Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums
Nr. 112 (2) 2019.gada 27.martā

Sākusies pieteikšanās 17.Lielajam labdarības
Robežtirgum Valkā/Valgā 11. – 12.maijā
Teksts: Signe Lorence, Valkas TIB tūrisma speciāliste

Š

ogad galvenā tirgus skatuve ar kultūras programmu, BBQ konkursa dalībnieki, kā arī daļa tirgotāju atradīsies atjaunotajā
Valgas pilsētas galvenajā laukumā, bet pārējo tirgotāju izvietojums,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem nav būtiski mainījies.
Pirms reģistrācijas lūdzam izlasīt tirgus nolikumu un neskaidrību
gadījumā jautāt papildus informāciju Valkas tūrisma un informācijas
biroja darbiniekiem.
Aicinām tirgotājus pieteikties laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.
Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu plānots izlietot apstiprinātajam mērķim – Valkas un Valgas pilsētu izdaiļošana.
Uz tikšanos 17.Lielajā labdarības Robežtirgū!
Elektronisko pieteikšanās anketu un nolikumu skaties pašvaldības
mājaslapā www.valka.lv vai http://visit.valka.lv/ z

Aicina pieteikties 4. Latvijas
– Igaunijas skrējienam

Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

13.

aprīlī tiks aizvadīts jau
ceturtais Latvijas – Igaunijas skrējiens.
Skrējiena 5 km garā trase vijas
cauri Valkas un Valgas pilsētām,
Latvijas un Igaunijas teritorijai.
Dalībniekiem, kas startē 10km distancē ir jāveic divi trases apļi.
Skrējiena bāze, starta un finiša
zona atrados Valgā – Valgas pilsētas stadionā. Trasē būs divi dzirdināšanas punkti – viens atradīsies
starta/finiša zonā, bet otrs Valkas
teritorijā.

No 16.janvāra līdz 15.martam Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 14 bērnu dzimšana
un 21 personas miršana. z

distancēm
• 13.00 – kopējais starts 5 km un 10
km distancei

10km distances absolūtie uzvarētāji sieviešu un vīriešu konkurencē tiek apbalvoti ar naudas balvām: 1.vieta – 200 EUR, 2.vieta –
150 EUR, 3.vieta – 100 EUR.
Iepriekšējās pieteikšanās gadījumā līdz 1.aprīlim – 7 eiro, līdz
10.aprīlim – 10 eiro, uz vietas – 15
eiro.
Nūjotājiem līdz 1.aprīlim – 3
eiro, vēlāk un uz vietas 5 eiro.
Skrējiena programma:
Bērnu skrējieni – bezmaksas!
• 9.30 – 10.30 reģistrācija bērnu saReģistrācija: http://valgasport.
censībām
ee/sundmused/registreerimine
• 11.00 – bērnu skrējieni
Nolikums pieejams Valkas no• 9.30 – 12.30 reģistrācija pamat- vada mājaslapā www.valka.lv z
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Nākamgad Valkā notiks
Vispasaules valcēniešu saiets
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

P

ēc 5 gadu pārtraukuma, nākamgad Valkā vērienīgi notiks Vispasaules valcēniešu saiets.
Plānots, ka 2020.gadā valcēnieši no
visiem pasaules kontinentiem tiksies 7. – 8. augustā, kad pilsētā plaši
atzīmēs arī Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas 100 gadu jubileju.
«Ir apritējuši 5 gadi kopš iepriekšējā saieta. Šajā laikā Valkas novadā ir noticis ļoti daudz pārmaiņu,
lielākā daļa uz labo pusi. Tādēļ mēs
gribam tiem cilvēkiem, kuriem ir
emocionāla saite ar Valkas novadu
to parādīt un, protams, ļoti būtiska
šāda pasākuma daļa ir arī satikšanās. Senu draugu, paziņu dalīša-

nās atmiņās un tie reizē ir arī svētki gan tiem, kas pašlaik dzīvo pie
mums, gan tiem kas ir tālu no Valkas novada. Mēs centīsimies veidot
programmu tā, lai uzklausītu cilvēku ieteikumus, viedokļus, jo dažreiz no malas ir lietas, kas ir labāk
redzamas,» komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Pirmo reizi Vispasaules valcēniešu saiets notika 2003.gadā, bet
pēdējoreiz šis notikums norisinājās
2015.gadā, kad Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija svinēja savu 95 gadu jubileju. z

Pirmo reizi Valkas/Valgas
pilsētas svētkos notiks
kopīga parāde
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

Š

ogad Valkas un Valgas pilsētu svētki norisināsies no
5. līdz 11.jūnijam. Kā ierasts svētkos būs dažādi pasākumi, orķestris, bērnu pasākumi, laivu rallijs
un citi interesanti notikumi.
Svētku ietvaros, svētdienā, 9.jūnijā pirmo reizi notiks parāde, kas
tiks rīkota kopīgi ar Valgu. Parādē
tiks aicināti piedalīties Valkas Valgas pašdarbnieki, policisti,
ugunsdzēsēji, skolas, pilsētas uzņēmumi, biedrības, iestādes, interešu grupas un kolektīvi.
«Dažus gadus atpakaļ notika kopīga Latvijas un Igaunijas ugunsdzēsēju parāde un cilvēkiem tā ļoti
patika. Tādēļ ar Valgas kolēģiem
esam nolēmuši iedibināt jaunu tradīciju – kopīgu Valkas/Valgas pa-

rādi svētkos.
Mēs ļoti ceram, ka gan cilvēki,
gan organizācijas būs atsaucīgi un
padomās arī par interesantu vizuālo noformējumu. Par parādes
dienu ir izvēlēta svētdiena, lai visi
varētu tajā piedalīties. Parāde sāksies 12.00 no Valkas kultūras nama
un tālāk ies uz Valgas pusi. Pēc parādēs uzreiz būs laivu rallijs, lai
gan parādes dalībniekiem, gan
skatītājiem būtu interesanti arī tālāk, ko vērot. Pēc laivu rallija notiks arī SUP dēļu mači un arī šeit es
aicinu savlaicīgi domāt par aktīvu
piedalīšanos gan laivu rallijā, gan
SUP dēļu mačos,» komentē Valkas
novada domes priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis. z

Aicinām iesniegt projektu
pieteikumus Grantu programmai
«Attīsti uzņēmējdarbību
Valkas novadā!» 1.kārtā
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

L

ai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā,
Valkas novada dome jau ceturto
gadu atbalstīs ar līdzfinansējumu
Valkas novadā reģistrēto mazo un
vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» ietvaros.
Kopējais pašvaldības piešķirtais
finansējums 2019.gadā plānots
EUR 5000. Maksimālā pašvaldības
līdzfinansējuma summa vienam
projektam ir EUR 1000.
Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz

Aicinām piedalīties
Starptautiskajai ģimenes dienai
veltītajos pasākumos 18.maijā!

2019.gada 15.maijam.
Konkursa nolikumu, projektu
pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt
mājas lapā internetā http://www.
valka.lv/Uzņēmējiem.
Kontaktpersona jautājumos par
Grantu programmu «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» Gunta
Smane, e-pasts gunta.smane@valka.lv, t. 26463408, t. 64707478.
Plašāka informācija par Grantu
programmu «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» tiks sniegta
2019.gada 8.aprīlī plkst. 16.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva zālītē.
Aicināti visi interesenti! z

Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

S

kaistajā maija ziedēšanas laikā
pašvaldība rīko nu jau tradicionālo STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTO PASĀKUMU
– SUDRABA LAIMES KAROTĪŠU
SVĒTKUS iepriekšējā gadā dzimušajiem mūsu novada bērniem. Uz
pasākumu, kas notiks Valkas pilsētas Kultūras namā 18.maijā, tiks izsūtīti ielūgumi novada ģimenītēm,
kuras 2018.gadā piedzīvojušas brīnišķīgo notikumu – bērniņa piedzimšanu! Būs priekšnesumi – dziedās Ginta Krievkalna, būs pašvaldības skaistā dāvana – sudraba karotīte ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu, taps visu 2018.gadā
dzimušo bērnu un viņu vecāku kopbilde.
Tajā pašā dienā – 18.maijā Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļa par
godu Starptautiskajai ģimenes dienai organizē arī nu jau tradicionālo

MAIJA SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU DIENU. Jaunajiem pāriem
nav jāmaksā par svinīgo ceremoniju,
bet tikai valsts nodeva – EUR 14.00,
un šī īpašā laulību diena paredzēta
pāriem, kuri nevēlas rīkot lielas kāzas ar daudziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. Ceram sagaidīt gan jaunas
ģimenes ar esošiem vai gaidāmiem
mazuļiem, gan arī pārus, kuri kopā
nodzīvojuši daudzus gadus un kuriem jāsakārto tikai attiecību juridiskā daļa.
Atgādinu, ka PIETEIKŠANĀS
LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI – LĪDZ
17.APRĪLIM!
Tuvāka informācija par abiem pasākumiem Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, vai pa tālruņiem 64781556,
64781557.z

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

A

tgādinām, ka līdz 2019.gada
1.aprīlim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli», nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī
ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas vai arī reizi gadā – avansa
veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams Valkas
novada domes kasē, (Semināra ielā
29 no 8.30 – 13.00), internetbankā,
portālā www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv. Veicot maksājumu
internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu
par NĪN nomaksu, un norādīt pers.
konta nr.
Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums darba laikā
vērsties Beverīnas ielā 3, Valkā, pie

nekustamā īpašuma nodokļa administratora.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Abos portālos nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma veikšanai, kā arī iespējams veikt NĪN samaksu.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi,
jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā
ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā
uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Automātiski sagatavota atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. z
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eselības lappuse

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

Valkā 10.maijā konsultācijas
sniegs asinsvadu ķirurgs
Jānis Rozentāls

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

B

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 aprīļa un maija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās
laipni aicināti piedalīties:
• katru pirmdienu plkst. 18.15
Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē
notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba
darītājiem 2019.gada» cikla ietvaros.
• otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 9.00 līdz 10.00 Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komite-

3

iedrība «Atbalsts Valkai»
sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja» šogad turpina labdarības
akciju «Latvijā vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros 10.maijā Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas Veselības istabā,
Semināra ielā 23, iedzīvotājus
konsultēs viens no vadošajiem
asinsvadu ķirurgiem Latvijā –
Jānis Rozentāls.

Pierakstīties uz konsultāciju var,
zvanot pa tālr. 28644365.
Lūdzam pierakstīties laicīgi!
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot
šo unikālo iespēju saņemt augsti
sertificēta un pieredzējuša ārsta
konsultāciju tuvāk mājām, lūgti
veikt mērķziedojumu akcijai «Latvijas vadošie ārsti laukos» 12 EUR
apmērā. Ziedot iespējams, ierodoties uz konsultāciju. z

jas ēkā Semināra ielā 23 notiek vingrošana pasākuma «Vingrošana
senioriem 2017. – 2019.gadā» cikla
ietvaros.
• 30.aprīlī un 28.maijā plkst.
15.00 Valkā Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā Semināra
ielā 23, 2.stāvā aicināti visi interesenti uz kārtējo pasākumu «Praktiskas, izglītojošas nodarbības
par ekonomiska, veselīga uztura
tēmu 2017. - 2019.gadā».
Nodarbības notiek BEZ MAK- Teksts: Benita Brila, SIA «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste
SAS!
Operācijas tiks veiktas gan Valaba ziņa visiem vecākiem,
Visi Valkas novada iedzīvotāji aicimierā,
gan Rīgā – atkarībā no diagkuru atvasēm nepieciešama
nāti piedalīties sev interesējošos iepriekš minētajos pasākumos! z
bērnu ķirurga palīdzība, turklāt to nozes.
Bērnu ķirurga konsultācija ir
iespējams saņemt tuvāk mājām. Ar
1.martu Vidzemes slimnīcā Val- valsts apmaksāts pakalpojums.
O.Volrāts Rīgas Stradiņa univermierā mazos pacientus sāks piesitāti
absolvējis 1992.gadā, bet meņemt
pieredzējušais
bērnu
ķirurgs
29.aprīlī VALKĀ, Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas)
dicīnas
doktora grādu ieguvis 2011.
Dr.
Med.
Olafs
Volrāts,
kurš
jau
24
no plkst. 10.00 līdz 17.00
gadus strādā Bērnu klīniskās uni- gadā. Izglītību vairākkārtīgi papilIZMEKLĒJUMI
dinājis dažādās Eiropas valstu vaversitātes slimnīcā Rīgā.
Mamogrāfija:
O.Volrāts pieņems bērnus no došajās klīnikās: Upsalas bērnu
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ
dzimšanas
līdz 18 gadu vecumam ķirurģijas klīnikā Zviedrijā, AstrīMAKSAS;
ar
šādām
saslimšanām: dažāda das Lindgrēnas bērnu ķirurģijas
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR;
veida
trūces,
ādas jaunveidojumi, klīnikā Karolinskā, Zviedrijā, un
• Bez nosūtījuma – 25,00 EUR.
kriptorhisms,
fimozes, vēdera do- Helsinku Universitātes bērnu ķiRentgens:
buma
ķirurģiskas
saslimšanas, rurģijas klīnikā Somijā.
• 1 projekcija – 9,00 EUR
Pieteikties Vidzemes slimnīcas
krūšu kurvja deformācijas, plaušu
NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU
poliklīnikā:
tālr.
64202601,
ķirurģiskas saslimšanas, barības
Pierakstīties iespējams pa tālruni 25431313 (darba dienās plkst. 8.00
vada un vairogdziedzera ķirurģis- 64202603, elektroniski: www.
– 18.00). Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.
kas saslimšanas (ar endokrinologa vidzemesslimnica.lv/e-pieraksts z
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa
nozīmējumu).
ESI VESELS! z

Konsultēs bērnu ķirurgs
Olafs Volrāts
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MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Valkas FM 104,5 frekvencē
skan radio «Arena»

B

iedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» izsludina ceturtās
kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)»
apakšpasākumā «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju».
Projektu iesniegumu pieņemšanas
laiks: 2019.gada 4.marts – 2019. gada 4.
aprīlis.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās
ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums
– 372 802,39 EUR.
Mērķis 2
došana

Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR
Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 150 000
EUR
Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 53 286,66
EUR
Adrese un vieta, kur var iepazīties ar
sabiedrības virzītu vietējās attīstības
(SVVA) stratēģiju:
Biedrības «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» birojs Valkas ielā 16, Strenči,
Strenču novads, LV – 4730
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī
biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā
arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv
Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre –
Kvalitatīvas dzīves vides vei- tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts:
ziemelgauja@gmail.com z

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālists

J

au šobrīd Valkā un tuvākajā teritorijā skan pavisam
nesen izveidotais radio «Arena». Radio projekts tapis
Valkas pilsētas kultūras nama direktora Māra Žigata iniciatīvas rezultātā ar mērķi, lai dotu jauniešiem apgūt mediju prasmes. M.Žigatam mediju biznesā ir jau 20 gadu pieredze.
Radio «Arena» var dzirdēt radiofrekvencē FM 104,5 Valkā un tuvākajā apkārtnē (50 km rādiusā) un tīmekļa vietnē
www.radioarena.lv.
Pašlaik, radiostacijas viļņos var klausīties populārāko
latviešu un ārzemju mūziku. Drīzumā klausītāji varēs
dzirdēt ne tikai mūziku, bet arī ziņu raidījumus, kuros varēs uzzināt aktuālākos notikumus Latvijā un pasaulē.
Plānots, ka reizi nedēļā stacijā būs dzirdamas ziņas par
Valkas novadu. Radio ir klausāms arī internetā, kas dos
iespēju Valkas aktuālākos notikumus uzzināt arī ārpus
Valkas un ārzemēs dzīvojošajiem valcēniešiem.
Šis radio ir nekomerciāls, tas nozīmē, ka stacijā reklāmas
netiks atskaņotas.
Radio ietilpst medija «Arena» saimē, kur paralēli arī
darbojas ziņu portāls www.arenanet.lv un Arena TV. Medijam ir divas televīzijas studijas, viena Valkā, otra – Rīgā.
Abās studijās tiks filmēti raidījumi Latvijas Televīzijai.
Klausieties radio Valkā un tuvākajā teritorijā vai tīmekļa vietnē www.radioarena.lv.
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Esiet sveicinātas, Valkas
novada uzņēmējas!
Teksts: Iniciatīvas «LĪDERES KODS» organizatori

T

urpinot jau otro iniciatīvas «LĪDERES KODS» sezonu, 24.aprīlī
plkst. 16.00 Valkas novadā viesosies biedrība «Līdere», kas apvieno Latvijas sievietes – uzņēmējas un augstākā līmeņa vadītājas.
«LĪDERES KODS» mērķis ir noskaidrot Latvijas sievietes – uzņēmējas
spēka formulu, vērtību, dzīves un darba pamatvērtību kodu, un aktualizēt pamatvērtību nozīmi valsts un uzņēmējdarbības izaugsmē.
Lai to paveiktu, esam uzmeklējušas Valkas novada sievietes uzņēmējas, kas būtiski ietekmējušas novada attīstību un ar kurām lepojas novada iedzīvotāji. Uzklausīsim šo sieviešu stāstus un kopīgi secināsim, kas
mūsu valsti dara stipru!
Kopā ar jums – Valkas novada uzņēmējām, brīvā atmosfērā diskutēsim par sievietes – uzņēmējas vērtībām, kas palīdzējušas veidot un attīstīt savus uzņēmumus, kas palīdzējušas nepadoties un devušas drosmi
pretoties grūtībām un virzīties uz priekšu.
Nav būtiski, vai Jūsu uzņēmumā Jūs esat nodarbināta viena, vai Jums
ir izdevies uzbūvēt lielu un stabilu uzņēmumu, kas dod darbavietas
daudziem novada iedzīvotājiem – mēs ar prieku gaidīsim katru no Jums,
jo tikai kopā mēs varam izveidot diskusiju un atrast mūsu kopīgās un
atšķirīgās vērtības, tādējādi izveidojot patieso «LĪDERES KODU», visā tā
krāsu bagātībā.
«Līderes koda. divpadsmitā domnīca notiks Valkā. Šobrīd «LĪDERES
KODĀ» noguldītas jau deviņu novadu un vienas valsts nozīmes pilsētas
vērtības. Ir apkopotas 295 anketas, kurās minētas 255 dažādas vērtības.
Aicinām arī Jūs būt klāt un kopīgi veidot Latvijas Līderes spēka
kodu!
Tikšanās laiks: 24.04.2019. no plkst. 16.00 līdz 19.00.
Vieta: Valkas pilsētas kultūras nama Lielā zāle, Emīla Dārziņa ielā 8,
Valkā
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Lūdzam pieteikt savu dalību līdz 12.aprīlim, zvanot uz tālruņa numuriem: 64707486, 29250086 (Inguna Medne) vai atsūtot savu pieteikumu uz e-pasta adresi: novads@valka.lv z
Valkas novada dome paziņo, ka 2019.gada 31.janvāra domes sēdē
(protokols Nr.1, 13.§) pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un
darba uzdevuma apstiprināšanu.
Ar lēmumu var iepazīties domes mājaslapā www.valka.lv un Latvijas vienotajā ģeoportālā www.geolatvija.lv
Ingars Siliņš,
Valkas novada domes teritorijas plānotājs

Iedzīvotāji tiek aicināti
pieslēgties ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta» ietvaros

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

2

018.gada 16.novembrī tika pabeigti
būvdarbi
projektā
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta». Projekta
ietvaros tika veikta ūdensapgādes
tīklu un kanalizācijas cauruļvadu
izbūve vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu,
Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli
3171 m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154 m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396 m apjomā.
Tā kā būvniecības darbi ir beigušies, Valkas pilsētas iedzīvotāji
tiek aicināti pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Atgādināsim, ka projekta mērķis

ir veicināt un attīstīt centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot
ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu
izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem.
Projekts tapis ar Kohēzijas fonda
atbalstu un tā kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN).
Jautājumu gadījumu sazināties
ar Ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu
(26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni
Juhņeviču (26128051). z

Valkā SEB bankas mobilās
filiāles pakalpojumiem liela
iedzīvotāju atsaucība
Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

19.

un 20.martā Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) telpās iedzīvotājiem
bija iespēja klātienē saņemt pakalpojumus, kurus nodrošināja SEB bankas mobilā filiāle.
No februāra līdz marta sākumam VPVKAC sadarbībā ar SEB banku
veica iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu Valkas novada iedzīvotāju nepieciešamību saņemt SEB bankas pakalpojumus klātienē, Valkā.
Atsaucība no iedzīvotāju puses bija liela un kopumā tika apkalpoti 96
iedzīvotāji. Novada iedzīvotāji ļoti atzinīgi novērtēja šo iespēju un vēlas,
lai SEB bankas mobilā filiāle būtu Valkā regulāri.
SEB bankas mobilā filiāle deva iespēju klientiem saņemt visus ikdienas finanšu pakalpojumus, kas tradicionāli pieejami bankas filiālē (izņemot skaidras naudas darījumus). Tikšanās dienās iedzīvotājiem bija
iespēja nomainīt kodu karti pret kodu kalkulatoru, atvērt kontu, iemācīties lietot internetbanku, mobilo aplikāciju, bez maksas pieslēgt vai
atbloķēt internetbanku, aktualizēt personas datus, lai turpmāk attālināti pieteiktu bankas pakalpojumus.
Atgādinam, ka ikdienā Valkā par SEB bankas un Swedbank internetbankas lietošanu, kā arī pakalpojumiem, kas piesakāmi, izmantojot internetbanku, iedzīvotājus konsultē, sniedz atbalstu, Valkas novada
VPVKAC speciālisti. z
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Karjeras attīstības atbalsta
pasākumi Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā

Teksts: Gunita Gindra, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores vietniece

C

ilvēki līdz izvēlei par labu vienai
vai otrai profesijai mēdz nonākt
visdažādākajā veidā. Reizēm tas ir agrā
bērnībā radies sapnis par savu nākotnes profesiju, daļai profesijas izvēle ir
bijusi tīra nejaušība, bet vēl kādam citam tas ir pārdomāts un rūpīgi izsvērts
lēmums. Tādēļ februārī projekta dienu
ietvaros Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
norisinājās vairāki interesanti ar karjeras izglītību saistīti pasākumi, kuros
iesaistīti bija ne tikai visi skolas un vecumposmu skolēni, bet arī plašāka sabiedrības daļa.
Divi it kā līdzīgi pasākumi – 8.februārī «Profesiju karuselis» sākumskolas
1. – 4.klašu skolēniem un 12.februārī
«Profesiju sīrups» 5. – 7.klašu skolēniem – notika Ausekļa ielas ēkā un piedalījās arī Ērģemes pamatskolas skolēni. Pasākumos notika ļoti dažādu profesiju meistarklases: florists, mākslinieks, policists, vetārsts, konditors, kinologs, fotogrāfs, zirgkopis, ķīmiķis,
fiziķis, skolotājs, bibliotekārs, mediķis,
frizieris, ugunsdzēsējs, karavīrs, režisors, žurnālists, skaistumkopšanas
speciālists, fizioterapeits. Abās dienās
skolā viesojās vairāk kā trīsdesmit dažādu profesiju pārstāvju, kuri ne tikai
stāstīja par to, ko katrs ikdienā dara,
bet aktīvi iesaistīja skolēnus līdzdarboties un rīkoja praktiskas nodarbības.
Skolēni ļoti atsaucīgi novērtēja profesionāļu vadītās nodarbības un atsauksmēs saka pat, ka «vienā pasākumā varēja uzzināt vairāk nekā TV».
Mēs, skolotāji, esam ļoti pateicīgi visiem dažādo profesiju pārstāvjiem,
kuri atsaucās aicinājumam, sagatavoja
un novadīja interesantas un vērtīgas
nodarbības bērniem un jauniešiem!
13.februāris bija Ēnu diena, kuras
mērķis - iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Jau tradicionāli visi 11.klašu skolēni dodas ārpus Valkas ēnot sev interesējošu profesiju pārstāvjus. 10.klašu
skolēni iepazina Valkas uzņēmumus.
9.klašu skolēniem šajā dienā bija uzdevums iepazīt vairākas pašvaldības institūcijas.
9.klašu skolēniem īpaša un reizē satraucoša diena bija 14.februāris, kurā
notika konference «Mana nākotnes
profesija». Jau iepriekš sociālo zinību
stundās visi devītie pētīja sev interesējošas profesijas un gatavoja par tām
uzstāšanos. Konferences dienu ar lekciju – diskusiju ievadīja karjeras konsultants Mārtiņš Geida. Viņš aicināja
jauniešus aktīvi iesaistīties atbilžu
meklēšanā uz jautājumiem par sava
dzīves laika plānošanu, efektivitāti, lēmumpieņemšanu, lai nodrošinātos, ka
paša karjeras lēmums būs pārdomāts
un precīzs. Karjeras konsultants
M.Geida deva ieteikumus, kā pārvarēt
uztraukumu pirms uzstāšanās, kāda ir
mūsu ķermeņa valoda un kā strādāt ar
sevi. Pēc lekcijas uzstājās paši 9.klašu
skolēni un grupu prezentācijās stāstīja
par 19 dažādu jomu profesijām.
Izvērtējumā skolēni ļoti atzinīgi novērtēja savu skolasbiedru sniegumu

konferencē un karjeras konsultanta
nodarbībā gūtās atziņas, kas noteikti
noderēs karjeras izvēlē.
Liels paldies jauniešiem par nopietno gatavošanos konferencei, kā arī skolotājām Vinetai Skutānei un Guntrai
Gaidlazdai par pasākuma organizēšanu.
Savukārt 15.februārī «Karjeras izvēles dienas» pasākumos tika iesaistīti
visi 8. – 12.klašu skolēni. Šogad šī diena bija īpaša, jo skolā viesojās ļoti daudz
viesu un vadīja neparastas nodarbības.
Jauniešiem bija iespēja izglītības izstādē vienkopus ieraudzīt vairākas
Latvijas augstskolas un koledžas, nodarbībās vairāk uzzināt par sev interesējošu izglītības iestādi. Pie mums viesojās pārstāvji no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņa
universitātes, Ventspils Augstskolas,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Banku Augstskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, kā arī Latvijas
Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas. Par iespēju savu dzīvi saistīt ar
militāro karjeru stāstīja Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases
centra pārstāvjiem.
10. – 12.klašu skolēni atzinīgi novērtēja semināru ciklu «Jaunietis darba
tirgū: pieredze un izglītība – kur ir balanss?», kuru vadīja Latvijas lielākais
izglītības un karjeras portāla Prakse.lv
pārstāvis.
8. – 9. klašu skolēniem notika ļoti interesantas uzņēmuma LATVENERGO
veidotas mācību nodarbības FIZMIX
par fizikas tēmām, kas ļāva uz ikdienas mācību priekšmetiem paraudzīties
ar brīnu pilnām acīm.
9.klašu skolēniem karjeras izvēles
dienā bija iespēja ielūkoties naudas pasaulē un izspēlēt finanšu spēli «Flixa»
vai simulācijas spēli «School life», kura
lika saprast, kā skolā apgūstamie mācību priekšmeti noderēs dzīvē. Jauniešiem spēles vadītāja projekta «Esi Līderis!» pārstāvji.
8.klašu skolēniem karjeras meistarklases notika kopā ar Biznesa vadības
koledžas direktoru, uzņēmēju Jāni Stabiņu, kurš iedvesmoja jauniešus uzdrīkstēties. Sadarbībā ar projektu
PuMPuRS 8.klašu skolēniem notika
karjeras konsultantes Agitas Šmitiņas
vadītās darbnīcas «Iepazīsti! Izzini!
Vēro!»
Izvērtējot karjeras dienas pasākumus, skolēni atzīst, ka «bija labi lektori,
uzzināja sev interesējošu informāciju,
par konkrētas profesijas apguves iespējām, kā arī iespējas, kur atrast praksi, noskaidroja konkrētus jautājumus
par mācībām konkrētās augstskolās,
kas noderēs turpmākajā izvēlē.»
Karjeras dienas Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā februārī jau kļuvušas par
tradīciju, tikai katru gadu tiek īpaši domāts par to, lai jauniešiem būtu interesanti un noderīgi.
Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/
I/001 «Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» ietvaros. z
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Darbs jaunā projektā
Teksts: Dace Langenfelde, projekta koordinatore

Z

iemeļvalstu Izglītības programmā NORDPLUS Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija īsteno projektu «No lego
līdz karjeras izvēlei nākotnē» («From Lego play to future
choice»). Projektā vadošais partneris ir Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija, partnerskolas – Oulu Vocational College (Somija), Järnåkraskolan, Lund (Zviedrija).
Projekta aktivitātēs robotikā, programmēšanā un elektronikā iesaistīti skolēni vecumā no 7 līdz 20 gadiem. Skolēni no 7 līdz 12 gadiem (Latvijā un Zviedrijā) apgūst pamatzināšanas robotikā savās skolās, ar veiktajiem uzdevumiem dalās projekta TwinSpace vidē.
Skolēni no 13 līdz 20 gadiem piedalās apmaiņas vizītēs
(Latvijā un Somijā), kuru laikā apgūst jaunas zināšanas robotikā, programmēšanā un elektronikā.
Pirmā apmaiņas vizīte projektā bija skolotājiem 2018.
gada novembrī uz Järnåkraskolan pilsētu Lundu Zviedrijā.
Tikšanās laikā vairāk uzzinājām par projekta partneriem,
par izglītības sistēmu un datorizāciju Zviedrijas skolās, salīdzinājām pašreizējo situāciju visās partnerskolās. Zviedrijas izglītības sistēma ļauj skolām nodrošināt savus skolēnus ar klēpjdatoriem, kurus daudz pielieto mācību stundās, jo viņi neizmanto mācību materiālu papīra versiju.
Kā skolas dzīve ir saistīta ar turpmāko karjeru? Lai pierādītu, ka, piemēram, matemātika (arī bioloģija, anatomija
u.c. mācību priekšmeti) ir ne tikai klasē, viņi organizē nodarbības uz kurām uzaicina cilvēkus no dažādiem uzņēmumiem, tajās notiek sarunas, kā arī tiek atrisināti matemātiskie uzdevumi, kas saistīti ar uzņēmumu peļņu un
citiem rādītājiem.
Zviedrijas partneri bija noorganizējuši divus ekskluzīvus apmeklējumus. Pirmais deva retu iespēju iepazīties ar
Jonass Birgersson – uzņēmuma Via Europa līderi, kurš uzrauga un pārvalda satiksmi tīklā.
Otrais – Lundas apkārtnē top grandioza ESS būve neitronu izpētei, viens no zviedru labākajiem fiziķiem Mats
Lindrooss, kurš no zviedru puses tiek uzskatīts par cienīgu saņemt Nobela prēmiju, vadīja ekskursiju.
Tikko no vizītes Somijā Oulu Vocational College pilsētā
Oulu, pašos valsts ziemeļos, atgriezās ģimnāzijas skolēnu
apmaiņas grupa.
Skolēni uzzināja, kā Oulu profesionālā koledža saviem
audzēkņiem sniedz ieskatu uzņēmējdarbībā un darba tirgū, jo Oulu ir moderno tehnoloģiju pilsēta – Ziemeļu Skandināvijas galvaspilsēta.
Meistardarbnīcu laikā skolēni mācījās Raspberry Pi robotu programmēšanas pamatus un iespējas to izmantot,
lai apgūtu programmēšanu, interesanta bija virtuālās realitātes nodarbība un darbošanās IT laboratorijā. Bija arī iespēja vērot Scratch programmēšanas nodarbību. Ar iegūtajām zināšanām tiks iepazīstināti pārējie vidusskolēni. Skolēni piedalījās arī dažādās ziemas aktivitātēs, arī zemledus
makšķerēšanā. Maija mēnesī abu partnerskolu skolotāji un
somu skolēni viesosies Valkā. z
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Pagastos: Kārķos

Par aizvadīto gadu Ērģemes un Kārķu pagastos – Pēteris Pētersons
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Sandra Pilskalne

K

ā ierasts, gada sākumā atskatāmies uz
iepriekšējā gada paveiktajiem darbiem
un domājam, kas darāms jaunajā gadā. Tāpēc
aicināju uz interviju enerģisko Ērģemes un
Kārķu pagasta vadītāju Pēteri Pētersonu, lai
uzzinātu, kā gads aizvadīts abos pagastos.
Pērn pagastus vadīji katrā pagasta uz pusslodzi – gluži tāpat kā to jau darīja sociālā
dienesta darbiniece, ģimenes ārste un citi darbinieki. Vai nav sajūta, ka kaut kas palicis nepadarīts?
Droši vien ārstam šāda sajūta būtu traka, bet
domāju, ka tāda sajūta ir pat vēlama. Katram,
kuram ir skats uz priekšu, būs nepadarīto darbu saraksts. Strādājot divos pagastos, ir ērtāk
pārskatīt saimniecību un nepieciešamības gadījumā pārdalīt pienākumus, tā Kārķu komunālā
daļas darbinieki katru nedēļu sniedz asinizācijas pakalpojumu Ērģemes iedzīvotājiem, savukārt ir reizes, kad Ērģemes tehnika palīdz veikt
darbus Kārķos. Vairāk arī pašiem jādomā un
jāpieņem lēmumi – vienmēr nevaru katrai situācijai blakus būt. Mums ir izveidojusies laba
saskaņa un redzu, ka darbinieki nāk uz darbu
apmierināti.
Protams, ka šo darbavietu apvienošanas pamatā ir nemainīgais iedzīvotāju skaita kritums,
arī 2018.gadā izteikti jutām iedzīvotāju skaita
skaitlisku samazināšanos, tā Kārķos šodien
deklarēti 612 iedzīvotāji, bet pirms gada tie bija
647. Ērģemē šodien 812, bet pērn 857. Labā ziņa,
ka liela daļa no šiem pilsoņiem piedeklarējās
Lielbritānijā nevis debesu valstībā, bet tas viss
spiež iestādēm domāt par saraušanos, pienākumu pārskatīšanu. Nākamais solis ir, ka turpmāk bibliotekāres Turnā un Omuļos darbosies
uz pusslodzi.
2018.gadā Kārķu pamatskolā notika pēdējais izlaidums, kā iedzīvotāji pieņēmuši pārmaiņas?
Īpaši elastīgi esam piegājuši skolēnu pārvadājumu risināšanai, dodot iespēju bērniem gan
pārvietoties bez maksas sabiedriskajā transportā, gan arī risinot savu transportu uz tuvāko
Ērģemes pamatskolu un Valkas skolām. Bērniem nav agri jāceļas un viņi ir labi iejutušies
jaunajās mācību iestādēs. Ērģemes skola ir veiksmes stāsts, nav noslēpums, ka daudz bērni tur
mācās, kam ikdiena nav tik vienkārša, tomēr ar
īpašo pedagogu attieksmi redzam labus rezultātus. Šogad budžetā esam paredzējuši līdzekļus pedagogiem papildus samaksai, kas sekotu
audzēkņiem arī ārpus stundām. Savu sirdi un
dvēseli skolā ielika ilggadējā skolas direktore
Olita Šauja un šobrīd nemazāk enerģiski stafetes kociņu ir pārņēmusi Gita Avote. Ļoti ceram,
ka būs svaigums arī telpām – esam paredzējuši
sakārtot skolas gaiteni un grupiņas bērnudārzā, bet šobrīd līdz ar Valsts kases aizdevuma
nosacījumu maiņu, ka papildus pašiem jāpiefinansē 25%, tas palicis stipri sarežģīti. Meklēsim
risinājumus.
Jāpiemin, ka pedagoģiskā ziņā izceļas skolotāja Agija Reiniece, kura katru gadu spēj sagatavot bērnus visaugstākā līmenī CSDD konkursam «Gribu būt mobils», pērn un šogad plūcot
uzvaras laurus ar komandu «Jautrie pūčulēni».
Vienmēr ir darbi, ko gribas uzsvērt kā panākumu – kas tie šogad būtu minami?
Ērģemē esam uzbūvējušo jaunu katlu māju,
turpmāk, kā kurināmo izmantojot granulas un
patīkami, ka apkārtni esam ap ēku saveduši
kārtībā. Tas ir pats centrs, kur ir estrādīte, peldvieta, petanka laukums, baznīcas drupas, takas

pils torņu atjaunošana un ražotnes būve bijušajā Kārķu centrāla katlu mājā, gausums diemžēl
slēpjas būvniecības birokrātiskos procesos. Dokumentācijas un būvkomersanta izvēles procedūra ir garāka nekā pati būvniecība. Pie patīkamām lietām vēl minams – pērn tika divi posmi
Tūži - Stimperi un pieslēgums pie autoceļa Valka – Rūjiena no Vīcepu kaltes sakārtoti, šogad
tiks 1 km mazbānīša līnīša līnijas posms savests
kārtībā – ceļš «Dzelzītes-Liepiņas».
Uz priekšdienām izmaiņas sola reģionālā reforma un arī jauni valsts mērķi, piemēram, ka
bērni Latvijā nedzīvos bērnunamos, termiņš
nosprausts 2021.gads. Skaidrs, ka no bērnu atņemšanas bioloģiskajiem vecākiem ne vienmēr
var izvairīties. Risinājumu Labklājības ministrija tagad saskata audžuģimenēs. Tām tiks piemeklēti citi risinājumi dzīves telpai un ēka –
iestāde ģimenes atbalsta centrs «Saulīte» nav
tam piemērota. Šobrīd ir izsludināts iepirkums
par būvprojekta izstrādi ģimenes mājai Valkā,
bet esošajās bērnu nama telpās nākotnē vienkopus varētu izvietot izklaidus esošās Ērģemes
pagasta iestādes – pastu, feldšerpunktu, bāriņtiesu, bibliotēku un varbūt pat vēl kādam pakalpojumam kā, piemēram, frizierim te vieta
Zemledus makšķerēšanas sacensības «Badīgais atrastos.
ķīsis» Cepšu ezerā ir kļuvušas ļoti iecienītas un tās
pulcē ne tikai kārķēniešus, bet arī daudzus intereJūs esiet darbinieks pie kā griežas iedzīvotāsentus no citām novada un Latvijas vietām.
ji problēmu gadījumā, kas ir tas kas visbiežāk
ir jārisina?
sākums uz pilsdrupām – ļaudis tur pārvietojas
Jautājumu loks ir plašs – sākot no suņa baroun gribas atstāt iespaidu, ka neesam nekādā
šanas saimnieka prombūtnē beidzot ar radiniesūnu ciemā, tam notikumam par godu iestādīku kapavietu meklēšanu, bet lielākoties ir ceļu
jām teritorijā Liepu – laimes koku. Kopumā
problēmas, transporta risināšana, lai nokļūtu
esam daudz veltījuši enerģiju tieši pie vides savecie ļaudis pie ārstiem un dzīvojamas platības
kopšanas un centīsimies arī turpmāk pie pārējautājumi. Kopumā es gan teiktu, ka cilvēki reti
jiem īpašumiem, to apkārtnes piestrādāt.
meklē palīdzību pašvaldībā. Reizi gadā organiĒrģemē esam tikuši pie jauna Mersedes Benz
zējam arī iedzīvotāju sapulci, lai saprastu iedzīmikroautobusa ar 24 sēdvietām. Turnā esam
votāju problēmsituācijas un informētu par pauzlabojuši dzeramā ūdens kvalitāti, uzstādot
kalpojumiem un palīdzību, ko sniedz pašvaldīatdzelžošanas sistēmu. No pilsētas apsaimnieba.
košanas nodaļas esam pārņēmuši 20 gadus tur
kalpojušu rotora pļaujmašīnu ar ko jau šogad
Cilvēku paliek mazāk un mazāk. Ja nebūs
paspējam divreiz izpļaut pagasta ceļmalas.
cilvēku,
vairs nelīdzēs pat visgudrākās grāmaKārķos ar vietējās biedrības «Ugunspuķe»,
Lauku atbalsta dienesta un biedrības «No Sala- tas un padomi. Vai neveidojas nolemtības sacas līdz Rūjai» atbalstu esam veikuši uzlaboju- jūta?
Jūs atbrauciet uz koncertu Kārķos «Izklaumus estrādē un tikuši pie jauniem galdiem,
krēsliem, mikrofoniem, puķu podiem – tā radot sies dzirdēts» 6. aprīlī – Jums nebūs kur zālē
apsēsties. Te viss notiek un iedzīvotāji ļoti aktījaunas iespējas mūsu brīvdabas pasākumos.
Atskatoties Kārķos šis gads pagāja 100-gades vi apmeklē pasākumus. Aizvien vairāk jūtam
zīmē - Kārķu 100-gades kalendāra izstāde Lat- arī ekonomisko izaugsmi Valkā, jūtam, ka darvijas Nacionālajā bibliotēkā, tikšanās ar filmas ba rokas trūkst, tā SIA «efnNORD» pat nodro«Melānijas hronika» režisoru Viesturu Kairišu šina transportu uz darbavietu. Nav vairāk tie
– šī ir viena no filmām Latvijas simtgadei, kur laiki, ka labs aroda speciālists bez kaitīgiem ieatainota arī Zviedrīšu ģimene, pievienojamies radumiem meklētu darba iespējas, tādus pat
fonda «1836» akcijai – iedegt ugunskurus ap- atrast nevar. Darbs tiek piedāvātas mazkvalifikārt Latvijas robežai un noiet sirdskilometru, cētiem darbiniekiem, vajag tikai gribēt strādāt...
startējām ar jauniem tērpiem divu deju kolektī- nav laukos tik slikti.
Arī šī ražotne Kārķos, kuras izmaksas ir plāvu sastāvā 100-gades Dziesmu svētkos, izdejojām simtgades Zaļumballi un tika izveidots noti 1,6 miljoni, ir tikai un vienīgi pašvaldības
Kārķu simtgades koris valsts svētku svinībām. organizēta iniciatīva, lai šai vietai vēl pieturētu
Īpašas uzslavas Kārķu brīvprātīgajiem uguns- ekonomisko dzīvību.
Pozitīvas tendences ko redzam, ka zemes
dzēsējiem, kuri šogad saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta goda rakstu un darījumu vērtība strauji kāpj un tāpat redzam
kā arī Vents Jundzītis saņēma Valkas novada nomas zemju lielu pieprasījumu. Pašvaldībai
domes atzinības rakstu par nozīmīgu brīvprātī- ir ap 350 ha lauksaimniecības zemes Kārķu
pagastā un tikpat arī Ērģemes pagastā, gadus
gu darbu.
desmit atpakaļ nomnieki bija ļoti kūtri, šobrīd
Vienmēr jau visi grib zināt, kas būs uz priek- redzam, ja kāds gabals atbrīvojās ir gandrīz
desmit citi pretendenti. Nomas cenas pat dašu – kādas ieceres, plāni...
žam
laukam ir 110 eur/ha, bet rekords ir pērn
Visiem darbiem, procesiem ir daudz iesaistībija
264
EUR/ha 6,1 ha par zemes gabalu Vēto pušu un apstākļu sakritību – negribas neko
veru
pusē,
kas ir gandrīz 6 reizes vairāk kā visolīt. Kārķos vairākus gadus esam plānojuši
dējā
cena.
Zemkopības
ministrija apstiprinājudepo jumta nomaiņu, bet diemžēl prioritātes
si,
ka
šogad
izstrādās
ūdensnotekas
Ķire atjausagriezušās par labu citām lietām – kā, piemēnošanas
projektēšanas
darbus,
kas
vairākiem
ram, pērn veicām virsbūves kapitālremontu
zemniekiem
rada
galvassāpes,
jo
meliorācijas
autobusam. Šogad plāns beidzot tomēr jumtu
nomainīt. Strādājam, lai vēl kādu vides sakār- sistēma vairs nefunkcionē tā kā tam vajadzētu
tošanas Eiropas Savienības projektu realizētu būt. Ir pozitīvas iezīmes, kas ļauj skatīties uz
abos pagastos. Nekur nav pazudusi Ērģemes priekšu ar smaidu. z
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3. un 4.maijā Kārķos – 16.Meža dienas
Teksts: Sandra Pilskalne

S

enas prasmes, mūsdienīgas tehnoloģijas, azartiskas sacensības un vēl citas
interesantas aktivitātes sagaida Kārķu Meža
dienu dalībniekus
Piektdien un sestdien – 3. un 4.maijā Kārķos notiks 16.Meža dienas.
Meža dienu ieskaņas pasākumi sāksies jau
piektdien, 3.maijā. Pulksten 10.00 izglītojošs
seminārs – meistarklase par mežaparku kopšanu un attīstību. Lektors SIA «Labie koki»
vadītājs, dārznieks, arborists Edgars Neilands. Plkst. 16.00 ekskursija uz Igaunijas pierobežu, plkst. 19.00 vakarēšana kopā ar dziesminieci Agritu Gruzniņu un senu prasmju
pārzinātāju Ritvaru Toču, kurš izgatavo tekstilizstrādājumus no dažādiem kokiem, krū-

miem un augiem. 4.maijs – pasākuma galvenā
diena, kurā kā vienmēr būs darbs, atpūta, kopīgs mielasts, radošas darbnīcas un šogad jau
astotās Koka auto sacensības. Visa pasākuma
darbība – darbs un radošās darbnīcas šogad noritēs Lustiņdruvā un tai pieguļošā teritorijā.
Dienā spēlēs un arī vakarā ballē par labu omu
rūpēsies grupa «Tandēms pa trim». Meža dienas vadīs TV radījumu un pasākumu vadītājs
Valters Krauze. Jāpiebilst arī, ka šīs būs arī kā
Latvijas Valsts mežu atklātās Meža dienas, kurās zinoši speciālisti vadīs interesantas izzinošas darbnīcas (piemērams, dronu izmantošana
mežu apsaimniekošanā, mežsaimniecībā izmantojamie instrumenti un tehnika, jaunaudžu kopšana u.c.) Pasākumā dalību apsolījis arī
EP deputāts Roberts Zīle. Pasākumā jau dalību
pieteikuši vairāki mazpulki, Rīgas Tehniskās

universitātes studenti un vēl citi interesenti.
Tiem, kuri vēlas nakšņot, iepriekš jāpiesakās.
Nakšņotājiem nodrošināsim arī vakariņas un
brokastis.
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.
Ceram, ka jautrais, čaklais ods, gada kukainis (skat. nolikumā pasākuma logo, ko zīmējusi
Kārķu skolas 2.kl. skolniece), spēs mūs sapulcināt uz dzīvespriecīgu pasākumu.
Būsiet patiesi gaidīti Kārķos! z

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Beverīnas,
Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novados
Novads

Smiltenes

Apdzīvota vieta
Variņi
Palsmane
Branti
Trikāta
Vāle
Blome

15.03
18.03.
20.03.
21.03.
21.03.
22.03.

10:00
10:30
10:30
10:30
13:00
10:00

10.04.
11.04.
12.04.
15.04.
15.04.
13.05.

10:30
10:30
10:00
10:30
13:00
10:30

10.06.
10.06.
12.06.
13.06.
13.06.
07.06.

14:30
10:30
14:00
10:30
14:00
9:30

pie darbnīcas SIA Palsa
pie darbnīcas SIA Palsmane
darbnīcas SIA Vidzemīte
Centrs pie bijušās darbnīcas
darbnīcas SIA Vāle 1
pie darbnīcas Ceļinieks 2010

Valkas

Vijciems

25.03.

10:30

15.05.

10:30

05.06.

10:30

pie darbnīcas KB Vijupe

Strenču

Plāņi
Jaunklidzis
Bilska
Loberģi
Mēri
Zeltiņi
Kalnamuiža
Brutuļi
Launkalne

27.03.
27.03.
28.03.
28.03.
28.03.
28.03.
4.04.
4.04.
5.04.

10:30
13:30
10:30
12:00
13:30
15:00
10:30
13:30
10:00

15.05.
15.05.
16.05.
16.05.
16.05.
16.05.
17.05.
17.05.
17.05.

13:00
14:00
10:30
11:30
13:30
14:30
10:00
11:30
14:00

06.06.
06.06.
14.06.
14.06.
14.06.
14.06.
17.06.
17.06.
12.06.

10:30
14:00
9:30
12:00
14:00
15:30
10:30
13:00
10:30

Burtnieku

Mežmuiža
Ēvele

5.04.
8.04.

14:00
10:30

20.05.

10:30

12.06.
19.06.

12:30
10:30

darbnīcas Plāņi
darbnīcas Z/S Jaunstrūkas
darbnīcas SIA Druva
pie bijušās darbnīcas
stāvlaukums pie Tautas nama
Z/S Birztalas
pie tehnikuma darbnīcām
darbnīcas SIA Kalna Tomēni
stāvlauk. pie Pagasta pārvaldes
Mežmuiža
darbnīcas Z/S Pennes

Strenču

Jērcēni

8.04.

14:00

20.05.

13:00

19.06.

14:00

darbnīcas Vecjērcēni

Valkas

Ērģeme
Turna
Omuļi
Grundzāle
Aumeisteri
Stepi
Mierkalns
Kārķi
Vēveri
Lugaži
Sēļi
Smiltene

17.04.
17.04.

10:10
14:00

18.04.
18.04.
24.04.
24.04.
25.04.
25.04.
26.04.

10:30
14:00
10:30
14:00
10:30
14:00
9:10

22.05.
22.05.
22.05.
23.05.
23.05.
24.05.
24.05.
27.05.
27.05.
29.05.
29.05
12.04.

10:10
11:30
13:00
10:30
14:30
10:00
13:30
9:30
13:00
10:10
13:00
13:30

21.06.
21.06.
21.06.
20.06.
20.06.
20.06.
20.06.
26.06.
26.06.
27.06.
27.06.

9:00
11:00
13:00
10:30
13:00
15:00
14:00
10:30
13:30
10:10
13:00

Smiltene

9.05.

10:30

Smiltene

9.05.

11:30

Smiltene

9.05.

13:00

Smiltene
Smiltene

9.05.
30.05.

14:00
11:00

Valka

10.05.

9:30

Valka

10.05.

13:00

Strenči
Seda

08.05.
08.05.

10:30
13:30

pie Pagasta katlumājas
darbnīcas Z/S Baltupes
Centrs pēc pieteikuma
pie Pagasta pārvaldes
stāvlaukums Aumeistermuiža
pie Pagasta pārvaldes
pie darbnīcas Mierkalns
stāvlaukums pie Tautas nama
pie fermas Kalnjāngloži
darbnīcas Lugaži
Z/S Kalnieši
SIA 8CBR teritorija Rīgas iela
16
AS Sadales tīkli Daugavas iela
64
SIA LAM teritorija Dzirnavu
iela 18
NKUP darbnīcas Pilskalna
iela
MRS teritorija ( Silva)
VAS LAU teritorija Dakteru
iela 28
Novada dome darbnīcas Austras 10
Valkas meži teritorija Tālavas
50
pie katlumājas Valkas iela
AS Seda darbnīcas Zaļā iela

Smiltenes

Beverīnas

L

ai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras
naudas maksājumu.
Tālrunis 29154976, e-pasts:
valka@vtua.gov.lv vai www.
vtua.gov.lv

Smiltenes

Smiltenes
Valkas

Smiltenes

Valkas

Strenču

Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks

Norises vieta

Valkas novada domē
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2019.gada 31.janvārī Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi
1. Izdarīt grozījumus Valkas
novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā «Par darbinieku
veselības apdrošināšanu Valkas
novada pašvaldībā», papildinot
un precizējot amatu sarakstu,
kurus ieņemošie darbinieki
pakļauti reālam dzīvības un
veselības apdraudējumam, un
izsakot to jaunā redakcijā. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2. Apstiprināt
apsaimniekošanas maksu Valkas novada
Kārķu pagasta mājai Nr.8. Mājas
apsaimniekošanu maksa stājas
spēkā ar 2019.gada 1.jūniju.
3. Izstrādāt un iesniegt Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākumam «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» projekta iesniegumu «Grantsceļu
bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā».
4. Apstiprināt maksu par telpas
Vijciema bibliotēkas telpas Nr.2
(15,1 m2) izmantošanas 1 stundu
EUR 0,54 bez PVN. Pievienotās
vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam
5. Apstiprināt valsts budžeta
mērķdotāciju amatiermākslas
kolektīvu vadītāju amatu sarakstu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
2019.gada 1.janvāra līdz 2019.
gada 31.decembrim
6. Apstiprināt valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas

Foto stūrītis

obligātajām iemaksām sadali
Valkas novadā no 2019.gada 1.
janvāra līdz 2019.gada 31.augustam.
7. Apstiprināt Nolikumu Nr.1
«Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu un to vadītāju
apbalvošanu».
8. Uzsākt Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Apstiprināt darba uzdevumu
Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Apstiprināt Valkas novada domes
teritorijas plānotāju Ingaru Siliņu par Valkas novada teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes
vadītāju.
9. Atcelt Valkas novada domes
2017.gada 16.jūnija lēmumu «Vidi
degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas
būves klasificēšanas komisijas
apstiprināšana.
(protokols
Nr.7,16.§).
Apstiprināt Vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas komisiju šādā jaunā sastāvā:
• Ainārs ZĀBERS – komisijas
priekšsēdētājs, izpilddirektors;
• Māris ZĀLĪTIS – domes būvinženieris;
• Daira ZALUŽINSKA – Attīstības un plānošanas nodaļas Nekustamo īpašuma nodokļa administrators;
• Aleksandrs GOLUBOVS –
Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10. Nodot biedrībai «Atbalsts
Valkas ģimenēm» (reģ. Nr.
40008135054) Valkas novada
Bērnu un jauniešu centra «Mice»
otrā stāva zāli Semināra ielā 27,
Valkā līdz 2019.gada 31.decembrim ar mērķi trīs reizes nedēļā
organizēt vingrošanas nodarbī-

Pasākums «Likteņsliedes, dzirnas un upes» Kārķos (Foto: I.Leitis)

bas Valkas novada ģimenēm ar
bērniem, saskaņojot nodarbību
laika grafiku ar BJC «Mice» vadītāju. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem par lēmuma minētajām telpām tiek segti
no BJC «Mice» budžeta līdzekļiem.
11. Piešķirt biedrības «LatvijasIgaunijas institūts» rīcībā esošo
telpu Rīgas ielā 25, Valkā projekta «Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai», atbalsta grupas nodarbību īstenošanai.
12. Par Valkas novada Valkas
pagasta pārvaldes vadītāju iecelt
Ligitu Sīmani. Atļaut Ligitai Sīmanei apvienot Valkas novada
Valkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu (0,5 amata likmes) ar
Valkas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītāja
amata pienākumiem (0,5 amata
likmes). Lēmums stājas spēkā ar
pieņemšanas brīdi.

13. Par Valkas novada domes
Tūrisma un informācijas biroja
vadītāju iecelt Tiju Mirkšu. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
16. Apstiprināt siltumenerģijas
ražošanas izmaksas apkures sezonā Mierkalna tautas namā
EUR 6061,91 bez PVN. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt
atbilstoši «Pievienotās vērtības
nodokļa likumam».
Apstiprināt maksu par apkures periodā piegādāto siltumenerģiju Mierkalna tautas nama
dzīvokļa īrniekiem par 1 m2 mēnesī - EUR 1,61 bez PVN. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt
atbilstoši «Pievienotās vērtības
nodokļa likumam».
Maksa par piegādāto siltumenerģu tiks aprēķināta sākot ar
nākamo apkures sezonu 2019.
gada 1.oktobrī. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. z

Apsaimniekošanas maksa Valkas novada pašvaldības
valdījumā esošajām dzīvojamām telpām
Valkas novada Kārķu pagastā:
Nr. p.
k.

Nosaukums

1

Kārķu pagasts:
Māja Nr.8

Apsaimniekošanas maksa
mēnesī par 1
m2, EUR

Īres maksa
mēnesī par
1m2, EUR

Kopā
mēnesī par
1m2, EUR

0,22

-

0,22

Apkures cenas aprēķins Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama dzīvoklim

1. Apkures izmaksas skolā

2. Apkurināmo telpu kopējā platība
3. Tautas nama dzīvokļa kopējā platība
4. Proporcija (dzīvoklis pret kopējo platību)
5. Dzīvoklī patērētās siltumenerģijas izmaksas
apkures periodā (7 mēneši)
6. Dzīvoklī patērētas siltumenerģijas
izmaksas mēnesī
7. Maksa par dzīvojamās telpas apkuri
mēnesī par 1 m2

6061,91
539,42
47,9
0,089

EUR
m2
m2

538,29

EUR

76,90

EUR

1,61

EUR/m2

Igaunijas Republikas 101. dzimšanas dienai
veltītais koncerts (Foto: I.Leitis)

Valkas novada domē
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2019.gada 14.februāra Valkas novada ārkārtas
domes sēdē pieņemtie lēmumi
1. Apstiprināt Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus
un darba algu likmes
2. Apstiprināt Valkas novada
domes izglītības iestāžu tāmes
savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru kabineta 2016.
gada 28.jūnija noteikumiem Nr.
418 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem» bez valsts dotācijām.
Apstiprināt Valkas Mākslas skolas 2019.gada viena izglītojamā
izmaksas bez valsts dotācijām
mēnesī norēķiniem ar Valgas
pašvaldību.

Slēgt līgumus ar pašvaldībām
par bērnu uzturēšanos izglītības
iestādēs atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418 «Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem».
Slēgt līgumus ar Valgas pašvaldību par bērnu uzturēšanos Valkas Mākslas skolā.
3. Piešķirt EUR 30 689,00 no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem šādiem mērķiem: maksai
par atkritumu izvešanu, koku,
daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei,
vides sakārtošanai.
4. Piešķirt no Valkas novada

pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta EUR 62 818,00 nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā pievienoto sadalījumu.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 «Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets».
6. Apstiprināt 2019.gada Valkas
novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
tāmes.
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 «Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais
budžets».
8. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 «Valkas novada paš-

valdības 2019.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžets».
9. Apstiprināt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra «Saulīte»
izmaksu tāmi un uzturēšanas
izmaksas vienam audzēknim.
Slēgt līgumus ar pašvaldībām
par bērnu uzturēšanos Ģimenes
atbalsta centrā «Saulīte» atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanās
brīdi, spēku zaudē novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmums «Par Valkas novada
domes Ģimenes atbalsta centra
«Saulīte» klienta uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu». z

2019.gada 28.februāra Valkas novada
domēs sēdē pieņemtie lēmumi
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 «Par Valkas novada
pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu».
2. Apstiprināt Nolikumu Nr.2 «Par tirdzniecību tirgū
«17.Lielais Labdarības Robežtirgus» Noteikt, ka par
lēmumu izpildi atbild Tūrisma un informācijas biroja
vadītājs.
3. Apstiprināt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas
pakalpojumu cenrādi. Pievienotās vērtības nodokli
piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par
spēku zaudējušu Valkas novada domes 2018.gada 29.
marta lēmumu «Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu».
4. Atļaut SIA «Tekstilfabrika», reģistrācijas Nr.
40203138521 izmantot Valkas novada simboliku
komerciālam mērķim – apdrukāt auduma maisiņus,
kas tiks izgatavoti no 100% kokvilnas auduma, un
izplatīt tos tirdzniecībā, pēc pašvaldības nodevas nomaksas saskaņā ar Valkas novada domes 2010.gada
30.jūnija saistošo noteikumu Nr.22 «Par pašvaldības
nodevām Valkas novadā» 16.punktu.
5. Komandēt dalībai XI Starptautiskajā folkloras
festivālā «Dejas mieram» Ibillinā, Izraēlā, laikā no 2019.
gada 30.septembra līdz 6.oktobrim (ieskaitot):
- Valkas pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīva
«Spriņģi» vadītāju Ēriku Stoļarčuku uz Ibillinu (Izraēla)
pavadot Vidējās paaudzes deju kolektīvu «Spriņģi»;
- Valkas pilsētas kultūras nama modes deju grupas
«Aija» vadītāju Māru Zariņu uz Ibillinu (Izraēla) pavadot Valkas pilsētas kultūras nama modes deju grupu
«Aija».
Apmaksāt kolektīvu vadītājiem dienas naudu 30%
apmērā par lēmuma minētajām 7 komandējuma
dienām un lidmašīnas biļeti Rīga – Telaviva – Rīga
(nepārsniedzot EUR 300,00).
Nodrošināt ar transportu nokļūšanai uz lidostu un no
lidostas Valkas pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīvu
«Spriņģi» dalībniekus un Valkas pilsētas kultūras
nama modes deju grupas «Aija» dalībniekus.
6. Izveidot Valkas pilsētas šautuvi kā Valkas novada
domes iestādi, reģistrējot struktūrvienību Valsts
ieņēmumu dienestā un LR Uzņēmumu reģistrā.
Iecelt par Valkas pilsētas šautuves vadītāju – instruktoru Dzintaru Stočku.
Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.3
«Valkas pilsētas šautuves nolikums».
7. Atbrīvot Tiju Mirkšu no Valkas novada Tūrisma un
informācijas biroja vadītājas amata ar 2019.gada 28.
februāri (pēdējā darba diena). z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pakalpojuma veids

Sporta halle (visa) + skrejceļš + inventārs + duša
Sporta zāle (visa) + inventārs + duša (iestādēm,
organizācijām, privātpersonu grupām)
līdz 10 apmeklētājiem
no 11 līdz 20 apmeklētājiem
no 21 līdz 40 apmeklētājiem
vairāk par 40 apmeklētājiem
Sporta zāle (1/2) + inventārs + duša (iestādēm,
organizācijām, privātpersonu grupām)
līdz 10 apmeklētājiem
no 11 līdz 15 apmeklētājiem
no 16 līdz 25 apmeklētājiem
vairāk par 26 apmeklētājiem
Skrejceļš + duša + inventārs
Aerobikas zāle + inventārs + dušas
Klinšu siena + inventārs + dušas + drošināšana
Trenažieru zāle skolēniem
Trenažieru zāle pieaugušajiem
Atpūtas telpa + sauna + duša
1 apmeklētājam
2 apmeklētājiem
3 - 5 apmeklētājiem
6 - 10 apmeklētājiem
Telpu noma nometnes vienam dalībniekam
Kafejnīcas telpu izmantošana slēgtiem pasākumiem
Klašu telpu izmantošana 1 personai
Klašu telpu izmantošana semināriem u.c. vajadzībām
grupām līdz 10 cilvēkiem
Klašu telpu izmantošana semināriem u.c. vajadzībām
grupām virs 10 cilvēkiem
Datorklases izmatošana
Aktu zāles izmantošana pasākumiem
Dienesta viesnīcas lietošana vienam skolēnam
mēnesī līdzmaksājums*
Naktsmītne dienesta viesnīcā
Naktsmītne dienesta viesnīcā Domes bulvārī 3
Dienesta viesnīcas Domes bulvārī 3 izmantošana
nometņu dalībniekam

Mērvienība
1h

Cena
bez
PVN,
EUR
28,924

1h
1h
1h
1h

9,92
12,40
14,88
18,18

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1 reize
1 reize

6,61
8,27
9,92
12,40
4,13
4,13
4,13
0,83
1,24

1h
1h
1h
1h
1 diennakts
1 reize
1 diennakts
1h

2,48
4,96
7,44
14,88
3,305
20,66
1,24
4,13

1h

6,61

1h
1h
1 mēnesis

8,26
12,4
3,72

1 diennakts 7,025
1 diennakts 8,26
1 diennakts 4.13-5.79

*Pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai, skolēniem tiek noteikts līdzmaksājums dienesta
viesnīcas izmantošanai, pārējās izmaksas sedz pašvaldība
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Raimonda Paula un Andra
Bērziņa koncerts «Es šonakt
sēdēšu uz jumta» Valkā
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece
pēc LSM.lv kultūras redakcijas materiāliem

21.

aprīlī plkst. 18.00 Valkas
pilsētas kultūras namā –
Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerts «Es šonakt sēdēšu uz
jumta»
Jau šopavasar pie klausītājiem
dosies Maestro Raimonda Paula
un aktiera Andra Bērziņa jaunā
dziesmu programma «Es šonakt
sēdēšu uz jumta» – divpadsmit
īpaši Andrim Bērziņam rakstītas
jaunas dziesmas ar Leona Brieža,
Guntara Rača un Jāņa Petera vārdiem, kā arī Imanta Ziedoņa, Viljama Šekspīra, Māras Zālītes, Raiņa
un citu izcilu dzejnieku dzejas lasījumi Andra Bērziņa interpretācijā.
Ir tapis arī jauns CD «Es šonakt
sēdēšu uz jumta», kuru varēs iegādāties koncertu norises vietās un
saņemt mākslinieku autogrāfus.
Līdzās citiem mūziķiem albuma
studijas ierakstā piedalījušās arī
Latvijas X Faktora finālistes «Radio
trio».
«Atceroties savu sadarbību ar
dziedošajiem aktieriem, man bija
sajūta, ka ir iestājies tāds kā klusums. Un es atcerējos par Andri –
vienu no mūsu spēcīgākajiem dziedošajiem aktieriem. Dziedošie aktieri Latvijā nereti ir populārāki

par dziedātājiem, jo viņi spēj dziesmu tekstus iznest līdz klausītājam,» atzīst Maestro Raimonds
Pauls.
Savukārt Andris Bērziņš jokojot
piebilst, ka divu lielu mākslinieku
sadarbība allaž ir liels ieguvums
klausītājiem, īpaši, ja viņi runā par
lielām un nozīmīgam tēmām:
«Dziesmās lielākoties izmantota
mīlas dzejas – mēs ar Maestro vēl
atceramies, ko tas nozīmē, tāpēc
varam par to runāt. Jaunie lai dara
– mēs parunāsim.»
Abi izcilie mākslinieki jauno
programmu nolēmuši vest pie
klausītājiem, lai, kā paši ar smaidu
teic, «patricinātu ļaužu sajūtas un
atgādinātu, kas tā mīlestība tāda ir.
Un, ja vēl pēc pēdējās dziesmas un
puķu pasniegšanas seko arī pati,
pati pēdējā dziesma, ko mēs pazīstam ar nosaukumu «Svētvakars»,
tad skaidrs ir viens: aizkustinājuma asaras, kas sariešas sirdspilnajā
mīlestībā pret Latviju, ir garantētas
teju katram klausītājam.»
Koncertu rīko Valkas pilsētas
kultūras nams.
Biļetes - Valkas pilsētas kultūras
namā, Biļešu paradīzes kasēs un
www.bilesuparadize.lv z
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3.aprīlī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā –
spēlfilmas «1906» seanss
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

F

ilmas sižets risinās 1906.
gada rudenī, Rīgā. Slepenpolicija ir guvusi virsroku cīņā
ar sociāldemokrātu kaujiniekiem. Tikai viena grupa spītīgi
turpina savu darbību un plāno
pārgalvīgu uzbrukumu rūpnīcas kasei. Par operācijas vadītāju tiek nozīmēts ierindas kaujinieks Pelēkais. Operācijas plānošanas laikā Pelēkais satiek
dzejnieci Violetu un mēģina iekarot viņas uzmanību. Violetas
iedvesmots, Pelēkais ierauga
dzīvi un revolūciju citām acīm,
bet Violeta nemanāmi nonāk
kaujinieku bīstamajā pasaulē.
Rīgā ir sācies vētrainais, bēdīgi
slavenais 1906.gada novembris.

Filmas režisors ir Gatis Šmits,
kas pazīstams ar spēlfilmu Seržanta Lapiņa atgriešanās (2010.)
un izrādēm Jaunajā Rīgas teātrī.
Filmas scenārija līdzautore ir
Marta Elīna Martinsone, scenārija pamatā ir Ingas Rozentāles
luga «1906». Trakāk vēl kā piektā gadā». Galvenās lomas atveido Mārtiņš Kalita, Inese Pudža,
Kaspars Zvīgulis un Toms
Auniņš. Kopā ar profesionāliem
aktieriem filmā ir piedalījušies
vairāk nekā 800 masu skatu dalībnieku. Filmēšanas process
ilga 33 dienas un norisinājās
Liepājā, Rīgā un arī Tukumā.
Filma ir 110 minūtes gara
Ieeja uz seansu - 3 eiro. z
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Valkas pilsētas kultūras namā
viesosies Emīla Dārziņa mūzikas
skolas simfoniskais orķestris

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

5

.aprīlī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā viesosies
Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskais orķestris ar koncertprogrammu «Pavasara pastorāles»
Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskais orķestris savas 70 gadu jubilejas priekšvakarā kopā ar diriģentu
Andri Vecumnieku sagatavojis jaunu,
krāšņu koncertprogrammu ar nosaukumu «Pavasara pastorāles».
Trīs koncertos – 5.aprīlī Valkā, 8.aprīlī Ogrē un 10.aprīlī Rīgā izskanēs
M.Bruha dubultkoncerts altam un
klarnetei ar orķestri (solistes – Santa
Lūcija Circene un Madara Eleonora
Mežale) un asprātīgie, krāsainie B.Britena opusi no divām svītām – «Muzikālie rīti» un «Muzikālie vakari», kurus autors radījis, iedvesmojoties no
operu komponista Rosīnī spilgtāka-

jām tēmām, tās asprātīgi ieaužot sev
raksturīgajā mūzikas valodā. Orķestris aicina baudīt iespēju dzirdēt Latvijas koncertzālēs sen neskanējušo
Ludviga van Bēthovena visgaišāko no
simfonijām – sesto jeb tā dēvēto «Pastorālo simfoniju», kurā komponists
klausītāju ieved gan mierpilnā lauku
ainavā ar strauta čalošanu un lauku
ļaužu priecīgu satikšanos, gan ataino
negaisu, pēc kura seko pateicības izjūtas pēc pārdzīvotās vētras.
Koncertprogramma piemērota visai ģimenei. Nāciet, klausieties, izbaudiet!
Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskais orķestris – orķestris ar jaunības
degsmi un patiesu iedvesmu!
Ieeja - 1 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana – Valkas pilsētas kultūras
namā.z

Satiec savu meistaru Valkā!
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

V

isā Latvijā jau vienpadsmito reizi notiks pasākums «Satiec savu meistaru!».
Laikā no 5. aprīļa līdz 22.aprīlim satikt savu
meistaru un piedalīties radošajās darbnīcās
būs iespējams arī Valkas novada kultūras iestādēs un BJIC «Mice».
«Satiec savu meistaru» pasākuma būtība ir

vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa
zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Piedalīties pasākumā aicina Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām. z
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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 ie-

Š

sniegt līdz 2019.gada 29.martam
darba dienās no plkst. 8.00 līdz
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 plkst. 15.00.
Laipni lūdzam!
Plašāka informācija – muzeja
speciāliste Viktorija Maļukova:
tālrunis: 647 22198,
e-pasts: muzejs@valka.lv z

Muzeju nakts

ogad starptautiskā akcija
Muzeju nakts norisināsies
18.maijā. Aktivitātes sāksies 18.
maijā plkst. 19.00 un noslēgsies
19.maijā plkst. 1.00.
Iekļaujoties Latvijas simtgades
stāstā, Muzeju nakts tēma 2019.
gadā ir Tālavas taurētājs – kā simbols tautas varoņgaram, kas ļāvis
mums piedzīvot Latvijas simtgadi.
No plkst. 19.00 apmeklētājiem
būs iespēja apskatīt izstādi «Otrā
pasaules kara liecības». Izstādē būs
eksponēti priekšmeti no Valkas
novadpētniecības muzeja un Valgas muzeja (Igaunija) krājuma, kā
arī no privātkolekcijām. Izstādi papildinās Latvijas Nacionālā arhīva
Latvijas Valsts kinofotofonodokumenta arhīva dokuments – dokumentālā filma «Sarkanais un Brūnais». Šīs filmas režisors ir Askolds
Saulītis, tā uzņemta 1999.gadā.
BJC «Mice» teātra pulciņš priecēs apmeklētājus ar teātra uzvedumu.
Šogad apmeklētājiem tiks piedāvāta ekskursija Valgas muzejā latviešu valodā, bet Valkas novadpētniecības muzejā – igauņu valodā.
Būs arī par tradīciju kļuvušais
orientēšanās konkurss Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas
muzeja (Igaunija) ekspozīcijās.

Konkursa noslēgums un apbalvošana šogad paredzēta Valkas novadpētniecības muzejā.
Arī šogad starp Valkas un Valgas muzejiem kursēs mazais vilcieniņš.
Muzeju nakts apmeklētāji varēs
iepazīties ar Valkas novadpētniecības muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām, darboties radošajās darbnīcās un piedalīties 213.Valkas jaunsargu vienības aktivitātēs.
Labprāt vēl uzklausīsim idejas
aktivitātēm, kuras laicīgi iesakot
varam realizēt. Ieteikumus sūtiet
uz e-pastu muzejs@valka.lv vai
zvaniet 64722198.
Muzeju nakts pasākumi notiek
bez ieejas maksas.
Sekojiet aktuālai informācijai
Valkas novadpētniecības muzeja
mājaslapā muzejs.valka.lv sadaļā
«Muzeju nakts 2019»! z

Valkas-Lugažu ev. lut.
draudzes ziņojumi
Teksts: Monta Elizabete Sīmane

Valkas - Lugažu ev. lut. draudze
vēlas pateikt sirsnīgu paldies visiem, kas ar ziedojumiem vai darbiem 2018.gadā palīdzējuši baznīcai, lai tā būtu silta, tehniskā kārtībā un tajā varētu notikt Svētbrīži
un koncerti.
Ar 1.aprīli Valkas - Lugažu baznīcā sāks kalpot evaņģēlists An-

•
•
•
•
•

dris Reiters, kurš apmeklētājus pieņems draudzes mājā katru piektdienu no plkst. 15.00 līdz 18.00.
Ar aprīli dievkalpojumi notiks
katru svētdienu plkst. 10.00.
Lieldienu dievkalpojumi 18.aprīlī plkst. 18.00 un 21.aprīlī, plkst.
10.00.
Joprojām aicināti visi, kas vēlas
kristīties, iesvētīties vai laulāties
baznīcā! z

Valkas Lugažu ev. Lut. baznīcā
7.aprīlī plkst. 10.00 Dievkalpojumi.
14.aprīlī plkst. 10.00 Dievkalpojumi.
18.aprīlī plkst. 10.00 Lieldienu dievkalpojumi.
21.aprīlī plkst. 10.00 Lieldienu dievkalpojumi.
28.aprīlī plkst. 10.00 Dievkalpojumi.
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Valkas folkloras dziesmu draugu kopai «Nāburgi» - 30!
Teksts: Mārīte Magone, «Nāburgu»
vadītāja
Foto: R.Reinholds

1

989.gada 10.februārī Valkas kultūras namā kopā
sanāca dziedošie kultūras darbinieki un citi līdzīgi domājošie
un nolēma, ka jādibina folkloras
kopa, jo tuvākā apkārtnē tādas
nebija. Tas bija atmodas laika
sākums un visi iedvesmoti Mārītes Meļķes vadībā sāka veidot
programmas, meklēja iespējas
uzstāties. Visu šo laiku ansamblī ir dziedājuši ap 90 dziedātāji,
cits pavisam īsu, cits nedaudz
garāku laika periodu, daži ilgstoši, kam dziedātāja stāžs jau
tuvu 28 gadiem.
Kolektīvu 27 gadus vadīja
Mārīte Meļķe, kuras vadībā
tapa visdažādākās programmas, gan folkloras, gan populāro dziesmu «popielas», ziņģes.
Dziedājām pat ziņģu festivālā
pie R.Paula Ventspilī. Vienam
pašdarbnieku vakaram sagatavojām sportisku uzvedumu ar
piramīdām, kas izsauca patiesu
izbrīnu un ovācijas. Kolektīvā
dalībnieku skaits sezonās ir bijis ļoti dažāds, pēdējos gados
saruka līdz pieciem. Kolektīvs
draudēja izjukt, jo bija jāmeklē
jauns vadītājs un dziedātāji.
Diemžēl neviena uzrunātā persona, kura potenciāli varētu vadīt kolektīvu, nepiekrita. Pēc ilgām pārdomām, šaubām, bet
draugu pierunāta un iedrošināta, kolektīva vadību uzņēmos
es, jo pati biju ilggadēja dziedātāja ar nelielu, pie tam pasenu
pieredzi muzikālu kolektīvu
vadīšanā.
Uzsākot sezonu, ansamblī
pieteicās jauni dalībnieki, atgriezās divi bijušie un tā 14 dalībniekiem sākās intensīvs
darbs, lai piedalītos kārtējā skatē, apgūtu pilnīgi no jauna dažādas gadskārtu svinēšanai atbilstošas programmas un jaunas
dziesmas. Iepriekšējā sezonā
bija 42 uzstāšanās, kas ir prasījušas lielu organizatorisku darbu un dziedātāju atdevi un piemērošanos intensīvajai darbībai.
Pateicamies domes kultūras
nodaļai par iespēju piedalīties
2017.gada pasākumā «Zvaigznes pār Valku 2017» Valgas
stacijā. Tāpat 2018.gada 18 novembra rītā dziedāt Lugažu
laukumā pie mūsu skaistā karoga, cildinot sauli un Latviju
simtgadē. Neaizmirstama patreizējiem kolektīva dalībniekiem ir domes dāvana jubilejā
(tas nekas, ka pirms jubilejas) –
brauciens uz Baltā galdauta
svētkiem Vācijā un Strasbūrā

2018.gada maijā, kad latviešu
centrā «Bērzaine» varējām godināt Latviju pabūt pie Z.Mauriņas mājas, kapuvietā, dziedāt
arī vācu publikai.
Šajā sezonā turpinām apgūt
gadskārtu ieražu programmas,
meklēt jaunas, nedzirdētas novada dziesmas, domājam par
iespējām uzstāties dažādos neparastākos pasākumos, kā piemēram 9.martā dziedājām Rūjienā Ē.Siliņa pieminekļa atklāšanā, jo mūsu repertuārā ir viņa
dziesmas.
Vasaras
nogalē
brauksim uz Kurzemi kopā ar
Latvijas ordeņu brālības biedriem atzīmēt latviešu rakstnieka, folklorista Anša Lerha Puškaiša jubileju, kurā, protams,
dziedāsim.
Esmu laimīga un pateicīga,
ka mūsu patreizējais kolektīvs
ir ļoti draudzīgs, atraktīvs un
idejām bagāts. Ja nekas nemainīsies, tad 2019.gada 14.decembrī atzīmēsim ar koncertu savu
30 gadu un 10 mēnešu pastāvēšanu (darbošanās bez pārtraukuma) kopā ar Valkas mākslinieciskajiem kolektīviem. Bet
līdz tam vēl jānosvin Lieldienas, pilsētas svētki, novadu
dienas Rīgā, Līgo svētki un ir
jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem piedalīties pasākumos, par kuriem parasti esam
priecīgi un gandarīti, ka mūsu
kolektīvs ir pamanīts un spējam priecēt visdažādākās klausītāju auditorijas. z

Sportā
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Tapis projekts «VEF basket- VEF basketbola akadēmija Valkā
aicina jaunos basketbolistus
bola akadēmija Valkā»
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

23.

februārī Valkas novada
domē norisinājās pirmā
atvērtā durvju diena projektam
«VEF basketbola akadēmija Valkā».
Uz šo tikšanos reizi tika uzaicināti
sportisti ar ģimenēm, kuriem ir līgums ar «VEF skolu». Projekta
mērķis ir interesēt jauniešus nodarboties profesionālā līmenī ar
sportu un sagatavot profesionālus
augsta līmeņa sportistus. «VEF
basketbola akadēmija Valkā» galvenais treneris būs lielisks speciālists – Jānis Butāns (Latvijas U14
izlases galvenais treneris, bijis U18
un U20 izlašu otrais treneris).
«Mēs plānojam galveno LBL2
sporta komandu, kas saistīta ar
«VEF skolu» uzturēt un būvēt šeit,
jo Valka ir vienīgā vieta Latvijā,
kur to varam izdarīt visaugstākajā
profesionālajā līmenī,» vērtē Ivars
Bērziņš («VEF skola»).
«Šeit ir tādas iespējas kādas nav
Rīgā. Mums ir labākas treniņbāzes, mums būs izcila dienesta
viesnīca, un šeit tie labākie uzreiz
tiek spēlēt profesionālā basketbola
klubā.
Liela daļa vecāki nāca man klāt
un teica: «Jā, mēs brauksim». Protams, tā ir grūta izšķiršanās, bet
es esmu pārliecināts, vismaz 10
jauni, stalti un ļoti motivēti jaunieši jau nākamajā mācību gadā
varētu mācīties Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā,» komentē Valkas
novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis.
Sportisti tika iepazīstināti ar
Valkas un Valgas infrastruktūru,
kā arī tika aicināti doties ekskursijā uz jauno Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas internātu un sporta
halli.
Projekts tapis domājot par
Valkas novada nākotni, īpaši iz-

S

glītības jomā.
«Valkas novada interesēs ir, lai
Valkā būtu vidusskola ar vēsturisko ģimnāzijas nosaukumu,» norāda V.A. Krauklis. «Savukārt, balstoties uz sarunām ar vairākiem
ministriem ir skaidrs - valsts nostāja attiecībā par vidusskolām būs
strikta,» secina Valkas mērs. «Valsts
nefinansēs vidusskolas, kurās nebūs vismaz divas paralēlklases,
katrā ar vismaz 20 audzēkņiem.
Diemžēl ar vietējiem bērniem mēs
tādu vidusskolu nevarēsim nodrošināt. Šis ir pats galvenais iemesls,
kādēļ šis projekts top, kā viens no
risinājumiem, lai Valkā būtu vidusskola.»
«Saprotam, ka viens pats basketbols to arī nevar nodrošināt, tāpēc
attīstām sadarbību ar Vidzemes
augstskolu (ViA) par programmēšanas novirzi, lai kopīgi domātu,
kā šo jomu padarītu pievilcīgāku
arī apkārtējo skolu audzēkņiem, lai
panāktu, ka viņi nāktu šeit tādēļ
mācīties.
Mums ir viennozīmīgi jādomā
vēl kā šo ģimnāziju piepildīt un
paralēli es ar ViA runāju arī par
mediju jomu, jo mums ir radio, TV
studija, vietējā avīze un atkal ir jāatgriežas pie tās senās idejas, ka
mums būtu kāda īpaša programma, kas atkal varētu būt interesanta citu novadu iedzīvotājiem.
Bet to nevar visu izdarīt uzreiz.
Mums ir jāpalaiž šis projekts, tam
ir jābūt sekmīgam un jāparāda visiem pārējiem, ka te viss ir pozitīvi,
ne tikai sadzīves un infrastruktūras ziņā, bet arī mācību jomā. Tad,
kad mēs to varēsim parādīt, mēs
varēsim arī pārējiem jauniešiem
teikt: «Redzi, te ir kolosāla vieta,
kur mācīties,» komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs. z

porta pasākumi

• 28.martā no plkst. 9.00 līdz 10.00
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 30.martā plkst. 18.00 Turnas tautas
namā Ērģemes pagasta galda spēļu
čempionāta 6.posms.
• 1.aprīlī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3
fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 2.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 Vingrošana senioriem.
• 3.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas
namā jogas nodarbības.
• 4.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 5.aprīlī plkst. 11.30 Valkas J.Cimzes
ģimnāzijas sporta hallē Atklātās skolēnu sporta spēles florbolā.
• 6.aprīlī plkst. 10.00 Valkas J.Cimzes
ģimnāzijas sporta hallē Robežkauss
volejbolā 2019.
• 8.aprīlī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 9.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 10.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas
namā jogas nodarbības.

• 11.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 13.aprīlī plkst. 13.00 Valgas pilsētas stadionā Ceturtais Latvijas – Igaunijas skrējiens.
• 15.aprīlī plkst. 18.15 Beverīnas ielā
3 fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 16.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 17.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas
namā jogas nodarbības.
• 18.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 23.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 24.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas
namā jogas nodarbības.
• 25.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00
Semināra ielā 23 Vingrošana senioriem.
• 25.aprīlī no plkst. 14.30 līdz 18.30
Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls «Optimists 2019»
1.kārta.
• 29.aprīlī plkst. 18.15 Beverīnas ielā

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Dace Pūce

J

au šovasar Valkā darbu sāks
VEF basketbola akadēmija. Tās
galvenais treneris būs lielisks speciālists – Jānis Butāns (Latvijas U14 izlases galvenais treneris, bijis U18 un
U20 izlašu otrais treneris). Akadēmijas audzēkņu komanda spēlēs LBL 2
turnīrā, bet labākie – kaldinās meistarību arī profesionālajā komandā
Valga/Valka Latvijas un Igaunijas
apvienotajā basketbola līgā.
Audzēkņiem tiks nodrošināti ideāli
apstākļi (treniņi divreiz dienā, jauna
viesnīca, sportistiem piemērota ēdināšana trīs reizes dienā, ekipējums),
fizioterapeits, fiziskās sagatavotības
trenera konsultācijas. Mācības Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā vai arī Valgas

arodskolā (angļu valodā).
Akadēmijas audzēkņu kodola jau
ir nokomplektēts, bet būs arī papilduzņemšana. Ja tiešām vēlies būt profesionāls basketbolists ar mērķi sasniegt visaugstākos rezultātus, esi
gatavs grūtam treniņdarbam internacionālā vidē (Valgas/Valkas kluba
darba valoda ir angļu), raksti motivācijas vēstuli un savu CV uz adresi:
davids.vitols10@gmail.com.
Ja esat vai pazīstat kādu aizrautīgu basketbolistu, kas gaida izaugsmes iespējas, dodiet viņam
ziņu, kā arī iesakiet šo rakstu spiežot «dalīties» jeb «share» Facebook, Draugiem.lv un «retweet»
Twitter tīmekļa vietnēs. z

3 fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 30.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 30.aprīlī Valkā pie Koklētāja Valkas
novada pavasara kross.
• 2.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 Vingrošana senioriem.
• 2.maijā plkst. 14.30 Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes Skriešanas seriāls «Optimists 2019» 2.kārta.
• 7.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 9.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 9.maijā plkst. 14.30 Skriešanas seriāls «Optimists 2019» 3.kārta.
• 11. un 12.maijā plkst. 9.00 Florbola
turnīrs «BorderCup 2019».
• 13.maijā plkst. 18.15 Beverīnas ielā
3 fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 14.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 14.maijā Valkas pilsētas stadionā
«Ziemeļu stīga» vieglatlētikā.

• 16.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 Vingrošana senioriem.
• 16.maijā plkst. 14.30 Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes Skriešanas seriāls «Optimists 2019» 4.kārta.
• 20.maijā plkst. 18.15 Beverīnas ielā
3 Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 21.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 21.maijā Valkas pilsētas stadionā
vieglatlētika 1. – 3.kl. un 4. – 5.kl. grupai.
• 23.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 23.maijā plkst. 14.30 Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes Skriešanas seriāls «Optimists 2019» 5.kārta.
• 27.maijā plkst. 18.15 Beverīnas ielā
3 fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem,
• 28.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 30.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 30.maijā plkst. 14.30 Skriešanas seriāls «Optimists 2019» 6.kārta. z
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oto stūrītis

Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 5.posms (Foto: M.Krams)

Karnevāls sākumskolas skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem Vijciemā

Atklātās sacensības šaušanā «Sezonas atklāšana 2019» (Foto: I.Leitis)

«Spēļu diena» Valkas pagasta Saieta nams «Lugažu muiža»
(Foto: A.Andrējeva-Empele)
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Pasākumu kalendārs

Valkas novadā

• 18.maijā plkst. 12.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē
Sudraba laimes karotīšu svētki
2018.gadā dzimušajiem bērniem
(ieeja ar ielūgumiem).

V

alkaspilsētā

• 28.martā plkst. 12.00 J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā Jāņa Cimzes
Starptautiskais
instrumentālo
kvartetu festivāls.
• 11.aprīlī plkst. 17.00 Beverīnas
ielā 3 Modes dizainera Aleksandra
Pavlova meistarklase.
• 30.aprīlī plkst. 15.00 Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas komitejas
ēkā Semināra ielā 23, 2.stāvā pasākums «Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga
uztura tēmu 2017. – 2019.gadā».
• 4.maijā Baltā galdauta svētki.
• 11. un 12.maijā 17.Lielais labdarības robežtirgus.
• 17.maijā Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā Pēdējais zvans.
• 28.maijā plkst. 15.00 Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas komitejas
ēkā Semināra ielā 23, 2.stāvā, pasākums «Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga
uztura tēmu 2017. – 2019.gadā».

V

alkaspilsētas
kultūrasnama
pasākumimartā
• 27.martā plkst. 19.00 lielajā zālē
– spēlfilma «Vecā dārza noslēpums». Ieeja – 3 eiro.
• 3.aprīlī plkst. 19.00 lielajā zālē
– spēlfilma «1906». Ieeja – 3 eiro.
• 5.aprīlī plkst. 19.00 lielajā zālē
– Emīla Dārziņa mūzikas skolas
simfoniskais orķestris ar koncertprogrammu «Pavasara pastorāles».
Ieeja – 1 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.
• 5. un 6.aprīlī no plkst. 10.00
līdz 14.00 TLMS «Saulīte» telpās
(ieeja pa pagalma durvīm) radošās
darbnīcas «No pavediena līdz aušanai» un «Paklāju darināšana ar
adatu».
• 6.aprīlī plkst. 16.00 lielajā zālē
– koncerts «Zied pavasaris». Piedalīsies kamerkoris «Konvents»
(Rīga), Valkas novada sieviešu koris «Ziemeļstīga» un vīru ansamblis «Lai skan!». Ieeja – brīva.
• 21.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē
– Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerts «Es šonakt sēdēšu uz
jumta». Biļetes – Valkas pilsētas
kultūras namā, Biļešu paradīzes
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

vada
Valcenkasno
trālajābibliotēkā

IZSTĀDES
• No 1. līdz 30.aprīlim izstāde
«Turpinājums sekos»: daiļdarbi
vairākās daļās.
• No 1. līdz 30.aprīlim tematiskā
izstāde «Mans dārzs»: pavasara
darbi dārzā.
• No 1. līdz 30.aprīlim izstāde
«Naksnīgā Valka»: Madaras Ozoliņas fotogrāfijas.
• No 2.aprīļa līdz 2.maijam novadpētniecības stendā izstāde
«Latviešu un igauņu kultūru vienotājs Marts Pukits».
PASĀKUMI
• 28.martā plkst. 17.00 literārs vakars ar Tamāru Elziņu «Sieviete
durvīs».
• No 1. līdz 15.aprīlim akcija
«brīvGRĀMATA» – no grāmatu
plaukta 1.stāvā ņem, maini vai dāvini grāmatu.
• No 23. līdz 27.aprīlim Bibliotēku nedēļā «Bibliotēkas – dialogs
ceļā uz pārmaiņām»:
• 24.aprīlī plkst. 11.00 bijušo un
tagadējo Valkas bibliotēkas darbinieku tikšanās;
– Virtuālā izstāde «Bibliotekāres
Valkā: pa publicēto materiālu pēdām».
• No 23. līdz 25.aprīlim Jauno
grāmatu dienas (grāmatu izsniegšana 26.aprīlī).
BĒRNU LITERATŪRAS
NODAĻĀ
• 13.aprīlī no plkst. 11.00 līdz
12.00 pasākums pirmsskolas un
sākumskolas bērniem «Bērnu
rīts».

kasnovadpētniecības
Valmuzejā

• 6.aprīlī plkst. 15.00 Valkas novada mākslinieku darbu izstādes
«Sirds acis» atklāšana.
• 18.maijā no plkst. 19.00 līdz
1.00 Starptautiskās akcijas «Muzeju nakts – 2019» pasākums.

Saietanamā«Lugažu
muiža»

• 20.aprīlī Lugažmuižas Lieldienas.
• Līdz 30.aprīlim valcēnieša Viestura Ēķa darbu izstāde.
• 3.maijā Baltā galdauta svētki.
• 10.maijā Māmiņdienas koncerts.

Ērģemespagastā

• 30.martā plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta
2018.gada galda spēļu čempionāta
6. posms.
• 6.aprīlī no plkst. 10.00 līdz
14.00 Turnas tautas namā radošās
darbnīcas «Klimpas, klimpiņas».
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

• 20.aprīlī no plkst. 10.00 Turnas
tautas namā radošajās darbnīcās
kopīgi krāsosim līdzpaņemtās
Lieldienu olas, gatavosim būrīšus
putniem:
Plkst. 12.00 Lieldienu zaķa skrējiens:
– 1 km, Stūrnieki - Turnas tautas
nams
– 3 km, Purmaļi - Turnas tautas
nams
– 6 km Ērģemes pietura - Turnas
tautas nams,
Pēc tam Līvijas un Mārtiņa Lieldienu zupa, apbalvošana 3 un 6
km skrējiena dalībniekiem un loterija 1 km skrējiena dalībniekiem.
Plkst. 13.00 Lieldienu koncerts
kopā ar dziesmu kopu «Nāburgi» un deju grupām «Vendīgs»,
«Rikanda» un «Spriņģi».
• 21.aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu
dievkalpojums draudzes namā.
• 17.maijā plkst. 21.00 Popiela diskotēka kopā ar Dj Tomu Polakenu, kontaktinformācija Viktorija –
27844562, Līga – 26204779.

Kārķupagastā

• 3.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā jogas nodarbības.
• 5.aprīlī no plkst. 16.00 līdz
18.00 Kārķu tautas nama kamīnzālē radošas darbnīcas «Krāsas
uz zīda auduma» un «Gobelēns»
(materiāli būs pieejami).
• 6.aprīlī plkst. 19.00 Kārķu tautas namā koncertšovs «Dzirdēts
vai redzēts», pasākumu vada Jānis
Moisejs.
• 6.aprīlī plkst. plkst. 22.00 Kārķu tautas namā balle, spēlē jauniešu grupa «Bultas» no Smiltenes.
• 10.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā jogas nodarbības.
• 13.aprīlī plkst. 14.00 Kārķu tautas namā pasākums «Ielūdz «Baltie taureņi»». Īpašais viesis – mūziķe Anita Ozola. Aicināti visi!
• 17.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā jogas nodarbības.
• 19.aprīlī plkst. 17.00 Kārķu baznīcā J.S.Baha oratorijas «Jāņa pasija» atskaņošana.
• 21.aprīlī plkst. 11.00 Kārķu baznīcā Lieldienu dievkalpojums
(kristības, iesvētības).
• 21.aprīlī plkst. 14.00 Lieldienu
pasākums pie Kārķu Dabas koncertzāles.
• 24.aprīlī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā jogas nodarbības.
• 3.maijā Kārķu Meža dienu ieskaņas pasākumi:
plkst. 10.00 Izglītojošs seminārs
par meža parku kopšanu un attīstību. Lektors SIA «Labie koki»
vadītājs, dārznieks, arborists Edgars Neilands;
plkst. 16.00 ekskursija;
plkst. 19.00 vakarēšana kopā ar
senu prasmju pārzinātāju Ritvaru Toču un dziesminieci Agritu
Gruzniņu.
• 4. maijā
plkst. 9.00 Meža dienu atklāšana, darbs, radošas un izglītojošas
Materiālus apkopoja:

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

darbnīcas u.c. atraktīvi pasākumi;
plkst. 14.00 koka auto sacensības;
plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa
«Tandēms pa trim».
Pasākuma vadītājs TV šovu pasākumu vadītājs Valters Krauze.
• 4.maijā plkst. 22.00 Kārķu tautas namā balle, spēlē grupa «Tandēms trijatā».
• 31.maijā Kārķu Dabas koncertzālē Vasaras ieskandināšanas koncerts.

V

ijciemapagastā

• 30.martā plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā netradicionālo deju
koncerts «Virāža ielūdz»»
• No 1 līdz 30.aprīlim Vijciema
tautas namā rokdarbu pulciņa izstāde «Vijas raksti».
• 5.aprīlī no plkst. 10.00 līdz
13.00 Vijciema tautas namā rokdarbu pulciņa radošā darbnīca
«Satiec savu meistaru» «Četri netradicionāli tamborēšanas veidi».
• 6.aprīlī Vijciema tautas namā
Vijas vārda dienas svinības:
plkst. 17.00 Koncerts – Dziesmu
un deju vijas vīs kolektīvi no visām debess pusēm: NORISE,
HERAKLEUM, DZIETI, SAULGRIEŽI, AMATNIEKI, SANĀCĒJI, kā arī mājinieki;
plkst. 19.00 Apsveikums Vijas
upei, Vakariņas upes krastā;
pēc vakariņām – Vijas dienas
ballīte tautas namā.
• 13.aprīlī plkst. 16.00 Vijciema
pagasta viesu namā Bergervilla
«Sajūtu vakars ar Kristapu Rasimu».
• 13.aprīlī Vijciema tautas namā
latviešu filmu vakars:
plkst. 19.00 Filma «1906»;
plkst. 20.30 «Klases salidojums».
• 19.aprīlī plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā filma visai ģimenei
«Jēkabs, Mimmi un runājošie
suņi».
• 23.aprīlī plkst. 10.00 Vijciema
tautas namā pasākums pirmsskolas vecuma bērniem un sākumskolas skolēniem «Man bij ducis
raibu olu».
• 27.aprīlī plkst. 14.00 Vijciema
tautas namā deju grupu koncerts
«Vijolīšu valsis».

Zvārtavaspagastā

• 22.aprīlī plkst. 14.00 Mierkalna
tautas namā bērniem «Svētku jampadracis» kopā ar Lieldienu zaķi.
• 22.aprīlī plkst. 15.00 Mierkalna
tautas namā radošās darbnīcas
«Sašuj un modelē savu iepirkumu
maisiņu!».
• 28.aprīlī plkst. 14.00 Mierkalna
tautas namā Valmieras pagasta
amatierteātra izrāde – Ā.Alunāns
«Pašu audzināts». Ieeja: 1,50 EUR.

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

