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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Valkas novada dome 
aicina juridiskas 

personas, valsts un paš-
valdības iestādes, sabied-
riskas organizācijas un to 
apvienības, kā arī fiziskas 
personas iesniegt ierosi-
nājumus apbalvošanai ar 
Valkas novada domes 
Atzinības rakstiem. 
Tie tiks pasniegti 18.no-
vembrī – LR proklamēša-
nas gadadienai veltītajā 
svinīgajā pasākumā Val-
kas pilsētas kultūras 
namā.

Saskaņā ar Nolikumu, 
Atzinības rakstus var pie-
šķirt gan fiziskām, gan ju-
ridiskām personām par 
nozīmīgiem sasniegu-
miem tautsaimniecības, 

izglītības, veselības aprū-
pes, kultūras, sporta, ne-
valstisko organizāciju un 
pašvaldības darba jomās, 
kā arī par ieguldījumu no-
vada attīstībā un popula-
rizēšanā.

Ierosinājumā par izvir-
zīto kandidātu sniedza-
mas šādas ziņas:
•	par fizisko personu – 
vārds, uzvārds, dzīves un 
darba vieta vai nodarbo-
šanās;
•	par juridisko personu – 
pilns kolektīva nosau-
kums un vadītājs, adrese;
•	 raksturojums vai dzīves 
apraksts par apbalvojamo 
un viņa nopelniem Valkas 
novadā vai sadarbībā ar 
Valkas novadu;

•	motivācija apbalvojuma 
piešķiršanai.

Ierosinājumu paraksta 
juridiskas personas pa-
raksta tiesīga persona, no-
rādot organizācijas nosau-
kumu, adresi un tālruņa 
numuru. Ja ierosinājumu 
iesniedz fiziska persona, 
tad nepieciešams norādīt 
savu vārdu, uzvārdu, no-
darbošanos un adresi.

Motivētos iesniegumus 
apbalvojumu piešķiršanai 
var iesniegt Valkas nova-
da domes priekšsēdētāja 
sekretariātā, Beverīnas 
ielā 3, Valkā vai arī sūtot 
pa elektronisko pastu uz 
adresi novads@valka.lv 
līdz 20.oktobrim. z

Aicina iesniegt ierosinājumus 
apbalvošanai ar Valkas novada 

domes Atzinības rakstiem
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

28.oktobrī plkst. 11.00 
Valkas pilsētas kultū-

ras namā norisināsies 4.Kūku 
konkurss «Saldā dzīve Vid-
zemē». Šī gada tēma – kūkas un 
tortes no sendienām līdz mūsu 
laikiem. Ikviens, kas cep gardas 
kūkas un tortes, tiek aicināts uz 
Valku, piedalīties konkursā. 

Tehnika, kādā gatavo tortes, 
kā arī to sastāvdaļas, nav noteik-
tas. Torte var būt gan sāļa, gan 
salda. Vienīgais nosacījums –  
izstrādājumam jābūt vismaz 2,5 
– 3 kilogramu smagam!

Kā zināms, iepriekšējos kon-
kursos piedalījās novada kūku 
cepēji, bet jau pagājušajā gadā 
organizatori aicināja arī citu no-
vadu meistarus parādīt savas 

prasmes!
Kūku cepējiem – konkursa 

dalībniekiem organizatori dāvās 
iespēju apmeklēt Maijas un Jāņa 
Kairu meistarklasi. Pieteikšanās 
un vairāk informācijas, zvanot 
uz telefonu 26488684 (Sniedze) 
vai rakstot uz e-pastiem: sniedze.
ragze@valka.lv; sniedzeragze@
inbox.lv 

Laipni aicinām skatītājus ap-
meklēt pasākumu – būs iespēja 
degustēt gardās tortes un, iespē-
jams, arī uzzināt kāruma recep-
ti. Ieeja – 2 eiro, ģimenes biļete 
– 5 eiro. Biļešu iepriekšpārdoša-
na no 23.oktobra. Vietu skaits 
ierobežots!

Atgādinām, ka kūku konkur-
su organizē, lai popularizētu un 
attīstītu šo mājražošanas nozari 
novadā.

Nāc, piedalies un aicini pie-
dalīties citus! z

Meistarus gaida 4. Kūku 
konkursā «Salda dzīve 

Vidzemē» 
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas 
novada domes Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Valkas novada dome aicina
iedzīvotājus uz tikšanos

Valkas novada dome 11.ok-
tobrī plkst. 18.00 pašvaldī-

bas telpās, 2.stāva zālē, Beverīnas 
ielā 3, organizē tikšanos ar iedzīvo-
tājiem.

Tikšanās laikā domes vadība in-
formēs iedzīvotājus par aktualitātēm 
pašvaldībā, kā arī sniegs atbildes uz 

iedzīvotājus interesējošiem jautāju-
miem. Ar iedzīvotājiem tiksies Val-
kas novada domes priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis, domes 
priekšsēdētāja vietnieks Viesturs 
Zariņš, izpilddirektors Ainārs Zā-
bers, izpilddirektora vietnieks Gun-
tis Bašķis. z

Palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko pašvaldību 
un laimē vērtīgas balvas savai ģimenei 

Mūsu pašvaldība piedalās Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministri-

jas (VARAM) organizētajā konkursā «Ģimenei 
draudzīga pašvaldība». Šajā konkursā svarīgs ir 
arī jūsu viedoklis, jo tas var palīdzēt mums uz-
varēt! Balsot par pašvaldības sniegtajiem pakal-
pojumiem ģimenēm varēs no 2. līdz 31.oktobrim 
jaunajā vietnē www.vietagimenei.lv. 

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko 
atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakal-
pojumus ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad 
pirmo reizi rīko konkursu «Ģimenei draudzīga 
pašvaldība». Pašvaldību sniegto atbalstu ģime-
nēm vērtē gan konkursa komisija, balstoties uz 
pašvaldību iesniegto informāciju, gan ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, kuru viedoklis tiks ņemts 
vērā, izvēloties konkursa uzvarētājus. 

Laikā no 2017.gada 2.oktobra līdz 31.oktobrim 
ikviens var novērtēt vienas, divu vai pat trīs paš-
valdību sniegto atbalstu ģimenēm dažādās jomās. 
Priecāsimies arī par jūsu ierosinājumiem par to, 
kādu atbalstu ģimenēm no mūsu pašvaldības vē-
laties vēl saņemt. To varēsiet ierakstīt balsojuma 

anketā.
Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams reģis-

trēties ar savu Facebook vai Draugiem profilu vai 
e-pasta adresi. Balsot var ne tikai par tām 55 paš-
valdībām, kas piedalās konkursā, bet arī par jeb-
kuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan netiks 
ņemts vērā konkursā, bet noderēs pašvaldībām 
atbalsta pasākumu plānošanā ģimenēm ar bēr-
niem. 

Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet sev un savai 
pašvaldībai tikt pie jauna rotaļu laukuma. To, 
papildus VARAM balvai, iegūs kāda no tām čet-
rām pašvaldībām, kas tiks atzītas par ģimenei 
draudzīgākajām, un kuras iedzīvotāju – balsotāju 
īpatsvars būs lielāks pret kopējo pašvaldības ie-
dzīvotāju skaitu. Pašvaldībai tikai jāpiemeklē 
bērniem drošu un piemērotu vidi rotaļu laukuma 
ierīkošanai. Rotaļu laukumu dāvinās SIA «Jūr-
malas Mežaparki», kas kā ģimenes uzņēmumus 
augstu vērtē ģimeniskās vērtības sabiedrībā un 
savos produktos. 

Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu kaut vai par 
vienu pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā katru 
nedēļu var laimēt dāvanu karti 50 eiro vērtībā ģi-

menes izklaidei un citas jaukas balvas. Piemēram, 
katru nedēļu izlozēs trīs mobilo sakaru operatora 
laimīgām ģimenēm Amigo dāvātās mobilo tālru-
ņu uzlādes baterijas un starptautiskās izstādes 
Baltic Beauty 2017 divas ieejas biļetes (katra 2 cil-
vēkiem), kas notiks 3. – 5. novembrī Rīgā, Ķīpsa-
las hallē kā arī trīs Rimi dāvanu kartes katru EUR 
10 vērtībā. 

Vietnē www.vietagimenei.lv atradīsiet infor-
māciju gan par mūsu, gan citu pašvaldību sniegto 
atbalstu ģimenēm – ne tikai pabalstiem, sabied-
risko transportu skolēniem, ēdināšanu skolās, bet 
arī interešu izglītību, rotaļu laukumiem, pasāku-
miem ģimenēm pašvaldībās, ēku pieejamību un 
citām pašvaldību iniciatīvām ģimeņu atbalstam. 
Pagaidām, vietnē ir pieejama informācija tikai 
par tām 85 pašvaldībām, kas ir iesniegušas datus, 
tomēr informācija tiek regulāri papildināta. 

Konkursa norisi atbalsta: Konkursa lieldraugs 
– SIA «Jūrmalas Mežaparki», mobilo sakaru ope-
rators laimīgām ģimenēm Amigo, SIA «Rimi Lat-
via», SIA «ZAAO», starptautiskā izstāde Baltic Be-
auty, «Māmiņu klubs», Latvijas vecāku organizā-
cija «Mammamuntetiem.lv».  z
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Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasā-

kumi Valkas novadā» (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) 
ietvaros, 2017.gada aprīlī tika uzsāktas vairākas 
aktivitātes un 2017.gada oktobra mēnesī norisinā-
sies sekojošas aktivitātes:
• Visvairāk dalībnieku ir iesaistījušies pasākumā 
«Papildinošu aktivitāšu īstenošana pēc skrieša-
nas seriāla «Optimists»» un izmantojuši iespēju 
noteikt savu ķermeņa masas indeksu un nobau-
dīt veselīgo našķi – produktu, kas patīk sirdij, 
(ābolu, pilngraudu maizi vai rupjmaizi ar medu). 
Skriešanas seriāla «Optimists» dalībnieki aicināti 
šo iespēju izmantot vēl pēdējās 2 šīs sezonas «Ru-
dens» kārtās, kuras notiks 5. un 12.oktobrī mežā 
pie estrādes, Valkā.
• Katru pirmdienu un ceturtdienu, plkst. 18.15, 
Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, notiek 40 mi-
nūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasā-
kuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītā-
jiem 2017.gada» cikla ietvaros.
• Katru otrdienu (plkst. 9.00 – 10.00) un ceturt-
dienu (plkst. 14.00 – 15.00), Latvijas Sarkanā 
Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, 
notiek pasākumu cikls «Vingrošana senioriem 
2017. – 2019.gadā».
• 7.oktobrī notiks lekcijas senioriem par atkarī-
bām, kā arī par to, kas notiek ar organismu ve-

cumdienās, norises vieta – Valkas Sociā-
lais aprūpes nams, Rūjienas iela 3E, plkst. 
11.00, kuras lasīs ārsts un psihoterapeits 
Viesturs Rudzītis, projekta pasākuma «Iz-
glītojošas lekcijas 2017.gadā skolēnu vecā-
kiem par bērniem un atkarībām, Sociālā 
aprūpes namā dzīvojošiem par atkarībām, kā arī 
par to, kas notiek ar organismu vecumdienās» ie-
tvaros.

INFORMĀCIJAI – Valkas novada pagastos 
dzīvojošiem senioriem, kuriem interesētu šīs lek-
cijas, lūgums pieteikties un sazināties ar Valkas 
novada domes Sabiedrības veselības organizatori 
Lindu (tālrunis: 28644365), lai atrisinātu šo jautā-
jumu un rastu iespēju piedalīties minētajā pasā-
kumā.
• 7.oktobrī notiks izglītojošas lekcijas skolēnu 
vecākiem par bērniem un atkarībām – Valkā, 
Beverīnas ielā 3, plkst. 13.00 un Vijciema t/n, 
plkst. 17.00, kuras lasīs ārsts un psihoterapeits 
Viesturs Rudzītis, projekta pasākuma «Izglītojo-
šas lekcijas 2017.gadā skolēnu vecākiem par bēr-
niem un atkarībām, Sociālā aprūpes namā dzīvo-
jošiem par atkarībām, kā arī par to, kas notiek ar 
organismu vecumdienās» ietvaros. 

INFORMĀCIJAI – Valkas pagastā, Ērģemes 
pagastā, Kārķu pagastā un Zvārtavas pagastā 
dzīvojošiem skolēnu vecākiem, kuriem būtu inte-
rese apmeklēt šo lekciju, piemēram, Vijciemā vai 
Valkā, bet nav sava transporta, lūgums pieteik-

ties un sazināties ar Valkas novada domes Sa-
biedrības veselības organizatori Lindu (tālrunis: 
28644365), lai atrisinātu šo jautājumu un rastu ie-
spēju piedalīties minētajā pasākumā.
• 17.oktobrī notiks lekcija «Es «apēdu stresu»», 
Valkā, Beverīnas ielā 3, plkst. 17.30, kuru vadīs 
psiholoģe Inese Taube, informācija un pieteikša-
nās instituts@valka.lv vai tālrunis: 29393315.
• 31.oktobrī notiks izglītojoša lekcija un eks-
preskonsultācijas «Demence – gadsimta slimī-
ba?», Valkā, Beverīnas ielā 3, plkst. 17.00, infor-
mācija un pieteikšanās instituts@valka.lv vai tāl-
runis: 29393315.
• 31.oktobrī Latvijas Sarkanā Krusta Valkas ko-
mitejas ēkā, Semināra ielā 23, 2.stāvā., plkst. 15.00, 
aicināti visi interesenti uz kārtējo praktisku, iz-
glītojošu nodarbību par ekonomiska, veselīga 
uztura tēmu pasākumu ciklā «Praktiskas, izglīto-
jošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztu-
ra tēmu 2017. – 2019.gadā».

Nodarbības un lekcijas notiek BEZ MAK-
SAS!

Aicināti visi Valkas novada iedzīvotāji piedalī-
ties sev interesējošos iepriekš minētajos pasāku-
mos! z

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes 
Sabiedrības veselības organizatore

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

Jau vēstīts, ka šī gada augustā Valkas novada 
domes Pilsētas apsaimniekošanas nodaļas 

dārzniece Ilona Krastiņa nāca ar aicinājumu no-
vada iedzīvotājiem dāvināt lakstveida (parasto) 
peoniju stādus Valkas centrā esošo puķu dobju 
papildināšanai un apstādīšanai par godu Latvijas 
simtgadei. «Necerēti šai idejai atsaucās kupls 
skaits novada iedzīvotāju, kuri vēlējās un arī dā-
vināja vajadzīgo krāsu peonijas. Vairums dāvinā-
tāju bija pensionāri, kuri zvanīja un aicināja pie 
sevis rakt kaut visus stādus,» stāsta dārzniece.

Vēlamies teikt lielu un sirsnīgu paldies visiem, 
kas atsaucās atbalstīt un ar mazu daļiņu no sava 
dārza palīdzēja piepildīt ieceri – papildināt Val-
kas centrā jau esošās puķu dobes ar dāvinātajām 
lakstveida peonijām. Ar saviem stādiem dalījās – 
Alda Pundure no Vijciema un Skaidrīte Mežecka 
un Alda Studente no Ērģemes. Visvairāk dāvinā-
tāju bija tieši no Valkas pilsētas iedzīvotājiem. Pa-
teicamies Judītei Čipusei, Mārai Matīsai, Intai Mi-
ķelsonei, Ivetai Karolei, Brigitai un Aivaram Šau-
jām, Dinārai un Tālim Auniņiem, jaukām saim-
niecēm Indrai no Pumpura ielas un Dzintrai no 
Oškalna ielas Valkā. 

Septembra vidū Ilona Krastiņa kopā ar uzticī-
gajiem palīgiem Jeļenu, Viju un šoferīti Vitāliju, 
kas papildus pildīja ne tikai racēja uzdevumus, 
bet arī bija viens peoniju stādu dāvinātājiem, de-
vās pie katra no šiem jaukajiem un sirsnīgajiem 
cilvēkiem, interesantu sarunu pavadījumā raka 
stādus un veda Ilonas mājās, kur vēlāk notika 
skrupulozs darbs ar katru stādu – veco gumu at-
dalīšana, stāda attīrīšana no nezālēm, u.c. Tad se-
koja čakls darbs pie dobju un augsnes sakārtoša-
nas un tikai tad stādi tika stādīti. 

Septembra priekšpēdējā nedēļā dārznieces bri-
gāde  sadāvinātos stādus iestādīja 4 Valkā esoša-
jās dobēs. Pirmā ar lakstveida peonijām tika pa-
pildināta ziemciešu dobe iepretim Valkas - Luga-
žu ev. luterisko baznīcu. 64 peonijas tika iestādī-
tas pie hortenzijām, tajās vietās, kur diemžēl neie-
augās hostas, jo tām bija nepareizi izvēlēta vieta. 
Šajā dobē tika pielietota peoniju stādīšana «pa 
grupām» – balts, rozā, balts un sarkans, balts, sar-
kans.

Pie renovētās mājas Rīgas ielā 16 puķu dobē, 
kurā pašlaik aug hortenzijas, tika iestādītas 5 
krūmveida peonijas. Tās pašvaldība iegādājusies 

no stādaudzētāja un dārzkopja Māra 
Lindes Aizputē.

20 lakstveida jeb parastās peonijas 
priecēs iedzīvotājus, pavasaros ziedot 
Lugažu laukuma krūmu dobē. Peoni-
jas iestādītas priekšā kalnu priedēm 
un tanakas stefanandrām. 

Cerēsim, ka 3 balti peoniju stādi ie-
augsies Rīgas ielas 24 ziemciešu 
dobē.

1 balta, 3 rozā un 1 šķeltlapu (agrā) 
peonija tika iestādītas Brīvdabas es-
trādes dobē pie «Koklētāja». 

Nākamnedēļ, ja to ļaus mainīgie 
laikapstākļi, Ilona ar palīdzēm plāno 
Lugažu laukuma un Rīgas-Raiņa ielu 
krustojuma dobes apstādīt ar sīpol-
puķēm – pavasarī skaisti uzziedēs 
mežatulpes un zilsniedzītes.

Ilona Krastiņa atklāj, ka 3 peoniju 
stādīšana ir atlikta uz pavasari. Bal-
tās krāsas peonijas būs Jāņa Dienava 
dāvinājums pilsētai. Peonijas stādīs 
Rīgas/Raiņa ielas krustojuma dobē, 
kurā nākamgad pie krūmu grupiņām 
krāšņi ziedēs kopā ar vasaras pu-
ķēm.

Pateicības vārdus gribas teikt atkal 
un atkal visiem atsaucīgajiem un dās-
najiem iedzīvotājiem, 
kas atsaucās šim aici-
nājumam – dāvināt, 
lai Valkas puķu do-
bes pavasaros uzzie-
dētu baltās, rozā un 
sarkanajās peonijās 
un pilsēta kļūstu ar-
vien ziedošāka un 
krāšņāka.

Paies rudens, zie-
ma, nāks pavasaris, 
tāpēc aicinām iedzī-
votājus apsvērt, vai 
kādam ir iespēja dā-
vināt vēlziedes, ar 
kurām pavasarī varē-
tu papildināt dobes, 
iestādot tās pie peo-
nijām! z

Daļu no dāvinātajām peonijām Valkas pilsētas dārzniece 
Ilona Krastiņa iestāda esošajā Lugažu laukuma 

krūmu dobē.  Foto: I.Krastiņa

Par godu Latvijas simtgadei dāvina 93 lakstveida peoniju stādus
Teksts: Aksana Markoviča, 
Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ērģemiete Skaidrīte Mežecka – viena no daudzajiem atsaucīgajiem iedzīvo-
tājiem, kuri dāvināja peoniju stādus no saviem dārziem. Foto: A.Markoviča
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Augustā Valkas novada 
dome turpināja sirsnīgo 

tradīciju – Zelta pāru sveikšanu. 
Valkā devāmies pie Dimanta pāra 
Vijas un Jāņa Grīnvaldiem, pie 
Zelta pāriem Lijas un Andra Bo-
lēm, Lidijas un Kārļa Kaupēm, 
Kārķos viesojāmies pie Ilgas un 
Valda Baložiem, bet Vijciemā 
sveicām Guntu un Elmāru Beik-
maņus.

Tradicionāli dome kāzu jubileju 
pāriem dāvināja atjaunoto laulības 
apliecību, dāvanu karti un apsvei-
kumu, jaunos novada suvenīrus, 
kā arī īpašu konditorejas «Jumis» 
gatavotu torti. 

Pārus sveica domes priekšsēdē-
tājs Vents Armands Krauklis un 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Māra Zeltiņa.

Ar valcēniešiem Viju un Jāni 
Grīnvaldiem atcerējāmies ne tikai 
viņu saskanīgi kopā nodzīvotos 60 
gadus, bet arī to, kā izmainījusies 
Valka un tās iedzīvotāji šajā laikā. 
Viju un Jāni sākotnēji kopā saveda 
darba lietas, vēlāk viņi tikās dažādos 
pasākumos, kur pamazām ieskatījās 
viens otrā. Kājām nākot uz Valku no 
Līgosvētku svinēšanas Zīlē, Jānis bil-
dinājis mīļoto. Nākamajā darba die-
nā tika uzrakstīts iesniegums Dzimt-
sarakstu nodaļā un 1957.gada 12.au-
gustā teikts «Jā» vārds. Jaunajam pā-
rim nebija nedz gredzenu, nedz arī 
skaļas svinēšanas, viss notika šaurā 
ģimenes lokā. Par skaisto dienu atgā-
dina Valgas foto salonā uzņemtā bil-
de, kuru mums tiek atļauts publicēt 
šajā izdevumā. 

Laulībā dzimuši dēli Jānis un An-
dis, uzauguši 5 gudri mazbērni, nu 
tiek loloti 7 mazmazbērni – Māra, 
Elīna, Maija, Karīna, Laura, Tomass 
un Rihards. Lieliska, kupla ģimene, 
kur katru nedēļas nogali kāds no 
mazbērniem brauc ciemos pie vecve-
cākiem!

Jānis un Vija daudz lasa, kā arī 
min krustvārdu mīklas, tādējādi vin-
grinot atmiņu - tāpēc precīzi atceras 
katra kuplās ģimenes locekļa vārda 
un dzimšanas dienas! 

Viesojoties pie viesmīlīgajiem Lijas un An-
dra Bolēm, uzklausām viņu iepazīšanās stāstu.  
Andris ir valcēnietis, bet Lija no Apes tika atsūtī-
ta uz Valku strādāt bankā. Tā nu sagadījās, ka 
abas Lijas kolēģītes bija precējušās ar Andra brā-
lēniem, tāpēc jaunieši bieži tikušies pie radiem 
svētkos. 

Tā jaunieši pamazām viens otrā ieskatījās un 
iemīlējās. Gredzeni tika mīti Valkas pilsētas kul-
tūras namā, bet svinības notika Lijas vecāku mā-
jās Apē. 

Plecu pie pleca aizvadīts darbīgs un skaists 
mūžs – Lija gandrīz visu darba mūžu nostrādāju-
si bankā, pēdējos darba gadus arī Dzīvokļu saim-
niecības pārvaldē, savukārt vīrs strādājis par šo-
feri gan Valkas meliorācijā, gan «Lattelecom». 

Laulībā dzimusi un uzaudzināta meita Inguna, 
kura pārim dāvājusi jauku mazmeitu Madaru. 
Šobrīd abas dzīvo un strādā Smiltenē. 

Brīvajos brīžos Lijai un Andrim darba netrūkst 
savā dārziņā «Aliešos», jo paša izaudzētajam taču 
pavisam cita vērtība un garša. Un iespēja izkustē-

ties taču vairo jauneklīgumu un dzīvesprieku!

Vijciema pagastā Zelta kāzu jubilejā suminā-
jām Guntu un Elmāru Beikmaņus. Pēc ska-
nīgiem apsveikumiem Elmārs atklāj liktenīgo 
satikšanos stāstu un laimīgi nodzīvotās kopdzī-
ves noslēpumu. Ģimenes galva stāsta, ka iepazi-
nies ar Guntu Vijciema deju kolektīvā, kurā abus 
jauniešus kolektīva vadītājs salicis dejot pārī. Tā 
viņi kopā skaisti dejoja 2 gadus, bet tad Elmāru 
aizsauca armijā uz 12 tūkstošus tālo Kamčatku. 
Šajā gadījumā attālums satuvināja – Gunta sa-
gaidījusi mīļoto un 1967.gada 29.jūlijā dzimtajā 
Vijciemā tika reģistrēta laulība. Svinības notika 
sieviņas lauku mājā «Liepkalni». 

Mūsu ciemošanos kuplināja Beikmaņu pāra 
vedekla Gunita un jaukais mazdēliņš Alans, ku-
ram ir tikai 7 mēneši, bet kas aktīvi piedalījās 
sarunās ar ciemiņiem. Interesanti, ka viesiem 
klātajā galdā bija pirms 50 gadiem kāzās dāvātā 
kafijas servīze! 

Ģimenē izaudzināti dēli Ilmārs un Jānis, nu 
tiek loloti un lutināti 5 mazbērni un mazmaz-

dēliņš Kristians. 

Zelta pāris Lidija un Kārlis Kaupes savu 
kāzu gadadienu atzīmēja 9.septembrī. Sveicēji pa-
tiešām tika gaidīti – mūs uzņēma ļoti sirsnīgi, pie 
bagātīgi sarūpēta cienastiem pilna galda.

Kārlis izstāsta, ka iepazinušies Zāģezera kras-
tā, smaiļošanas mācībās. Pēc 4 gadu draudzēša-
nās tika pieņemts lēmums dibināt ģimeni, un tā 
1967.gada 9.septembrī tika svinētas kāzas. Kāzu 
lustes notikušas Trikātas pagasta «Tomiņos», Li-
dijas tēva mājās. 

Ģimene lepojas ne vien ar meitām Elitu un Ilu-
tu, bet arī ar abu mazdēlu Dzintara Mārtiņa un 
Marsela sasniegumiem.  

Pēc omulīgās viesošanās atvadāmies no Lidijas 
un Kārļa līdz viņu Dimanta kāzām!

Sakām visiem mūsu brīnišķīgajiem pāriem 
milzīgu paldies par iedvesmas pilnajiem stāstiem 
un novēlam veselību, labklājību un veiksmi!

Paldies visiem, kuri iesaistās zelta pāru «mek-
lēšanā» un turpina mūs informēt! z

Teksts un foto: Aksana Markoviča, 
Valkas novada domes Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Sveicam augusta Zelta pārus!
Zelta vērtības

Zelta pāris Lidija un Kārlis KaupesZelta pāris Gunta un Elmārs Beikmaņi

Zelta pāris Vija un Jānis GrīnvaldiZelta pāris Lija un Andris Boles



Nr. 95 (9)    2017.gada 28.septembrī4 Val kas no va da do mē

S A I S T O Š I E     N O T E I K U M I
Valkā 

2017.gada 31.augustā  Nr.13 

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta 

sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 12.§)

Grozījumi Valkas novada domes 
2009.gada 30.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 «Valkas novada 
pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 «Val-
kas novada pašvaldības nolikums» šādus 
grozījumus:
1. Papildināt ar 6.15. apakšpunktu šādā redak-
cijā:
«6.15. Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs».
2. Izteikt 7.1.8 apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.1.8 Ozolu sākumskola;»
3. Svītrot 9.2.apakšpunktu.
4. Papildināt ar 10.13., 10.14. un 10.15. apakš-
punktu šādā redakcijā:
«10.13. biedrībā «Valkas sporta internāts»;
10.14. biedrībā «Latvijas Vieglatlētikas savie-
nība»;
10.15. biedrībā «Dzimtsarakstu nodaļu darbi-
nieku asociācija»».
5. Papildināt ar 12.19. un 12.20.apakšpunktu 
šādā redakcijā:
«12.19. Reklāmas izvietošanas komisija 4 lo-
cekļu sastāvā;
12.20. Medību koordinācijas komisija 22 lo-
cekļu sastāvā».
6. Izteikt otrās nodaļas nosaukumu šādā re-
dakcijā:
«II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒ-
DĒTĀJA VIETNIEKA, IZPILDDIREKTORA 
UN IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILN-
VARAS».
7. Izteikt 21.punktu ar apakšpunktiem šādā 
redakcijā:
«21. Izpilddirektoram ir viens vietnieks. Iz-
pilddirektora vietnieku ieceļ amatā Valkas 
novada dome. Izpilddirektora vietnieks strā-
dā uz darba līguma pamata, kuru paraksta 
izpilddirektors. Izpilddirektora vietnieks:
21.1. aizvieto izpilddirektoru viņa prombūt-
nes laikā vai viņa uzdevumā;
21.2. vada Vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves klasificē-
šanas komisiju, plāno, vada, koordinē, nodro-
šina pašvaldības institūciju un komunālās 
saimniecības funkcionēšanu Valkas pilsētā;
21.3. veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības 
nolikumu, domes lēmumiem, domes priekš-
sēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku un 
izpilddirektora rīkojumiem.»
8. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
«23. Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka juridiskajos un sociālā darba jautā-
jumos amats ir algots. Domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas paš-
valdības amatpersonas, kā arī izpilddirektors, 
izpilddirektora vietnieks un citi pašvaldības 
administrācijas darbinieki saņem atlīdzību 
par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar 
Darba samaksas un sociālo garantiju noliku-
mu».
9. Papildināt ar 92.¹ punktu šādā redakcijā:
«92.¹ Izpilddirektora vietnieks, pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību vadītāji un darbi-
nieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju 
apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldī-
bas iestāžu un struktūrvienību darba laikā 
saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīva-
jiem aktiem».
10. Svītrot 93.punkta otro teikumu.

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes saistošo noteikumiem  Nr.13 

«Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»»

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras. 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1) Ar Valkas novada domes 2017.gada 25.maija 
sēdes lēmumu «Par Valsts un pašvaldības vie-
noto klientu apkalpošanas centru» (protokols 
Nr.5, 17. §) tika izveidots Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs Valkā, 
Rīgas ielā 25, kurā pakalpojumi tiek sniegti 
kopš 2017.gada 1.jūnija. Līdz ar to veicamas at-
tiecīgas izmaiņas arī Valkas novada pašvaldī-
bas nolikumā.
2) 2016.gada 28.janvārī Valkas novada dome 
pieņēma lēmumu «Par Valkas novada Ozolu 
pamatskolas reorganizāciju» (protokols Nr.1, 
29. §). Reorganizācijas lēmums ir saskaņots ar 
Izglītības un zinātnes ministriju 2016.gada 29.
februārī. Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu 
Ozolu pamatskolai tiek mainīts skolas tips no 
pamatskola uz sākumskola. Līdz ar to tiek izdarī-
tas attiecīgas izmaiņas saistošo noteikumu 7.1.8 
apakšpunktā.
3) Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra 
sēdē tika pieņemts lēmums «Par SIA Enefit 
Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu» 
(protokols Nr.12, 18.§), ar kuru tika nolemts pār-
dot Valkas novada domei piederošās SIA Enefit 
Power & Heat Valka kapitāla daļas. 2016.gada 
30.decembrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģis-
trētas izmaiņas SIA Enefit Power & Heat Valka 
Dalībnieku reģistrā, līdz ar to Valkas novada 
dome vairs nav kapitāla daļu turētājs minētajā 
privātajā kapitālsabiedrībā.
4) Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra 
sēdē tika pieņemts lēmums «Par piedalīšanos 
biedrības «Valkas sporta internāts» dibināšanā» 
(protokols Nr.12, 16.§), līdz ar to dalība atspogu-
ļojama saistošajos noteikumos.

5) Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra 
sēdē tika pieņemts lēmums «Par dalību Latvijas 
vieglatlētikas savienībā» (protokols Nr.2, 29.§), 
līdz ar to dalība atspoguļojama saistošajos no-
teikumos.
6) Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra 
sēdē tika pieņemts lēmums «Par Valkas novada 
domes iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu no-
daļu darbinieku asociācija» (protokols Nr.2, 1.§), 
līdz ar to dalība atspoguļojama saistošajos no-
teikumos.
7) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē 
tika pieņemts lēmums «Par Medību koordināci-
jas komisijas izveidošanu» (protokols Nr.7, 22.§), 
izveidojot Medību koordinācijas komisiju 20 lo-
cekļu sastāvā. 2017.gada 31.augusta sēdē locekļu 
skaits tiek izmainīts uz 22 locekļiem, komisija 
norādāma saistošajos noteikumos.
8) Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta 
sēdē tiek pieņemts lēmums «Par Reklāmas iz-
vietošanas komisijas izveidošanu», izveidojot 
Reklāmas izvietošanas komisiju 4 locekļu sa-
stāvā, komisija norādāma saistošajos noteiku-
mos.
9) Līdz šim saistošajos noteikumos netika no-
teiktas izpilddirektora vietnieka pilnvaras. 
Grozījumi īsumā nosaka galvenās izpilddirek-
tora vietnieka pilnvaras.
10) Grozījumi saistošajos noteikumos arī pre-
cizē apmeklētāju pieņemšanas laiku izpilddi-
rektora vietniekam, pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, 
nosakot, ka apmeklētāju pieņemšanas laiks ir 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba 
laikā.

1) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu 
6.15.apakšpunktu, iekļaujot domes administrā-
cijā struktūrvienību - «Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs».
2) Saistošie noteikumu 7.1.8 apakšpunkts tiek iz-
teikts jaunā redakcijā, aizstājot «Ozolu pamat-
skola» ar «Ozolu sākumskola».
3) Tiek svītrots 9.2.apakšpunkts, kas noteica, ka 
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja privātajā ka-
pitālsabiedrībā SIA Enefit Power & Heat Valka.
4) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 10.13., 
10.14. un 10.15.apakšpunktu, nosakot, ka paš-
valdība ir dalībnieks attiecīgi biedrībā «Valkas 
sporta internāts», biedrībā «Latvijas Vieglatlēti-
kas savienība», biedrībā «Dzimtsarakstu noda-
ļu darbinieku asociācija».
5) Saistošie noteikumi tiek papildināt ar 12.19. 
un 12.20.apakšpunktu, nosakot, ka dome ir iz-
veidojusi Reklāmas izvietošanas komisija 4 lo-
cekļu sastāvā un Medību koordinācijas komisija 
22 locekļu sastāvā.
6) Saistošo noteikumu 2.nodaļas nosaukums 
tiek izteikts jaunā redakcijā «II. DOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIET-
NIEKA, IZPILDDIREKTORA UN IZPILDDI-
REKTORA VIETNIEKA PILNVARAS», tādējādi 
līdzšinējo nosaukumu papildinot ar izpilddi-
rektora vietnieku.
7) Saistošo noteikumu 21.punkts tiek izteikts 
jaunā redakcijā, iekļaujot apakšpunktus, kuros 
noteiktas izpilddirektora vietnieka pilnvaras.
8) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 92.¹ 
punktu, nosakot, ka Izpilddirektora vietnieks, 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji 
un darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzī-
votāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus paš-
valdības iestāžu un struktūrvienību darba laikā 
saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīva-
jiem aktiem.
9) Tiek svītrots 93.punkta otrais teikums, kas 
noteica, ka Institūciju vadītāji un domes atbildī-
gie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar 
domes priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju 
pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz infor-
mācijas stenda un publicējams domes interneta 
mājas lapā.

1) Līdz 2020.gadam Valsts un pašvaldības vie-
notais klientu apkalpošanas centra darbība ne-
ietekmēs pašvaldības budžetu, jo centra darbī-
bas un uzturēšanas izmaksas sedz valsts (Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-

ja). Pēc 2020.gada pašvaldības finansējuma ap-
joms centram mēnesī varētu sastādīt 2000 
EUR.
2) Grozījumi pārējos saistošo noteikumu punk-
tos pašvaldības budžetu neietekmē.
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•	 Atbalstīt SIA «Ligumss» būvniecī-
bas ieceri un atļaut SIA «Ligumss» 
veikt būvniecību pie Valkas pašvaldī-
bai piederošā autoceļa «Valsts autoceļš 
A3 – Lugažu stacija», atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 
regulē būvniecības procesu.
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.11 «Par nekustamā īpašuma no-
dokļa piemērošanu Valkas novada 
administratīvajā teritorijā».
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.12 «Grozījumi 2012.gada 30.au-
gusta saistošajos noteikumos Nr.20 
«Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Valkas 
novadā»».
•	 Izstrādāt un iesniegt Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda 5.6.2. speci-
fiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revi-
talizācija, reģenerējot degradētās te-
ritorijas atbilstoši pašvaldību inte-
grētajām attīstības programmām» 
otrajā kārtā projekta iesniegumu 
«Ražošanas teritorijas izveidošana 
atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu 
pagastā».
•	 Izstrādāt un iesniegt Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda 5.6.2. speci-
fiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revi-
talizācija, reģenerējot degradētās te-
ritorijas atbilstoši pašvaldību inte-
grētajām attīstības programmām» 
otrajā kārtā projekta iesniegumu 
«Degradētās teritorijas atjaunošana 
uzņēmējdarbības attīstībai».
•	 Nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu Valkas novada Valkas pa-
gastā, «Jaunzemes», kadastra nu-
murs 9488 009 0063, kopējā platība 
0,7582 ha, kas sastāv no zemes gaba-
la ar kadastra apzīmējumu 9488 009  
0063, platība 0,7585 ha, nosakot ne-
kustamā īpašuma atsavināšanas vei-
du: pārdošana par brīvu cenu.
•	 Nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Ausekļa ielā 46, 
dzīvoklis 26, Valkā, kadastra numurs 
9401 900 1581, ar kopējo platību 69,5 
m2 un tam piesaistītajām 660/22346 
domājamām daļām no daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma 
un dzīvojamai mājai piesaistītā ze-
mes gabala, nosakot nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veidu: pārdoša-
na par brīvu cenu.
•	 Lūgt Finanšu Ministriju nodot 
Valkas novada domes īpašumā bez 
atlīdzības zemes vienību Ērģemes 

pagastā «Ceļš «Stibri – Norieši»», ka-
dastra apzīmējums 9452 008 0376, 
platība 0,2700 ha, kas nepieciešams 
Valkas novada pašvaldības autoceļa 
«Stibri – Norieši» uzturēšanai, pa-
matojoties uz likuma «Par pašvaldī-
bām» 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas 
nosaka «gādāt par savas administra-
tīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un lauku-
mu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana; ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzēto teri-
toriju apgaismošana; parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturē-
šana; atkritumu savākšanas un izve-
šanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 
kapsētu un beigto dzīvnieku apbe-
dīšanas vietu izveidošana un uztu-
rēšana».
•	 Nepiešķirt 2017.gadā finansējumu 
Biedrībai «Spriņģi» EUR 420,00 ap-
mērā auduma iegādei un tautisko 
vestu šūšanai;
•	 Neapmaksāt Tūrisma un informā-
cijas biroja vadītāja Dainim Čapiņam 
autovadīšanas teorētisko un praktis-
ko nodarbību EUR 399,00  apmērā 
(teorijas apmācība EUR 150,00, pir-
mā palīdzība EUR 29,00, braukšanas 
apmācība EUR 220,00).
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.13 «Grozījumi Valkas novada paš-
valdības 2009.gada 30.jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.1 «Valkas novada 
pašvaldības nolikums»».
•	 Noraidīt SIA «Valkas Namsaim-
nieks» iesniegto piedāvājumu iegā-
dāties nekustamo īpašumu Oškalna 
ielā 8 dz. 4.
•	 Komandēt Valkas novada domes 
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kr-
aukli uz Bodo pašvaldību Norvēģijā 
uz Eiropas Ekonomikas zonas finan-
šu instrumenta programmas «Na-
cionālā klimata politika» Divpusējās 
sadarbības fonda pieredzes apmai-
ņas pasākumu «Pieredzes apmaiņas 
vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā 
par klimata pārmaiņu pielāgošanās 
stratēģiju izstrādi un pasākumu īste-
nošanu vietējā līmenī» no 2017.gada 
19.septembra līdz 2017.gada 22.sep-
tembrim (ieskaitot).
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.14 «Grozījumi 2017.gada 26.janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr.1 «Val-
kas novada pašvaldības 2017.gada 
pamatbudžets»».

•	 Apstiprināt nomas objektam – tel-
pām Nr.5, Nr.6 un Nr.7, ar kopējo pla-
tību 17,9 m2 E.Dārziņa ielā 8, Valkā 
nomas maksu EUR 1,24 (bez PVN) – 
par 1 m2 un noslēgt vienošanos ar 
Mudītes Teimanes Kalniņas indivi-
duālo uzņēmumu par nomas termiņa 
pagarināšanu uz diviem gadiem.
•	 Veikt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 25.februāra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.2,17.§) «Par 
zemes zem pašvaldības ceļiem atsa-
vināšanas ierosināšanu» 1.punktā, 
grozot 1.4.apakšpunktu, un izsakot 
to sekojošā redakcijā: «1.4. zemes 
vienības daļu ar platību 0,4596 ha 
vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā 
uzmērot, no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 9496 003 0045, 
kuras kopējā platība ir 1931,75 ha, 
kas atrodas nekustamā īpašuma 
«Valsts Meži Ķīvītes» ar kadastra nu-
muru 9496 003 0045 sastāvā, kuru 
šķērso pašvaldības autoceļš «Mier-
kalns – Būdas», būve ar kadastra ap-
zīmējumu 9496 006 0141001».
•	 Apstiprināt faktu, ka nomas tiesī-
bu pretendents SIA «Ardeks», reģis-
trācijas Nr. 48503005502, ir atteicies 
no nomas līguma slēgšanas par tel-
pu nomu – tirdzniecības zāle, kabi-
nets un tualete Valkā, Rīgas ielā 22, 
(pirmajā stāvā, telpas grupas Nr. 001, 
92,3 m2 platībā), kadastra apzīmē-
jums 9401 001 0503 001.
•	 Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9401 008 0381, ar platību 6,5 ha, 
Valkā, Valkas novadā.
•	 Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
zemes vienībai «Viesturi» ar kadas-
tra apzīmējumu 9488 005 0069, Val-
kas pagastā, Valkas novadā.
•	 Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9401 005 0022, ar platību 2,6 
ha, ietverot zemes ierīcības projekta 
izstrādi zemes vienības sadalīšanai, 
Valkā, Valkas novadā.
•	 Izveidot Reklāmas izvietošanas 
komisiju 4 locekļu sastāvā. Ievēlēt 
Reklāmas izvietošanas komisijā: Ai-
nāru Zāberu – Valkas novada domes 
izpilddirektoru; Agri Simuli – Val-
kas novada domes Saimniecisko lie-
tu komitejas priekšsēdētāju; Līgu 
Šķepasti - Valkas novada būvvaldes 
arhitekti; Aleksandru Golubovu – 
Valkas novada domes juristu.

•	 Atstāt spēkā esošu Valkas novada 
domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu 
(protokols Nr.4, 12.§) «Par ēku Rīgas 
ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojauk-
šanu».
•	 Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā 
«Par Medību koordinācijas komisijas 
izveidošanu» (protokols Nr.7,22.§), 
1.punktā aizvietojot skaitli «20» ar 
skaitli «22»».
•	 Apstiprināt kritērijus pedagogu 
darba samaksas noteikšanai izglītī-
bas iestādei noteiktās pedagogu dar-
ba samaksas fonda ietvaros: 
1.1. par EUR 10 lielāku likmi pedago-
giem ar darba stāžu 5 un vairāk 
gadi;
1.2. līdz 10% lielāku likmi pedago-
giem, kuri māca valodu, matemāti-
ku un informātiku klasēs ar izglīto-
jamo skaitu 20 un vairāk; 
1.3. piemaksu par tarifikācijā neie-
kļautu papildus pedagoģisko darbu.
•	 Neslēgt līgumu ar biedrību «Uni-
versum» par vispārējās izglītības 
programmas īstenošanas pakalpoju-
mu sniegšanu;
•	 Apstiprināt Valkas novada domes 
Nolikumu Nr.9 «Dzejnieces Velgas 
Kriles vārdam veltītais dzejas auto-
ru - iesācēju konkursa «Tu arī mani 
spēsi izpildīt» (V. Krile) nolikums».
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.15 «Par maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusa piešķiršanu 
Valkas novadā».
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.16 «Grozījumi 2012.gada 26.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.17 «Par 
pašvaldības materiālo atbalstu bāre-
ņiem un bez vecāku gādības paliku-
šajiem bērniem pēc pilngadības sa-
sniegšanas»».
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.17 «Grozījumi 2012.gada 26.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.22 «Par 
sociālās palīdzības pabalstu piešķir-
šanu Valkas novada pašvaldībā»».
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.18 «Grozījumi 2012.gada 29.no-
vembra saistošajos noteikumos Nr.23 
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas 
novada pašvaldībā»».
•	 Segt iegādāto aviobiļešu izmaksas 
teātra grupas Eldar dalībniekiem no 
Izraēlas vēstniecības ieskaitītajiem 
finanšu līdzekļiem, bet ne vairāk kā 
EUR 2000. z
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2017.gada 31.augustā Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

2017.gada 13.oktobrī, Valkā, Rīgas 
ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā (turpmāk – VPV-
KAC) klientus pieņems Valsts darba 
inspekcijas (turpmāk – VDI) speciā-
lists, tiks sniegtas konsultācijas un 
informācija saistībā ar VDI darbu, 
pakalpojumiem un e-pakalpoju-
miem.

Valkas novada VPVKAC telpās 
VDI pakalpojumu sniegšana no-
tiek katra mēneša 2.piektdienā no 
plkst. 9.30 līdz plkst. 12.30.

Informācijai – Valkas novada 
VPVKAC var saņemt sekojošus 
valsts iestāžu pakalpojumus un e-
pakalpojumus:

	Valsts ieņēmumu dienests (turp-
māk – VID);
	Valsts zemes dienests (turpmāk – 
VZD);
	Valsts darba inspekcija (turpmāk 
– VDI);
	Lauku atbalsts dienests;
	Lauksaimniecības datu centrs;
	Uzņēmumu reģistrs;
	www.latvija.lv

Izveidotajā Valkas novada VPV-
KAC jeb klientu apkalpošanas centrā 
var saņemt informāciju, atbalstu, 
konsultāciju valsts pārvaldes portālā 
www.latvija.lv ievietoto e-pakalpo-
jumu lietošanā, darbā ar datoru, e-
parakstu un e-adresi, kā arī var veikt 
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāci-
ju Lauksaimniecības datu centra da-
tubāzē «Mājas dzīvnieku uzskaites 

vienotā informācijas sistēma».
VPVKAC jeb Klientu apkalpo-

šanas centra kontaktinformācija:
	tālrunis: 66954878;
	adrese: Rīgas iela 25, Valka;
	e-pasts: valka@pakalpojumucen-
tri.lv
	VID konsultatīvais tālrunis: 
67120000;
	VZD informatīvais tālrunis: 
67038800.

Sīkākai informācijai:
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/
pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-
vienotais-klientu-apkalposanas-
centrs

Valkas novada VPVKAC
 darba laiks:

	Pirmdiena: 8.00 – 18.00

VID klientu pieņemšanas laiks 9.00 
– 18.00
	Otrdiena: 8.00 – 17.00
VID klientu pieņemšanas laiks 9.00 
– 17.00
	Trešdiena: 8.00 – 17.00
	Ceturtdiena: 8.00 – 17.00
VID klientu pieņemšanas laiks 9.00 
– 17.00
VZD klientu pieņemšanas laiks 9.00 
– 12.00; 13.00 – 16.00
	Piektdiena: 8.00 – 16.00
VDI klientu pieņemšanas laiks katra 
mēneša 2.piektdienā 9.30 – 12.30.

Uzzini vairāk par pašvaldībā 
pieejamajiem valsts 
pakalpojumiem arī :

www.latvija.lv/pakalpojumucentri z

13.oktobrī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Valsts darba inspekcija

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada 
VPVKAC vadītāja 
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S A I S T O Š I E      N O T E I K U M I
Valkā 

2017.gada 27.jūlijā  Nr.10
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.10,5.§)

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 
novietnēs Valkas novadā

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka laika 
periodu kalendārajā gadā, uz kādu 
atļauta alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecība novietnēs Valkas 
novadā, kā arī kārtību, kādā saska-
ņojama alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecības novietnes vieta.
2. Atļauja tiek izsniegta tiem komer-
santiem, kuri papildus alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības vai 
alus mazumtirdzniecības licencē no-
rādītajai pastāvīgajai tirdzniecības 
vietai piesaka alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnē.
3. Alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecība novietnēs atļauta 
no kalendārā gada 1.janvāra līdz 
31.decembrim. Atļauja tiek izsniegta 
uz pieprasīto laika periodu, bet ne 
ilgāk kā uz vienu gadu.
4. Lai saņemtu alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības novietnes vie-
tas saskaņojumu (turpmāk – Saska-
ņojums), komersantam Valkas no-
vada domē jāiesniedz iesniegums, 
kurā jānorāda:
1.1. komersanta nosaukums, reģis-
trācijas numurs, juridiskā adrese un 
kontaktpersonas tālruņa numurs;
1.2. komercdarbības vieta – vietas, 
kurā plānots veikt alkoholisko dzē-
rienu mazumtirdzniecību novietnē, 
adrese;
1.3. termiņš, uz kādu komersants 
vēlas saņemt Saskaņojumu alkoho-
lisko dzērienu mazumtirdzniecībai 
novietnē 4.2.apakšpunktā minētajā 
vietā;
1.4. alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības novietnes darba laiks;
1.5. alkoholisko dzērienu veidi.
5. Ja komersants nav 4.2. apakš-
punktā minētās vietas īpašnieks, 
papildus iesniegumam jāpievieno 
4.2.apakšpunktā minētās vietas lie-
tošanas tiesību apliecinoša doku-
menta kopija.
6. Saskaņojumu alkoholisko dzē-
rienu mazumtirdzniecībai novietnē 
Valkas novadā izsniedz Valkas no-
vada domes izpilddirektors (Saska-
ņojuma paraugs pielikumā).
7. Saņemot iesniegumu, Valkas no-
vada domes izpilddirektors pārbau-
da, vai tajā norādīta visa pieprasītā 
informācija un pievienoti visi šajos 
saistošajos noteikumos minētie do-
kumenti.
8. Ja iesniegumā nav norādīta visa 
4.punktā pieprasītā informācija, 

izņemot 4.1.apakšpunktā minēto 
kontaktpersonas tālruņa numuru, 
vai nav pievienota 5.punktā minēto 
dokumentu kopijas, Valkas novada 
domes izpilddirektors par to infor-
mē komersantu, nosakot termiņu 
trūkumu novēršanai.
9. Valkas novada domes izpilddirek-
tors Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskata 4.punktā 
minēto iesniegumu un pieņem lē-
mumu par Saskaņojuma izsniegša-
nu vai atteikumu izsniegt Saskaņo-
jumu.
10. Valkas novada domes izpilddi-
rektors atsaka izsniegt Saskaņoju-
mu, ja:
1.1. komersants Saskaņojuma sa-
ņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
1.2. alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecību novietnē plānots uzsākt 
vietā, kuras izmantošanas mērķis 
nepieļauj minētās komercdarbības 
veikšanu attiecīgajā vietā;
1.3. alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecība novietnē attiecīgajā 
vietā būtiski apdraud sabiedrisko 
kārtību vai citu personu tiesiskās in-
tereses;
1.4. komersants 8.punktā minētajā 
gadījumā un noteiktajā termiņā ne-
iesniedz pieprasīto informāciju vai 
dokumentus.
11. Valkas novada domes izpilddi-
rektors ar motivētu lēmumu ir tie-
sīgs atcelt Saskaņojumu, ja:
1.1. komersants Saskaņojuma sa-
ņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
1.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība 
Saskaņojumā norādītajā vietā;
1.3. alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecība novietnē attiecīgajā 
vietā būtiski apdraud sabiedrisko 
kārtību un citu personu tiesiskās in-
tereses.
12. Lēmumu par Saskaņojuma atcel-
šanu Valkas novada domes izpilddi-
rektors pieņem desmit darba dienu 
laikā pēc 11.punktā minēto apstākļu 
konstatēšanas un par to nekavējoties 
rakstveidā paziņo Saskaņojuma sa-
ņēmējam.
13. Atteikumu izsniegt Saskaņoju-
mu vai lēmumu par Saskaņojuma 
atcelšanu var apstrīdēt Administra-
tīvā procesa likumā noteiktajā kārtī-
bā Valkas novada domē.

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.10 «Par alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā»

Saskaņojuma paraugs

Valkas novada domes veidlapa 
SASKAŅOJUMS

ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ
Valkā

___.___._______. Nr._________

Valkas novada domes izpilddirektors izsniedz saskaņojumu:

Komersanta nosaukums
Komersanta reģistrācijas Nr.:
Komersanta
juridiskā adrese:
Alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības novietnes vieta:
Saskaņojums derīgs līdz:
Saskaņojums izsniegts, pamatojoties uz Valkas novada domes 2017.gada 
27.jūlija saistošo noteikumu Nr.10 «Par alkoholisko dzērienu mazumtirdz-
niecību novietnēs Valkas novadā» 9.punktu.
Šis Saskaņojums pats par sevi nedod tiesības veikt alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnē. Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites liku-
ma 3.panta pirmo daļu, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai nepiecie-
šams saņemt atļauju (licenci).

Valkas novada domes 
izpilddirektors /paraksts/ /V.Uzvārds/

Z.v.

Pielikums
 Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.10 
«Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā»

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.10
«Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs 

Valkas novadā» paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1) Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 3.¹daļa nosaka - ja papildus 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības 
licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai tiek pieteikta alkoholis-
ko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē, attiecīgajā licencē minētā darbī-
ba norādītajā vietā tiek atļauta, ja vietējā pašvaldība izdevusi saistošos no-
teikumus par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (8.panta 
trešā un ceturtā daļa) un ir saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdz-
niecību pieteiktajā darbības vietā.

Minētā likuma 8.panta 3.daļa nosaka - Ja vietējā pašvaldība atļauj alko-
holisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā, ievērojot šā likuma un 
citu normatīvo aktu prasības, izdod saistošos noteikumus par:
1) laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecība novietnēs;
2) kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 
novietnes vieta.

Ņemot vērā to, ka Valkas novadā attīstās sabiedriskā ēdināšana un ko-
mersanti ir izteikuši vēlmi sniegt ēdināšanas pakalpojumus arī novietnēs, 
kas ir saistīts arī ar alkohola mazumtirdzniecību, saistošo noteikumu pie-
ņemšana dotu iespēju šai nozarei attīstīties.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu at-

ļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Valkas novadā, 
kā arī kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecī-
bas novietnes vieta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi Saistošajos noteikumu neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto  projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu pieņemšana veicinās sabiedriskās ēdināšanas attīs-

tību novietnēs Valkas novadā, jo sabiedriskā ēdināšana un alkohola ma-
zumtirdzniecība novietnēs viens otru papildina. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvā procedūra saskaņojuma saņemšanai ir pēc iespējas vien-

kāršota.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privāt-
personām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Paziņojums 

Valkas novada dome paziņo, ka 2017.gada 31.augusta domes sēdē pie-
ņemti trīs lēmumi par Lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu (proto-

kols Nr. 12,20.§,21.§,22.§). 
Lokālplānojumi tiks izstrādāti zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-

miem 9401 008 0381; 9401 005 0022; 9488 005 0069.
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0381 plānots noteikt 

Publiskās apbūves teritoriju, tirdzniecības objekta būvniecībai.
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  9401 005 0022 plānots noteikt 

Dzīvojamās apbūves teritoriju.
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  9488 005 0069 plānots noteikt 

Rūpnieciskās apbūves teritoriju, derīgo izrakteņu ieguvei.
Ar lēmumiem var iepazīties Valkas novada domes mājaslapā www.val-

ka.lv un valsts vienotajā Ģeoportālā www.geolatvija.lv  z

Teksts: Ingars Siliņš, Valkas novada domes teritorijas plānotājs
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LAD apstiprina reliģiskās 
organizācijas «Valkas 
– Lugažu evaņģēliski 
luteriskās draudze» 
projekta iesniegumu 

S A I S T O Š I E      N O T E I K U M I
Valkā 

2017.gada 31.augustā  Nr.12 

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.12, 4.§)

Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.20 «Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā»

Izdarīt Valkas novada domes 
2012.gada 30.augusta saistoša-

jos noteikumos Nr.20 «Par nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Valkas novadā» šādus 
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 
3.punktu šādā redakcijā: 
«Nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus piešķir Valkas novada 
teritorijā reģistrētām juridiskām 
personām un Valkas novada terito-

rijā deklarētām fiziskām personām, 
kuras uzskaitītas šo saistošo notei-
kumu II. nodaļā un kurām aprēķi-
nātā nekustamā īpašuma nodokļa 
apmērs taksācijas gadā pārsniedz 
EUR 20.00.»
2. Saistošo noteikumu 6. un 7. punk-
tā skaitli «256.12» aizstāt ar skaitli 
«273.51».

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošajiem no-

teikumiem Nr.12 «Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.20 «Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā»»
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5.panta trešā daļa nosaka, 
ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atviegloju-
mi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. 

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai sniegtu atbalstu Valkas 
novadā deklarētiem nestrādājošiem 1. un 2.grupas invalīdiem un vientu-
ļiem pensionāriem.

2. Īss projekta satura izklāsts
Nekustamā īpašuma atvieglojumus piešķir Valkas novada teritorijā re-

ģistrētām juridiskām personām un Valkas novada teritorijā deklarētām fi-
ziskām personām, kurām aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 
taksācijas gadā pārsniedz EUR 20,00. 

Ņemot vērā to, ka vidējā pensija Valkas novadā saskaņā ar statistikas 
datiem sastāda EUR 273,51, pensijas apmērs, līdz kuram tiek piešķirtas at-
laides, tiek palielināts no 256,12 EUR līdz 273,51 EUR.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Netiek plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošos noteikumus publicē laikrakstā «Valkas Novada Vēstis», kā arī 

pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa ad-

ministrators.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar pri-
vātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Teksts: Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze

Reliģiskās organi-
zācijas «Valkas – 

Lugažu evaņģēliski lu-
teriskās draudze» ir sa-
ņēmusi informāciju no 
Lauku atbalsta dienesta 
par to, ka ir apstiprināts 
draudzes iesniegtais 
projekts «Valkas - Lu-
gažu ev. luteriskās baz-
nīcas pamatu atjauno-
šana» LEADER prog-
rammā.

Projekts tiks īstenots 
Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības prog-
rammas 2014. – 2020. ga-
dam apakšpasākuma 
«Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju» ietvaros. 
Projektu apstiprināša-
nai virzīja biedrība 
«Lauku partnerība ZIE-
MEĻGAUJA».

Projekts tiks īstenots no 2017.
gada 30.augusta līdz 2018.gada 30.
jūnijam. Projektu plānots realizēt 
Rīgas ielā 9, Valkā, kur atrodas 
draudzes īpašumā esošā Valkas - 
Lugažu ev. luteriskā baznīca. Baz-
nīcai ir piešķirts valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa statuss. 
Projekta ietvaros ir plānota visas 
ēkas pamatu atjaunošana, esošā 
apmetuma noņemšana 1,2 m aug-
stumā, sienas apstrāde ar vēsturis-
ko ēku apmetumu un cokola krā-
sošana, kā arī betona tekņu uzstā-

dīšana, lietusūdens novirzīšanai 
no ēkas.

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 8590,96 EUR, tai skaitā 
ELFLA finansējums ir 7731,86 EUR 
jeb 90 % no attiecināmajām izmak-
sām un Valkas novada dome no-
drošinās līdzfinansējumu 859,10 
EUR apmērā jeb 10 % no attiecinā-
majām izmaksām.

Lai noslēgtu līgumu par būv-
darbu veikšanu, tiks veikta cenu 
aptauja. z

Eiropas Savienība 
finansē

Val kas no va da do mē
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Aicina uz tikšanos ar 
psiholoģi Inesi Taubi

Sirsnīgs paldies SIA «Valkas koks» un Valkas pagasta ZS «Kalnieši» 
par atbalstu Valkas novada skolēnu radošajām idejām!

Rosināt skolēnus izpausties 
radoši, ļaujot viņiem pašiem 

veidot savas skolas tēlu! Ar šādu 
mērķi jau trešo gadu visā Latvijā 
tiek īstenots projekts «Dienasgrā-
mata», kura ietvaros skolēni pro-
jekta organizatoriem iesūta pašu 
zīmētus zīmējumus par tēmu 
«Mana dienasgrāmata». Pēcāk pro-
jekta īstenotāji uzrunā katra nova-
da vietējos uzņēmējus, kas labprāt 
atbalsta skolēnu radošās idejas, pie-
šķirot līdzfinansējumu šo dienas-
grāmatu tapšanā. 

Valkas novadu šajā projektā pār-
stāv Vijciema pamatskola. Vijciema 
pamatskolas skolēni projekta īste-

notājiem iesūtīja savu dienasgrā-
matu vēlamos dizainus. Kopumā 
noritēja aktīvs darbs pie 54 dienas-
grāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, 
ka skolēni šīs unikālās, pašu dizai-
nētās dienasgrāmatas saņēma šī 
gada 1.septembrī, uzsākoties jau-
najam 2017./2018.mācību gadam. 

Lai šis viss noritētu veiksmīgi, 
ļoti nozīmīgs un pat neatsverams 
ir vietējo novada uzņēmēju at-
balsts. Protams, ir lielāki novadi, 
kuros dienasgrāmatu izmaksu 
kopsummu viens uzņēmums no-
segt nevar, tāpēc šim labvēlim ar 
savu atbalstu pēcāk piebiedrojas 
arī citi vietējie uzņēmumi. Šāda si-

tuācija attiecināma arī uz Valkas 
novadu. Te savu atbalstu skolēnu 
radošajām idejām ļoti labprāt snie-
dza SIA «Valkas koks» un Valkas 
pagasta ZS «Kalnieši». Sirsnīgs 
paldies par to!

Runājot par atbalstītājiem SIA 
«Valkas koks» un Valkas pagasta 
ZS «Kalnieši», lielākā daļa Valkas 
novada iedzīvotāju noteikti zina, 
ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Taču, 
ja kāds tomēr nav īsti pārliecināts 
vai nezina, tad mēs pačukstēsim 
priekšā!

SIA «Valkas koks» nodarbojas ar 
kokapstrādi (zāģēšanu, ēvelēšanu, 
impregnēšanu) un mežkopību. Val-

kas pagasta ZS «Kalnieši» darbības 
nozares ir lauksaimniecība, mež-
saimniecība un zivsaimniecība. 

Tieši tāpēc gan projekta «Dienas-
grāmata» organizatori – «Zinātnes 
un inovāciju parks» Liepājā pār-
stāvji, gan Valkas novada skolēni 
un konkrēto skolu darbinieki vēl-
reiz un vēlreiz saka lielu paldies 
SIA «Valkas koks» un Valkas pa-
gasta ZS «Kalnieši» par atsaucību 
un atbalstu. Jaunā 2017./2018. mācī-
bu gada sākums Valkas novada 
skolēniem būs ļoti priecīgs!  

Ar cieņu – «Zinātnes un 
inovāciju parka» darba grupa

Biedrība «Latvijas - Igaunijas 
institūts» piedalās Valkas 

novada domes izstrādātā projektā 
«Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Valkas no-
vadā», id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035 «Iz-
glītojoša lekcija «Es «apēdu stre-
su»» 2017.gadā».

2017.gada 17.oktobrī, plkst. 17.30 
Valkā, Beverīnas ielā 3 visiem inte-
resentiem būs iespēja tikties ar psi-
holoģi Inesi Taubi.

Inese Taube ir konsultatīvā psi-
holoģe, Marte Meo terapeite – kolē-
ģu trenere, smilšu spēles terapijas 
metodes praktizētāja. Darbojas 
gan skolā, gan privātpraksē un ir 
10 gadu praktiskā darba pieredze. 
Nemitīgi nodarbojas ar sevis piln-
veidošanu un profesionālās varē-

šanas attīstīšanu, specializējas 
traumu terapijas mācībās.

Lekcijas laikā apskatāmās tē-
mas:

Cik svarīgi ir kontrolēt savus 
ēšanas paradumus?

Vai es esmu izsalcis, kad ēdu?
Kā atšķirt fizisko izsalkumu no 

emocionālā?
Kāpēc reizēm gribas apēst emo-

cijas?
Kā vecākiem būtu jāmāca sa-

viem bērniem veselīgi paradumi?
Ko darīt, ja mūsu pašu paradu-

mi tādi nav? 
Ko darīt, ja mūsu pašu attiecības 

ar ēdienu nav harmoniskas, priek-
pilnas un veselīgas?

Lekcija ir bezmaksas, lūdzam ie-
priekš pieteikties zvanot 29393315 
vai rakstot instituts@valka.lv

Būsiet laipni gaidīti! z

Teksts: Lilita Šicāne, Biedrības «Latvijas - 
Igaunijas institūts» biroja administratore

Turpinām mācīties paši un 
apgūt vērtīgo no citiem!

Ceturtdien, 28.septembrī 
plkst. 10.00 tiek rīkots mā-

cību brauciens Valkas novada māj-
ražotājiem no Valkas uz Trikātu. 
Brauciena mērķis ir mājražotāju 
grupu tikšanās, zināšanu smelša-
nās un pieredzes apmaiņa. Trikātā 
par piena produktu pārstrādi un 
tehnoloģijām stāstīs mājražotāja 
Inese Ziemane, kā arī interesen-
tiem par konditorejas izstrādāju-
mu ražošanu stāstīs «R-chocolate» 
īpašniece Raisa Jablonska.

Savukārt otrdien, 10.oktobrī 

plkst. 10.00 mājražotāju grupu 
tikšanās notiks Valkā, kafejnīcā 
«Jumis». Par logo, etiķetes un iepa-
kojuma veidošanas būtiskākajiem 
nosacījumiem stāstīs vizuālās rek-
lāmas dizaina speciāliste Kristīne 
Valtiņa. SIA «Pedelīte» īpašniece 
Albīna Kārkliņa šīs tikšanās dalīb-
niekus iepazīstinās ar kulinārijas 
produktu ražošanas tehnoloģijām 
un receptūrām.

Pieteikšanās obligāta!
Lūgums rakstīt uz e-pastu: 

sniedze.ragze@valka.lv vai zvanīt 
Valkas novada kooperācijas spe-
ciālistei Sniedzei Ragžei pa tel. 
26488684. z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas 
novada domes Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Valkas pensionāru klubs «Zelta 
rudens» ar pasākumu «Pa garo 
pupu» atzīmēs 15 gadu jubileju

21.oktobrī plkst. 15.00 Valkas pilsētas kultūras namā notiks kluba 
«Zelta rudens» 15 gadu jubilejas pasākums «Pa garo pupu». 

Pasākumā piedalīsies kluba «Zelta rudens» dalībnieki un viesi: būs 
dejas, dziesmas, teātra spēle un, protams, apsveikumi. Kluba rokdarbu 
pulciņš būs iekārtojis izstādi. Pēc koncerta - apsveikumu daļas – ballīte 
ar «groziņiem». z

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

Foto stūrītis

Bērnu rīts Valkas novada Centrālajā bibliotēkā. 
Foto: A.Markoviča
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Turnavieša Jāņa Brīmaņa lokomotīves turpina ceļojumu

Vasaras nogalē, tuvojoties 
mākslinieka, autodidakta 

Jāņa Brīmaņa 79  dzimšanas dienai, 
Kārķu tautas namā notika viņa zī-
mējumu izstāde. Jānis Brīmanis 
dzimis Kārķu pagasta «Vecšēlu-
pēs», pēc tam dzīvojis vairākās 
Kārķu mājās. Mūža garumā māks-
liniekam sakrāti vairāki simti zī-
mējumu. Jānim Brīmanim vistuvā-
kā tēma ir vilcieni, lokomatīves, kā 
arī lauku sēta un ainavas.

 Sirmajam vīram ir brīnišķīga at-
miņa un ar zīmētāja vērīgumu viņš 
spēj atstāstīt notikumus līdz vis-
smalkākajām niansēm. Mācoties 
Veckārķu skolā, Jānim pirmā zīmē-
šanas skolotāja bija Velta Burkina. 
Zīmēšanas talantu viņš, visticamāk, 
mantojis no vectēva, kurš bijis gudrs 
vīrs – pratis 7 valodas un arī glezno-
jis. Pirmā ierosme zīmēt tehniskas 
lietas radusies vērojot kuļmašīnas, 
pēc tam nākusi aizrautība zīmēt vil-
cienus un lokomotīves. Aizrautība 
zīmēt bijusi tik liela, ka viņš pat ar-
mijas laikā zīmējis mēnesgaismā uz 
sienas.

Mūža garumā piedzīvots daudz – 

sākot ar bēgļu gaitām kara laikā divu 
nedēļu garumā, kas tika pavadītas 
dažādās vietas. Tās nesa bērnam 
pārdzīvojumus par to, ka notikušas 
ķibeles ar lietām, ko mamma uzticē-
jusi nest – pa ceļam izlijusi piena 
kanna un modinātājam nolūzusi ci-
parnīca. Pārnākot mājās zēns domā-
jis, ka  apiets apkārt pasaulei, jo pro-
jām devušies uz vienu pusi, bet at-
griezušies mājās no citas puses. Dzī-
vē piedzīvots arī ugunsgrēks – situā-
cija, kad nevar iet skolā, jo nav ko 
vilkt mugurā. Neskatoties uz piedzī-
votām grūtībām, Jānis ir saglabājis 
optimismu un gaišu skatījumu uz 
dzīvi.

Izstādes noslēgumā Kārķu tautas 
namā bija tikšanās ar zīmējumu au-
toru, kurā tautas nama vadītāja Dace 
Pieče lūdza klātesošiem katram pa-
mēģināt uzzīmēt lokomotīvi, tādējā-
di izjūtot, ka tas pavisam nav vien-
kāršs darbs. Toties Jānim Brīmanim 
vienā mirklī izdevās uzburt pietie-
koši sarežģītas konstrukcijas tvaiko-
ni.

Jāņa Brīmaņa paveiktais ir tā vērts, 
lai to aplūkotu ikviens, kam interesē 
laikmeta liecības, asprātīgs un sirs-
nīgs zīmēšanas veids. Jaunāko klašu 
skolēniem, vērojot  zīmējumu, kurā 

attēlots tīrumā arājs ēdot launagu, 
bērniem bija doma, ka tas ir pikniks. 
Savukārt vairāki pieaugušie atzina, 
ka mākslinieka prasme zīmēt ne tikai 
lokomotīves, bet arī guļbūves ir īpa-
ša. 

Dzīve turpinās. Arī Jāņa lokomo-
tīves un vēl daudzi citi viņa zīmēju-

mi pagājušajā nedēļā aizceļoja uz iz-
stādi Naukšēnu kultūras namā. Daļa 
no šiem zīmējumiem iepriekš bija 
eksponēti Rīgā Dzelzceļa muzejā. 
Tagad atliek gaidīt uzaicinājumu, 
kur lokomotīvēm un pārējiem zīmē-
jumiem ceļot tālāk. z

Teksts un foto: Sandra Pilskalne

Tiekoties ar izstādes apmeklētājiem, zīmējumu autors Jānis Brīmanis 
iemēģina dzelzceļnieka svilpi, kas  kādreiz vilciena pavadoņiem bija 

visnozīmīgākais priekšmets savstarpējai saziņai

Kārķos Miķeļdienas tirgus priecē 
ar gardu vietējo produkciju

Tā jau ir tradīcija, ka tuvojoties 
Miķeļdienai, Kārķos lieli un 

mazi pārdevēji  pošas uz tirdziņu, lai 
pārdotu izaudzēto un čaklu roku saga-
tavoto, kā arī izbaudītu skaistus kopā 
būšanas mirkļus. 

Nevienā mājā, ne sētā neiztikt bez la-
bas saimnieces. Šoreiz saimnieces lomā 
iejutās Vita Melbārde, kura iepazīstinā-
ja apmeklētājus ar precēm, kas bija vie-
tējo iedzīvotāju, kaimiņu pagastu un 
pat Priekuļu un Ipiķu pagasta tirgotāju 
sarūpētas. Preces bija visdažādākās – 
sākot ar maizi, sieru, gaļu, medu, ka-
ņepēm, griķiem, zirņiem, kūkām, dār-
zeņiem un ogām,  līdz stādiem, dzijām, 
spilveniem un segām no dabīgām izej-
vielām.

Tā jau ir ierasta lieta, ka Kārķos Miķeļ-
dienas tirdziņā ne tikai pērk un pārdod, 
bet arī ir citas aktivitātes. Šoreiz ikviens 
bija aicināts piedalīties ar saviem ekspo-
nātiem varenāko dārzeņu svēršanā, sēņu 
atpazīšanas konkursā un 7 kartupeļu 
šķirņu degustācijā, ko izaudzējušas ģi-
menes, kuras iesaistījušās Borisa un Inā-

ras Teterevu fonda atbalstītā projektā 
«Labais vairo labo Kārķos».

Paldies visiem par dalību, par ziedo-
jumu Lielajai trauku lādei, kas lieti no-
derēs Kārķu multicentra virtuvei. Pal-
dies dižo dārzeņu audzētājiem – šogad 
visvarenāko ķirbi izdevies izaudzēt Va-
lentīnai Sproģei, visdižākos lopbarības 
burkānus – «Mierkalnu» saimei, galda 
šķirnes burkānu – Ingai Bāliņai, lopba-
rības bieti – Dagnijai Pēterēnai, groziņu 
ar vairākiem dižiem dārzeņiem, tajā 
skaitā siltumnīcā izaudzētu arbūzu bija 
atnesusi «Kalnjāņgložu» saimniece Ine-
se Lūses ar dēlu Adrianu, lielākais ka-
bacis izaudzis «Krācēs». Paldies visiem 
skolēniem, kuri piedalījās Miķeļu vei-
došanā no dārzeņiem,  Ģertrūdei Ābelei 
ar mazpulcēniem par maizes cepšanu 
un degustāciju, sēņu konkursu, kurā 
viszinošākās izrādījās Evija Strazda, 
Olga Daina un  Aija Supe, bērnu teātrim 
par uzvedumu «Burvju ābolītis».

Pateicoties biezzupas vārītājiem  Ilo-
nai Veidemanei, Inetai un Arnim 
Andrejauskiem un kopīgi sarūpētajiem 
dārzeņiem, mielasts izdevās ļoti gards. 
Uz tikšanos nākamajā tirdziņā Ziemas-
svētku Dabas bodē Kārķos! z

Teksts un foto: Sandra Pilskalne

Koka auto sacensību 
uzvarētāji iepazīst 

Strasbūru

Šā gada maijā Kārķos Meža 
dienās notika starptautis-

kās koka auto sacensības. Pir-
mo vietu ieguva Naukšēnu vi-
dusskolas komanda, kura sep-
tembra sākumā devās uz Stras-
būru, lai izbaudītu Eiropas 
Parlamenta deputāta Arta Pa-
brika dāvāto ceļojumu.

Kārķos koka auto sacensības 
notika sesto reizi, taču šoreiz sa-
censību rezultāti bija īpaši ar to, 
ka Naukšenu komandas zēniem 
47 koka auto konkurenē  izdevās 
pierādīt, ka piedaloties pieredzē-
jušiem meistaram un studen-
tiem, var uzvarēt arī skolēni. 
Pirms diviem gadiem galveno 
balvu un ceļojumu uz Briseli ie-
guva ļoti pieredzējis kokamat-
niecības meistars, valcēnietis Ai-
vars Magone, pagājušajā gadā 
laurus plūca Rīgas Tehniskās 

universitātes Students Kristaps 
Butāns, taču šogad visveiksmī-
gāk startējošo auto bija izgatavo-
jusi piecu puišu komanda, kurā 
startēja arī kārķēnietis Emīls Lie-
piņš.

Naukšēnu komandas skolotājs 
Juris Alps un skolēni atzīst, ka 
ceļojums bija ļoti interesants un 
iedvesmojošs, pietam gandrīz 
visiem zēniem tā bija pirmā pie-
redze lidot ar lidmašīnu. Skolo-
tājs Juris Alps teic, ka jau tagad 
puiši rosās pa skolas darbnīcu 
un domā par dalību 2018.gada 
sacensībās. Taisnība jau vien ir 
latviešu sakāmvārdam – ragavas 
jāgatavo vasarā, rati – ziemā.

Aicinām skolēnus, pieaugušos 
un ikvienu, kurā mīt darba 
prieks un radošs gars ķerties klāt 
pie koka auto konstruēšanas jau 
tagad, lai nākamajā pavasarī 
gūtu visaugstākos rezultātus. z

Teksts: Sandra Pilskalne

Koka auto «Magregors» komanda (1.rindā no kreisās puses 
Mārtiņš Šmits, Emīls Liepiņš, 2.rindā Dāvis Juris Viļķins, 

skolotājs Juris Alps, Daniels Davidovs, Kristiāns Vigo Viļķins 
pie Eiropas Parlamenta Strasbūrā. Foto: Inga Tauriņa

Pagastos: Kārķos

 Tirgus apmeklētājiem ir liela interese par dabas veltēm, kuras Kārķu 
mežos un pļavās rūpīgi vākušas Ija Eglīte un Ģertrūde Ābele (vidū)
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2017./2018.mācību gads sākās 
ar patīkamu jaunumu – Val-

kas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir 
saņēmusi Austrumvidzemes Mam-
masdabas vēstniecības godu. Esam 
raduši sevi saukt par Ziemeļ-
vidzemes pilsētu, bet, izrādās, Lat-
vijas Valsts mežiem ir mazliet 
citādāks teritoriālais dalījums. Sa-
ņemot aicinājumu kļūt par vienu no 
9 Mammasdabas vēstniecības sko-
lām mūsu valstī šajā mācību gadā, 
radās daudz jautājumu- kas tad īsti 
būs jādara, ko nozīmē šis statuss. 
Izrādās – jāturpina iesāktais, piln-
veidojot zināšanas un izpratni par 
meža nozīmīgumu gan visas valsts, 
gan katra tās iedzīvotāja dzīvē, par 
iespējām, ko sniedz mežs, kurš klāj 
vairāk nekā 50% Latvijas teritorijas.

Mūsu skolas Ausekļa ielas ēka 
atrodas ciešā meža tuvumā, ļoti 
daudzas mācību stundas, sākot ar 
latviešu valodu, matemātiku, dabas-
zinībām, sociālajām zinībām, klases 
stundām un beidzot ar sportu, tiek 
vadītas tieši mežā, jo dabas skais-

tums un spēks gan jaunu zināšanu 
un prasmju ieguvē, gan veselības 
nostiprināšanā ir nenovērtējams. 
Sevišķi bieži šo dabas dāvanu – 
mežu, mācību procesā izmanto 
sākumskolas klases. Līdz ar to 
jaunās grāmatas, ekskursijas, spēles, 
mācību nodarbības dabā, uzskates 
līdzekļi, audiodiski ar putnu balsīm 
un latviešu tautasdziesmām, ko 
vēstniecības skolai dāvina Latvijas 
Valsts meži, ir izmantojami pa-
matīgākas, dziļākas izpratnes vei-
došanai par mežu kā mūsu 
nacionālo bagātību, kā prieka, 
veselības un skaistuma avotu. 
Jaunāko klašu skolēniem jau bija 
iespēja tikties ar Cūkmenu, kurš 
sniedza skaidru priekšstatu par to, 
kāpēc mežu piemēslot nedrīkst. 
Vecāko klašu skolēniem tiek pie-
dāvātas iespējas iepazīt ar mežu 
saistītās profesijas, domājot par 
savu nākotni, izstrādāt zinātniski 
pētnieciskos darbus, saņemot LVM 
konsultanta padomus, lasīt nopiet-
nu literatūru par mežzinātni Latvijā, 

meža nozari 25 Latvijas neatkarības 
gados, par koku un tā pielietojumu, 
pētīt meža enciklopēdiju. Skolotāji 
varēs piedalīties seminārā – prak-
tikumā, kuru piedāvā Latvijas 
Valsts meži.

Šajā mācību gadā jebkurai klasei 
ir iespēja piedalīties Mammasda-
bas meistarklasē, veikt tur dotos 
uzdevumus un iegūt Mammasda-

bas Meistara diplomu un balvas, kā 
to iepriekšējā mācību gadā izdarīja 
1.a klase. Arī citas mūsu novada 
skolas tiek aicinātas mājaslapā 
«mammadaba.lv» atvērt sadaļu 
«Skolām» un pieteikt savus klases 
skolēnus Mammasdabas meistar-
klasei. Iesim dabā, jo mācīties ir 
mūsu dabā! z

4. un 5.septembrī skolā norisinājās Valkas 
ģimnāzijas Vecāku biedrības projekta 

«Doma–daba-darbs jeb 3D» aktivitātes, kuras 
finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Pro-
jekta būtība bija sniegt skolēniem zināšanas 
par atkritumu šķirošanu un atkārtotu to iz-
mantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkri-
tumu daudzumu. Skolēni uzzināja par dažā-
diem materiāliem, to izcelsmi, par vielu sada-
līšanos un pārveidošanos. Uzmanība tika pie-
vērsta cilvēka rīcībai atkritumu šķirošanā un 
atkārtotā to izmantošanā, kā arī noskaidrota 
cilvēku, tai skaitā pašu projekta dalībnieku, ie-
tekme uz vidi un informēta par aktivitātēm 
vietējā kopiena.

Pasākumos par dažādām tēmām piedalījās 
skolēnu vecāki, skolotāji un skolas darbinieki, 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni.

Rezultātā:
Novadītas meistarklases nodarbības «Papīra 

otrreizējā izmantošana» (tetrapakas); notiku-
šas izglītojošas nodarbības – pieredzes stāsts 
«Bez-Maz atkritumu dzīvesveids Zero Waste», 
«Izmestās pārtikas dārgā cena»; izglītojoši 
praktiskas nodarbības – «Kā dzīvot bez atkri-
tumiem – pašizgatavoti ķermeņa kopšanas lī-
dzekļi», «Neizmet-salabo»; lekcijas–diskusijas 
– «Atkritumu veidi un otrreizējai pārstrādei 
derīgie materiāli», «Cilvēku un vides mijiedar-
bība», «Atkritumu monitorings – «Mana jūra»»; 
īstenotas radoši - praktiskās darbnīcas – lietoto 
audumu paklāju veidošanā, «T–kreklam otrā 
dzīve», lietoto stikla burciņu un trauku apglez-
nošanā, origami veidošanā no vecām avīzēm 
un žurnāliem.

Septembra mēnesī 5. un 6.klašu skolēni do-
sies izglītojošā ekskursijā uz reģionālo atkritu-
mu apsaimniekošanas centru «Daibe».

Pavasarī maija mēnesī skolēni veidoja vides 
gleznas, plakātus, video, izgatavoja pilsētas 
maketu, mikrorajonu atkritumu monitoringu 
infografikā, kopā ar biedrības «Kastanis» da-
lībniecēm no lietotiem audumiem sašuva mai-
siņus un organizēja zibakciju «Nē, plastmasas 
maisiem!», no sadzīves atkritumu iepakoju-
miem izgatavoja sporta inventāru, izveidoja 
un novadīja sporta stafeti 1.klašu skolēniem. 
Tika izveidota vides spēle «Meklē un uzzini!».

Tapa avīze «Zaļais Padoms Valcēniešiem», tā 

tika izplatīta iedzīvotājiem. 
11.klases skolēni izveidoja 
un izgatavoja vizuālās at-
gādnes «Kā būs, ja...? Kas 
notiks, ja...?» un tagad ru-
denī novadīja nodarbības 
4.klašu skolēniem. Ar pa-
vasarī paveikto, visu vasa-
ru varēja iepazīties izvei-
dotajā izstādē Valkas pilsē-
tas bibliotēkā.

Aktivitātes vadīja gan 
ģimnāzijas skolotāji, gan 
tika piesaistīti vadītāji no 
SIA «ZAAO», Vides izglītī-
bas fonda, SIA «LUCART», 
Dabas aizsardzības pār-
valdes, «BIINE», Valkas Mākslas skolas, BJC 
«Mice», vides žurnāliste Anitra Tooma.

Izgatavotās lietas nonāca skolēnu lietoša-
nā, piemēram, no tetrapakām izgatavotie 
maciņi, apgleznotie T-krekli un apgleznotās 
stikla burciņas, lielākā daļa no burciņām 
turpmāk tiks izmantotas skolas dārza nofor-
mēšanai Valsts svētkos.

Projekta aktivitātes veicināja skolēnu iz-
pratni par vidi un radīto atkritumu daudzu-
ma samazināšanu, kā arī tika izkoptas vides 
aizsardzības problēmu risināšanai nepiecie-
šamās praktiskās iemaņas un prasmes. Ar 
dažādu aktivitāšu palīdzību tika aktualizēti 
un risināti jautājumi par vides aizsardzības 
problēmām, to risināšanu. Skolēniem tika 
sniegtas nepieciešamās zināšanas, iemaņas 
un prasmes, kas attīstīja atbildīgu attieksmi 
un motivāciju atkritumu savākšanā un šķi-
rošanā. Rezultātā skolēni saskatīja atkritumu 
savākšanā un šķirošanā pozitīvu darbību vi-
des labā.

Videi draudzīga dzīvesveida aktīviste un 
vides žurnāliste Anitra Tooma ne tikai aizrā-
va skolēnus ar savu izglītojošo nodarbību, 
bet arī sagatavoja sižetu par šo Valkas ģim-
nāzijas vecāku biedrības projektu, kas bija 
dzirdams Latvijas Radio 1 raidījumā «Zaļais 
vilnis». Iespēja noklausīties www.lr1.lsm.
lv sadaļā arhīvs, kur jāizvēlas 9.septembra 
raidījums «Zaļais vilnis».z

Teksts: Anda Kušķe, projekta publicitātes koordinatore

Īstenots Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības projekts 
«Doma - daba - darbs jeb 3D»

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija kļūst 
par Mammasdabas vēstnieci

Izglītībā
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2017.gada 9.septembrī jau de-
vīto gadu pēc kārtas notika 

Valsts izglītības satura centra or-
ganizētā Award rudens talka Lik-
teņdārzā, uz kuru bija aicināti 
Edinburgas hercoga starptautis-
kās jauniešu pašaudzināšanas 
programmas Award dalībnieki un 
viņu ģimenes, Award vadītāji un 
ikviens programmas Award lab-
vēlis. Šogad talkā, spītējot rude-
nim raksturīgajiem laika apstāk-
ļiem, piedalījās 94 dalībnieki no 
10 Award vienībām, tostarp  4 da-
lībnieki no Valkas. 

Award rudens talka ir reize, kad 
individuālo programmu pildītāji – 
jaunieši vecumā no 14 līdz 24 gadiem 
– var satikties, savstarpēji iepazīties, 
apjaust programmas Award vērienu 
un kopā veikt kādu labo darbu, tā-
dēļ, lai palīdzētu šī gada talkas da-
lībniekiem no 8 dažādām pašvaldī-
bām uzsākt sarunu, Lielvārdes pa-
matskolas Award vienība bija saga-
tavojusi iepazīšanās spēles. Komuni-
cēšana neizmantojot valodu, lietus-
mēteļu cilāšana un mazie rakstu 
darbi, kā arī īpašie talkas vingrinā-
jumi uzmundrināja un lika noticēt 
programmas Award nacionālās ko-
ordinatores teiktajam par to, ka šī ir 
brīnišķīga diena, kad kopā būt un 
rosīties un ka ikviens smaids palī-
dzēs izvilināt sauli. 

Šī talka bija īpaša,  jo notika reizē 
ar Kokneses fonda organizēto Ābo-
lu balli. Tūlīt pēc svinīgās Ābolu 
balles atklāšanas talkas dalībnieki 
tika sadalīti vairākās darba grupās 
– 30 personu grupa gatavoja ābolus 
ievārījuma vārīšanai un karameli-
zēšanai un spieda ābolu sulu, bet 
pārējie palīdzēja sakopt nesenās 

vētras nedarbus. 
Pasākuma ietvaros ar jau-

niešiem un Award vadītājiem 
tikās Lielbritānijas vēstniecī-
bas aizsardzības atašejs Latvijā 
Marks Sapsfords un Lielbritā-
nijas vēstnieka Latvijā vietnie-
ce Sāra Hārpere. 

Pēc kopīga piknika talkas 
dalībnieki no Dobeles novada 
un Rēzeknes devās ziedot līdzi 
atvestos laukakmeņus un 
zemi, ko izmantos Likteņdārza 
Lielā kalna veidošanai. Talkas 
programmas noslēgumā – 
Award vienību ekskursija pa 
Likteņdārzu Award vadītāju 
vadībā. 

Paldies talkas dalībniekiem 
no Valkas par aktīvu ie-
saistīšanos uzticēto darbu 
veikšanā! Patiesi ceram satikt 
ikvienu no jums Likteņdārzā 
arī 2018.gada otrajā septem-
bra sestdienā! 

Latvijā Edinburgas hercoga 
starptautisko jauniešu pašaudzi-
nāšanas programmu Award īste-
no Valsts izglītības satura centra 
licencētās skolas, jauniešu centri, 
novadu domes un biedrības. Ik-
vienam jaunietim, kurš vēlas ie-
gūt The Duke of Edinburgh’s In-
ternational Award (Edinburgas 
hercoga starptautisko apbalvoju-
mu), ir jāizveido individuāla iz-
augsmes programma, kuru veido 
četras jomas – brīvprātīgais darbs, 
fiziskā sagatavotība, prasmes un 
piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta 
līmenī papildus četrām pamatjo-
mām ir jāizstrādā un jarealizē projekts. 
Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas 

hercoga starptautisko apbalvojumu īpašā 
apbalvošanas pasākumā saņem tie, kas, 
ievērojot programmas Award prasības, 

ir sasnieguši visus pašu izvirzītos 
mērķus.z

Programmas Award vienību kopdarbība
Teksts: Katrīna Sprudzāne, Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte 
Foto: no Valsts izglītības satura centra arhīva

9.Award rudens talkas dalībnieku kopbilde

Talkas dalībnieki no Valkas

Projektā «Kartupelis 2017» piedalījās 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 3.a un 

3.b klases skolēni. Pavisam trīs komandas - 
«Zaļie pirkstiņi», «Kartupeļa zieds» un 
«Mārītes». Katrā komandā apvienojās pieci 
domubiedri. Dalībniekiem bija jāpadomā par 
noformējumu, komandas vimpeli un moto.

13.maijā komandas no visas Latvijas sa-
pulcējās Alojā. Notika gājiens, atklāšana, ka-
trs dalībnieks iestādīja podā kartupeli, noti-
ka dažādas prāta spēles un stafetes par un ar 
kartupeļiem. Žūrijas komisija izvērtēja 
vimpeļus un moto, rezultātus stafetēs. Ko-
manda «Kartupeļa zieds» ieguva vienu no 
trim galvenajām balvām par komandas 
noformējumu. Balvā – grozs ar SIA «Aloja – 
Starkelsen» produkciju. Diena pagāja aktīvi, 
darbīgi, garšīgi, jo noslēgumā varējām no-
garšot dažādus želeju veidus.

Vasarā podam ar kartupeli vajadzēja atrast 
labāko, saulaināko vietu, aplaistīt, aprušināt, 
parunāties, pats galvenais – veikt vērojumus, 
mērījumus un pierakstus. To visu fiksēt foto 
un iesūtīt komandas kapteinim – skolotājai.

No iesūtītajiem foto un vērojumu pierak-
stiem komandu kapteiņiem vajadzēja iz-
veidot prezentāciju par veikto darbu vasarā. 
Komandas veidoja arī plakātus.

15.septembrī ar kartupeļu podiem un 
plakātiem atkal devāmies uz Aloju «rakt 
kartupeļus». Ar nepacietību gaidījām, kāda 

tad būs raža! Pats interesantākais brīdis – 
podu izbēršana un kartupeļu savākšana. Tad 
tik atklājās, kāda katram raža! Tiesneši rūpīgi 
skaitīja, svēra, izvērtēja lielāko kartupeli, ka-
tra dalībnieka rezultāti tika ierakstīti tabulā, 
pēc tam saskaitīts visas komandas veikums 
kopā. Bija gan prieki, gan vilšanās, bet darba 
rezultāti jau vienmēr ir atkarīgi no ieguldītā 
darba, centības! Darbā netraucēja pat lietus! 
3.b klases komanda «Mārītes» ieguva balvu 
par 2.vietu nominācijā - «Lielākais kartupeļu 
skaits» (komandai kopā bija 78 kartupeļi – 
lieli un mazi). Balva vērtīga – portatīvā 
skaņas sistēma, kas noderēs pasākumos, 
klases vakaros. Ļoti patika ekskursija uz SIA 
«Aloja-Starkelsen» kartupeļu cietes ražoša-
nas rūpnīcu, kurā iepazināmies ar ražošanas 
procesu no brīža, kad atvesta kartupeļu kra-
va, un līdz brīdim, kad maisā iepilda saražoto 
cieti. Sporta zālē notika dažādas sporta 
aktivitātes, diskotēka, skolotājiem – domu 
apmaiņa. Visi kā viens nolēmām – projekts 
jāturpina! Izvērtējot projekta darbu klasē, 
secinājām, ka visgaidītākais brīdis ir bijis 
podu izbēršana, svēršana, skaitīšana. Beidzot 
ir iespēja redzēt sava darba rezultātu!  Patika 
arī ekskursija. Paticis viss! Pārrunājām, ka 
rezultāti būtu vēl labāki, ja visi komandas 
dalībnieki vasarā būtu strādājuši rūpīgi, 
atbildīgāk veikuši vērojumus. Pavisam pro-
jektā piedalījās 175 skolēni no 25 skolām.

Sakām paldies dalībnieku vecākiem, kuri 
palīdzēja kartupeļu audzēšanā! z

Valkas Jāņa Cimzes 3.klašu dalība 
dabaszinību projektā «Kartupelis 2017»

Teksts: Gunta Aire, Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijas skolotāja

Peldēšanas apmācību kurss 
Valkas novada sākumskolas 

skolēniem

Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pasākumi Valkas 

novadā» (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) pasākuma «Peldēša-
nas apmācības 2017./2018.m.g.» ietvaros ar 2017.gada 
19.septembri Valkas novada sākumskolas skolēni ir 
uzsākuši peldēšanas apmācību kursu. Projekta ietva-
ros 2017./2018.māc.g. paredzēts 8 peldēšanas nodarbību 
apmācību kurss imunitātes stiprināšanai un muskuļu 
attīstībai 8 skolēnu grupām – Vijciema pamatskolas 1. 
– 4.klasei (no 19.09.2017.), Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzi-
jas 4.a, 4.b klasei (no 21.09.2017.), Kārķu pamatskolas un 
Ozolu sākumskolas 1.-4.klasei (no 21.09.2017.), Ērģemes 
pamatskolas 1. – 4.klasei (no 23.11.20217.), Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas 3.b, 3.c klasei (no 23.11.20217.) un 3.a 
klasei (no 08.02.2018.). Kopā 64 peldēšanas nodarbības 
Valgas pamatskolas baseinā, katras nodarbības ilgums 
– 40 minūtes. Informācijai – projekta realizācijas laika 
periods no 2017.gada līdz 2019.gadam. z

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes 
Sabiedrības veselības organizatore 

Eiropas Savienība 
finansē
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HK «Vijciems» triumfē VOC kausā

Vijciema hokeja komanda pēc 
daudzu gadu pārtraukuma 

ņēma dalību 2017.gada Vidzemes 
olimpiskā centra kausa izcīņā ho-
kejā. Turnīrā piedalījās sešas ko-
mandas: Seda, Vilki, Cēsis, Pārgau-
ja, Ledus vilki un Vijciems. Vis-
pirms komandas aizvadīja apļa 
turnīru tiekoties katra ar katru. 
Pirmajā spēlē tika zaudēts piere-
dzējušai Sedas komandai. Turpmā-
kajās spēlēs tika izcīnītas uzvaras 
un kvalificējāmies pusfinālam. 
Pusfinālā tikāmies ar Ledus vilku 
komandu, kuru uzvarējām ar 10:4 
un iekļuvām finālā.

Finālā 7.septembrī tikāmies ar 
Sedas komandu, kura bija uzvarē-
jusi visas iepriekšējās spēles un 

skaitījās favorīti. Spēles sākums Vi-
jciema komandai neizdevās, kā ce-
rēts un pirmo periodu zaudējām. 
Otrajā periodā puiši vairāk sāka 
uzbrukt un viss izdevās. Otro un 
trešo periodu uzvarējām, kas arī 
deva uzvaru visā spēlē ar rezultātu 
7:2. 

Esam ļoti priecīgi par izcīnīto 
kausu un ceram, ka šis panākums 
hokeja komandai nebūs pēdējais. 
Drīz sāksies arī Vidzemes atklātais 
čempionāts hokejā, kurā piedalīsies 
16 komandas. Ceram labi startēt arī 
čempionātā, jo komanda ir iespēlē-
jusies un puiši cīnās ar lielu atdevi.

Liels paldies mūsu līdzjutējiem 
par atbalstu tribīnēs! z

Teksts: Juris Kalniņš, Vijciema sporta organizators
Foto: no VOC arhīva

15.septembrī 20.Valgas/Valkas skrējiens 
pulcē 233 dalībniekus!

15.septembrī Valgā pie Pede-
les glābšanas stacijas no-

risinājās 20.Valgas/Valkas skrē-
jiens, kas pulcēja 233 dalībniekus. 
Šogad ļoti liela aktivitāte gan bēr-
nu skrējienos, gan pieaugušo skrē-
jienos bija vērojama tieši no valcē-
niešiem un kopā tie bija 76. dalīb-
nieki, kas startēja, pārstāvot Valkas 
vārdu. 

Valcēniešu rezultāti un izcīnītās 
godalgotās vietas:

3.klases zēnu grupā gan pirmā, 
gan otrā vieta atceļoja uz Valku, at-
tiecīgi pirmais – Salvijs Cipruss, ot-
rais – Krists Sakniņš.

4.klases zēnu grupā otro vietu iz-
cīnīja Ņikita Melančuks.

5.klases meiteņu grupā pirmā 
Santa Kuratņika un otrā Viktorija 
Zujeva.

5.klases zēnu grupā pirmo vietu 
izcīnīja Jānis Jaunslavietis un tre-
šais Marius Teteris.

6.klases zēnu grupā pirmo vietu 
izcīnīja Aldis Tokarevs.

Pieaugušo skrējienā jāaizceļ Zita 
Sproģe, kas sieviešu konkurencē ie-
ņēma trešo vietu, bet valcēnietis Ar-
nis Ozoliņš vīru konkurencē finišē-
ja otrais.

Pirmais starp nūjotājiem arī mūsu 
vietējais sportists Ēriks Jukāms.

Visus rezultātus var aplūkot Val-
kas novada mājas lapā – sadaļā 
«Sports» – «Rezultāti un nolikumi».  
z

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

Valcēnietis Arnis Ozoliņš (labajā pusē) vīru konkurencē finišēja otrais.20.Valgas/Valkas skrējienā sieviešu konkurencē 3.vietu 
izcīnīja valcēniete Zita Sproģe (pa labi)

Sportā



13Nr. 95 (9)    2017.gada 28.septembrīAfišu lapa



Nr. 95 (9)    2017.gada 28.septembrī14

14.oktobrī plkst. 15.00 
Valkas novadpētniecī-

bas muzejā atklās piemiņas iz-
stādi tēlniekam, medaļu māks-
liniekam Jānim Andrejam Sī-
manim «Mirkli, apstājies!». Iz-
stādē tiks eksponētas galveno-
kārt J.A.Sīmaņa veidotās meda-
ļas no bronzas un porcelāna, 
nozīmītes, kā arī skices tekstil-
darbiem un medaļām, būs ma-
teriāli, kas vēstīs par erudītā 
mākslinieka dzīvi un darbību. 

Jānis Andrejs Sīmanis (1947.g. 
Cesvainē – 2016.g. Valkā) absolvēja 
Rīgas Lietišķās mākslas vidussko-
las Koktēlniecības nodaļu (1967.) 
pie V.Tiltiņa un Latvijas Valsts 
mākslas akadēmijas Tekstilmāk-
slas nodaļu (1973.) – diplomdarbs 
«Tautasdziesma» (darba vadītājs R.
Heimrāts). Pašmācības ceļā (V.Zei-
les vadībā) apguvis medaļu māks-
lu, kurā arī galvenokārt realizējies 
kā mākslinieks. Viņš bija daudz-
pusīga radoša personība – darinā-
jis mazo formu tēlniecības darbus, 
veidojis interjerus, darbojies arī 
glezniecībā un keramikā.

Kopš 1970.gada Jānis Andrejs Sī-
manis piedalījies vairākās grupu 
izstādēs – gan Latvijā, gan ārze-
mēs, kurās eksponējis medaļas, 
keramiku un tekstilu. Notikušas 
personālizstādes: Valkā (1986.g., 
kopā ar A.Baranovu), Ērģemē 
(1987.), Kauņā (Lietuvā, 1989., kopā 
ar M.Mickeviču, V.Titānu).

Viņa darbi glabājas vairākās 
krātuvēs: Latvijas Nacionālajā vēs-
tures muzejā, P.Stradiņa medicī-
nas vēstures muzejā un Valkas no-
vadpētniecības muzejā, Latvijas 
Mākslinieku savienības fondā, pri-
vātajās kolekcijās Latvijā un Dāni-
jā.

Jānis Andrejs Sīmanis bijis 
Mākslinieku Savienības tēlniecī-
bas sekcijas Medaļu mākslas 

apakšsekcijas biedrs (kopš 1982.g.). 
J.A.Sīmaņa ģimenes dzīves vie-

ta kopš 1984.gada ir Valka. 
Valcēnieši Jāni Andreju Sīmani 

noteikti atceras kā sabiedriski aktī-
vu un erudītu personību. Viņš bija 
aktīvs Latvijas Tautas frontes at-
balstītājs. J.A.Sīmanis interesējās 
par daudzām lietām, tai skaitā vēs-
turi. Viņam bija sava versija par 
Valkas nosaukuma izcelsmi. Pir-
majā Pasaules valcēniešu māksli-
nieku darbu izstādē «Veltījums 
Valkai» (2003.g.) līdz ar viņa veido-
tajām medaļām bija eksponēts 
viņa kokgriezums «Veltījums Ste-
fanam Batorijam». Lūgts uzrakstīt 
veltījumu Valkai Jānis Andrejs Sī-
manis (tobrīd muitas darbinieks) 
rakstīja: «Valka – pirmā modernā Ei-
ropas pilsēta – nekad no pasaules un 
saviem nikniem nabagiem nav slēpu-
sies aiz mūriem – pilīs, kremļos, cie-
tokšņos vai citadelēs. Tu – mierīga pil-
sētiņa ar kareivīgu vārdu poļu valodā. 
Tu esi mainīga kā meita – pie vīra izie-
dama, esi mainījusi vārdu, uzvārdu, 
tautību, pat pavalstniecību un dzīves-
vietu. Tu neesi viena. To tavu galveno 
tūrisma atrakciju, kur strādāju es, to 
sauc «Valka II».»

Jāņa Andreja Sīmaņa /1947-
2016/ piemiņas izstādes «Mirkli, 
apstājies!» atklāšanas pasākums ir 
bez maksas. 

Laipni aicināt mākslas cienītāji 
un visi, kas atceras Jāni Andreju 
Sīmani!

Izstāde apskatāma līdz 20.no-
vembrim
• pirmdienās – piektdienās no 
plkst. 10.00 līdz 17.00;
• sestdienās no plkst. 10.00 līdz 
16.00

Ieejas maksa izstādē 0,75 €; 
pensionāriem, studentiem, skolē-
niem 0,30; Valkas novada skolē-
niem ieeja bez maksas. z

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

Aicina uz tikšanos ar diriģentu, 
pedagogu un interesantu 

personību Jāni Erenštreitu

Jānis Erenštreits. Ar prasmi un mīlestību...

Interesenti ir laipni gaidīti 5.oktobrī plkst. 17.30 J.Cimzes Valkas 
mūzikas skolā uz tikšanos ar diriģentu, pedagogu un interesan-

tu personību Jāni Erenštreitu.
Viņš ir teicis «Tie, kas pieraduši runāt tikai par ražošanu, aizmirst, 

kādu spēku un enerģiju dod cilvēku satikšanās dziesmā, kā tas spār-
no cilvēku prātus uz visām citām lietām, kas dzīvē jāveic.»

Jāni Erenštreitu pelnīti uzskata par vienu no zēnu koru kustības 
pamatlicējiem Latvijā. Viņa vārds saistīts ar Emīla Dārziņa speciālās 
mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma zēnu koriem. No 1994. līdz 2010.
gadam viņš bija Rīgas Doma kora skolas direktors. J.Erenštreits ir 
vairāku Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents un 
goda virsdiriģents. 

Jānis Erenštreits saņēmis arī dažādus apbalvojumus, piemēram, 
Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru (1997.g.).

Kopš 1983.gada Jānis Erenštreits bija saistīts ar Valkas rajonu. Sā-
kumā viņš vadīja rajona skolēnu korus. Kopš 1984.gada bija Valkas 
rajona koru virsdiriģents - pirmajā gadā kopā ar iepriekšējo rajona 
koru virsdiriģentu Haraldu Medni (1906. – 2000.).

Šogad izdeva J.Erenštreita rakstīto grāmatu par latviešu pedagogu 
un koru mūzikas pamatlicēju Jāni Cimzi: «Manā jaunībā viņš tika 
pamatīgi pelts un rāts, un tad viņu lēnām reabilitēja, tai skaitā mūsu 
muzikoloģijas spice. Kad pirms dažiem gadiem tuvojās Cimzes 200.
jubileja, es gribēju uzrakstīt aizstāvības rakstu viņam, lai gan viss 
viņa mantojums ir izcila liecība, pie tā nekas nebūtu piebilstams, un 
bez viņa pirmie latviešu Dziesmu svētki nebūtu bijuši tik latviski, 
kādi tie izvērtās.»

Pasākuma laikā Jānis Erenštreits:
•	 iepazīstinās ar savu skolas ceļu no Miķeļtorņa līdz Rīgai;
•	 izstāstīs kā pirms 25 gadiem viņš pārņēma no Imanta Kokara E. 
Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas zēnu kora vadīšanu;
•	 atklās Rīgas Doma kora skolas veiksmes stāstu;
•	 dalīsies pārdomās par J.Cimzi, 19.gadsimta pedagoģiju;
•	 pastāstīs kāpēc tapa «Kroņu pinējs» – grāmata par Jāni Cimzi. z

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

Kultūras dzīvē: 
muzejā
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Medicīniskā komisija Vidzemes 
slimnīcas poliklīnikā Valkā 

strādās piektdien, 6.oktobrī no plkst. 
9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, 
neirologs, oftalmologs (acu ārsts), oto-
laringologs (ausu-kakla-deguna ārsts), 
narkologs un arodslimību ārsts. 

Varēs veikt elektrokardiogrammas 
un rentgena izmeklējumus, kā arī no-
dot analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā būs 
iespējams izdarīt audiometrijas un spi-
rogrāfijas izmeklējumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistra-
tūrā Valkā, tālr. 64722307. z

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4030 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Materiālus apkopoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002

e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību 

atbild raksta autori. 

Iespiests tipogrāfijā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643

5.oktobrī plkst. 13.00 Valkas pilsētas kultūras nams 
aicina «Valmieras kinostudijas» rīkoto bērnu 

izrādi «Rotaļlietu stāsts»!

«Valmieras kinostudija» uzsāk bērnu izrāžu sesto se-
zonu. Šoruden mazajiem skatītājiem tiek piedāvāta mīļa 
un jauka bērnu izrāde «ROTAĻLIETU STĀSTS». «Mūsu 
vērtības joprojām paliek nemainīgas, un arī šajā izrādē 
runāsim par draudzību, palīdzību vājākajam, cīņu par 
taisnību un labestību», saka izrādes veidotāji.

Izrādes stāsts raisās ap mazā Toma rotaļlietām, kuras 
atdzīvojas, cilvēkiem izejot no istabas. Kad dzimšanas 
dienā tiek dāvinātas jaunas rotaļlietas, sākas uztraukums 
par savu vietu Tomiņa rotaļlietu topā. Pārpratumi, joki, 
dziesmas, dažādas satraucošas situācijas un, protams, 
laimīgas beigas - tas viss jaunajā Valmieras kinostudijas 
bērnu izrādē «ROTAĻLIETU STĀSTS».

Lomās gan jaunie, gan pieredzējušie profesionālie ak-
tieri no dažādiem Latvijas teātriem.

Izrādes režisors Imants Strads saka: «Man šī rotaļlietu 
tēma ir ļoti tuva, jo mēs bērnībā nespēlējām spēlītes da-
toros vai telefonos, bet paši piešķīrām lietām identitātes, 
tas ievērojami attīstīja mūsu fantāziju, un mans sapnis ir 
nodot šo prasmi fantazēt nākamajām paaudzēm.»

Iedomāties, kā jebkura lieta rīkotos, ja tā būtu dzīva... 
Tas rada daudz prieka, smieklu un pārdomu pēc izrādes 
noskatīšanās.

Biļetes: iepriekšpārdošanā 3 eiro, izrādes dienā - 4 eiro. z

Aicina uz bērnu izrādi 
«Rotaļlietu stāsts»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora 
vietniece

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.08.2017. līdz 
15.09.2017. 

reģistrēti 6 dzimušie: 

3 meitenītes – Ksenija, Enija 
Anna, Liesma un 3 zēni – 

Kristaps, Edgars, 
Rihards Dāvis. 

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada 
Dzimtsarakstu

nodaļā no 16.08.2017. līdz 
15.09.2017. reģistrēti

 mirušie: 
Eglītis Pēteris (1939.), Gailīte 

Inta (1939.), Govorova 
Ļubova (1929.), Kinnars 

Nikolajs (1953.), Krestinina 
Zinaida (1925.), Lapiņa 

Jautrīte (1942.), Lapko Grieta 
(1948.), Strazdiņa Velta 

(1929.), Virsis Guntis (1941.). 

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem –

Valkas novada dome

Val kas pil sē ta
Svetlana Miklovša 01.10., Jānis Dubrovskis 
01.10., Vitālijs Vdovins 03.10., Vitālijs Mikāns 
04.10., Sarmīte Beķerniece 04.10., Sergejs 
Aprelkovs 06.10., Sandra Laviņa 08.10., Ma-
rianna Ķire 09.10., Nikolajs Matvejevs 09.10., 
Lita Skrajāne 09.10., Ludmila Šruba 10.10., 
Mihails Sopotovs 12.10., Māra Gulbe 12.10., 
Nadežda Gavrilova 12.10., Aleksandrs Pri-
maks 13.10., Anna Juste 14.10., Anna Juste 
14.10., Andris Jundzis 15.10., Ludmila Mago-
ne 15.10., Anatolijs Krikums 15.10., Ilona Bi-
seniece 15.10., Regīna Jansone 15.10., Valija 
Burkēvica 16.10., Elga Zelča 16.10., Sandra 
Rasmane 16.10., Vilnis Zariņš 17.10., Dace 
Ampermane 18.10., Biruta Kopštāle 19.10., 
Jana Čakārne 19.10., Mihails Visockis 19.10., 
Valdis Ķiris 19.10., Antoņina Šestakova 20.10., 
Nadezda Matesha 20.10., Zinta Rudzīte 21.10., 
Ilmārs Blūms 21.10., Smaida Šulce 22.10., 
Mudīte Gerke 23.10., Lilija Līviņa 23.10., Dai-
na Rieksta 23.10., Juris Rēpelis 24.10., Indra 
Jākobsone 25.10., Maruta Roga 25.10., Au-
gusts Jurgens 25.10., Arturs Goba 25.10., Ma-
rija Gerasimova 25.10., Anna Savicka 26.10., 
Daina Zēmele 28.10., Sergejs Semjonovs 
28.10., Sergejs Drožžins 29.10., Imants Šteins 
29.10., Irina Jašmolkina 31.10., Anna Tjutiko-
va 31.10. 

Ēr ģe mes pa gasts
Ojārs Lībāns 03.10., Ilga Pavļišina 03.10., Jā-
nis Bērziņš 10.10., Aija Selecka 10.10., Gunārs 
Jurševskis 12.10., Ilga Daine 28.10., Valdis 
Guļāns 29.10. 

Kār ķu pa gasts
Rita Ramate 12.10., Maruta Mieze 17.10.

Val kas pa gasts
Zoja Noola 02.10., Aivars Magone 06.10., 
Modris Lācars 06.10., Ruta Mieze 16.10., Gun-
tis Upītis 21.10., Visvaldis Rumbinieks 23.10., 
Valentina Cuprijanoviča 26.10., Stepans 
Kasjančuks 29.10.

Vijciema pa gasts
Mirdza Broka 06.10., Solveiga Čakārne 11.10., 
Sarma Krūmiņa 26.10.

Zvārtavas pa gasts
Arvīds Baumanis 10.10., Andris Grīviņš 
17.10.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un 
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.) 

Sveicam arī visus  
pārējos jubilārus!

SVEICAM 
JUBILĀRUS!

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Medicīniskā komisija oktobrī
Izbraukuma speciālisti oktobrī

Izbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā 
piektdien, 6.oktobrī, pacientus pieņems ķirurgs Andrejs 

Blumbergs, savukārt trešdien, 18.oktobrī, pacientus pieņems 
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste  Inese Gaiķe. 

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 
64722307. z

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.

Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

(Latviešu tautas dziesma)

Valkas novada dome sveic:
Līvu Kalniņu un Mārtiņu 
Porieti ar dēliņa Edgara 

piedzimšanu,
Anastasiju Pētersoni un Jāni 
Kūķi ar dēliņa Riharda Dāvja 

piedzimšanu,
Lindu Vorpi un Reini Labuci ar 

meitiņas Liesmas 
piedzimšanu!

Apsveicam ģimenes ar 
skaitu dzīves notikumu!



Turnas tautas namā:
• 19.oktobrī plkst. 11.00 Tikša-
nās pie tējas tases ar Smiltenes 
pensionāru apvienības kolektīvu.
• 19.oktobrī plkst. 11.00  atceres 
pasākums Vijai Upmalei – 85.
• 20.oktobrī plkst. 19.00 Lilitas 
Ikales un Lienes Polakenas radošo 
darbu Modes skate kopā ar Zilā-
kalna pagasta dziedošo trio;
 plkst. 22.00 ballīte kopā ar grupu 
«Tranzīts».
• 28.oktobris plkst. 18.00 Ērģe-
mes pagasta galda spēļu čempio-
nāta 1.kārta. 

Ērģemes bibliotēkā:
• 25.oktobrī plkst. 12.00 spēļu 
pēcpusdiena bērniem «Nāc ar 
mani rotaļās». 

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu noris-
es laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet 

informācijai www.valka.lv vai 
interesējieties pie pasākuma 

rīkotājiem!

Val kas pil sē tas 
kul tū ras na ma

        pasākumi Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tāValkas novadpētniecības 
        muzejā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tāVal kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

• No 26.septembra līdz 26.ok-to-
brim Zvārtavas pagasta bibliotēkā 
skatāma Gaujienas amatierteātra 
«Kaķu nams» dalībnieku izstāde 
«Logi» un dzejoļu kolekcija par 
logu tematiku.
• Zvārtavas pagasta bibliotēka iz-
sludina bērnu zīmējumu konkur-
su «Skats aiz loga». Darbus uz bib-
liotēku atnest līdz 2.oktobrim.
• Zvārtavas pagasta bibliotēkā li-
teratūras izstāde «Eduardam Vei-
denbaumam – 150».
•	 Zvārtavas pagasta bibliotēkā te-
matiskā izstāde «Bērnu grāmatu 
ilustratoram un dzejniekam Al-
bertam Kronenbergam – 130».
•	 14.oktobrī plkst. 10.00 Zvārta-
vas pagasta Ozolu skolā sacensības 
zolītē.
•	 14.oktobrī plkst. 19.00 Mierkal-
na tautas namā Lilitas Ikales mo-
des skate «Rudens kokteilis», va-
kara otrajā daļā – Disco ballīte.
•	 21.oktobrī plkst. 10.00 Zvārta-
vas pagasta Ozolu skolā sacensības 
novusā.
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• 21.oktobrī plkst. 19.00  tautas 
namā Rūjienas kultūras nama 
amatierteātra «Vitrāža» izrāde 
«Juku laiki priekšpilsētā». 
• 22.oktobrī plkst. 9.00  zolītes 
čempionāts tautas namā.
• Kamīnzālē – Briču ģimenes iz-
stāde.

Izstādes Kārķu bibliotēkā
• Līdz 9.oktobrim «Eduards Vei-
denbaums dzīvē un darbos. Dzej-
nieka 150.jubileja.»
• No 10.oktobra līdz 23.oktobrim 
«Pie bērniem  pantos un zīmēju-
mos». Dzejniekam, ilustratoram 

• No 14.oktobra līdz 20.novem-
brim – piemiņas izstāde tēlnie-
kam, medaļu māksliniekam Jānim 
Andrejam Sīmanim (1947. – 2016.)  
«Mirkli, apstājies!». Izstādes atklā-
šana 14.oktobrī plkst. 15.00. Ieeja 
pasākumā bez maksas;
Muzeja darba laiks: pirmdienās 
– piektdienās no plkst. 10.00 līdz 
17.00; sestdienās no plkst. 10.00 
līdz 16.00. Ieejas maksa izstādē: 
0,75 €; pensionāriem, studentiem, 
skolēniem 0,30, Valkas novada 
skolēniem ieeja bez maksas.

Valkas – Lugažu ev. lut. 
baznīcā:

Valkas pagasta Saieta namā 
«Lugažu muiža»

• 7.oktobrī Velgas Kriles vārdam 
veltītā dzejas autoru konkursa «Tu 
arī mani spēsi izpildīt» apbalvoša-
nas pasākums:
plkst. 14.30 piemiņas brīdis pie 
Velgas Kriles atdusas vietas Val-
kas Cimzes kapos;
 plkst. 16.00 Valkas pagasta Saieta 
namā «Lugažu muiža» dzejnieces 
Velgas Kriles vārdam veltītā dze-
jas autoru - iesācēju konkursa «Tu 
arī mani spēsi izpildīt» apbalvoša-
na.
• No 10.oktobra līdz 10.novem-
brim Valkas pagasta Saieta namā 
«Lugažu muiža» būs apskatāma 
arhitektes un gleznotājas Irēnas 
Lejnieces akvareļu izstāde «Mana 
klusā daba».

Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā:
• No 9.oktobra līdz 20.oktobrim 
literatūras izstāde «Romāns ru-
dens vakariem».
• 13.oktobrī plkst. 15.00 kulinārā 
pēcpusdiena «Dabas veltes burci-
ņās». Pasākuma laikā degustēsim 
līdzpaņemtās dabas veltes burci-
ņās, kā arī apmainīsimies ar inte-
resantām receptēm dabas velšu 
pagatavošanai ziemas krājumiem.
• 24.oktobrī Jauno grāmatu die-
na.

Valkas pagastā

• 5.oktobrī plkst. 13.00 lielajā 
zālē SIA Valmieras kinostudija iz-
rāde bērniem «Rotaļlietu stāsts». 
Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 3 
eiro, izrādes dienā – 4 eiro.
• 19.oktobrī plkst. 18.00 lielajā 
zālē skriešanas un nūjošanas se-
riāla «Optimists» uzvarētāju un 
dalībnieku apbalvošana.
• 21.oktobrī plkst. 15.00 lielajā 
zālē pasākums «Pa garo pupu» 
(Senioru klubam «Zelta rudens» 
–15).
• 28.oktobrī plkst. 11.00 lielajā 
zālē – 4.Kūku konkurss «Salda dzī-
ve Vidzemē» (kūkas un tortes no 
sendienām līdz mūsu laikiem). Ie-
eja – 2 eiro, ģimenes biļete – 5 eiro. 
Biļešu iepriekšpārdošana no 23.ok-
tobra. Vietu skaits ierobežots!

Novadpētniecības stendā:
• Līdz 21.oktobrim izstāde 
«Rakstniece no Rikandas kras-
tiem. Vija Upmale».
• No 23.oktobra izstāde «Valcē-
nieša Artura Gobas 85 gadskārtu 
lokos».

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā:

IZSTĀDES
• Līdz 28.oktobrim izstāde «Vi-
zītkarte»: valcēniešu atpazīstamī-
bas apliecinājums 20.gs. sākumā.
• No 2. līdz 28.oktobrim «Bon-
jour!»: franču literatūras pērles.

PASĀKUMI
• No 25. līdz 28.septembrim Jau-
no grāmatu dienas. Grāmatu iz-
sniegšana 29.septembrī.
• 27.oktobrī plkst. 15.00 Jāņa To-
maševska grāmatas «Ceļa rādītāji: 
Latviešu Pagaidu Nacionālās pa-
domes dibinātāji, cilvēki, notiku-
mu» atvēršana.
• No 23. līdz 26.oktobrim Jauno 
grāmatu dienas. Grāmatu izsnieg-
šana 27.oktobrī.
• 28.oktobrī plkst. 12.00 «Artura 
pēcpusdiena»: dzejnieka un publi-
cista Artura Gobas 85 gadu jubile-
jas pasākums.

Bērnu literatūras nodaļā:
• 21.oktobrī no plkst. 11.00 līdz 
12.00 pasākums pirmsskolas un 
sākumskolas bērniem «Bērnu 
rīts».
• No 25. līdz 27.oktobrim no 
plkst. 14.00 līdz 16.00 satikšanās 
un darbošanās ar Artura Gobas 
dzejoļiem «Ar labiem draugiem 
spēlēties».

Albertam Kronenbergam – 130.
• No 16. līdz 31.oktobrim vācu 
rakstniekam Ginteram Grasam 
– 90.

• 1.oktobrī plkst. 13.30 Senioru 
svētki «Rudens vēstules» Vijciema 
tautas namā. Laipni aicināti tie, 
kam 60 un vairāk! Pieteikšanās 
līdz 28.septembrim tautas namā 
(29386820) vai pagasta pārvaldē 
(28645745).
• No 1. Līdz 13.oktobrim Vijcie-
ma tautas namā Valentīnas Brasles 
rokdarbu izstāde «Nāk rudenti-
ņis».
• 7.oktobrī plkst. 17.00 Vijciema 
tautas namā izglītojoša lekcija 
«Skolēnu vecākiem par bērniem 
un atkarībām». Lektors Viesturs 
Rudzītis.
• 12.oktobrī plkst. 18.00 Skaistu-
ma skolas nodarbība «Veselība un 
dzīvesveids». ĶMI, ūdens, kaulu 
masas, bioloģiskā vecuma, visce-
rālā tauku līmeņa noteikšana.

• 1.oktobrī plkst. 12.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums.
• 1.oktobrī atsākas Svētdienas 
skoliņas nodarbības, tikšanās 
plkst. 12.00 baznīcā.
• 8.oktobrī pēc dievkalpojuma –  
iesvētes mācības kurss. Joprojām 
aicinām visus, kuri vēlas iesvētī-
ties.
• 31.oktobrī Reformācijas 500.ga-
dadienai veltīts koncerts un diev-
kalpojums. Plkst. 17.00 koncerts, 
kurā piedalās Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas pūtēju 
orķestris. Ieeja par ziedojumiem! 
Plkst. 18.00 ticības atjaunošanas 
svētkiem veltīts svētbrīdis. Paralēli 
apskatāma Valkas mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde.


