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Aicina izvirzīt
pretendentus 2019.gada
Jāņa Cimzes balvai

V

alkas novada dome aicina izvirzīt pretendentus 2019.gada Jāņa Cimzes
balvai. Valkas novada izglītības iestādes, kā arī ikviens novada iedzīvotājs aicināts iesniegt pieteikumu domes
priekšsēdētāja
sekretariātā
(Beverīnas iela 3, Valka) līdz
š.g. 21.jūnijam.
Balvu var iegūt novada pedagogs par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo
skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī par zinātniskās
pētniecības darba vadīšanu
un/vai organizēšanu. Jāņa Cimzes balvā ietilpst diploms un vienreizēja stipendija.
Svinīga balvas pasniegšanas ceremonija notiks Jāņa Cimzes
dzimšanas dienā 3.jūlijā plkst. 18.00 Valkas novadpētniecības
muzejā.
Papildus informācija: Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars
Ikšelis, tālr. 64722360. z

Valka, gaidot
Ziemassvētkus un Jauno
gadu, bija gaiša un krāsaina

Teksts: Mārīte Magone, biedrības «Valkas Dāmu klubs» vadītāja

T

as pateicoties iedzīvotāju, Domes «gaismas rūķīšu» izveidotajām krāsainajām eglītēm, protams,
galvenajai eglei, kas lieliski harmonēja kopā ar izgaismoto kultūras
namu.
Arī veikalu skatlogi bija rotāti pēc
pašu iespējām un gaumes. Ar katru
gadu krāsaināks kļūst «Jumis». Centrā
priecājāmies par veikala «Elstons» rotājumiem. Veikals «Zoolande» arī radīja jauku noskaņu. Nekustāmie īpašumi turpināja savu labdarību un atkal izgaismoja mazo skvēriņu. Pa ceļam uz autoostu skaisti, kā vienmēr
bija «Arkas» logi, skatu pievilka S.Jansones salona loga gaismas koks.
Raksturīgi, ka braucot un vērojot
privātās mājas, ļoti daudzi šogad bija
izgaismojuši eglītes, augļu kokus un
krūmus, pat sētas. Arī daudzdzīvokļu
māju pagalmos parādās vairāk izgreznotas lielās egles. Mikrorajona eglei
tagad ir draudzene centrā, Raiņa un

Ausekļa ielu māju pagalmā. Paldies
veidotājiem!
Vērtēt nebija viegli, jo mūsu virsuzdevums atklāt katru reizi jaunus, interesantus gaismas veidojumus. Pateicamies visiem iepriekšējo gadu apbalvotajiem gaismas meistariem, kuri
turpina izgaismot savus logus, lodžijas, mājas. Šogad ļoti izcēlās mikrorajons, īpaši Ausekļa 26, 46 mājas, Rūjienas 4, 8, tāpat Raiņa 5, Raiņa 14, kur
viens no pirmajiem mazajiem balkoniem priecēja mūsu acis un sirdis. Ja
braucām pa Smilšu ielu, tad uz Sēlijas
un Smilšu ielas stūra mūsu parabobslejista Klota mājas gaismas rotājumi.
Joprojām skaista un gaiša ir gan Smilšu iela 14, 20 a, Smilšu 35 izgaismotais
šķūnītis! Ceriņu iela 9, 16, 20. Rotājušās bija arī Cimzes ielas mājas 21 a, 25,
28. Braucot pa Zemgales ielu, tur jau
tradicionāli visas iepriekšējos gados
apbalvotās gaismiņas mirdzēja vēl
spožāk! Īpaši Zemgales 17 un 36.
Turpinājums 2.lappusē
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Lasītāju ievērībai

Kas tiek darīts
senioru labā

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas novada vēstis turpmāk iznāks reizi divos mēnešos nevis katru mēnesi, kā tas
bija līdz šim. Tātad nākamo numuru gaidām marta mēneša pēdējā trešdienā.
Mēnešos, kad avīze neiznāks,
pasākumu afišu stabu varēsiet iz-

lasīt laikrakstā «Ziemeļlatvija».
Pārējie raksti, ziņas un pieņemtie domes lēmumi tiks iekļauti Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
nākamā mēneša izdevumā. Tas
iena no Valkas novada paš- namā. 2018.gadā aprūpes namā ienozīmē, ka neskatoties uz to, ka
valdības prioritātēm ir no- vietotas 19 personas un pašlaik šo
avīze iznāks retāk – tā būs apjomīgāka ar vairāk interesantiem vada senioru labklājība. Šajā rakstā pakalpojumu saņem 66 iemītnieki,
vēlamies rast nelielu kopainu par no tiem 55 klienti ir uz pilnu aprūrakstiem un informācijas. z
atbalstu senioriem Valkas novadā. pi. 2018.gadā faktiskās izmaksas
Novadā aktīvi darbojas sociālais sastādīja 324 629 EUR, no tām
dienests, kas senioru problēmas 140 408 EUR sedz pašvaldība.
Valkas novada dome gan finanuzklausa gan telefoniski, gan klātienē tiekoties ar klientu un piede- siāli, gan ar bezmaksas telpu iznorīgiem, gan apsekojot dzīvesvietā māšanu atbalsta arī pensionāru
pēc viņu lūguma. Materiālā palī- biedrības, piemēram, «Pensionāru
dzība senioriem Valkas novadā klubs «Zelta rudens»», kas ar savu
Turpinājums no 1.lappuses
Paldies vēlreiz visiem veidotājiem tiek sniegta izvērtējot viņu mate- deju kolektīvu priecē Valkas novaun vērtētājiem, bija skaisti!
riālo situāciju un apgādnieku ie- da iedzīvotājus un viesus dažādos
Atradām orģinālas gaismas arī
Tradicionāli pirms Zvaigznes spēju palīdzēt.
kultūras pasākumos. Priecājamies,
Zaļā ielā 16, Līvu ielā blakus kaidienas Valkas kultūras namā notiNestrādājošs, vientuļš pensio- ka Valkā aktīvi darbojas biedrība
miņiem Ozolu un Albergu ģimeka gaismas pēcpusdiena, kurā su- nārs vai invaliditātes pensijas sa- cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
nēm, Valdemāra 15, Rīgas 50, 68.
minājām gaismu veidotājus. Val- ņēmējs ar ienākumiem līdz 300 «Kastanis», tāpēc cenšamies biedUzskaitījumu varētu turpināt un
kas novada domes pateicības un EUR mēnesī var saņemt ikmēneša rību atbalstīt un nodrošinām ar telturpināt.
Dāmu kluba sarūpētās dāvanas sa- dzīvokļa pabalstu 25 EUR apjomā, pām.
Paldies zvanītājiem, e-pasta sūtīņēma:
No pašvaldības budžeta tiek fivienreizēju pabalstu kurināmā ietājiem un rakstītājiem žurnāliņā
1. Iestāžu un uzņēmumu grupā: gādei 100 EUR gadā (ja saņem dzī- nansētas dažādas kultūras aktivikultūras namā. Vēlos pieminēt vieValkas bibliotēka un apģērbu vei- vokļa pabalstu, tad 50 EUR), un tātes, kas notiek gan Valkas pilsētā,
nu e-pasta tekstu. Ilze lūdz novērkals «FAMILY GLAMOUR».
vienreizēju pabalstu medikamen- gan novada pagastos. Senioriem
tēt Kārķu pagasta Vēveru ciemā
2. Daudzdzīvokļu māju grupā: tu vai ārstniecības pakalpojumu tiek rīkotas balles, koncerti un
«Kalnjāngložu» mājas gaismas roOļeiņiku ģimene – Rūjienas 8, Bēr- izmaksu segšanai 40 EUR gadā. svētku pasākumi. Atbalstam vaitājumus. Diemžēl mūsu biedrības
ziņu un Jansonu ģimenes – Au- Lai saņemtu pabalstu seniors tiek rākus senioru kolektīvus, kuriem
iespējas un resursi ir tikai vērtēt
sekļa 46, Krastiņu ģimene – Ausek- izvērtēts pēc MK noteikumiem un algojam vadītājus – Valkas pilsētas
uz brīvprātības principa pilsētu.
ļa 48.
Valkas novada saistošajiem notei- senioru dramatiskais kolektīvs, ĒrVarbūt pagastos varētu arī vērtēt
3. Privāto māju grupā: Bērziņu kumiem. Naudas uzkrājumi klien- ģemes pagasta senioru deju grupa
gaismas objektus, līdzīgi kā kādģimene – Jaunā iela 7, Krūkliņu ģi- ta kontā nedrīkst pārsniegt 128,06 «Dejotprieks», Kārķu pagasta sereiz vasarā gaisa dārzus. Mēs apzimene – Pumpuru iela 2, Elziņu ģi- EUR uz pabalsta pieprasīšanas brī- nioru dāmu deju grupa «Vēl zienāmies, ka liels trūkums ir tas, ka
mene – Tālavas 29 un Makarovu di. Materiālā palīdzība tiek sniegta dam», Kārķu pagasta senioru deju
mums nav apkopoti iemūžinātie
ģimene – Apvienības iela 16.
kolektīvs «Lustiņdancis», Kārķu
tikai vientuļiem senioriem.
telefonos foto vai video viss redzēPensionāru pāris var saņemt pagasta senioru jauktais vokālais
tais un tad to varētu parādīt kaut
Dāvanas saņēma arī vērīgākie vienreizēju pabalstu medikamen- ansamblis «Baltie taureņi» un sevai gaismas pēcpusdienā. Lai to
un čaklākie palīgi, kas zvanīja, tu vai ārstniecības pakalpojumu nioru koris «Dziesmu rota».
varētu kvalitatīvi izdarīt, tad jāierakstīja un ieteica! Baudīsim ziemu izmaksu segšanai 40 EUR gadā
Katru gadu tuvojoties Ziemassaista zinošāki, tehniskāki cilvēki,
un gaidīsim pavasari un jaunus katrs, ja viņu kopējie ienākumi ne- svētkiem, Valkas pilsētas seniori
mūsu klubiņā tādu nav. Domāsim!
konkursus! z
no 70 gadu vecuma saņem domes
pārsniedz 480 EUR.
Daļa senioru, pēc izvērtēšanas sarūpētās Ziemassvētku saldumu
atbilst trūcīgā (ienākumi nepār- paciņas.
sniedz 128,06 EUR), vai maznodroArī par senioru veselību netiek
šinātā (ienākumi nepārsniedz 175 aizmirsts un mēs cenšamies uzlaEUR) statusam, līdz ar to saņem bot ārstu pieejamību Valkā. Ar
materiālo palīdzību pēc šiem kritē- Valkas novada pašvaldības finanrijiem:
sējumu tiek nodrošināts, lai Latvi• Trūcīgo pabalsts – dzīvoklis 30 jas Sarkanajā Krustā būtu medmāTeksts: Vineta Danielsone, Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
EUR mēnesī, kurināmā iegādei sa, kas pamatā darbojas tieši ar se100 EUR (ja saņem dzīvokļa pabal- nioriem. Lai arī Valkas poliklīnikā
o 2019.gada 19.februāra tiek su, iemaksas PNS kontā u.c.
stu 50 EUR), vienreizēju pabalstu
mainīts Vijciema pasta noAr pastnieka starpniecību Vij- medikamentu vai ārstniecības pa- pakalpojumu klāsts samazinājās,
daļas darbības modelis, darbalaiks ciema iedzīvotājiem iespējams sa- kalpojumu izmaksu segšanai 15 esam panākuši, ka aktuālākajās
specialitātēs ārstu pieejamība ir un
un atrašanās vieta. Turpmāk Vij- ņemt arī skaidras naudas izmaksu EUR gadā.
paralēli tam, kopā ar atbalsta biedciemā visi pasta pakalpojumi kat- no PNS konta. Šo pakalpojumu ieIzziņu par trūcīgas personas staru darbdienu no plkst. 12.00 līdz spējams pieteikt, zvanot pa tālruni tusu, kas ļauj apmeklēt ārstus bez rību «Atbalsts Valkai», cenšamies
13.00 tiks nodrošināti Vijciema pa- 27892759, 67008001 vai 27008001. maksas, kā arī saņemt ES pārtikas piesaistīt arī ārstus, kurus Vidzegasta bibliotēkā Druvas ielā 2 vai Pārējos pastnieka pakalpojumus pakas Sarkanajā krustā, atlaide 100 mes slimnīca nepiedāvā.
Viena no novada aktualitātēm ir
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos savā dzīvesvietā Vijciema iedzīvo- pirmajiem kw elektrībai.
saņemt pie pastnieka savā dzīves- tāji var pieteikt, zvanot pa tālruni • Maznodrošināto pabalsts – ik- Eiropas Sociālā fonda projekts «Veselības veicināšanas un slimību
vietā. Vijciema pasta pakalpojumu 23280965.
mēneša dzīvokļa pabalstu – 25
sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs
Saņemot aicinājumu par reģis- EUR, pabalstu kurināmā iegādei profilakses pasākumi Valkas novapieejami visi pasta pakalpojumi
trēta sūtījuma izņemšanu, iedzī- 75 EUR gadā (ja saņem dzīvokli dā», kura ietvaros norisinās dažāun arī citi pasta pakalpojumi, kudas bezmaksas veselības veicinovotājiem ir iespēja pieteikt sūtīju- 37,5 EUR), vienreizēju pabalstu
rus nodrošina Latvijas Pasts.
medikamentu vai ārstniecības pa- šas aktivitātes, tai skaitā, vingrošaJebkuram reģionu iedzīvotājam ma bezmaksas saņemšanu Vijcie- kalpojumu izmaksu segšanai 30 nas pasākumi senioriem, dažādas
jau patlaban ir plašas iespējas sa- ma pasta pakalpojumu sniegšanas EUR gadā. Izziņu ES pārtikas paku izglītojošās lekcijas un pat ekskurņemt nepieciešamos pasta pakal- vietā, iepriekš zvanot pa tālruni saņemšanai Sarkanajā krustā. sijas. Pērnā gada decembra mēnesī
pojumus arī pie pastnieka tieši 64772308 vai 26655494 un norādot Elektrības atlaide pirmajiem 100 šī projekta ietvaros notika bezmaksavā dzīvesvietā. Pastnieks klienta datumu, kurā klients vēlas saņemt kw.
sas ekskursija Valkas novada sedzīvesvietā nodrošina pastkaršu sūtījumu. Savukārt, apmeklējot
Sociālais dienests piedāvā arī nioriem uz Valmieru, kuras laikā,
un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku Smiltenes pasta nodaļu Dārza ielā dažādus pakalpojumus, piemēram, seniori varēja cienāties ar veselīun aplokšņu iegādi, sūtījumu pie- 1, sūtījumu saņemšana bez ie- aprūpi mājās, pēc kuras nepiecie- giem dārzeņiem un augļiem, dogādes pieteikšanu mājās, preses iz- priekšēja pieteikuma iespējama šamība pieaug. Tiek piedāvāts arī ties pastaigā pa sajūtu taku, iepazīt
devumu abonēšanu, naudas pār- katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz ilgstošas sociālās aprūpes pakal- Valmieras muzeju, kā arī Valmievedumu un pensijas saņemšanu, 18.00 un sestdienās no plkst. 9.00 pojums, kas pārsvarā tika realizēts ras vecpilsētu un Livonijas ordeņa
komunālo un citu rēķinu apmak- līdz 13.00. z
Valkas novada Sociālās aprūpes pilsdrupas. z

Valka, gaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu,
bija gaiša un krāsaina

No 19.februāra tiek
mainīts Vijciema pasta
nodaļas darbības modelis

N

V
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Sveicam ziemas ZELTA PĀRUS!
Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

P

ērnā gada decembra nogalē un šī gada janvārī
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis un novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra
Zeltiņa sveica četrus Zelta pārus – Alvīnu un Aleksandru
Trukšānus, Annu un Jāni

Anna un Jānis Kasvandi

Ilga un Jānis Gicuki

Mirdza un Alnis Vērzemnieki

Alvīna un Aleksandrs Trukšāni

Kasvandus, Mirdzu un Alni
Vērzemniekus, Ilgu un Jāni
Gicukus.

Vēlam pāriem veselību, saticību un mīlestību un solāmies apciemot jau atkal pavisam drīz –
uz Dimanta kāzām! z
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Par Valka novada domes darbiniekiem
«čekas maisos»
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

P

agājušā gada 20.decembrī
Latvijas Nacionālā arhīva
interneta vietnē kgb.arhivi.lv
tika publiskota daļa no bijušās
Valsts drošības komitejas
(VDK) dokumentiem jeb tā dēvētajiem «čekas maisiem».
Šajos sarakstos parādās arī
trīs Valkas novada domes darbinieku vārdi – Ainārs Zābers,
Līga Lāne un Aivars Trēziņš.
Ņemot vērā ažiotāžu sabiedrībā uzskatam, ka ir svarīgi informēt iedzīvotājus un dalīties
ar šo cilvēku komentāriem, jo
informācija ir publicēta bez
jebkāda konteksta, kas noved
pie nepamatotām baumām un
nostāstiem.

Ainārs Zābers, Valkas novada domes izpilddirektors

Dzīve ar «zīmogu» 25 gadu garumā....
Pirms stāstu par saviem kontaktiem ar LPSR VDK darbiniekiem,
vispirms vēlos nedaudz pieskarties
LR likumdošanai, kas reglamentē
sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu un tā pārbaudes procedūru.
Par faktu, ka mans vārds atrodams LR Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) rīcībā
atrodošajos dokumentos (aģenta
papildu uzskaites kartīte), uzzināju 1994.gadā, kandidējot Valkas rajona padomes vēlēšanās. Tā kā vēlēšanās tiku ievēlēts par Valkas rajona padomes deputātu, tad saskaņā ar 02.06.1994. likumu «Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu
un personas sadarbības fakta ar
VDK konstatēšanu», rajona padomes priekšsēdētājam* bija pienākums pieprasīt no TSDC izziņu par
to, vai tā rīcībā ir dokumenti, kas
liecina, ka ievēlētie deputāti varētu
būt bijuši VDK darbinieki vai informatori.
Saskaņā ar minēto likumu, ja atbilde ir apstiprinoša, bet persona,
par kuru pieprasīta izziņa no
TSDC, noliedz savu sadarbību ar
VDK, rajona padomes priekšsēdētājam ir pienākums iesniegt attiecīgā rajona prokuratūrai pieteikumu
par sadarbības fakta konstatēšanu.
Tā arī notika manā gadījumā. Tika
ierosināta pārbaudes lieta par
mana sadarbības fakta ar VDK
konstatēšanu to nosūtot Valkas rajona tiesai. Pirmstiesas pārbaudē
gan no TSDC tika saņemta uzziņa
par to, ka centra rīcībā esošajās bijušās LPSR VDK operatīvajās lietās
un elektroniskajā datu bankā mani
kā iespējamā aģenta ziņojumi vai
kādi citi dokumenti nav atrasti.
Tiesas sēde notika no 14. – 19.jūnijam 1995.gadā Valkā. Sēde pēc
mana lūguma notika atklāti, un
tajā varēja piedalīties kā klausītājs
ikviens interesents no malas. Atceros, tiešām pāris cilvēki uz tiesas

sēdi arī bija atnākuši. Mans statuss
šajā pārbaudes lietā bija – liecinieks
un nevis apsūdzētais. Vēlos piebilst, ka tiesas procesā es atteicos
arī no iespējas izmantot advokāta
palīdzību, jo uzskatīju, ka man no
tiesas nav nekas slēpjams vai noklusējams. Tiesā es liecināju, ka
1978.gadā, būdams Rīgas politehniskā institūta, Mehānikas un mašīnbūves fakultātes students kopā
ar grupu biju nosūtīts uz kolhozu
«Barkava», Madonas rajonā, ražas
novākšanas talkā. Atgriežoties no
kolhoza institūtā, mani izsauca
VDK darbinieks* uz pārrunām un
pārmeta, ka kolhozā es ar savas
grupas biedriem esmu dziedājis ne
tādas dziesmas, kā vajadzētu. Pēc
tam VDK darbinieks* man lika šo
stāstījumu uzrakstīt uz papīra kā
paskaidrojumu un to parakstīt.
Nekādu dokumentu par sadarbību
ar VDK es netiku parakstījis un nekādu segvārdu es netiku izvēlējies.
Otra mana tikšanās ar VDK darbinieku* notika jau pēc institūta pabeigšanas, kad es sāku strādāt
Smiltenes MRS. Tas varēja būt jau
ap kādu 1985.gadu, kad biju paspējis nostrādāt Smiltenes MRS-ā jau
pāris gadus. Neatceros vai es jau
biju tad ievēlēts par komjauniešu
«vadītāju» (komjaunatnes pirmorganizācijas sekretārs) iestādē. Visticamāk, ka jā. No Valkas bija atbraucis VDK darbinieks*, kurš interesējās kā man iet darbā kā jaunajam speciālistam, kā pavadu
brīvo laiku, ar ko vispār nodarbojas jaunieši, bet sarunas noslēgumā
viņš izteica piedāvājumu par sadarbību, ja tāda kādreiz būtu nepieciešama. Saruna notika darba
kolēģu* klātbūtnē, bet nekas rakstīts netika. Vairāk atmiņā ir palikušas divas citas tikšanās Smiltenes
MRS-ā ar Valkas rajona partijas komitejas pārstāvi* par stāšanos partijā. Šīs sarunas arī notika Smiltenes MRS-ā. Paskaidroju, ka netiku
piekritis kļūt arī par PSKP biedra
kandidātu, kas, protams, sarūgtināja partijas komitejas pārstāvi.
Manas paaudzes cilvēki atceras, ka
rajonu partijas komitejās bija biedru uzņemšanas plāns PSKP biedru
rindās, kā arī uzstādījums uzņemt
dažādu kategoriju biedrus (tik un
tik strādniekus, tik darbiniekus ar
augstāko izglītību utt.). Varbūt šāds
plāns bija arī vervēšanai VDK? Nezinu! Vēlāk jau strādājot par Launkalnes ciema IK priekšsēdētāju,
Valkas rajona VDK darbinieki* tika
man zvanījuši un interesējušies par
dažiem ciema iedzīvotājiem. Rakstisku ziņojumu no manis nekad
netika prasījuši, bet pa telefonu kā
amatpersona es tiku sniedzis informāciju.
Izanalizējot iegūtos pierādījumus, tiesa netika ieguvusi faktus
par to, ka man konkrētā laika periodā un vietā, kā arī konkrētā veidā un formā būtu bijusi sadarbība
ar VDK. Ar liecinieku* liecībām un

pārējiem materiāliem šī sadarbība
netika apstiprināta. Balstoties tikai
uz aģenta papildu uzskaites kartīti
un žurnālu aģentu personīgo un
darba lietu reģistrācijai, bez citas
objektīvas informācijas avota, tiesa
nevarēja dot savu vērtējumu sadarbības fakta esamībai ar VDK.
Valkas rajona tiesa nosprieda:
«Atzīt faktu, ka Aināra Zābera apzinātas sadarbības ar bijušās LPSR
VDK esamība nav konstatēta».
Mans ieteikums: ja valsts tiešām
vēlas noskaidrot patiesību (par ko
es šaubos), lai informētu sabiedrību par šiem sarežģītajiem notikumiem, tad to jau vajadzēja un joprojām vajag darīt nekavējoties, negaidot brīdi, kad visi liecinieki,
kuri ir lielākā vai mazākā mērā bijuši iesaistīti šajos procesos, būs jau
«aizgājuši».
*– konkrētas personas, ar kurām
es tikos, bet kuru uzvārdus šajā
rakstā neminēšu.

Līga Lāne, Valkas novada
domes masu pasākumu organizatore

«Es ar ziņu par «čekas maisiem»
mierīgi dzīvoju un konstatējot savu
esamību tur jau vairāk kā divdesmit gadus, pirms Ziemassvētkiem
tikai nobrīnījos, cik daudziem cilvēkiem sociālajos tīklos interesē
rakāties lietās, par kurām daudzi
nekā nezina. Latvietim «visgaršīgākais» ir otrs latvietis, tam nu es
tagad ticu pilnībā.
Toreiz? Deviņdesmitajos gados,
pretendējot uz ierēdņa kandidāta
amatu, bija diezgan liels šoks – mēmais dunča dūriens mugurā no
amatpersonām, kuras es zināju kā
drošības komitejas darbiniekus,
kuri piedalījās rajona sanāksmēs,
pasākumos. Es tajā laikā pat iedomāties nevarēju tos VDK darbības
principus, jo nekad nebiju par tiem
interesējusies un neviens man neko
arī nebija prasījis. Paldies manai toreizējai kolēģei par atbalstu, ticību
man, jo es viņu aicināju līdzi apskatīt manu «vērtīgo» kartiņu. Kā
noskaidroja tiesvedība – «biedrs»
Rusmanis uzrakstījis kartīti uz
mana vārda, piešķīris man segvārdu un priekšnieks – «biedrs» Maļiņins parakstījies manā vietā, jo,
lūk, padomijas brukšanas gados
vēl VDK vajadzējis uzlabot aģentu
vervēšanas plānu un amatpersonas to veiksmīgi izmantoja, pat neinformējot mani.
Tagad? Ja man nebūtu gadi ierēdniecībā, tad ar Ziemassvētku
rūķu «labvēlību» šo faktu es uzzinātu tikai tagad. Un tas būtu pavisam skumīgi, jo pierādīt mazās
kartiņas tapšanu tagad diez vai
man izdotos.
Drīz sāksies Cūkas gads un uz
pavasara pusi sola atkal izmest
kādu «metienu dokumentu», tāpēc
novēlu – rakņāsimies pa savām
dzīvēm – rūpēsimies par savu un
tuvinieku veselību, labklājību, sati-

cību, bet nerakņāsimies pa citu
dzīvēm, jo šaubos, vai tā mazā kartiņa spēj ietekmēt mūsu tagadējo
dzīvi.»

Aivars Trēziņš, Valkas novada domes kultūras nama
senioru jauktā kora «Dziesmu rota» diriģents

«Tas bija pirms braukšanas uz
Ameriku ar «Bumerangu» 1988.
gadā. Mani izsauca uz čeku un
tādu lietu piedāvāja, citādi uz Ameriku nelaidīšot, jo man ir sodāmība, jaunībā mani sodīja par huligānismu. Es neko neapsolīju, neko
neparakstīju, bet arī nenoliedzu un
neprotestēju, jo ļoti gribēju braukt
uz Ameriku. Uzreiz pēc sarunas ar
čeku «Bumeranga» muzikantiem
pateicu, kāda lieta, – ka biju čekā,
ka man piedāvāja visu stāstīt, ko
katrs darījis, ko, protams, nedarīju.
Kad atgriezāmies no Amerikas
mani izsauca uz čeku otru reizi, –
«nu, kā tad tur gāja»? Mans vienīgais teiciens, ko teicu Rusmanim –
«Man atvērās acis kādos sūdos mēs
esam dzīvojuši». Tā bija visa mana
sadarbība ar VDK. Vēlāk, jau Latvijas neatkarības laikā 90.gados,
mūsu pašu drošības dienests, domādams, ja jau mans vārds kartotēkā ir iekšā, tepat, Valkā arī piedāvāja sadarbību. Es galanti atteicos,
teicu, ka neesmu pērkama dvēsele.
Viss turpinās.»

Savu viedokli par valstī radušos situāciju pauda arī
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis

«Valsts par čekas ziņotājiem
un tā saucamajiem «maisiem»,
es domāju, ir pieļāvusi divas
būtiskas kļūdas. Pirmā kļūda
ir tāda, ka vajadzēja šo informāciju publiskot jau sen, kamēr bija dzīvi gan liecinieki,
gan daudzi ziņotāji un viņiem
pašiem pajautāt, kas tad īsti ir
noticis ar viņu komentāru.
Otrā kļūda ir tas, ka vajadzēja
publicēt ar komentāriem. Vajadzēja jau izpētīt vai šis cilvēks
ir bijis reāls aģents. Ja viņš ir
bijis reāls aģents – cik daudz
ziņojumu viņš ir veicis, vai viņš
ir nodarījis arī kaitējumu citiem cilvēkiem un tad sabiedrība varētu redzēt īsto ainu un,
protams, izdarīt secinājumus
un vērtējumus.
Pašlaik visi šie cilvēki ir nonākuši vienādā situācijā un
mēs redzam pēc šo mūsu trīs
darbinieku piemēra, kuri nav
sadarbojušies, ka faktiski tāpat liela Latvijas daļa, kas lasa
publicēto informāciju, bet nezinot lietas apstākļus, domā,
ka viņi ir tādi paši kā tie, kas ir
tiešām nodarījuši būtisku ļaunumu. Tas nav pareizi.» z

Valkas novada domē
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2018.gada 27.decembrī Valkas novada domē pieņemtie lēmumi
1. Pagarināt ar nodibinājumu «Fonds
«Sirds atsaucība»» noslēgto sadarbības līgumu par neapdzīvojamo telpu
izmantošanu Valkā, Rūjienas ielā 3E
(telpa Nr.25, 1.stāvs) līdz 2019.gada
31.decembrim (ieskaitot).
2. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu «Skroders», reģ. Nr.44102013281,
juridiskā adrese: Rīgas iela 24, Valka,
Valkas novads, noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā platība 52 m², t.sk. telpas pamatdarbībai 47,3 m², palīgtelpas 4,7 m²)
nomas līguma termiņu līdz 2019.
gada 31.decembrim (ieskaitot).
3. Ņemt aizņēmumu līdz EUR
2 327 455,83 projekta «Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai» realizācijai no LR

Valsts kases ar atlikto aizņēmuma
atmaksu.
4. Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu EUR
250 000,00 no Latvijas Republikas
Valsts kases.
5. Izveidot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā jaunu amata
vietu – traktora - automašīnas vadītājs ar darba samaksu – minimālo
stundas tarifa likmi ar iespējamo
maksimālo darba algas koeficientu
1,65 euro.
6. Izveidot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā jaunu amata
vietu – uzskaitvedis ar amata vietu
skaitu 0,4 likmes, ar darba algu EUR
655,00 par 1,0 amata likmi.
7. Apstiprināt Valkas novada domes

Drīzumā tiks pabeigti
būvdarbi Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas internātā

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

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.
Paredzētā mērķa grupa ir 1. – 12.
klašu skolēni.
Pirms ziemas iestāšanās tika pabeigti ēkas fasādes atjaunošanas
darbi, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi. Šobrīd intensīvi noris darbi internāta iekštelpās, lai jau pavisam drīz, janvāra beigās, ēka būtu
pilnībā pabeigta. Internātā tiks izveidots 51 dzīvojamais numurs, pla-

ša virtuve ar ēdamzonu, mācību telpa u.c. telpas, kā rezultātā būs iespēja izmitināt 94 bērnus. Tuvākajā laikā plānots uzsākt darbus pie internāta iekārtošanas un mēbeļu iegādes.
Internāta būvniecības kopējās izmaksas ir 1 323 562,25 eiro (bez
PVN). Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums no kopējām
izmaksām internātam ir 40%, pārējo
līdzfinansē Valkas novada dome.
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

Aicina gatavoties Kārķu
Meža dienām un koka
auto sacensībām

Teksts: Sandra Pilskalne

S

estdien, 2019.gada 3. un 4.maijā Kārķos notiks
16.Meža dienas. Šogad visa rosībā notiks Lustiņdruvas mežā, kur izveidosim savdabīgus un oriģinālus apskates objektus, aktīvās atpūtas un dabas izziņu
elementus.
Meža dienu ieskaņas pasākumi sāksies jau 3.maija, kad
notiks izglītojošs seminārs – meistarklase par mežaparku
kopšanu un attīstību. 4.maijā – pasākuma galvenā diena,
kurā kā vienmēr būs darbs, atpūta, radošas darbnīcas un
šogad jau astotās Koka auto sacensības. Dienā spēlēs un arī
vakarā ballē par labu omu rūpēsies grupa «Tandēms pa
trim». Meža dienas vadīs TV radījumu un pasākumu vadītājs Valters Krauze. Abās pasākuma dienās plānotas arī
jaunas un vēl nebijušas aktivitātes, taču par tām sīkāk būs
nākamajās «Valkas Vēstīs».
Aicinām jau brīvos brīžos gatavoties pasākumam – gatavot koka auto. To visu var darīt individuāli vai arī kopā
ar draugiem un ģimeni. Lai labāk varētu sagatavoties sacensībām, aicinām iepazītie ar koka auto sacensību nolikumu. https://www.facebook.com/karkupagasts/ vai Valkas
novada mājas lapā www.valka.lv. Katras klases pirmo trīs
vietu ieguvējiem – sponsoru īpaši sarūpētas balvas.
Būsiet patiesi gaidīti Kārķos! z

priekšsēdētāja 2018.gada 3. decembra rīkojumu Nr.111-v «Par Valkas
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas tirdzniecības vietas
nomu tirgus namiņā – kioskā».
8. Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputātu Aivaru Sjademi. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9. Sociālo lietu komitejā ievēlēt deputātu Vilmāru Vesingi. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10. Saimniecisko lietu komitejā ievēlēt deputātu Aivaru Gaili. Lēmums
stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11. Finanšu komitejā ievēlēt deputāti Daci Bašķi. Lēmums stājas spēkā
ar tā pieņemšanas brīdi.
12. Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputātu Vilmāru Ve-

singi. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Kārķu pagastā «Osiņas», kadastra numurs 9466 005 0307, izsoles
rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju - SIA «Tele Tower», reģistrācijas numurs 40103257495, kas izsolē
nosolīja augstāko cenu EUR 2307,00
(divi tūkstoši trīs simti septiņi euro
un 00 centi).
13.2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA
«Tele Tower», reģistra numurs
40103257495, par nekustamo īpašumu: Valkas novada Kārķu pagastā
«Osiņas», kadastra numurs 9466 005
0307, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9466 005 0305,
platība 0,62 ha. z

Februāra aktivitātes projekta
«Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Valkas
novadā» ietvaros

Teksts: Baiba Vorobjeva, 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 februāra mēnesī norisināsies
sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties:

nāra ielā 23 notiek vingrošana pasākuma «Vingrošana senioriem 2017.
– 2019.gadā» cikla ietvaros;

• 26.februārī plkst. 15.00 Valkā,
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā Semināra ielā 23 2.stāvā
aicināti visi interesenti uz kārtējo
pasākumu «Praktiskas, izglītojošas
• katru pirmdienu plkst. 18.15 Val- nodarbības par ekonomiska, vesekā, Beverīnas ielā 3 2.stāva zālē, no- līga uztura tēmu 2017. – 2019.
tiek 40 minūšu garas fizisko aktivi- gadā».
tāšu nodarbības pasākuma «FizisNodarbības un lekcijas notiek
kas aktivitātes sēdoša darba darītāBEZ MAKSAS!!!
jiem 2019.gada» cikla ietvaros;
Visi Valkas novada iedzīvotāji ai• otrdienās un ceturtdienās plkst. cināti piedalīties sev interesējošos
9.00 – 10.00 Valkā, Latvijas Sarkanā iepriekš minētajos pasākumos! z
Krusta Valkas komitejas ēkā Semi-

Skaļā lasīšana visā Latvijā
notiek jau otro gadu

Teksts: Una Grāve, Valkas novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre,
Skaļās lasīšanas sacensību Valkas reģiona kuratore

L

atvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) jau
otro gadu 5. un 6.klašu skolēniem turpina Skaļās lasīšanas sacensību, kurā katrs dalībnieks skaļi lasa fragmentu no paša izvēlētās
grāmatas. Šo sacensību īstenošanu un organizēšanu Smiltenes, Strenču un Valkas novados
veic bibliotekāri un skolotāji, koordinē Valkas
novada Centrālā bibliotēka.
Sacensību metodika ir aizgūta no Holandes,
kur šāda veida konkurss notiek jau vairāk nekā
20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu. Latvijā, šādai Skaļās lasīšanas sacensībai notiekot pirmo
reizi, tajā piedalījās necerēti liels skaits dalībnieku – tie bija vairāk nekā septiņi tūkstoši. Šogad, sacensību otrajā gadā, ir jūtams, ka ieinteresēto pulks aug vēl lielāks.
Skaļās lasīšanas sacensība tiek rīkota trīs
kārtās. 1.kārtā skolēni piedalās konkursā savās
skolās un bibliotēkās. Šogad Valkas reģionā jau
ir teju 300 skaļo 11 – 12 gadīgo lasītāju. Valkas
J.Cimzes ģimnāzijā 1.kārtā piedalījušies 87 skolēni no 5. un 6.klases. Jau 13.februārī ģimnāzijā
notiks 2.kārtas pusfināls, kurā aicināti piedalī-

ties 19 skolēni, no kuriem pieci varēs doties uz
reģiona finālu.
2.kārtā – reģiona finālā satiekas labākie lasītāji no Smiltenes, Strenču un Valkas novada.
2018.gadā par uzvarētāju Valkas reģionā kļuva
Smiltenes vidusskolas 5.klases skolniece Jasmīna Pakalne, kura lasīja fragmentu no Dž.Rodari
grāmatas «Sīpoliņa piedzīvojumi». Tādēļ šogad
Skaļās lasīšanas Valkas reģiona fināls norisināsies tieši Smiltenē 2019.gada 21.martā Smiltenes
bērnu bibliotēkā, kur piedalīsies 15 dalībnieki.
Un tikai viens, uzvarētājs, no šīs kārtas dosies
uz 3.kārtu – Skaļās lasīšanas sacensību Nacionālo finālu, kas notiks 2019.gada 18.maijā Gaismas pilī.
Uzsākot šo lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu
literatūras centrs, iesaistītās Latvijas bibliotēkas
un skolas vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un
grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas
aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. z
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Attīstības un plānošanas nodaļas paveiktais 2018.gadā
2018.gadā projektu jomā

Par 2018.gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis –
550 237,27 EUR, (no tā 11 535,1 EUR nokavējuma nauda).
Valkas novada dome 2018.gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības
tai skaitā:
ieviestajos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījuNekustamā
Aprēķināts, Samaksāts, EUR par
Samaksāti parādi
si 6 585 895 EUR un 2018.gadā saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir īpašuma veids
EUR par
2018.gadu (kārtējie
EUR (par iepriek5 168 062 EUR.
2018.gadu maksājumi, tai sk. nošējiem periodiem,
Attīstības un plānošanas nodaļa 2018.gadā turpināja darbu un izstrādāja jaunus projektus ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda
ietvaros izsludinātajām projektu atlase kārtām: 1 Kohēzijas fonda projekta, 6 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti, 1 Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekti, 10 LEADER projekti, turpināja darbu pie
3 Interreg Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projektu, 1 LIFE programmas projekta, 2 Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projektu, 4 citu ES programmu līdzfinansēto projektu ieviešanas, izstrādāja 1 Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas projektu un uzsāka darbu pie 1 Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un 1 ERAF SAM 3.3.1.projekta izstrādes.
Visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes (PII) ir iesaistījušās Eiropas un valsts līdzfinansētā programmā «Piens un augļi skolai». Programmas ietvaros bez maksas trīs reizes mācību nedēļā visu
novada PII un skolu 1. – 9.klašu skolēni var saņemt pienu un augļus.
2018.gadā par Skolas pienu ir saņemta 13 818,58 EUR ES un valsts budžeta dotācija.
Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija
Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu plānu aktualizācijas.
Kapu plāni, ar kapu pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2018.gadā un iepriekšējā gadā.
Uzreiz pēc Kapusvētkiem Valkas pilsētas kapos notika kapsētu apsekošana, ar mērķi noskaidrot nekoptās kapavietas. Informācija par nekoptajām kapavietām publicēta Valkas novada domes mājaslapā http://
valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/kapsetas-1
Nekustamā īpašuma nodokļu administrācijā
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir 13586, no tās zemei – 8007, ēkām – 5579.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2018.gadā sastāda
537 950,22 EUR.

«Zvārtavas sniegotie apļi 2019» aicina!

H

Zeme
Ēkas, mājoklis

396 160,33
154 076,94

kavējuma nauda)

tai sk. nokavējuma
nauda)

370 818,33
141 762,01

25 342,0
12 314,93

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2019.
sastāda EUR 88 488,57, nokavējuma nauda EUR 30 812,28, kopā EUR
119 300,85.
2018.gadā izsūtīti 350 atgādinājumi un brīdinājumi par nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas samaksu. Izsūtīti
249 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavots
141 lēmums par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā un nodoti Tiesu izpildītājiem – parādu piedziņai.
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 10 lēmumi par nokavēto
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi. Regulāri tiek
sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju
pieprasījumiem un fizisku un juridisku personu iesniegumiem.
Ikdienā tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām
un mazturīgajām personām, piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti
dažādi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 3324 EUR apmērā.
Visa gada laikā, novada nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē
tiek veikta datu aktualizēšana, atbilstoši, Valsts zemes dienesta un
Zemesgrāmatas datiem.
Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs. Katru dienu tiek
izskatīts mantojumu reģistrs un ir iesniegti 6 kreditora prasījumi
mantojumu lietās.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2019.gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par
2018.gadu. Papildus aprēķinātā summa sastāda 13 405,30 EUR. z

Valcēnietis Arturs Klots divreiz
uzvar PK posmos Oberhofā

ei, hei, visiem ziemas prieku baudītājiem un aktīvistiem! Kad jūs
pēdējo reizi esat slēpojuši gleznainajos Zvārtavas pakalnos? Neatceraties?
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
To visu var labot! Šogad 2.februārī visi gribētāji slēpot, braukt ar ragu- Foto: Ģirts Kehris
tiņām, vai kā citādi baudīt ziemas priekus tiek aicināti uz Zvārtavas pagasta Ozolskolu, kur norisināsies sportisko aktivitāšu diena ar nosaukumu
ēdējo divu gadu pasaules čempions parabobslejā Arturs Klots 19.
«Zvārtavas sniegotie apļi 2019».
un 20.janvārī Oberhofas trasē Vācijā uzvarēja divās Pasaules kauParedzamās disciplīnas slēpošanai klasiskajā stilā:
sa
sacensībās.
• Iesācējiem 3,1 km, jeb 1 aplis;
Klots palika nepārspēts visos četros braucienos – abās sacensībās pir• Amatieriem – 2 apļi, jeb 6,2 km;
mais
trijnieks bija nemainīgs, otro vietu ieņēma Andreass Kapfingers
• Sportistiem un izturīgajiem – 5 apļi, jeb 15,5 km.
no
Austrijas,
bet trešais bija Korijs Meps no Lielbritānijas.
Papildus slēpošanai būs aktivitātes visai ģimenei: braukšana ar ragaviPēdējās
divas
šīs sezonas Pasaules kausa sacensības kalendārā notiks
ņām no kalna, darbošanās ar hokeja ripu un nūju, mazuļu vilkšana ragavifebruāra vidū Sanktmoricas trasē, bet pasaules čempionāts marta beiņās, ziemas zābaka mešana, retro slēpju izstāde u.c. aktivitātes.
Ziemas dienas norises vieta ir Zvārtavas pagasta Ozolu skola. Līdz ar gās tiks aizvadīts Leikplesidas Olimpiskajā trasē, ASV.
to apmeklētājiem būs pieejamas siltas telpas, kur pārģērbties un sasildīties,
Valkas novada pašvaldība lepojas ar valcēnieša Artura sasniegumiem
kā arī izmantot skolas tualetes.
un prieks par to, ka beidzot arī viņam tika piešķirta valsts prēmija 6000
Vēl organizatori visus dalībniekus pacienās ar siltu tēju un turpat uz eiro apjomā. z
vietas gatavotu gardu zupu. z

P

Ērģemes slidotavas darba laiks un
izmantošanas grafiks

Slidotavas darba laiks
(apgaismojums, ģērbtuve):
Pirmdiena 17.00 – 21.00
Otrdiena 17.00 – 21.00
Trešdiena 17.00 – 21.00
Ceturtdiena 17.00 – 21.00
Piektdiena 17.00 – 22.00
Sestdiena 10.00 – 22.00
Svētdiena 10.00 – 21.00
Informācija: 26449270.

Slidotavas izmantošanas
grafiks:
Darba dienās:
8.30 – 10.00 ledus uzkopšana
10.00 – 13.00 Ērģemes pamatskola
13.00 – 17.00 ledus uzkopšana

17.00 – 19.00 slidošana, slidošana
ar nūjām
19.00 – 20.00 hokejs
20.00 – 21.00 slidošana, slidošana
ar nūjām
Brīvdienās un svētku dienās:
10.00 – 13.00 slidošana, slidošana
ar nūjām
13.30 – 15.00 hokejs
15.00 – 22.00 slidošana, slidošana
ar nūjām

Slidotavas izmantošanas grafiks
var tikt mainīts ledus uzkopšanu darbu, sporta pasākumu dēļ. Sekojiet informācijai! z

Alvils Brants (no kreisās), trenere Vita Kotāne un Artūrs Klots
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Dzimtsarakstu nodaļas 2018.gada veikuma apkopojums
Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika
Valkas novadā 2018.gadā

2018.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 242 civilstāvokļa aktu reģistri: 62
dzimšanas, 36 laulības un 144 miršanas reģistri.
Veikti 22 papildinājumi un labojumi reģistros,
noformētas 5 vārda, uzvārda un tautības ieraksta
maiņas lietas. Sagatavotas un izsniegtas 310 ģerboņapliecības un 114 izziņas un izraksti.

Dzimšana

2018.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 62 dzimšanas reģistri, kas ir par 16
mazāk nekā 2017.gadā. Piedzimušas 33 meitenītes
un 29 zēni. 23 (37%) bērni dzimuši, vecākiem esot
laulībā, 38 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu,
bet 1 dzimšanas reģistrā ziņu par tēvu nav. 20 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21 gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 – trešie, 4 – ceturtie, 2 – piektie un viens – devītais! 36
jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija
Valkas pilsētā, 5 – Valkas pagastā, 6 – Ērģemes
pagastā, 2 – Kārķu pagastā, 4 – Vijciema pagastā,
7 – Zvārtavas pagastā, 2 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts novembrī, kad novadā piedzima tikai 3 bērniņi, visvairāk saulgriežu mēnešos: jūnijā – 9 un decembrī – 8!
Septiņiem bērniem vecāki devuši divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem kļuvuši Elija un Opāla, Raens un Brajens. Pa 2 reizēm
meitiņām doti vārdi Dārta un Marta, zēniem –
Roberts un Ernests, pārējie vārdi izvēlēti pa vienai reizei. Joprojām populāri ir latviskie vārdiņi
– Ieva, Grieta, Līva, Krišjānis, Mārtiņš.

25, vecuma grupā no 71 – 80 gadiem – 32, vecuma
grupā no 81 – 90 gadiem – 44, vecuma grupā virs
90 gadiem – 14 mirušie.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis vasaras mēnešos – jūnijā – 12, jūlijā un augustā – pa 18,
vismazākais – gada beigās – oktobrī 6, decembrī
– 4, savukārt novadam «vismelnākās» dienas bija
3.aprīlis, 10.jūlijs, 20. un 26.novembris, kad katru
dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti 4 miršanas gadījumi, bet 6. augustā – 6.

Dabiskais pieaugums –
izteikti ar mīnusa zīmi

Kaut arī nedaudz samazinājies gadā mirušo
skaits, tomēr dzimušo skaita kritums ir ievērojams un demogrāfiskā situācija novadā 2018.gadā
diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums
ir izteikti negatīvs – mirstība vairāk kā 2 reizes
jeb par 82 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir
lielāka, kā iepriekšējos gados.

Laulība

maksas laulību «akcija» paredzēta pāriem, kuri
nevēlas vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar
daudziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. Par šo pasākumu parasti saņemam labas
atsauksmes, tādēļ plānojam tādu rīkot arī šogad
– 18.maijā. Ceram sagaidīt gan jaunas ģimenītes
ar esošiem vai gaidāmiem mazuļiem, kā arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši daudzus gadus un kuriem jāsakārto tikai attiecību juridiskā daļa. PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI – LĪDZ
17.APRĪLIM!
Pērn no jau ceturto reizi rīkojām STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTU PASĀKUMU – SUDRABA LAIMES KAROTĪŠU SVĒTKUS IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ DZIMUŠAJIEM MŪSU
NOVADA BĒRNIEM. Uz šiem svētkiem tika aicināti 2017.gadā dzimušie Valkas novadā deklarētie
bērni ar vecākiem. Tapa nu jau tradicionālā visu
gadā dzimušo mazuļu un viņu vecāku kopbilde,
bērni saņēma pašvaldības dāvanu – sudraba karotīti ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu! Ielūgumus uz šīpavasara svētkiem, kas notiks 18.maijā, saņems novada 2018.gadā dzimušie
un viņu ģimenes!
Pagājušajā gadā turpinājām sveikt novadā dzīvojošos Zelta un Dimanta pārus. Tikām suminājuši 13 pārus, kas saskaņā un mīlestībā kopā nodzīvojuši 50 gadus, divus pārus pēc skaisti kopā
nodzīvotiem 60 gadiem sveicām Dimanta kāzās.
MĪĻI SVEICIENI UN LABAS VESELĪBAS VĒLĒJUMI VISIEM MŪSU KĀZU JUBILĀRIEM!
Aicinām atsaukties «Zelta ģimenes», kam
skaistais notikums gaidāms šajā – 2019.gadā! Lūdzam bērnus, draugus, kaimiņus, bijušos kolēģus
pieteikt mums Zelta un Dimanta pārus!

Salīdzinājumā ar 2017.gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 39 laulības, pērn to skaits samazinājās līdz 36 un atgriezās iepriekšējo gadu līmenī. Četras laulības reģistrētas baznīcās, sešas noslēgtas ar citu valstu pilsoņiem. Pirmajā laulībā
stājušies 20 vīrieši un 22 sievietes, laimi otro reizi
mēģinājuši atrast 14 vīrieši un 10 sievietes, trīs dāmas un divi kungi «otro pusīti apņēma» trešo reizi, bet viena dāma savu visīstāko atrada ar ceturto gājienu! Jaunākajam līgavainim bija 21 gads,
vecākajam – 81, jaunākajai līgaviņai – 18 gadi, vecākajai – 71 gads! Saticību, uzticību un pieticību
visām mūsu laimīgajām jaunajām ģimenēm!
Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūnijs, jūlijs un augusts. Maiju par kāzu
Dzīvesvietas deklarēšana
mēnesi izvēlējās 3 mūsu organizētās «bezmaksas
Dzimtsarakstu
nodaļā var deklarēt dzīvesvielaulību akcijas» pāri.
Miršana
tu
un
saņemt
izziņas
par deklarēto dzīvesvietu;
Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme
Dzimtsarakstu nodaļa lemj arī par deklarētās
2018.gadā nedaudz samazinājies reģistrēto mi- par laulības šķiršanu izdarīta 27 reģistros.
dzīvesvietas anulēšanu.
rušo skaits – reģistrētas 144 miršanas, kas ir par 8
Pērn Valkas novadā dzīvesvietu piedeklarējumazāk, kā 2017.gadā. Mirušas 80 sievietes un 64
Ceremonijas un svētki
šas 726 personas, t.s. Valkā 511, Ērģemes pagastā
vīrieši. Miruši 84 Valkas iedzīvotāji, 11 Ērģemes
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā notiek
pagastā, 10 Kārķu pagastā, 18 Valkas pagastā, 7 arī svinīgas bērnu dzimšanas reģistrācijas un – 49, Kārķu pagastā 30, Valkas pagastā 67, VijcieVijciema pagastā, 2 Zvārtavas pagastā dzīvojušie kāzu jubileju ceremonijas, kā arī tiek organizēti ma pagastā 35, Zvārtavas pagastā – 344.
No Valkas novada 2018. gadā «aizdeklarējušās»
un 12 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti dažādi lielāki pasākumi.
386 personas.
zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazināKārtējo reizi īstenojām mūsu tradīciju – par
Pieņemti lēmumi par 64 personu deklarētās
jies arī mirušo skaits «spēka gados», tādēļ pieau- godu Starptautiskajai ģimenes dienai BEZMAKdzis mirušo vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 SAS SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU. Jauna- dzīvesvietas anulēšanu.
Personām un iestādēm izsniegtas 217 izziņas
gadiem miruši 7 cilvēki, vecuma grupā no 51 – 60 jiem pāriem nebija jāmaksā par svinīgo ceremonigadiem – 22, vecuma grupā no 61 – 70 gadiem – ju, bet tikai valsts nodeva – EUR 14.00, un šī bez- par deklarēto dzīvesvietu. z

Barikāžu atcere Valkas novadā
1

8.janvārī Kārķos notika 1991.gada barikāžu atceres pasākums «Uguns sniegā», kur uz salas pie Dabas koncertzāles
tika iedegts ugunskurs.
Apmeklētāji pie ugunskura dalījās ar savām atmiņām un
stāstiem par barikāžu laiku, un pie siltas tējas tases dziedāja
dziesmas akordeona pavadījumā.
Pēc tam Kārķu tautas namā bija iespēja noskatīties režisora
Ginta Grūbes filmu «Lustrum», kas ir viena no Latvijas 100–gades filmām.
Barikāžu atceres piemiņas dienu veidoja arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni. Jaunsargi bija parūpējušies par ugunskuru un tēju, bet 12.klases skolēni politikas un tiesību stundā
bija izveidojuši prezentāciju par barikāžu laiku.
Šajā patriotiskajā un Latvijai tik zīmīgajā laikā, 19.janvārī norisinājās jauno zemessargu svinīgā zvēresta došanas ceremonija, kurā zvērestu deva seši jaunie Zemessardzes 22.kājnieku bataljona zemessargi.
Svinīgajā zvēresta došanas ceremonijā piedalījās 22.kājnieku
bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins, 22.
kājnieku bataljona 2.rotas virsseržants Ingus Auziņš un Valkas
novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Pasākuma laikā tika apbalvoti un godināti Valkas zemessargi, kuri aktīvi iesaistījušies Zemessardzē, stiprinot valsts aizsardzības spējas. z

Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
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Valkas novada sieviešu koris
«Ziemeļstīga» piedalījies savā
pirmajā konkursā
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

N

o 10. līdz 13.janvārim Daugavpilī notika 13.Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls «Sudraba zvani». Tajā piedalījās spēcīgi
mūziķi no vairākām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas. Jaunie dziedātāji, kā arī ansambļi un kori sacentās vairākās kategorijās.
Valkas novada sieviešu korim «Ziemeļstīga» (diriģente Karīna Pundzjus) šis bija pirmais konkurss. Mūsu kolektīvs bija vienīgais, kas piedalījās divās festivāla kategorijās: tautas mūzika un mūsdienu garīgā
mūzika. Izturot milzīgu spriedzi un konkurenci, koris «Ziemeļstīga»
gan tautas mūzikas kategorijā, gan garīgās mūzikas kategorijā ieguva
augsto 2.pakāpes diplomu.
Kora dalībnieces saka paldies Valkas novada domei un SIA «Valkas
aptieka» par finansiālo atbalstu! z

TURNAS TAUTAS NAMĀ
9.FEBRUĀRĪ plkst. 17.00

Muzejs aicina iesniegt
darbus 2019.gada Valkas novada
mākslinieku darbu izstādei
Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

V

alkas novadpētniecības muzejs organizē kārtējo Valkas novada
mākslinieku darbu izstādi. Šogad nosaukums un devīze ir «Sirds

acis».
Kā vienmēr muzejs aicina piedalīties māksliniekus, kas dzīvo vai ir
kā citādi saistīti ar Valkas novadu. Izstādē var piedalīties jebkurā žanrā
strādājoši mākslinieki ar vienu darbu, kas līdz šim nav eksponēts.
Lūdzam izstādei darbus iesniegt līdz 2019.gada 29.martam darba
dienās plkst. 8.00 – 17.00 Valkas novadpētniecības muzejā – Valkā, Rīgas
ielā 64.
Izstāde «Sirds acis» būs skatāma muzeja Izstāžu zālē no 6.aprīļa līdz
11.maijam.
Izstādes atklāšana paredzēta 2019.gada 6.aprīlī.
Laipni lūdzam!
Plašāka informācija – muzeja speciāliste Viktorija Maļukova:
tālrunis: 647 22198,
e-pasts: muzejs@valka.lv z

Izstāde «ATSK ATS»
Valkas novadpētniecības muzejā
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

V

alkas novadpētniecības muzejā Valkā, Rīgas ielā 64, no
26.janvāra līdz 31.martam medaļu mākslinieka, grafikas dizainera un gleznotāja Jāņa Strupuļa darbu izstāde «ATSKATS»
28.janvārī ir 70 gadu jubileja vienam no Latvijas izcilākajiem medaļu
māksliniekiem, grafikas dizaineram un gleznotājam Jānim Strupulim.
Mākslinieka Jāņa Strupuļa darbi ir unikāla un nozīmīga Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļa. Īpaši viņa radītās medaļas ir augstvērtīgi
mākslas priekšmeti, kas veido būtisku lappusi Latvijas medaļu mākslas
vēsturē. Jāņa Strupuļa darbi atrodas astoņpadsmit valstu 60 muzejos
un daudzās privātajās kolekcijās. Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne
J. Strupuli raksturo šādi: «Nezinu latviešu mākslā mūsu paaudzē otru
tādu radošu personību, kura tik mērķtiecīgi un harmoniski būtu savu
talantu īstenojusi un iekodējusi nu jau uz laiku laikiem Latvijas kultūras vēsturē.»
Izstādē «ATSKATS» demonstrēti Jāņa Strupuļa darbi no 1970.gada
līdz 2018.gadam, kas atklāj mākslinieka radošās darbības daudzpusību:
medaļas, monētu modeļi, tēlniecība, gleznas, zīmējumi, heraldika, grafiskais dizains, koktēlniecības darbi.
Sagatavots un izdots Jāņa Strupuļa 70 gadu jubilejas katalogs «ATSKATS». Tajā apkopoti Jāņa Strupuļa darbi no 1970.gada līdz 2018.gadam. Teksti ir latviešu un angļu valodā. Izdevējs ir Medicīnas muzeja
atbalsta fonda biedrība. Katalogs izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
un Pētera Cielava atbalstu.
Jāņa Strupuļa dzimtā puse ir Vecpiebalga. Ar Valku māksliniekam
ciešākas saites bija agrā jaunībā. J.Strupulis mācījās Valkas 1.vidusskolā
(tagad Valkas ģimnāzija) laikā no 1964. līdz 1966.gadam. «Pirms tam
vairākas vasaras esmu pavadījis Valkā, jo te dzīvoja mana vecāmāte. Likās
pašsaprotami, ka jāstājas Valkas 1.vidusskolā. Arī studējot Latvijas Mākslas
akadēmijā un vēlāk, bieži esmu bijis Valkā, jo tad te dzīvoja arī mana māte
(līdz 1984.gadam),» atceras Jānis Strupulis. Valkā Jānim Strupulim radās
interese par mākslu. Te viņš sāka pirkt pirmās mākslas grāmatas un
apmeklēja fakultatīvās mākslas vēstures stundas Valkas 1. vidusskolā
pie skolotāja un gleznotāja Harija Bērziņa (1904. –1977.).
Jau kļuvis par profesionālu un pasaulē atpazītu mākslinieku, Jānis
Strupulis vienmēr ir atsaucies uz valcēniešu uzaicinājumiem gan veidot
kādu medaļu, gan piedalīties izstādēs.
Valkas novadpētniecības muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 50
Jāņa Strupuļa veidotās medaļas un plaketes.
Esam pateicīgi izcilajam māksliniekam, ka viņš savas nozīmīgās jubilejas pirmo izstādi piekrita rīkot Valkā – savā jaunības dienu pilsētā.
Izstāde «ATSKATS» apskatāma līdz 31.martam.
Muzeja darba laiks:
pirmdienās - piektdienās plkst. 10.00 – 17.00;
sestdienās
plkst. 10.00 – 16.00.
Ieejas maksa izstādē: EUR 0,75; pensionāriem, studentiem un skolēniem – EUR 0,30. z
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Cirka programma bērniem un
ģimenēm – «Alise Aizspogulijā»
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

1

3.februārī plkst. 18.00 Valkas pilsētas kultūras namā viesosies
cirka kolektīvs «Argo» no Ukrainas ar iespaidīgu programmu
bērniem un ģimenēm – «Alise Aizspogulijā»
Skatītājus priecēs tēlaina, teatralizēta cirka programma, kas aizvedīs
ikvienu uz maģisku bērnības pasauli, kurā sastaps Alisi, Češīras kaķi,
ultravioletos spokus, kāpurus, gigantiskos sienāžus, milzu tauriņus un,
protams, Siržu karalieni. Pasākuma apmeklētāji būs patīkami pārsteigti
par iespaidīgo cirka šova programmu.
Biļešu cena pasākuma dienā 8,00 eiro, iepriekšpārdošanā 7,00 eiro (izmantojot atlaižu kodu: TIGRIS). Bērniem līdz 3 gadu vecumam (vecāku
pavadībā) ieeja ir bez maksas, neaizņemot papildus sēdvietu.
Izrāde ir 1 stundu 30 minūtes gara, ar 15 minūšu starpbrīdi.
Biļetes Valkas pilsētas kultūras namā, Biļešu Paradīzes kasēs un
www.bilesuparadize.lv z

Animācijas filmas «Jēkabs,
Mimmi un lidojošies suņi» seanss
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

1

8.februārī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā
notiks jaunās animācijas filmas
«Jēkabs, Mimmi un lidojošies
suņi» seanss
Tas ir vasaras piedzīvojumu
stāsts par diviem bērniem, runājošu suņu baru un priekšpilsētas
glābšanu.
Animācijas filma visai ģimenei,
70 minūtes gara. Režisors: Ed-

munds Jansons.
Filma tapusi Nacionālā kino
centra programmas «Latvijas filmas Latvijas simtgadei» ietvaros
sadarbībā ar Polijas animācijas studiju «Letko» un ir saņēmusi Nacionālā kino centra, Polijas filmu institūta un «Radošā Eiropa» programmas MEDIA finansējumu.
Ieeja uz seansu: 1,50 eiro. z

31.janvārī tiks atzīmēta Paju
kaujas un Valgas atbrīvošanas
100.gadadiena

3

1.janvārī tiks atzīmēta Paju
kaujas 100.gadadiena un Valgas atbrīvošana, kas risinājās vienu
dienu vēlāk. Kauja pie Paju muižas
bija būtisks pagrieziena punkts
Brīvības cīņās, kas noteica Valgas
pilsētas un tās būtiskā dzelzceļa
mezgla pārņemšanu Igaunijas ka-

raspēkiem. Līdz ar Igaunijas tautas
karaspēku Tartus un Valgas grupai lielu ieguldījumu sniedza arī
drosmīgie cīnītāji no Somijas Ziemeļu dēlu pulka, kas kaujā cieta
lielus zaudējumus. Programma:
www.valka.lv z

Izglītībā
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Mācām un mācāmies
Teksts: Gunita Gindra, VJCĢ direktores vietniece

V

alkas Jāņa Cimzes saimei
ziema ir ļoti darbīgs laika
periods gan skolēniem apgūstot
dažādas prasmes un zināšanas,
gan skolotājiem plānojot pēc iespējas interesantāku mācību procesu.
Skolas ikdienu caurvij ierastas mācību stundas kā arī neparastas lekcijas, ekskursijas, konkursi un citas
aktivitātes.
Viens no ne tik ikdienišķiem pasākumiem skolā notika mācību
gada noslēguma dienās, kad 1.semestra vērtējumi bija izlikti, bet
mācības turpinājās un 7. – 12.klašu
skolēniem tika organizēts Erudīts
«Apceļo Latviju!». Skolēniem bija
iespēja uz mūsu Latviju paraudzīties no 10 dažādu mācību priekš-

metu skatu punktiem.
Skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, bija izveidojuši mācību priekšmetu stacijas, kurās 20 minūtēs
skolēniem komandās bija jāveic uzdevumi par Latviju. Azartiska bija
matemātikas stacija, kurā ar balsošanas pultīm un ActivInspire programmu bija jāizvērtē savas zināšanas, loģiskā domāšana par Latviju
skaitļos un faktos.
Angļu valodas stacijā apvienojās
prāta, pirkstu un ķermeņa veiklība
un attapība. Uzdevumi ietvēra darbu ar vārdnīcām, ģeogrāfijas atlantu un atrodamiem pilsētu ģerboņiem, bija saistība ar Ziemassvētku
kulinārijas tradīcijām, angļu «melno humoru», puzles likšanu, loka-

nības pārbaudi.
Erudīta stacijā «Kultūras bagātības» skolēniem bija nepieciešams
meklēt, lasīt, atrast, precizēt, norādīt un atrasto informāciju sasaistīt,
lai rezultātā, uzzinot arī ko jaunu,
Latvijas kartē būtu atzīmētas vietas, ar kurām dažādos periodos dažādi saistīta latviešu rakstnieku
dzīve.
Skolēnu erudīcija Latvijas sporta
dzīvē tika pārbaudīta sporta stacijā, kurā norisinājās «Mēmais šovs»
par populārākajiem sporta veidiem
un sportistiem.
Dabaszinību stacijā skolēni mēģināja atpazīt Latvijas augus, bet
stacijā «Latvija burtu pa burtam...»
– ierobežotā laikā ar kādu no alfabēta burtiem bija jāuzraksta īpašvārdi ar Latvijas pilsētu, ezeru,

upju, grāmatu, laikrakstu, uzņēmumu nosaukumiem.
Tā kā Erudīts notika pirms Ziemassvētkiem, tad radošajā stacijā
jaunieši gatavoja arī Ziemassvētku
apsveikumus.
Šādi organizēta mācību diena
skolotājiem prasīja lielu laika un
darba ieguldījumu, jo uzdevumus
veidojām neikdienišķus un centāmies iekļaut mūsdienīgas tehnoloģijas. Mācījāmies gan mēs – skolotāji, gan mūsu skolēni. Prieks, ka
skolēni šo Erudīta «Iepazīsti Latviju Ziemassvētkos!», novērtēja ļoti
atzinīgi Labais novērtējums un
skolotājiem gūtais gandarījums sadarbojoties un strādājot citādi, liek
mums domāt un plānot nākamos
ar mācību darbu saistītos pasākumus. z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu
brauciens uz Strasbūru
E

iropas Parlamenta vēstnieku skolas ietvaros
septiņi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni
un skolotāja Vineta Skutāne. Viņi devās uz Eiropas
Parlamentu kopā ar Daugavpils 12 vidusskolas, Tukuma 2.vidusskolas un Salaspils 1.vidusskolas skolēniem.
Turpceļā gan gulējām, gan mācījāmies, gan atkārtojām tematus Eiroskolas nodarbībām. Pārsteigumu
piedzīvojām pusdienojot «Abrā», Polijā, kur ēdienkarte bija latviešu valodā, kā arī īpašnieks runāja latviski.
Nākamajā dienā apmeklējām Kutna Horas pilsētu
Čehijā, kas ir iekļauta UNESCO kultūras mantojuma
sarakstā. Apskatījām «Kaulu baznīcu» un Sv.Barbaras gotiskajā stila katedrāli. Šeit mēs izbaudījām ziemas priekus, kārtīgi izpikojoties. Vakarā iepazinām
Prāgas vecpilsētu Ziemassvētku noskaņās. Tas bija
brīnišķīgi, kaut arī tika nostaigāti vairāk par 20 kilometriem.
Nirnbergā apmeklējām izslavēto Ziemassvētku
tirdziņu vecpilsētā. Nakšņojām Vācijā, nelielā viesnīcā kalnos. Tie bija brīnišķīgi skati, ieraugot kalnus ar
izgreznotajām mājām vakarā un īstus kalnus gaismai uzaustot.
14.decembra rītā devāmies uz Eiropas Parlamenta
Eiroskolas nodarbībām. Bijām sadalīti grupās, kurās
notika darbs un diskusijas par noteiktām, sagatavotām tēmām. Bija nepieciešama prasme sadarboties
un komunicēt angļu valodā. Nodarbībās piedalījās
vairāk kā 400 skolēnu no visām Eiropas Savienības
valstīm. Spēlējām Eirospēli un grupās sagatavojām
ziņojumus pēcpusdienas plenārsēdei. Diena bija gara
un piepildīta, taču nogurums netraucēja vakarā doties uz Strasbūras vecpilsētu, kurā pirms dažām dienām bija noticis terora akts, tādēļ arī drošības pasākumu dēļ katru no mums pārbaudīja.
Pēc labi paveikta darba devāmies mājup. Atceļā
apmeklējām Sinsheimas tehnikas muzeju.
Brauciena laikā apgūtie mācību priekšmeti – matemātika un ekonomika, lai rēķinātu dažādos valūtas kursus un izdarītu iepirkumus, par sportu atcerējāmies pārvietojoties ar kājām vai stiepjot koferus
pa kāpnēm, angļu valoda saziņai, bet ģeogrāfija un
vēsture iepazīstoties ar kultūras mantojuma objektiem.
Esam ieguvēji, jo šāds brauciens ir lieliska pieredze iepazīstot citu valstu kultūru, sazināties ar citiem un uzzināt par Eiropas Parlamentu.
Rakstu sagatavoja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
skolēni: E.Stahovska, R.Vabale, K.Bergholde, J.J.Jansone, K.Irkle, E.Utkins, J.Jančevskis un skolotāja
V.Skutāne. z
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18.martā plkst. 19.00
Valkas pilsētas
kultūras namā filma
«Klases salidojums»

Danču nakts Ģikšos
P

agājušais gads ir simtgades
Dziesmu un Deju svētku
gads – kopējo kultūras mantojuma
izpratnes un mīlestības apliecinājuma laiks. Lai mēs kopīgi nonāktu
līdz svētkiem, ikdienā ir jāveido un
jāattīsta šī izpratne un mīlestība.
Īpaši svarīgi tas ir jauniešiem, kuru
vērtību sistēma vēl veidojas, tādēļ
tradicionāli jauniešu deju kolektīva
«Vendīgs» dalībnieki janvārī dodas
uz starptautisko Ģikšu danču nakti. Tur vienuviet tiekas pavisam
mazi dejotāji, jaunieši un arī sirmgalvji. Milzīga nozīme Ģikšu danču naktij ir latviešu tautas kultūras
mantojuma piederības izjūtas veidošanā.
Dejotāju izjūtas:
Arnita: Pirmo reizi piedaloties
šādā pasākumā bija patīkami sajust gaisā virmojošās emocijas. Būt
starp dažādu paaudžu cilvēkiem
un izjust vienojošo spēku bija kas
neticams. Dejot ar nesen sastaptiem cilvēkiem bija ļoti jauki, tādē-

jādi es ieguvu jaunas paziņas un
pieredzi, kā arī izbaudīju patīkamo
atmosfēru un dejoju līdzi citiem
dalībniekiem. Esmu gatava ko šādu
atkārtot.
Valērija: Pasākumā bija ļoti jauka un pat vasarīga atmosfēra. Dejojot pat neizjutu to nogurumu, kādam vajadzētu būt, tieši otrādi,
manī bija liela enerģijas plūsma un
gribējās dejot, dejot un dejot. Ar
nepacietību gaidu nākamo gadu,
kad atkal būs iespēja aizbraukt uz
šo pasākumu.
Mareks: Šajā pasākumā esmu
jau trešo reizi, sajūtas paliek arvien
labākas. Katrs cilvēks ir ar savu stilu un ar labām emocijām. Man kā
jaunietim šādi pasākumi ir saistoši. Nespēju sagaidīt nākamo reizi,
kad varēšu braukt uz danču nakti
Ģikšos, lai gūtu jaunu pieredzi un
emocijas.
Ģikšu danču nakts izjūtas apkopoja deju kolektīva «Vendīgs» vadītāja Vineta Skutāne. z

Norisināsies volejbola
nakts turnīrs 2 pret 2

P

iektdien, 1.februārī, Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas
sporta hallē norisināsies «Volejbola nakts turnīrs 2 pret 2».
Sacensību sākums plkst. 21.00.
Reģistrācija no plkst. 20.30 līdz
plkst. 20.55.
Turnīrā var piedalīties ikviens
volejbola spēles cienītājs.
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Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

T

ā ir filmu studijā «Platforma
Film» tapusi režisora Andreja Ēķa komēdija. «Klases salidojums» ir stāsts par trīs vīru draudzību, kas izturējusi teju pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus pēc
skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu un piedzīvojumi var sākties.
Spilgta četrdesmitgadnieku krīze
un personiskas atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā,
filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar
kārtīgu devu humora. Viens no filmas galvenajiem varoņiem, kuru
atveido Ainārs Ančevskis, ir no
dzīves noguris ģimenes galva, kurš
nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve
kļuvusi par rutīnu. Juris Kaukulis
spēlē mūžīgi jauno rokeri, kuram
pielūdzējas ir visās aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj izveidot piln-

vērtīgas attiecības. Savukārt, trešo
draugu, kura lomā iejuties Imants
Strads, nesen pametusi sieva, tādējādi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.
Visi kopā, atceroties senos laikus, viņi mēģina gan palīdzēt
viens otram dzīves likstās, gan izpildīt svētku komitejas uzdotos
uzdevumus.
«Klases salidojumā» redzēsim
arī tādus iemīļotus aktierus kā Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Meiers un daudzus
citus.
Filmas producents ir Kristians
Alhimionoks un producējošā kompānija – «Platforma Filma».
Filma ir 97 minūtes gara. Vecuma ierobežojums 16+.
Ieeja uz seansu: 2 eiro. z

Katrā komandā atļauts pieteikt 2
spēlētāju.
Sacensības dalās divās gupās:
• Meitenes / jaunieši;
• Pieaugušie.
Sacensības organizē un vada
Gints Švecs, galvenais tiesnesis:
Gints Švecs (29844083).
Nolikums: www.valka.lv z

No 13.decembra līdz 15.janvārim Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 7 bērnu
dzimšana un 11 personu miršana. z

Valkas novadā

Pasākumi februārī un martā

V

alkaspilsētas
kultūrasnama
pasākumifebruārī
• 2.februārī plkst. 11.00 lielajā zālē – Paula Keresa piemiņas turnīrs
šahā.
• 7.februārī no plkst. 10.00 līdz
13.00 lielajā zālē – Donoru diena.
• 13.februārī plkst. 18.00 lielajā
zālē – cirka kolektīva «Argo» (Marijampole, Ukraina) izrāde «Alise
Aizspogulijā». Ieeja: pasākuma
dienā 8,00 eiro, iepriekšpārdošanā
7,00 eiro (izmantojot atlaižu kodu:
TIGRIS). Bērnam līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, biļete nav jāpērk! Biļetes
Valkas pilsētas kultūras namā, Biļešu Paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv
• 15.februārī plkst. 19.00 kamerzālē – Valkas pilsētas teātra izrāde
A.Čehova «Jubileja». Ieeja – 3 eiro.
• 18.februārī plkst. 19.00 lielajā
zālē – jaunās animācijas filmas «Jēkabs, Mimmi un lidojošie suņi» seanss. Ieeja : 1.50 eiro.
• 22.februārī plkst. 18.00 lielajā
zālē – VJCĢ 12.klašu Žetonu vakars.

alkaspilsētas
V
kultūrasnama
pasākumimartā

• 3. martā Latvijas amatierteātru
iestudējumu skates «Gada izrāde
2018» Vidzemes reģiona izrādes:
– plkst. 12.00 lielajā zālē – Balvu tautas teātra izrāde – A.Ostrovskis «Sirds nav akmens».
Ieeja - 2 eiro;
– plkst. 15.30 kamerzālē – Valkas pilsētas teātra izrāde A.Čehova «Jubileja». Ieeja – 2 eiro;
– plkst. 17.00 lielajā zālē – Kauguru pagasta amatierteātra «Vīzija» izrāde – E.Skujenieks «Diriģents». Ieeja – 2 eiro;
– plkst. 19.00 kamerzālē – Lizuma amatierteātra «Laiva» izrāde – Ē.Vilsons «Laimes mala».
Ieeja – 2 eiro.
• 9.martā lielajā zālē – Novada
bērnu un pieaugušo tautisko deju
kolektīvu skate.
• 16.martā plkst. 14.00 lielajā zālē
– senioru koru sadziedāšanās.
• 18.martā plkst. 19.00 lielajā zālē
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

– filmas «Klases salidojums» seanss. Ieeja – 2 eiro.
• 22.martā lielajā zālē – Lauku
balle.
• 25.martā Lugažu stacijā – komunistiskā genocīda upuriem veltīts atceres brīdis.

V

alkasnovada
centrālajābibliotēkā

• No 1. līdz 28.februārim – izstāde «Teici, teici, valodiņa»: Starptautiskā Dzimtās valodas diena.
• No 1. līdz 28.februārim – daiļliteratūras izstāde «Blakus mums»:
grāmatas par dzīvniekiem.
• No 4. līdz 28.februārim – karikatūrista Gata Šļūkas izstāde «Karikatūra par LV».
• No 5. līdz 28.februārim – novadpētniecības stendā izstādē spēles par un ap Valkas novadu: «Izvēlies un spēlē vai mini!»
PASĀKUMI
• No 1. līdz 15.februārim akcija
«brīvGRĀMATA» – no grāmatu
plaukta 1.stāvā ņem, maini vai dāvini grāmatu.
• No 18. līdz 21.februārim Jauno
grāmatu dienas. Grāmatu izsniegšana 22.februārī.
BĒRNU LITERATŪRAS
NODAĻĀ
• 5.februārī no plkst. 14.00 Vispasaules Drošāka interneta dienas
(DID) gudrības un ieteikumi.
• 13.februārī Skaļās lasīšanas sacensības 2.kārtas pusfināls Valkas
J.Cimzes ģimnāzijā.
• 16.februārī no plkst. 11.00 līdz
12.00 pasākums pirmsskolas un
sākumskolas bērniem «Bērnu
rīts».

Saietanamā«Lugažu
muiža»

• No 5. februāra līdz 5.martam
VSAC «Vidzeme» filiāles «Valka»
klientu roku darbu izstāde.

Ērģemespagastā

• 9.februārī plkst. 17.00 Ērģemes
pagasta Turnas tautas namā notiks
netradicionālo deju kolektīvu koncerts - skate.
• 16.februārī plkst. 9.00 Turnā,
Valžezerā Zemledus makšķerēšanas sacensības «Valda loms».
• 23.februārī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu 5.posms.

Kārķupagastā

• 9.februārī Kārķos «Badīgais
cepšu Ķīsis V».
• 16.februārī plkst. 19.00 Kārķu
tautas namā Deju kolektīvu koncerts.
• 16.februārī plkst. 22.00 balle –
šovs «MJG studio».
• 16.martā plkst. 19.00 Kārķu tautas namā sieviešu ansambļa «Tik
un tā» jubilejas koncerts.
• 16.martā plkst. 22.00 Kārķu tauReģ. Nr. 90009114839,
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Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
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tas namā balle, spēlē «Blēži».
• 22.martā represēto atcerei veltīts pasākums:
– plkst. 12.00 – piemiņas brīdis
pie Pelēkā akmens;
– plkst. 12.30 – tikšanās ar Daini Īvānu tautas namā.
Aicinām gatavoties un pieteikties koncertam «Dzirdēts vai redzēts» 6.aprīlī tautas namā, koncertu vadīs Jānis Moisejs.

Vijciemapagastā

• 1.februārī plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā muzikāla vakarēšana
«Sveču mēneša melodijas». Programmā: sveču stāsti, sveču krāsu
nozīme, dziedāšana.
• 13.februārī plkst. 16.00 Vijciema tautas namā pasākums «Virtuālais ceļojums pa Eiropas skaistākajiem dārziem ar Loniju un
Andri». Šoreiz dosimies uz Monako un Barselonu.
• 16.februārī plkst. 15.00 Kauguru amatierteātra «Vīzija» izrāde.
Monika Zīle «Džentlmenis ar pannu». Režisors Oskars Morozovs.
• 16.februārī plkst. 16.00 Viesu
namā «Bergervilla» sajūtu vakars.
Viesojas Laimis Rācenājs.
• 23.februārī plkst. 11.00 Vijciema tautas namā KARNEVĀLS sākumskolas skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem.
• 23.februārī plkst. 22.00 KARNEVĀLS un plkst. 23.00 Masku
parāde, vērtēšana, apbalvošana.
Spēlēs grupa «Rolise».

S

• No 26.februāra Vijciema tautas
namā apskatāma Valkas mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde
«Atklāt sevī talantu».

Zvārtavaspagastā

• 2.februārī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta Ozolu skolā «Zvārtavas sniegotie apļi 2019».
• 8.februārī plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Gaujienas amatierteātra «Kaķu nams» komēdija
«Kadru maiņas operators» un
skečs «Laimīgā». Autore un režisore – Elga Unega. Ieeja 1,50 EUR.
• 23.februārī plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Duets – Ilona
Berga un Igors Elksniņš ar mīlestības mēnesim veltītu koncertprogrammu «Cik labi!». Ieeja 1,50 EUR.
Sekojiet mums līdzi Valkas
novada tīmekļa vietnē www.
valka.lv un mūsu sociālajos
tīklos – Facebook, Twitter,
Draugiem.lv un Instagram Valkas novads!

LASĪTĀJUIEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams
mainīt. Sekojiet informācijai
www.valka.lv vai interesējieties
pie pasākuma rīkotājiem!
Atgādinam, ka publiskos pasākumos tiks fotografēts un filmēts un fotogrāfijas varētu tikt
izmantotas novada publicitātes
vajadzībām.

portapasākumi

• 30.janvārī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē (J.Kuperjanovi 36) OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola
līga: BK Valga - Valka pret Valmiera Glass/Via.
• 2.februārī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta Ozolu skolā «Zvārtavas sniegotie apļi 2019».
3.februārī plkst. 11.00 Valkas pagastā «Sedaskalni» «Valkas četrcīņa 2019» 1.posms – Slēpošana.
• 4.februārī plkst. 18.15 Beverīnas
ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša
darba darītājiem.
• 5.februārī plkst. 9.00 Semināra
ielā 23 Vingrošana senioriem 2017.
– 2019.gadā.
• 7.februārī plkst. 9.00 Semināra
ielā 23 Vingrošana senioriem 2017.
– 2019.gadā.
• 7.februārī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē (J.Kuperjanovi 36) OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola
līga: BK Valga - Valka pret Kalev/
Cramo.
• 9.februārī plkst. 9.00 Valkas JC
ģimnāzijas sporta hallē 3.posms
Vidzemes telpu futbola turnīrā.
• 9.februārī Kārķos «Badīgais cepšu Ķīsis V».
• 11.februārī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 12.februārī plkst. 9.00 Semināra

ielā 23 Vingrošana senioriem 2017.
– 2019.gadā.
• 14.februārī plkst. 9.00 Semināra
ielā 23 Vingrošana senioriem 2017.
– 2019.gadā.
• 16.februārī plkst. 9.00 Turnā,
Valžezerā Zemledus makšķerēšanas sacensības «Valda loms».
• 18.februārī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 19.februārī plkst. 9.00 Semināra
ielā 23 Vingrošana senioriem 2017.
– 2019.gadā.
• 19.februārī plkst. 18.00 Valkas
novada BJSS sporta hallē Šautriņu
mešanas kausa izcīņas 4.posms.
• 20.februārī plkst. 19.00 Valgas
sporta halle (J.Kuperjanovi 36) OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola
līga: BK Valga-Valka pret Jēkabpils/SMScredit.lv.
• 23.februārī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu 5.posms.
• 25.februārī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 27.februārī plkst. 19.00 Valgas
sporta halle (J.Kuperjanovi 36) OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola
līga: BK Valga - Valka pret VEF
Rīga.

Materiālus apkopoja:

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Bez maksas, iznāk reizi divos mēnešos.
Tirāža: 4380 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālists
Ivo Leitis, tālr. 26444002
e-pasts: ivo.leitis@valka.lv

