumus «Popielā» vērtēja žurija, kuras sastāvā bija arī divi
tas ieguva:
kungi, kas ir saistīti ar mūziku – Gints Grehovs un Agris Krastiņš
1.vieta 5.a klasei
Paldies pasākuma vadītājiem Artū
Jenifer Lopes «Papi»; 2.vieta 5.c klasei ram Levickim un Aleksim Bašķim no
DainisPorgants«Meitiņamīļā,puķīte 8.a klases.
jaukā!»
Kamēr vien skolā būs jaunieši, kuri
3.vieta 4.d klasei Rednex«Cottoneye vēlēsies skolas dzīvi padarīt krāsaināku,
joe».
tikmēr arī šādi pasākumi būs. v

V

Mācībusasniegumi

alkas novada domes stipendiju par mācību sasniegumiem
februārī saņēma: BAIBA BROKA (9.a klase), DENISS TIŠČEN
KO(8.b klase), IEVAĀBELE(8.b klase).
Valkas pamatskolas balvu «VALPAMS» par labākajiem sasnie
gumiem mācībās starp 5. – 9.klasēm saņēma 6.c klase. v

F

Projektadienas
Valkaspam
atskolā
jektu prezentācijas izvērtās par

ebruāra otrajā un trešajā
nedēļā Valkas pamatskolā nori
tēja projekta dienas. Šī mācību
gada projektu dienu kopīgā tē
ma bija veltīta Valkas430.dzim
šanas dienai.
Strādājām pie sekojošajām tē
mām: «ArtūraGobasdzejabēr
niem»,«JānisCimzeunfolklo
ra», «Valkas pilsētas kultūras
nams»,«InterešuizglītībaVal
kā», «Valkas ielu stāsti», «Val
kasievērojamākāsvietas(buk
letaizveidošana)»,«Valkaspil
sētas izglītības iestāžu vēstu
re»,«SportsValkā»,«Skolotāju
atmiņaspardzīviunskolu».
Analizējot projektu gaitu un
prezentācijas, jāsecina, ka pro
jektu nedēļai izvirzītais mērķis
ir sasniegts. Projektu darbs vei
cināja skolēnu prasmes un ie
maņas projektu plānošanā un
īstenošanā, skolēni ieguva pēt
nieciskā un praktiskā darba pie
redzi, atīstīja savas radošās spē
jas un pašiniciatīvu, mācījās sa
darboties.
Savu veikumu skolēni lieliski
prata parādīt arī pārējiem – pro

ļoti interesantiem un saturīgiem
sniegumiem.
Izvērtējot savu darbu skolēni
secināja, ka projekta darbs ir in
teresantāks nekā mācību stun
das.
Arī klašu audzinātājiem pro
jektu darbs bija laba iespēja tu
vāk iepazīt savus audzēkņus –
viņu sagatavotību patstāvīgam
darbam, prasmi strādāt grupā,
izteikt savu viedokli, apkopot
un sistematizēt paveikto, izvēr
tēt savu un komandas darbu.
Pie patīkamākajiem brīžiem
tiek minētas gan daudzās tikša
nās ar dažādiem interesantiem
cilvēkiem, iestāžu apmeklējumi,
intervijas, iespēja fotografēt.
Paldies klašu audzinātājiem
par labi un pārdomāti organizē
tu projekta darba vadību!
Paldies skolēniem par iegul
dīto darbu, kura rezultātā mēs
visi varējām pārliecināties, cik
bagāta un daudzveidīga ir mū
su pilsēta, cik daudz interesan
tu, talantīgu, gudru, uzņēmīgu
un veiksmīgu cilvēku tajā dzī
vo! v

Aicinapieteiktieskursos
Teksts: ZaneBulmeistare,
Latvijas – Igaunijas institūta
mācību centra vadītāja

Latvijas – Igaunijas insti-

tūts aicina pieteikties igauņu
valodas, mednieku un medību
vadītāju, Pirmās palīdzības,
sejas kopšanas un dekoratīvās
kosmētikas, kā arī grieķu valodas un kultūras apmācībai.
Igauņu valodas iesācēju un
ar priekšzināšanām grupas
skolotājas Silvijas Čakārnes
vadībā darbojas no 18.marta.
Nodarbības notiek darba dienas vakaros pozitīvā un mierīgā gaisotnē, interesenti aicināti pievienoties.
Sagatavošanas kursi, lai iegūtu mednieku vai medību vadītāju apliecību, notiks nedēļas
nogalēs sadarbībā ar Meža
konsultāciju pakalpojumu centru.
Ko darīt, ja līdzcilvēks aizrijies vai guvis traumu, kā atpazīt infarkta pirmās pazīmes –
uz šiem un daudz citiem jautājumiem, kas varētu palīdzēt
glābt kāda dzīvību, atbildes
varēs gūt teorētiskās un praktiskās Pirmās palīdzības sniegšanas nodarbībās (sadarbībā

ar Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteju).
Par veselīgiem sejas ādas
priekšnoteikumiem, dekoratīvās kosmētikas izvēli, grima
pamatiem un sejas tipam atbilstošu toņu izvēli vienas dienas
nodarbībā stāstīs un praktiski
rādīs Zane Birkena, sertiﬁcēta
vizāžiste klasiskajā, «Avant
gard», jaunāko tendenču grimēšanā un vizuālā tēla veidošanā. Zane veidojusi grimu
gan pasākumos, gan pirms dažādām fotosesijām.
Latvijas – Igaunijas institūtā,
ja būs interese, notiks grieķu
valodas un kultūras apmācība
Ievas Kostandas vadībā, kuras
saknes ir gan Latvijā, gan Grieķijā.
Plašāka informācija par kursiem un pieteikšanās Latvijas
– Igaunijas institūtā (Valka, Beverīnas iela 3, 6. kabinets;
64781193, 29158517, instituts@valka.lv).
Gaidām arī ierosinājumus,
ko vēlētos apgūt un kādu tēmu
nodarbības apmeklēt. v

Nr. 53 2014.gada 28.martā

15

P

Ērģemes pagastā

Uldi Cēsnieku 03.04., Andreju
Nažinski 06.04., Elgu Podiņu
10.04., Intu Antēnu 12.04., Viju
Vaļģi 17.04., Annu Dainu 18.04.,
Irinu Elsi 23.04.

Kārķu pagastā

Uldi Zuti 02.04., Guntaru Var
tu 07.04., Jaroslavu Poļanski
16.04., Jāni Ivdri 18.04.

Valkas pagastā

Agri Ozoliņu 01.04., Edvīnu
Bodnieku 03.04., Romeo Vanagu
06.04., Nikolaju Sarajevu 12.04.,
Veltu Strazdiņu 13.04., Stepanu
Ševčiku 17.04., Svetlanu Broku
18.04., Sergeju Solovjovu 18.04.,
Vēsmu Milleri 19.04.,   Ļubovu
Guculi 21.04., Veltu Platnieci
22.04., Ēriku Podnieci 29.04.

Vijciema pagastā

Voldemāru Brūzīti 10.04., Ritu
Vēveri 12.04., Āriju Šaicāni
14.04., Viju Sarmīti Kamoliņu
18.04., Aiju Eglīti 29.04.

Zvārtavas pagastā

Uldi Cīruli 08.04., Valdi Zie
meli 13.04., Helmutu Rubeni
21.04., Melitu Bērziņu 21.04.,
Rasmu Gulbi 21.04., Gunāru
Āboliņu 24.04., Guntu Aluki
29.04.

Valkas pilsētā

Valentinu Nikolajevu 01.04.,
Svetlanu Jahimčiku 02.04., Artū
ru Kalniņu 02.04., Aiju Grāvi
03.04., Jueri Rebani 03.04., San
dru Zālīti 04.04., Vladimiru Pro
ņko 04.04., Jāni Kāpostu 05.04.,
Intu Priedīti 07.04., Mariju Jaku
bu 07.04., Pauli Severu 07.04.,
Aiju Dīķi 08.04., Ilgoni Vipuli
08.04., Martu Baltiņu 08.04., Bi
rutu Gulbi 08.04., Rasmu Rama
ni 08.04., Irēnu Albergu 09.04.,
Viesturu Lauru 09.04., Olgu Te
ļatņiku 10.04., Juriju Kuzminu
11.04., Arvīdu Medni 11.04., Mir
dzu Briedi 11.04., Daigu Bērziņu
13.04., Imantu Lenšu 16.04., Ed
vīnu Gerhardu 17.04., Gundaru
Šulcu 20.04., Daini Ozolu 20.04.,
Ēriku Ēķi 21.04., Teklu Morīti
22.04., Ievu Luksepu 23.04., Ana
toliju Lūsi 23.04., Daini Rakecki
23.04., Imantu Lazdiņu 23.04.,
Annu Pedeli 24.04., Gitu Simuli
24.04., Kārli Raudiņu 24.04., Zi
naīdu Melderi 26.04., Irinu Svet
covu 27.04., Juriju Kabanenu  
27.04., Oļegu Pikaļevu 27.04.,
Gundegu Zandersoni 28.04., Ive
tu Kalniņu 30.04., Eināru Pulk
steni 30.04., Zigrīdu Miezi 30.04.

iektdien, 11.aprīlī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā sāk
sies koncerts«Laime mīt dejā»
Tajā piedalīsies deju ansamblis «Pērle» un tautas deju kolektīvs «Saule»
no Rīgas, jauniešu tautas deju kolektīvi «Idumeja» (Straupe) un «Strūga»
( Riebiņu pagasts) un Valkas ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs «Ven
dīgs». Pasākums būs TDK «Vendīgs» un modes deju grupas «Aija» vadī
tājas Silgas Strazdiņas kvalifikācijas darba / koncerta aizstāvēšana.
Ieeja koncertā – ziedojumi bērnu radošajām darbnīcām.
Pēc koncerta – balle ar galdiņiem, līdzi ņemot «groziņu». Spēlēs grupa
«Hardijs un Co» no Valmieras. Biļetes par 4,27 eiro (Ls 3.00) – iepriekšpār
došanā Valkas pilsētas kultūras namā pie dežuranta. Pasākuma dienā bi
ļetes uz balli tiks pārdotas vien līdz koncerta «Laime mīt dejā» beigām.
Vēlāk ieeja kultūras namā būs slēgta. v

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus
«apaļās» un «pusapaļās» jubilejās,
sākot no 50 gadiem.
Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!)

Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē! Mīlestība – tā lai dzīvo vēl pēc manis.
(J.Sarkanābols)

Aizvadīti mūžībā

(Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā  no
24.02.2014. līdz 23.03.2014. reģistrēta miršana)

Beikmane Aina
Bērziņš Artis
Hedemarks Jens Kristians
Jekimovs Ivans
Kalniņa Aina
Karičenskis Sergejs
Početnova Anna
Purne Inta
Soka Lidija
Vazoliņa Ginta
Virodova Ņina
Zdanovskis Jāzeps

(dz. 1930.)
(dz. 1969.)
(dz. 1935.)
(dz. 1922.)
(dz. 1938.)
(dz. 1957.)
(dz. 1923.)
(dz. 1933.)
(dz. 1922.)
(dz. 1968.)
(dz. 1950.)
(dz. 1929.)

Šī diena, lai Tev skaistāk a par citām,
Šī diena tik ai reizi gadā aust,
Lai paliek spēk a katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam Valkas pagasta uzskaitvedi
Mirdzu Briedi skaistajā apaļajā jubilejā!
Sveic kolēģi Valkas pagastā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Izsakām dziļu līdzjūtību
Ainas Kalniņas
tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Mājas Nr.4 iedzīvotāji Kārķos

2014.gada 29.martā laikā no plkst. 20:30 līdz 21:30
ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība ir
aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu
stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzī
gākai rīcībai ikdienā. Piedalies! Lai arī kur Tu būtu,
29.martā plkst. 20:30 uz stundu izslēdz gaismu sa
vā istabā, mājā, dzīvoklī.

(K.Apškrūma)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no
24.02.2014. līdz 23.03.2014. reģistrēti
2 bērnu dzimšana: 2 meitenītes –
Patrīcija un Katrīna Paula.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Valkas novada dome

Cik trausla ir dzīvības liesma,
To tikai vēji un liktenis zina …

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Pēdējā brīdī

2

.augustā Valkas brīvdabas
estrādē pirmo reizi notiks uni
kāls pasākums – «Melodiskās
mūzikas svētki». Lai apspries
tu pasākuma organizatoriskos
jautājumus, trešdien, 19.martā
Valkas novada domē notika
pirmā svētkiem veltītā darba
grupas sanāksme, kurā pieda
lījās pašvaldības pārstāvji.
Šobrīd ir zināms, ka pasāku
mā uzstāsies vairākas Latvijā
iemīļotas grupas – «Bume
rangs», «Bruģis» un «Jokeri».

Šogad grupa «Bumerangs»
spēlēs pilnā sastāvā, jo speciāli
uz šo pasākumu no ASV iera
dīsies arī Edmunds Mednis,
kurš tautā ir ļoti iemīļots le
ģendārās grupas dalībnieks.
Organizatori uzsver, ka va
kara pasākumā mūzika skanēs
tikai un vienīgi «dzīvajā izpil
dījumā». Aicinātas arī citas
grupas, kas spēlē «dzīvo mūzi
ku» pieteikties dalībai pasāku
mā, rakstot uz e-pastu liga.
pandalone@valka.lv. Tā kā
pēcpusdienā estrādē notiks
jauno dziedātāju un bērnu gru
pu koncerts, tiek aicinātas pie
teikties arī bērnu grupas. Paš

valdība cer, ka pasākums ar
laiku izveidosies par skaistu
tradīciju novadā un katru ga
du piesaistīs aizvien vairāk ap
meklētājus.
Biļešu cenas pasākumā būs
ļoti demokrātiskas, iepriek
špārdošanā biļetes cena būs 4
eiro, pensionāriem un skolē
niem līdz 18 gadu vecumam –
3 eiro, ģimenes biļete 2 pieau
gušajiem un 2 bērniem maksās
tikai 10 eiro, bet pirmsskolas
vecuma bērni pasākumu varēs
apmeklēt bez maksas.
Tiekamies «Melodiskās mū
zikas svētkos» Valkas brīvda
bas estrādē! v

Valkas novada afišu stabs

Valkas novadā

IZSTĀDES VALKAS PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMĀ
• No 28.aprīļa Valkas pilsētas kultūras namā – Latvijas mākslas skolu
audzēkņu konkursa «Jāņa Cimzes
dziesmu rota» vizuālo darbu izstāde.
• No 16.aprīļa Valkas pilsētas kultū
ras namā apskatāma Maijas Tabakas
gleznu izstāde «Pārsteigums».

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 1.aprīlī no plkst. 19.00-20.00 Val
kas pilsētas kultūras nama 1.stāva
foajē – Pavasara danču vakars. Ie
lūdz folkloras deju kopa «Sudmali
ņas». Ieeja – brīva.
• 4.un 5.aprīlī no plkst. 10.00 līdz
14.00 – TLMS «Saulīte» telpā (ieeja –
pa kultūras nama pagalma durvīm)
pasākuma «Satiec savu meistaru –
darbnīca aušanā un knipelēšanā.
• 11.aprīlī plkst. 19.00 Valkas pilsē
tas kultūras nama lielajā zālē – kon
certs «Laime mīt dejā». Ieeja – ziedo
jums. Pēc koncerta – ballīte kopā ar
grupu «Hardijs un Co». Biļete – 4,27
(Ls 3,00) .Tās nopērkamas iepriek
špārdošanā līdz 11.aprīļa plkst.
20.00. Pēc 20.00 – slēgts vakars.
• 12.aprīlī plkst. 13.00 Valkas pilsē
tas kultūras nama lielajā zālē – mazo
vokālistu konkursi «Cālis 2014» un
«Visi putni skaisti dzied 2014». Ie
eja: 0,71 eiro ( Ls 0,50).
• 14.aprīlī no plkst. 10.00 – 14.00
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā
zālē donoru diena.
• 21.aprīlī plkst. 10.00 Lugažu lau
kumā pasākums «Otrajās Lieldie
nās».
• 21.aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu Za
ķa skrējiens. Starts un finišs – pie
kultūras nama.
• No 23. līdz 25.aprīlim 35.Cimzes
Mūzikas dienas.
• 23.aprīlī plkst. 13.00 Valkas pilsē
tas kultūras namā – Starptautiskais
instrumentālo trio festivāls.
• 24.aprīlī plkst. 12.00 Valkas pilsē
tas kultūras namā – Vidzemes mūzi
kas skolu pūšamo instrumentu kon
certs.
• 24.aprīlī plkst. 15.00 Valkas pilsē
tas kultūras namā – A.Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas pūtēju orķes
tra koncerts.
• 25.aprīlī plkst. 17.30 Valkas pilsē
tas kultūras namā – J.Cimzes Valkas
mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
• 26.aprīlī plkst. 12.00 Valkas pilsē
tas kultūras namā – II Latvijas seni
oru vokālo ansambļu konkurss.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad
pasākumu norises laiku
nepieciešams mainīt. Sekojiet
informācijai www.valka.lv
vai interesējieties
pie pasākuma rīkotājiem!

• 4.aprīlī plkst. 18.00 – tikšanās ar
Gulbenes novada literātu kluba
«Autogrāfs» dalībniekiem: Daigu
Kalinku, Ivetu Krūmiņu, Agnesi Lī
cīti, Evitu Lūsi, Irisu Puidzi, Ramo
nu Ruņģi, Ivaru Strautiņu un mūzi
ķi Aivaru Osi. Vītola izdevniecības
grāmatu tirdzniecība. Ieeja – bez
maksas.
• No 7. līdz 26.aprīlim – izstāde
«Lieldienās vaicāju: kur kārsim šū
poles? Uz augsta kalna, lielceļa ma
lā»: gaidīsim un svinēsim skaistus
svētkus.
• No 7. līdz 30.aprīlim – izstāde
«Cilvēks nav vientuļa sala»: austrie
šu rakstniekam Johannesam Mario
Zimmelam – 90.
• No 7. līdz 30.aprīlim – izstāde
«Un, kamēr trijas zvaigznes stāv...»:
dzejniecei Broņislavai Martuževai –
90.
• No 15.aprīļa – izstāde «Vidzemes
draudzes skolu skolotāju semināra
audzēkņu literārais mantojums» no
LNB krājuma.
• 25.aprīlī plkst. 16.00 – pasākums
Bibliotēku nedēļas ietvaros «Maize
dvēselei»: čaklāko lasītāju un bibli
otēkas atbalstītāju sveikšana.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 7. līdz 17. aprīlim – izstāde
«Ja es VIENKĀRŠI nebiju, tad es bi
ju SAREŽĢĪTI»: rakstniekam Vikam
– 75.
• No 7. līdz 17. aprīlim – izstāde
«…valodu nevar ne paturēt, ne ie
mācīties bez lasīšanas vingrināju
miem»: latviešu rakstnieka Jāņa Šir
maņa grāmatas bērniem.
• No 7. līdz 22. aprīlim – izstāde
«Nāc nākdama, Liela diena…». Zī
mējumu konkurss, krustvārdu mīk
la «Lieldienas!».
• 22.aprīlī plkst. 15.00 – noslēgu
ma pasākums: zīmētāju un minētāju
sumināšana.
• No 22. līdz 26.aprīlim – Bibliotē
ku nedēļa ar tēmu «Informēts un ve
sels»: galda spēļu turnīrs bibliotēkas
apmeklētājiem.

Radošajā telpā
«309.kabinets»
• 5.aprīlī We Are Not Afraid (dub/
glitch/electro; Rovigo/Itālija); ieeja
no 22.00 – 2 EUR.
• 12.aprīlī izstādes «Dramatisms»
atklāšana ar DJ Metodijus K (Lietu
va), DJ Oriole (Dirty Deal Audio/
Rīga), Omerta (post-rock/Rīga) un
Keita (music/Valka) – ieeja 3 EUR
no 22.00.

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Valkas novadpētniecības muzejā
• No 5.aprīļa līdz 10.maijam Valkas
novada mākslinieku darbu izstāde
«Uz viļņa…». Izstādes atklāšana 5.
aprīlī plkst. 15.00.

Ērģemes pagastā
• 17.aprīlī plkst. 11.00 Turnas tautas
nama mazajā zālē 7.rokdarbu izstādes «Rota, rota, skaista rota, Kas
to skaistu darināja? To darīja veikli
pirksti, Pati daiļa nesējiņa» atklāšana. Izstādē ar darbiem piedalās
Ērģemes pagasta iedzīvotāji un
ciemiņi no tuvākas un tālākas
apkārtnes. Darbi būs arī nopērkami.
Izstāde apskatāma no 17. – 30.aprīlim. Kontakttelefoni 26673551 –
Līvija un 28600398 – Daiga.
• 19.aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu
zaķa skrējiens Ērģeme – Turna, pēc
tam Līvijas un Mārtiņa Lieldienu
zupa un pagasta bērnu dramatiskā
kolektīva teatralizēts uzvedums
«Pauks un Šmauks», plkst. 19.00
Mūsdienu deju kolektīvu salido
jums – koncerts «Deju virpulis 3» un
Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta uzvarētāju apbalvošana, pēc
tam balle kopā ar grupu «Rolise».
• 26.aprīlī Lielajā talkā strādājam
Turnā – Valžezera pludmales sakopšanā, Ērģemē – vecās baznīcas
apkārtnes sakopšanā, Omuļos – jaunās bibliotekas apkārtnes sakopšanā.

Vijciema pagastā
• 5.aprīlī plkst. 16.00 Vijciema tau
tas namā Vijas vārda dienas svinības.
Piedalās: dejotāji un dziedātāji no
Krustpils, Valkas un Smiltenes pa
gastiem,
Zvārtavas,
Ērģemes,
Jērcēniem un Vijciema. Vijas upes
godināšana, Gaismas tilts pār Viju,
Tautas sadziedāšanās.
• 21.aprīlī plkst. 11.00 Vijciema tau
tas namā Otrās Lieldienas «Kas
krāso olas?». Viesojas Kārķu tautas
nama bērnu teātris. Tautasdziesmu
konkurss, olu izstāde, spēles un
rotaļas.
• 26.aprīlī plkst. 20.00 Vijciema tau
tas namā Vijciema amatierteātra
pirmizrāde «Dūdene» Pēc A. Niezviedža lugas «Dūde nezin» motīviem. Režisors Valdis Šaicāns.

Kārķu pagastā
• 5.aprīlī plkst. 19.00 tautas namā
koncerts «Dziesma manai paaudzei»,
Pasākumu vada atraktīvais mūziķis
un dziedātājs Ainars Bumbieris,
plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa
«Draugi» no Naukšēniem.
• 12.aprīlī plkst.10.00 tautas namā
koncerts «Mazais dziedātājs».
• 20.aprīlī plkst. 11.00 pasākums
«Sanākam, sanākam Lieldienas
rītā».
• 30. aprīlī Meža dienu pasākums.
Balle. Spēlē Gunārs Meijers un drau
gi.
• Līdz 1.maijam kamīnzālē Ilzes
Brices mākslas darbu izstāde.

Valkas pagastā
• No 7.marta līdz 7.aprīlim Valkas
pagasta Lugažu bibliotēkas telpās
būs apskatāmi un iegādājami Evijas
Leimanes darinātie auskari un Lie
nes Polakenas darinātās rotas, so
mas un apģērbi.
• No 24.marta līdz 28.aprīlim Val
kas pagasta Saieta nama «Lugažu
muiža» un Lugažu bibliotēkas tel
pās būs apskatāma Maijas Brašma
nes mākslas darbu izstāde «Gaismas
spēles». Ieeja brīva.
• 19.aprīlī Valkas pagasta Saieta na
mā «Lugažu muiža» no plkst. 13.00
līdz 16.30 Lieldienu pasākums
«Oliņ, boliņ Lieldieniņ» (olu krāso
šana, ripināšana, rotaļas, radošās
darbnīcas bērniem, izjāde ar zirgu).
19.aprīlī Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža» plkst. 14.00 vidējās
paaudzes deju kolektīva «Spriņģi» 2
gadu jubilejas koncerts «Divreiz
augstāk». Koncertā piedalās VPDK
«Spriņgi», VPDK «Rieda» (Grun
dzāle), JDK «Riedēni» (Grundzāle),
JDK «Vendīgs» (Valka) un Kārķu vi
dējās paaudzes deju kolektīvs.  Ieeja:
EUR 1, skolēniem, pensionāriem
EUR 0,50.
• 19.aprīlī Valkas pagasta Saieta na
mā «Lugažu muiža» no plkst. 19.00
līdz 01.00 balle kopā ar Aivaru Lūsi.
Ieejas maksa EUR 2,50, no plkst.
22.00 – EUR 3,50,
• 20.aprīlī Valkas pagasta Sēļos
plkst. 15.00 Lieldienu pasākums
«Oliņ boliņ Lieldieniņ» (olu krāso
šana, ripināšana, rotaļas, dziesmas,
mājražotāju tirdziņš). v

Zvārtavas pagastā
• 12.aprīlī plkst. 19.00 Mierkalna
tautas namā koncerts «Iedziedāsim
pavasari...». Koncertā piedalīsies
dziedošie kolektīvi no Valkas un
kaimiņu novadiem.
• 17.aprīlī plkst. 15.00 Mierkalna
tautas namā Ozolu pamatskolas
Lieldienu pasākums «Vislielākā
dāvana».

Mājas lapā www.valka.lv  ir izveidota sadaļa «Jautā», kur iedzī
votāji ir aicināti uzdot sev interesējošus jautājumus Valkas novada
domei. Savas kompetences ietvaros pašvaldības speciālisti sagata
vos atbildes un publicēs portālā www.valka.lv.

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
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
Tirāža: 4300 eks.
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA

Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes
Kārķu pagasta sabiedrisko
sabiedrisko attiecību speciāliste
attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv
e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgrafika: Mākslinieku un amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643, e-pasts: info@amatnieciba.lv

