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Valkā Latvijas
Republikas
simtgades
Šogad Neiespējamais
pasākums
17.novembrī
skrējiens 101
Teksts: Raivis Graņics,
Valkas novada domes Sporta
un jaunatnes daļas vadītājs

eiro un absolūtie uzvarētāji gan
sieviešu, gan vīriešu konkurencē
101 kilometra distancē saņems
naudas balvu 500 EUR apmērā,
ogad 10.novembrī norisi- sīkāk par pārējām balvām nolināsies jau trešais ultra- kumā.
maratons «Neiespējamais skrēPasākuma
programma
jiens», kas ir veltīts Latviešu 10.novembrim:
Pagaidu nacionālās padomes • plkst. 5.00 pie Valkas pilsētas
un Latvijas valsts simtgadēm.
kultūras nama starts tiks dots
««Neiespējamais skrējiens» ir 101 km distances dalībniekiem
veltīts Latviešu Pagaidu Nacio- un 50,5 km nūjotājiem;
nālās padomes izveidei Valkā • plkst. 11.00 pie Valgas pilsē1917.gadā. Katrs distances kilo- tas rātsnama starts 1010 m dismetrs simbolizē gadu, kopš Lat- tancei;
viešu Pagaidu Nacionālās pado- • plkst. 12.00 pie Valkas pilsēmes dibināšanas, tāpēc šogad, tas kultūras nama starts 50,5
101 gadu pēc Latvijai visnozīmī- km un 25,25 km;
gākā notikuma dalībniekus aici- • plkst. 19.30 apbalvošana pie
nām pievārēt 101 kilometra dis- Valkas pilsētas kultūras nama.
Sacensības organizē un vada
tanci», stāsta pasākuma organiValkas
novada dome, sadarbībā
zatori.
ar
Valgas
pilsētas domi un biedBez jau minētās 101 kilometra
rību
«Atbalsts
Valkai». Pasākudistances spēkiem varēs mēroties
mu
atbalsta
Gerimax
un Super50,5 un 25,25 kilometru distancēs, kā ierasts, būs arī simboliskā alko.
Vairāk informācijas:
gājiena distance – 1010 metri.
Māris Koops, +371 29424580,
Atgādinām, ka kopā naudas
balvu fonds pasākumam ir 2700 sports@valka.lv z

Š

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

lkst. 10.00 pie LPNP piemi11.novembrī visi
nekļa būs goda sardze «BrīvīPsardzē»,
bas
uzrunas, piemiņas
aicināti piedalīties ugunskurs, tēja. Visus,
kuri uz šo pasākumu būs ieradušies rakstainos dūLāčplēša dienas raiņos, Valkas novada domes priekšVents Armands Krauklis cienās ar svētku torti. Kultūras ministripasākumā Valkā sēdētājs
jas Latvijas valsts simtgades birojs un

Plkst. 16.30 Valkas ev. lut. baznīcā sāksies Svētbrīdis. Uz Raiņa ielas pie baznīcas notiks stāšanās lāpu
gājienam.
Ap plkst.17.00 lāpu gājiens no baznīcas virzīsies
pa Raiņa un Rīgas ielām, gar monumentālo Valsts karogu un Kārļa Ulmaņa pieminekli Lugažu laukumā, pa
Beverīnas - Raiņa – Ausekļa un Rūjienas ielām ies uz
Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes
karavīru Brāļu kapiem. Tur ap plkst.17.30 sāksies
Atceres brīdis. z

cimdu meistari aicinājuši ikvienu iesaistīties akcijā «Cimdotā Latvija» un
valsts 100.dzimšanas dienai sarūpēt
sev pašiem un dāvināt citiem vienu no
senākajām Latvijas cilvēku vizītkartēm – rakstainus cimdus. Ikviens aicināts doties uz svinīgajiem pasākumiem vai godināt valsti draugu lokā
rakstainos cimdos.
Plkst.16.00 Valkas pilsētas kultū-

ras namā pirmā stāva foajē tosts ar
Valkas novada vadītājiem.
Plkst.16.30 sāksies Svētku koncerts «Man dvēselē ierakstīts Latvijas
vārds». Tajā piedalīsies Smiltenes jauniešu koris «Lido», džeza mūziķi no
«Mirage Jazz Orchestra» un solists
Andris Ērglis. Notiks Valkas novada
Atzinības rakstu pasniegšana un Goda
pilsoņa apbalvošana, bet no plkst.
20.00 līdz 01.00 Svētku balle kopā
ar grupu «Dakota».
Ieeja – brīva. Ierašanās – svētku
tērpos.
Lugažu laukumā 17.novembra
pievakarē iedegsies Sveču raksts
«Latvijai – 100» un pasākumu
noslēgs svētku salūts! z
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Apbalvos Goda
pilsoni un pasniegs
Valkas novada domes
Atzinības rakstus

17.

novembrī – valsts svētku svinīgajā koncertā
«Man dvēselē ierakstīts Latvijas
vārds», kas norisināsies Valkas
pilsētas kultūras namā plkst.
16.30, notiks Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana un
Goda pilsoņa apbalvošana.
Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par
nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības
aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Valkas novada Goda pilsonis ir
novada augstākais apbalvojums, ko
piešķir par sevišķiem nopelniem
Valkas labā, kas var izpausties valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā
vai citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Valkas novada domes Goda pilsoņa apbalvojumu saņems:
MĀRĪTE MAGONE, biedrības
«Valkas pilsētas Dāmu klubs» vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu
Valkas novada kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā un popularizēšanā.
Valkas novada domes Atzinības
rakstus saņems:
1. Einars VISNAPŪ (Einar Visnapuu), SIA «ET Invest» vadītājs – par
nesavtīgo atbalstu kultūras, sporta

un sociālo projektu atbalstam Valkas novadā.
2. Anna VOLĀNE, sertificēta ārste akupunktūrā, algoloģijā un osteoreflektoterapijā – par nesavtīgu,
izcilu veikumu medicīnā.
3. Mārcis KRAMS, Ērģemes pagasta sporta organizators – par izcilu veselīga dzīvesveida un sporta
aktivitāšu organizēšanu.
4. Gunta ZUNTE, zobārste – par
mūža ieguldījumu zobārstniecībā.
5. Edīte LAPSA, zobārste – par
mūža ieguldījumu zobārstniecībā.
6. Maija PUĶĪTE, pensionāre,
daudzdzīvokļu māju pārvaldniece par aktīvu, daudzveidīgu sabiedrisko darbu.
7. Vents JUNDZĪTIS, Kārķu pagasta brīvprātīgais ugunsdzēsējs –
par nozīmīgu brīvprātīgu darbu.
8. Jānis un Mārtiņš ČĀKURI, Ērģemes pagasta Z/S “Kalnstrīķi-1”
īpašnieki – par uzņēmējdarbības
attīstīšanu Valkas novadā.
9. Zane BRŪVERE-KVĒPA, - par
pašaizliedzīgu, aizrautīgu Valkas
novada vārda spodrināšanu, kultūras un literārās dzīves aktivizēšanu.
10. Elmārs SMUKULIS, IU «Marija», autoveikala īpašnieks – par
godprātīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā.
11. Biedrība «Atrodi laiku sev» –
par ilggadīgu sabiedrisko darbu
Zvārtavas pagasta iedzīvotāju
labā. z

Valkas novada literārā apvienība
sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu
un Valkas novada domi izsludina
literāro konkursu «Doma izgaismo
vārdu» bērniem un jauniešiem

K

onkursa mērķis:
• Radīt bērniem un jauniešiem
dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru;
• Atklāt jaunus talantus;
• Veicināt radošās domas attīstību;
• Rosināt vēlēšanos un dot iespēju
izpausties literārajās aktivitātēs.
Konkursa dalībnieki:
• Bērni un jaunieši no visas Latvijas
vecumā no 10 – 18 gadiem.
• Dalībnieki tiek iedalīti 2 vecuma
grupās: 10 – 14 gadi, 15 – 18 gadi.

Konkursa vērtēšana:
• Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autoru vārdus. Darbi, kas iesūtīti pēc noteiktā
termiņa netiks izskatīti. Darbus vērtē žūrija 5 cilvēku sastāvā :
1. Valkas novada Literārās apvienības vadītāja Zane Brūvere - Kvēpa;
2. Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne;
3. Valkas novada literārās apvienības biedre Anita Anitīna;
4. Rakstniecības un mūzikas muzeja
Komunikācijas nodaļas vadītāja p.i.
Latvijas radio žurnāliste Liega Piešiņa;
5. Laikraksta «Ziemeļlatvija» žurnāliste Silvija Dorša.

Konkursa norises laiks:
• Konkurss notiek katru gadu. Darbu iesūtīšanas termiņš līdz 7.12.
2018.
• Darbu izvērtēšana un rezultātu Apbalvošana:
paziņošana līdz 22.12.2018.
• Konkursa balvu fonds – 1 godalga
katrā vecumā grupā, kopā 2 balvas
Konkursam pieteicamie darbi:
un galvenā balva 100 EUR vienam
• Konkursam katram autoram jā- no 6 nominētajiem autoriem.
iesūta dzejas kopa (vismaz 10 dze- • Apbalvošanas pasākums notiks
joļi) vai prozas darbs vismaz 2 A4 2019.gada 5.janvārī Valkas kultūras
lapas jaunākajā grupā līdz 10 la- namā.
pām vecākajā grupā elektroniski
uz e-pastu literara.apvieniba@val- Publicēšana:
ka.lv, norādot iesūtītāja vārdu, uz- • Godalgotos darbus publicēs invārdu, personas koda pirmo daļu, terneta žurnālā «Satori». z
adresi, telefona numuru, e-pastu.

V

Pedagogi saka paldies!

alkas novada dome uz skolotāju dienu dāvināja novada pedagogiem ieejas biļetes uz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vokāli simfoniskās mūzikas koncertu, Valkas pilsētas kultūras namā 27.septembrī. Iespēju apmeklēt koncertu izmantoja 71
Valkas novada pedagogs. Paldies par iespēju!
Ramona Lapiņa, Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības speciāliste

Zviedrijas dienas Valkā
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības
un kultūras daļas vadītājs

P

irmo reizi Valkā no 1. līdz
30.novembrim notiks Zviedrijas dienas, kuru laikā būs iespēja
baudīt dažādus mākslas pasākumus.
Tās organizē Zviedrijas Karalistes
vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Valkas novada domi. Ikvienam bez
maksas būs pieejams:
IZSTĀDES:
•«Kaimiņzeme pāri jūrai» zviedru
daiļliteratūras izstāde no 1. līdz
30.novembrim Valkas novada centrālajā bibliotēkā Rīgas ielā 22.
•«Kur bērnam augt» zviedru bērnu
literatūras izstāde no 5. līdz 30.novembrim Valkas novada centrālajā
bibliotēkā Rīgas ielā 22.
•«Mans varonis zviedru bērnu literatūrā» Valkas novada bērnu zīmējumu konkursa darbu izstāde no 5.
līdz 30.novembrim Valkas novada
centrālajā bibliotēkā Rīgas ielā 22.
«Zviedrija no putna lidojuma» zviedru fotomākslinieka Dmitrija Karpenko izstāde no 5. līdz 30.novembrim
Valkas pilsētas kultūras nama pelē-

kajā zālē Em.Dārziņa ielā 8.
• «Skandināvu impresijas» Valkas
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde no 5. līdz 30.novembrim Valkas pilsētas kultūras nama 1.stāva
foajē Em.Dārziņa iela 8.

FILMU MARATONS
• «Karlsons, kas dzīvo uz jumta»
bērniem zviedru animācijas filma
(latv. val.) 14.novembrī plkst. 9.00
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē Em.Dārziņa ielā 8.

* programmā iespējami papildinājumi vai izmaiņas z

• «Pieejamība» (Access Ability) iz• «Nekad nepadodies, dēls!» režisostāde no 5. līdz 30.novembrim Valres Linnea Widén filkas pilsētas kultūras nama 2. stāva
Aicina piedalīties Lāčplēša dienai
ma (latv.val.) 14.novemfoajē Em.Dārziņa ielā 8.
brī plkst. 11.00 un 19.00
veltītā skrējienā apkārt Kārķiem
• «Aci pret aci ar klimatu» izstāde Valkas pilsētas kultūPiektdien, 9.novembrī, visi interesenti aicināti
no 5. līdz 30.novembrim Valkas Jāņa ras nama lielajā zālē
pulksten
14.00 pulcēties pie Kārķu sākumskolas,
Cimzes ģimnāzijā Raiņa ielā 28a.
Em.Dārziņa ielā 8.
kur tiks dots starts un būs arī finišs tradicionālajam
• «Migrācijas portreti» izstāde no 5. • «Fotogrāfe no Rīgas» skrējienam apkārt Kārķiem.
līdz 30.novembrim Valkas Jāņa režisores Modas NiSkrējienā var piedalīties jebkurš, pirms starta
Cimzes ģimnāzijā Ausekļa ielā 5.
kanderes filma (latv. pierakstoties savā vecuma grupā. Mazākajiem plāval) 14.novembrī plkst. nota 2 km trase, bet lielākiem trase 5 km garumā.
• «Zviedrijas un Latvijas daba»
Vecuma grupas:
13.00 Valkas pilsētas
Peoo Jonssona fotogrāfiju izstāde no
kultūras nama lielajā 1. Līdz 7 gadu vecumam (S0, V0) – 2 km;
5. līdz 30.novembrim Valkas J.Cimzālē Em.Dārziņa iela 8. 2. No 8 gadu līdz 11 gadu vecumam (S1, V1) – 2 km;
zes mūzikas skolas zālē Semināra
3. No 12 gadu līdz 15 gadu vecumam (S2, V2) – 2
ielā 25.
«Karlsons, kas dzīvo km;
uz jumta» bērniem 4. No 16 gadu līdz 25 gadu vecumam (S3, V3) – 5
KONCERTS
zviedru animācijas fil- km;
• Zviedrijas jauniešu mūzikas gru- ma atkārtotais seans
5. No 26 gadu līdz 39 gadu vecumam (S4, V4) – 5
pas «Nighshine» koncerts jaunie- (latv. val.) 14.novembrī km;
šiem 14.novembrī plkst. 18.30 Valkas plkst. 16.00 Valkas no- 6. 40 gadi un vecāki (S5, V5) – 5km.
Multifunkcionālā jauniešu inicia- vada centrālajā bib- Sīkāka informācija par skrējienu: mob.t. 26449270 –
tīvu centrā Semināra ielā 21.
liotēkā Rīgas ielā 22.
Mārcis Krams. z
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Valkas novada domes
priekšsēdētāja darba vizīte
Azerbaidžānā
Teksts: Dace Pūce, Valkas novada domes Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

N

o 15. līdz 20.oktobrim
Azerbaidžānu darba vizītē apmeklēja Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) delegācija, tai
skaitā Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis.

Šogad pasākums «Latviešu
karavīrs laikmetu griežos»
norisināsies Valkā
Teksts: Dace Pūce, Valkas novada
domes Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu speciāliste

V

alkā 1. un 2. novembrī pasākumā «Latvijas karavīrs
laikmetu griežos» tiksies vairāk
kā 200 jaunieši vecumā līdz 18
gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām ― no Jaunsardzes, biedrības «Latvijas mazpulki», biedrības «Latvijas skauti
un gaidas», Valkas novada skolu
jaunieši un jaunieši no Jaunsardzes sadraudzības organizācijām
Igaunijā un Lietuvā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis par gaidāmo pasākumu: «Simboliski un loģiski, ka valsts simtgadē šāds patriotisks pasākums notiek tieši Valkā, jo
mūsu pilsētā 1917. gadā tika ielikti pamati Latvijas valstij. Prieks, ka šajā pasākumā pirmo reizi piedalīsies arī
igauņi un lietuvieši. Centīsimies parādīt Valkas - Valgas unikalitāti, palīdzēt iepazīt jaunus draugus un iegūt
neaizmirstamus iespaidus!»
1.novembrī jaunieši tiksies sadraudzības pasākumā, veicot dažādas aktivitātēs Valkas pilsētas kultūras namā
un Valkas pilsētas stadionā.
2.novembrī no plkst. 9.00 jauniešu
organizācijām norisināsies orientēšanās sacensības ar kontrolpunktiem
Valkas pilsētas nozīmīgākajās vietās.
No plkst. 12.00 līdz 14.00 Lugažu
laukumā būs apskatāma Nacionālo
bruņoto spēku ieroču un ekipējuma
izstāde, savukārt vokālu priekšnesumu sniegs Valsts robežsardzes koris.
No plkst. 14.00 Valkas pilsētas kul-

tūras namā notiks svinīgais pasākums, kura ietvaros norisināsies
āsies diskusijas ar biedrības «Latvijas ģenerāļu
klubs» pārstāvjiem, sarunas ar karavīriem par viņu ikdienu starptautiskajās
operācijās. Tiks apbalvoti pasākuma
projektu konkursa «Karavīrs starp
mums», orientēšanāss sacensību
ību un komandu izveides ar komandas nosaukuma un devīzes izstrādi uzvarētāji.
Ap plkst. 17.00 pie Valkas pilsētas
kultūras nama, Lugažu laukumā, notiks stāšanās svinīgam lāpu gājienam
uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo
Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem,
kur visām pasākumā
iesaistītajām organizācijām tiks pasniegtas lāpas, tā simboliski nododot dzimtenes mīlestību simbolizējošo gaismu
tālāk.
Pasākumu noslēgs svētku salūts.
Pasākumu rīko
«Latvijas ģenerāļu
klubs» sadarbībā ar
Jaunsardzes un informācijas centru,
Valkas novada pašvaldību un Nacionālajiem
ālajiem bruņotajiem spēkiem.
Papildu informācija par pasākumu: biedrības
ības
bas «Latvijas ģenerāļu klubs»
valdes priekšsēdētājs, viceadmirālis
Gaidis Andrejs Zeibots, tālr. 29432239.
z

Latvijas delegācija tikās ar Azerbaidžānas Pašvaldību asociācijas
vadību un apmeklēja vairākas sadraudzības pašvaldības, kur arī
pārrunāja līdzšinējo abu valstu
pašvaldību sadraudzību un turpmākās sadarbības iespējas. Delegācija tikās arī ar Latvijas Republikas
vēstnieku
Azerbaidžānā
Juri
Maklakova kungu, apmeklēja Surahanas un Abšeronas rajona pašvaldības. Kā arī delegācijai bija iespēja tikties ar Azerbaidžānas
Ekoloğijas un dabas resursu ministru Mukhtar Babayev.
Domes vadītājs vizītes laikā individuāli iepazinās ar uzņēmējiem,
kuri ir ieinteresēti attīstīt uzņēmējdarbības sakarus ar Latviju.
«Vislielākais gandarījums ir par
to, ka drīzumā šie uzņēmēji viesosies Valkā un tiks spriests, kādā
veidā Valkas novadā tapušo pro-

dukciju pārdot Azerbaidžānā un
otrādāk. Katrā vizītē cenšos atrast
ekonomisko pusi, kas dotu labumu
mūsu iedzīvotājiem. Ja izdodas atrast sadarbības partnerus un veicināt, ka mūsu uzņēmēji sadarbojas
ar citas valsts uzņēmējiem, tad nākotnē tās ir jaunas darba vietas un
papildus nodokļu ieņēmumi, kas
pēc tam sniedz labumu pārējiem
iedzīvotājiem», tā – V.A.Krauklis.
Liela interese no Azerbaidžānas
puses izrādīta par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valku – uz to
pretendē 5 Azerbaidžānas pašvaldības.
Azerbaidžāna ir prezidentāla
valsts, kur prezidentam ir ārkārtīgi liela loma, tāpēc lēmums par to,
ar kuru pašvaldību tiks noslēgts
sadarbības līgums notiks visaugstākajā līmenī.
«Lielu lomu nospēlēja ValkasValgas unikalitāte, kas ārzemniekiem šķiet īpaši interesanti – ar kājām šķērsot robežu un atrasties
Igaunijā. Gaidīsim lēmumu no
Azerbaidžānas puses un uzturēsim kontaktus ar jauniegūtajiem
draugiem», stāsta domes priekšsēdētājs. z

Savienība
Eiropas
līdzfinansē
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Pagarināts projekta
«PROTI un DARI»
īstenošanas laiks

Pabeigta telpu grupu
vienkāršota atjaunošana
projektā «Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā»

Teksts: Jana Putniņa, Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas vadītāja

V

alkas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «PROTI un DARI!». 2018.
gada oktobrī tika parakstīta vienošanās par projekta īstenošanas
laika pagarināšanu līdz 2020.
gada 31.oktobrim.
Tas norisinās darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā» ietvaros.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa
grupas jauniešu prasmes un veicināt
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu
garantijas projektu pasākumos vai

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības
vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Laika posmā līdz 2018.
gada maijam projektā iesaistījušies
7 mērķa grupas jaunieši no Valkas
novada.
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz
29 gadiem, tu nestrādā, nemācies,
neapgūsti arodu, neesi reģistrējies
Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieks, nāc un
piesakies projektam «PROTI un
DARI!». Mēs piedāvājam tev apgūt
jaunas prasmes un iemaņas, iegūt
personīgo mentoru, saņemt konsultācijas no speciālistiem, paviesoties
uzņēmumos kā arī daudzas citas interesantas un noderīgas aktivitātes.
Ja vēlies iesaistīties, piesakies
pie programmas vadītājas Andas
Kušķes (e-pasts: anda.kuske@
gmail.com vai mobilais 28300964).
Vairāk informācijas par projektu
www.jaunatne.gov.lv. z

Aktuālākā informācija projektā
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta»

Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

D

arbi projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta» pamazām
tuvojas noslēgumam. Atsevišķās
ielās jau ir pabeigti sagatavošanās darbi, un šonedēļ plānots
sākt ielu asfaltēšanu.

Šonedēļ plānots asfaltēt Zvaigžņu un Kūru ielu. Pēc tam darbus
plānots turpināt Merķeļa un Poruka ielā. Paralēli asfaltēšanas darbiem noris Smilšu un Strautu ielas sagatavošana asfaltēšanai. Protams, jāatceras, ka laikapstākļi var

kavēt darbus, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt iecietīgiem.
Atgādināsim, ka projekts tapis
ar Kohēzijas fonda atbalstu un tā
kopējās izmaksas sastāda EUR
1 167 065 (bez PVN). Kohēzijas
fonda līdzfinansējums 85% sastāda
EUR 560 363,40 (bez PVN), Valkas
novada domes līdzfinansējums
EUR 98 887,66 (bez PVN) apmērā.
Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659 251
(bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli EUR 507 813,90 (bez PVN)
apmērā.
Jautājumu gadījumu sazināties
ar Ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu
(26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni
Juhņeviču (26128051). z

Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
Foto: Dace Pūce

2

018.gada 15.maijā starp Valkas novada domi un SIA
«Evento», reģ. Nr. 44103019110,
tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos projektā «Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā».
28.augustā tika pabeigti pēdējie
remontdarbi, un jau kopš jaunā mācību gada sākuma skolēnus un skolotājus priecē moderna un ergonomiska mācību vide.
Līdz ar remontdarbu pabeigšanu
Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna pabeigtība. Šajā ēkā tika veikta 4
mācību telpu rekonstrukcija/izveide, rezultātā iegūstot 3 mūsdienīgas
telpas – multifunkcionālo klasi, ķīmijas kabinetu un teorijas klasi.
Savukārt Ausekļa ielā tika izvei-

dotas 4 mācību klases – 3 multifunkcionālie kabineti un 1 mācību klase,
kā arī atjaunots 1 sanitārais mezgls
un gaitenis.
Ģimnāzijas telpu grupu atjaunošanas kopējās izmaksas ir EUR
394 864,54 (bez PVN), kur EUR
255 101,42 (bez PVN) paredzēts Ausekļa ielas korpusa telpu atjaunošanai, bet EUR 139 763,12 (bez PVN) –
Raiņa ielas korpusa telpu atjaunošanai.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām
1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums.
Jautājumu gadījumu sazināties ar
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes nodaļas vadītāju
Rolandu Rastaku (25779961) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu
vadītāju
Kristīni
Juhņeviču
(26128051). z

Klāt rudens. Valkas pilsētas kultūras namā darbu turpina
amatiermākslas kolektīvi. Vairāki no tiem aicina savam pulkam
pievienoties jaunus dalībniekus.
• Otrdienās J.Cimzes mūzikas skolas zālē mēģinājumi notiks senioru
jauktajam korim «Dziesmu rota».
• Otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.00 Valkas pilsētas kultūras
namā nodarbības sākas senioru deju kopai «Zelta rudens».
• Otrdienu vakaros plkst. 19.00 uz mēģinājumiem kultūras namā
pulcējas folkloras deju kopa «Sudmaliņas». Šai kolektīvā īpaši gaidīti
puiši!
• Pirmdienās un trešdienās plkst. 20.00 mēģinājumus kultūras namā
sāk modes deju grupa «Aija».
• Arī Valkas novada sieviešu koris «Ziemeļstīga» gaida savā pulkā
jaunas dalībnieces. Korim mēģinājumi ir trešdienu vakaros plkst.
18.30 kultūras nama mazajā zālē.
• Par jauniem dalībniekiem priecāsies arī TLMS «Saulīte».
Uz tikšanos Valkas pilsētas kultūras namā!

Savienība
Eiropas
līdzfinansē
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aika posmā no 8. līdz 20.septembrim par norises vietu izvēloties Valkas novada Ērģemes pagastu, tiek īstenots 5 partnervalstu, Latvijas, Igaunijas, Grieķijas, Bulgārijas un Čehijas, sadarbības projekts «10 Jobs To Choose».
Projekta mērki:
1. Paaugstināt jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām uz izaugsmi, prasmes, radošumu un uzņēmīgumu,
vedinot tos uz mērķtiecīgāku karjeru, mācību
vai darba izvēli.
2. Ar neformālās izglītības metožu palīdzību
veidot jauniešos izpratni
par strādāšanu, par prasmēm un nepieciešamo
izglītību, un sadarbību
ar darba devēju.
3. Apkopot jauniešu
iniciatīvas, pieredzes un
ierosinājumus iespējamajiem amatiem, ko viņi
gribētu darīt laukos un
kādi ierosinājumi būtu
jāņem vērā darba devējiem strādājot ar jauniešiem laukos.
Projekta norises vieta
kalpo par platformu, lai
atspoguļotu
profesionālās dzīves, kā arī sadzīves izaicinājums ar
kādiem saskaras lauku
reģionos dzīvojošie un
strādājošie iedzīvotāji.
Projekta mērķis ir tā dalībnieku – 30
jauniešu no dažādiem Eiropas reģioniem neformālā izglītošana. Mudinot izvērtēt, attīstīt un pilnveidot tādus ar karjeru saistītus jautājumus,
kā piemēram, darba meklēšana, darba intervijas, CV izveide, piemērotas
karjeras izvēle, atspoguļojot darbības veidus un iespējas, kuras aktuālas lauku reģionu iedzīvotājiem.
Projekta uzdevumi:
• Uzzināt citu partneru pieredzi
karjeras, darba izvēlē;
• Kopīgi izstrādāt priekšlikumus kā
ar iniciatīvu un pašapziņu veicinošām aktivitātēm, mazinot lauku teritoriju jauniešu sociālo atstumtību;
• Veicināt aktīvāku iesaisti dialoga
veidošanā ar darba devēju darba attiecību nodibināšanā;
• Uzlabot savstarpējās komunikāciju svešvalodā, pārvarot valodas barjeru, tādejādi, veicinot starptautiskās
platformas izveidi jaunu projektu
izstrādei, gan Erasmus + iespēju apzināšanai.
Tas tika panākts tiekoties tādu
nozaru kā lauksaimniecība, radošās industrijas, tūrisms un arī citu
uzņēmējdarbības veidu pārstāvjiem.
Jauniešiem tika dota iespēja ēnot
daudzveidīgu profesiju pārstāvjus,
uzklausīt pieredzes stāstus un uzdot
interesējošos jautājumus. Ne vien
darba vide, bet arī sadzīve, dabas
un ikdienas ritējums, dzīvojot viesu
namā Ausmas ļauj ielūkoties viesmīlības uzņēmuma darbībā gan no
teorētiskās, gan praktiskās puses.

«Green Railways» informācijas
stends ir izgatavots un uzstādīts

Teksts un foto: Toms Simtiņš, projektu vadītājs

P

rojekta «Zaļā dzelzceļa līnija» («Green Railway», projekta nr.
Est-Lat24) ietvaros ir izgatavots un uzstādīts informācijas
stends, kur redzama informācija gan par «Green Railways» projektu, gan pieejamiem posmiem, gan par Valku un Valgu.
Stends atrodas uz Rīgas un Poruka
ielu krustojuma, blakus dzelzceļa līnijai. Tuvākajā laikā pie stenda tiks pievilkta elektrība, un tumšajos dienas
periodos tas būs izgaismots.
Papildus projekta ietvaros ir uzstādīti pieci gulšņi posmā «Žuldiņas» –
Latvijas/Igaunijas
robežā
(bijusī
šaursliežu dzelzceļa līnija). Gulšņi
kalpo kā norāžu zīmes, uz tiem tiek
norādīts noietais km skaits atkarībā
no atskaites punkta (Valka vai Ape).
Tuvākajā laikā uz gulšņiem būs piestiprināti arī veco dzelzceļu staciju un
līniju attēli.
«Green Railway» projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014 – 2020 ietvaros. Projekta mērķis ir

Projekts «10 Jobs To Choose»
tika finansēts ar Eiropas Komisijas «Erasmus+:Jaunatne darbībā»,
kuru Latvijā administrē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Tā idejas autori cer, ka reģionu
dzīves aktualizēšana nodarbinātības kontekstā rosinās tā dalībnieku,
sadarbības partneru un arī sabiedrības interesi par iespējām savu profesionālo darbību izvēlēties attīstīt arī
laukos.
Pateicamies par atbalstu saimniecībām, uzņēmumiem un meistariem
ar kuriem tikās jaunieši no projekta
un iepazina dažādas prasmes un
darbus laukos:
Z/S «Lejasciņi» – Kristaps Sula,
Z/S «Kurģi» – Laura Krastiņa, Z/S
«Purmaļi» – Vilnis Vehi, Z/S «Jasmīni» – Varis Jušķevics, Z/S «Sprīdīši»
– Monta Skotele, Z/S «Dambīši» –
Roberts Kreilis, SIA «Mūrbūdu sidra
darītava», «Darbnīca Brīvdiena» –
Liene Polakena, SIA «Typicallatvian» – Elīnai Bērziņai, kafeinīcai «Johanna» – Jana Kikkas, SIA «GanCo»
– Jānim Gangnuss un Vivita Ostrova, Lilitai Kūkoja, Raimondam Leicāns, IK «Āres 99» – Ilze Leicāne,
SIA «Folkland Timber» – Sergejs
Kuncevičs, SIA «Keide Plus» – Elvijs
Irklis, SIA «efn NORD» – Kristīne
Simonova, SIA «Pepi Rer» – Imants
Šteins. z
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izveidot kopīgu tūrisma maršrutu
caur Latviju un Igauniju, atjaunojot
vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.
Valkas novada domes kopējais projektā piešķirtais budžets ir 34 225,00
EUR, no kuriem 29 091,25 EUR (85%
no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts tiek īstenots no 2017.gada 1.
marta līdz 2019.gada 30.aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes
Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85%
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli. z

Norit sagatavošanās darbi ielu
remontdarbiem «Ūdenssaimniecības
attīstība Valkā, III kārta» ietvaros

Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
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017.gada 16.oktobrī starp Valkas novada domi un SIA «WOLTEC»,
reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta».
Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu
ūdenssaimniecības un kanalizācijas
tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem.
Projekta laikā veikta kanalizācijas
cauruļvadu izbūve vairākās Valkas
pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī,
Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka,
Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Šobrīd norit ielu remontdarbu sagatavošanas
darbi. Zvaigžņu un Poruka ielā sagatavošanas darbi ir pabeigti, bet turpinās darbi Merķeļa un Kūru ielās, kurām sekos sagatavošanās darbi Smilšu
un Ceriņu ielās. Asfaltēšanas darbus

plānots sākt oktobra sākumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1
167 065 (bez PVN). Kohēzijas fonda
līdzfinansējums 85% ir EUR 560 363,40
(bez PVN), savukārt Valkas novada
domes līdzfinansējums ir EUR 98
887,66 (bez PVN). Ar Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659
251 (bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli
EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.
Ja rodas jautājumi, lūgums sazināties ar Ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu
(26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051). z

Savienība
Eiropas
līdzfinansē
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Ražošanas teritorijas
«Ķieģeļceplis» Valkā būvniecība

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas vadītāja

Topošajiem un
jaunajiem vecākiem

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības
veselības organizatore

S

IA «Vidzemes slimnīca» Valkas poliklīnikas
telpās (Valkā, Rūjienas ielā 3), 2018.gada 31.
oktobrī plkst. 13.00 rīkos lekciju jaunajiem vecākiem un plkst. 14.00 lekciju topošajiem vecākiem
(bez maksas).
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018.gada 17.oktobrī Valkas novada
dome un Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra parakstīja Vienošanos Nr.
5.6.2.0/17/I/016 par Eiropas Savienības
fonda projekta «Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai» īstenošanu.
Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās
teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas
ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts
izveidot ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā un izbūvēt piebraucamo ceļu īpašumā Cepļa pļavas, Valkā. Projekta īstenošanas
laiks no 2018.gada 17.oktobra līdz 2021.gada 16.
janvārim.
Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots,
ka ražošanas teritorijas «Ķieģeļceplis» būvniecību veiks uzņēmums SIA «WOLTEC», reģ. Nr.

44103097350 (kopējā līgumcena bez PVN EUR
3 468 815,13) un būvdarbu būvuzraudzību Pilnsabiedrība «Akorda & KPR», reģ. Nr. 44103
076170 (kopējā līgumcena bez PVN EUR
21 770,00). Būvdarbu autoruzraudzību veiks
būvprojekta izstrādātājs SIA «REP», reģ. Nr.
4010 3179129 (kopējā līgumcena bez PVN EUR
1 900,00).
Projekts tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritorijas revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» 2.atlases
kārta «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās» ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 559 899,33 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 2 456 296,76 EUR un neattiecināmās izmaksas 1 103 602,57 EUR. 1 300 000,00
EUR ir ERAF finansējums, 65 580,70 EUR valsts
budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 1 090 716,06 EUR attiecināmajām
izmaksām un 1 103 602,57 EUR neattiecināmajām izmaksām. z

Eiropas Sociālā fonda
projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas
novadā» (id.Nr.9.2.4.2/16/
I/035) ietvaros SIA «Vidzemes slimnīca» sadarbībā ar
Valkas novada domi aicina
Valkas novadā dzīvojošos
topošos un jaunos vecākus
apmeklēt bezmaksas pasākumu ciklus «Topošo vecāku skola» un «Jauno vecāku skola»:
SIA «Vidzemes slimnīca» Valkas poliklīnikas
telpās notiks arī vingrošanas nodarbības grūtniecēm pasākuma 2.cikla «Topošo vecāku skola» ietvaros, kuras oktobrī / novembrī plānotas šādos
laikos:
31.10. 17.30 – 18.00
5.11. 17.30 – 18.00
7.11. 17.30 – 18.00
12.11. 17.30 – 18.00
14.11. 17.30 – 18.00
21.11. 17.30 – 18.00
Grupu vingrošanā uzmanība tiks pievērsta vēdera muskulatūrai, kā arī
muguras, it īpaši muguras

lejas daļas un korsetes daļas stiprināšanai.
SIA «Vidzemes slimnīca» Valkas poliklīnikas
telpās notiks arī vingrošanas nodarbības jaunajām
māmiņām ar bērniem pasākuma 1.cikla «Jauno vecāku skola» ietvaros, kuras
oktobrī / novembrī plānotas šādos laikos:
31.10. 18.00 – 18.30
5.11. 18.00 – 18.30
7.11. 18.00 – 18.30
12.11. 18.00 – 18.30
14.11. 18.00 – 18.30
21.11. 18.00 – 18.30
Kopumā 2018.gadā paredzēti 3 šādi cikli (oktobrī,
novembrī, decembrī).
Vingrošanas nodarbības
vada fizioterapeits.
Lekcijas un vingrošanas
nodarbības notiek BEZ
MAKSAS un nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Aicināti visi interesenti! z

Karjeras nedēļā Valkā

Teksts: Gunita Gindra, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants

Š

ogad vairāk nekā 476 jauniešu Valkā piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto
gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā
ar pašvaldībām.
Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēniem bija iespēja zācijas aktierus, kuru vadībā tika izspēlētas izglītopiedalīties profesionāļu vadītās nodarbībās, kas sais- jošas profesiju šarādes. Valkas Jāņa Cimzes ģimnātītas ar karjeras vadības prasmju attīstīšanu, sevis zijas 2.klašu, Ērģemes pamatskolas un Kārķu sāizzināšanu, darba pasaules iepazīšanu. 9.klašu sko- kumskolas jaunāko klašu skolēni piedalījās karjeras
lēnus par savām nākotnes izvēlēm aicināja domāt spēlēs un diskusijās par to, kādas prasmes un spējas
karjeras un biznesa konsultante, kaučinga spēļu tre- nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Savunere Jolanta Priede. Viņa 8.oktobra vakarā tikās ar kārt 6.klašu skolēniem bija iespēja izmēģināt virtuāskolēnu vecākiem, lai runātu ar pieaugušajiem no- las realitātes spēli «Tavas karjeras skrejceļš», lai ar
darbībā «Kā līdzdarboties sava bērna karjeras veido- virtuālās spēles palīdzību iepazītu dažādas profesijas un to Latvijā pazīstamākos pārstāvjus.
šanā».
Karjeras nedēļas ietvaros klašu audzinātāji orgaĪsts piedzīvojums 3. un 4.klašu skolēniem 9.oktobrī bija Mazās Brīnumzemes vadītās nodarbības, viņi nizēja ekskursijas uz uzņēmumiem, lai iepazītu darpirmajā nodarbībā pētīja miniatūrus auto, mājiņas ba vidi. 4.c klasei notika «Jautrais profesiju vakars».
Skolēni labprāt piedalījās dažādos karjeras izzināun cilvēciņus, izzināja to darbināšanas noslēpumus,
kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā. Otra- šanas pasākumos – spēlēs, diskusijās, radošajās darbjā nodarbībā skolēniem tika dots uzdevums – atai- nīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.
not vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad iz- Karjeras nedēļa ir lielisks iemesls jau laikus padomāaugs. Par saviem nākotnes nodomiem un izveidota- tu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas
jiem modeļiem pārrunāja klasē un tos aiznesa mājās, nākotnes karjeras veidošanas jau skolas gados.
Profesiju iepazīšana turpinās, klašu kolektīvi dolai pastāstīju arī saviem vecākiem.
Savukārt 10.oktobrī visiem vidusskolēniem bija das ekskursijās uz uzņēmumiem gan mūsu pilsētā,
iespēja aktīvi iesaistīties Radošuma Pils profesionā- gan uz citām pilsētām vai saimniecībām, tā iepazīslo lektoru Daces un Armanda Līcīšu vadītajās no- tot darba vidi.
Par Karjeras nedēļu
darbībās «Ja es gribu, tad es varu». Vidusskolēni ļoti
atzinīgi novērtēja šo pasākumu.
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura
11.oktobrī pie skolas Ausekļa ielas ēkas sagaidī- laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt
jām Karjeras autobusu un «K komandu» – improvi- un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar

dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus
un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un
citos izglītojošos pasākumos.
Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» aktivitātēm, ko finansē
Eiropas Sociālais fonds un valsts.
Karjeras nedēļas pasākumu programma 47 Latvijas pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/
karjeras_nedela. Savukārt Karjeras nedēļas jaunumiem var sekot sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.LV, draugiem.lv/
viaa un Twitter - twitter.com/VIAA_LV. z

Valkas novada domē
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2018.gada 27.septembrī
Valkas novada domē
pieņemtie lēmumi
1. Apstiprināt grozījumus Valkas
novada domes 2018.gada 25.janvāra
lēmuma «Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu».
2. Apstiprināt stipendiju skaitu un
lielumu 2018./2019.mācību gadam.
3. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.418 «Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» bez valsts dotācijām.
4. Slēgt līgumus ar pašvaldībām
par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 16.jūnija noteikumiem
Nr.418 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem».
5. Apstiprināt maksu par Valkas
pilsētas kultūras nama telpu izmantošanu:
5.1. skatītāju zāle par vienu stundu
– EUR 37,19 bez PVN;
5.2. mazā zāle par vienu stundu –
EUR 20,66 bez PVN;
5.3. mazās zāles vestibils par vienu
stundu – EUR 20,66 bez PVN;
5.4. skatītāju zāles foajē par vienu
stundu – EUR 20,66 bez PVN;
5.5. pārējās iznomāšanai iespējamās
telpas par vienu stundu - EUR 20,66
bez PVN;
5.6. spoguļzāle regulārām maksas
pulciņu nodarbībām par vienu stundu – EUR 4,96 bez PVN.
6. Apstiprināt maksu par Valkas
novada Centrālās bibliotēkas konferenču zāles izmantošanu par vienu
stundu EUR 9,92 bez PVN.
7. Apstiprināt Valkas novada Centrālās bibliotēkas drukāšanas un kopēšanas maksu atbilstoši cenrādim.
8. Apstiprināt Valkas novada izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu no-

drošina pašvaldības, faktiskās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas.
9. Apstiprināt izglītojamo (izņemot
1. – 4.klasei) ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pamatojoties tikai uz
faktiskajām produktu izmaksām.
10. Apstiprināt noteikumus Nr.4
«Par kārtību, kādā Valkas novada
dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām».
11. Apstiprināt noteikumus Nr.5
«Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu»
apstiprināšanu.
12. Ņemt aizņēmumu līdz EUR
49 016,05 izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai – ielu un ietvju atjaunošanai Valkas pilsētā 25 % apmērā no
kopējā apjoma no LR Valsts kases ar
atlikto aizņēmuma atmaksu.
13. Ņemt aizņēmumu līdz EUR
147 048,16 līdzfinansējumam ielu un
ietvju atjaunošanai Valkas pilsētā
75% apmērā no kopējā apjoma no LR
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma
atmaksu.
14. Likvidējot Kārķu un Ērģemes
pagastu pārvaldes vadītāja amata
vietas, izveidot vienu pārvaldes vadītāja amata vietu uz abiem pagastiem, ar mēneša algas likmi EUR
1215,00.
15. Likvidējot Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītāja amata vietas, izveidot vienu pārvaldes
vadītāja amata vietu uz abiem pagastiem, ar mēneša algas likmi EUR
1215,00.
16. Reorganizēt Valkas pagasta pārvaldes vadību, nosakot pārvaldes
vadītāja amata vietu skaitu – 0,5
amata likmes ar mēnešalgu EUR
607,50 par 0,5 amata likmēm.
17. Izveidot Zvārtavas pagastā jaunu amata vietu – Komunālās saimniecības vadītājs, ar mēneša algas
likmi EUR 650,00 un likvidēt amata
vietu – automašīnas vadītājs. z

Nekustamā īpašuma
nodokļu maksātāju ievērībai

Teksts: Daira Zalužinska,Valkas novada domes
nekustamā īpašuma nodokļa administratore

V

alkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa
ceturtā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2018.gada 15.novembrim.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Maksājumu var veikt gan pa
daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams - pašvaldības kasē (Semināra iela 29, Valkā, no
8.30 – 13.00), Valkas novada pagastu pārvaldēs, pastā, internetbankā, kā arī
portālā www.epakalpojumi.lv. Maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir
pārliecināties vai norādīts maksājuma mērķis (NĪ nodoklis, Pers. konta
Nr....).
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Valkas novada dome atgādina, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju
pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to,
vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var
precizēt, zvanot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram. z
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Drukāšanas, kopēšanas pakalpojumu
Valkas novada centrālajā bibliotēkā cenrādis
Nr. p.
k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Krāsainā druka, kopija

Cena bez
PVN, EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A5 lapa (attēls)
A4 lapa (attēls)
A3 lapa (attēls)
A5 lapa no abām pusēm (attēls)
A4 lapa no abām pusēm (attēls)
A3 lapa no abām pusēm (attēls)
A5 lapa (teksts)
A4 lapa (teksts)
A3 lapa (teksts)
A5 lapa no abām pusēm (teksts)
A4 lapa no abām pusēm (teksts)
A3 lapa no abām pusēm (teksts)

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa

0,308
0,610
1,224
0,608
1,210
2,424
0,038
0,070
0,144
0,068
0,130
0,264

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A5 lapa (attēls)
A4 lapa (attēls)
A3 lapa (attēls)
A5 lapa no abām pusēm (attēls)
A4 lapa no abām pusēm (attēls)
A3 lapa no abām pusēm (attēls)
A5 lapa (teksts)
A4 lapa (teksts)
A3 lapa (teksts)
A5 lapa no abām pusēm (teksts)
A4 lapa no abām pusēm (teksts)
A3 lapa no abām pusēm (teksts)

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lapa
1 lapa
1 lapa

0,188
0,370
0,744
0,368
0,730
1,464
0,026
0,046
0,096
0,044
0,082
0,168

25.

A4 lapas skenēšana

1lpp

0,163

Melnbaltā druka, kopija

Skenēšana

9.novembrī Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Valsts darba inspekcija

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

P

iektdien, 9.novembrī, Valkā,
Rīgas ielā 25 (1.stāvā) Valkas
novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas
(turpmāk – VDI) speciālists, tiks
sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem. Jums ir
iespēja klātienē gūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem vai problēmsituācijām.
Valkas novada VPVKAC telpās
VDI pakalpojumu sniegšana notiek katra mēneša 2.piektdienā no
plkst. 9.30 līdz plkst. 12.30.
Informācijai – Valkas novada
VPVKAC var saņemt vēl sekojošus
valsts iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:
• Valsts ieņēmumu dienesta klientu pieņemšanas laiki:
Pirmdiena 9.00 – 12.00 12.30 – 18.00;
Otrdiena 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00;
Ceturtdiena 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00.
VID
konsultatīvais
tālrunis:
67120000.

• Valsts zemes dienesta klientu pieņemšanas laiks:
Ceturtdiena 9.00 – 12.00
13.00 –
16.00. VZD informatīvais tālrunis:
67038800.
Informācijai – Valkas novada
VPVKAC var saņemt arī sekojošus
valsts iestāžu pakalpojumus un epakalpojumus: VID, VZD, VDI, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra un www.latvija.lv publicētos.
Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt
informāciju, atbalstu, konsultāciju
valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un
e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē
«Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā
informācijas sistēma».
Valkas novada VPVKAC kontaktinformācija: Rīgas iela 25, Valka.
Tālrunis: 66954878.
e-pasts:
valka@pakalpojumucentri.lv z

• Valkas novada VPVKAC darba laiks:
Pirmdiena:
8.00 – 18.00
Otrdiena:
8.00 – 17.00
Trešdiena:
8.00 – 17.00
Ceturtdiena:
8.00 – 17.00
Piektdiena:
8.00 – 16.00

Valkas novada domē
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N O T EValkā
IKUMI

2018.gada 27.septembrī

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 13.§)

Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 41.panta pirmās daļas 2.punktu
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valkas
novada pašvaldības budžeta tiek piešķirti finanšu līdzekļi nevalstiskajām organizācijām, un kārtību, kādā tiek veikta kontrole par piešķirto līdzekļu izlietošanu.
2. Pieteikumus finanšu līdzekļu pieprasījumam
var iesniegt:
1.1. biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas (turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas), kas ir reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā
vai Igaunijas Republikas iestāžu reģistrā;
1.2. pastāvīgi darbojošās interešu grupas, kas
darbojas Valkas novada administratīvajā teritorijā vai Igaunijas teritorijā (ja dalībnieki ir Valkas
novada iedzīvotāji).
II FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS
MĒRĶI
3.
Valkas novada dome finanšu līdzekļus piešķir šādiem mērķiem:
3.1. nevalstiskās organizācijas noteiktā pasākuma vai nevalstiskās organizācijas uzturēšanas finansiālam atbalstam;
3.2. brīvā laika pavadīšanas organizēšanai, sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanai Valkas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
3.3. atbalstam iedzīvotāju aktivitātēm un līdzdalībai aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
3.4. sadarbības veicināšanai starp pašvaldību un
nevalstiskajām organizācijām.
III FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS
NOSACĪJUMI
4.
Viens pretendents var iesniegt tikai vienu
budžeta pieprasījumu, izņemot sekojošus gadījumus:
4.5. ja pieprasījums ir ES finansēta projekta līdzfinansēšanai (iesniegtais pieteikums var būt iepriekš atbalstīta pasākuma turpinājums);
4.6. ja pieprasījums saistīts ar iepriekš neparedzētām sacensībām, konkursiem vai projektiem,
kas prasa papildus finanšu līdzekļus dalībai konkrētā pasākumā.
5.
Labuma guvējiem no projekta rezultātiem
jābūt Valkas novada pašvaldības iedzīvotājiem.
6.
Finanšu līdzekļus piešķir pretendentiem, ja
finanšu līdzekļi:
6.1. paredzēti sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanai Valkas
novada administratīvajā teritorijā;
6.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo
darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;

6.3. īsteno neformālās izglītības programmas
dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
6.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
6.5. veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
6.6. veicina sportiskās aktivitātes;
6.7. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Valkas novada administratīvajā teritorijā;
6.8. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
6.9. veicina integrācijas procesus Valkas novadā;
6.10. ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei);
6.11. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo
funkciju īstenošanu.
7.
Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir:
7.1. nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem,
kas nav saistīti ar fondu finansētiem projektiem,
un ar īpašumtiesību kārtošanu saistītiem izdevumiem;
7.2. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
7.3. nevalstisko organizāciju vadības atalgojumam;
7.4. jau īstenotiem projektiem;
7.5. ja projekta aktivitātes īstenošanas rezultātā
izveidotais objekts nav publiski pieejams bez
maksas;
7.6. ja nevalstiskā organizācija nav iesniegusi atskaites par iepriekšējos periodos piešķirto finansējumu.
IV FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU
IESNIEGŠANA
8. Nevalstiskās organizācijas rakstiskus pieteikumus par finanšu līdzekļu pieprasījumu nākamajam budžeta gadam var iesniegt līdz šī gada 1.
decembrim:
8.7. personīgi Valkas novada domē, Beverīnas
ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
8.8. nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi:
Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
8.9. nosūtot elektroniski pa e-pastu novads@valka.lv.
9. Finanšu līdzekļu pieprasījumi, kas iesniegti
pēc šo noteikumu 8.punktā minētā termiņa netiek izskatīti un tiek atgriezti pretendentam, izņemot noteikumu 4.punktā noteiktajos gadījumos.
10. Finanšu līdzekļu pieprasījums sastāv no:
10.1. Iesnieguma;
10.2. Izmaksu tāmes.
11. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
12. Iesniegtos dokumentus Valkas novada dome

Medicīniskā komisija
Valkā 9.novembrī
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca

V

idzemes slimnīcā Valkā piektdien, 9.novembrī
no plkst. 8.00 līdz 12.00,
strādās medicīniskā komisija šaujamieroču glabātājiem (nēsātājiem) un darbam ar ieročiem un tiks veiktas transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaudes, kā
arī obligātās veselības pārbaudes.
Klientu reģistrācija medicīniskās komisijas un veselības pārbaudes dienā notiek līdz plkst. 11.00.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr.
64722307. z

atpakaļ neizsniedz.
13. Pieprasot finanšu līdzekļus Sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanai Valkas novadā,
Pretendentam ir jāaizpilda šo noteikumu 3. pielikums.
V FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
14. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē
Valkas novada domes Finanšu komitejā turpmāk
– Komiteja).
15. Ja finanšu līdzekļu pieprasījums neatbilst šo
noteikumu prasībām, pieprasījums netiek vērtēts.
16. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt
papildus informāciju.
17. Pēc finanšu līdzekļu pieprasījuma izskatīšanas Komiteja nosaka piešķirtā finansējuma apmēru, ņemot vērā budžeta iespējas.
18. Lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu
nevalstiskajām organizācijām pieņem Valkas novada dome.
19. Gadījumos, kad finanšu pieprasījums tiek atbalstīts, pretendents tiek informēts par piešķirtā
finansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku.
Finansējuma atteikuma gadījumā pretendents
tiek informēts par atteikuma iemeslu.
VI LĪGUMS
20. Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par
finansējuma izlietojumu un izlietotā finansējuma
atskaites iesniegšanas kārtību (1.pielikums).
VII DARBĪBAS KONTROLE
21. Finanšu līdzekļu pieprasījuma iesniedzējs,
kurš saņēmis finansējumu, līgumā noteiktajā termiņā iesniedz Valkas novada domei piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti .
22. Valkas novada domei ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt:
22.1. nevalstisko organizāciju aktivitāšu norišu
pārbaudi;
22.2.finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi
23. Ja piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, Valkas novada dome var lemt par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksas pieprasīšanu.
VIII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
24. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Valkas novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumi Nr.15 «Par kārtību, kādā Valkas
novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām».
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkā 14.decembrī konsultēs
asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

B

iedrība «Atbalsts Valkai» sadarbībā ar
biedrību «Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja» šogad turpina labdarības akciju
«Latvijā vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros
14.decembrī Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta
Valkas komitejas Veselības istabā Semināra
ielā 23, iedzīvotājus konsultēs viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā – Jānis
Rozentāls.

Pierakstīties uz konsultāciju var, zvanot pa
tālr. 28644365.
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot šo unikālo iespēju saņemt augsti sertificēta un pieredzējuša ārsta
konsultāciju tuvāk mājām, lūgti veikt mērķziedojumu akcijai «Latvijas vadošie ārsti laukos»
12 EUR apmērā. Ziedot iespējams, ierodoties
uz konsultāciju. z
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Projekts «Rosinoša kultūrvide un
profesionālās mūzikas pieejamība
kā vienota platforma kvalitatīvas
kultūrvides nodrošināšanai
Vidzemes reģiona sabiedrībā»

Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes mūzikas skolas direktore

J.

Cimzes Valkas Mūzikas
skola ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Vidzemes Plānošanas reģiona atbalstu realizē projektu «Rosinoša kultūrvide un
profesionālās mūzikas pieejamība
kā vienota platforma kvalitatīvas
kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā».
Jūlija beigās Valkā, saules pielietā Mūzikas skolas zālē baudījām kvarteta «RIX» virtuozo, vitālas enerģijas pilno priekšnesumu,
kas visa koncerta garumā klausītājus uzlādēja ar bagātīgu pozitīvu emociju lādiņu. Savukārt oktobra vidū organizējām kokļu mūzikas entuziastu pēcpusdienu.
Valkas koklētāji sagaidīja jaunos
koklētājus ar skolotājiem no Cēsīm, Valmieras un Strenčiem. Pasākuma pirmajā daļā notika kokles spēles meistarklases un speciālistu metodiska satura pārru-

nas un diskusijas, bet turpinājumā
sekoja kokļu mūzikas koncerts,
kurā uzstājās koklētāji, kas savu
prasmi rādīja solo izpildījumā un
ansambļu spēlē. Koncertā muzicēja ne tikai skolēni, bet arī skolotājas, kas prot ne tikai labi iemācīt,
bet prasmīgi attīsta arī pašas savu
radošo darbību. Noslēgumā izveidojās draudzīga kokļu saspēle, visiem kolektīviem muzicējot kopā.
Projekta noslēdzošais pasākums
notiks 7.novembrī, kurā plānotas
atzītu un zinošu, pieredzes bagātu speciālistu novadītas meistarklases saksofona, klavieru un
flautas spēles skolotājiem un skolēniem, bet kā skaista un skanīga
projekta izskaņa 7.novembrī plkst.
17.30 J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā sagaidāms E. Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts. z
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Ja es gribu …
Teksts: Baiba Vehi, 12.a klases skolniece

10.

oktobrī divpadsmitās klases jauniešiem bija iespēja
divu mācību stundu laikā dzīvot līdzi nodarbībai «Ja es gribu, tad es
varu….», ko vadīja Dace Līcīte un
Armands Līcītis.
Ikvienam no mums bija iespēja no
jauna vai varbūt vēlreiz iepazīt sevi
un savus klases biedrus labāk. Dace
un Armands Līcīši visu lekcijas laiku turējās pie galvenā - stāstīja, kas
ir karjera un kā nonākt līdz tam
punktam, kad ikviens var apzināties, ka tas ir tieši tas, ko vēlas sasniegt un darīt savā dzīvē, lai kļūtu
laimīgs un būtu gandarīts par to, ko
dara.
Mums bija jāveic trīs uzdevumi.
Visspilgtāk atmiņā ir palicis pats
pirmais. Tā bija iespēja sevi iepazīt
labāk un saprast, vai mēs katrs sevi
vispār pazīstam kā cilvēkus. Mums

bija jāpilda tests, kurā, izlasot atbilžu variantus, bija uzreiz, daudz nedomājot, jāapvelk tā atbilde, kas, pēc
katra domām, visvairāk atbilst sev
pašam, un beigās,apkopojot rezultātus, bija iespējams saprast, kas mūsos kā personībās ir visvairāk: radošums, loģika, spontanitāte vai kas
cits. Pašā lekcijas noslēgumā mums
pa grupām no gara saraksta ar lietām bija jāizvēlas svarīgākās pēc
mūsu domām, kas mums veicās ļoti
raiti un interesanti.
Šī bija lieliska iespēja iepazīt sevi
ar testu vai klases biedru palīdzību.
Labprāt piedalītos līdzīgās nodarbībās vēl, jo, pēc manām domām, laiks
paskrēja ļoti ātri, un šķiet, ka vadītāji mums pat visu neizstāstīja, kas bija
ieplānots. Iesaku visiem pieņemt
skolas dotās iespējas, jo kur tad vēl
citur ja ne skolā ir iespējams apzināties savas vājās un stiprās puses. z
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Vēlēšanu laiks Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā

Teksts: Vineta Skutāne, skolotāja

Š

ogad viens no mūsu valsts svarīgākajiem notikumiem bija Saeimas vēlēšanas. Nav noslēpums, ka aktuāls jautājums bija par jauniešu piedalīšanos vēlēšanās, jo tieši jaunieši ir sociālā grupa, kas sevi vismazāk saista ar politiskām aktivitātēm valstī.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā liela uzmanība tiek veltīta jauniešu politiskās
līdzdalības izpratnes veicināšanai, uzsverot tieši praktiskas – ar dzīvi saistītas
aktivitātes.
Kā pirmo jāmin 12.klašu skolēniem doto iespēju piedalīties «Vēlēšanu nakts»
tiešraides filmēšanā LTV 1 programmā. Tālāk citēju jauniešu pašu radīto stāstu:
«6.oktobris bija Latvijai svarīga diena, taču mums, 12.klašu skolēniem, tā bija
vēl nozīmīgāka – mēs piedalījāmies savās pirmajās Saeimas vēlēšanās. No rīta
nobalsojuši par sev tīkamākajiem sarakstiem, mēs devāmies uz Rīgu, lai vakarā klātienē vērotu «Vēlēšanu naksts» filmēšanu LTV, bet pirms tam bijām nolēmuši apmeklēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi «Man trīsdesmit gadu».
Ierodoties LTV, bijām pārsteigti par brīvo atmosfēru, kas valdīja visapkārt,
bet, kad iegājām filmēšanas studijā, mēs kļuvām ieintriģēti par filmēšanas procesa norisi. Bija interesanti vērot aizkadra darbības un politiķu uzvedību ārpus
pašas tiešraides. Pēc kāda laika, mēs devāmies uz tā saukto «grīnrūmu», kur
notika neoficiālā pasākuma daļa, tur arī tikām intervēti par mūsu izvēlēm un
vēlēšanām kopumā.
Šī bija ļoti noderīga un aizraujoša pieredze, jo iespējams kāds no mums savu

nākotnes karjeru saistīs ar politiku vai televīziju.»
Pēc tam savu jauno pieredzi 12.klašu skolēni pielietoja, organizējot Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas pašpārvaldes prezidija vēlēšanas. Tas nozīmēja, ka no
aktīvajiem pašpārvaldes 8. – 12.klašu skolēniem vajadzēja izvēlēties septiņus
pārtāvjus, kuri balsojot izlēma, kurš kļūs par skolas prezidentu. 12.klases skolēni, kuri ir izvēlējušies apgūt mācību priekšmetu «Politika un tiesības», kļuva
par vēlēšanu komisiju, kas organizēja vēlēšanas 7. – 12.klašu posmā skolēniem
un visiem skolas darbiniekiem.
Kandidātiem bija jāpiedalās ekspresintervijās «Acīte kandidātam», kurās
ātri bija jāatbild uz 21 jautājumu. Tas bija interesanti, atbildīgi un dažreiz arī
jautri.
Tāpat kā dzīvē bija gan vēlēšanu saraksti, gan vēlēšanu biļeteni, gan balsu
skaitīšana. Skolēni, kuri piedalījās vēlēšanās, guva pieredzi par vēlēšanu norisi
un par izvēles nozīmību. Balsoja 260 skolēni. Bija gan derīgi (232), gan arī nederīgi (28) biļeteni. Rezultātā pašpārvaldes prezidijā tika ievēlēti septiņi skolēni: Annika Anta Stepiņa, Adrija Lija Stepiņa, Ēriks Zirnis, Zanda Esmeralda
Markova, Valērija Sermus, Marta Zunte un Oļegs Ivanovs.
Piektdien prezidijs par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas prezidenti izvirzīja
12.a klases skolnieci Adriju Liju Stepiņu. Lai veicas! z
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ultūras dzīvē:
muzejā

Valkas novadpētniecības muzeja darba laiks Valsts svētkos:
17.novembrī plkst. 10.00 – 16.00
18., 19.novembrī – slēgts.
17.novembrī ieeja bez maksas.
Īpašais piedāvājums: Ekspozīcija «Valka - Latvijas neatkarības
šūpulis» autores pavadībā.

Fotoizstāde «Jaunsardzei – 25»

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem vadītāja

N

o 1.novembra līdz 31.decembrim Valkas novadpētniecības muzejā
būs apskatāma fotoizstāde «Jaunsardzei – 25».
Fotoizstāde veidota no Jaunsardzes un informācijas centra foto arhīva, autori: Laila Bajāre, Gatis Dieziņš, Gatis Indrēvics, Anda Kukemilka
un Normunds Mežiņš. Fotogrāfijās fiksēti spilgti momenti un emocijas no
jaunsargu apmācībām, piedzīvotā sacensībās, nometnēs, pārgājienos un citos Jaunsardzes notikumos.
Izstāde apskatāma muzeja darba laikā:
Darba dienās – plkst. 10.00 – 17.00;
Sestdienās – plkst. 10.00 – 16.00. z

No 16.septembra līdz 15.oktobrim Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7
bērnu dzimšanas un 9 personu miršanas.
MOBILĀ DIAGNOSTIKA
21.novembrī Valkā, Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas
no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma
vēstuli – BEZ MAKSAS, ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR, bez
nosūtījuma – 20,00 EUR.
Rentgens: 1 projekcija – 6,50 EUR.
JAUNUMS: trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija
– 19,00 EUR.
NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU!
Pierakstīties iespējams pa tālruni 25431313 (darba dienās plkst. 8.0018.00). Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111, pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa.

ESI VESELS!

Jaunās spēlfilmas «Tēvs Nakts»
seanss Valkas pilsētas kultūras
namā 12.novembrī plkst. 19.00

«T

ēvs Nakts» ir pēc Ineses
Zanderes romāna «Puika
ar suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu» motīviem tapusi filma par
Žaņa Lipkes ģimenes centieniem
glābt ebrejus 2.pasaules kara laikā
un bērna pieaugšanu traģiskā vēstures situācijā.
Kas bija Žaņa Lipkes drosmes noslēpums – azarts, pārgalvība, spīts
vai vienkārši spēja ekstremālos apstākļos saglabāt cilvēcību?
Filmas ilgums: 1h 28 min.
Režisors: Dāvis Sīmanis (1980.)
Scenārija autori: Dāvis Sīmanis,
Matīss Gricmanis
Lomās: Artūrs Skrastiņš (Žanis

Lipke), Ilze Blauberga (Johanna),
Matīss Kipļuks (Zigis), Mihails Karasikovs, Milena Gulbe, Toms Treinis, Steffen Scheumann, Leonīds
Lencs un citi.
Producenti: Gints Grūbe, Antra
Gaile
Asociētā producente: Inese BokaGrūbe
Studija: Mistrus Media
Filma «Tēvs Nakts» tapusi Nacionālā Kino centra programmā «Latvijas filmas Latvijas simtgadei». Tās
tapšana atbalstīta MEDIA programmā Creative Europe.
Ieeja uz seansu – 2 eiro. z

5.novembrī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā jaunā
romantiskā komēdija «Homo Novus»

T

ā ir pēc Anšlava Eglīša romāna «Homo Novus» motīviem
veidota filma, kas ar smaidu skatās
uz kaislībām 30.gadu beigu Rīgas
mākslinieku dzīvē.
Filmā sapulcējies spožākais latviešu aktieru ansamblis – Igors Šelegovskis, Kristīne Krūze, Kaspars
Znotiņš, Andris Keišs, Kaspars Zvīgulis, Aurēlija Anužīte-Lauciņa, Agnese Cīrule, Nikolajs Korobovs, Vilis
Daudziņš, Baiba Broka, Guna Zariņa, Gundars Āboliņš, Regīna Razuma, Ģirts Krūmiņš, Ģirts Ēcis un

citi. Filmā filmējušies arī tādi sabiedrībā pazīstami cilvēki kā basketbolists Kaspars Kambala un dziedātājs
Intars Busulis.
Filmas scenārija autore un režisore ir Anna Viduleja, operators ir Jānis Eglītis, galvenais mākslinieks –
Kirils Šuvalovs (Krievija), scenārija
līdzautore Maurīna Tomasa (Lielbritānija), producenti – Ivo Ceplevičs,
Jānis Kalējs un Sergejs Berdičevskis.
Filmas ilgums: 2 stundu 2 minūtes.
Biļete: 2 eiro. z

V

Valkas novadā

alkasnovada
centrālajābibliotēkā

alkaspilsētas
V
kultūrasnama
pasākumi
• No 1. līdz 3.novembrim Lugažu
laukumā gaismas instalācija «Gadsimta gaismas piramīda».
• 2.novembrī plkst. 16.00 pie Valkas pilsētas kultūras nama pasākuma «Latviešu karavīrs laikmetu
griežos» ietvaros – ekstrēmais velo
šovs «Greentrials Bike Tour
NIGHT».
• 3.novembrī plkst. 18.30 kamerzālē Valkas pilsētas teātra izrāde
A.Čehova vodeviļa «Jubileja». Ieeja 3 eiro.
• 5.novembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē jaunā spēlfilma «Homo Novus».
Ieeja – 2 eiro.
• 11.novembrī – Lāčplēša dienas
pasākums:
plkst. 16.30 Valkas ev. lut. baznīcā
– svētbrīdis;
ap plkst. 17.00 no Raiņa ielas blakus baznīcai maršrutā Raiņa - Rīgas - Em.Dārziņa iela - Lugažu laukums - Beverīnas - Raiņa - Ausekļa
- Rūjienas iela – lāpu gājiens uz
Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo
Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu
kapiem;
ap plkst. 17.45 Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes
karavīru Brāļu kapos piemiņas brīdis.
• 12.novembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē jaunā spēlfilma «Tēvs Nakts».
Ieeja – 2 eiro.
• 14.novembrī plkst. 18.30 lielajā
zālē Zviedrijas Kultūras dienu ietvaros zviedru režisores Lineas Videnas (Linnea Widén) dokumentālā
filma «Nekad nepadodies, dēls». Ieeja – brīva.
• 17.novembrī Latvijas simtgades
pasākums «Man dvēselē ierakstīts
Latvijas vārds»:
plkst. 16.00 1.stāva foajē svētku
tosts;
plkst.16.30 lielajā zālē Svētku koncerts. Piedalās Smiltenes jauniešu
koris «Lido», džeza mūziķi no
«Mirage Jazz Orchestra», solists
Andris Ērglis, Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana un Goda
pilsoņa apbalvošana;
plkst. 20.00 Svētku balle. Spēlē
grupa «Dakota». Ieeja – brīva;
Lugažu laukumā sveču raksts
«Latvijai – 100» un svētku salūts.
• 18.novembrī plkst. 8.11 – pie monumentālā Latvijas karoga Latvijas un saules daudzinājums. Visi
aicināti ierasties rakstainos cimdos!
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

IZSTĀDES

• No 1. līdz 30.novembrim izstāde
«Kaimiņzeme pāri jūrai»: zviedru
daiļliteratūra.
• No 1. līdz 30.novembrim izstāde
«Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas
dienas skaitām»: no Latvijas valsts
ieceres līdz simtgades svinībām.
• No 1.novembra līdz 2.janvārim
novadpētniecības stendā izstāde
«Tas laikā notikās, kad latvjus prata
vienot /Uz darbiem diženiem kāds
mirklis gaišs un svēts.» (E.Virza).
• No 5. līdz 30.novembrim izstāde
«Cimdi ar īpašo stāstu»: Valkas novada iedzīvotāju veltījums Latvijai.
• No 5. līdz 30.novembrim Bērnu
literatūras nodaļā zviedru bērnu literatūras izstāde «Kur bērnam
augt».
• No 5. līdz 30.novembrim ceļojošā
izstāde «Grāmatu otrā dzīve»: Lienes Kābeles veidotā grāmatu māksla orimoto tehnikā.

PASĀKUMI

• 5.novembrī plkst. 11.00 izstādes

«Cimdi ar īpašo stāstu» atklāšana.
12.novembrī plkst. 18.45 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros
lasīšanas brīdis pieaugušajiem
«Krēslas stunda» uz soliņa pie bibliotēkas.
• No 26. līdz 29.novembrim Jauno
grāmatu dienas. Grāmatu izsniegšana 30.novembrī.
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
• 10.novembrī no plkst. 11.00 līdz

12.00 pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».
• 12.novembrī plkst. 9.00 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros
lasīšanas brīdis bērniem «Rītausma»
kopā ar PII «Gaismiņa».
• 14.novembrī plkst. 16.30 bērnu
zīmējumu konkursa dalībnieku apbalvošana, piedaloties Zviedrijas
Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvjiem.

K

ārķupagastā

• Kulinārija nodarbību cikls «Svētkus gaidot» multifunkcionālā centra
telpās:
31.oktobrī. plkst. 13.00 – svētku
uzkodas, galda noformējums;
7.novembrī plkst. 13.00 – maizes
cepšana, galda noformējums;
14.novembrī plkst. 13.00 – svētku
deserts, galda noformējums.
Nodarbības vadīs Guna Ķibere, Mārīte Kalniņa, Zane Tobīsa, Juta Aušte. Dalībniekiem pieteikties – mob.t.
26068289 (Sandra Pilskalne).
• 9.novembrī plkst.14.00 Lāčplēša
dienai veltīts skrējiens apkārt Kārķiem.
• 16.novembrī plkst. 19.00 koncerts
«Svētī Debesīs šo zemi» tautas
namā.
Plkst. 22.00 tautas namā Svētku
balle, spēlē grupa «Savējie».
• 18.novembrī plkst.14.30 Kārķu
baznīcā valsts simtgadei veltīts dievkalpojums.
• Katru svētdienu plkst. 16.00 Iesvētes mācības (pieteikties 29162772
– mācītājs Ģirts Kalniņš).
• Katru otrdienu plkst. 18.00 sporta namā vingrošanas nodarbības
veselības veicināšanai (vada fizioterapeite Daira Lāce).
• Katru trešdienu plkst. 18.00 tautas namā jogas nodarbības.
• Kamīnzālē – mākslinieka Aldoņa
Cīruļa gleznu izstāde «Gadalaiki».
PASĀKUMI KĀRĶU BIBLIOTĒKĀ:
• No 1. līdz 14.novembrim «Kad
varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt. Mārtiņi».
• No 1. līdz 14.novembrim «Lāčplēša diena. Kārķēnieši – Lāčplēša
ordeņa kavalieri».
No 15. līdz 30.novembrim «Kārķi
un 18.novembris.» Novadpētniecības materiālu izstāde.

Vijciemapagastā

tautas namā Latvijas simtgades filma «Tēvs Nakts».
• 10.novembrī plkst. 18.00 Vijciema tautas namā tikšanās ar «Oriflame» pārstāvjiem. Jaunumi un idejas
svētku dāvanām.
• 10.novembrī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā viesojas Grundzāles amatierteātris ar R.Blaumaņa
lugu «Zagļi».
• 16.novembrī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā pasākums «Vienā
lādē cimdus liku, otrā dziesmu vācelīti». Izstādes «Simts cimdu pāri
Latvijas simtgadei» atklāšana. Tautas dziesmu dziedāšana. Latviešu
ēdienu izstāde – degustācija. Aicinām līdzi ņemt «groziņu» ar «vislatviskāko» ēdienu!
• No 16.novembra līdz 16.decembrim Vijciema tautas namā izstāde
«Simts cimdu pāri Latvijas simtgadei».
• 17.novembrī izbraukšana uz Latvijas simtgades pasākumu Valkas
kultūras namā. Laiks tiks paziņots.
Iepriekš jāpiesakās Vijciema tautas
namā, t. 29386820.
• 23.novembrī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā Latvijas simtgades
filma «Homo Novus».
• 9.novembrī plkst. 18.00 Zvārtavas pagastā Lāpu gājiens no Lielākroga uz Aumeisteru kapiem.
• 16.novembrī plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Latvijas 100-gadei veltītais svētku koncerts «Skani,
mana Latvija, skani!»

Valkaspagastā

• 16.novembrī plkst. 19.00 koncerts
«Tu esi Latvija».

Zvārtavaspagastā

• 13.oktobrī plkst. 10.00 Zvārtavas
pagasta «Luturskolā» biedrības «Atrodi laiku sev» 10 gadu jubilejas svinības.
• 13.oktobrī plkst. 10.00 Zvārtavas
pagasta «Luturskolā» seminārs
«Prātīgas un neprātīgas idejas dažādu svētku, pasākumu organizēšanā
un to vizuālā noformēšanā».
• 13.oktobrī grāmatas «Ballīte» īsa
prezentācija (autori – L.Meluškāne,
V.Ošiņa, Dz.Vīksna, izdevniecība
«Eveko», 2012.). (Semināru vada L.
Meluškāne, izglītības un attīstības
centra «Ego» lektore, pedagoģe, vizuālās mākslas pasniedzēja, pasākumu organizatore, grāmatas «Ballīte» viena no autorēm). Ieeja bez
maksas.
• 20.oktobrī plkst. 10.00 Ozolu skolā sacensības novusā un šautriņu
mešanā.

• 7.novembrī plkst. 17.30 J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā Em.Dārziņa
mūzikas vidusskolas audzēkņu
koncerts.
• 15.novembrī plkst. 16.00 J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā svinīgais koncerts «Latvijai 100».

• 3.novembrī viesu nama Bergervilla atklāšana:
plkst. 17.00 svinīgā daļa (lūgtie
viesi);
plkst. 17.30 viesu nama apskate;
plkst. 18.00 Kārļa Kazāka koncerts.
Ieeja bez maksas.
• No 1.līdz 16.novembrim Vijciema tautas namā Valkas novadpētniecības muzeja izstāde «Jānis Rauska (1873. – 1967.)». Par valcēnieti Jāni
Rausku – grāmatrūpnieku, tirgotāju, mecenātu un sabiedrisko darbinieku.
• 2.novembrī plkst. 19.00 Vijciema

• 3.novembrī plkst. 11.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta pašdarbnieku teatralizēts uzvedums
«Vella kalpi Vella dzirnavās».
• 9.novembrī plkst. 19.00 Ražas
balle 2018, iepriekšēja pieteikšanās
pa tel. 26673551 (Līvija).
• 17.novembrī plkst. 13.00 Latvijas
simtgadei veltīta muzikāla koncertprogramma «Maza tautu istabiņa»,
transports no Omuļiem plkst. 12.30.
• 24.novembrī plkst. 18.00 Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta
2.kārta.
• Visu novembri – biedrības «Atbalsts Valkas ģimenēm» projekta
«Omuļu pastāsti» mākslas plenēra
darbu izstāde.

• 2.novembrī plkst. 16.00 pie Valkas pilsētas kultūras nama Ekstrēmais velo šovs.
• 9.novembrī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola līga: BK Valka/Valga – Ventspils.
• 10.novembrī plkst. 5.00 Neiespējamais skrējiens.
• 11.novembrī plkst. 11.00 Valkas
novada Bērnu-jaunatnes sporta skolā Latvijas Simtgades turnīra fināls
šahā.
• 12.novembrī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 fiziskas aktivitātes sēdoša
darba darītājiem.
• 15.novembrī plkst. 12.00 Valkas
pilsētas stadiona šautuvē atklātās
sacensības šaušanā «Lāčplēsis 2018».

• 15.novembrī plkst. 18.00 Ērģemes
petanka hallē Ziemas petanka čempionāts iekštelpās, 4.posms.
• 17.novembrī plkst. 11.00 Valkas
novada Bērnu-jaunatnes sporta skolā «Lāčplēša» kausa fināls šahā.
• 19.novembrī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 fiziskas aktivitātes sēdoša
darba darītājiem.
• 22.novembrī plkst. 18.00 Ērģemes petanka hallē Ziemas petanka
čempionāts iekštelpās, 5.posms.
• 24.novembrī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta 2018.
gada galda spēļu čempionāta 2.
posms.
• 29.novembrī plkst. 18.00 Ērģemes
petanka hallē Ziemas petanka čempionāts iekštelpās, 6.posms.

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

Materiālus apkopoja:

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4210 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

ValkasMūzikasskolā

Ērģemespagastā

Sportapasākumi

Valkas novada domes
Elektronisko palšsaziņas līdzekļu speciāliste
Dacie Pūce, tālr. 28337768
e-pasts: dace.puce@valka.lv

