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Mū sējie X X V I V ispā rējos lat v ie šu
Dz ie smu u n X V I Deju s vēt kos
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
un dziesmusvetki.lv

L

atvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 30.jūnija līdz 8.jūlijam.
Svētku nedēļa ir kulminācija, kurai organizatori – Latvijas Nacionālais kultūras centrs – un amatierkolektīvi ir
sākuši gatavoties uzreiz pēc iepriekšējiem – XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.
Svētku nedēļā Rīgā ieradīsies 43 000
dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur
latvieši uztur un attīsta Dziesmu un
deju svētku tradīciju. Septiņās dienās
viņi piedalīsies vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu,
folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas
lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs. Svētkus klātienē (maksas un bezmaksas pasākumos) varēs
vērot 500 000 apmeklētāju (Latvijas iedzīvotāju skaits – 1,96 mlj.). Svētkos varēs redzēt arī mūsu novada kolektīvus.
1.jūlijā plkst. 12.30 visi novada amatiermākslas kolektīvi – svētku dalīb-

nieki tiksies mītnes vietā Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141 uz kopējām pusdienām ar novada vadību.
Gājienā Valkas novada delegācijai
plānots starts ap plkst. 16.00 no 11.novembra krastmalas maršrutā Brīvības
piemineklis - Brīvības iela - Stabu iela Svētku kvartāls.
2.jūlijā plkst. 18.00 Valkas senioru
koris «Dziesmu rota» piedalīsies Latvijas senioru koru koncertā «Margodama
saule lēca» Esplanādē.
3.jūlijā plkst. 16.45 Vijciema amatierteātris «Čiekurs» Vērmanes dārzā
izrādīs Ā.Alunāna lugu «Visi mani radi
raud».
6.jūlijā plkst. 18.00 Saieta nama «Lugažu muiža» amatierteātris «Rūdis»
Dailes teātrī spēlēs A.Neiburgas «Stum,
stum».
6.jūlijā no plkst. 12.00 Vērmanes
dārzā notiek Latvijas kapelu maratons,
kurā mūsu novada muzikanti – tautas
mūzikas kapelas «Sudmaliņas» un
«Vecie turnavieši» spēlēs vakarpusē no
plkst. 20.00. Kapelu maratons plūdoši
pāries īstā lauku zaļumballē.
7.jūlijā no plkst. 12.30 līdz 18.00
Latvijas vokālo ansambļu dziedāšanas
maratonā piedalīsies Valkas vīru vokālais ansamblis «Lai skan», Saieta nama
«Lugažu muiža» jauktais vokālais ansamblis «Atbalss» un Zvārtavas sievie-

šu vokālais ansamblis, kuri muzicēs
Vecrīgas ielās un laukumos un vakarā
kā skatītāji izmantos iespēju būt Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumā
Mežaparkā.
7.jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā folkloras dienās «Taisat, tautas,
augstas duris!» piedalīsies Valkas folkloras deju kopa «Sudmaliņas».
Visu nedēļu, laikā no 1. līdz 8.jūlijam, Vērmanes dārzā Latvijas amata
meistaru gadatirgū un meistarklasēs
ar saviem izstrādājumiem un amatu
prasmēm piedalīsies TLMS «Saulīte»
un Ērģemes pagasta Turnas aušanas
pulciņa dalībnieces.
Tāpat 7.jūlijā mūsu vokālo ansambļu
dalībnieki apmeklēs Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu Mežaparkā.
Un, protams, neiztrūks deju kolektīvu koncerti 6. un 7.jūlijā Daugavas stadionā ar mūsu jauniešu deju kolektīva
«Vendīgs», vidējās paaudzes deju kolektīviem «Medneši» un «Spriņģi», senioru deju kolektīvu «Lustiņdancis»
piedalīšanos un koru noslēguma koncerts 8.jūlijā Mežaparkā, kur būs redzami sieviešu kora «Ziemeļstīga» un
senioru kora «Dziesmu rota» dziedātāji. Pēc noslēguma koncerta – sadziedāšanās nakts līdz rīta gaismai. z

Valkas bibliotēkā - Dziesmu svētkiem veltīta izstāde

Teksts: Jana Čākure, Valkas novada centrālās bibliotēkas
galvenā bibliotekāre novadpētniecības darbā

K

opš digitālās izstādes «Ceļā
uz Dziesmu svētkiem» atklāšanas pagājuši pieci gadi. Tā joprojām apskatāma Valkas bibliotēkas
mājas lapā, tāpat šeit var izlasīt dalībnieku atmiņas gan par vietējā
mēroga dziedāšanas svētkiem un
skatēm, kā arī par piedalīšanos lielajās dziesmu dienās Rīgā.
Atkal klāt Dziesmu svētki, un arī
Valkas bibliotēka vēlas tajos iesaistīties. Tāpēc no 10.jūlija, kad svētku
dalībnieki jau būs atgriezušies mājās,
mūsu novadpētniecības stendā ik-

viens varēs aplūkot izstādi «DZIESMU SVĒTKU GARA GAITA».
Par plašo materiālu klāstu gribam teikt lielu paldies kādreizējai
Valkas kora «Tālava» vecākajai Anitai Zvirgzdiņai. Viņa mums dāvinājusi brīnišķīgu kolekciju, kura var
aizkustināt ikviena svētku dalībnieka sirdi. To apskatot, katrs varēs atsaukt atmiņā savus Dziesmu un
deju svētkus. Anitas kundze saglabājusi svētku programmiņas, nozīmītes un citas piemiņas lietas, sākot
jau ar 1960.gadu. Viņas rakstītajās

piezīmēs var uzzināt daudz ko par
Valkas kultūras nama kora gaitām
– par koncertiem, ekskursijām u.c.
Aizkustinošākie šķiet materiāli,
kas saistās ar Dziesmu svētkiem
1990.gadā, kas bija pirmie pēc Neatkarības atjaunošanas deklarācijas
pieņemšanas. To gaisotni labi var
izjust, šķirstot svētku dienās iznākušos laikrakstus.
Izstādē izmantotas arī fotogrāfijas un citas piemiņas lietas, ko savulaik bibliotēkai dāvinājuši kora
dziedātāji Hilda Pričina, Rasma
Mitriņa, Aina Vilka un Reinis
Būda.
Priecāsimies arī par jauniem at-

miņu stāstiem! Varbūt arī citiem
koristiem un dejotājiem saglabājies
kas interesants no svētku atribūtikas? Laipni lūdzam ņemt dalību
izstādē! z
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Zināmi konkursa «Valkas
pilsētas noformējums»
uzvarētāji

Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sudraba laimes
karotīšu svētki

Teksts: Māra Zeltiņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

12.

Tuvākajā laikā novada iedzīvotājus sagaida jauni un interesanti
elementi pilsētvidē. Foto - Dace Pūce.

K

ā ziņots iepriekš, Valkas novada dome izsludināja ideju konkursu
«Valkas pilsētas noformējums» ar mērķi atrast mākslinieciski augstvērtīgu un ekonomiski izdevīgu dizaina risinājumu Valkas pilsētas
noformējumam četros gada svētkos (Lieldienas, Līgo svētki, Valsts svētki,
Ziemassvētki un gadu mija).
«Žūrijai bija interesants un diezgan sarežģīts darbs, jo vairākiem pretendentiem bija interesantas idejas. Esam priecīgi, ka piedalījās pieci pretendenti un idejas bija interesantas», saka Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis.
Kopā konkursam tika iesniegtas piecas pretendentu idejas. Izvērtējot
visus saņemtos piedāvājumus, žūrija pirmo vietu piešķīra Andim Blūmam,
otro – Ancei Andrējevai – Empelei un Kristīnei Valtiņai, savukārt trešo –
Mākslinieku darbnīcai www.lilija.lv.
«Katrā godalgotajā piedāvājumā ir kāda ideja, kuru mēs gribētu realizēt,
nebūs tā, ka realizēsim tikai viena mākslinieka ideju. Protams, viss atkarīgs no galīgajām izmaksām, vai būs balanss starp vizuālo izskatu un
cenu,» komentē V.A.Krauklis. «Skaidrs, ka tuvākajā laikā novada iedzīvotājus sagaida jauni un interesanti elementi pilsētvidē». z

maijā Valkas pilsētas
kultūras namā risinājās
tradicionālais novada pašvaldības
rīkotais Starptautiskajai ģimenes
dienai veltītais jaundzimušo godināšanas pasākums – Sudraba laimes karotīšu svētki, uz kuru bija
aicināti 82 pērn dzimušie Valkas
novadā deklarētie mazuļi ar saviem tuvākajiem cilvēkiem – vecākiem, brāļiem, māsām, vecmāmiņām, vectētiņiem, draugiem.
Katram jaundzimušajam goda kūmas – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa pasniedza sudraba karotīti ar novada ģerboni un
iegravētu bērniņa vārdu un dzimšanas gadu – 2017. Novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis savā uzrunā izsakot cerību, ka bērnu dzims vairāk, ģimenes kļūs kuplākas, un ar laiku mājās veidosies vesela sudraba karotī-

Vai pieskārās tauriņa spārns?
Nē, bērna maigā elpa.
Vai apvijās vītenītis?
Nē, bērna rokas ap kaklu.
Vai saulesstars uzmirdzēja?
Nē, bērna smaids tas bija.
Un kas tā par brīnišķu skaņu?
Bērna smiekli un valodiņa.
(Anita Anitīna)

šu kolekcija, vēlēja visiem augt lieliem, veseliem un gudriem saviem
mīļajiem un Valkas novadam par
prieku!
Skaistās karotītes, kas speciāli
šim pasākumam tika gatavotas
Tallinas juvelieru fabrikā JUVEEL,
ir no 925.proves sudraba. Ceram,
ka tās vienmēr atgādinās ģimenēm, ka mazo cilvēciņu dzīves lielais ceļš sākās Valkas novadā!
Tapa nu jau tradicionālā «vēsturiskā» lielā kopbilde – visi 2017.
gadā dzimušie novada bērni ar saviem vecākiem!
Pasākumu kuplināja skanīgais
bērnu vokālais ansamblis «Mazais
vilcieniņš» un atraktīvie, kustīgie,
visa vecuma publiku izklaidējošie
«zvēri».
Atgādinu, ka tās ģimenes, kuras
nevarēja ierasties svētkos, aicinātas
saņemt sudraba karotītes Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā. z

Valkas novada zelts

Sudraba laimes karotīšu svētki - viena no visskaistākajām tradīcijām novadā

Sveicam Valkas novada zelta pāri – ANATOLIJU UN VALENTĪNU
CUKĀNOVUS ar apaļo kāzu jubileju! Novēlam labu veselību, tikpat Viesus izklaidēja bērnu vokālais ansamblis «Mazais vilcieniņš».
apbrīnojamas darba spējas un labklājību arī turpmāk!
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Valkas novada Tūrisma un
informācijas biroja velosipēdu
nomā papildinājums
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Valkā iemūrē kapsulu
jaunai ražošanas ēkai

Teksts un foto: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Teksts: Diāna Aņina

iedzīvotājiem un viesiem apskatīt pilsētu, tās apkārtni, dabas un apskates
radicionāli Robežtirgus ideja un
objektus.
mērķis ir labdarība, un tirgū
iegūtie līdzekļi par tirdzniecības vietu
VELOSIPĒDU un inventāra
nomu un loteriju tiek atvēlēti kādam
NOMAS CENAS:
konkrētam mērķim. Daļa šī gada Lielajā • Velosipēda noma – diennakts 7 eiro;
labdarības Robežtirgū iegūto līdzekļu velosipēda noma – katra nākamā diena
tika izlietoti velosipēdu nomas papla- 4 eiro;
šināšanai.
velosipēdu noma – pirmā stunda 2 eiro;
Kopā ar šogad iegādātajiem 28 ve- velosipēda noma – katra nākamā stunlosipēdiem, Valkas novada Tūrisma un da 1 eiro.
informācijas birojā ir 43 velosipēdi (to • Ķiveres noma slēdzot līgumu par
starpā pusaudžu velosipēdi, pieaugušo, velosipēda nomu 1 eiro.
jauniešu un bērnu skrejriteņi (skūteri), • Bērnu sēdekļa noma slēdzot līgumu
MTB tipa sieviešu, vīriešu un pusaudžu par velosipēda nomu 2 eiro.
velosipēdi, sieviešu un vīriešu pilsētas
tipa velosipēdi), kas dod iespēju izman- VELOSIPĒDU NOMAS ATRAŠANĀS
VIETA
tot velosipēdu nomu grupām, ģimenēm
Valkas
velosipēdu
nomas punkts izun dažāda vecuma individuālajiem inveidots
Valkas
novada
tūrisma interesentiem.
formācijas
birojā,
Rīgas
ielā
22.
Ir iznomājams arī nepieciešamais inventārs – ķiveres, bērnu sēdeklīši un
NOMAS NOSACĪJUMI:
slēdzenes.
Inventāru var iznomāt, uzrādot perVelosipēdu nomas punkta ierīkošana sonas personu apliecinošu dokumentu
Valkā ir brīnišķīga iespēja pilsētas (pase/ID karte). z

T

Aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros jūlijā

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas
novadā» (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros 2018.gada jūlija mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:
• Pirmdien, 2.jūlijā, plkst. 18.15, Valkā, 40 minūšu gara fizisko aktivitāšu
nodarbība ārpus telpām pasākuma
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada» cikla ietvaros. Vingrošanas vieta atkarīga no laika apstākļiem – Valkas brīvdabas estrāde,
Valkas pilsētas stadions vai kāda cita
izvēlēta vieta, sīkāka informācija katru
pirmdienu: http://valka.lv/lv/calendar
Nākamā nodarbība plānota 27.augustā.
• Trešdien, 4.jūlijā, plkst. 18.00, Zvārtavas pagastā, Zvārtavas t/n, notiks 40
minūšu gara fizisko aktivitāšu nodarbība pasākuma «Fiziskas aktivitātes
sēdoša darba darītājiem 2018.gada» cik-

la ietvaros.
• Otrdienās un ceturtdienās, plkst.
9.00 – 10.00, Valkā, Latvijas Sarkanā
Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra
ielā 23, notiek pasākumu cikls «Vingrošana senioriem 2017. – 2019.gadā».
• 24.jūlijā, plkst. 15.00, Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas
ēkā, Semināra ielā 23, 2.stāvā, aicināti
visi interesenti uz kārtējo praktisku,
izglītojošu nodarbību par ekonomiska, veselīga uztura tēmu pasākumu
ciklā «Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura
tēmu 2017. – 2019.gadā».
Nodarbības un lekcijas notiek BEZ
MAKSAS!
Aicināti visi Valkas novada iedzīvotāji piedalīties sev interesējošos iepriekš minētajos pasākumos! z

30.

maijā svinīgā pasākumā iemūrēja kapsulu ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm jaunai ražošanas teritorijai Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A. Eiropas Savienības fonda projektā «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā»
2018.gadā šeit plānots izbūvēt jaunu ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un industriālo pieslēgumu, lai veicinātu uzņēmumu paplašināšanos.
Uzrunas klātesošajiem teica Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis, SIA «Efn Nord» pārstāvji Marina Veldre
un Juris Piško, SIA «PEPI RER» Valdes priekšsēdētājs Imants
Šteins, AS «RERE Grupa» valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš
-Āboliņs.
«Šodien atveram būtisku lappusi novada attīstībā, jo gan šis,
gan nākamie objekti iedos vietējai ekonomikai lielāku elpu», klātesošos uzrunāja novada domes vadītājs Vents Armands Krauklis.
«Mēs visi būsim ieguvēji, jo, ar laiku, jaunajos korpusos strādājošie
papildinās pašvaldības budžetu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli».
«Tas nav objekts, kuru būvējam, lai naudu tērētu, bet lai to
radītu», saka AS «RERE Grupa» valdes priekšsēdētājs Guntis
Āboltiņš-Āboliņš. «Tas dod stimulu, gandarījumu un vēlmi šo objektu uzbūvēt kvalitatīvi un laikā. Valku uzskatu par pilsētu, kas
domā daudz soļus uz priekšu par savu attīstību, domā, kā te
cilvēki ne tikai atpūtīsies, bet arī strādās. Pilsētai novēlu arī
turpmāk turēt šo līmeni, tāpēc kā simbolu mēs, būvnieki, kapsulā
ievietosim līmeņrādi.»
Ražošanas ēkas būvniecību veic uzņēmums Pilnsabiedrība
«RERE BŪVE 1», būvdarbu būvuzraudzību veic Pilnsabiedrība
«Akorda & KPR». Būvdarbu autoruzraudzību veic būvprojekta
izstrādātājs SIA «Arhitektu birojs Krasts».
Projekts tiek īstenots darbības programmā «Izaugsme un nodarbinātība» 5.6.2. ar specifisko atbalsta mērķi «Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām». Projekta aktivitātes kopējās
izmaksas ir 3715133,41, no tām ERAF finansējums 2 493 905,22
EUR un valsts budžeta dotācija 132 030,27 EUR un Valkas novada
domes līdzfinansējums 1 089 197,92. z

Paziņojums par lokālplānojuma zemes
vienībai «Mārstaļi» ar kadastra apzīmējumu
94010050022, Valkā, apstiprināšanu un
saistošo noteikumu izdošanu
2018.gada 31.maijā Valkas novada domes sēdē tika pieņemts
lēmums «Par lokālplānojuma zemes vienībai «Mārstaļi», ar kadastra apzīmējumu 94010050022 Valkā, apstiprināšanu» (protokola Nr. 6, 23. §) un izdoti Valkas novada domes 31.05.2018.
saistošie noteikumi Nr.11 «Lokālplānojuma zemes vienībai
«Mārstaļi», ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi».
Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv – https://
www.geolatvija.lv un Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv
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Aicina jauniešus pieteikties
novada domes stipendijām
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

V

alkas novada dome maijā ir noteikusi
2018./2019.akadēmiskajā mācību gadā
stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju
programmas.
Izvērtējot nepieciešamās specialitātes gan
Valkas mūzikas skolā, gan vispārizglītojošās
mācību iestādēs, tika noteiktas šādas atbalstā-

mās studiju programmas: mūzikas pedagogs
specializācijā – vokālais pedagogs, akordeona,
sitaminstrumentu, pūšaminstrumentu, klavieru un stīgu instrumentu spēle, angļu valodas,
mūzikas, informātikas un fizikas skolotājs, psihologs, igauņu valodas speciālists, futbola treneris un sporta skolotājs ar specializāciju vieglatlētikā.
Stipendijai var pieteikties gan studenti, kuri
uzsāk studijas, gan arī jau studējoši studenti. Sti-

pendiju piešķiršanas komisijai ir iespējams izvērtēt arī kādas iepriekš neminētas izglītības
programmas studenta iegūstamās kvalifikācijas
atbilstību novadā nepieciešamajam darbam.
Kopš 2013.gada pašvaldība ir atbalstījusi jau
30 studentus: 4 stipendiāti ir noslēguši vienošanos par līguma saistību pārtraukšanu, 8 stipendiāti ir ieguvuši augstāko izglītību un strādā
novada izglītības iestādēs, 17 stipendiāti šobrīd
turpina studijas. z

Pedeles dabas taka – pērle pilsētas centrā
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

L

aikā, kad tapa Pedeles dabas
taka, tā bija iecerēta kā pastaigu maršruts tūristiem un iedzīvotājiem. Mūsdienu trauksmainajā
pasaulē, kad tehnoloģijas gūst pārsvaru, arvien vairāk gribas atpūsties un sajust cilvēku nepārveidoto
dabu.
Dabas taka ir termins, kas apzīmē skaidri marķētu apļveida maršrutu. Taku var izstaigāt jebkurā
diennakts laikā un bez maksas.
Maršruts parasti ierīkots tā, lai cilvēka apmeklējums nekaitētu dabai
– ierīkoti tiltiņi pāri strautiem vai
gravām, laipas pāri mitrām vietām,
skatu laukumi. Takas sākumā ir
informācijas stends ar maršruta
karti un sastopamajiem apskates
objektiem.
Varam būt lepni, ka Valkā šāda
dabas taka ir, bez tam tā atrodas
tuvu pilsētas centram. Ainava pārsteidz ar bioloģisko daudzveidību.
Vilkvālītes liecina par ūdens tīrību,
savukārt ceļmallapas apliecina, ka
taka ir labi apmeklēta. Paskatoties

dziļāk pļavā varam ieraudzīt sveķenes, margrietiņas, veronikas,
gundegas, skalbes, daudz dažādas
graudzāles, sarkano āboliņu un citas.
Bioloģiskā daudzveidība ir visu
dzīvo būtņu – augu, dzīvnieku,
sēņu, mikroorganismu, to gēnu
un ekosistēmu daudzveidība, ko
šīs sugas veido uz Zemes. Šo terminu sāka lietot samērā nesen, lai
vienkāršāk izteiktu visu dzīvības
formu dažādību. Kā sinonīmu varētu minēt arī jēdzienu «dzīvās
dabas daudzveidība». Pēdējos gados biologi izdala arī ainavu
daudzveidību. Dabas pētnieku izpratnē ainava ir viss, kas atrodas
kādā teritorijā.
Lai saglabātu augu sugu daudzveidību, šogad Pedeles dabas takā
pļaušanas darbi tiks organizēti savādāk. Zāli pļaus gar celiņiem un
soliņiem metra platumā. Pļavu un
upes malu pļaus augusta otrā pusē
vai septembrī atbilstoši laika apstākļiem. Tad augi būs noziedējuši,

izsējušies un bioloģiskā daudzveidība tiks saglabāta. Un, iespējams,
nākamajā gadā mēs redzēsim vēl
vairāk margrietiņas. Turpmāk pie

šāda dabas takas uzturēšanas plāna paredzēts pieturēties. Pedeles
dabas takā šogad plānots uzstādīt
arī novērošanas kameras. z

Valkā būvē mūsdienīgu internātu
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2

018.gada 23.janvārī Valkas
novada dome noslēdza līgumu ar SIA «WOLTEC» par
būvdarbiem projektā «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā», kas paredz
internāta pārbūvi.
Lai veicinātu skolēnu skaitu
Valkas novadā, tiks izbūvēts
moderns, mūsdienu prasībām
atbilstošs internāts Domes bulvārī 3. Ēka, kur atradīsies internāts, savulaik bija būvēta kā
kopmītnes un nodota ekspluatācijā 1972.gadā, un pēdējos 20 gados netika izmantota. Paredzētā
mērķa grupa ir 1 – 12. klašu skolēni.
Valkas novada domes priekšsēdētājs ir pārliecināts: «Šis ir
būtisks projekts gan Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijai, gan ari pašvaldībai, jo mēs varēsim piedāvāt ģimnāzijas audzēkņiem
mūsdienīgākas dzīvošanas iespējas. Īpaši tas attiecas uz audzēkņiem no laukiem un citām
pašvaldībām. Tas pavērs iespēju
arī pašai skolai būt aktīvākai sa-

darbības projektos, uzņemot citu
valstu skolēnus un skolēnu grupas».
Krauklis uzsver, ka projekts ir
nozīmīgs pašvaldībai, jo novadā
notiek gan daudz kultūras, gan
sporta pasākumu, kā arī vairākas sporta nometnes, ņemot
vērā, ka Valkā un Valgā ir izcila
sporta infrastruktūra. Šobrīd
lielākā problēma ir tā, ka nav
naktsmāju. «Jauns internāts vairos Valkas un Valgas iespēju uzņemt viesus, jo īpaši skolēnu
brīvlaikos. Mums būs iespēja
uzņemt 70 cilvēkus labas viesnīcas līmenī» – tā V.A.Krauklis.
Internāta būvniecības kopējās
izmaksas ir 1 321 808,05 eiro (bez
PVN). Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums no kopējām izmaksām internātam ir
40% tas ir 587 008,00 eiro, Valkas
novada domes līdzfinansējums
ir 734 800,05 eiro (bez PVN).
Pašreiz objektā norisinās
spraigi būvniecības darbi. Objektu plānots pabeigt līdz 2019.
gada janvāra beigām. z
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Notikusi projekta «Valgas-Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība»
mārketinga aktivitāšu sanāksme

13.jūlijā Valsts darba
inspekcija Valkā
Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 13.jūlijā, no plkst. 9.30 līdz plkst.
12.30, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas
novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē pieņems Valsts
darba inspekcijas speciālists un sniegs konsultācijas, kā arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.

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

P

iektdien, 1.jūnijā notika projekta «Valgas-Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība» sanāksme,
kurā Valgas un Valkas pašvaldību
pārstāvji pārrunāja projekta mārketinga aktivitātes. Dalībnieki diskutēja par projektā paredzētiem
Valgas-Valkas centra mārketinga
un veicināšanas mērķiem un to sasniegšanas aktivitātēm. Jaunizveidotā Dvīņu pilsētu centra atpazīstamības veicināšanai ir paredzētas
regulāras preses relīzes un publikācijas, dažādas interneta mārketinga metodes, mārketinga materiālu sagatavošana, tūrisma un investīciju veicināšanas pasākumu
organizēšana, dalība dažādos tūrisma un investīciju veicināšanas
tīklojumos, kopīga tūrisma informācijas punkta izveide u.tml. Tuvākajā laikā
plānots izstrādāt Komunikāciju un mārketinga
plānu ietverot konkrētas mārketinga un veicināšanas aktivitātes un laika grafiku.
Projekta «Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība» mērķis ir radīt kopēju pārrobežu
ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu
pilsētā Valgā – Valkā. Projektā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūpolēm pāri Varžupītei, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu
rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie
Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un
sporta aktivitāšu centru, kā arī Raiņa / Sõpruse
ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja

5

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC):
Adrese: Rīgas iela 25, Valka
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
Tālrunis: 66954878, e-pasts: valka@
pakalpojumucentri.lv
Sīkākai informācijai: http://valka.lv/lv/valkas-noielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu. Kopējās vads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotaisplānotās projekta izmaksas ir 3 529 411,76 EUR klientu-apkalposanas-centrs z
no kurām 85% jeb 2 999 999,98 EUR ir INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020 finansējums (ERAF).
Sanāksmē piedalījās priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Gunta Smane, Ainārs Zābers,
Zane Brūvere-Kvēpa un Jana Putniņa no Valkas
novada domes, Sanda Strazdiņa un Dainis Čapiņš no valkas Tūrisma informācijas biroja, un
priekšsēdētājs Margus Lepik, Anni Teetsmann
and Põim Kama no Valgas pašvaldības.
Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Pro-grammas Teksts: Mārīte Magone, Dāmu kluba vadītāja
vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. z

Biedrība «Valkas Dāmu
klubs» ir realizējis projektu
«Tautas tērpu iegāde Valkas
folkloras kopai «Nāburgi»»

Valkas novada domes maija
sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt noteikumus Nr.2
«Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada
domes izglītības iestādēs, kurās
tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma».
• Apstiprināt vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu
«Valkas novada izglītības attīstības programma 2018. – 2022. gadam».
• Noteikt 2018./2019. akadēmiskajā gadā kā atbalstāmās studiju
programmas:
1.1. mūzikas pedagogs ar
spe-cializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai
pūšam-instrumentu spēle, vai
klavier-spēle, vai stīgu instru-

mentu spēle;
1.2. angļu valodas skolotājs;
1.3. mūzikas skolotājs;
1.4. informātikas skolotājs;
1.5. fizikas skolotājs;
1.6. psihologs;
1.7. igauņu
valodas
speciālists;
1.8. futbola treneris;
1.9. sporta skolotājs ar specializāciju vieglatlētikā;
1.10. cita novadam nepieciešamā specialitāte.
• Apstiprināt maksu par teritorijas uzkopšanas darbu Vijciema
pagastā 1 stundu EUR 5,00 bez
PVN.
• Apstiprināt maksu par zālāju
pļaušanu Vijciema, Zvārtavas,
Kārķu un Ērģemes pagastos par

1 hektāru EUR 99,58 bez PVN.
• Apstiprināt īres un apsaimniekošanas maksas (pielikumā).
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» nodrošināšanu Valkas novadā».
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
25 188,21 izdevumiem Valkas
novada prioritāro investīciju
projektu īstenošanai – invalīdu
pacēlāja iegādei Valkas pilsētas
kultūras namam un Valkas pilsētas videonovērošanas aprīkojuma un programmatūras iegādei no LR Valsts kases ar atlikto
aizņēmuma atmaksu.
• Atbalstīt projektu «Par aktīvu
dzīvesveidu» Valkas novadā. z

Pielikums
Valkas novada domes 2018.gada 31.maija sēdes lēmumam (protokols Nr.6, 8.§)

Īres un apsaimniekošanas maksas Valkas novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošajām dzīvojamām telpām Valkas novada pagastos
Nr. p.
k.
1
2

3
4

Nosaukums
Valkas pagasts:
–labiekārtotās dzīvojamās telpas
–nelabiekārtotās dzīvojamās telpas
Ērģemes pagasts:
–labiekārtotās dzīvojamās telpas
–nelabiekārtotās dzīvojamās telpas
–sociālie dzīvokļi
Kārķu pagasts:
–Māja Nr.8
–pārējās dzīvojamās telpas
Zvārtavas pagasts

Apsaimniekošanas
maksa mēnesī par
1 m2, EUR

Īres maksa
mēnesī par
1 m2, EUR

Kopā
mēnesī par
1m2, EUR

0.28
0.14

0.03
0.03

0.31
0.17

0.18
0.09
0.03

0.03
0.03
0.03

0.21
0.12
0.06

0.36
0.18
0.11

0.03
0.03

0.36
0.21
0.14

B

iedrība «Valkas Dāmu klubs» ir realizējis
projektu «Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras kopai «Nāburgi»», Nr.17-09-AL12-A019.
2203-000007.
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju». Projekta attiecināmās izmaksas bija 2146,50 eiro un
Valkas novada līdzfinansējums 238,50 eiro, kopā
2385,00 eiro.
Projekta rezultātā tika realizēti desmit dažādi
pusvilnas Valkas novada tautiskie svītrainie
brunči, desmit linu blūzes ar izrakstītām apkaklītēm un aprocēm, desmit trīs dažādu krāsu linu
vestes, pieci linu krekli ar izrakstītām apkaklēm
un aprocēm un 5 linu vestes ar rotājošiem elementiem. Darbus veica IU «Skroders» un Inese
Pētersone.
Dziedātāji saka paldies darbu izpildītājām par
sapratni, iejūtību un iedziļināšanos katra vēlmēs
un vajadzībās. Tērpu «iesvētīšana» notika Vācijā
4.maijā Baltā galdauta svētkos, kad bijām uzaicināti uz latviešu centru «Bērzaine» Freiburgā. Par
brauciena finansiālo atbalstu esam ļoti pateicīgi
Valkas novada domes deputātiem un administrācijai. z

V
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Š

Jūlijā Valkā notiks
1.Zolītes Olimpiāde

ogad Valkas pilsētas kultūras
namā 14. un 15.jūlijā notiks
1.Zolītes Olimpiāde. Tā būs iespēja
kopā sacensties pasaules labākajiem
zolītes spēlmaņiem. Olimpiāde notiks divas dienas – pirmajā dienā
notiek individuālās sacensības, bet
otrajā – komandu sacensības.
«Latvijas simtgades zīmē vēlamies sapulcēt kopā zolītes spēlmaņus no visas pasaules», stāsta
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis. «Kā sagatavošanās posmu 1.Zolītes Olimpiādei esam sarīkojuši divus Zolītes
Dižsvētku turnīrus, kas notika
2016., 2017.gados, pulcējot attiecīgi
118 un 115 dalībniekus. Tā parā-

dījām spēju sarīkot vērienīgas sacensības augstā organizatoriskā
līmenī. Rīkotāji, protams, cer uz
vēl lielāku atsaucību 2018.gadā».
Lūdzam ar šo informāciju dalīties un pārsūtīt to citiem, it īpaši
ārzemju latviešiem, lai kopā radītu
neaizmirstamu svētku sajūtu!
Papildus informācija nolikumā,
kas atrodams Valkas novada
mājaslapā, sadaļā Sports/ Rezultāti
un nolikumi.
Olimpiādi organizē biedrība
«Latvijas Zolītes Federācija», Valkas novada dome un biedrība «Atbalsts Valkai». Atbalsta – SIA «Aldar Latvia». z

14.jūlijā Kārķos norisināsies unikālas
sacensības «Kārķu smilšu trīscīņa»

Š

īs sacensības ir paredzētas jauktajiem pāriem (sieviete un vīrietis),
kuri savstarpēji sacentīsies 3 sporta veidos – pludmales volejbolā,
spaikbolā (pazīstams arī kā roundnets) un pludmales tenisā.
Paredzēts, ka komandas savstarpējā spēlē sadalīs 3 punktus (1 punktu iegūs pludmales volejbola seta uzvarētāji, 1 punktu spaikbola seta
uzvarētāji un 1 punktu pludmales tenisa seta uzvarētāji). Detalizēta izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikušos komandu skaita.
Tādējādi, lai kļūtu par uzvarētājiem šajās sacensībās būs vienlīdz labi
jāspēj nostartēt visos 3 sporta veidos.
Lai vai kā, jautrība ir garantēta!
Papildus informācija: 26449270 (M.Krams) z

Nr. 104 (6) 2018.gada 27.jūnijā

Valkas un Valgas pašvaldības
paraksta sadarbības līgumu
ar Marijampoli
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par godu līguma parakstīšanai tikai iestādīts ozols

P

agājušā mēnesī Valkas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Gunta
Smane un Valgas pagasta mēra vietnieks Enno Kasi bija komandējumā
uz Lietuvas pilsētu Marijampoli – šī
gada Lietuvas kultūras galvaspilsētu,
kur notika pilsētas svētki. Par godu
šim notikumam pilsētā ir izveidota
zvanu siena, kurā tagad nu ir pievienots arī zvans ar Valkas uzrakstu.
Komandējuma laikā tika parakstīts trīspusējs sadarbības līgums
starp Valkas, Valgas un Marijampoles pašvaldībām par turpmāko
sadarbību kultūras, sporta, tūrisma,
izglītības, jaunatnes lietu, lauksaimniecības un uzņēmējdarbības jomās.

Lai atzīmētu svinīgo mirkli, parkā
tika iestādīts ozols. Šajā parkā jau
aug dažādu sadraudzības partneru
stādītie ozoli. Vecākais ir 40 gadus
vecs, kuru stādījuši Somijas pārstāvji,
un 29 gadus vecs, kuru stādījuši
Vācijas pārstāvji.
Svētku laikā centrālajā pilsētas
laukumā tika atklāta sadraudzības
pilsētu plāksne. Pašvaldības pārstāvji arī apmeklēja ES programmas
«Eiropa pilsoņiem» līdzfinansēto
konferenci «Sadraudzības pilsētas –
multikulturālie dialogi», kuras laikā
visi pasākuma dalībnieki diskutēja
par jau esošo pilsētu sadarbību un
iespējamo turpmāko sadarbību projektu, kultūras un citās jomās. z
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Valkas poliklīnikas
darba laiks vasarā

Teksts: Benita Brila,, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

V

idzemes slimnīcas poliklīnka Valkā būs slēgta no 16. līdz 29.07.
un no 13. līdz 26.08. Pierakstus pie speciālistiem un uz izmeklējumiem šajā laikā varēs pieteikt pa tālr. 64722307.
Fizioterapeite Daira Lāce pakalpojumus no 16. līdz 29.07. un no 14. līdz
27.08. sniegs pēc iepriekšēja pieraksta.
Narkologa dr. Valda Ķira izziņas no 13. līdz 26.08. varēs saņemt, iepriekš piezvanot pa tālr. 64722840.
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts Valkā, Rūjienas ielā 3, atvērts katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.
Nākamā obligātās veselības pārbaudes, transportlīdzekļu vadītāju
veselības komisija un šaujamieroču iegādes un nēsāšanas veselības komisija Valkas poliklīnikā strādās 14.septembrī. Vairāk informācijas un
pieteikšanās uz komisiju – poliklīnikas reģistratūrā, tālr. 64722307. z

Valkas novadā

Ērģemes pagastā

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 11.jūlijā plkst. 18.00 Cimzes
balvas pasniegšana
• 12.jūlijā plkst. 20.00 Valkas
brīvdabas estrādē Intara Busuļa un
Abonementa orķestra koncerts. Biļetes nopērkamas Valkas pilsētas
kultūras namā, Biļešu paradīzes
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
• 14.jūlijā plkst. 10.00 lielajā zālē
1.Zolītes olimpiāde. Individuālais
turnīrs.
• 15.jūlijā lielajā zālē 1.Zolītes
olimpiāde. Komandu turnīrs.

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā

Novadpētniecības stendā:

• Līdz 9.jūlijam izstāde «Klāt jū-

nijs – svētku laiks Valkā».

• No 10.jūlija izstāde «Dziesmu

svētku gara gaita»: no Anitas
Zvirgzdiņas u.c. svētku dalībnieku kolekcijām.

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

• No 2. līdz 31.jūlijam fotoizstāde «Redzu labu vārdu, rakstu labu
stāstu»: Latviešu valodas aģentūras izsludinātā konkursa darbi par
valodas zīmēm apkārtējā vidē un
to stāstiem.
• No 2. līdz 31.jūlijam izstāde
«Sporta leģendas»: grāmatas par
slavenībām sportā.

PASĀKUMI

• Esošo un bijušo Dziesmu svētku
dalībnieku atmiņu pēcpusdiena
(datums tiks precizēts).
• No 23. līdz 26.jūlijam Jauno
grāmatu dienas (grāmatu izsniegšana 27.jūlijā).

PASĀKUMI

• 4.,11.,18. un 25.jūlijā plkst.

12.00 «Es, tu, viņš un viņa. Re, kur
jauka grāmatiņa!»: radoši darbojamies un lasām grāmatas (apmeklētāju vecums 5+).
Atgādinam, ka publiskos pasākumos
tiks fotografēts un filmēts un
fotogrāfijas varētu tikt izmantotas
novada publicitātes vajadzībām
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

• 7.jūlijā plkst. 11.00 Ērģemes volejbola laukumos Ērģemes pagasta
spaikbola čempionāts.
• 1.jūlijā plkst. 11.00 Turnā, Ērģemes pagasta vasaras sporta svētki.
• 28.jūlijā Ērģemes pilsdrupās:
plkst. 17.00 Milleru-Balandīnu
ģimenes koncerts;
plkst. 18.30 Buratino piedzīvojumi kopā ar deju grupām «Kurpes» no Rīgas, «Junona» no Rugājiem un Turnas tautas nama dejotājiem;
plkst. 20.00 Ērģemes pagasta
pašdarbnieku teatralizēts uzvedums «Vella kalpi Vella dzirnavās», pasākumu vadīs Baiba
Zvaigznīte;
plkst. 22.00 Zaļumballe kopā ar
grupu «Ceļojums»;
plkst. 00.00 tikšanās ar pils kambaru Balto dāmu.

K

ārķu pagastā

• No 29.jūnija veikala «Bode»
skatlogos fotoizstāde «Kārķēnieši
– Dziesmu un Deju svētku dalībnieki laiku lokos».
• 14.jūlijā plkst. 10.00 pie pamatskolas «Kārķu pludmales trīscīņa»
(jauktajiem pāriem). Sacensības
notiks komandām savstarpēji sacenšoties pludmales volejbolā,
pludmales tenisā un spaikbolā.
• 14.jūlijā plkst. 17.00 Autofoto
orientēšanās sacensības (pulcēšanās pie Kārķu Dabas koncertzāles).
• 17.jūlijā Valkas novada Lauku
diena Kārķos.
Sākums plkst. 10.00 Kārķu tautas
namā, pēc tam zemnieku saimniecības «Tūži» apskate u.c. aktivitātes.
• Gatavojamies Pagasta svētkiem un
Simtgades zaļumballei 11.augustā!
Aicinām iedzīvotājus pāršķirstīt senos
albumus un piedalīties retro bilžu izstādē par zaļumballes tēmu. Lūdzam
šim pasākumam atbilstošas fotogrāfijas nogādāt skenēšanai Kārķu bibliotēkā Ingai Bāliņai vai informācijas
centrā Sandrai Pilskalnei līdz 1.augustam, lai izveidotu izstādi «Tā tik
bija zaļumballe!»

Vijciema pagastā

• 20.jūlijā plkst. 20.00 Vijciema
tautas namā simtgades filma «Baltu ciltis».
«Baltu ciltis» ir Raita Ābeles un Laura Ābeles režisēta Latvijas 2018.gada
populārzinātniska dokumentālā filma
par 13.gadsimta baltiem — kuršiem,
latgaļiem, sēļiem, zemgaļiem, prūšiem, jātvingiem, galindiem, augštaišiem un žemaišiem, kuru apdzīvotās
zemes apceļo kāds tirgotājs Larss no
Gotlandes. Filma veidota no vēsturiskajām rekonstrukcijām, inscenējumiem un datoranimācijas.

Sporta pasākumi

• 2.jūlijā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā Valka Beach
5. posms.
• 2.jūlijā plkst. 18.15 fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
Valkā.
• 4.jūlijā plkst. 00.00 Valkas brīvdabas estrādē Valgas riteņbraukšanas seriāla MTB posms.
• 4.jūlijā plkst. 18.00 Zvārtavas
pagasta Mierkalna tautas namā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem Zvārtavas pagastā.
• 9.jūlijā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā Valka Beach

6. posms.
• No 14. līdz 15.jūlijam 1.Zolītes
Olimpiāde Valkas pilsētas kultūras
namā.
• 16.jūlijā plkst. 18.00 Valka Beach 7.posms.
• 24.jūlijā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā Valka Beach
8.posms.
• 28.jūlijā plkst. 15.00 Valkas stadionā FK Valka pret FK Alberts.
• 30.jūlijā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā Valka Beach
9.posms. z

• 28.jūlijā plkst. 15.00 Kapu svētki Ērģemes kapos.
• 29.jūlijā plkst. 14.00 Kapu svētki Aumeisteru kapos.
• 4.augustā plkst. 11.00 Kapu
svētki Stoķu kapos.

• 4.augustā plkst. 13.00 Kapu
svētki Meža kapos.
• 4.augustā plkst. 15.00 Kapu
svētki Cimzes kapos.
• 11.augustā plkst. 13.00 Kapu
svētki Vijciema kapos. z

Kapu svētki

Jau otro gadu – audžuģimeņu, adoptētāju,
aizbildņu un viesģimeņu salidojumi –
satikšanās reģionālajās atbalsta grupās
Teksts: Liene Pieče, Sociālais darbinieks skaits, tāpēc audžuģimeņu, adoptē-

T

āpat kā pagājušajā gadā, kad
tikāmies četros neaizmirstamu emociju, jaunu zināšanu, sirsnības un prieka pilnos salidojumos,
arī šovasar notiks četras kopējās audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu
un viesģimeņu reģionālās atbalsta
grupas jeb salidojumi Vidzemes,
Latgales, Kurzemes un Zemgales reģionos.
Salidojumi notiks no jūlija līdz augustam, atpūtas kompleksos:
• 7. un 8.jūlijā Vidzemes reģionā
«Minhauzena Unda» Saulkrastos;
• 14. un 15.jūlijā Zemgales reģionā
«Turbas» Ikšķiles novadā;
• 4. un 5.augustā Latgales reģionā
«Rāznas līcis» un «Ezerkrasti» Rēzeknes novadā;
• 25. un 26.augustā Kurzemes reģionā «Lejastiezumi» Kuldīgas novadā.
Priecāsimies vēlreiz satikties ar
ģimenēm, kuras iepazinām pagājušajā vasarā, kā arī ar tām, kas atbrauks pirmo reizi! Aiciniet ģimenes, kuras varbūt vēl nezina par lielisko iespēju būt kopā, iegūt jaunus
draugus, zināšanas un pieredzi,
sportot, dejot un pavadīt divas brīnišķīgas dienas Latvijas skaistākajās
vietās!
Lai nodrošinātu saturīgas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, izmitināšanu, nakšņošanu un ēdināšanu, ir jāzina precīzs dalībnieku

tāju, aizbildņu un viesģimeņu iepriekšēja pieteikšanās uz izraudzīto
pasākuma vietu ir obligāta!
Dalībai salidojumos ģimenes var
pieteikties darba dienās no 9.00 –
17.00 no 23.maija līdz 18.augustam
(pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk, kā
nedēļu pirms pasākuma).
Piesakoties lūdzam norādīt dalībnieku vārdus, uzvārdus, bērnu vecumu un ģimenes statusu, ja nepieciešams, ēdināšanas īpatnības (alerģijas u.c.).
Prioritāri nakšņošanu telpās nodrošināsim ģimenēm ar bērniem
līdz 3 gadu vecumam un bērniem ar
veselības problēmām. Iespēju robežās arī pārējiem centīsimies nodrošināt nakšņošanu telpās (līdzi ņemot
savu gultasveļu un matračus), kā arī,
protams, varēsiet nakšņot līdzpaņemtās teltīs.
Dalība un visu lielisko pasākumu
programma ir bez maksas!!!
Reģionālās atbalsta grupas nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar
nodibinājumu «Sociālo pakalpojumu aģentūra».
Pieteikties var zvanot vai sūtot epastu Aigai Romānei – Meierei:
kontakttālrunis – 29728401, e – pasts:
aromane@inbox.lv
Vairāk informācijas, zvanot pa
tel. 27794994 Evijai Rācenei; e-pasts:
r.evija@inbox.lv z

Zvārtavas pagastā

• 28.jūlijā balle Mierkalna tautas
namā. Spēlē grupa «GINTS UN
ES». Vairāk informācijas www.valka.lv
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:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere - Kvēpa. tālr. 26444002
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

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

