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Ko, mana Latvija,
Tev svētkos pateikt varu,
kad viss jau tūkstoškārt
ir pasacīts?
Pats galvenais –
Ka sen jau sevi sajūtu
kā zaru
no Tavas lapotnes,
kas pretī saulei stīdz.
Ka sevi sajūtu
par Tavu sakni,
kas mūžībā
ar citām zarojas,
ar savām domām,
darbiem
mīlestību,
par Tavu nākotni karoju.
Par nākotni,
Kur dzīvos mūsu tauta
pēc Dieva likumiem,
neviena nepakļauta.
(K.Apškrūma)

Valsts svētkos koncertu sniegs
Starptautisko konkursu laureāti

Sadarbībā

ar Liepājas,
Daugavpils, Jēkabpils un Valkas pašvaldībām, Valsts prezidenta kanceleja, Kultūras
ministrija un VSIA «Latvijas koncerti» šogad rīko Latvijas Republikas proklamēšanas
94.gadadienai veltītus svētku
koncertus reģionos. Valkas pilsētas kultūras namā svinīgais
sarīkojums un koncerts 18.novembrī sāksies plkst.17.30 ar
Latvijas Valsts prezidenta
Andra Bērziņa svinīgās uzrunas tiešraides translāciju
no Latvijas Nacionālā teātra.
Svētku koncertu valcēnie-

šiem un pilsētas viesiem sniegs
Vidzemes Kamerorķestris Andra Veismaņa vadībā un solisti – Starptautisko konkursu laureāti: Antona Bruknera Lincas (Austrija) universitātes maģistrants Guntars Freibergs
(marimba), Latvijas Nacionālās
operas mākslinieks Mārtiņš
Circenis (klarnete) un Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas
audzēknis Rūdolfs Miķelsons
(vijole). Koncerta laikā tiks
pasniegti Valkas novada domes
Atzinības raksti.
Svētku vakara ballē spēlēs
grupa «Apvedceļš». v

Iedegsim svecītes logos un pagalmos, izkārsim karogus katrā mājā 11.novembrī –

Lāčplēša dienā un 18.novembrī – Latvijas proklamēšanas dienā, godāsim Latvijas
brīvības cīnītājus! Lai visiem Valkas novada iedzīvotājiem gaiši svētki!
Valkas novada dome

Valsts prezidents Valkas vizītē uzsver
Latvijas un Igaunijas kopīgo nākotni

4.oktobrī, Valsts prezidents
darba vizītē apmeklēja Valku un

Valgu, kuras laikā nolika ziedus
pie pieminekļa 1919.gada brīvības
cīņās kritušajiem, tikās ar Valkas
domes deputātiem, apmeklēja Valgas apriņķa profesionālo skolu
Igaunijā un Valkas mākslas skolu,
kā arī atklāja Valkas koģenerācijas
spēkstaciju un tikās ar Valkas iedzīvotājiem.
Noslēdzot vizīti tikšanās laikā ar
Valkas pilsētas iedzīvotājiem Andris Bērziņš atzinīgi novērtēja Valkas pilsētas attīstību, jo īpaši pēdējā
gada laikā, kad pilsētas infrastruktūrā investēti Eiropas fondu līdzekļi
7,7 miljoni eiro apmērā. «Nenovērtējat sevi par zemu, rīkojaties
nākotnes un nākamo paaudžu
vārdā, bet nākotni būvējat pārdomāti, ne uz nākamo paaudžu
rēķina kā to šobrīd dara daudzas
valstis Eiropā,» atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, uzsvēra
Valsts prezidents.
Savukārt novērtējot Latvijas un
Igaunijas pārrobežu attīstības projektus izglītībā un enerģētikas jomā,
Valsts prezidents atzina, ka: «Latvija ir par mazu tirgus ekonomikai,
Igaunija tāpat, bet kopā mēs esam
spēks, un esmu pārliecināts, ka
mūsu nākotne ir kopīga. Šis ir tikai
sākums.»
Dienas pirmajā pusē Valsts prezidents apmeklēja Valgas apriņķa
profesionālās izglītības centru, kur
šobrīd mācās ap 500 audzēkņu.
Pašreiz arodskolā uz pamatizglītības
bāzes var apgūt autotehniķa, sociālā
aprūpētāja, mājturības, pavāra, loģistikas klientu apkalpotāja, pārdevēja, guļbūvju celtnieka, šuvēja,
drēbnieka, galdnieka profesijas. Uz
vidējās izglītības bāzes iespējams

iegūt sociālās aprūpes
darbinieka, tirdzniecības
konsultanta, guļbūvju
celtnieka, pārtikas un
pirmās nepieciešamības
preču pārdevēja, drēbnieka, kravu pārvadājumu speciālista kvalifikāciju.
Šajā 2012./2013.mācību gadā Valgas arodskolā mācības uzsāka arī
Latvijas jaunieši. Latvijas jauniešiem tiek piedāvātas divas profesionālās izglītības programmas: kokapstrādes
specialitāte un transporta un loģistikas specialitāte.
Valgas apriņķa profesionālās izglītības centra vadība izteica lielu
pateicību Latvijas prezidentam par vizīti un
uzsvēra, ka tas ir liels
gods uzņemt Latvijas valsts pirmo
personu
Igaunijas
arodskolā.
Tikšanās laikā arodskolā, Igaunijas
Republikas iz-glītības ministrs Jāks
Āvikso (Jaak Aaviksoo) uzsvēra, ka:
«Igaunija nav maza valsts, tā ir ļoti
maza valsts. Arī Latvija nav liela.
Tādēļ mums ir jāpaaugstina mūsu
konkurētspēja un atpazīstamība
Eiropā, ko mēs varam izdarīt kopā.
Esmu pār-liecināts, ka mēs varam
izdarīt daudz vairāk nekā šobrīd.»
Valsts prezidents pēc Valgas apriņķa profesionālās izglītības centra
apmeklējuma devās uz Valkas
Mākslas skolu, kur šobrīd no 220
audzēkņiem puse ir Igaunijas bērni
un jaunieši.
Savukārt Valkas Mākslas skolas
direktore Maruta Stabulniece, uzņemot augstos viesus skolā atzina,
ka ir pateicīga Valkas pašvaldībai

Iedzīvotāji ar patiesu interesi gaida tikšanos ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu.
Foto: no Valsts prezidenta mājas lapas

un Latvijas valstij par to, ka Latvijā
joprojām var darboties 82 profesionālās ievirzes mākslas skolas ar
ko mūsu valsts ir īpaša un atšķiras
no Igaunijas: «Mēs nedrīkstam pazaudēt intelektuālo potenciālu un
izglītību. Māksla, tā ir mīlestība.
Mēs mācām bērniem mīlestību.»
Atklājot koģenerācijas rūpnīcu
SIA Enefit Power & Heat Valka,
Valsts prezidents atsauca atmiņā
savu pirmo ārvalstu vizīti Igaunijas
Republikā, kā arī Igaunijas Republikas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa vasaras neseno vizīti Latvijā,
kuras laikā abi prezidenti bija
vienisprātis, ka ir jāpaplašina Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbība un konkrētais Valkas piemērs
ir viens no uzskatāmiem apliecinājumiem, ka šis vēlējums ir tapis par
realitāti: «Latvija un Igaunija ir
pārvarējusi divdesmit gadu laika

sprīdi, kad savā starpā tikai konkurējām. Tagad sākam investēt
viens otra zemē, kas ir liels solis uz
priekšu. Tas nav drauds nevienai no
valstīm, jo jau novembrī Latvijas
uzņēmums «Latvijas Finieris» atklās
ražotni Igaunijā. Lai arī kā nebūtu
pasaulē, mazajiem ir jāturas kopā.
Mūsu spēks un nākotne ir kopā. Un
šis ir tikai sākums,» uzsvēra Andris
Bērziņš.
Vizītes noslēgumā tiekoties ar
Valkas iedzīvotājiem, Valsts prezidents atbildēja uz virkni jautājumu,
tai skaitā par pierobežas mazo
uzņēmēju aizsardzību, par mazo
hidroelektro staciju nākotni, par
pašvaldību funkciju paplašināšanu
un finanšu resursu nodošanu šo
funkciju veikšanai un par bezmaksas izglītības definīciju. v
Pēc Valsts kancelejas
sagatavotajiem materiāliem

Aktivitātes projektā
«Robežgaisma»

Valkas novada domes 27.septembra
sēdē pieņemtie lēmumi
• Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Valkas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
audzēkņiem un noteikt to vienam
audzēknim dienā Ls 1,31 bez PVN, tai
skaitā: brokastis – Ls 0,35, pusdienas – Ls
0,61, launags – Ls 0,35. Iekasēt maksu par
sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt
Valkas novada domes kasē vai norēķinu
kontā līdz nākamā mēneša 5.datumam.
Atcelt Valkas novada domes 2011.gada
28.aprīļa lēmumu «Maksas noteikšana
par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Valkas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa»».
• Apstiprināt Valkas novada domes
izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu
tāmes 2012.gadam savstarpējiem norēķiniem, atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.250 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» bez
valsts dotācijām un ieņēmumiem.
• Apstiprināt Noteikumus Nr.1 «Par
auto apmācības organizēšanu Valkas
ģimnāzijā».
• Apstiprināt noteikumus Nr.2 «Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir
stipendijas studējošajiem novada jauniešiem». Uzdot Valkas novada Izglītības pārvaldei līdz 5.oktobrim sagatavot priekšlikumus Stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvam un
2012./2013.akadēmiskajā gadā atbalstāmajām studiju programmām.
• Atbalstīt dalību projektā «Esi aktīvs
sportā visās trijās valstīs» («Be good at
sports through three countries», saīsinātais nosaukums «Be good at sports»)
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmā un piedalīties ar
līdzfinansējumu 10% vai 6800 EUR vai
4779,07 LVL apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopējais budžets 68 000
EUR vai 47 790,67 LVL.
• Apstiprināt SIA «Firmus DC» izstrādāto un 2012.gada iesniegto tehniski
ekonomisko pamatojumu «Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu
ciemā, 2. kārta». Apstiprināt investīciju
projekta finanšu plānu un pasākumus.
Projekta finansēšanā nodrošināt Valkas
novada domes ieguldījuma daļu no
budžeta līdzekļiem 46 255,29 lati, kas
veido 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām bez PVN un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 262 113,32 lati. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto
tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimiecības pakalpojumu tarifus.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. Sagatavoto projekta
iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā, kad
tiks izsludināta 7.atlases kārta.
• Apstiprināt SIA «Ekolat» izstrādāto
un 2012.gada iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu «Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta
Ērģemes ciemā». Apstiprināt investīciju
projekta finanšu plānu un pasākumus.
Projekta finansēšanā nodrošināt Valkas
novada domes ieguldījuma daļu no
budžeta līdzekļiem 93 768,90 lati, kas
veido 23,89% no projekta kopējām attiecināmām iz-maksām bez PVN un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai 298 691,70 lati. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. Sagatavoto projekta
iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā līdz,
kad tiks izsludināta 7.atlases kārta.
• Veikt grozījumus Valkas novada
domes 28.01.2010. lēmumā «Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu», papildinot
lēmumu ar 1.1.23., 1.1.24. apakšpunktu un 2., 3.punktu.
1.1.23. Aukstā ūdens piegādes pakalpojuma cena dzīvojamo namu dzīvokļu
(privātmāju) īpašniekiem vai īrniekiem,
ja dzīvoklī uzstādīts ūdens patēriņa
skaitītājs – Ls/m3 0,103.
1.1.24. Aukstā ūdens piegādes pakalpojuma cena dzīvojamo namu dzīvokļu
(privātmāju) īpašniekiem vai īrniekiem,
ja dzīvoklī nav uzstādīts ūdens patēriņa
skaitītājs, Ls/cilv.mēnesī – 0,62.
2. Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā
ūdens patēriņa norma tiek noteikta 6 m3/
mēnesī no personas un novadītais kanalizācijas notekūdeņu daudzums 5 m3/
mēnesī no personas. Norma tiek piemērota personām, kuru mājsaimniecībā
(privātmājā/dzīvoklī) nav uzstādīts
ūdens patēriņa skaitītājs.
3. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši likumam «Par pievienotās vērtības nodokli».
• Apstiprināt pašvaldības dalību Dvīņu pilsētu asociācijas rīkotajā aktivitātē
«Eiropa ir manas mājas» 6 dalībnieku
sastāvā: Inga Kozlovska, Līga Lāce, Vilmārs Vesingi, Zigfrīds Niklavičs, Dolfs
Gregors Pavārs un Eduards Ivļevs (mentors/moderators).
• Mainīt nosaukumu «Valkas novada
bērnu nams «Saulīte»» uz nosaukumu
«Valkas novada ģimenes atbalsta centrs
«Saulīte»». Apstiprināt Nolikumu Nr.9
«Valkas novada ģimenes atbalsta centra
«Saulīte» nolikums». Apstiprināt Valkas
novada ģimenes atbalsta centra «Saulīte»
organizatorisko struktūru.
• Pieņemt zināšanai Saeimas 2012.gada
26.jūlijā pieņemto un valsts prezidenta
izsludināto Nodokļu atbalsta pasākuma
likumu. Nepiemērot nekustamā īpašuma
nodokļa atbalsta pasākumu un noraidīt
Dairas Zalužinskas iesniegto lēmuma
projektu «Par saistošo noteikumu «Par
nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim» apstiprināšanu».
• Piešķirt vienreizēju pabalstu Ls 1500
Ivetai Porietei dzīvojamās mājas remontam pēc ugunsgrēka.
• Komandēt novada domes priekšsēdētāju Kārli Albergu uz Gatčinu (Krievija) laikā no 2012.gada 11.oktobra līdz
14.oktobrim, lai piedalītos 8.starptautiskā amatierteātru festivāla «Avangards
un tradīcijas» pasākumos. projekta «Robež-gaisma» ietvaros.
• Piešķirt biedrībai «Ziemeļvidzemes
volejbola skola» finanšu līdzekļus biedru
naudas nomaksai Ls 200 mēnesī par
2012.gadu no Valkas novada domes
budžeta līdzekļiem. Ieteikt biedrībai noteikt ikmēneša biedru maksu audzēkņiem.
• Komandēt Valkas novada domes
priekšsēdētāju Kārli Albergu uz Pērnavu
(Igaunija), lai piedalītos LV – EE Starpvaldību komisijas ceturtās tematiskās
apakšgrupas kopīgā sanāksmē no 2012.
gada 9. – 10.oktobrim. v

• Apstiprināt stipendiju skaitu 2012./2013.mācību gadam.
Izglītības
iestāde

Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pamatskola
Valkas ģimnāzija
Kopā

2

Skolēnu
skaits 9.klasē

6
4
4
5
18
32

Skolēnu
skaits 10.–12.klasē

140

Stipendiju skaits
mēnesī

1
1
1
1
3
5 + 11
23

L

aikā no 11.līdz 16.oktobrim Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta «Robežgaisma» («Border light», projekta Nr.
ELRI – 135) ietvaros Gatčinā (Krievija) notika VIII Starptautiskais
amatierteātru festivāls «Avangards un tradīcijas», kurā ar Andreja Zinčuka
lugas iestudējumu «Mērkaķīte» piedalījās Valkas pilsētas teātris.

Skats no A.Zinčuka izrādes «Mērkaķīte». Lomās iejūtas Daiga
Sondare (no labās) un Gunita Gendrjuka. Foto: Inguna Medne
«Sabiedrībā ir iesakņojies uzskats,
ka labuma guvēji no ES projektiem
pārsvarā ir pašvaldības darbinieki,
nevis sabiedrība. Projekts «Robežgaisma» ir izteikti tendēts uz cilvēkiem,
kuriem ir svarīgi kultūras procesi un
mākslas izglītības pilnveide novadā.
Tāpēc viena no projekta aktivitātēm
bija 14 Valkas novada kultūras un
mākslas darbinieku vizīte Ļeņingradas
apgabala lielākajā pilsētā Gatčinā jeb
realitātē – jau Sanktpēterburgas priekšpilsētā. VIII Starptautiskā teātru festivāla programmu veidoja 14 izrādes
no Krievijas, Latvijas, Horvātijas, Igaunijas, Čehijas un Rumānijas. Valcēnieši izrādīja savu skatuves versiju
A.Zinčuka lugai «Mērkaķīte», ko noskatījās arī pats autors. Par iestudējuma skatuvisko variantu valcēnieši izpelnījās paša autora izbrīnu un sajūsmu. Visus festivāla darbus vērtēja
Krievijas teātra mākslas akadēmijas
profesors Maihails Čumačenko, mākslas zinātņu doktors, teātra kritiķis Genādijs Djomins, Krievijas AITA centra ģenerālsekretāre, režisore Alla Zorina, kino un teātra aktieris, Igaunijas
radio teātra galvenais režisors un Igaunijas režisoru savienības priekšsēdētājs Tomas Lihmuste, kā arī Mērija
Pears – pasaules AITA prezidente no
Īrijas. Izrāžu analīze, režisoru apaļais
galds – diskusijas, strīdi, draudzība un
izpratne veidoja šī festivāla gaisotni.
Par savu iestudējumu valcēnieši saņēma galveno godalgu par labāko
mūsdienu krievu dramaturģijas interpretāciju un 21.gadsimta teātra valodas veidošanu un izkopšanu. Bez piedalīšanās festivālā, 11.oktobrī bija jāpiedalās arī Televīzijas sabiedrības
OREOL tiešraides pārraidē, kurā stundas garumā bija jāatbild uz skatītāju
jautājumiem. To loks bija no patiesas
intereses par teātra mākslu šodien līdz
jūtīgiem politiskiem momentiem, kas
skar Krievijas un Latvijas politisko
attiecību sfēru. Taču pats galvenais, ka
šo pārraidi noskatījās vairāki simti
tūkstoši skatītāju, kuri pirmo reizi
dzīve uzzināja, ka pasaulē ir tāda pilsēta Valka un par šīs pilsētas vēsturiskiem sadarbības momentiem ar
Gatčinu. Valkas pilsētas teātra iestudējuma «Mēŗkaķīte» video ierakstu
interneta vidē izvietojusi Sanktpēterburgas dramaturģijas ģilde, bet
Televīzijas sabiedrības OREOL tieš-

raides ieraksts izvietots šīs televīzijas
mājas lapā,» savos iespaidos un sajūtās
par pieredzēto Gatčinā dalās projekta
koordinators Aivars Ikšelis.
Viena no projekta aktivitātēm ir
pieredzes apmaiņas vizītes Valkas un
Gatčinas mākslas skolu pedagogiem
un audzēkņiem. Tāpēc uz Gatčinu
devās arī Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece un pedagogi
Daiga Soloveiko, Līva Dorša, Gunda
Sīmane, Andrejs Rācenis un Skaidrīte
Bondare. «Mūsu pedagogi guva ļoti
jaukus un vērtīgus iespaidus, mūs iepazīstināja ar Gatčinas mākslas skolas
mākslas izglītības mācību metodiku
un audzēkņu sasniegumiem. Tika demonstrēti arī pedagogu radošo darbu
rezultāti – rudens tērpu kolekcijas un
meistarklase akvareļglezniecībā. Apskatījām Gatčinas rajona kultūrvēstures un arhitektūras pieminekļus, guvām ļoti plašu izzinošu Krievijas
vēstures apskatu, kā arī emocionālas
un sirsnīgas izjūtas,» tā par pieredzes
apmaiņas vizīti stāsta M.Stabulniece.
Valkas novada priekšsēdētāju Kārli
Albergu, projekta vadītāju Guntu
Smani, koordinatoru A.Ikšeli, mākslas
skolas direktori M.Stabulnieci un direktores vietnieci D.Soloveiko oficiālā vizītē uzņēma pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Iļjins un priekšsēdētāja vietnieki Jevgēnijs Veselovskis un
Aleksandrs Suprenoks, kuri sniedza
informāciju par Gatčinas pilsētu. Tā ir
pilsēta ar vairāk kā 90 tūkstošiem
iedzīvotāju, attīstītu rūpniecību un
bagātu kultūrvēsturisko mantojumu.
Vienlaicīgi Gatčinā notika projekta
vadības grupas un darba grupas sanāksmes.
Projekta «Robežgaisma» ietvaros
jūlijā tika uzstādītas jaunas gaismas
un skaņas aparatūras iekārtas Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē un
teātra kamerzālē. Aparatūras piegādi
un uzstādīšanu veica SIA «DIOGENS
audio» par līgumcenu 21 206 LVL.
Nākošā gada jūlijā ar projekta
«Robežgaisma» līdzfinansējumu Valkā tiks organizēts 10.Starptautiskais
teātru festivāls «Tālvils» un Valkā
viesosies Gatčinas mākslas skolas pedagogi, bet jūnijā Valkas mākslas skolas
5 audzēkņi un 2 pedagogi dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Gatčinu. v
Gunta Smane,
Projekta «Robežgaisma» vadītāja

Godināsim mūsu VAROŅUS – Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus

11.

novembrī – Lāčplēša dienā allaž godinām mūsu
Varoņus, kuri cīnījušies par Latvijas brīvību gan 1.Pasaules
kara laikā latviešu strēlnieku pulkos, gan Brīvības cīņu laukos. Lāčplēša Kara ordenis (LKO) bija pirmais un augstākais
militārais Latvijas valsts apbalvojums. Ne katrs brīvības
cīnītājs tika ar to apbalvots – LKO piešķīra par personīgo
drosmi un varonību kaujas laukā. Valkas novadā ir izveidojusies tradīcija – katru gadu 11.novembrī uzlikt piemiņas
plāks-ni kādā no Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kapu
vietām novada kapsētās. Šogad piemiņas plāksnes atklās
tiem varoņordeņa nesējiem – Lāčplēšiem, kuri atdusas
Aumeisteru kapsētā: Fricim Alksnim, Jū-liusam Balodim,
Pēterim Briedim, Paulim Melzupam un Kārlim Valdemāram Purgalim.
Fricis Alksnis dzimis 1895.gada
8.maijā Plāņu pagastā. Krievijas
armijā iesaukts 1916.gadā, līdz 1917.
gada 25.jūlijam dienējis 2.Rīgas latviešu strēlnieku pulkā, pēc tam –
10.Kaukāza strēlnieku pulkā, apbalvots ar Jura Krusta IV šķiru. Latvijas
armijā iesaukts 1919.gada 6.jūnijā,
piedalījies kaujās pret landesvēru,
kā arī citās 5.Cēsu kājnieku pulka
kaujās. F.Alksnis izcēlās 1919.gada
21.– 22.jūnija kaujās pie Raunas, kad
viņu divreiz smagi ievainoja, taču
viņš neatstāja ierindu, līdz kareivji
pārkārtojās un ieņēma jaunas pozīcijas. 1922.gadā Fricis Alksnis apbalvots ar LKO Nr.1525. Atvaļināts
1921.gadā. Bijis jaunsaimnieks Cirgaļu pagasta «Kalna Mārcos». Miris
1979.gada 24.janvārī.
Jūliuss Balodis dzimis 1896.gada
16.jūlijā Aumeisteru (Cirgaļu) pagastā. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.gada 28.februārī, piedalījies Ziemeļvidzemes atbrīvošanā,
cīņās Latgalē, pēc tam Zemgalē pret
bermontiešiem. LKO viņam kā 4.Valmieras kājnieku pulka virsleitnantam piešķirts par varonīgu izlūkgājienu 1919.gada 31.maijā Lubānas muižā. J.Balodis kritis kaujā
pret bermontiešu spēkiem pie Salgales 1919.gada 21.novembrī.
Pēteris Briedis dzimis 1892.gada
11.jūlijā Aumeisteru (Cirgaļu) pagastā. Krievijas armijā iesaukts 1914.
gadā, dienējis grenadieros. Piedalījies kaujās Polijā pie Krakovas,
Holmas, pēc tam – pie Viļņas un
Luckas, divreiz ievainots. 1917.gada
janvārī pārgājis uz 1.Daugavgrīvas
latviešu strēlnieku pulku, piedalījies
kau-jās pie Rīgas. Latvijas armijā
iestājies brīvprātīgi 1919.gada 24.februārī Valkā, piedalījies visās Valmieras kājnieku pulka cīņās pret lieliniekiem un bermontiešiem. Sa-

sniedzis virsseržanta
pakāpi, ložmetēju vada komandieris. 1919.
gada 31.maijā P.Briedis kopā ar brīvprātīgo grupu pie Jaunlubānas muižas spēcīgā
apšaudē vairākas stundas sargājis tiltu pār
Aivieksti, apklusinājis
lielinieku ložmetējus
un izklīdinājis pretinieka kājniekus, tā lielā Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri K.V.Purgalis
un F.Alksnis no Cirgaļu pagasta, 1920.gadi.
mērā sekmēdams 4.
Fotogrāfija no Valkas novadpētniecības
Latvijas Padomju strēlmuzeja krājuma.
nieku pulka saimniecības daļas sagūstīšanu
un bagātīgu trofeju
Kārlis Valdemārs Purgalis dziieguvi. Par šīm cīņām 1920.gadā 1.
mis
1899.gada 23.martā Plāņu pa(4.) Valmieras kājnieku pulka kaprāli
gastā.
Latvijas armijā iesaukts 1919.
Pēteri Briedi apbalvoja ar LKO
Nr.12. P.Briedis atvaļināts 1920.gada gada 6.jūnijā Smiltenē, piedalījies
3.de-cembrī. Bijis jaunsaimnieks kaujās pret landesvēru, pēc tam pret
Cirgaļu pagasta «Krogzemjos». Pēc bermontiešiem, kā arī Latgales at2.pasaules kara strādājis vietējā brīvošanas cīņās. 1919.gada 16.novembrī parādījis varonību, uzsākot
kolhozā. Miris 1975.gada 10.martā.
tuvcīņu ar ienaidnieku, kad veloPaulis Melzups dzimis 1895.gada sipēdistu rota, šķērsojot Lielupi pa
21.maijā Aumeisteru pagastā. Iz- Garozas tiltu, iekļuva apšaudē. 1920.
glītojies tirdzniecības skolā Valkā. gadā 5.Cēsu kājnieku pulka kareivis
1916.gadā iesaukts Krievijas armijā, K.V.Purgalis apbalvots ar LKO
dienējis 22.gaisa kuģniecības parkā Nr.351. Paaugstināts par kaprāli.
Petrogradā. Latvijas armijā iesaukts Atvaļināts 1921.gadā. Bijis jaunsaim1919.gada 8.martā, piedalījies cīņās nieks Cirgaļu pagasta «Lejaspret lieliniekiem, kā arī citās Vid- mārcos». 1945.gada 10.martā areszemes artilērijas pulka kaujās. 1919. tēts, kara tribunāls 1945.gada rugada 15.aprīlī Ziemeļvidzemē pie denī notiesājis Kārli Valdemāru
Sāru muižas P.Melzups tiešā ienaid- Purgali uz 10 gadiem ieslodzījunieka ugunī kā artilērijas novērotājs mā, atradies Karagandas apgabala
precīzi koriģējis lielgabalu uguni Džezkazganas Stepes nometnē. BrīMelnupes tilta apšaudes laikā, tā vībā izkļuvis 1955.gada 29.desekmēdams lielinieku uzbrukuma cembrī. Atgriezies Cirgaļu pa-gastā,
atsišanu. 1922.gadā Vidzemes ar- strādājis kolhozā. Miris 1966.gada
tilērijas pulka dižkareivis Paulis 30.maijā. v
Melzups par parādīto varonību apMeldra Cimdiņa,
balvots ar LKO Nr.1180. Atvaļināts
Valkas novadpētniecības
1921.gadā. Pēc kara kopis zemi
muzeja direktore
Cirgaļu pagasta «Mellužos». Miris
1960.gada 13.jūlijā.

Paulis Melzups. Fotogrāfija no
grāmatas «LĀČPLĒŠA KARA
ORDEŅA KAVALIERI»

Jūliuss Balodis. Fotogrāfija no
grāmatas «LĀČPLĒŠA KARA
ORDEŅA KAVALIERI»

Pēteris Briedis no Cirgaļu pagasta
1920 gadu sākumā. Fotogrāfija no
Valkas novadpētniecības muzeja
krājuma.

Valkas novadpētniecības muzejs Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
ponēto mūzikas instrumentu (ērģeļu, klavieru, harmoniju) skanējumu, apskatīt tautas dziesmu krājuma «Dziesmu rota» pirmizdevumus, noskatīties J.Cimzem veltītu
dokumentālu videofilmu «Skolotāju skolotājs».

Darba laiks
17.11.2012. plkst.10:00 – 16:00
18.11.2011. plkst.11:00 – 17:00
19.11.2011. – slēgts
18.novembrī ieeja
visiem bez maksas
Ekspozīcija
«Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu
kultūrizglītojošā darbība. 19.gs.
vidus – 20.gs.sākums»
Veltīta Jānim Cimzem, viņa vadītajam skolotāju semināram un
audzēkņiem. Iespēja dzirdēt eks-

Izstādes
Mazajā zālē «Sabiedriski
politiskie notikumi Valkā 1914.
– 1920.gadā»
Valka atspoguļota kā bēgļu kustības centrs. Eksponēti materiāli
par Latviešu Pagaidu Nacionālās
Padomes dibināšanu un tās deklarāciju, kurā pasludināja Latvijas
autonomiju (1917.), par Latviešu
Zemnieku savienības dibināšanu
(1917.) un tās centrālās padomes
lēmumu (1918.) proklamēt Latviju
kā neatkarīgu demokrātisku republiku, par Ziemeļlatvijas bri-

gādes organizēšanu (1919.) un citiem Latvijas valstij nozīmīgiem
notikumiem 1914. – 1920.gadā, kas
risinājās Valkā.
Izstāžu zālē
Fotogrāfa Alda Māra Dubļāna un
floristes Ingas Danielas darbu
izstāde «Gadu laiki».
Izstāde atvērta līdz 25.novembrim.
Lielajā izstāžu zālē
«Tautas dzīves zinātne»
Muzeja etnogrāfijas kolekcijas
izstāde. Eksponēti 19.gadsimta un
20.gadsimta sākumā lietotie darba
rīki un sadzīves priekšmeti. Apskatāma arī Launkalnē Niedrāja
ezerā atrastā vienkoka laiva, kas
datēta ar 15.gs. beigām – 16.gs.
sākumu. v
Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste
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Ir ticība, cerība un nauda – būs tautas nams!

Vijciemiešu cerība nav
zudusi, tā soli pa solim sāk

piepildīties un pārvērsties
par īstenību. Ir pagājis jau
pusotrs gads kopš nelaimes,
kad nodega Vijciema tautas
nams un pagasta pārvaldes
ēka. Viss šis laiks ir bijis dažbrīd neziņas, bezcerīguma
un vilšanās pilns. Es, kā pagasta pārvaldniece esmu sīki pa datumiem uzskaitījusi,
kas tik šajā laika posmā nav
piedzīvots. Var tikai brīnīties par apdrošināšanas sabiedrības attieksmi, meklēt
dažādus iemeslus, lai tikai
nebūtu jāmaksā apdrošināšanas atlīdzība, tāpat arī lēno lietas izmeklēšanas gaitu, gan saņemot atbildes,
kur jūs tā steidzaties, visas
lietas norit noteiktā secībā
un rit savu gaitu. Ēka taču
tepat acu priekšā un to bojā
gan lietus, gan sniegs.
Sākumā zaudējuma sāpes
bija ļoti lielas, jo ēkas bija lolotas un koptas par tām priecājāmies paši un priecājās
ciemiņi. Tās kompensējās ar

pirmo sakopšanas talku pēc
ugunsgrēka, kurā piedalījās
vairāk kā 120 cilvēki. Talkas
laikā tika novākti gruveši
sašķiroti un sakrauti metāli,
iztīrīta un izmazgāta zāle un
pagasta telpas. Visi strādāja
ar cerībām, ka nams atkal atjaunosies un pulcēs gan vijciemiešus, gan viesus. Vasarā aicinājām atkal visus uz
talku, lai tautas nama drupas padarītu mājīgākas un
varētu izmantot pagasta dienu pasākuma norisei. Talkas
laikā noņēmām parketa grīdu, lai dejām varētu izmantot apak-šējo grīdas segumu. Akcijā «Uzzīmē prieku»
apzīmējām sienas, izrotājām
ar ziediem un meijām, lai
drupas padarītu mājīgākas.
Ēku šajā laika posmā ir
braukuši apsekot dažādi
eksperti. Tā kā ēka bija apdrošināta, AS «Balva» pieprasīja visus iespējamos un
neiespējamos dokumentus.
Pirmajā reizē tie bija 8, otrajā - 12. Protams, šie dokumenti tika meklēti arhīvā un

Aicinājums piedalīties
fotokonkursā «Tver mirkli»

No šī gada oktobra
līdz nākošā gada maijam
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norisinās
fotokonkurss
«Tver mirkli», ko organizē
Valkas novada pašvaldība,
sadarbībā ar Valkas Novadpētniecības muzeju un Tūrisma informācijas biroju.
Konkursā var piedalīties
Valkas novada bērni un
jaunieši, vecumā līdz 25
gadiem.
Konkursu rīko ar mērķi
– iesaistīt jauniešus Valkas
novada foto dokumentēšanā, radīt iespēju jauniešiem
izpaust savus talantus fotomākslā, veicināt jauniešu
interesi par foto mākslu kā
labu brīvā laika pavadīšanas veidu, papildināt nacionālo muzeja krājumu
Valkas novadpētniecības
muzejā ar foto dokumentētiem faktiem par Valkas
novadu
un
izvēlēties
mākslinieciski kvalitatīvas
fotogrāfijas dažādu pašvaldības prezentācijas materiālu veidošanai un fotoizstādēm.
Konkursam piedāvājumi
iesūtāmi līdz 2013.gada 5.
maijam, plkst.17.00 uz e–pastu fotokonkurss@valka.lv ar
norādi:
fotokonkursam.
Faila nosaukumā jānorāda:
vārds, uzvārds, darba nosaukums, JPG (piemēram:
anna_annaine_darba_nosaukums_JPG). Katrs pretendents digitālā formātā
var iesniegt līdz 5 fotoattēliem (gan krāsaini, gan
melnbalti). Fotoattēlu izmērs – sākot no 800x600
pikseļiem, formāts – JPG.
Fotoattēliem jāraksturo Valkas novads un tā sabiedriskās aktivitātes un jāaptver kāda no tēmām –
novada iedzīvotāji (portreti un sadzīves ainas),

kultūra, izglītība un sports
novadā (svētki, notikumi,
bērni skolā un bērnudārzos), vide un ainavas
dažādos gadalaikos (vides
objekti, ēkas, būves) vai
saimnieciskā darbība. Fotogrāfijas ir atļauts apstrādāt
ar datorprogrammu, neveicot foto manipulācijas.
Iesniegtos darbus vērtēs
komisija: priekšsēdētājs –
Valkas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks un
locekļi – Valkas novadpētniecības muzeja direktors,
Tūrisma informācijas biroja vadītājs, Valkas Mākslas
skolas pārstāvis un Valkas
novada domes kultūras
darba organizators. Konkursa rīkotājam ir tiesības
darbu vērtēšanā pieaicināt
arī fotomākslas nozares
pārstāvjus.
Fotokonkursa
kopējā
balvu fonda vērtība ir LVL
200 (divi simti latu).
Vērtēšanas komisijai ir
tiesības balvu fondu dalīt
pēc saviem ieskatiem –
nepieciešamības gadījumā
nepiešķirt kādu vietu vispār vai piešķirt vairākas
vietas (kopējā balvu fonda
vērtības ietvaros). Pretendents, kurš konkursa kārtībā
tiek atzīts par uzvarētāju
(pirmā vieta), saņem balvu
LVL 60 vērtībā, otrās vietas
ieguvējs – LVL 50 vērtībā,
bet trešās vietas ieguvējs –
LVL 40 vērtībā. Vērtēšanas
komisija var piešķirt arī
veicināšanas balvu/as. Veicināšanas balvu fonds –
LVL 50.
Ar konkursa nolikumu
var iepazīties www.valka.
lv, uzspiežot uz banera
«Fotokonkurss». v
Līga Lāne, Kultūras
darba organizatore

iesniegti.
Viegli negāja arī ar ēkas
projektēšanu. Projektēšanu
veica SIA «Baltex Group».
Būvprojekts bija jānodod
2011.gada 28.oktobrī, bet tas
ievilkās līdz šī gada septembrim.
Nu beidzot šīs rūpes ir aiz
muguras un varam ļauties
sapņiem. Pirmā priecīgā ziņa – 13.septembrī saņēmu
zvanu – Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus
likumā «Par valsts budžetu
2012.gadam», atbalstot papildus finansējumu vairāk
kā 88 miljonu latu apmērā
dažādiem prioritāriem pasākumiem, t. sk. 150 000 latu
tika iedalīti Vijciema Tautas
nama un pagasta pārvaldes
ēkas atjaunošanai. No apdrošināšanas akciju sabiedrības «Balva» saņemta atlīdzība Ls 39 280,29. Ziedojumu kontā ar mērķi Vijciema
tautas nama atjaunošanai
saziedoti Ls 1246,49. Šobrīd
ir izsludināts iepirkuma
konkurss «Vijciema tautas

Vijciema centrs no putna lidojuma. Foto – Dainis Jansons

nama un pagasta mājas rekonstrukcija». Pretendenti
uz būvdarbiem var pieteikties līdz š.g. 1.novembrim.
Paldies visiem novadā, kas
palīdzēja un cīnījās, lai iegūtu valsts finansējumu un apdrošināšanas atlīdzību. Paldies visiem ziedotājiem. Paldies tiem, kas atbalstīja ar
labu vārdu. Paldies tiem,
kas domās bija kopā. Paldies
arī tiem, kas nevēlēja labu

un domāja – tā viņiem vajadzēja un meta aizdomu ēnu
par ziedoto naudu nemeklējot atbildes tepat Vijciemā.
Bet ticiet, tas viss nav tik
viegli, kā no malas izskatās.
Lai mums visiem kopā izdodas un 2013.gada Jāņus ielīgojam jaunajā namā! v
Vijciema pagasta pārvaldes
vadītāja Mārīte Kalniņa

Olimpiskā diena 2012 – arī Valkā
28.septembrī visā Latvijā, tai skaitā – arī Valkas
stadionā, norisinājās vērienīgs sporta pasākums «Olimpiskā diena 2012». Tajā piedalījās visas Valkas novada
skolas un arī pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
un «Pumpuriņš». Kuplā
skaitā uz pasākumu ieradās
Valkas ģimnāzija un pamatskola. Kopējo rīta rosmi vadīja Gita Dreijere ar saviem
mazajiem palīgiem.

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), rīkojot OlimpisL.Reinika dziesma «Es skrienu» vēl vairāk rosina bērnus
aktīvai rīta vingrošanai. Foto: Inguna Medne
ko dienu Latvijā, izsludināja
trīs radošo darbu konkursus
un «ķegļu» izsišanā. Interesants bija olimpisskolēniem: pirmskolas un
sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņi tika kā vēstneša Olafa Lakuča stāstījums par olimaicināti piedalīties zīmējumu konkursā «Lat- piskajām spēlēm, BMX sporta veidu, invenvijas sportisti Olimpiskajās spēlēs Londonā» tāru.
Visi dalībnieki par piedalīšanos saņēma
un foto konkursā «Olimpiskās dienas dalībLOK
Olimpiskās dienas sertifikātus, bet sanieku nostāšanās Olimpisko apļu formā»
(šim konkursam skolēni veidoja kārsējmeite- censību uzvarētāji – medaļas. Kopvērtējumā
ņu pušķus olimpisko apļu krāsās), bet vecā- uzvarēja Valkas pamatskola, bet «svarīgākais
ko klašu skolēni – literāro darbu konkursā olimpiskajās spēlēs ir nevis uzvarēt, bet piedalīties. Tāpat kā svarīgākais dzīvē ir nevis
«Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti».
Pēc kopīgās vingrošanas bērni sacentās triumfs, bet cīņa. Būtiskākais ir nevis uzvavieglatlētikas stafetēs, futbolā, tautas bumbā, rēt, bet labi cīnīties.» v
Mudīte Gerke,
šaušanā, šautriņu biatlonā un sporta jautājuBērnu
–
jaunatnes
sporta
skolas
direktore
mu konkursā, bet vadība – šautriņu mešanā

9.novembrī pulksten 12.00 tradicionālais skrējiens

APKĀRT KĀRĶIEM,

veltīts Lācplēša dienai
NOLIKUMS
jaunāki.
1. Mērķi un uzdevums:
3.2. Otrā grupa 1997. – 2001. gadā dzimušie.
1.1. Popularizēt skriešanu kā vienu no
3.3. Trešā grupa 1966. – 1996. gadā dzimušie.
galvenajiem labas veselības veicināšanas
3.4. Ceturtā grupa 1967. gadā dzimušie un
veidiem.
vecāki.
1.2. Rast iespēju sacensību dalībniekiem
4. Apbalvošana:
izvērtēt savu spēju līmeni.
4.1. Katrā vecuma grupā 1.– 3. vietu ieguvēji
2. Vieta un laiks:
tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
2.1. Sacensības notiks 2012. gada 9.novembrī. 4.2. Labākā rezultāta īpašnieki vīriešu un
2.2. Starts un ﬁnišs pie Kārķu pamatskolas.
sieviešu grupā tiks apbalvoti ar piemiņas
2.3. Sākums plkst.12.00.
kausu.
3. Dalībnieki:
DISTANCES GARUMS 3 km.
Dalībnieki sadalīti četrās vecuma grupās:
Sīkāka informācija: mob.t. 29272112
3.1. Pirmā grupa 2002. gadā dzimušie un
(Ģertrūde Ābele).

Turpinot tradīciju, tiks sumināts
Valkas novada «Sporta laureāts 2012»

T

urpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, tiks apbalvoti un sumināti arī šī gada Valkas novada sporta laureāti.
Ieteikumus un aizpildītās laureātu anketas var iesniegt līdz
2012.gada 31.novembrim.

Ar konkursa Nolikumu var iepazīties un laureāta anketu var
atrast http://valka.lv/sporta-pasakumu-rezulati/ v
Nadežda Blūma,
Valkas novada domes sporta speciāliste

Nr.p.k.

Pielikums Nr.1
Valkas novada «Sporta laureāts 2012»
ANKETA

Vārds,
uzvārds

Dz.gads Dzīves vieta Sacensību nosaukums,
datums, izcīnīta vieta

Vārds, uzvārds (kas iesūtīja anketu)
Dzīves vieta
Tālrunis
Nr.p.k.

ANKETA

Komandas nosaukums

Sacensību nosaukums, datums,
izcīnīta vieta

Vārds, uzvārds (kas iesūtīja anketu)
Dzīves vieta
Tālrunis
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Valkas novada «Sporta laureāts 2012»
NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta nominācija Valkas novada «Sporta laureāts 2012» (turpmāk tekstā – Nominācija);
1.2. Nominācija tiek piešķirta Valkas novada labākajiem sportistiem, treneriem, sporta klubiem;
1.3. Konkursu organizē Valkas novada
dome;
1.4. Vērtēšanai tiek izvirzīti Valkas novada
iedzīvotāji no 12 gadu vecuma (arī tie, kuri
startējuši citu novadu komandās), kas pārstāvēja Valkas novada komandas un iestādes, par sportiskajiem sasniegumiem laika
posmā no 2011.gada 1.decembra līdz 2012.
gada 31.novembrim. Laureātu anketas iesniedz līdz 2012. gada 31.novembrim.
2. Sporta laureāta kritēriji
2.1. Individuālajos sporta veidos sportistiem un treneriem (ja trenera audzēkņi izpildījuši vienu no zemāk minētajiem kritērijiem):
2.1.1. Olimpisko spēļu dalībniekiem;
2.1.2. Pasaules, Eiropas čempionātu, Pasaules, Eiropas junioru un jauniešu čempionātu, Pasaules un Eiropas kausa izcīņas etapu
un kāršu, Pasaules un Eiropas junioru un
jauniešu kausa izcīņas etapu un kāršu, Pasaules, Eiropas jaunatnes olimpiādes 1. –
12.vietu ieguvējiem;
2.1.3. Baltijas valstu čempionātu (arī jaunatnes) 1. – 3.vietu ieguvējiem;
2.1.4. Latvijas čempionātu, Latvijas Olimpiādes 1. – 3.vietu ieguvējiem;
2.1.5. Latvijas Universiāde, Latvijas studentu meistarsacīkšu 1. – 3.vietu ieguvējiem;
2.1.6. Latvijas jaunatnes čempionātu, Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 1. – 3.vietu ieguvējiem;
2.1.7. Pasaules un Eiropas čempionātu veterāniem, Pasaules sporta spēļu veterāniem 1.
– 3.vietu ieguvējiem, Latvijas sporta veterānu savienības sporta spēļu un starptautisko
sacensību uzvarētājiem.

2.1.8. Sportistiem, kuri izpildījuši I sporta
klases (sporta meistara kandidāta, sporta
meistara utt.) normatīvu.
2.1.9. Ministriju pakļautības sacensību uzvarētāji.
2.2. Komandu sporta veidiem un komandu
sporta veidu treneri (ja komanda izpildījusi
vienu no zemāk minētajiem kritērijiem ):
2.2.1. Latvijas čempionātu 1. – 3.vietu ieguvēju komandu, Latvijas Olimpiādes 1. –
3.vietu ieguvējiem vai Latvijas čempionātam pielīdzinātas sacensības;
2.2.2. Latvijas jaunatnes meistarsacīkšu
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 1. – 3.vietu
ieguvēju komandu;
2.2.3. Individuālus sportistus komandu
sporta veidos, kuri startējuši Latvijas
izlases sastāvā un izcīnījuši 1. – 3.vietu
starptautiskajos turnīros;
2.2.4. Komandas, kas līgas sacensībās ieguvušas 1. – 3.vietu;
2.2.5. Latvijas Universiādes, Latvijas studentu meistarsacīkšu 1. – 3.vietu ieguvējiem;
2.2.6. Ministriju pakļautības sacensību uzvarētāji.
2.2.7. Par mūža ieguldījumu Valkas novada
sporta attīstībā.
2.2.8. Kandidātus nominācijām izvirza
sabiedrības pārstāvji, sporta klubi, sporta
skola, pašvaldības, aizpildot laureāta anketu (pielikums Nr.1), norādot informācijas
avotu datu pareizības pārbaudei.
2.2.9. Lēmumu par nominācijas piešķiršanu
pieņem komisija 3 cilvēku sastāvā:
– Latvijas sporta veterānu savienības vice
prezidents – Maksis Stepītis;
– sporta speciāliste Nadežda Blūma;
– sporta skolas direktore Mudīte Gerke.

Mazo futbolistu atbalstam nodibināta biedrība
«Futbola klubs «Valka Junior»»

Rotaļu centrs «Mana
kabatiņa» meklē radošu
un atraktīvu darbinieku
uz patstāvīgu darba laiku!

J

ēc veiksmīgi realizētā projekta
portālā www.labiedarbi.lv, kad
sporta skolas U-10 komandas audzēkņi saņēma jaunas formas un
ekipējumu, ticība saviem spēkiem
lika darboties tālāk, lai bērnu futbols Valkā augtu un attīstītos. Arī
pirms projekta realizācijas ir notikušas dažādas aktivitātes un atbalsta sniegšana Valkas sporta skolas
futbola treniņu grupai. Līdz šim viss
notika tikai pateicoties aktīviem vecākiem, taču tagad vecāki ir apvienojušies biedrībā, kas dod iespēju
rīkoties vairāk un plašāk!
Finansējums, ko sporta skolas bērniem piešķir valsts, ir ļoti mazs. Naudas pietiek tikai dažiem izbraukuma
turnīriem. Pārējo laiku bērniem būtu
jāpavada tikai treniņos, bez iespējām
izbraukt uz dažāda līmeņa turnīriem,
nemaz nerunājot par starptautiska
mēroga sacensībām. Lai bērni varētu
startēt sacensībās, vecākiem ir jāuzņemas līdzfinansējums, kas nav mazs,
jo ir vajadzīga nauda ceļa izdevumiem, dalības maksai. Iespēju robežās atbalstu mazajiem futbolistiem
sniedz mūsu lielais brālis FK Valka. Tā
kā futbola treniņu grupā ir bērni, kuriem futbols ir viņu dzīve, tad jaunizveidotais bērnu futbola klubs «Valka
Junior» strādās pie tā, lai bērniem tiktu sniegts atbalsts, dotas izaugsmes
iespējas.
Vasarā projekta laikā Valkas mazie
futbolisti ieguva daudz jaunus draugus no citu pilsētu futbola klubiem.
Turpinām sazināties, plānojam aicināt šos bērnus uz turnīru Valkā. Starp
mūsu jaunajiem draugiem ir arī Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorkšs.
Viņš ļoti pozitīvi vērtē to, ka mazpil-

Anketas sūtīt uz e-pastu:
nadezda.bluma@valka.lv
N.Blūma mob.29164340

Valkas mazie futbolisti ļoti cer uz sabiedrības atbalstu. Foto: no arhīva

sētās attīstās futbols, un iespēju robežās ir gatavs palīdzēt. Nākamajā vasarā, sadarbībā ar Valkas novada
domi, plānojam starptautisku, vairāku dienu futbola turnīru. Vēlamies
panākt, lai komandas, atbraucot uz
šo turnīru Valkā, arī nākamajā gadā
atkal gribētu braukt pie mums.
Lai palīdzētu Valkas mazajiem futbolistiem attīstīties, «Futbola klubs
«Valka Junior»» aicina uzņēmējus un
labus cilvēkus iestāties klubā un, ja ir
iespējas, būt par talantīgo bērnu atbalstītājiem.
Mūsu mērķi saskaņā ar statūtiem ir:
1. atbalstīt un īstenot jauno futbolistu
sportiskās prasmes;
2. bērnu un skolēnu futbola un sporta
pasākumu organizēšana, atbalstīšana;
3.veicināt reģionālo un pārrobežu sa-

darbību futbola un sporta jomā;
4. organizēt apmācības, nometnes un
vasaras skolas pieredzes apmaiņai un
sporta izaugsmei, veselīga dzīves veida uzlabošanai – mērķtiecīgi iesaistot
bērnus futbola nodarbībās.
FK Valka Junior saviem atbalstītājiem piedāvā: reklāmas laukumu uz
spēles krekliem; reklāmas laukumu
uz spēles šortiem; reklāmas baneris
futbola laukuma malā; dažādi pasākumi un akcijas atbalstītāja popularizēšanai; reklāmas laukums uz kluba
karoga; citas abpusēji izdevīgas aktivitātes.
Kopā mēs varam un darām! Esam
atvērti sarunām, aktivitātēm! v
Jana Maļceva
25903399, jana.malceva@inbox.lv

a esi radoša un spējīga
personība, bez jebkādām grūtībām saproties ar bērniem un
Tev tas no sirds patīk, tad nāc!
Ja Tu spēj ģenerēt jaunas idejas un pielāgoties pārmaiņām,
dalīties un uzklausīt, tad tas
noteikti ir priekš Tevis!
Jauki, ja esi jau ieguvis
šāda veida pieredzi darbā ar
bērniem un Tev nav svešas arī
alternatīvās mācīšanas metodes. Varbūt Tev jau ir vai Tu
plāno iegūt arī profesionālo
izglītību – tas noteikti dos Tev
priekšroku!
Plānotais darba laiks 9.00 –
18.00 (darba dienās). Adrese:
Rīgas iela 11, Valka
Sīkākai informācijai: e-pasts:
valkasgimenem@inbox.lv,
29234102
CV un motivācijas vēstuli
ar pamatojumu – kāpēc vēlies
strādāt tieši pie mums, sūti uz
norādīto e-pasta adresi līdz
01.11.2012.
Mūsu mājas lapa:
www.manakabatina.lv
Valkas novada Sociālais
dienests informē,
ka Sociālā dienesta telpās
(Rūjienas ielā 3D, Valkā) darba
laikā, no pirmdienas līdz ceturtdienai jebkurš novada iedzīvotājs bezmaksas var saņemt lietotus apģērbus un apavus.
Natālija Dubrovska,
Valkas novada Sociālā
dienesta vadītāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2012.gada 30.augustā

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2012. gada 30.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.10,10.§)

Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» organizēšanu
un saņemšanas kārtību Valkas novadā

Izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu un 35.panta trešo daļu, MK 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
«Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta» 6.punkta

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālā
pakalpojuma «Aprūpe mājās» (turp
māk tekstā – AM) veidus, apmēru, sa
ņemšanas un samaksas kārtību, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Valkas novadā AM organizē Val
kas novada Sociālā dienesta Sociālo
pakalpojumu daļa.
3. AM mērķis ir nodrošināt dzīves
kvalitātes nepazemināšanos personai,
kura vecuma vai funkcionālo traucē
jumu dēļ nevar to nodrošināt saviem
spēkiem.
4. Tiesības saņemt sociālo pakalpoju
mu AM ir personām, kuras savu pa
matdzīvesvietu ir reģistrējušas Valkas
novadā.
5. AM tiek finansēta:
5.1. no Valkas novada pašvaldības
sociālā budžeta līdzekļiem;
5.2. no personas, kura saņem AM pa
kalpojumu, un/vai likumīgo apgādnie
ku iemaksām;
5.3. no citu personu iemaksām.

II Sociālā pakalpojuma «Aprūpe
mājās» veidi un aprūpes līmeņi
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6. Pastāvīgu aprūpi piešķir perso
nām, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus un savu personisko ap
rūpi.
7. Pagaidu aprūpi piešķir personām,
kuras slimības vai atveseļošanās peri
odā nevar veikt ikdienas mājas dar
bus un savu personisko aprūpi.
8. Vadoties no pašaprūpes spējām,
klientam nosaka pakalpojuma apjo
mu, ko iedala četros līmeņos:
8.1. Pirmais līmenis – klienta apmek
lējums 2 reizes nedēļā, līdz 16 stun
dām mēnesī. Pirmā līmeņa pakalpo
jumā ietilpst šādi darbi: piegādāt pro
duktus vai ēdienu, medikamentus,
veikt maksājumus par komunālajiem
pakalpojumiem, veikt starpnieka vai
pavadoņa pakalpojumus, apmeklēt
slimnīcā;
8.2. Otrais līmenis – klienta apmek
lējums 3 reizes nedēļā, līdz 24 stun
dām mēnesī. Otrā līmeņa pakalpoju
mā ietilpst visi 1.līmeņa pakalpojumi
un vēl šādi darbi: uzkopt mājokli, pa
līdzēt personīgās higiēnas nodrošināšanā (nomazgāties vannā vai du
šā, nomainīt gultas veļu);
8.3. Trešais līmenis – klienta apmek
lējums 3 reizes nedēļā, līdz 36 stun
dām mēnesī. Trešā līmeņa pakalpoju
mā ietilpst visi 2.līmeņa pakalpojumi
un vēl šādi darbi: ienest kurināmo un
ūdeni telpās, iznest izdedžus un lieto
to ūdeni, gludināt veļu;
8.4. Ceturtais līmenis – klienta ap
meklējums 5 reizes nedēļā, līdz 63
stundām mēnesī. Ceturtā līmeņa pa
kalpojumā ietilpst visi 3.līmeņa pa
kalpojumi un vēl šādi darbi: palīdzēt
apģērbties, noģērbties, palīdzēt izkļūt
un iekļūt gultā, sagatavot un pasniegt
ēdienu, nomazgāt traukus, palīdzēt
inkontinces līdzekļu nomaiņā. Cetur
tā līmeņa pakalpojumi tiek sniegti kā
pagaidu pakalpojumi uz atveseļoša
nās laiku līdz 2 mēnešiem gadā.
9. Paplašinātās aprūpes pakalpoju
mu dzīvesvietā sniedz par maksu (no
klienta vai apgādnieku līdzekļiem)
pēc nostrādāto stundu skaita. Pakal
pojuma cena LVL 1,90 par 1 darba
stundu. Paplašinātā aprūpe sevī ie
tver sekojošus darbus:
9.1. malkas sagatavošana apkures se
zonai;
9.2. pagalma uzkopšana;
9.3. palīdzība mantisku un citu speci
fisku dokumentu kārtošanā;
9.4. sniega tīrīšana, dārza ravēšana;

9.5. klienta mājdzīvnieku apkopšana;
9.6. citi pakalpojumi pēc vienošanās
ar klientu.

III Personas, kurām ir tiesības
saņemt sociālo pakalpojumu
«Aprūpe mājās»

10.		 Pakalpojumu AM ir tiesīgas sa
ņemt personas:
10.1. kuras vecuma un garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar
veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi, tām nav likumīgu
apgādnieku vai tie vecuma, veselības
stāvokļa vai nodarbinātības dēļ ne
spēj sniegt minētajām personām ne
pieciešamo palīdzību;
10.2. kurām slimības vai atveseļoša
nas periodā ir grūtības veikt ikdienas
mājas darbus un personisko aprūpi,
tām nav likumīgu apgādnieku vai tie
nespēj sniegt minētajām personām
nepieciešamo palīdzību;
10.3. bērni invalīdi, ja ģimenes locekļi
nespēj viņiem nodrošināt pienācīgu
aprūpi.
11. Pakalpojums AM netiek sniegts
personām:
11.1. kuras slimo ar pārnēsājamām in
fekcijas slimībām;
11.2. kurām nepieciešama diennakts
aprūpe;
11.3. kuras slimo ar garīgā rakstura
slimībām (speciālista atz inums);
11.4. kuras ir atkarīgas no alkohola
un/vai narkotiskajām vielām (speci
ālista atz inums);
12. AM pakalpojums tiek sniegts par
maksu personām, kurām saskaņā ar
Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgād
nieki – pilngadīgi bērni, mazbērni.

da Sociālā dienesta SPD vadītājam;
15. SPD Vadītājs rakstiski informē
personu par pieņemto lēmumu.
16. Pozitīva lēmuma gadījumā slēdz
līgumu ar klientu «Par sociālo pakal
pojumu «Aprūpe mājās»» (4.pieli
kums).
17. Pakalpojuma saņēmējam iekārto
atsevišķu klienta lietu.
18. Ja persona atbilst noteikumu
12.punktā minētajam, tad tiek slēgts
līgums par saņemtā AM pakalpoju
ma maksas apmēru un kārtību.
19. AM nodrošina aprūpētāji un aiz
pilda «Aprūpētāja darba uzskaites la
pu» (5.pielikums).
20. Gadījumos, kad objektīvu iemeslu
dēļ klientam nevar nodrošināt AM
pakalpojumu, tiek piešķirts pabalsts
AM nodrošināšanai:
20.1. pabalstu AM nodrošināšanai pie
šķir trūcīgai personai, kā arī pensijas
vecuma personai vai personai ar inva
liditāti, kuras vecuma vai invaliditā
tes pensija ir mazāka par 80% no val
stī apstiprinātās minimālās darba al
gas;
20.2. pirmā un otrā līmeņa AM nodro
šināšanai pabalsts ir 20 lati mēnesī,
trešā un ceturtā līmeņa AM nodroši
nāšanai pabalsts ir 40 lati mēnesī;

V Pakalpojuma «Aprūpe
mājās» samaksas kārtība

VI Pakalpojuma «Aprūpe
mājās» izbeigšana

24. AM pakalpojumu izbeidz, ja
klients:
24.1. atgūst pašaprūpes spējas vai ro
das apstākļi, kad aprūpes mājās pa
kalpojums nevar tikt nodrošināts vai
klients neatbilst pakalpojumu piešķir
šanas nosacījumiem;
24.2. izbraucis uz patstāvīgu dzīvi ci
tas pašvaldības teritorijā vai uz ārze
mēm;
24.3. ir miris;
24.4. rakstiski atteicies no aprūpes pa
kalpojuma;
24.5. ievietots ilgstošas sociālās aprū
pes institūcijā;
24.6. lieto alkoholu, rupji izturas pret
aprūpētāju.
25. AM pakalpojumu par pašvaldības
budžeta līdzekļiem izbeidz sniegt
personām, kuras likuma noteiktajā
kārtībā uzdāvinājušas vai pārdevušas
savu nekustamo īpašumu trešajai per
sonai gada laikā pirms AM pakalpo
juma saņemšanas, personai saglabā
jas īres tiesības uz dzīvojamo platību
un deklarētā dzīvesvieta šajā īpašumā
un tiek konstatēts, ka nekustamā īpa
šuma atsavināšanas rezultātā persona
apzināti pasliktinājusi savu materiālo
stāvokli.

VII Lēmuma apstrīdēšanas

21. Izdevumi par pakalpojuma AM
un pārsūdzēšanas kārtība
sniegšanu tiek segti no Valkas novada 26. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav
pašvaldības budžeta līdzekļiem per apmierināts ar Valkas novada Sociālā
sonām, kuru ienākumi uz vienu ģi dienesta SPD vadītāja pieņemto ad
menes locekli nepārsniedz valstī ap ministratīvo aktu vai faktisko rīcību,
stiprināto minimālo darba algu (izņe to var apstrīdēt domē Administratīvā
mot 11. un 12. punktā minētajām per procesa likumā noteiktajā kārtībā
sonām);
27. Domes izdoto administratīvo aktu
IV Pakalpojuma «Aprūpe
22. Personām, kurām likumīgie ap vai faktisko rīcību var pārsūdzēt ad
mājās» saņemšanas kārtība
gādnieki ir maksātspējīgi atbilstoši ministratīvajā rajona tiesā Adminis
13. Pieprasot
pakalpojumu
AM, Sociālo pakalpojumu un sociālās palī tratīvā procesa likumā noteiktajā kār
klients (vai viņa pilnvarota persona) dzības likumam un Ministru kabineta tībā.
Sociālā pakalpojumu daļā (SPD) ie noteikumiem, ir pienākums norēķi
nāties par AM pakalpojumiem.
VIII Noslēguma jautājums
sniedz šādus dokumentus:
13.1. personas iesniegumu sociālā pa 23. Pakalpojuma saņēmējs vai tā liku 28. Atz īt par spēku zaudējušiem Val
kalpojuma «Aprūpe mājās» saņem- mīgais apgādnieks(-ki) no saviem kas novada domes 2009.gada 29.ok
personīgajiem līdzekļiem veic samak tobra saistošos noteikumus Nr.7 «Kār
šanai (1.pielikums);
13.2. medicīnas iestādes slēdzienu su par iepriekšējā mēnesī saņemta tība, kādā personas saņem sociālās
par pakalpojuma «Aprūpe mājās» ne jiem pakalpojumiem Valkas novada aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā
pieciešamību (izziņu Nr. 0/27u vai pašvaldības kasē līdz katra mēneša (mājās) Valkas novadā».
15.datumam.
2.pielikums);
Valkas novada domes priekšsēdētājs
13.3. Veselības un darbspēju ekspertī
				
K. Albergs
zes ārstu valsts komisijas (VDEĀK)
izziņas kopiju – personām ar invalidi
tāti;
13.4. pensionāra apliecības kopiju –
1.pielikums Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajiem
pensijas vecuma personām
noteikumiem Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
13.5. likumīgo apgādnieku rakstisku
organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā»
iesniegumu un viņu ienākumus ap
liecinošus dokumentus.
PERSONAS IESNIEGUMS SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA
14. Sociālais aprūpētājs piecu darba
«APRŪPE MĀJĀS» SAŅEMŠANAI
dienu laikā pēc 13.punktā minēto do
Vārds, uzvārds ______Personas kods: ____Mājas adrese: ________Tālrunis:
kumentu saņemšanas un reģisPar sevi sniedzu šādas ziņas (atzīmēt vajadzīgo):
trēšanas:
□ vecuma pensionārs, □ persona ar invaliditāti __________________grupa,
14.1. apmeklē personu dzīvesvietā vai
□ cits variants _____
slimnīcā, izvērtē nepieciešamību pēc
Dzīvoju: □ mājā, □ dzīvoklī, □ istabā, □ citā vietā __________________________
sociālā pakalpojuma AM, un aizpilda
kur esmu: □ īpašnieks, □ īrnieks
anketu «Valkas novada pašvaldības
Dzīvoklis (mājoklis) privatizēts: □ Jā □ Nē
pakalpojuma «Aprūpe mājās» nepie
Privatizētāja vārds, uzvārds, radniecība, dzīves vieta:_____________
ciešamības novērtējums» (3.pieli
Dzīvoju viens(a): □ Jā □ Nē
kums);
Ziņas par kopā dzīvojošām personām: vārds, uzvārds vecums, radniecības
14.2. izvērtē pašvaldības iespējas
pakāpe:
______________________________________________________
sniegt personas vajadzībām atbilstošu
Atsevišķi dzīvojoši apgādnieki – pirmās pakāpes lejupējie radinieki (bērni):
pakalpojumu;
□ Jā □ Nē
14.3. izvērtē personas un/vai viņa ģi
Vārds, uzvārds, vecums, radniecības pakāpe, adrese: ________________
menes locekļu līdzdarbības iespējas;
Ienākuma veids: □ LV pensija □ Citas valsts pensija □ (cits) ___________
14.4. izvērtē, kādas iespējas nodroši
Mēneša ienākumi LVL ______________________________________________
nāt aprūpi ir kopā dzīvojošiem ģime
Esmu sniedzis patiesas ziņas par sevi un citām personām. Apzinos, ka nepanes locekļiem vai personām, kurām ar
aprūpējamo ir kopējs mājoklis un iz
tiesu ziņu sniegšanas gadījumā iestājas atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem
devumi par uzturu;
tiesību aktiem.
14.5. nepieciešamības gadījumā veic
Iesniedzēja paraksts ___________datums _________________________
starpnieka funkcijas klienta interesēs
Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs: ________________
pašvaldības un valsts iestādēs;
20____ .gada ____._____________________
14.6. sagatavo un iesniedz izvērtēša
nai klienta dokumentus Valkas nova

2.pielikums Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā»

MEDICĪNAS IESTĀDES SLĒDZIENS PAR PAKALPOJUMA
«APRŪPE MĀJĀS» NEPIECIEŠAMĪBU
Pacienta vārds, uzvārds _____________________________________________
Dzimšanas datums: _______ . gada ____ . _______ dzimums: sieviete, vīrietis
Mājas adrese: ______________________________________________________
Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese _______________________________
Tālrunis __________ Ģimenes ārsts ____________, datums _____________
1. Vispārējā veselības stāvokļa novērtējums.
Pamatdiagnoze: ____________________________________________________
Blakusdiagnoze: ____________________________________________________
Medikamenti, palīglīdzekļi (brilles, dzirdes aparāts u. c.) __________
2. Garīgās veselības stāvokļa novērtējums.
1) Atmiņa, orientēšanās: teicama, laba, vidēja, slikta _________________
2) Saprātīgu spriedumu pieņemšana: teicama, laba, vidēja, slikta __________
3) Vispārējā garīgā stāvokļa novērtējums: (traucējuma gadījumā paskaidrot
sīkāk) teicams, labs, vidēji traucējumi, smagi traucējumi____________
3. Fiziskā veselības stāvokļa novērtējums.
1) Invaliditāte (grupa)____________________________
2) Pārvietošanās iespējas: brīvi pārvietojas tikai pa dzīvokli, pārvietojas izmantojot palīgierīces (invalīdu ratiņi, kraģītis u. c.), pārvietojas tikai ar citu
palīdzību, bez pārvietošanās iespējām _________________________________
3) Vispārējs aprūpējamā funkcionēšanas spēju novērtējums: labs, vidējs, vājš
ļoti apgrūtināts___________________________________________
4. Lēmums par aprūpes piešķiršanu.
Aprūpe mājās: nepieciešama ___________nav nepieciešama __________
Ārsta paraksts: ________________________
20___ .gada ___._______________________

3.pielikums Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta

saistošajiem noteikumiem Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā»

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMA
«APRŪPE MĀJĀS» NEPIECIEŠAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS
1. Anketa
Vārds, uzvārds _____________________________________________________
Personas kods : _____________________________________________________
Mājas adrese _____________________________tālr. _________________
Pensija : ____________ apmērs, ____________pensijas izsniegšanas datums
Ziņas par radiniekiem vai personām, kas var sniegt atbalstu :
Vārds, uzvārds
Vecums
Radniecības pakāpe
Adrese
Dzīvesvietas apraksts: □ dzīvoklis □ dzīvojamā māja □ istaba □ cits
Mājokļa piederība: □ pašvaldības □ privatizēts □ fiziskai personai □ citam
Mājokļa (īpašuma) raksturojums: □ kopējā platība (m2) __□ istabu skaits __
□ stāvs __ □ tualetes telpa mājoklī □ tualetes telpa ārā
□ tualetes telpa kāpņutelpā
Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu: □ centrālapkure □ krāsns apkure
□ gāzes vads □ gāzes balons □ karstais ūdens □ aukstais ūdens
□ kanalizācija □ elektrība □ tālrunis □ plīts ēdiena gatavošanai
Mājas tehniskais stāvoklis: □ labs □ nepieciešams kosmētiskais remonts
□ nepieciešams kapitālais remonts □ avārijas stāvoklī
Mājokļa labiekārtojums un atbilstība personai ar īpašām vajadzībām:
□ labiekārtots □ daļēji labiekārtots □ nav labiekārtots □ atbilst personai ar
īpašām vajadzībām □ daļēji atbilst personai ar īpašām vajadzībām □ neatbilst
personai ar īpašām vajadzībām.

4.pielikums Valkas novada domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā»

LĪGUMS Nr. .....Par sociālo pakalpojumu «Aprūpe mājās»

Valkā, 20__ . gada ___ . __________________

Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Iveta
Poriete, kas darbojas uz Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu
daļas nolikuma pamata, turpmāk tekstā – «Pakalpojumu sniedzējs»,
«Aprūpējamā persona»,
Vārds, uzvārds: ________Personas kods: ______Dzīvo (adrese): __________
Turpmāk tekstā – «Klients» noslēdz šādu līgumu.
I Vienošanās priekšmets
1. Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, MK noteikumiem, Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» mājās organizēšanu un
saņemšanas kārtību Valkas novadā» (turpmāk – Saistošie noteikumi)
nodrošina Klienta aprūpi mājās.
2. Klients saņem sociālās aprūpes pakalpojumus, atbilstošus viņa individuālajām vajadzībām un aprūpes pakalpojumu līmeņiem.
II Pakalpojumu sniedzēja saistības
3. .Pakalpojumu sniedzējs uzdod Aprūpētājam veikt Klienta sociālo aprūpi
mājās, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, kā arī kontrolē norīkotā Klienta
aprūpētāja sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti.
4. Pastāvīgā aprūpētāja slimības vai atvaļinājuma laikā Pakalpojumu
sniedzējs uz laiku nodrošina Klientu ar citu aprūpētāju, to iepriekš saskaņojot
ar Klientu.
III Pakalpojumu sniedzēja saistības atbilstoši aprūpes līmeņiem
5. Ar klientu šī līguma ietvaros vienojas par konkrētu aprūpes līmeni:
5.1. Pirmā līmeņa aprūpe – aprūpētājs klientu apmeklē 2 reizes nedēļā pa 2
stundām līdz 16 stundām mēnesī, ietver zemāk minēto pakalpojumu
klāstu:
– pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
– ģimenes ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
– dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā, logu mazgāšana divas reizes gadā;

– produktu, medikamentu un saimniecības preču iegāde;
– veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana;
– komunālo un citu maksājumu kārtošana pēc vajadzības;
– pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā divas reizes mēnesī;
– palīdzība dokumentu kārtošanā; –
– apmeklējumi slimnīcā.
5.2. Otrā līmeņa aprūpe – aprūpētājs klientu apmeklē 3 reizes nedēļā pa 2
stundām līdz 24 stundām mēnesī, ietver zemāk minēto pakalpojumu klāstu:
pirmā līmeņa aprūpe + pēc vajadzības:
– krāsns kurināšana;
– sadzīves atkritumu iznešana;
– personiskā aprūpe - mazgāšanās (vanna, duša, pirts), nagu griešana, skūšanās
1x nedēļā;
– protēžu apkopšana un medikamentu dienas normas sadale;
– palīdzība ēdiena gatavošanā vai gatavā ēdiena piegāde;
– palīdzība gultas klāšanā.
5.3. Trešā līmeņa aprūpe – aprūpētājs klientu apmeklē 3 reizes nedēļā pa 3
stundām līdz 36 stundām mēnesī, ietver zemāk minēto pakalpojumu klāstu:
pirmā līmeņa aprūpe +otrā līmeņa aprūpe + pēc vajadzības:
– palīdzība medikamentu lietošanā;
– fizisko aktivitāšu veicināšanu;
– trauku mazgāšana;
– veļas gludināšana;
– malkas ienešana, ūdens ienešana, iznešana.
5.4. Ceturtā līmeņa aprūpe – aprūpētājs klientu apmeklē 5 reizes nedēļā pa 3
stundām līdz 63 stundām mēnesī, ietver zemāk minēto pakalpojumu klāstu:
pirmā līmeņa aprūpe +otrā līmeņa aprūpe + trešā līmeņa aprūpe + pēc
vajadzības:
– ēdiena pagatavošana un klienta barošana;
– izkļūšana/iekļūšana gultā, tualetes apmeklēšana;
– apģērbšana/izģērbšana;
– aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu;
– izgulējumu profilakse;
– veļas (pamperu) nomaiņa;
– visa veida uzraudzība.
6. Ceturtā līmeņa pakalpojumi tiek sniegti kā pagaidu pakalpojumi uz
atveseļošanās laiku līdz 2 mēnešiem gadā.
7. Klientam sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu un apmeklējumu uzskaite
par mēnesi tiek atspoguļota «Sociālā aprūpētāja darba uzskaites lapā», kuru
paraksta arī Klients.
8. Klienta nāves gadījumā Pakalpojumu sniedzējs informē Klienta tuviniekus.
IV Klienta saistības
9. Klients ir tiesīgs atteikties no Pakalpojumu sniedzēja norīkotā aprūpētāja un
lūgt citu, rakstiski pamatojot sava atteikuma iemeslu, bet ne biežāk kā divas
reizes gadā.
10. Klientam nav tiesību pieprasīt sniegt pakalpojumus, kas nav atrunāti šajā
vienošanās.
11. Klients nodrošina aprūpētājam drošus un optimālus darba apstākļus:
11.1. saskaņo apmeklēšanas un pakalpojumu sniegšanas laiku;
11.2. ļaunprātīgi (apzināti) nekavē sanitāri higiēnisko normu ievērošanu;
11.3. nodrošina pieklājīgu attieksmi pret aprūpētāju.
12. Ceturtā līmeņa pakalpojumi tiek sniegti kā pagaidu pakalpojumi uz
atveseļošanās laiku līdz 2 mēnešiem gadā.
13. Klientam sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu un apmeklējumu uzskaite
par mēnesi tiek atspoguļota «Sociālā aprūpētāja darba uzskaites lapā», kuru
paraksta arī Klients.
14. Klienta nāves gadījumā Pakalpojumu sniedzējs informē Klienta tuviniekus.
V Vienošanās darbības termiņš
15. Līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja lēmumu un
stājas spēkā ar līguma parakstīšanas dienu.
16. Nepieciešamība pēc sociālās aprūpes pakalpojuma Klientam tiek pārskatīta
katru gadu un, pusēm vienojoties, tiek pieņemts lēmums par aprūpes pakalpojuma pagarināšanu.
VI Strīdu izskatīšanas kārtība
17. Strīdi starp vienošanās slēdzēju pusēm tiek risināti sarunu ceļā.
18. Ja sarunās netiek panākta vienošanās, tad strīds risināms normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
VII Citi noteikumi
19. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
20. Ja Puses vai viena no Pusēm viena mēneša laikā pirms līguma termiņa
beigām rakstiski nebrīdina pārējās Puses par Līguma izbeigšanu, tad Līgums
tiek pagarināts uz nākošo viena gada termiņu.
21. Līgums sastādīts trijos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
eksemplāri – Pakalpojumu sniedzējam, viens- Klientam.
Pakalpojumu sniedzējs:
Klients:

5.pielikums Valkas novada domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā»

APRŪPĒTĀJA DARBA UZSKAITES LAPA
____________________ (mēnesis)
Aprūpētāja					
Klienta
vārds, uzvārds__________________________ Tālrunis __________________
vārds, uzvārds__________________________ Tālrunis __________________
Apmeklējuma
Darba veids
Darba
Klienta paraksts
datums
stundas

Aprūpētāja paraksts: ____________________________
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NOTEIKUMI

Valkā

Nr. 20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2012. gada 30.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.10,11.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Valkas novadā», nosaka
kārtību, kādā piešķirami nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Valkas novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam motivēts iesniegums un dokumenti jāiesniedz Valkas novada
domē.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kuras
uzskaitītas saistošo noteikumu II nodaļā un kurām aprēķinātā nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs taksācijas
gadā pārsniedz LVL 10 (desmit latus).
4. Nekustamā īpašuma nodokļu
maksātāji, kuriem ir nokavēti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi,
nesaņem nodokļu atvieglojumus.
5. Lēmumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu,
vai motivētu atteikumu pašvaldība
nosūta pa pastu, viena mēneša laikā
pēc iesnieguma un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas.

II Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijas,
kuras var saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus

6. Nestrādājošiem 1 un 2.grupas
invalīdiem, kuriem pensija kopā ar
piemaksu pie pensijas nepārsniedz
LVL 160, par īpašumā esošo individuālo dzīvojamo māju, vai zemi
zem individuālajām dzīvojamām mājām un lauku viensētām, ar kopējo
platību līdz 1300 m2 pilsētā un līdz 1
ha lauku teritorijā un dzīvojamām
mājām, par to īpašumu, kurā viņi ir
deklarējuši savu dzīvesvietu un kurš
netiek izmantots saimnieciskai darbībai un iznomāts citām personām –
50% apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas.
7. Vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar
piemaksu pie pensijas nepārsniedz
LVL 160, par īpašumā esošo individuālo dzīvojamo māju, vai zemi
zem individuālajām dzīvojamām
mājām un lauku viensētām, ar kopējo
platību līdz 1300 m2 pilsētā un līdz 1
ha lauku teritorijā un dzīvojamām
mājām, par to īpašumu, kurā viņi ir
deklarējuši savu dzīvesvietu un kurš
netiek izmantots saimnieciskai darbībai un iznomāts citām personām –
50% ap-mērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas. Vientuļš pensionārs
ir tas, kam nav bērnu un citu
apgādnieku un nav noslēgts uztura
līgums. Tas jāapliecina iesniegumā.
8. Personām (arī aizbildņiem), kurām ir bērni ar īpašām vajadzībām
(bērni invalīdi) un pilngadību sasnieguši nestrādājoši bērni – 1. un 2.
grupas invalīdi, par īpašumā esošo

individuālo dzīvojamo māju, vai zemi
zem individuālajām dzīvojamām mājām un lauku viensētām, ar kopējo
platību līdz 1300 m2 pilsētā un līdz 1
ha lauku teritorijā, par to īpašumu,
kurā viņi ir deklarējuši savu dzīvesvietu un kurš netiek izmantots
saimnieciskai darbībai un iznomāts
citām personām – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
9. Personām, kurām Sociālajā dienestā piešķirts trūcīgās personas statuss, par īpašumā esošo zemi zem
individuālajām dzīvojamām mājām
un lauku viensētām, ar kopējo platību
līdz 1300 m2 pilsētā un līdz 1 ha lauku
teritorijā, par to īpašumu, kurā viņi ir
deklarējuši savu dzīvesvietu un kurš
netiek izmantots saimnieciskai darbībai un iznomāts citām personām –
90% apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas.
10. Personām, kurām Sociālajā dienestā piešķirts maznodrošinātās personas statuss un kurām ir divi un
vairāk nepilngadīgi bērni – par īpašumā esošu zemi zem individuālajām
dzīvojamām mājām un lauku viensētām, ar kopējo platību līdz 1300 m2
pilsētā un līdz 1 ha lauku teritorijā,
par to īpašumu, kurā viņi ir deklarējuši
savu dzīvesvietu un kurš netiek izmantots saimnieciskai darbībai un
iznomāts citām personām – 50 % no
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
11. Juridiskajām personām, kuru
īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas
ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, kods 1251), ja
tajās notiek pamatražošana un ir
saglabātas darba vietas 80% attiecībā
pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 25 % no
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
12. Juridiskajām personām:
12.1. ja persona izbūvē Valkas novadā
infrastruktūras objektus sabiedriskām
vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem, kas pārsniedz nekustamā
īpašuma nodokļa summu par kārtējo
gadu, pirms tam noslēdzot attiecīgu
līgumu ar pašvaldību – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
12.2. ja persona izbūvē Valkas novadā
ražošanas objektus, darba vietu
radīšanai, par saviem finanšu līdzekļiem, veicot ieguldījumus, kas
pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu, divus
gadus pēc ražošanas objekta nodošanas – ekspluatācijā – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
13. Jaunizveidotiem uzņēmumiem,
komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem par ēkām – divus gadus pēc uzņēmuma vai komercdarbības
izveidošanas un ražošanas uzsākšanas
Valkas novadā, ja ražotnē gada
vidējais strādājošo skaits ir ne mazāks
kā 3 strādājošie, 50 % apmērā no

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5.panta 3.daļu
nekustamā īpašuma nodokļa sum- 20.3. šo noteikumu 12.1.punktā pamas.
redzētajā gadījumā – informācija par
14. Preču ražošanas uzņēmumiem, ja taksācijas gadā ieguldītajām iniedzīvotāju ienākuma nodoklis ie- vestīcijām novada infrastruktūras atpriekšējā taksācijas gadā pārsniedz tīstībā;
LVL 15 000 – 25% apmērā no nekus- 20.4. šo noteikumu 12.2.punktā patamā īpašuma nodokļa summas.
redzētajā gadījumā – izziņa un pie15. Fiziskām un juridiskām personām rādošie dokumenti par taksācijas gadā
par zemi, kas kā zaļā zona ne- ieguldītajiem finanšu līdzekļiem rapieciešama publiskai lietošanai žošanas objektu būvniecībā;
(nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 20.5. šo noteikumu 13.punktā parekods 0501 – dabas pamatnes, parki, dzētajā gadījumā – Valsts ieņēmumu
zaļās zonas un citas rekreācijas dienesta izziņa par strādājošo skaitu;
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 20.6. šo noteikumu 14.punktā pareatļautā saimnieciskā darbība nav dzētajā gadījumā – Valsts ieņēmumu
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā dienesta izziņa par iepriekšējā gadā
norādīta lietošanas mērķa) – 90% samaksāto iedzīvotāju ienākuma noapmērā no nekustamā īpašuma no- dokli.
dokļa summas.

IV Iesniegumu iesniegšanas
III Dokumenti, kādi
un izskatīšanas kārtība
jāiesniedz nekustamā īpašuma 21. Lai saņemtu nodokļu atvieglojunodokļa maksātājam, nodokļu mus, nodokļu maksātājs iesniedz Valatvieglojuma piemērošanai
kas novada domei noteikumu III. daļā

16. Pretendējot uz nekustamā īpašuma
nodokļu atlaidi saistošo noteikumu 6.
punktā noteiktajā gadījumā, jāiesniedz:
16.1. iesniegums ar parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība;
16.2. invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
16.3. izziņa par pensijas lielumu no
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kas izdota ne ātrāk kā 3 mēnešus
pirms dokumentu iesniegšanas.
17. Pretendējot uz nekustamā īpašuma
nodokļu atlaidi saistošo noteikumu 7.
punktā noteiktajā gadījumā, jāiesniedz:
17.1. iesniegums ar parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un nav noslēgts uztura līgums;
17.2. pensionāra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
17.3. izziņa par pensijas lielumu no
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kas izdota ne ātrāk kā 3 mēnešus
pirms dokumentu iesniegšanas.
18. Pretendējot uz nekustamā īpašuma
nodokļu atlaidi saistošo noteikumu 8.
punktā noteiktajā gadījumā, jāiesniedz
iesniegums un bērna invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
19. Pretendējot uz nekustamā īpašuma
nodokļu atlaidi saistošo noteikumu 9.
un 10.punktos noteiktajos gadījumos,
jāiesniedz iesniegums.
20. Pretendējot uz nekustamā īpašuma
nodokļu atlaidi saistošo noteikumu
11.;12.;13. un 14.punktos noteiktajos
gadījumos, jāiesniedz
20.1. iesniegums un reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
20.2. šo noteikumu 11.punktā paredzētajā gadījumā – Valsts ieņēmumu
dienesta izziņa par strādājošo skaitu
un uzņēmuma vadītāja parakstītu
apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir
saglabāta ražošana;

minētos dokumentus:
21.1. ja iesniegums un dokumenti iesniegti no 1.janvāra līdz 30.jūnijam,
tad nodokļa atlaide tiek piemērota
par visu taksācijas gadu;
21.2. ja iesniegums un dokumenti
tiks iesniegti no 1.jūlija līdz 1.decembrim, tad nodokļa atlaide tiek piemērota par taksācijas gada otro pusgadu.
22. Ja vienam nodokļu maksātājam
pienākas vairāki saistošajos noteikumos noteiktie atvieglojumi, tiek piešķirts tikai viens - lielākais atvieglojums.
23. Ja šo noteikumu 6.; 7.; 8.; 9. un
10.punktā minētajām personām īpašumā esošā zemes platība pārsniedz
noteikumos noteikto platību, tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti par zemes daļu –
pilsētā līdz 1300 m2 un lauku apvidū
līdz 1 ha.
24. Lēmumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
pieņem:
24.1. šo noteikumu 6.; 7.; 8.; 9.; 10. un
15.punktā paredzētajos gadījumos
nodokļu administrācijas amatpersona.
24.2. šo noteikumu 11.; 12.; 13. un
14.punktā paredzētajos gadījumos
pašvaldības dome.
25.Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta 1.daļu atteikumu
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var pārsūdzēt
Valkas novada domē.

V Noslēguma jautājums

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.7 «Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Valkas novadā».
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Kārlis Albergs

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina
pieteikties Zelta kāzu jubilejas pasākumam

8

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļa 1.decembrī plkst.14.00 tradicionāli rīko svinīgu pasākumu
tām ģimenēm, kuras šogad atzīmē Zelta kāzas. Šogad kāzu jubilāri tiks godināti jau otro reizi,
pērn uz pasākumu bija pieteikušies 12 pāri.
Iecerētais pasākums plānots kā

sirsnīgs un jauks saiets, kas ļaus
sajūtās atgriezties 1961.gadā, kad
viens otram teicāt «jā» vārdu.
Pasākumu kuplinās neliels koncerts, protams, būs arī šampanietis
un skanēs «Rūgts!».
Dalība pasākumā bez maksas.
Laipni aicinām pieteikties novada Dzimtsarakstu nodaļā

(Beverīnas ielā 3,Valkā) personīgi
vai pa tālruņiem 64781556 vai
28350388 tos saticīgos pārus,
kuriem šā gada laikā (līdz pat gada
beigām) aprit piecdesmitā kopdzīves gadadiena. Zelta kāzu jubilārus var pieteikt arī viņu bērni,
draugi, kaimiņi. v
Māra Zeltiņa

Noslēdzies viens no ESF
projektiem skolotājiem
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
EIROPAS SAVIENĪBA

Jau trīs gadus Latvijas
skolotājiem bija iespēja ESF
projektā «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos» piešķirto finansējumu izmantot savas konkurētspējas
celšanai
Kopējais Valkas novadam
piešķirtais finansējums bija
62 374 LVL. Finansējumu pedagogi varēja izmantot trīs aktivitātēs. 1.aktivitāte – mācīties
kursos un iegūt sertifikātu citā
ar pedagoģiju nesaistītā specialitātē. 2.aktivitāte – mācīties
kursos un iegūt sertifikātu citā
pedagoģis-kā specialitātē. 3.aktivitāte – mācīties novērtēt savu
pedagoga kvalitāti un projekta
ietvaros saņemt kādu no pedagoga kvalitātes novērtēšanas
pakāpēm.
Mācības kursos, kā iespēju
palielināt savu konkurētspēju,
izmantoja 40 pedagogi. No tiem
29 apguva speciālā pedagoga
kvalifikāciju, 5 sākumskolas
skolotāji ieguva tiesības mācīt
sestajā un septītajā klasē, 1 mācīt
kulturoloģiju vidusskolā, 1 –
koriģējošo vingrošanu sākumskolā, 1 – informātiku pamatskolā un 1 – mācīt pirmsskolēnus.
Pedagogiem, kuriem ir ļoti
mazs stundu skaits, projekts deva iespēju mācīties kursos ar pedagoģiju nesaistītā specialitātē,
lai pēc kursu pabeigšanas varētu
strādāt ar pedagoģiju nesaistītā
specialitātē. Šo iespēju izmantoja 2 skolotājas, no kurām viena
vairs nestrādā skolā.
3.aktivitāte – pedagogu kvalitātes novērtēšanas pakāpes sā-

kotnēji bija tikai projekta sastāvdaļa, bet pēdējā gadā izauga par reālu sistēmu, kas dod
iespēju 4. un 5.kvalitātes novērtēšanas pakāpes pedagogam saņemt piemaksu pie algas.
Lai iegūtu noteiktu kvalitātes
novērtēšanas pakāpi (no 1 – 5),
pedagogs pieteicās novērtēšanai,
veidoja dokumentu mapi «portfolio» kā pierādījumu savai darba sistēmai, rakstīja pašvērtējumu, kurā uzsvēra pedagoģiskās
veiksmes un tālākos darbības
virzienus. Ar izglītības iestādes
vadītāja rīkojumu apstiprināta
komisija vērtēja vismaz trīs pedagoga pasniegtās mācību stundas. Sasummējot visus punktus
pedagogam tika piešķirta vai
netika piešķirta noteikta pedagoga kvalitātes novērtēšanas
pakāpe. Uz dažādām kvalitātes
pakāpēm tika novērtēti 90 Valkas novada pedagogi. 1.pakāpi
saņēma 1 pedagogs, 2.pakāpi –
28 pedagogi, 3.pakāpi – 55 pedagogi, 4.pakāpi – 2 pedagogi.
Bet četriem pedagogiem pakāpe,
uz kuru pretendēja pedagogs,
netika piešķirta. Uz piekto pakāpi netika saņemts neviens
pedagoga iesniegums.
Projekts ir noslēdzies. Apmēram puse no Valkas novada pedagogiem ir ieguvuši kvalitātes
pakāpi. Turpmākā mācību gada
laikā arī pārējiem pedagogiem
būs iespēja novērtēt sevi un
saņemt kvalitātes novērtēšanas
pakāpi.
Gaidīsim jaunus projektus,
kas mums dotu jaunas iespējas
un sasniegumus! v
Valkas novada Izglītības pārvaldes speciāliste, projekta koordinatore Valkas un Strenču novados
Ramona Lapiņa t.29379355

Sagaidīsim Ziemassvētkus un Jauno gadu ar
izgaismotiem mājokļiem un darba vietām

Vējš nepielūdzami nopūš
kokiem krāšņo rudens lapu

rotu, ar katru dienu īsākas kļūst
gaismas stundas. Ar ātriem soļiem tuvojas Latvijas Valsts
svētki un tad jau pavisam drīz
būs vieni no mīļākajiem un
skaistākajiem svētkiem – Ziemassvētki, kad sāks skanēt Ziemassvētku melodijas un veikalu skatlogi aicinās domāt par
svētkiem un dāvaniņu iegādi.
Nemanot pienāks laiks, kad no
plauktiem un skapjiem būs jāņem laukā rotājumi un logos iedegsies īpašās gaismiņas un
taps visdažādākie rotājumi pie
un ap mājām. Līdz šim daudzas
Ziemassvētku gaismas ir bijušas
patiesi neparastas – gan standarta figūras, gan dažādi veidotas ziedu, saules un citas kompozīcijas.
Vērojot šīs gaismu rotaļas un
oriģinālos rotājumu izkārtojumus, prāts kļūst priecīgāks, ir
vieglāk pavadīt tumšos vakarus
un gatavoties svētku sagaidīšanai un svinēšanai. Tāpēc arī
šogad aicinām Valkas pilsētas
iedzīvotājus dāvināt gaismu sev
un apkārtējiem. Vērtēsim izgaismotos dzīvokļu logus, balkonus, privātmājas un iestādes,
uzņēmumus, organizācijas. Dro-

ši vien. ka daudzi iedzīvotāji,
neatkarīgi no vērtētājiem, veidos savas gaismas kompozīcijas
logos, balkonos, māju pagalmos, kokos un varbūt vēl kādās
pavisam neparastās vietās. Ne
vienmēr šīs gaismas ir ieslēgtas
un var gadīties, ka tās netiek
nepamanītas.
Tāpat kā līdz šim, gaismas
rotaļas un izkārtojumus pētīs
un vērtēs Valkas Dāmu kluba
dalībnieces, kuras labprāt uzklausīs informāciju no iedzīvotājam par to, ka kādā vietā ir
izveidotas īpaši skaistas gaismas, un ka to veidotāji ir pelnījuši uzslavu. Šo informāciju
uzklausīsim
pa
tālruņiem
64723662 vai 29198900
līdz
2012.gada 27.decembrim. Informāciju rakstiskā veidā varēs
atstāt pie kultūras nama dežurantiem. Interesantāko rotājumu veidotāji tiks uzaicināti uz
apbalvošanu Vecgada vakarā īsi
pirms pusnakts kopīgā Jaunā
gada sagaidīšanas pasākumā
pie kultūras nama. Pārsteiguma
balvas būs arī tiem, kuri pieteiks
apbalvošanai vērā ņemamus
gais-mas rotājumus.
Cerībā uz gaišiem un starojošiem pārsteigumiem! v
Biedrības «Valkas dāmu
klubs» vārdā – Mārīte Magone

Latvijas awardieši tiekas pilsētā,
kur sākas Latvija

12.

un 13.oktobrī 32 Latvijas awardieši tikās kārtējā saietā, šoreiz Valkā.
Dažādu prasmju un deju apgūšana, divu pierobežas pilsētu – Valkas un Valgas, iepazīšana ekspedīcijā, atraktīvas spēles un jautrība – tās ir galvenās
vērtības, kas piesaistīja jauniešus šim Award pasākumam. Valkas awardieši,
sadar-bībā ar Valkas novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) «Mice» kolektīvu,
tikšanos sāka plānot jau vasaras beigās un tāpēc visu iecerēto izdevās paveikt
ļoti labi. Tālo ceļu uz Valku bija mērojuši jaunieši no Salaspils, Ogres un
Alūksnes novada Bejas.

Jautrā un atraktīvā rīta vingrošana ar grieķu dejas soļiem un kustībām.
Foto: no «Mices» arhīva

Šī awardiešu saieta nosaukums bija
«Viena pilsēta divās valstīs». Tā kā visi
ciemiņi Valkā bija pirmo reizi, tad
pasākuma oficiālā daļa sākās ar filmu
par Valku un Valgu, bet pēc tam sarīkojuma dalībnieki prezentēja savu
veikumu Award programmā.
Lielu jautrību dalībnieku vidū izraisīja «ledus laušanas» spēļu maratons, kas bija lieliska iespēja jauniešiem
labāk iepazīt vienam otru. Pēc tam
dalībnieki jau varēja ļauties azartiskiem grieķu dejas soļiem profesionāla
deju pasniedzēja vadībā. Kā jau ierasts,
Award pasākumos neiztiek bez kādu
jaunu prasmju apgūšanas. Šoreiz tā bija
iespēja «Stiklinieku darbnīcā» apgleznot stikla krūzītes, darbnīcā «Mices
somdaris» ar tekstilkrāsām krāsot au-duma maisiņus, bet «Rotu darbnīcā»
tika darinātas krāsainas ziedu piespraudes, izmantojot želantīnā apstrādātu audumu. Visiem sarīkojuma
labvēļiem Valkas awardieši dāvināja
skaistus «rožu» pušķus, ko jaunieši
veidoja no rudenīgi košajām kļavu
lapām. Jau krietni vēlā vakara stundā
saieta dalībnieki varēja noskatīties
«Mices» teātra pulciņa iestudēto izrādi
«Pelnrušķītes pasaka». Savukārt šovs –
popiela «Pasaules brīnumi Valkā» ar
krāsainiem tērpiem, spožiem aksesuāriem un atraktīvu uzstāšanos raisīja
smieklus un skaļus aplausus.
Valkas novadā ir izveidojusies jauka
tradīcija – awardiešu tikšanās reizēs
uzaicināt kādu viesi, kuram ir bijusi vai
ir saistība ar Awardu un programmas
dalībniekiem. Šo tradīciju saglabājām
arī šoreiz un liels bija dalībnieku izbrīns, kad šova noslēgumā uz skatuves
uznāca vakara «noslēpumainais viesis», kurš mācās igauņu skolā un
sarīkojuma dalībniekus ne tikai uz-

runāja igauņu valodā, bet arī iepriecināja
ar muzikāliem priekšnesumiem ģitāras pavadījumā. Dienas noslēgumā bija
neformāla ballīte, kuras laikā ikviens
varēja brīvi justies dejojot, spēlējot galda spēles vai vienkārši atpūšoties.
Otrās dienas rīts sākās ar jautru rīta
vingrošanu «Mices» pagalmā. Šoreiz
nopietno vingrojumu vietā jauniešiem
bija jāmēģina atcerēties iepriekšējā
dienā apgūtie grieķu dejas soļi un
kustības. Pēc kārtīgas izdejošanās visi
baudīja sātīgas brokastis, ko gatavoja
Valkas awardieši no ciemiņu atvestajiem produktiem.
Un tad jau tika doti norādījumi ekspedīcijai. Tā kā Valka un Valga ir
robežpilsētas, tad šajā rītā ikviens pārgājiena dalībnieks stājās rindā pie
«pasu galda», lai saņemtu «atļauju»
ekspedīcijas laikā šķērsot robežu. Katra komanda saņēma arī karti ar astoņiem kontrolpunktiem un ceļojums
varēja sākties. Katrā kontrolpunktā,
kas bija izvietoti gan Valkā, gan Valgā,
Valkas jaunieši sagaidīja pārgājiena dalībniekus ar konkrētiem uzdevumiem:
iepazīstoties ar Putras kalnu draudzīgi
jāizēd putras bļoda, uz saliņas Pedeles
upes krastā jāizgatavo plosts un jāpalaiž
pa straumi, bet uzkāpjot Valkas baznīcas tornī, bija iespēja priecāties par
rudens krāsās izrotātajām dvīņu pilsētām.
Pasākuma organizatori bija parūpējušies par to, lai visas aktivitātes, kas
notika saieta laikā, tiktu iemūžinātas foto
mirkļos un, pirms došanās mājās,
sarīkojuma dalībnieki noskatījās jauno
«fotofilmu» – «Viena pilsēta divās valstīs».
Ļoti liels paldies visiem projekta
atbalstītājiem un dalībniekiem! v
Inese Lečmane, Valkas novada
Award programmas koordinatore

26.oktobrī 20.00 Mierkalna Tautas
namā notiks pasākums «Spoki, joki, ra-

Šādos vakaros atliek tikai noticēt spokiem un tie parādās, atliek iedomāties joku
un tas jau izspēlē to ar tevi, atliek ieiet tumsā
un iespējams satiksi raganu.
Kolektīviem būs atkal iespēja pabūt
kopā, redzēt citus, atkārtot zināmas un mazliet piemirstas dejas, un vienkārši jauki
pavadīt laiku. Kopā esam bijušas jau
dažādos tematiskajos līnijdeju pasākumos
Grundzālē, Veclaicenē, Virešos, Apē, bet
tagad gaidīsim ciemos pie mums.v
Zvārtavas TN vadītāja un kolektīva
vārdā – Dagnija Pakalne

«Spokosimies Mierkalnā...»

ganas..» Zvārtavas pagasta līnijdeju kolektīvs aicina pie sevis draugu kolektīvus no
Gaujienas, Grundzāles, Virešiem, Apes,
Veclaicenes, Smiltenes.
Pirmajā pasākuma daļā kopā iejutīsimies
pasākuma tēmā, jo katrs kolektīvs rādīs
priekšnesumu par attiecīgo tēmu, otrajā
daļā izdejosim sev mīļas un tuvas līnijdejas.
Pasākumu vadīs raganiskās domās noskaņotas, atraktīvas, raganiskas dāmas.

Naudas iemaksas bankomāts arī Valkā

Blakus veikalam «Maxima X» Valkā,
Raiņa ielā 7 klientus gaida Swedbank
naudas iemaksas bankomāts.
Naudas iemaksas bankomātā Swedbank klienti var bez maksas veikt vairākas
darbības ar savu naudu:
• iemaksāt naudu savā kontā; apskatīt
konta bilanci;
• pārskaitīt naudu starp saviem kontiem; apmaksāt rēķinus (LMT, O!Karte,

Tele2, Latvenergo, Lattelecom);
• mainīt kartes PIN kodu.
Atgādinām, ka gaidām klientus arī
Swedbank Valkas klientu informācijas
centrā – «Latio vērtētāji & konsultanti
Vidzemē» telpās (Rīgas ielā 11). Katru
trešdienu un piektdienu no plkst. 10 0013 00 šeit Jūs gaidīs «Swedbank» darbinieks, kas palīdzēs rast risinājumu Jūsu
iecerēm. Uz tikšanos!
Jūsu Swedbank
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Dzīves vērtības ar zemessarga un zemnieka acīm

Ritvara un Ivandas Leitenu laukos aug vairāk nekā 30 šķirņu kartupeļu.
Foto no arhīva

K

Ritvars Leitens. Foto – Sandra Pilskalne

opš 2012.gada sākuma Valkas un Ērģemes jaunsargu apmācības vada
Zemessardzes 22.kājnieku bataljona vecākais zemessargs Ritvars Leitens.
Jaunieši patiešām ar aizrautību piedalās nodarbībās un sirdī kļūst Latvijas
patrioti. Ikviens vecāks, kura bērns apgūst jaunsargu zinības pie Ritvara
Leitena var būt lepns un laimīgs – apmācība uzticēta īstam lietaskokam.
Ritvaram plecos ir nedaudz vairāk
kā četri gadu desmiti, taču viņa CV,
augstie Zemessardzes, zinātnes apbalvojumi un sudrabs, kas jau ielijis
matos, liecina par ārkārtīgi darbīgu,
saspringtu un atbildīgu dzīvi. Pats
augstākais apbalvojums cilvēka novērtējumam ir labie vārdi, kas ir
kolēģu un līdzcilvēku teikti. Par Ritvara Leitena pedagoga talantu
valcēnieši teic – tas ir liels ieguvums
mūsu novadam.

Jaunpiebalgas bērnības
vasaras un liktenīgā satikšanās

«Daudzi sevi iznieko lepnās dzīrēs
un nenozīmīgās lietās, dzīvē vērtīgas
ir divas lietas – bērni un zeme,» teic
Ritvars Leitens. Satiekot šādu cilvēku
kā Ritvars, gribas vaicāt, kas ir tie
cilvēki, kas viņa sirdī sējuši tik
pamatīgas dzīves vērtības. Ritvara atbilde ir vienkārša – tā ir ģimene, dzimta un vasaras, kas aizvadītas skaistajos Drustu un Jaunpiebalgas pakalnos. Ritvara tētis būdams agronoms,
ilgus gadus bija Valmieras sovhoza
direktors, mamma strādājusi kā pedagogs bērnudārzā, pēc tam speciāliste
Valmieras rajona izglītības pārvaldē,
bijusi arī Latvijas Republikas 6.Saeimas deputāte. Dziļas patriotisma
saknes ir arī no vectēva, kurš pirmās
brīvvalsts laikā bija vēstures skolotājs
Drustos. «Dvēseliskas vērtības manī
veidojuši Jaunpiebalgas pakalni. Bērnu dienās ganīju govis kolhozā, kura
priekšsēdētājs bija Jānis Dūklavs. Man
vienmēr bijusi liela bijība pret
pērkonu. Un tā jau no agras bērnības
iemācījos vērot dabu un pareģot laika
apstākļus, jo nevarēja jau dzīt govis
mājās tikai tāpēc, ka parādās tumši
zili mākoņi,» stāsta Ritvars. Daba,
vide un vecāku ieliktās dzīves vērtības
bija par pamatu izvēlei studēt agronomiju. Arī privātajā dzīvē tā bija
liktenīga izvēle – viņa sieva Ivanda
bija pirmais cilvēks, ko sastapa ierodoties Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā. Iestājeksāmenos Ritvara ķīmijas zināšanas noderēja arī Ivandai.

Dzīve meža vidū un
kartupeļu burvība
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Leitenu ģimene – Ritvars, Ivanda
un dēls Gunvaldis dzīvo meža vidū.
«Pirms vairākiem gadiem nopirkām
Burtnieku novadā bijušo mežsarga
māju «Pārupes». Ļoti labi jūtos šajā
mierā un klusumā, tikai pietrūkst Piebalgas pakalnu,» atzīst Ritvars, kura

ikdiena rit veiksmīgi savienojot agronomijas un militāro jomu. Kopš 1994.
gada Leitenu ģimenei lauksaimniecības bizness sākās izveidojot SIA
«Ruģēni», kas nodarbojās ar kaltes
pakalpojumiem un lopbarības ražošanu. Šobrīd SIA «Ruģēni» ir
vienīgā privātā kompānija Austrumeiropā, kas izvērtē graudaugu, zālāju,
pākšaugu un kartupeļu ziemcietību,
ražību, izturību pret slimībām, kaitēkļiem. Katru gadu saimniecība veic
pasūtījumus pēc Vācijas, Nīderlandes,
Francijas, Dānijas, Somijas, Norvēģijas,
Zviedrijas pieprasījuma – izvērtē
šķirnes un sniedz atzinumus. Ritvars
uzskata, ka Latvijā audzētie kartupeļi
ir veselīgāki un garšīgāki, jo ārzemēs
daudz vairāk tiek pielietoti pesticīdi.
«Man savulaik vectēvs mācīja: ja pelei
neinteresē kartupelis un tārpam ābols,
tad arī tu, dēls, labāk tos neēd!» atceras Ritvars.
Šobrīd «Ruģēnos» audzē vairāk kā
30 šķirņu kartupeļus. «Visskaistākais
kartupeļu lauks ir tad, kad tas zied.
Arī tad, kad tie izvelti no zemes ir ko
redzēt,» atzīst saimnieks. Ritvaram
savā uzņēmumā lieti noder pieredze,
kas gūta 7 gadus esot direktora amatā
Priekuļu selekcijas stacijā. «Ejot pie
zemkopības ministra Jāņa Dūklava
runāt par Priekuļu selekcijas stacijas
lietām, atceroties bērnību un jaunību
Jaunpiebalgā, sacīju – te ir atnācis tavs
gans!,» ar humoru saka Ritvars. Viņš
atzīst, ka SIA «Ruģēni» izaugsmē
daudz ieguldījusi arī Ivanda. „Laikā,
kad vajadzēja veikt direktora pienākumus Priekuļu selekcijas stacijā,
bieži vien no rīta aizbrauca, kad vēl
visi guļ un vakarā atgriezās, kad jau
visi guļ.»

SIA «Ruģēni» labdarība
priecē izcilus sportistus
un līdzcilvēkus

SIA «Ruģēni» ir tik veiksmīgi un
prasmīgi attīstījusies, ka daļu saražotā
iespējams novirzīt labdarībai. Kaut
gan patiesībā šeit arī nav sakara ar
ražošanas apjomiem, bet gan ar cilvēka līdzcietību un sirds izglītību.
«Pirms gada nodibinājām nevalstisku
organizāciju «Gadsimta griežos», kas
ir noslēgusi sadarbības līgumu ar
sportistes Uļjanas Semjonovas fondu
par kartupeļu dāvinājumu sporta
veterāniem, kuri bieži vien savu dzīvi
veltījuši lielajam sportam, bet tagad
dzīvo vientuļi un trūcīgi. Bez tam
kartupeļus esam dāvinājuši arī sko-

Pirms došanās uz mācībām Galgauskas poligonā. Foto no privātā arhīva

lām. Astoņiem Kocēnu pagasta maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novads sagatavoja zemi, iedevām kartupeļu sēklu, viņiem tikai atlika kopt
lauciņu un novākt ražu. Pieci no
astoņiem ražu izaudzēja, viens no
tiem jau pavasarī pievērsās «biznesam» – sēklu pārdeva. Tāda ir mūsu
pieredze ar labdarību,» stāsta Ritvars.

Latvieši labākie
karotāji pasaulē

«Lai cik ekonomiski grūti klājas
mūsu valstij, ikvienam jābūt savas
valsts patriotam. Mēs bieži nespējam
novērtēt brīvību un drošību, kas
mums ir dota. Piemēram, mums nav
jābaidās, ka bērniem ejot uz skolu, tā
varētu būt mīnēta,» vērtē Ritvars.
Viņš savā zemessarga un militārajā
karjerā ir daudz saspringtu un arī
emocionālu brīžu piedzīvojis. «Latvieši ir labākie karotāji pasaulē!» – tā
tika atzīts kādās mācībās ASV, kur
piedalījās 11000 karavīri. Varu teikt
godīgi, pēc šāda paziņojuma latviešu
puišiem pār vaigiem ritēja asaras un
dziļu saviļņojumu izraisīja sajūtas,
kad, soļojot gar tribīnēm, orķestris
sāka spēlēt «Trīs vīri cēlās kaujā…».
Apmēram pirms pieciem gadiem
Latvijā ir izveidots PSYOPS (Psychological Operation) vads, kas tieši
pakļauts Zemessardzes komandierim
un dislocēts Valmierā. Ritvars tur
strādāja kā speciālists, šobrīd arī studē
psiholoģiju. PSYOPS vada galvenais
ierocis ir laikā un vietā pateikts vārds,
kas ir ļoti nepieciešams dažādu dabas
katastrofu un krīzes situāciju risināšanā. Taču tā nav vienīgā Ritvara

nodarbe saistībā ar zemessardzi un
militārām lietām, bez tam zināmus
pienākumus viņš veic arī Rīgas domē.
Ritvara zināšanas ir augsti novērtētas
valsts mērogā.
Var tikai apbrīnot, kā Ritvars spēj
atrast visam laiku. Šobrīd aktīvi rit jaunsargu apmācība. „Šo uzdevumu
veicot manī, laikam ir kaut kas no
vectēva, kurš bija skolotājs. Piekritu
veikt šo pienākumu, lai varētu savas
zināšanas nodot jauniešiem. Mans
mērķis ir pēc iespējas vairāk sagatavot nevis topošos karavīrus, bet gan
karotājus – cilvēkus, kas ir gatavi
aizstāvēt sevi un savējos,» atzīst Ritvars. Šogad jaunsardze svin savu 20
gadu jubileju. Oktobra beigās Skultē
notiks nometne, kurā paziņos, kuri jaunsargi piedalīsies 18. novembrī
parādē Rīgā. Konkurss ir liels –
apmēram 10 jaunsargi uz 1 vietu. Ritvars ļoti cer, ka kādam Valkas un
Ērģemes jaunietim tas izdosies.
«Mūsu ģimenē Jāņi un 18.novembris ir paši nozīmīgākie svētki gadā.
Jāņos tradicionāli visa dzimta pulcējamies Jaunpiebalgā, bet 18. novembrī esam mājās. No rīta pagalmā
paceļam karogu, kas ir ar īpašu stāstu
un vēsturi – to uzdāvināja komandieris, kurš mani savā laikā uzaicināja un
iesaistīja zemessardzē. Šis karogs bijis
līdzi latviešiem Kosovas misijā.
Pavisam savā dzīvē esmu bijis 30
valstīs, taču nekur nav tik labi kā
mājās.»
Gods kalpot Latvijai – tā ir Ritvara
Leitena dzīve un ikdiena. v
Sandra Pilskalne

31.oktobrī Itāļu hardcore / metalcore
grupa As Likely As Not 309.kabinetā

Grupa izveidojusies 2009.gadā
Lombardijas pilsētā Sondrio un ātri ie-

lauzusies ekstrēmās mūzikas – hardcore un thrash / death metal mūzikas
apritē. 2010.gadā grupa sāk sava pirmā
albuma ierakstu, kas tiek miksēts un
māsterēts Zviedrijā. Pateicoties aktīvai
koncertēšanai un dalībai festivālos, As
Likely As Not iegūst popularitāti metālmūzikas apritē, un tas uzrunā «Execution Kollektive» ierakstu kompāniju.
Grupas pirmais albums iznāk 2012.
gada 28.martā.
Maijā grupa dodas savā pirmajā
koncertturnejā pa Eiropu, galvenokārt – Krieviju un Ukrainu. Septembrī
iznācis grupas jaunais singls «Secrets
and Lies», ko miksējis Logan Mader,
kas citu starpā strādājis arī ar Machine
Head, Gojira un Soulfly, bet grupas
sastāvu piedzīvojušas izmaiņas – tai
pievienojies otrs vokālists, kā arī jauns

ģitārists!
Mūsdienīgs metalcore / hardcore –
tā ir As Likely As Not skaņa, kurā
miksējas šausmas ar neirozēm, histērijas pilna balss ar blast beat bungām
– jaunais ekstrēmās metālmūzikas virziens. Garantēti, ka grupa būs starp
labākajām savā žanrā 2012.gadā!
Starp citu raksti par grupu atrodami
arī slavenajā Metal Hammer žurnālā.
Grupas sastāvā ir Gianluca Rabbiosi
(bungas), Matt Yeah (vokāls), Frenz
(vokāls), enrico de Giovanetti (ģitāra),
Matteo Griﬃn (ģitāra), Luchi Muchlove
(bass).
Savas otrās turnejas ietvaros šā gada
oktobrī As Likely As Not apbraukās
Igauniju, Latviju un Lietuvu un 31.
oktobrī piestās arī Valkā, 309.kabinetā.
Ieeja pasākumā no 21.00 par ziedojumiem: Ls 1,50 vai EUR 2,20. v
Vairāk info – www.309.lv

Sveicam novembra jubilārus Valkas novadā!
Ir tevī Saule
Tāpēc viss kļūst gaišs.

(O.Vācietis)

Ērģemes pagastā
Mārtiņu Liepiņu 09.11., Uldi Lielupu 21.11., Arvīdu Bramani 22.11.,
Mudīti Raģi 26.11., Kārli Bodnieku
27.11., Gunāru Vējiņu 29.11., Laimoni Soku 30.11.
Kārķu pagastā
Olgu Daini 02.11., Elgu Ķīkuli 14.11.,
Intu Lāci 28.11.
Zvārtavas pagastā
Ināru Krūmiņu 09.10.,Dzintru
Brolīti 10.10., Viju Elmi 17.10., Rutu
Teteri 29.10.
Valkas pagastā
Daci Bašķi 01.11., Alfredu Liﬂenderu 02.11., Ēriku Ūdri 07.11., Azitu
Vorobjovu 08.11., Māru Miglu
08.11., Annu Kononovu 14.11., Mariju Markoviču 22.11., Sarmīti Berezovsku 23.11., Valentīnu Borisjuku 27.11.
Vijciema pagastā
Arvīdu Birkānu 04.11., Tamāru
Pakalni 15.11., Āriju Beikmani
15.11., Veltu Maišeli 28.11.
Valkas pilsētā
Ingunu Ošāni 01.11., Elzu Priščepko 01.11., Genadiju Venediktovu
03.11., Varju Rebani 03.11., Ritu BuAtmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts vai vakars vēls…

(A.Auziņš)

kavu 03.11., Aivaru Šaku 05.11., Mihailu Barinovu 06.11., Sofiju Spriņģi 07.11., Mārci Tomiņu 07.11., Aiju
Grišjāni 08.11., Ņinu Mihailovu
08.11., Valentīnu Golubenkovu
09.11., Albertu Ščerbinski 09.11.,
Imantu Podnieku 09.11., Ilonu Voroņenko 10.11., Vladimiru Jaraikinu 11.11., Moniku Pūci 12.11.,
Daini Krūmiņu 12.11., Romanu
Savicki 13.11., Ilgu Gicuku 14.11.,
Juri Lāci 14.11., Ritmu Pedeci 14.11.,
Ly Nikogosjanu 14.11., Mihailu Sokolovu 15.11., Mihailu Bezkorovainiju 17.11., Gunti Grāvi 17.11.,
Rutu Ivani 18.11., Ainu Pēču 19.11.,
Tatjanu Drozdovu 20.11., Mihailu
Deņisovu 21.11., Nikolaju Berežaņinu 21.11., Nadeždu Fiļoniku
21.11., Lidiju Andrejevu 22.11., Intu
Kārkliņu 23.11., Mihailu Moseičuku 23.11., Džannesu Oņiščenko
23.11., Jeļenu Maļko 24.11., Andreju Levšinu 25.11., Aivaru
Krastiņu 26.11., Ilgu Ābelīti 26.11.,
Viktoru Ri-balkinu 26.11., Mihailu
Teluškovu 27.11., Borisu Pokatilovu 27.11., Gaļinu Simanoviču 28.11.,
Vitu Baugu 28.11., Andreju Rāceni
30.11., Aigaru Kalniņu 30.11.
Valkas novada dome

Uz bērnību mums mīlestība nesas,
Iz bērnības aug lielums, darbi, prāti.

(J.Poruks)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 24.09.2012. līdz 21.10.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta miršana)
Vladislavs Litavnieks (dz.1961.)
Arturs Andrejs Āboliņš (dz.1943.)
Arvīds Šutovičs
(dz.1940.)
Ritma Grūbe
(dz.1939.)
Tamāra Tjarve
(dz.1938.)
Marija Kuļikova
(dz.1934.)
Hermīne Kučere
(dz.1931.)
Gaļina Veselova
(dz.1930.)
Velta Bergholde
(dz.1928.)
Uldis Anže
(dz.1928.)
Valters Zvirbulis
(dz.1927.)
Anna Reņģe
(dz.1925.)
Margita Litviņenko
(dz.1924.)
Milda Lāce
(dz.1916.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Valkas novada dome

Artura Gobas dzīves ceļš
un radošais devums

Valkas kultūras nama mazajā zālē 2.novembrī plkst.16.00

Arturs Goba dzimis 1932.gada
25.oktobrī Madonas apriņķa Cesvaines pagasta «Pakalniešos». Kopš
1956.gada dzīvo Valkā. Piecdesmito
gadu otrās puses periodiskajos izdevumos A.Gobas vārds parādās itin
bieži. Viņa dzejas publicē «Skolotāju Avīze», «Karogs», «Padomju Jaunatne» u.c., bet visvairāk Valkas rajona laikraksts – tolaik «Darba Karogs». 1969.gadā klajā nāk Artura
Gobas pirmais dzejoļu krājums «Pazemes ūdeņi».
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados A.Goba pievēršas latviešu
mitoloģijas un senvēstures izpētei.
1990.gadā iznāk grāmata «Ceļš uz
Bitarīnu». Tā ir pirmā pēckara gados izdotā, saistošā stāstījuma formā uzrakstītā, grāmata par mūsu
folkloras senslāņiem. Arī nākamais
darbs – 1995.gadā izdotā grāmata
«Akmenim dziļas saknes» stāsta par
teikām, kas vēl arvien dzīvo tautā un
par dabā vēl neatrodamiem pierādījumiem, kas saistāmi ar mitoloģijas
pasauli. Savukārt 1996.gadā iznākusī grāmata «Leģendas piedzimšana»

stāsta par kosmisko enerģiju, kosmiskā saprāta lielo ietekmi un
lomu.
Arturs Goba nepieder pie autoriem, kuri raksta kādā noteiktā žanrā. Viņš raksta kā dzeju, tā prozu
gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Kad sirds pilna, savu sašutumu vai
prieku izliek uz papīra publicistikā
laikrakstā «Ziemeļlatvija».
Kopējais A.Gobas literārais devums ir – 15 grāmatas pieaugušajiem lasītājiem, tai skaitā 5 dzejoļu
krājumi un 8 bērniem veltītas grāmatas, kā arī daudzas publikācijas
vietējā laikrakstā «Ziemeļlatvija».
Visas Artura Gobas grāmatas ir pieejamas novada bibliotēkās.
1998.gadā A.Gobam piešķirts
Valkas pilsētas Goda pilsoņa nosaukums, 1990.gadā viņš saņēmis
Pastariņa prēmiju par grāmatu
«Dundurdziesma», bet 2002.gada
11.oktobrī apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni (IV šķira). v
Ginta Dubrovska,
Valkas novada centrālās
bibliotēkas direktore

Ābolu, medus un zaļu domu diena

Kā pasargāt dārzu no grauzējiem, kā audzēt un lolot ābeli,
kā glabāt ražu, kāds izskatās
strops, kurš gatavots pēc guļbūves
principiem – to visu un daudz ko
citu varēja uzzināt ikviens, kurš
piedalījās seminārā – pasākumā,
kas notika 19.oktobrī Kārķu skolā.
Seminārs sākās ar Kārķu EKO
skolas Zaļā karoga pacelšanu, kas
pirms dažām nedēļām tika piešķirts skolai un ir apliecinājums
par neatlaidīgu darbu, ekoloģisku
un veselīgu domāšanu. Ne velti
pasākuma vieta tika izvēlēta Kārķu
pamatskola, jo pie skolas ir
iestādīts augļu dārzs, ierīkota bišu
drava un uzbūvēta āra EKO klase.
Kārķu EKO skolas vadītāja Ģertrūde Ābele.
Seminārs bija neparasts - tajā
piedalījās gan bērni, gan pieaugušie, taču tā bija arī šī pasākuma
vērtība – paaudžu saikne un pieredzes pārmantošana.
Paldies zemnieku saimniecības
«Luternieki» īpašniecei Ivetai Markovai par interesanto lekciju un

ābolu degustāciju, paldies Rīgas
Tehniskās Universitātes studentei
Zanei Zelčai par guļbūves stropu,
kurš turpmāk būs pie Kārķu skolas. Šis strops ir Zanes diplomdarbs. (Diplomdarba vadītājs Kārlis Kazāks, pēc Zanes ieceres un
rasējumiem to izgatavoja meistars
Andrejs Rācenis). Pēc kopīgi
padarīta darba bija kopīgs eko
mielastiņš – bērnu gatavoti ķiploku
grauzdiņi un gardā meduskūka,
kuru bija gatavojusi skolotāja un
prasmīga saimniece Ineta Zute.
Paldies Kārķu skolas direktorei
Vallijai Ābelei un skolotāju kolektīvam par sadarbību!
Paldies Meža Attīstības fondam,
Lauku tīklam, SIA «Mārupes siltumnīcas», Latvijas Biškopības
biedrībai, Mirdzas un Jāņa Porīšu
ģimenei. Pateicoties šim atbalstam
dārzā aug ābeles, pie skolas ir bišu
drava, varam smelt teorētiskas un
praktiskas zināšanas, augļu kokiem
ir agrotīkla «kažociņi», lai pa-vasari
var sagaidīt silti un laimīgi. v
Sandra Pilskalne

Laikā no 24.09.2012. līdz
21.10.2012. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 10 bērnu dzimšana:
6 meitenītes – Amanda Viktorija,
Marta, Annija, Elīza, Elisa un
Elzaun 4 zēni – Andris, Miķelis,
Kārlis un Olivers

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

«Kurš ir vissaldākais un garšīgākais?» Foto – Sandra Pilskalne
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 26.oktobrī plkst.19.00 kultūras namā jūtu komēdija
«Hamilkāra kungs – cilvēks,
kas maksā». Lugas darbība risinās pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados kādā Parīzes dzīvoklī, kur Aleksandrs
Hamilkārs uz darba interviju
ir uzaicinājis aktrisi Eleonoru
Diroku, kādu Tronšē ielas
staiguli Kleo un bezdarbnieku
Genolē. Šos cilvēkus šokē Hamilkāra kunga neordinārais
darba piedāvājums. Titullomā
– Jānis Reinis, pārējās lomās
iejutīsies Aīda Ozoliņa, Enriko
Avots, Egija Missa – Silāre un
Jānis Mūrnieks. Biļešu cenas:
5, 4, 3 lati.
• 27.oktobrī plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras nama
ēkai – 85. Pasākums «Es durvīs
iestājos un skatos, vai ir visi».
Amatiermākslas kolektīvu koncerts, svētku balle ar grupu
«Tonick».
• 2.novembrī plkst.16.00 kultūras nama Mazajā zālē –
mūsu novadnieka, rakstnieka
Artura Gobas 80 gadu jubilejas pasākums «Kā sudrabvītols
savā zemē». Piedalās literatūr-

zinātniece, LU profesore Janīna Kursīte – Pakule. J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
audzēkņu muzikāls sveiciens.
• 3.novembrī kultūras namā
Valkas novada pagastu amatierteātru diena «…teātrī kā
dzīvē, dzīvē kā teātrī…».
Plkst.12.00 Ērģemes amatierteātris piedāvā Augusta Eliasa
lugu «Divas laimes» (režisore
Līga Krama).
Plkst.14.00 Kārķu amatierteātris izrādīs Vigitas Pumpures lugu «Kaimiņu būšana»
(režisore Dace Pieče).
Plkst.16.00 Zvārtavas amatierteātris rādīs Augusta Hihriha lugu «Kad gailis dzied»
(režisore Dagnija Pakalne).
Plkst.18.00 redzēsim Valkas
pagasta amatierteātra pēc
R.Blaumaņa motīviem iestudēto «Brīnumzālīti» (režisore
Evija Smane).
Plkst.19.30 dienu noslēgs Vijciema amatierteātris ar Elīnas
Zālītes lugu «Maldu Mildas
sapņojums» (režisors Valdis
Šaicāns). Ieeja – bez maksas.
Aicinām ziedot mērķim «Teātru rekvizītu iegādei». Darbosies kafejnīca.
• 9.novembrī plkst.18.00 kultūras namā Kinopunkta seanss. Latvijas – Igaunijas –
Baltkrievijas kopdarbs: mākslas filma «Vientuļā sala» (režisors Pēteris Simms). Filma
seko piecu mazpilsētas iedzīvotāju priekiem un bēdām,
atsevišķiem stāstiem savijoties
vienotā kopumā, kur visus
līdzcilvēkus vieno mīlestība
un arī vientulība. Ieeja – 50
santīmi.
• 10.novembrī plkst.19.00 Ukraiņu cirka šovs «Transformeris». Ieejas maksa Ls 2. Biļešu iepriekšpārdošana.
• 11.novembrī Lāčplēša dienas pasākums. Līdz plkst.17.00
– pulcēšanās lāpu gājienam
pie Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas.

Plkst.17.00 lāpu gājiens pa
Rīgas – Beverīnas – Tālavas –
Varoņu ielām uz Brāļu kapiem, kur ap plkst.17.30 pie
pieminekļa 1919.gada brīvības
cīņās kritušajiem kareivjiem
sāksies atceres brīdis
• 13.novembrī no plkst.19.00
kultūras namā uz Mārtiņa
danču vakaru aicina kultūras
nama folkloras deju kopa
«Sudmaliņas». Līdzi ņemt labu noskaņojumu un ērtus apavus. Ieeja – bez maksas.
• 17.novembrī
plkst.17.00
Valgas kultūras centrā (Igaunija) Trio Romance koncerts. Kolektīva sastāvā darbojas Alla Kītas (klavieres,
vokāls), Nataļja Perevozčikova
(vokāls) un Gaļina Timoņina
(vokāls). Repertuārā ir gan senas un mūsdienu krievu romances, gan retro lirika un
krievu džezs. Biļetes cena – 5
EUR, skolēniem – 3 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.
• 18.novembrī
plkst.17.30
kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 94.
gadadienas svinīgais svētku
sarīkojums. Koncertu sniegs
Vidzemes Kamerorķestris Andra Veismaņa vadībā, solisti –
Starptautisko konkursu laureāti: Antona Bruknera Lincas
(Austrija) universitātes maģistrants Guntars Freibergs
(marimba), LNO mākslinieks
Mārtiņš Circenis (klarnete) un
J.Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēknis Rūdolfs Miķelsons (vijole). Valkas novada
domes Atzinības rakstu pasniegšana. Plkst.20.00 – svētku
balle ar grupu «Apvedceļš».
Ieeja – bez maksas.
• 23.novembrī
plkst.18.00
kultūras nama Mazajā zālē
sadziedāšanās un sarunu vakars «Tējas vakari svecīšu
gaismā». Ieeja – bez maksas.

Valkas novadpētniecības
muzejā

• Līdz 25.novembrim fotogrāfa Alda Māra Dubļāna un
floristes Ingas Danielas darbu
izstāde «Gadu laiki». Muzeja
darba laiks: pirmdienās –
piektdienās plkst.10.00 – 17.00;
sestdienās, plkst.10.00 – 16.00.
Ieejas maksa: Ls 0,50 (pensionāriem, studentiem un
skolēniem Ls 0,20).

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• Līdz 9.novembrim izstāde
«Mīlēt – tas nozīmē apzināties
pienākumu» (Valkas stāstniekam Arturam Gobam –
80).
• No 8.līdz 20.novembrim
izstāde «Dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam – 75».
• No 10.līdz 24.novembrim
izstāde «Mārtiņš gāja ap istabu, Balts kažoks mugurā; Nāc,
Mārtiņ, istabā, Sēsties galda
galiņā».
• No 13.līdz 23.novembrim

LR proklamēšanas dienai veltīta izstāde «Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā
lielāko dārgumu, ko nedrīkst
pazau-dēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.» (Jānis
Jaunsud-rabiņš).
• 29.novembrī plkst.18.00 Neklātienes ceļojums «Pārsteidzošā Ķīna». Savos ceļojuma
iespaidos dalās Anna un Laimonis Dreimaņi. Ieeja – bez
maksas.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• Līdz 2 novembrim izstāde
«Tādā dzelteni rudā rudenī
pāri zemei āboli veļas…» (25.
oktobrī Arturam Gobam – 80).
Skolēni var pārbaudīt savas
zināšanas risinot krustvārdu
mīklu «A.Goba un dzejoļi
bērniem».
• No 9.līdz 19.novembrim
izstāde «Mūsu Latvija».
• No 12.līdz 17.novembrim
ikgadējā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Šī gada tēma ir
«Daudzveidība Ziemeļvalstīs». Bibliotēkā būs izlikta izstāde, notiks Ziemeļvalstu autoru darbu lasījumi.
• No 13.līdz 23.novembrim
izstāde «Zviedru rakstniece
Astrida Lindgrēne un grāmatas bērniem». Krustvārdu
mīkla «A.Lindgrēne un rakstnieces grāmatu tēli». 14.novembrī zviedru bērnu rakstniecei Astridai Lindgrēnei – 95
(1907.– 2002.).

Sporta pasākums

• 10.novembrī
plkst.11.00
Valkas šaha klubā kausa
«Lāčplēša šahs» izcīņas finālsacensības.
• 25., 26., 27.oktobrī un 22.,
23.,
24.novembrī
Valkas
pilsētā gadatirgus.

Ērģemes pagastā

Salaspils vokālais jauniešu ansamblis «Vālodzīte» (vadītāja
Ilona Koroševska).
• 4.novembrī plkst. 9.00 tautas namā zolītes čempionāts.
• 8.novembrī plkst. 16.00 tautas namā biedrības «Ugunspuķe» pasākums.
• 9.novembrī plkst.12.00 skrējiens apkārt Kārķiem veltīts
Lāčplēša dienai.
• 10. novembrī plkst.10.00 tautas namā galda spēļu čempionāts.
• 16.novembrī plkst. 20.00
tautas namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts
«Tevī, Rīga, pukst mūsu Latvijas sirds», plkst. 22.00 balle,
spēlē grupa «Blēži».
• 18.novembrī plkst. 9.00 tautas namā zolītes čempionāts.
• No 16.novembra tautas nama kamīnzālē Aleksandra Luhaera personālizstāde «Noskaņu variācijas». 16.novembrī
plkst.19.00 tikšanās ar autoru.

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• No 1.- 30.novembrim Initas
Seņkas (māksliniece no Palsmanes) radošo darbu izstāde.

Vijciema pagastā

• 31.oktobrī plkst.19.00 pagasta centrā izstāde «Ķirbji un
sveces».
• Līdz 31.oktobrim foto akcija «Rudens Vijciemā».
• 8.novembrī plkst. 8.00 pagasta centrā Mārtiņdienas tirdziņš. Laipni aicināti visi pirkt
un pārdot gribētāji!
• 10.novembrī plkst.15.00 Vijciema pamatskolā LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums. (Svētku apsveikums,
Vijciema ģērboņa stāsts, tautas nama pašdarbības kolektīvu apsveikumi, Ērģemes amatierteātra izrāde A.Eliass «Divas
laimes» Režisore L.Krama)
• 11.novembrī plkst.16.00 Vijciema kapos piemiņas brīdis
veltīts Lāčplēša dienai.
• 16.novembrī plkst. 9.30 «Mirdzās» pasākums mazajiem
«Daudz laimes, Latvija!».
• 23.novembrī
plkst.18.00
«Mirdzās» izstāde – degustācija «Vitamīni ziemai». Laipni aicināti piedalīties ar saviem mājražojumiem!

• 3.novembrī plkst.19.00 Turnas tautas namā Ražas svētki.
• 12.novembrī plkst.15.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens
no skolas uz Ērģemes kapiem.
• 18.novembrī plkst. 16.00
pie Turnas tautas nama Latvijas dzimšanas dienai veltīts
pasākums.
• Visu novembri Jāņa Brīmaņa radošo darbu izstāde,
28.novembrī plkst. 11.00 tikZvārtavas pagastā
šanās ar autoru.
• 26.oktobrī plkst. 20.00 Mierkalna tautas namā pasākums
Kārķu pagastā
«Spoki, joki, raganas..»
• 27.oktobrī plkst.19.00 tau- • 10.novembrī plkst.18.00 Miertas namā koncerts «Sadanco- kalna tautas namā Beļavas
sim, sadziedāsim rudens lapu amatierteātra «Mistērija» izvirpulī». Koncertā piedalās: rāde pēc A.Banka motīviem
Sakaru darbinieku vidējās pa- «Meitiņa», plkst.21.00 balle
audzes deju kopa «Cīpars» • 11.novembrī plkst.17.00 Au(vadītāja Aija Šrādere, kon- meisteru kapos, par godu
certmeistare Daiga Jankovs- Lāčplēša dienai veltīts lāpu
ka), Rīgas Tehniskās koledžas gājiens un kapos piemiņas
jauniešu deju kopa «Jancis» plākšņu atklāšana.v
(vadītāja Aija Šrādere, koncertmeistare Gita Kalniņa),

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

Draudzes ziņas

25.oktobrī plkst. 18.00 Valkas-Lugažu baznīcā plkst.18.00
filma «Ugunsdrošs» (filma ir par ģimenes dzīvi un konfliktu
risināšanu.) Aicināts ikviens, kam interesē, kā uzturēt
labas attiecības ģimenē.

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

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

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

