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Pirmais Valkas Alus festivāls
Piektdien, 8.jūlijā, no plkst. 18.00 līdz 24.00 notiks 

Pirmais Valkas Alus festivāls. Pasākuma laikā 
būs iespēja baudīt un degustēt vairāk nekā 15 Latvijas 
un Igaunijas vadošo alus ražotāju produkciju. Tiks 
padomāts arī par to, lai svētku sajūta būtu ikvienam 
– bērniem piepūšamās atrakcijas, pieaugušajiem – 

konkursi un pirmo rekordu uzstādīšana. Par labu 
noskaņojumu rūpēsies Normunds Rutulis, Linga, 
grupa «Keksi» un pašmāju iemīļotā kapela «Vecie 
turnavieši». Festivālu vadīs aktieris Imants Strads. 
Nebūs aizmirsts arī par vēdera priekiem. 

Ieeja pasākumā – brīva.  z
Valkas brīvdabas estrādē 16.jū-

lijā no plkst. 22.00 līdz 4.00 
būs Krāsu Festivāls. Vai esi gatavs 
krāsainākajam pasākumam šajā 
vasarā? Vasaras Krāsu Festivāls 
viesosies 11 Latvijas pilsētās ar 
neaizmirstamu nakts pasākumu 
jauniešiem un visiem, kas sirdī 
jauni. Modernākā un populārākā 
deju mūzika no labi pazīstamiem 
un iemīļotiem dīdžejiem, 2 krāsu 
lielgabali, fotogrāfs, bufete, kon-
kursi, balvas un labs noska-
ņojums.

Vakara ballīte no plkst. 22.00 
līdz 4.00 sākot no 16 gadu ve-
cuma. Ieejas maksa līdz 23.00 – 4 
EUR, vēlāk – 5 EUR.

Krāsu Festivāls 
Valkas brīvdabas 

estrādē

Putu Paradīzes 
ballīte bērniem 
16.jūlijā Valkas brīvdabas 

estrādē no plkst. 18.00 
līdz 21.00 būs Putu Paradīzes bal-
līte bērniem. Tā priecēs ar dejām 
putās, piepūšamajām atrakcijām, 
cukura vati, popkornu, konkursiem 
un balvām, sejiņu apgleznošanu 
un pasākuma vadītāju Pasaku Fe-
ju. Ieejas maksa 2 eiro. Bērniem 
līdz 7 gadu vecumam ieeja bez 
maksas, bet jānāk kopā ar pie-
augušo, kam ieejas maksa tāpat 2 
eiro. z
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15.jūnijā Valkas/Valgas robež-
punktā, bijušajā muitas ēkā (Rū-

jienas ielā 31), darbu uzsāka hostelis un 
citiem tūristiem (tālbraucējiem un kempe-
riem) nepieciešamā infrastruktūra. Šis in-
frastruktūras projekts tika izveidots ar Igau-
nijas investora Urmas Plangi fi nansiālu 
ieguldījumu pēc Valkas novada nomas iz-
soles nosacījumiem.

Jaunatvērtajā hostelī ir 45 vietas, bet va-

jadzības gadījumā klientiem varēs piedā-
vāt vēl papildus piecas vietas. Hostelis ir 
aprīkots ar mūsdienīgu virtuvi, kurā nakš-
ņotāji varēs pagatavot sev maltīti, kā arī ar 
labiekārtotu saunu. Viena vieta diennaktī 
apmeklētājam izmaksās 12 eiro. 

Novada domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis uzskata, ka tas ir būtisks 
uzlabojums tūrisma jomā, kas ļaus gan 
sekmīgāk veidot lielos pasākumus Valkā 
un Valgā, gan piesaistīt tos tūristus, kuri 
līdz šim šķērsoja abas pilsētas, tajās 
neapstājoties.   z

10.jūnijā Valkas un Valgas 
mēru pieņemšanā par go-

du pilsētu  730.gadu jubilejai tika svi-
nīgi atvērtas konkursa «Valgas - Val-
kas dvīņu pilsētas centra teritorijas 
un gājēju ielas koncepcija» devīžu 
aploksnes. No septiņiem darbiem, 
kas kvalifi cējās konkursam, žūrija 
izvēlējās piecus labākos piedāvā-
jumus, kas saņems naudas balvas. 
Par labāko žūrija atzina darbu ar 
nosaukumu «Cross-border Strands», 
kura autori ir arhitektu birojs «Sa-
font-Tria arquitectes» no Barselonas 
Spānijā.

Darbi tika vērtēti pēc šādiem 
kritērijiem:
– risinājuma funkcionalitāte, sa-
protamība un pielāgojamība;
– piedāvātā risinājuma mājīgums 
un saprotamība;
–  piedāvātā risinājuma ilgtspējība, 
iekļaušanās esošajā vidē un daudz-
pusība;
– ierīkošanas un uzturēšanas iz-
maksas.

«Cross-border Strands» projekts 
ir ar stingru, skaidru un saprotamu 
konceptu, tas piedāvā risinājumu 
jauniem savienojumiem abu pilsētu 
starpā, kā arī piedāvā jaunu ri-
sinājumu Varžupītes iedzīvināšanai, 
tāpat tiek paredzētas jaunas funkci-
jas teritorijām abpus robežai. Lai gan 

piedāvājums ir ļoti smalki izstrādāts, 
tas ir variējams un pielāgojams, ne-
zaudējot koncepta ideju un struk-
tūru. Piedāvājuma «odziņa» ir tilts, 
kas savienos esošo tirgus laukumu 
Valkas pusē ar laukumu pie «Selver» 
veikala Valgas pusē, tādējādi radot 
teritorijai otru līmeni un jaunas 
skatu līnijas. Tāpat ir ievērotas citas 
konkursa uzdevumā izteiktās pra-
sības – ir optimizēts Valkas tirgus 
un Valkas autoostas piebraucamā 
teritorija, ir radītas nelielas atpūtas 

vietas iedzīvotājiem, ir paredzēta 
skatuve, tādējādi nodrošinot to, ka 
būs iespēja organizēt dažādus pasā-
kumus, taču pats galvenais – būs 
labiekārtota, skaista un ērta teritori-
ja, kur iedzīvotājiem uzturēties. Ci-
tējot žūrijas teikto, – piedāvātais 
risinājums parāda, ka aiz tā stāv pie-
redzējusi un profesionāla komanda. 

Līdz projekta īstenošanai abu pil-
sētu pašvaldības sagaida nopietns 
darbs, lai kopā sasniegtu iespējami 
labāko rezultātu.

Konkursa mērķis bija atrast labāko 
un piemērotāko risinājumu kopīgai 
pilsētas teritorijai abpus Latvijas un 
Igaunijas robežai un gājēju ielai, 
tādējādi radot patīkamu un unikālu 
publisko ārtelpu pilsētas iedzīvo-
tājiem un viesiem.

Kopējais konkursa balvu fonds 
bija 20 000 EUR un projekts tiks īs-
tenots Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014. – 2020. 
ietvaros. z

Teksts: Evija Smane, Valkas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkā atvērts ilgi 
gaidītais hostelis!

Svinīgā hosteļa atklāšana. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis dāvina bildi 
ar Valkas uzrakstu hosteļa īpašniekam

Konkursā par gājēju ielas izveidi uzvar spāņu projekts
Teksts: Jolanta Kriviņa, Valkas novada 
domes ainavu arhitekte

9.jūnijā Valkā, Raiņa ie-
lā 6, durvis vēra ap-

ģērbu veikals «Patra». Vei-
kaliņa īpašniece un pār-
devēja, lejasciemiete Zanda 
Kupce, atzīst, ka šis ir viņas 
sapņa piepildījums, kas lo-
lots trīs gadus. Nu, tas ir 
piepildījies! Ar pašas spē-

kiem veikts telpu remonts 
un izvēlēts interjers, lai ra-
dītu gaišu un pircējiem pie-
vilcīgu apģērbu veikalu. Tajā 
apģērbu sev atradīs gan jau-
nietes, gan kundzes labāka-
jos gados. Nākotnē plānots, 
pie-dāvājumu papildināt arī 
ar bērnu apģērbiem. z

Valkā atvēries jauns 
apģērbu veikals

Teksts: Evija Smane, Valkas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistesabiedrisko attiecību speciāliste
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Vasaras vidū skolās parasti ir 
mierīgāks laiks. Ejot garām 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai, 
redzam piebraucam mašīnas, stai-
gājam cilvēkus un rosību telpās. 
Tāpēc uz sarunu aicināju skolas 
direktori Līgu Veinbergu. Kas 
pašlaik notiek skolā?

– Skolā notiek diezgan lielas pār-
maiņas – ar novada domes atbalstu 
tiek izremontētas vairākas klašu tel-
pas un gaiteņi abos stāvos ēkas 
nosacīti jaunajos korpusos, kuri 
vizuālas pārmaiņas iegūs pēc 35 
gadu kalpošanas pēc uzcelšanas 
1980.gadā. Celtnieku brigāde strādā 
ļoti profesionāli, un darbi raiti virzās 
uz priekšu. Esam daudz domājuši 
par skolas vizuālo tēlu, gribam, lai 
ikviens, kas ienāk mūzikas skolā, 
sajūt mākslas un kultūras klātbūtni. 
Jau pavasara pusē ar novada domes, 
Valsts Kultūrkapitāla fonda un SIA 
«Vārpas – 1» atbalstu ir pārveidoti 
informācijas stendi gaitenī. Māksli-
nieciski arī iekārtota J.Cimzes krū-
šutēla vieta, zālē ievietots pārvei-
dojams vizuālais skatuves nofor-
mējums. Tās ir lietas, kas kopā ar 
telpu krāsām un skolas interjeru vei-
do iestādes īpašo gaisotni. Vēlamies, 
lai bērni, viņu vecāki un koncertu 
apmeklētāji justos ērti, labi un viņiem 
pie mums patiktu. 

Kā ar skolēnu skaitu, skolo-
tājiem? 

– Skolēnu skaits ir nostabilizējies 
un vidēji tie ir 120 bērni un jaunieši, 
kas mācās J.Cimzes Valkas Mūzikas 
skolā. Mācību programmas reali-
zējam arī Kārķu pamatskolā, un di-
vas dienas nedēļā pie mums atbrauc 
bērni no Vijciema pamatskolas. Val-
kas mūzikas skolu pēdējos gados 
iecienījuši arī Valgas bērni. Pagājušajā 
mācību gadā darbu uzsāka trīs jauni 
un daudzsološi pedagogi, kuri nu 
jau sevi parādījuši. Pašlaik meklējam 
klavieru skolotāju – labu koncert-
meistaru. Vēlamies aktīvi iesaistīties 
pilsētas kultūras dzīvē, un ar paš-
reizējiem spēkiem nepietiek. 

Nu jau gads Jums aizritējis direk-
tores amatā. Kā Jūs to vērtējat? At-
ceros, sākums nebija vienno-
zīmīgs.

– Par laiku pirms gada varu 
atbildēt ar kalambūru: «Latvietis lat-
vietim latvietis». Bet tā lappuse ir 
aizšķirta. Uz šo vietu es nācu ar 
labām domām. Ja nenes rokā pa-
slēptu akmeni, ja esi gatavs strādāt, 
ne tikai gudri fi lozofēt, tad darbi arī 
pašķiras. Ir daudz strādāts pie doku-
mentu mūsdienīgas sakārtošanas, 
veiksmīgi aizvadītas Cimzes mū-
zikas dienas, bijusi aktīva koncert-
dzīve. Par galveno uzskatu mācību 
darba kvalitāti un darba prieka klāt-
esamību gan audzēkņos, gan sko-
lotājos. Gada laikā esam no jauna 
sastrādājušies un apzināmies, ko no 
katra varam prasīt un sagaidīt. Do-
māju, ka šis laiks visos virzienos 
aizritējis tikai ar augšupejošu līkni, 
pat vairāk, nekā sākumā domāju un 
uzdrošinājos cerēt.

Kā ritējušas Jūsu darba gaitas?
– Sāku strādāt kā jaunā speciāliste 

1976.gada augustā. Pēc divdesmit vie-
na gada vijoles skolotājas amatā šajā 
pašā mūzikas skolā sapratu, ka dzīvē 
mani interesē arī kaut kas cits. 
Pievērsos sociālajai pedagoģijai, ie-
guvu bakalaura, tad maģistra grā-
du. Strādāju izglītības jomā Valkas 
rajona padomē, tad kā izglītības spe-
ciāliste Valkas pilsētas struktūrā. 
Vairāki gadi sekoja direktores amatā 
bērnu namā – patversmē, ko izveido-
ju par ģimenes atbalsta centru «Sau-
līte». Nav bijis viegli, visur esmu mā-
cījusies no gudrākajiem kolēģiem – 
jautājusi, meklējusi atbildes un ri-
sinājumus. Nekad neesmu baidī-
jusies uzsākt pilnīgi nezināmas lie-
tas. Spilgts piemērs ir manis ad-
ministrēts Eiropas projekts, kura 
mērķis bija izveidot Valkas radio. Es, 
pēc būtības netehniskas dabas 
cilvēks, devos uz Rīgu, lai «turētu 
līdzi» sarunās ar speciālistiem un 
panāktu procesa uzsākšanu. Viss, ko 
savā darba dzīvē esmu pieredzējusi, 
ir tikai darījis mani stiprāku. Kaut 
kad jaunībā esmu nosolījusies pati 
būt sev lielākais soģis un cenzors. 
Visu paveikto vērtēju ar mērauklu – 
būt godīgai attieksmē pašai pret sevi. 
Tas ir mans augstākais atskaites 
punkts, kuram uzticos. Patiesai kri-
tikai esmu pateicīga, jo tā ļauj izlabot 
pieļautās kļūdas

Vienmēr esmu domājusi, 
kā ir strādāt bērnu namā. 
Kādēļ Jūs aizgājāt no di-
rektores amata?

 – Ar sirsnību atceros 
«Saulītes» laiku. Jābūt sirds-
gudram un bezgala atdo-
došam cilvēkam, lai tur 
darbotos. Tāpēc sūtu visla-
bākos vēlējumus tur strādā-
jošajiem darbiniekiem. Pie-
nāca brīdis, kad vēlējos at-
griezties aktīvajā mūzikas 
dzīvē, lai gan nekur tālu 
prom no tās nebiju aizgājusi 
– apmeklēju koncertus, pati 
spēlēju vijoli folkloras deju 
kopā «Sudmaliņas». 

Aizvadīti Līgo svētki. 
Tie Jums ir īpaši, jo pati 
esat Līga. Kādas ir Jūsu 
ģimenes tradīcijas?

– Mana dzimtā puse ir 
Pļaviņas pie Daugavas, kur 
izaugu, kur joprojām ir 
mana vecātēva Jāņa celtās 
mājas «Ozoli». Jau kopš 
1937.gada, kad māja tika 
uzcelta, šeit vienmēr svinēti 
vasaras saulgrieži. Bērnībā 
jau nedēļu pirms svētkiem 
posām māju un pagalmu, 
vecāmāte cepa pīrāgus, ve-
caistēvs darīja alu. Neiz-
trūkstoši visiem darbiem bi-
ja jābūt paveiktiem līdz Līgo 
dienas pusdienlaikam, jo 
tad visi gājām naktsvijolēs. 
Vakarā sabrauca radi, drau-
gi, kaimiņi. Ugunskuru kū-
rām pie simtgadīga ozola. 
Tika dziedāts, smiets līdz 
rīta gaismai. Tagad galvenie 
svētku organizētāji ir mans 
dēls Vilnis un meita Ma-
dara ar ģimenēm. Jaunieši 
ir atjaunojuši klēti, kur nu 
tiek svinēti Līgo svētki. 

Līdzīgi kā agrāk, tiek 
pušķots pagalms un uz 
garā saimes galda klāts 
vecāsmātes austais linu 
galdauts. Pēdējos gados 
vasaras saulgriežu va-
karā meitenes sākušas 
posties tautas tērpos un 
margrietiņu vainagos.

Kāds būs jaunais mā-
cību gads J.Cimzes 
Valkas Mūzikas sko-
lā?

– Šogad mūzikas 
skola atzīmē 70 gadu ju-
bileju. Uz Noslēguma 
svinībām/salidojumu, 
kas notiks 8.oktobrī 
Valkas kultūras namā 
plkst. 17.00, aicinu vi-
sus, kas strādājuši vai 
mācījušies pie mums. 
Sanāksim kopā, apska-
tīsim fotogaleriju, sko-
las prezentāciju, bau-
dīsim svētku koncertu, 
atskatīsimies uz kopā 
pavadīto laiku. Līdz 
tam laikam skolā jābūt 
visam vislabākajā kār-
tībā. Jauno mācību gadu uzsāksim ar 
izremontētām un skaistām telpām, 
kā arī skolēnu daudzbalsīgām čalām 

un dzīvību. Tie arī ir mani nākotnes 
sapņi par mūzikas skolu kā aktīvu 
kultūras dzīves centru Valkā.  z

Intervija ar J.Cimzes Valkas Mūzikas 
skolas direktori Līgu Veinbergu

Teksts: Evija Smane, Valkas novada 
domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkas J.Cimzes mūzikas skolas direktore Līga
Veinberga. Foto no personīgā arhīva

Numura INTERVIJA
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Noslēgušies Val-
kas novada do-

mes izsludinātie ie-
pirkumi projekta «Mul-
tifunkcionāla jaunat-
nes iniciatīvu centra 
izveide Valkā» (līgu-
ma identifi kācijas Nr. 4-7/22.) 
īstenošanai.

Tika izstrādāts tehniskais 
projekts «Multifunkcionāla jau-
natnes iniciatīvu centra» vien-
kāršotai atjaunošanai. Tehnis-
kais projekts tika fi nansēts ar 
Valkas novada domes budžeta 
līdzekļiem. To izstrādāja SIA 
«Alberts GS». 2016.gada 12.
maijā Valkas novada Būvvalde 
akceptēja izstrādāto tehnisko 
projektu, kā rezultātā Valkas 
novada dome maija beigās ir 
izsludinājusi vairākus iepirku-
mus projekta «Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra iz-
veide Valkā» (līguma identi-
fi kācijas Nr. 4-7/22.) īstenošanai. 
2016.gada 19.maijā tika izslu-
dināts iepirkums būvniecības 
darbu veikšanai un mūzikas in-
strumentu iegādei, 25. maijā 
tika izsludināts iepirkums mē-

beļu iegādei, un 2.jūnijā tika 
veikts datortehnikas iegādes 
iepirkums Elektroniskajā Iepir-
kumu Sistēmā (EIS). Visi iepir-
kumu rezultāti tapa zināmi jau 
17.jūnijā. Valkas novada dome 
pie-prasīs aizdevumu Valsts 
kasē, lai varētu noslēgt līgumus 
ar iepirkumos noteiktajiem uz-
varētājiem un uzsākt būvnie-
cības darbus, mēbeļu un in-
ventāra piegādi.

Projekta mērķis ir izvedot 
Multifunkcionālu jauniešu ini-
ciatīvu centru Valkas pilsētā, 
tādējādi veicinot jauniešu pa-
likšanu Valkas novadā. Projekta 
ietvaros galvenās paredzētās 
aktivitātes ir telpu atjaunošana, 
pandusa izveide un aprīkojuma 
iegāde (dažādas galda spēles 
jauniešiem, mūzikas instru-
menti, mūzikas aprīkojums pa-
sākumiem, mēbeles centram un 
hostelim, elektroiekārtas virtu-
vei un brīvā laika pavadīšanas 

telpām). Projekts veicinās jau-
natnes sadarbību radošo iz-
pausmju jomā, alternatīvu at-
pūtas un nodarbošanās veidu 
attīstību, kā arī piesaistīs jau-
natni Valkas pilsētai un novad-
am.

Projekta nosaukums: «Multi-
funkcionāla jaunatnes inicia-
tīvu centra izveide Valkā».

Projekta kopējais fi nansējums: 
108 073,85 eiro. 

Projekta līdzfi nansētājs: Švei-
ces Konfederācija no Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas 
līdzekļiem paplašinātajai Eiro-
pas Savienībai, 95% jeb 102 670,16 
eiro.

Valkas novada domes līdz-
fi nansējums: 5% jeb 5403,69 
eiro.

Projekta realizācijas termiņš: 
līdz 2016.gada 31.decembrim.

Projekta vadītājs: Toms Sim-
tiņš. z

Noslēgušies Valkas novada domes izsludinātie iepirkumi projekta 
«Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā» īstenošanai

13.jūnijā notika gadskārtējā Valkas 
novada Sējumus skate, kurā tikās 

novada graudaudzētāji, lai dalītos pie-
redzē.

2016.gada ziema bija liels pārbaudījums 
mūsu pusē, un sausais pavasaris traucēja 
vasarāju dīgšanu un attīstību, tāpēc lauk-
saimniekiem ir skaidrs, ka šogad uz 
augstām graudu ražām var necerēt.

Neskatoties uz to, Sējumu skatē piedalījās 
prāvs skaits novada graudkopju, kuri ar in-
teresi uzklausīja citu un arī dalījās savā 
pieredzē, kā arī diskutēja par nozares 
nākotni, jaunajām tehnoloģijām, augu 
fi zioloģiju un citiem interesējošiem jau-
tājumiem.

Skatē piedalījās: no Kārķu pagasta Z/S 
«Jasmīni» – Varis Juškevičs un Z/S «Auri» 
– Mārtiņš Pētersons. Valkas pagastu 
pārstāvēja Z/S «Kalnieši» – Jānis Anže, SIA 

«Valdro Agro» (Māra Bondare – Petersena 
un Mogens Petersens) un Ainārs Sildars.

Kā ik gadu, viskuplākais dalībnieku 
skaists bija no Ērģemes pagasta: Z/S 
«Dambīši» – Mārtiņš un Roberts Kreiļi; Z/S 
«Lejasciņi» – Kristaps Sula un Vilis Jansons; 
Z/S «Kārkliņi» – Irīda Klaipa; Z/S «Balt-
upes» – Valdis un Mārcis Miķelsoni; Alek-
sandrs Lukovskis, Andris Jūgs. No Vijcie-
ma pagasta piedalījās Z/S «Piekalnes» – 
Ināra Pakalna, kura, kā jau ierasts, dalījās 
savā pieredzē par ekonomiski pamatotu 
augu aizsardzības līdzekļu  un mēslojuma 
lietošanu.

Pēc lauku apskates SIA «Valdro Agro» 
laipni uzņēma Sējuma skates dalībniekus 
savās jaunajās telpās.

Nākamā tikšanās - Valkas novada Lauku 
dienās, kas šogad notiks Ērģemes pagasta 
Z/S «Dambīšos» 12.jūlijā. Uz tikšanos! z

Valkas novada Sējumus skate
Teksts: Sniedze Ragže, Valkas novada kooperācijas speciāliste

Valkas novada graudkopji aplūko šī gada sējumus. Foto Sniedze Ragže

Valkai un Valgai 
būs kopēja akmens 
simbola skulptūra

Katru gadu kopīgajās Valkas/ Valgas 
Lielā labdarības robežtirgus sanāksmēs 

tiek diskutēts, kas būs tas, kam tiks tērēti tirgū 
saziedotie līdzekļi. Vienmēr grūtākais šajā 
uzdevumā ir bijis atrast objektu, kā arī pie-
mērotāko tā risinājumu un atrašanās vietu, lai 
iepriecinātu abu pilsētu iedzīvotājus un vie-
sus. Ikreiz, gan Valkas, gan Valgas pašvaldības 
iesniedz četrus līdz piecus ideju variantus un 
kopīgās diskusijās tiek izvērtēts labākais no 
tiem. 

Šī gada ienākumi tika novirzīti akmens 
simbola – Valkas/ Valgas skulptūras izga-
tavošanai, kas atainos abu pilsētu kopīgo logo 
un devīzi. Tā būs kā apliecinājums draudzībai 
starp abām robežpilsētām, kā arī vēl viens 
jauns tūrisma apskates objekts, kur pilsētas 
viesiem iemūžināt atmiņas par apciemojumu 
dvīņu pilsētās. 

Robežpilsētas simbols tiks veidots no dabīgā 
akmens, uz kura būs novietota cielava, veidota 
no nerūsējošā tērauda. Skulptūras autors ir 
akmens apstrādes meistars Aivars Kerliņš.  
Tās atrašanās vieta būs Semināra/ Sepa ielas 
robežpārejas punktā-Igaunijas pusē. z

Teksts: Evija Smane, Valkas novada domes sa-
biedrisko attiecību speciāliste
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Ziedoņa laikā, kad daba ir pa-
modusies un apkārt virmo 

mīlestība, devāmies pie viesmī-
līgajiem Maijas un Jāņa Puriņiem, 
kuri atzīmēja savu 50 gadu kāzu 
jubileju. Patīkamā atmosfērā šķe-
tinājām stāstu par liktenīgo ie-
pazīšanos. Maija strādājusi slimnī-
cā kā praktikante un nejaušības 
pēc, sajaukusi pacientus un gri-
bējusi Jānim iešpricēt!

Pēc 1966.gada 7.maijā Valkas 
Dzimtsaraktu nodaļā teiktā «Jā» 
vārda svinētas īsti lustīgas kāzas. 
Apbrīnojami, ka lielā enerģija Zelta 
pārim saglabājusies arī šobrīd, jo 
netrūkst ne spēka, ne dzīvesprieka 
uzturēt arī lauku māju ārpus 
pilsētas. Kopīgi izaudzināti 2 bērni 
–Valdis un Vita, daudz prieka sa-
gādā 4 mazbērni.

Novēlam pārim saticību un dzī-
vesprieku arī turpmāk!

Savukārt, jūnija sākumā, īrisu 
ziedu laikā, apciemojām Viju un 
Kārli Celmiņus, kuri 28.maijā 
svinēja Zelta kāzas. Pāris mūs sa-
gaidīja savā mājas pagalmā, kas 
atrodas Valkas pilsētā, tomēr no-
šķirti no apkārtējiem trokšņiem kā 
mazā, zaļā kabatiņā. 

Mājas saimniece Vija dzimusi 
Alūksnes pusē. Pēc māsu skolas 
beigšanas nosūtīta darbam uz Val-
kas rajonu. Dikti neesot, vēlējusies 
nākt uz šo pusi, jo Valkas rajons 
saistījies vien ar Strenču psiho-
neiroloģisko slimnīcu. Tomēr iz-
devies vienoties ar darbā iekār-
totājiem par vietu Valkas slimnīcā 
ar norunu, ka sāks strādāt tajā pašā 
dienā. Vija daudz nav domājusi un 
braukusi šurp. Paralēli darbam Vija 
nolēmusi mācīties vakarskolā, kur 
sēdējusi vienā solā ar nākamā vīra 

māsu. Abas meitenes cieši sa-
draudzējušās, gājušas viena pie 
otras ciemos, kopā pildījušas mājas 
darbus. Vijai vairāk padevusies 
matemātika. Sievietes rēķināšanas 
prasmes noderējušas arī, palīdzot 
arī draudzenes brālim Kārlim.

Pēc dažiem gadiem Vija un 
Kārlis svinējuši kāzas. Pāris visu 
darba mūžu plecu pie pleca strā-
dājuši Valkas slimnīcā – sieviņa 
par medmāsu, vīriņš par šoferi.  
Izaudzināti divi bērni – Māris un 
Ilva. Šodien pāri priecē četri 
mazbērni – 3 mazmeitas un 1 
mazdēls. Mazdēls Kristers ir man-
tojis vecmāmiņas dotības mate-
mātikā, ar labiem panākumiem 
startējot republikas olimpiādē. 

Lai skanīgs un enerģisks tur-
pmākais dzīves ceļš! z

Valkas novada Zelta pāri
Teksts: Gundega Veinberga, 
Aira Vērse

Zelta pāris – Maija un Jānis Puriņi. Foto: Aira Vērse

Zelta pāris – Vija un Kārlis Celmiņi. Foto: Gundega Veinberga 

2014.gada 26.jūnijā Valkas no-
vada dome apstiprināja noli-

kumu par Jāņa Cimzes balvas 
nodibināšanu. Nolikumā teikts: «Jā-
ņa Cimzes balvu piešķir ik gadu 
Valkas novada pedagogiem par ie-
vērojamu un ilggadēju ieguldījumu 
talantīgu skolēnu audzināšanā un 
izglītošanā…»

Balvas piešķiršanas komisija 6.jū-
nijā, izskatot izvirzītos pretendentus 
balvai, nolēma to 2016.gadā piešķirt 
Valkas ģimnāzijas sociālo zinību, 
ģeogrāfi jas un ekonomikas skolotā-
jai Guntrai Gaidlazdai.

Skolotāju kolēģi raksturo ar vār-
diem: «Mūsdienīga skolotāja. Ārēji - 
šķiet klusa, bet visu dara, – veic pa-
matīgi un pārdomāti. Viņa ir sko-
lotāja, kura savās stundās regulāri 
izmanto ļoti dažādus metodiskos 
paņēmienus, kā arī informācijas 
tehnoloģiju resursus un iespējas. 
Skolotājas vadītajās nodarbībās teo-
rija tiek saistīta ar reālo dzīvi, kas ir 

ļoti būtisks mūsdienīgas pedagoģijas 
aspekts.  Stundās skolotāja apliecina 
savu pedagoģisko nostādni – centrā 
ir nevis mācīšana, bet pats skolēns 
un viņa mācīšanās».

Šogad Valkas novada Jāņa Cimzes 
balva tiks pasniegta 4.jūlijā plkst. 
18.00 Valkas novadpētniecības mu-
zejā. Pasākumu kuplinās grupa «RŪ-
NAS» ar programmu «Tautiskie rak-
sti».

Rēzeknē tapusī grupa, Jāņa Me-
žinska vadībā apvienojušies vairāki 
muzikāli Rēzeknes puses ļaudis, lai 
ar balsi un dažādiem instrumentiem 
(vijole, ģitāra, fl auta u. c.) kopā radītu 
īpašu skanējumu.

Grupas programmas pamatā ir 
savs skatījums uz latgaliešu un 
latviešu dainām, kā arī pieskāršanās 
pasaules mūzikai un dainu savijums 
orģinālmelodijās.  Grupas «Rūnas» 
priecājās un apzinās to lielo spēku, 
kas ielikts tautas mūzikā un caur 
šiem tautas rakstiem mēģinās iz-
prast un parādīt cilvēka vietu vi-
sumā. z

Zināms 2016. gada Valkas novada 
Jāņa Cimzes balvas ieguvējs

Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un 
kultūras daļas vadītājskultūras daļas vadītājs
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• Ja biedrības «Valkas ģimnāzijas 
vecāku biedrība» projekta iesniegums 
«Sadarbība dod augļus» tiks atbalstīts 
ar ELFLA līdzfi nansējumu, Valkas 
novada dome piedalīsies ar līdzfi -
nansējumu 10% jeb EUR 2300,00 
apmērā no kopējām projekta iz-
maksām EUR 23 000,00. Projekts tiks 
iesniegts biedrības «Lauku part-
nerība Ziemeļgauja» izsludinātajā 
vietējās attīstības stratēģijas īsteno-
šanas projektu konkursā Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
«Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas» 2.1. 
rīcībā «Vides sakārtošana».
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Esi kustīgs un lustīgs 
Valkā» līdzfi nansējuma nodroši-
nāšanu» 3.punkta pirmajā teikumā, 
aizstājot vārdus «Zemes nomas lī-
gumu» ar vārdiem «zemes pata-
pinājuma līgumu»; 3.punkta trešo 
teikumu izteikt šādā redakcijā: «Ne-
pieciešamā zemes patapinājuma 
platība tiks precizēta pirms pata-
pinājuma līguma noslēgšanas, iezī-
mējot to zemes robežu plānā un pie-
vienojot zemes patapinājuma līgu-
mam kā neatņemamu tā sastāvdaļu»; 
4.punktu izteikt šādā redakcijā: «Ga-
dījumā, ja projekts netiek apstipri-
nāts, lauzt zemes patapinājuma lī-
gumu.»
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Tautas tērpu iegāde 
un karoga izveidošana Valkas pa-
gasta VPDK «Spriņģi»» izstrādi un 
līdzfi nansēšanu» – izteikt lēmuma 
3.punktu šādā redakcijā: «Noslēgt 
telpu patapinājuma līgumu ar 
Biedrību «Spriņģi» par telpām Val-
kas novadā, Valkas pagastā, Lugaži, 
«Lugažu muiža» un noteikt līguma 
termiņu līdz 2023.gada 20.septem-
brim.»

• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Valkas pilsētas meža 
parka teritorijas labiekārtošana» 
līdzfi nansējuma nodrošināšanu» – 
3.punkta pirmajā teikumā, aizstājot 
vārdus «Zemes nomas līgumu» ar 
vārdiem «zemes patapinājuma lī-
gumu»; 3.punkta trešo teikumu iz-
teikt šādā redakcijā: «Nepieciešamā 
zemes patapinājuma platība tiks 
precizēta pirms patapinājuma lī-
guma noslēgšanas, iezīmējot to ze-
mes robežu plānā un pievienojot 
zemes patapinājuma līgumam kā 
neatņemamu tā sastāvdaļu.»; 4.
punktu izteikt šādā redakcijā: «Ga-
dījumā, ja projekts netiek apstipri-
nāts, lauzt zemes patapinājuma lī-
gumu.»
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Ērģemes pagasta 
sporta infrastruktūras labiekār-
tošana» līdzfi nansējuma nodrošinā-
šanu» – 3.punkta pirmajā teikumā, 
aizstājot vārdus «Zemes nomas 
līgumu» ar vārdiem «zemes pata-
pinājuma līgumu»; 3.punkta trešo 
teikumu izteikt šādā redakcijā: «Ne-
pieciešamā zemes patapinājuma 
platība tiks precizēta pirms pata-
pinājuma līguma noslēgšanas, ie-
zīmējot to zemes robežu plānā un 
pievienojot zemes patapinājuma lī-
gumam kā neatņemamu tā sastāv-
daļu.»; 4.punktu izteikt šādā re-
dakcijā: «Gadījumā, ja projekts ne-
tiek apstiprināts, lauzt zemes pa-
tapinājuma līgumu.»
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Velo aktīva dzīves-
veida veicināšanu Valkas novadā» 
izstrādi un līdzfi nansēšanu» – pie-
vienot lēmuma projektam papildus 
3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
«Noslēgt telpu nomas līgumu ar 
biedrību «Atbalsts Valkai» par tel-
pām Valkā, Rīgas ielā 22. Noteikt 
līguma termiņu līdz 2023.gada 20.

septembrim»; attiecīgi noteikt domes 
lēmuma punktam Nr.3. kārtas nu-
muru 4.
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Bērnu rotaļu laukuma 
5 – 12 gadu vecuma bērniem izveide» 
izstrādi un līdzfi nansēšanu» – 3.
punkta pirmajā teikumā, aizstājot 
vārdus «Zemes nomas līgumu» ar 
vārdiem «zemes patapinājuma lī-
gumu»; 3.punkta trešo teikumu iz-
teikt šādā redakcijā: «Nepieciešamā 
zemes patapinājuma platība tiks 
precizēta pirms patapinājuma lī-
guma noslēgšanas, iezīmējot to ze-
mes robežu plānā un pievienojot 
zemes patapinājuma līgumam kā 
neatņemamu tā sastāvdaļu.»; 4.
punktu izteikt šādā redakcijā: «Ga-
dījumā, ja projekts netiek apstip-
rināts, lauzt zemes patapinājuma 
līgumu.»
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Tautisko brunču ie-
gāde Valkas novada sieviešu korim» 
izstrādi un līdzfi nansēšanu» – pievie-
not lēmuma projektam papildus 3.
punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
«Noslēgt telpu nomas līgumu ar 
biedrību «Atbalsts Valkai» par tel-
pām Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8. 
Noteikt līguma termiņu līdz 2023.
gada 20.septembrim. Līgumu slēgt 
Valkas pilsētas kultūras nama direk-
toram.»; attiecīgi noteikt domes lē-
muma punktam Nr.3. kārtas numu-
ru 4.
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Dziedāsim latviskos 
tērpos» izstrādi un līdzfi nansēšanu» 
(prot.Nr.4. 22.§) – izteikt lēmuma 3.
punktu šādā redakcijā: «Noslēgt tel-
pu patapinājuma līgumu ar biedrī-
bu «Radošā grupa «Lugaži»» par tel-
pām Valkā, Semināra ielā 27 un 
noteikt līguma termiņu līdz 2023.
gada 20.septembrim.»
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 

domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Perkusiju un ģitāras 
nodarbību aprīkojums» izstrādi un 
līdzfi nansēšanu» – izteikt lēmuma 
3.punktu šādā redakcijā: «Noslēgt 
telpu patapinājuma līgumu ar bied-
rību «Radošā grupa «Lugaži»» par 
telpām Valkā, Semināra ielā 27, BJC 
«Mice» un noteikt līguma termiņu 
līdz 2023.gada 20.septembrim.
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «Šūšanas un tekstila 
klases aprīkojums» izstrādi un līdz-
fi nansēšanu» – izteikt lēmuma 3.
punktu šādā redakcijā: «Noslēgt 
telpu patapinājuma līgumu ar bied-
rību «Radošā grupa «Lugaži»» par 
telpām Valkā, Semināra ielā 27, BJC 
«Mice» un noteikt līguma termiņu 
līdz 2023.gada 20.septembrim.»
• Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā 
«Par projekta «LEGO un LEGO ro-
botikas nodarbības klases aprīko-
jums» izstrādi un līdzfi nansēšanu» 
– izteikt lēmuma 3.punktu šādā 
redakcijā: «Noslēgt telpu patapinā-
juma līgumu ar biedrību «Radošā 
grupa «Lugaži»» par telpām Valkā, 
Semināra ielā 27, BJC «Mice» un no-
teikt līguma termiņu līdz 2023.gada 
20.septembrim.»
• Pagarināt ar G.Ikšeles individuālo 
uzņēmumu 2011.gada 7.jūlijā no-
slēgto telpu nomas līgumu par no-
mātajām telpām Valkā, Emīla Dār-
ziņa ielā 8, otrajā stāvā (telpas Nr.10. 
– 13., ar kopējo platību 29,8 m2) līdz 
2023.gada 1.septembrim, nosakot no-
mas maksu 1,30 EUR/m2 bez PVN 
mēnesī.
• Noslēgt telpu nomas līgumu ar 
Klāvu Skrastiņu (saimnieciskās dar-
bības reģistrācijas Nr.26018611359) 
par telpām Valkā, Emīla Dārziņa ielā 
8, pagrabstāvā (telpas Nr. 92., ar ko-
pējo platību 119,4 m2), nosakot no-
mas termiņu līdz 2023.gada 20.mai-
jam un nomas maksu 1,30 EUR/m2 
bez PVN mēnesī. z

2016.gada 18.maijā Valkas novada domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt maksu par sniegta-
jiem pakalpojumiem Valkas novada 
Sociālā dienesta sociālo pakalpoju-
mu daļā Rūjienas ielā 3D Valkā:

– Maksa par dušas pakalpojumu 
vienam cilvēkam 1,65 eiro (bez 
PVN);
– Maksa par 5 kg veļas mazgāšanu 
2,89 eiro (bez PVN).

• Atbalstīt projektu «Tirgus lauku-
ma un tradīciju salas labiekārtošana», 
«Multifunkcionālā centra izveide», 
«Sporta inventāra iegāde volejbola 
attīstībai Kārķu pagastā» izstrādi, 
iesniegšanai vietējās attīstības stra-
tēģijas projektu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020.gada apakšpasākuma 19.2. 
«Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas» 
rīcībā 2.2. «Jaunu pakalpojumu iz-
veidošana, to pieejamības uzlabo-
šana». 
• Atbalstīt projekta «Kārķu pagasta 
karoga, jaunrades tautas tērpu un 
kolektīvu karogu izveide Kārķu 
dejotājiem» izstrādi, iesniegšanai 

biedrības «No Salacas līdz Rūjai» 
izsludinātajā vietējās attīstības stra-
tēģijas īstenošanas projektu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020.gadam apakšpa-
sākuma 19.2. «Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr.2 
Pieejama un pievilcīga teritorija 2.3. 
rīcībai «Jaunu aktivitāšu attīstīšana, 
veidojot tām nepieciešamo infra-
struktūru, pārņemot un apvienojot 
pieredzi».
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Tur-
nas ciemā ūdensapgādes pakalpoju-
ma cenu iedzīvotājiem – 0,30 EUR/
m3 bez PVN, pašvaldības institūci-
jām, uzņēmumiem, komercsabied-
rībām un citām juridiskām personām 
– 0,30 EUR/m3 bez PVN, vienam 
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav 
uzstādīti ne dzīvojamās mājas ie-
vadā, ne atsevišķajos īpašumos.
• Apstiprināt Zvārtavas pagastā 
ūdensapgādes pakalpojuma cenu 
iedzīvotājiem – 0,23 EUR/m3 bez 
PVN, pašvaldības institūcijām, uz-

ņēmumiem, komercsabiedrībām un 
citām juridiskām personām – 0,23 
EUR/m3 bez PVN, vienam cilvēkam 
mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne 
dzīvojamās mājas ievadā, ne atse-
višķajos īpašumos.
• Apstiprināt maksu par sniegta-
jiem transporta pakalpojumiem 9,61 
EUR/h un 0,27 EUR/km bez PVN.
• Apstiprināt maksu par telpu iz-
mantošanas pakalpojumiem nomet-
ņu dalībnieku vajadzībām līdz 30 da-
lībniekiem EUR 44,51 par diennakti 
bez PVN, maksu par telpu iz-
mantošanas pakalpojumiem nomet-
ņu dalībnieku vajadzībām virs 30 
dalībniekiem EUR 68,32 par dien-
nakti bez PVN, maksu par ēdināša-
nas pakalpojumiem nometņu dalīb-
niekiem EUR 1,07 vienam cilvēkam 
dienā bez PVN.
• Apstiprināt maksu par sniegta-
jiem zāliena pļaušanas pakalpojumi-
em 94,64 EUR/ha bez PVN.
• Apstiprināt dalības maksu EUR 5 
par piedalīšanos Vijciema pamatsko-
las salidojumā 2016.gada 18.jūnijā.
• Piešķirt Valkas pilsētas folkloras 
deju kopai «Sudmaliņas» fi nanšu 

līdzekļus EUR 400,00 ceļa izdevumu 
segšanai, braucienam uz folkloras 
festivālu Čehijā, Prāgā no 2016.gada 
27.jūlija līdz 2.augustam. Apmaksāt 
komandējuma izdevumus deju ko-
pas «Sudmaliņas» vadītājai Skaidrai 
Smelterei.
• Piešķirt fi nanšu līdzekļus EUR 
281,45 Valkas pagasta Lugažu bib-
liotēkai, dzejnieces Velgas Kriles 
piemiņas pasākuma rīkošanai 2016.
gada 9.jūlijā, Valkas pagasta «Strau-
tiņos».
• Ar 2016.gada 1.septembri veikt 
Valkas novada vispārizglītojošo sko-
lu un kultūras centru bērnu un 
jauniešu interešu izglītības kolektīvu 
pāreju uz Valkas novada bērnu un 
jauniešu centru «Mice».
• Pārdot par brīvu cenu kustamo 
mantu:
– Automašīnu – kravas furgonu 
Opel Combo (valsts reģistrācijas 
numurs DF 5740 ir domes uzskaitē, 
atlikusī bilances vērtība EUR 153,79, 
nosakot sākuma cenu EUR 280,00 
ieskaitot PVN.

2016.gada 26.maijā Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi 

Turpinājums 7.lappusē
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 • Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
116 794,59 projekta «Multifunkcio-
nāla jaunatnes iniciatīvu centra iz-
veide Valkā» (līguma identifi kācijas 
Nr. 4-7/22.)  no LR Valsts kases ar at-
likto aizņēmuma atmaksu.
• Iegādāties Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpa-
šumu Varoņu ielā 37A-6, Valka, 
platība 33,7 m², kadastra apzīmējums 
9401 900 0110, un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošās kopīpašuma 
337/2101 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas par EUR 1200, 
noslēdzot pirkuma – pārdevuma lī-
gumu.

• Pilnvarot Valkas novada domes 
priekšsēdētāju slēgt lēmuma 1.
punktā minēto līgumu.
• Realizējot projektu «Ražošanas 
teritorijas izveidošana atjaunojot 
degradēto teritoriju Valkā» Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda SAM 
5.6.2. «Teritoriju revitalizācija, re-
ģenerējot degradētās teritorijas at-
bilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām» ietvaros, 
atļaut nojaukt Valkas novada domei 
piederošās dzīvojamās mājas Varoņu 
ielā 37A un Varoņu ielā 39A, Valkā, 
Valkas novadā.

2016. gada 17. jūnijā Valkas novada 
domes ārkārtas sēdē pieņemtie 

lēmumi

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija (turp-

māk – VARAM) saskaņā ar Ministru 
kabineta 2004.gada 23.marta notei-
kumiem Nr.157 «Kārtība, kādā vei-
cams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums» nodod sabiedriskai 
apspriešanai stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto 
Vides pārskatu (turpmāk – Vides 
pārskati) projektus Gaujas, Lielupes 
un Ventas upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plāniem 2016. – 
2021.gadam (turpmāk – apsaimnie-
košanas plāni) un Gaujas, Lielupes 
un Ventas upju baseinu apgabalu 
plūdu riska pārvaldības plāniem 
2016. – 2021.gadam (turpmāk – plū-
du riska plāni).

Apsaimniekošanas plānus un plū-
du riska plānus ir izstrādājis Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs, bet Vides pārskata projektus 
– VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-
1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: 

pasts@varam.gov.lv; tīmekļa vietne 
www.varam.gov.lv).

Vides pārskata projekti attiecas uz 
vides politikas jomu. 

Vides pārskata projektu izstrāde 
tika uzsākta 2015.gada novembrī. 
Apsaimniekošanas plānus un plūdu 
riska plānus atbilstoši Ūdens ap-
saimniekošanas likuma 9.panta ce-
turtajai daļai sagatavoja Latvijas Vi-
des, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs (turpmāk – LVĢMC). Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Gaujas, Lielupes un Ventas 
upju baseinu apgabalu apsaimnie-
košanas plānus un plūdu riska plā-
nus apstiprināja ar 2015.gada 22.de-
cembra rīkojumu Nr. 378. Lai arī ap-
saimniekošanas plāni un plūdu riska 
plāni 2016. – 2021.gadam ir apstipri-
nāti, tajos var tikt izdarīti grozījumi, 
ja Vides pārskatu apspriešanas laikā 
šāda nepieciešamība tiks konstatēta. 
Apsaimniekošanas plāni un plūdu 
riska plāni tiek realizēti laikā no 

2016.gada sākuma līdz 2021.gada 
beigām. 

Apsaimniekošanas plānu un plū-
du riska plānu īstenošana ietekmēs 
Gaujas, Lielupes un Ventas upju ba-
seinu apgabalu teritoriju.

Vides pārskata projekta sabiedris-
kā apspriešana notiek no 2016.gada 
9.jūnija līdz 2016.gada 8.jūlijam. Ar 
apsaimniekošanas plāniem, plūdu 
riska plāniem un Vides pārskatu 
projektiem ir iespējams iepazīties 
VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-
1494, Rīga), iepriekš saskaņojot pa 
tālruni: 67026574. VARAM darba 
laiks: no pirmdienas līdz ceturtdie-
nai no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, 
piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 
16.00 ar pusdienas pārtraukumu no 
plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00; brīvdie-
nas – sestdiena un svētdiena.

Vides pārskatu projekti pieejami 
VARAM tīmekļa vietnē: http://
www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_
aps. Apsaimniekošanas plāni un 

plūdu riska plāni pieejami LVĢMC 
tīmekļa vietnē: http://www.meteo.
lv/lapas/vide/udens/udens-ap-
saimniekosana-/upju-baseinu-apga-
balu-apsaimniekosanas-plani-/up-
ju-baseinu-apgabalu-apsaimnieko-
sanas-plani?id=1107&nid=424.

Rakstiskus priekšlikumus ar no-
rādi «Priekšlikumi Gaujas, Lielupes 
un Ventas baseinu apsaimniekoša-
nas un plūdu riska pārvaldības plā-
niem un vides pārskatu projektiem» 
līdz 2016.gada 8.jūlijam sūtīt pa pas-
tu Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (adrese: Peldu 
iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektro-
niski uz e-pasta adresi: pasts@va-
ram.gov.lv. Juridiskām personām 
nepieciešams norādīt institūcijas no-
saukumu, reģistrācijas numuru, 
priekšlikumu sniegšanas datumu 
un kontaktinformāciju, bet fi ziskām 
personām – vārdu, uzvārdu, adresi 
un datumu. Anonīmi iesniegumi 
netiks ņemti vērā. z

Paziņojums par Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2016. – 2021.
gadam un Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plānu 2016. – 2021.

gadam ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskatu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

– Vieglo automašīnu – Volvo 940 
valsts reģistrācijas numurs JG 6679 
ir domes uzskaitē, atlikusī bilances 
vērtība EUR 0,00, nosakot sākuma 
cenu EUR 440,00 ieskaitot PVN.
– Vieglo automašīnu – Mazda 323, 
valsts reģistrācijas numurs ED 5247 
ir domes uzskaitē, atlikusī bilances 
vērtība EUR 0,00, nosakot sākuma 
cenu EUR 496,00 ieskaitot PVN.
– Vieglo automašīnu – Citroen Ber-
lingo, valsts reģistrācijas numurs EJ 
7705 ir domes uzskaitē, atlikusī bi-
lances vērtība EUR 0,00, nosakot 
sākuma cenu EUR 600,00 ieskaitot 
PVN.
– Traktoru T-40, valsts reģistrācijas 
numurs T2479LF ir domes uzskaitē, 
atlikusī bilances vērtība EUR 0,00, 
nosakot sākuma cenu EUR 1200,00 
ieskaitot PVN.
– Traktoru T-150K ar buldozera 
iekārtu, valsts reģistrācijas numurs 
T3047LB ir domes uzskaitē, atlikusī 
bilances vērtība EUR 0,00, nosakot 

sākuma cenu EUR 2800,00 (ieskai-
tot PVN.
– Pasažieru autobusu 49 sēdvietas 
VOLVO B10B, valsts reģistrācijas 
numurs HE 5315 ir domes uzskaitē, 
atlikusī bilances vērtība EUR 0,00, 
nosakot sākuma cenu EUR 3600,00 
ieskaitot PVN.

•  Konceptuāli atbalstīt Valkas no-
vada domei piederošo Sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību «Enefi t Pow-
er & Heat Valka», reģ.Nr. 44103024234, 
adrese: Rūjienas iela 5, Valka, Val-
kas novads, LV-4701, kapitāla daļu 
pārdošanu.
• Uzsākt pašvaldībai piekrītošā 
zemes gabala «Kaktiņi», kadastra 
apzīmējums 9488 004 0063, platība 
0,6 ha, kas atrodas Valkas novada 
Valkas pagastā, atsavināšanas pro-
cedūru, nosakot nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu: pārdošana par 
brīvu cenu.
• Atsavināt atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu Valkas 
pagastā, «Vecrāmji 2», kas sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzī-
mējumu: 9488 013 0048, platība 
0,1372 ha, un uz zemes gabala atro-
das esošas dzīvojamās mājas ar ka-
dastra apzīmējumu 9488 013 0048 
001.
• Piekrist pārņemt Valkas novada 
domes īpašumā bez atlīdzības ne-
kustamo īpašumu – «Dzelzceļa līnija 
posmā no Tālavas līdz Parka ielai», 
kadastra numurs 9401 007 5105, sa-
stāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9401 007 5105, kopējā 
platība 1,6117 ha.
• Atbrīvot no Kārķu pamatskolas 
direktores amata Ievu Cīruli ar 2016.
gada 1.jūniju.
• Par Kārķu pamatskolas direktori 
iecelt Baibu Smani.
• Par Valkas novada domes Tūris-
ma informācijas biroja vadītāju ie-
celt Daini Čapiņu.
• Apstiprināt maksu par sniegta-
jiem pasākumu telts nomas pakal-
pojumiem.
• Apstiprināt Valkas novada domes 
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmuma 

pielikumu jaunā redakcijā, sadalīt 
ceļu Žurbas – Apsītes – Lībieši ar 
kopējo garumu 2490 m, izveidojot 
divus pamatlīdzekļus:
• 2.1. ceļš Apsītes – Lībieši 1140 m;
• 2.2. ceļš Žurbas – Apsītes 1350 m.
• Slēgt nodomu vienošanos par sil-
tumtrases būvniecību Valkas pilsētā 
ar SIA «Enefi t Power & Heat Valka», 
reģ. Nr. 44103024234.
• Pārtraukt nekustamā īpašuma 
Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas no-
vadā, kadastra numurs 9401 008 
0377 izsoli, kas ir izsludināta 2016.
gada 10.jūnijā plkst. 10.00, Beverīnas 
ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu 
telpā.
• Piešķirt Valkas novada domes 
priekšsēdētājam Ventam Arman-
dam Krauklim ikgadējā atvaļināju-
ma daļu 3 kalendārās nedēļas no 
2016.gada 4.jūlija līdz 2016.gada 
24.jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto 
laiku no 2015.gada 21.jūnija līdz 
2016.gada 20.martam (ieskaitot). z

2016.gada 26.maijā Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi 
Turpinājums no 6.lappuses

Kļūdas labojums
«Valkas Novada vēstīs» Nr.79 kļūdaini minēts, ka Labdarības 

robežtirgus atbalstītājs ir IU «SKAIRA», jābūt IK «SKY MODISS».

Valkas novada Kārķu pamatskola (reģ. 
Nr. 4412901217) aicina darbā:

1. Mācību priekšmetu pedagogus:
• Latviešu valodas un literatūras skolotāju 5. – 9.klasei;
• Matemātikas skolotāju 8. un 9.klasei;
• Mūzikas skolotāju 1. – 9.klasei;
• Krievu valodas skolotāju 6. – 9.klasei;
• Informātikas skolotāju 5. – 7.klasei.

Nepieciešama atbilstoša izglītība, augsta atbildības sajūta pret veicamo 
darbu, kā arī spēja sadarboties.
2. Pirmsskolas skolotāja palīgu uz noteiktu laiku.
Galvenās prasības:

Prasme atbalstīt pirmsskolas izglītības skolotājas pedagoģiskajā 
procesā un audzināšanas procesā visas dienas garumā.

Spēt nodrošināt tīrību un kārtību telpās, kurās uzturas bērni.
Augsta ētikas un atbildības sajūta, pozitīva saskarsme.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu baiba.smane@valka.lv. 
Jautājumu gadījumā zvanīt tālr. 26425031.
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2.jūnijā Valkas novada bibliotekāres devās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Limbažu 

novadu. 
Liels prieks gan Valkas, gan citu novadu 

bibliotekāriem un ciemiņiem bija par jauno 
Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) ēku. Tur 
mūs sagaidīja LGB Apmācību un profesionālā 
sadarbības centra vadītāja Broņislava Sauka, kura 
mūs iepazīstināja ar bibliotēkas darba rādītājiem, 
apmeklētāju piesaistīšanas metodēm, apmācību 
piedāvājumu, kā arī ar pašu galveno – kāds bijis 
Limbažu kolēģu ceļš līdz skaistajai ēkai, telpām 
un modernajam iekārtojumam. Arī Bērnu 
bibliotēka Limbažos ir iekārtota ļoti skaisti un 
mājīgi – īpašs prieks tur uzturēties ir blakus 
esošās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem 
un audzinātājām.

Viesojoties Limbažos, nedrīkstēja laist garām 
iespēju apmeklēt Dzīvā sudraba muzeju. Brīžiem 
aizrāvās elpa redzot grandiozos sudraba mākslas 
darbus mākslinieka Oļega Auzera izpildījumā. 
Interesanti un saistoši bija ne vien aplūkot mākslas 
darbus, bet arī klausīties gida komentāros par kat-
ru darbu un piedalīties sarunā ar O.Auzeru par 
sudraba labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību.

Limbažu novadā skaista ir ne vien galvenā 
bibliotēka, bet arī pagastu bibliotēkas. Valkas no-
vada bibliotekāri savā braucienā devās arī uz 
Lādezera pagasta bibliotēku, kura atrodas pašā 
pagasta centrā. Vadītāja ar nenogurstošu prieku 
stāstīja par saviem lasītājiem un darba pieredzi. 

Liels prieks, ka arī bibliotekārs var palīdzēt un 
motivēt vietējos talantus popularizēt savus dar-
bus. Līdzīgi arī Skultes pagasta bibliotēkā – 
vadītājas optimisms liecināja tikai par to, ka viss 
ir kārtībā un bibliotēkas ir vajadzīgas.

Jau atkal esam pārliecinājušies, ka Latvijā ir 
gan lielas un skaistas «gaismas pilis», gan mazas, 
bet tikpat nozīmīgas. Galvenais, lai katrā «gais-
mas pilī» ir pa kārtīgam sava darba entuziastam 
– tieši tā kā Limbažu novadā. z

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažu novadu
Teksts: Līga Mežule, galvenā bibliotekāre

Bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciena laikā pie Igates pils. Foto: Līga Mežule

17.jūnijā Valkas novada centrālajā 
bibliotēkā atvēra Zanes Brūveres 

Kvēpas, Indras Brūveres Darulienes un Ai-
vara Ikšeļa grāmatu «Sagūstītās atmiņas. 
Valkai – 730».

«Sagūstītās atmiņas. Valkai – 730» ir 
stāsts par mūsu pilsētu gadsimtu lokos 
caur fotokameras objektīvu un mūsdienu 
cilvēku izjūtām. Grāmatā būs lasāmi arī 
dzejnieka Pētera Brūvera meitu Zanes un 
Indras dzejoļi.

Zane Brūvere stāsta, ka šajā izdevumā 
pirmo reizi būs lasāma abu rakstītā dzeja: 
«Grāmata ir dāvana Valkai 730 gadu ju-
bilejā. Tā ir zināms eksperiments un kaut 

kādā ziņā atmiņā atsauca to laiku, kad abas 
ar Indru veidojām kopīgas publikācijas 
ikmēneša literārajā mēnešrakstā «Karogs»». 
Savukārt Aivars Ikšelis atklāj, ka grāmatas 
tapšanai 2016.gada pavasarī bija dotas 
četrdesmit astoņas stundas: «Mums bija 
jāizvērtē zudušās Valkas un valcēniešu 
dzīves ritums, lai tas izveidotos par kul-
tūrvēsturiski nozīmīgu un bagātīgi ilustrētu 
izdevumu, lai to varētu veltīt Valkas (Walk) 
730.gadadienai, kopš pilsēta pirmo reizi 
minēta vēstures avotos.»

Grāmata iecerēta plašam interesentu lo-
kam. z

Grāmatas «Sagūstītās atmiņas. 
Valkai-730» atvēršanas svētki

No 21.maija līdz 29.oktob-
rim Valkas novad-

pētniecības muzejā apskatām 
izstāde «Padomju laika sa-
dzīves priekšmeti». Kāpēc 
izstāde par padomju laika 
sadzīves priekšmetiem? Tā-
pēc, ka viss pavisam drīz būs 
pagātne, kuru aizmirsīsim. 
Tāpēc, ka šodienas vecākās 
un vidējās paaudzes cilvēki, 
kas ir dzīvojuši padomju lai-
kos, vēl var dalīties atmiņās 
par to laiku.

Jautājums nav par to, vai 
mēs gribētu tā dzīvot arī ta-
gad. Šīs lietas ir atmiņas, kas 
glabā nākamajām paaudzēm 
laika liecības, lai nebūtu pār-
rāvumu informācijā par da-
žādiem vēstures periodiem.

Pateicoties iedzīvotāju ak-
tivitātei, muzeja krājums ir 
papildināts ar dažādiem 

priekšmetiem. Savas kolekci-
jas eksponātus uz izstādes 
laiku aizdeva arī Roberts 
Skrajāns. Pateicoties Jerumu 
ģimenes iniciatīvai, plašāku 
ieskatu varēs gūt par telefona 
aparātu attīstību. 

Daudzveidīgais eksponātu 
klāsts izstādē dod priekšstatu 
par sadzīvi padomju gados.
Izstāde apskatāma:
• 21.maijs – 1.oktobris

otrdienās – piektdienās no 
plkst. 11.00 līdz 18.00;
sestdienās, svētdienās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00.

• 2.oktobris – 29.oktobris
pirmdienās – piektdienās no 
plkst. 10.00 līdz 17.00;
sestdienās no plkst. 10.00 
līdz 16.00.
Ieejas maksa: 0,75 €; pen-

sionāriem, studentiem, sko-
lēniem – 0,30 €. z

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste

Izstāde «Padomju laika 
sadzīves priekšmeti»

Gandrīz gada garumā Biedrība «Val-
kas Dāmu klubs» iecerēja, uzrakstī-

ja, iesniedza un realizēja projektu 
«Dziedāsim mūža garumā». Projekta galve-
nie  atbalstītāji ir Borisa un Ināras Teterevu 
fonds un Valkas novada dome. Galvenie 
projekta realizētāji – Valkas pilsētas kul-
tūras nama senioru koris «Dziesmu rota». 
Tā aktivitātes bija saistītas ar dziedāšanas 
popularizēšanu un jaunu  dziedātāju ie-
saistīšanu kolektīvā.

Projektā aktīvi iesaistījās arī ilggadējās 
Dāmu kluba biedres, kuru atbalsts vairākos 
pasākumos bija nenovērtējams. Projekta  
nozīmīgas aktivitātes bija arī biedrības 
organizētās literāri muzikālās pēcpus-
dienas, kuras tapa sadarbībā ar Valkas 
pilsētas kultūras namu un Valkas novada 
centrālo bibliotēku. Šajos pasākumos tikā-
mies ar mūsu novadniekiem, literātiem: T.El-
ziņu, A.Kurpnieci, A.Anitīnu, kā arī smilte-
nieti M.Svīķi un mūziķi  J.Žagariņu. Paldies, 
literātiem un sadarbības partneriem.

Korim bija vislielākā slodze, kuru seniori 
godam izturēja. Gan piedalīšanās skatē,  
tautas dziesmu pēcpusdiena kopā ar Vid-
zemes senioru koriem, gan piedalīšanās 
visās literāri muzikālajās pēcpusdienās, iz-
braukumi. Daudziem koristiem atmiņā pa-
liks neaizmirstamā 3.maija diena, kad koris 

piedalījās Baltā galdauta svētkos  četros  
novada pagastos: Zvārtavā, Kārķos, Ērģemē, 
Valkas pagastā. Pateicamies pagastu ļaudīm 
par uzaicināšanu un jauko uzņemšanu. 

Projekta uzskatāmākais ieguvums ir ko-
ristu tērpi. Dziedātājas ir tikušas pie jaunām 
linu blūzēm, aubēm, un saktām. Savukārt, 
vīriem tika linu krekli un divējādas krāsas 
kakla lakatiņi. Pateicoties divu projektu 
realizācijai no 2014.gada septembra līdz 
2016.gada jūlijam, koris ir apģērbts skaistos 
novada tautu tērpos. Vēlreiz izsakām pa-
teicību projekta sadarbības partneriem 
tērpu tapšanā IU «Skroders» šuvējām Sand-
rai un Svetlanai, kā arī Tautas lietišķās stu-
dijas «Saulīte» vadītājai Inesei un čaklajām 
audējām, šuvējām. 

Projekta laikā mēs visi izjutām kopības 
sajūtu, atbildību par mums doto uzticību 
privātās un domes līdzekļu izlietošanā. 
Biedrības pārstāvji piedalījās īpašā pa-
sākumā Cēsīs, ko Borisa un Ināras Tetere-
vu fonds  organizēja speciāli projektu 
īstenotājiem. Tā mums bija patiesa  svētku 
un gandarījuma diena, ko izjutām kā 
pateicību par mūsu brīvprātīgo darbu, 
kura rezultātā tapa tik daudz skaistuma 
un gandarījuma. To novēlam arī visiem 
tiem, kuri ir ceļā uz savu sapņu pie-
pildījumu. Vajag tikai darīt! z

Teksts: Mārīte Magone, biedrības «Valkas dāmu klubs» projektu vadītāja

Projekts «Dziedāsim mūža garumā» noslēdzies
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1. Mērķis.
1.1. Popularizēt sportu un veselīgu 
dzīvesveidu, kā arī lietderīgas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas.
1.2. Noskaidrot Sporta spēļu spēcī-
gākās komandas un labākos da-
lībniekus.
2. Vadība.
2.1. Sporta spēles organizē Valkas 
novada dome.
2.2. Galvenais tiesnesis Mārcis Krams.
3. Vieta un laiks. 
3.1. Pagasta sporta spēles norisinās 
2016. gada 2. jūlijā Ērģemes pagasta 
Turnā (pie Turnas tautas nama);
3.2. Pieteikumu iesniegšana (koman-
du sporta veidos) sacensību vietā 
līdz plkst. 10.45. Atklāšana plkst.11.00. 
Sacensību sākums plkst.11.15.
4. Dalībnieki 
4.1. Sporta spēlēs atļauts piedalīties 
novada iedzīvotājiem un dalībnie-
kiem no citiem novadiem; 
4.2. Komandu sporta veidos dalīb-
nieku vecums nav ierobežots, bēr-
niem paredzētājās individuālajās 
disciplīnās atļauts startēt līdz 12 
gadu vecumam (ieskaitot); 
4.3. Par veselības stāvokli atbild pats 
sacensību dalībnieks; 
4.4. Piesakoties dalībai sporta spēlēs, 
dalībnieki netieši apstiprina, ka ir ie-
pazinies ar sacensību nolikumu, 
vispārēji pārzina attiecīgi sporta 
veidu noteikumus un apņemas tos 
ievērot; 
4.5. Par sporta spēļu nolikuma neie-
vērošanu, komanda vai dalībnieks 
attiecīgā sporta veidā tiek dis-
kvalificēts. 
4.6. Visās strīdu situācijās gala lē-
mums pieder sacensību galvenajam 
tiesnesim.
5. Programma 
Sacensības notiks šādos sporta vei-
dos:

Komandu:
Futbols 

Uz laukuma 3 spēlētāji (pieteikt 
var 4). Mazie vārti (~1 m x 0,5 m). Bez 
vārtsarga. Sacensības notiek pēc kla-
siskiem futbola noteikumiem ar 
sekojošu korekciju – ap vārtiem ir 
iezīmēta zona, kurā nedrīkst atrasties 
nevienas komandas spēlētājs un 
spēlētāji nedrīkst aizskar bumbu, ja 
tā atrodas šajā zonā. Pārkāpuma 
gadījumā: 1) ja to izdarījusi koman-
da, kura aizsargājas – uzbrūkošajai 
komandai tiek dotas tiesības izpildīt 
soda sitienu no laukuma centra pa 
tukšiem vārtiem; 2) Ja vārtu lauku-
ma pārkāpumu izdara uzbrūkošā 
komanda, tad bumba tiek atdota ko-
mandai, kura aizsargājas. Parējās 
noteikumu detaļas tiks izskaidrotas 
uz vietas. Spēļu kārtību un sistēmu 
noteiks uz vietas. Jābūt savai bumbai 
un vienādiem spēlētāju krekliem.

Veiklības stafete
Komandu sporta veids. Koman-

das sastāvu veido 2 vīrieši, 2 sievie-
tes un 1 bērns līdz 12 gadu (ieskaitot) 
vecumam. Komandām uz laiku jā-
veic šķēršļu distance. Uzvar koman-
da ar ātrāko laiku. Detalizēts notei-
kumu izklāsts uz vietas.

«Desas»
Komandu sporta veids. Komandā 

3 dalībnieki (vismaz 1 dāma). Vien-
laicīgi startē 2 komandas. Uzvar ko-
manda, kura ātrāk veic atjautības 
uzdevumu. Sīkāki noteikumi un 
izspēlēs kārtība tiks izskaidrota uz 
vietas.

Frīsbija metieni
Komandu sporta veids. Komandā 

3 dalībnieki. Atļauts startēt arī jauk-
tajām komandām. Dalībnieki atro-
das katras savā zonā (Nr.1, Nr.2 un 
Nr.3) no kuras katras izdara izpilda 
10 metienus ar lidojošo šķīvīti. Katrs 
dalībnieks šķīvīti drīkst izmest tikai 
no savas iezīmētas zonas, bet noķert 
šķīvīti otrs dalībnieks drīkst arī tikai 
iezīmētā zonā (zona Nr.2). Sacensība 
uz laiku. Uzvar komanda, kura no-
gādā (izmet no 1.zonas un noķer 2.
zonā, izmet no 2.zonas un noķer 3.
zonā, izmet no 3.zonas un noķer 1.
zonā) visus 10 škīvīšus. Detalizēts 
noteikumu izklāsts uz vietas.

Individuālie:
Ielu basketbola karalis/

karaliene
Individuālais sporta veids. Atse-

višķi sievietēm un vīriešiem. Sacen-
sība uz laiku. Starta pozīcija uz bas-
ketbola soda metiena līnijas. Pēc 
svilpes dalībnieks izpilda soda me-
tienu (ja nesekmīgs, atkārto līdz 
precīzam trāpījumam), pēc sekmīga 
metiena patstāvīgi dodas pēc bum-
bas un ar driblu veic attālumu līdz 
pustālā metiena pozīcijai (uz lauku-
ma būs iezīmēts), izpilda sekmīgu 
metienu, dodas pēc bumbas un ar 
driblu dodas aiz trīspunktu metienu 
līnijas (brīvi izvēlētā vietā) un izpil-
da sekmīgu metienu. Pēc tam dodas 
pēc bumbas un ar driblu dodas uz 
finišu. Detalizēts noteikumu izklāsts 
uz vietas. Uzvar dalībnieks, kurš 
visātrāk sekmīgi ir veicis visus me-
tienus un finišējis.

Petanka «Šūters»
Individuālais sporta veids. Atse-

višķi sievietēm un vīriešiem. Aplī 
(50 cm diametrs) novietota petanka 
bumba. Dalībnieki izpilda 10 metie-
nus (no 7 m attāluma vīrieši un no 6 
m attāluma sievietes) ar mērķi izsist 
bumbu no apļa. Punktu skaitīšana: 5 
punkti, ja mērķa bumba tiek izsista 
no apļa, bet mestā bumba paliek aplī; 
3 punkti, ja abas bumbas pamet apli; 
1 punkts, ja mērķa bumba tiek aiz-
skarta ar mesto bumbu, bet mērķa 
bumba nepamet apli.

Cīņa uz baļķa
Individuālais sporta veids. Atse-

višķi sievietēm un vīriešiem. Dalīb-
nieki sacenšas cīņā uz baļķa. Katram 
rokās ir maiss/spilvens ar kuru var 
izraisīt pretinieka līdzsvara zaudē-
šanu. Pretiniekam pieskarties drīkst 
tikai ar šo maisu/spilvenu. Uzvar 
dalībnieks, kurš ilgāk noturas nepie-
skaroties zemei ar jebkuru ķermeņa 
daļu. Cīņu kārtību un sistēmu no-
teiks uz vietas.

Basketbola metienu 
divkauja

Individuālais sporta veids. Atse-
višķi sievietēm un vīriešiem. Uz 
strītbola laukuma atrodas divi pre-
tinieki. Pēc signāla dalībnieki (katrs 
ar savu bumbu) reizē sāk izpildīt 
metienus no iezīmētām zonām. Ja 
konkrētā zona ir aizņemta, spēlē-
tājam ir jāizpilda metiens no citas 
zonas. Pēc katra metiena dalībnieks 
pats dodas pakaļ pēc savas bumbas 
un atgriežas metienu zonās (pēc 
izvēles) nākamā metiena izdarīšanai. 
Uzvar dalībnieks, kurs pirmais ie-
met 10 (desmit) metienus. Izspēles 
kārtību un sistēmu noteiks uz vie-
tas.

Bumbiņu mešana mērķī
Individuālais sporta veids. Atse-

višķi sievietēm un vīriešiem un bēr-
niem (līdz 12 gadu vecumam). Vien-
laicīgi sacenšas divi dalībnieki. Uz-
devums pirmajam iemest bumbiņu 
«kopīgajā» mērķi, bet, lai izpildītu 
metienu pa kopīgo mērķi, vispirms 
dalībniekiem ir jātrāpa divos in-
dividuālajos mērķos. Uzvar dalīb-
nieks, kura bumbiņa pirmā atrodas 
kopīgajā mērķī. Izspēles kārtību un 
sistēmu noteiks uz vietas.
«Akmens, šķēres, papīrīts»

Individuālā disciplīna. Šī spēle 
bieži tiek lietota kā atlases metode, 
lai pēc nejaušības principa tiktu 
noskaidrots uzvarētājs, līdzīgi, kā 
monētas mešana vai salmiņu vilk-
šana. Tikai, atšķirībā no patiešām 
nejaušas atlases, šo spēli spēlējot 
vairākas reizes, var jau iepriekš pa-
redzēt, kuru no elementiem (akmeni, 
šķēres vai papīru) uzliks pretinieks. 
Izspēles kārtību un sistēmu noteiks 
uz vietas.

Futbola sitieni tālumā
Individuālā disciplīna bērniem 

(līdz 12 gadu vecumam). Dalībnieks 
izpilda 3 sitienus ar futbola bumbu. 
Reģistrēts tiek labākais rezultāts. Uz-
var dalībnieks, kura sistā futbola 
bumba apstājas vistālāk.

Baļķa celšana
Individuālā disciplīna vīriešiem 

(no 18 gadu vecuma). Dalībnieks iz-
pilda spēka vingrinājumu – baļķa 
celšana. 

Petanka «Pointers»
Individuālais sporta veids. Atse-

višķi sievietēm un vīriešiem un bēr-
niem. Dalībnieki izpilda 6 metienus 
(no 7 m attāluma vīrieši un no 6 m 
attāluma sievietes, 5 m attāluma 
bērni) ar mērķi novietot bumbas 50 
cm diametra aplī. Pēc visu metienu 
izdarīšanas dalībnieks saņem tik 
punktus, cik bumbas atrodas aplī. 
Uzvar dalībnieks ar lielāko punktu 
summu.
6. Vērtēšana un apbalvošana.
6.1. Vērtēšana notiek atsevišķi katrā 
sporta veidā, atbilstoši sporta veida 
aprakstam (skat. 5.punktu).
6.2. Tiks apbalvotas 1. – 3.vietu ie-
guvēji katrā disciplīnā.
7. Finansiālie noteikumi. 
7.1. Izdevumus, kas saistīti ar pie-
dalīšanos sporta spēlēs (nokļūšana 
uz sacensību vietu, ēdināšana), sedz 
dalībnieki paši.
7.2. Izdevumus, kuri saistīti ar sa-
censību organizāciju sedz Valkas 
novada dome.
8. Pieteikumi.
8.1. Pieteikumi komandu sacensībām 
jāiesniedz sporta spēļu dienā galve-
najam tiesnesim 15 minūtes līdz 
disciplīnas sākumam. Vēlams pie-
teikties iepriekš elektroniski, sūtot 
pieteikumu ar komandas nosauku-
mu un dalībnieku vārdiem, uzvār-
diem uz e-pastu marcis.krams@
gmail.com . 
8.2. Komandu sporta veidos dalīb-
nieks sporta spēļu laikā nedrīkst 
pāriet no vienas komandas citā. 
8.3. Individuālajos sporta veidos, 
dalībniekiem jāpiesakās sporta veida 
norises vietā. z

Ērģemes pagasta 2016.gada vasaras sporta spēļu
NOLIKUMS

• 11.00  Sporta spēļu atklāšana
• 11.15 Futbols (pieteikšanās līdz 
11.10)

Bumbiņu mešana (dāmas)
Futbola sitieni (bērniem)

• 11.00 Basketbola karaliene
Bumbiņu mešana (bērni)
• 12.00 Frīsbija metieni (koman-
dām (3 dalībnieki), pieteikšanās uz 
vietas)

Basketbola karalis
Petanka «Pointers»

• 12.30 Petanka «Šūters»
• 13.00 Desas (komandām (3 dalīb-

nieki), pieteikšanās līdz 11.45)
Baļķa celšana
Basketbola metienu divkauja (dā-
mas)

• 13.30 Bumbiņu mešana (kungi)
• 14.00 Veiklības stafete (koman-
dām (5 dalībnieki: 2 vīr. + 2 siev. + 1 
bērns) pieteikšanās līdz 13.45)
• 14.30 «Akmens, šķēres, papīrīts»
• 15.00 Basketbola metienu di-
vkauja (kungi)
• 15.30 Cīņa uz baļķa
• 16.00 Apbalvošana z

Sestdien, 2.jūlijā pie Turnas tautas nama norisināsies ikgadējās Ērģemes 
pagasta Vasaras sporta spēles. Sacensību programmā ir iekļauti spor-

ta veidi komandām – futbols (3 pret 3), frīsbija metieni, «Desas» un Veiklības 
stafete, kā arī ikvienam būs iespēja izmēģināt spēkus kādā no daudzajām 
individuālajām disciplīnām visas dienas garumā. Kā ierasts, arī šogad 
bērni varēs izbaudīt bezmaksas piepūšamo atrakciju priekus!
Ērģemes pagasta 2016. gada vasaras sporta spēļu programma
(disciplīnu sākuma laiki norādīti aptuveni – tie var mainīties, atkarībā 

no dalībnieku skaita)
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Valmierā J.Daliņa stadionā 12.jū-
nijā notika Valmieras atklātās – 

individuālās meistarsacīkstes viegl-
atlētikā veterāniem. Sacensības tika 
rīkotas pēc starptautiskiem vieglat-
lētikas veterānu sacensību noteiku-
miem. No novada šajās sacensībās pie-
dalījās pieci sporta veterāni – Aija Lāce 
-3000 m skrējienā, Anta Mincāne – 3000 
m soļošanā un 800 m skrējienā, Aldis 
Dainiss – 800 m skrējienā, Tālis Auniņš 
– 100 m un 200 m skrējienā, Ēriks Ju-
kāms – 5000 m soļošanā.

Savās vecuma grupās par Valmieras 
atklātās meistarsacīkstes čempioniem 

kļuva Aija Lāce (S – 60), Aldis Dainis 
(V – 60), Ēriks Jukāms (V – 60), Tālis 
Auniņš (V – 55 200 m skrējienā) 2.vieta 
100 m skrējienā. Antai Mincānei (S – 
60) abās disciplīnās 2.vieta savā ve-
cuma grupās.

Uzvarētāju kausus (rēķinot pēc koe-
fi cienta) savās vecuma grupās izcīnīja 
Aija Lāce un Aldis Dainis.

Visās disciplīnās pēc uzrādītā (rēķi-
not pēc koefi cienta) rezultāta tika ap-
balvoti Olimpiskā sešinieka dalībnieki. 
Tālim Auniņam 200 m skrējienā 3.vieta 
un 100 m skrējienā 5.vieta, Antai Min-
cānei 6.vieta 3000 m soļošanā. Ērika 
Jukāma uzrādītais rezultāts palika aiz 
pirmā sešinieka. z

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes 
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

12.jūnijā Ropažos notika 
noslēdzošais posms Lat-

vijas petanka čempionātā ko-
mandām.

Šajā posmā ērģemieši izcīnīja 
trīs uzvaras četrās spēlēs, kas 
nodrošināja 2.vietu posmā. Līdz 
ar šīm uzvarām, arī vietu čem-
pionāta fi nālā, kur pretī stājās 
čempionāta favorīti Warriors/
Upesciems.

Fināla abās spēlēs, pieredzējušie 
Upesciema petankisti, demons-
trēja fantastisku precizitāti gan 

izsitot ērģemiešu bumbas, gan 
precīzi novietojot savējās tuvāk 
kašonetam. Ērģemes komandai 
tā arī neizdevās atrast pretargu-
mentus, lai pacīnītos par ceļazīmi 
uz pasaules čempionātu.

Ērģemietis Imants Zvirbulis 
atzina, ka arī sudraba medaļas ir 
necerēti augsts sasniegums, jo 
pirms čempionāta mērķis bija 
aplūkot, kā notiek tas un nostartēt 
pēc iespējas labāk.

Bronzas medaļas izcīnīja ko-
manda «Go Sum» (SK Upesciems, 
Petank Ikšķile, Ventspils kērlinga 
klubs). z

Teksts: Mārcis Krams

Ērģemieši izcīna sudraba 
medaļas Latvijas čempionātā

 1. Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šaušanas sporta veidu  
jauniešu un pieaugušo vidū;
pieredzes apmaiņa starp Igaunijas 
un Latvijas  šāvējiem;
sadarbības veicināšana sporta vei-
da attīstībai;
šāvēju meistarības pilnveidošana;
noskaidrot meistarus un uzvarētā-
jus, medaļu ieguvējus absolūtajā 
vērtējumā  starp jauniešiem un ve-
terāniem.

2. Sacensīnu organizatori.
Valkas novada dome  un Valgas 
šaušanas klubs.

3. Sacensību vieta un laiks.

2016.gada 8., 9.jūlijs, Valkas pilsē-
tas stadiona šautuve.
8.jūlijā: 
1.maiņa no plkst.12.00;
2.maiņa no plkst. 13.00;
3.maiņa no plkst. 14.00;
4.maiņa no plkst. 15.00;
5.maiņa no plkst. 16.00;
9.jūlijā: 
1.maiņa no plkst.11.00;
2.maiņa no plkst. 12.00;
3.maiņa no plkst. 13.00;
4.maiņa no plkst. 14.00;
Nobeigums plkst. 15.00.
Laiki orientējoši!

4. Dalībnieki.

Sacensībās piedalās šāvēji 4 gru-
pās:
jaunieši  no 13 līdz 18 gadu vecu-
mam;
pieaugušie  no 19 līdz 34 gadu ve-
cumam;
veterāni  no 35 līdz 49 gadu vecu-
mam;
veterāni 50 +. 

5. Sacensību kārtība.
 Šaušana guļus ar mazkalibra šau-
teni pa digitālajiem mērķiem – 50 
metri (10 minūtes piešaude un 30 
šāvieni pa mērķi – max 40 min.)

6. Vērtēšana.
Pēc sašauto punktu summas.

7. Pieteikumi. 
Pieteikties un reģistrēties ietei-
cams līdz 06.07.2016.
Igaunijā – 53990611 (Eduard), Lat-
vijā – 26346999 (Dzintars).

8. Finanses.
Dalības bez maksas.

9. Apbalvošana.
Absolūtajā vērtējumā un katrā gru-
pā – labākie, gan sievietes un vīrie-
ši saņems medaļas 
Nepieciešamības gadījumā pieeja-
ma inventāra īre (ja nav sava 
ieroča).z

Latvijas un Igaunijas atklāto starptautisko sacensību 
«Valga-Valka Open Shooting 2016»

NOLIKUMS

Ērģemieši lepni par izcīnīto sudraba medaļu

Valkas novada sporta veterāni gūst 
laurus sacensībās Valmierā

Medaļu un kausu saņem Aija Lāce

17.maijā Valka iesāka 2016.gada Latvijas 
Spēcīgākās pilsētas posmus ar drosmīgu 

debiju šajā cīņā starp pilsētām. Pieci posmi ir 
pagājuši, un Valka saglabā otro vietu Latvijas 
Spēcīgākās Jauniešu pilsētas vērtējumā ar 24 060 
kg summu!

Kā Valkas Novada domes priekšsēdētājs Vents 
Armands Krauklis jau pirms sacensībām – «Valkā 
visos laikos ir bijuši spēcīgi ļaudis», šoreiz tieši 
jaunieši pierāda savu spēku un spējas!

2016.gada Latvijas Spēcīgākās pilsētas vēr-
tējumam pievienojas papildu jauns vērtējums – 
visi tie kam ir 18 vai mazāk un pārcilāja, Valkai 
dotajās trijās stundās, 20 kilogramu stieni tiek 
ieskaitīti Latvijas Spēcīgākās Jauniešu pilsētas 
vērtējumā, kas iet paralēli lielajam Spēcīgākās 
Pilsētas vērtējumam!

Valku Jauniešu konkurencē pagaidām pār-
spējusi ir Madona ar 24 800 kg, jebšu tikai par 740 
kilogramiem pārspējot Valku, kas ir tikai 37 rei-
zes papildu pārcilāts 20 kilogramu stienis! Pēc 

Madonas, kā jau minējām, ir Valka ar 24060 kg un 
tad seko Skrunda ar 16 560 kg.

Lielajā Latvijas Spēcīgākās pilsētas vērtējumā, 
Valkai gan veicas mazāk labi, Valkas rezultātu – 
99 820 kg ir pagaidām pārspējušas četras pilsētas 
– pirmajā vietā Madona ar 18 5450 kg, otrajā 
Liepāja ar 181 150 kg un trešajā Skrunda ar 103 400 
kg.

Vēl līdz pat oktobrim norisināsies Latvijas Spē-
cīgākās pilsētas posmi dažādās pilsētās, un tikai 
tad tiks fi ksēts gala rezultāts. 

Nākamais posms – 2.jūlijā Saulkrastos, Saulkras-
tu svētku ietvaros, nāc un piedalies arī tur! Vairāk 
informācijas: www.specigakapilseta.lv. z

Valka pagaidām otrajā vietā jauniešiem
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Šogad Valkas pamatskolas Eko-
padomē tika iesaistīti: direk-

tore; 4 aktīvākās skolotājas, 15 sko-
lēni, skolas saimniece, vecāku pār-
stāvis, pašvaldības pārstāvis un 
tehniskā personāla pārstāvis.

Pēc septembrī un oktobrī veiktā 
skolas vides novērtējuma, padome 
par gada tēmu izvēlējās «Veselīgs 
dzīvesveids». Tika sa-
stādīts darbības plāns, 
kurā izvirzīja divus gal-
venos mērķus:
1. Veicināt prasmi rūpē-
ties par savu veselību, 
uzņemties atbildību.
2. Veidot pozitīvu un ve-
selīgu vidi.

Lai šos mērķus sas-
niegtu notika rīta vin-
grošana; dažādu ar vese-
lību saistītu jautājumu 
profesionāļu lekcijas. Sko-
lēniem tika sniega in-
formācija par lietderīga 
brīvā laika pavadīšanas 
iespējām un par iespējām 
iesaistīties pašvaldības 
organizētajos sporta pa-
sākumos. 

Gan Ekopadomes, gan 
citi skolēni un skolas dar-
binieki  ar savām rīcībām 
tiecās sasniegt mērķus, 
piemēram, piena paku 
slepenā iezīmēšana, brīvo 
ābolu grozs, atkritumu 
urnu uzstādīšana pie sko-
las esošajā mežā, dažādi 
mazie atgādinājumi kla-

šu telpās un citur, atkritumu 
šķirošana utt.

Netika aizmirsts arī par citiem 
Ekoskolu tematiem. Skolas pedagogi 
ne tikai gada tēmu, bet arī pārējās 6 
tēmas iekļāva stundu plānos.

Pirmo reizi notika sadraudzības – 
pieredzes apmaiņas pasākums ar 
Rīgas Mūzikas internātvidusskolas 

Ekopadomi un aktīvajiem skolēniem. 
Aprīlī Valkas pamatskolas Ekopa-
dome un Skolēnu pašpārvalde vie-
sojās Rīgā un bija arī ekskursijā uz 
Getliņiem. Pēc nepilna mēneša arī 
RMIVS skolēni viesojās pie mums. 
Tikšanās reizēs dalījāmies savā 
pieredzē, notika uzdevumu darb-
nīcas, apskatījām pilsētu un viens 
otru priecējām ar muzikāliem 
priekšnesumiem. 

Pēdējā maija diena bija īpaša, jo 
skolā ieradās Ekoskolu žūrija, kura 
klātienē iepazinās ar padarīto darbu, 
lai izvērtētu, vai septembrī piešķirt 
Starptautisko Zaļo karogu. 

Turēsim īkšķus!
Lielu paldies par sadarbību šajā 

mācību gadā vēlamies teikt Valkas 
novada domei, Valkas Centrālā bib-
liotēkai; Valkas Tūrisma informā-
cijas centram. z

Valkas pamatskolas Ekoskolas atskaite
Teksts: Ilze Krastiņa, Valkas pamatskolas skolotāja

ŠŠ

Valkas pamatskolas Eko skola

Valkas novada pašvaldība šo-
gad piedalījās Lielās Talkas 

pašvaldību konkursā «Latvijai BŪT 
zaļai!». Veiksmīgi tika iegūta god-
algotā 3.vieta. Balvā tika saņemta 
dāvanu karte ceļojumam no tūrisma 
aģentūras «Kolumbs» 1000 eiro ap-
mērā.

Novada dome šo dāvanu karti 
ļāva izmantot skolēniem, kuri tika 
iesaistīti konkursa aktivitātēs. Ņe-
mot vērā skolēnu, vēlmes tika 
sastādīts divu dienu mācību eks-
kursijas maršruts «Valka – Liepāja – 
Klaipēda – Šauļi – Valka». Ekskursija 
notika 7. – 8.jūnijā, tajā piedalījās 41 
aktīvākie Valkas pamatskolas sko-

lēni (3.c un 5.b klases skolēni, Ekopa-
domes un Skolēnu pašpārvaldes 
pārstāvji). Konkursa uzvarētājus pa-
vadīja skolotājas I.Kalniņa, A.Kušķe, 
D.Januševska un pašvaldības pār-
stāve A.Vērse.

Pēc skolēnu domām labākais šajā 
ekskursijā bija nakšņošana viesnīcā, 
pastaigas gar Baltijas jūru un delfīnu 
šovs.

Liels paldies tiem, kas palīdzēja 
iegūt šo balvu: Zane Brūvere, Mad-
ars Lāns, Alise Matuka ar karsēj-
meitenēm, Valkas novada Centrālā 
bibliotēka, Valkas pamatskola, BK 
Valka/ Valga un talismanam Kos-
su. z

Konkursa «Latvijai būt zaļai!» 
laureāti dodas ekskursijā

Teksts: Ilze Krastiņa, Valkas pamatskolas skolotāja

Konkursa laureāti iepazīstot Liepāju
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Jūnijs – tas ir jasmīnu, peoniju un margrietiņu ziedēšanas laiks. Tas ir 
arī laiks, kad skolās tiek svinēti izlaidumi. Šogad Valkas novadā 

apliecību par pamatizglītību saņēma Valkas, Ozolu, Vijciema, Kārķu un 
Ērģemes pamatskolu, kā arī Valkas ģimnāzijas absolventi. Apliecību par 
vidējo izglītību saņēma Valkas ģimnāzijas 12.a, 12.b un 12.d izlaiduma 
klases. z

Izlaiduma laiks 

Valkas ģimnāzijas 12.a klase

Valkas ģimnāzijas 9.b klase

Vijciema pamatskolas absolventi

Ozolu pamatskolas absolventi

Kārķu pamatskolas absolventi

Valkas ģimnāzijas 12.b klase

Valkas ģimnāzijas 12.d klase
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1.jūnijā Ērģemes pamatskolas 
velosipēdistu komanda «Jaut-

rie pūčulēni» piedalījās «Jauno sa-
tiksmes dalībnieku foruma» II kārtas 
sacensībās. Pasākums norisinājās di-
vas dienas Biķernieku kompleksajā 
sporta bāzē. Tajās piedalījās 32 Lat-
vijas labākās komandas, kuras izlo-
zes kārtībā tika sadalītas astoņās 
grupās, katrā pa četrām komandām. 
Ērģemieši startēja sestajā grupā kopā 
ar komandām no Ludzas, Gulbenes 
un Rēzeknes novadiem.

Sacensību laikā skolēniem bija 
jāatbild gan uz jautājumi par ceļa sa-
tiksmes noteikumiem un pirmo pa-
līdzību, gan jādarbojas pie inter-
aktīvā galda, kurā bija ieprogram-
mēts makets. Skolēniem tajā bija 
jāievieto ceļa zīmes. 

Pēc divu dienu aizrautīgām sa-
censībām ērģemieši izcīnīja godpil-
no 2.vietu un kopā ar Baložu koman-
das bērniem augustā cīnīsies par 
vietu Latvijas izlases komandā, lai 
varētu pārstāvēt savu valsti III pos-
ma sacensībās Čehijā! z

Ērģemes pamatskola izcīna 2.vietu 
Jauno satiksmes dalībnieku forumā

Teksts: Reinis Feldmanis 

Ērģemes skolas skolēni apbalvošanas ceremonijā

Valkas pamatskolas absolventi

Pasaule ir ļoti dažāda savā 
daudzveidībā, jo mēs paši arī 

esam ļoti dažādi. Katrs domājam, 
saprotam jēgu pēc saviem kritērijiem, 
vērtībām un vajadzības. Izglītības 
izvēle nav tikai skolasbērnu rokās, 
tās ir nopietnas pārdomas arī ve-
cākiem, ģimenei, sabiedrībai. 

Jau tagad, jūnijā, uzņemšana Val-
kas ģimnāzijas 10.klasē 2016./2017.
mācību gadam ir sākusies vairākās 
izglītības programmās: Vispāriz-
glītojošā virziena vidējās izglītības 
programmā, Matemātikas, dabas-
zinātņu un tehnikas virziena pro-
grammā, kā jaunums ir programma, 
kas tapusi sadarbībā ar Valgas arod-
skolu – divu profesiju apguve – Kok-
apstrādes speciālists un jaunums – 
Vieglo automašīnu mehāniķis, tajā 
uzņems gan puišus, gan meitenes. 
Latviešu grupai tiek piedāvāts  pro-
fesiju apgūs Valgas arodskolā, vis-
pārējo vidējo izglītību – Valkas ģim-
nāzijā. Programmas apguves ilgums 
– 3 gadi. Apgūstot šo programmu, 
jaunieši tiek gan pie vidējās izglītības, 
gan apgūst profesiju teicami ap-
rīkotajā Valgas arodskolā.

Saturīgas brīvā laika iespējas Val-
kā un Valgā ir ļoti labas, vidusskolēni 
var sevi pilnveidot gan dziedot, gan 
dejojot, gan spēlējot teātri, pro-
grammējot, veidojot savu – skolēnu 
– mācību uzņēmumu, sportojot. Ie-
spēju izpausties ir ļoti daudz. Va-
jadzīga vēlēšanās un pozitīva at-

tieksme, tad viss izdodas.
Tikko, 18.jūnijā, Valkas ģimnāzijā 

notika trīs 12.klašu izlaidumi, par 
ko paldies vārdi klašu audzinātājiem: 
Rudītei Gromulei (12.a), Intai Krie-
viņai (12.b), Vinetai Skutānei un An-
drejam Simanovičam (12.d)! Katrs 
izlaidums ar savu stāstu, vēstījumu 
un ar īpašo skanējumu. 12.d klasē, 
kur tika realizēta programma «Kok-
apstrādes speciālists», mācījās puiši 
gan no Valkas puses, gan Smiltenes, 
Grundzāles, Rūjienas. Daudzi no 
skolēniem kā saturīgu brīvā laikā 
pavadīšanu izvēlējās izpaušanos 
dziesmā, dejā, tika nodibināts arī 
skolēnu mācību uzņēmums ar kon-
krētiem piedāvājumiem kokapstrā-
des jomā, klases puiši ļoti nopietni 
nodarbojās ar sportu, kas Valkā 
vienmēr ir  ļoti atbalstīts, vēl vairāku 
jauniešu patiesā būtība daudzu gadu 
garumā ir jaunsardze un militārā 
joma. Šie labie piemēri apliecina to, 
ka Valkā iespējas ir, vajadzīgs tikai 
zināt, ko gribas, un tad to realizēt! 
Lēta dzīvošana skolas dienesta vies-
nīcā, skolā – brīvpusdienas, daļēji 
apmaksātas B kategorijas autovadī-
tāja tiesības - tie ir lieli plusi par labu 
Valkas ģimnāzijai.

Uz tikšanos jaunajā skolā – Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzijā – jau 1.sep-
tembrī!

Skolas administrācija z

Iespējas 9.klašu skolēniem

fotogrāfijās

Ērģemes pamatskolas absolventi
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16.jūlijā Zvārtavas pa-
gastā norisināsies pir-

mais auto orientēšanās pa-
sākums. Būs neparasti, inte-
resanti kontrolpunkti, uzdevu-
mi, dabas vērošana un vēs-
turisko vietu apciemošana, kas 
šo dienu pārvērtīs par īstu pie-
dzīvojumu. Kas ir nepieciešams, 
lai veiksmīgi startētu braucie-
nā? Automobilis, fotoaparāts, raks-
tām-piederumi, jautra kompānija 
un labs garastāvoklis. Sīkāka infor-

mācija jau drīzumā! Uz tikšanos 
«Auto orientēšanās braucienā pa 
un ap Zvārtavas pagastu»! z

«Latviānis» aicina uz izrādi 
«Kāzas Bazūnēs»

Teksts: Evija Zeme, Mierkalna tautas nama vadītāja

30.jūlijā Mierkalna tautas 
namā, Zvārtavas pagasta 

amatierteātris «Latviānis» izrādīs 
G.Drezovas lugas «Kāzas Bazūnēs» 
izrādi, tās režisore D.Pakalne.

Ko darīt pagasta padomei, ja 
pēdējo gadu laikā pagastā nav rī-
kotas nevienas kāzas? Ārkārtas 
sēdē tiek izlemts – padome rīkos 
kāzas kādam pagasta pārim. Lai 
par kāzām Bazūnēs zinātu visi, 
tiek arī nolemts, ka tiks pieaicināti 
plašsaziņu līdzekļi, kas šo notiku-
mu atspoguļos. Protams, sadzīves 
komēdijā neiztikt bez kurioziem 
un pārpratumiem. Kāzas Bazūnēs 

notiek – tikai ne tik gludi, kā pa-
dome bija iecerējusi.

Tas, kā situācija atrisinās, jā-
redz katram pašam, tāpēc, ik-
viens ir aicināts uz izrādi «Kāzas 
Bazūnēs»! z

Auto orientēšanās brauciens 
Zvārtavas pagastā

Teksts: Evija Zeme, Mierkalna tautas nama vadītāja



Nr. 80 2016.gada 29.jūnijā 15

Val kas pil sē ta
Ingrīda Vīlistere 01.07., Aina Celmiņa 01.07., 
Larisa Kovaļenko 01.07., Irēna Tereško 
01.07., Igors Žukovs 02.07., Ilgonis Niedra 
03.07., Līga Šaka 04.07., Semjons Narivončiks 
04.07., Aija Priedīte 04.07., Rima Paleja 
04.07., Raita Pakalne 05.07., Klaudija End-
zele 06.07., Anatolijs Buločņikovs 06.07., 
Aleksandrs Griņko 06.07., Vladimirs Šes-
takovs 08.07., Aneta Staņa 09.07., Aldis 
Cābulis 10.07., Valentīna Kiseļova 11.07., 
Rūta Pence 12.07., Pjotrs Nahajevs 12.07., Dz-
intra Šaldere 14.07., Jānis Juhņēvičs 16.07., 
Maiga Kukaine 17.07., Lūcija Vizule 18.07., 
Ludmila Lavruhina 19.07., Zoja Metus 19.07., 
Zigmunds Manīgs 20.07., Inta Dulberga 
20.07., Astra Ņestrova 20.07., Valdis Lavrov 
21.07., Larisa Ivanova 21.07., Agris Kreilis 
23.07., Edīte Brīdaka 24.07., Otārs Putrālis 
25.07., Ārija Vartanjane 25.07., Leontine 
Zute 25.07., Anna Prodniece 26.07., Skaidrīte 
Pavlova 27.07., Helmuts Jēkabsons 27.07., 
Vera Solomina 28.07., Arnolds Rancāns 
29.07., Rudīte Gromule 29.07., Jānis Leps 
29.07., Valerijs Golubevs 29.07., Aldis Zābaks 
29.07.,Roberts Čistjakovs 31.07., Gaida Piele 
31.07.

Ēr ģe mes pa gasts
Raisa Volostņikova 2.07., Uldis Aumeisters 
3.07., Arturs Piebalgs 4.07., Aija Ķībere 5.07., 
Gita Boša 6.07., Jānis Avots 7.07., Elita 
Dzerkale 16.07., Aigars Pandalons 17.07., 
Malda Dica 19.07., Dainis Valtiņš 27.07.

Kār ķu pa gasts
Alda Anita Sproģe 10.07; Artūrs Lācis 18.07; 
Ainārs Āre 22.07; Daumants Ķīkulis 25.07.

Val kas pa gasts
Modrīte Lācare 03.07., Timofejs Cup-
rijanovičs 15.07., Vilis Zvirbulis 21.07., Di-
ana Magone 23.07., Nikolajs Zinkovs 25.07.

Vijciema pa gasts
Jānis Ģērmanis 02.07, Dace Briede 12.07, Lil-
ija Druste 14.07, Vija Smilga 16.07, Elmārs 
Beikmanis 19.07, Laimonis Akmentiņš 31.07.

Zvār ta vas pa gasts 
Dzidra Švarte 17.07, Aina Kalniņa 29.07 

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.05.2016. līdz 15.06.2016.
reģistrēti 7 bērni: 3 meitenītes – Melānija, 

Virgīnija, Zane un 4 zēni – Kārlis, 
Aleksandrs, Viljams Valdis, Justs.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko att iecību speciāliste
Evija Smane.
tālr. 26444002

e-pasts: evija.smane@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Sveicam JUBILĀRUS!

16. un 17.jūlijā Valkas no-
vadā Otrajā Ieviņa er-

moņiku spēlmaņu saietā tiksies 
ermoņiku spēles vecmeistari un 
tradīcijas mantinieki.

Viena no savdabīgākajām 
Vidzemes muzikālajām tradī-
cijām – Ieviņa ermoņiku spēle, 
vēl nesen šķita teju izzudusi. 
Tomēr, pateicoties dažu tautas 
mūzikas entuziastu ieguldī-
jumam un biedrības «Skaņu-
māja» veikumam, savdabīgajam 
vietējo meistaru būvētajam in-
strumentam ir cerības atgūt ne-
pelnīti zaudēto vietu mūsu 
mūzikas dzīvē. 

Sestdien 16.jūlijā plkst. 17.00 
svētkus ieskandinās koncerts 
Kārķu estrādē – Dabas kon-
certzālē, kur muzicēs Valdis 
Andersons un kapela «Ieviņas», 
kapela «Hāgenskalna muzikan-
ti», Oskara Patjanko kapela, 
Līga Tīsiņa un Ķekavas Ieviņu 
draugi, kā arī spēlmaņi Juris 
Golvers, Juris Dūmiņš, Varis 
Auziņš, Ilona Dzērve, Arnis 
Ābelīte un Rūta Lūse. Pēc kon-
certa līdz pusnaktij muzicēšanu 
retro noskaņās turpinās za-
ļumballe ar kapelu «Hāgens-
kalna muzikanti».

Svētdien 17.jūlijā no plkst. 
11.00 interesenti aicināti uz Ēr-
ģemes pagasta «Lejaskukriem», 
kur Valmieras muzeja spe-
ciālists Alberts Rokpelnis stās-
tīs par ieviņu ziedu laiku 
mūzikas repertuāru, Oskars 

Patjanko piedāvās iepazīties un 
pilnveidot ermoņikas spēles pr-
asmes, kā arī būs iespēja spēl-
maņiem un meistariem, kam ir 
pieredze ermoņiku labošanā, 
dalīties ar savām prasmēm un 

atklājumiem. 
Pasākumu atbalsta Valsts 

kultūrkapitāla fonds, Valkas 
novads, Kārķu pagasta pārval-
de, biedrība «Ugunspuķe». z

Otrais Ieviņa ermoņiku spēlmaņu saiets
Teksts: Sandra Lipska, biedrības 
«Skaņu māja» valdes priekšsēdētāja

Kurzemes pērles «Rum-
bas Kvartets» jaunā dis-

ka «Cita dziesma» prezentācija 
«Jaunības atmiņās...» notiks 
23.jūlijā plkst. 18.00 Valkas 
brīvdabas estrādē.

«Rumbas Kvartets» ir cēlies 
no skaistās Kurzemes - Kuldī-
gas. 2013.gada maijā, kopā sa-
nāca četri Kuldīgas vīri ar 
domu pamuzicēt vienā pasā-
kumā, bet viss izvērtās daudz 
plašāk un nu jau «Rumbas 
Kvartets» ir ņēmis dalību dau-
dzos saviesīgos pasākumos.

«Rumbas Kvartets» mērķis 
ir popularizēt dzīvo instru-
mentu mūziku, kas dod iespē-
ju muzicēt arī bez pastiprino-
šām iekārtām, kā to darīja mū-
ziķi pagājušā gadsimta 20-tos 
un 30-tos gados, kā arī neļaut 
aizmirst vecās ziņģes un galda 
dziesmas! Dziedot un izpildot 
šīs dziesmas, nekas netiek sa-
mākslots, jo mūziķu sastāvs 
tiecas uz to, lai saglabātu veco 
skanējumu. Pašlaik «Rumbas 
Kvartets» sastāvam ir aptuve-

ni 100 starpkaru zaļumballēs 
spēlēto melodiju, tai skaitā 
galda dziesmas, kuras aktīvi 
tiek spēlētas arī ikvienā mūs-
dienu zaļumballē. Cilvēkiem 
tas patīk, kas arī ir galvenais 
mērķis.

Vecāka gada gājuma cilvē-
kiem, kuri ir piedzīvojuši kara 
laiku, parasti ir cits klausī-
jums, dažiem, saviešas pat 
asaras, kas liek saprast, kad 
tieši šim cilvēkam tieši šī dzies-
ma izraisa patīkamas atmiņas 
un emociju uzplūdus no pa-
gātnes, varbūt atsauc atmiņā 
pirmo deju, pirmo mīlestību, 
vai, pat kāzu valsi!

«Rumbas Kvartets» ir izde-
vis albumu «Kur esi Tu» ar 
starpkaru brīvvalsts laika po-
pulārākajām zaļumballes me-
lodijām, kuras tiks atskaņotas 
koncerta otrajā daļā, kā deju 
vakara mūzika. Pēc gada ir iz-
dots otrais albums «Cita dzies-
ma». Šajā albumā ir iekļautas 
dziesmas no vecajām dziesmu 
kladēm, kā arī ir iekļauta Arta 

Šimpermaņa sarakstītā «Mīla 
atgriezīsies» un savulaik An-
dreja Lihtenberga dziedātā 
«Vakara dziesma». 

Ar Jaunā albuma prezentā-
ciju + populārākajām dzies-
mām no iepriekšējā albuma, 
kur dziesmas tiks izdziedātas 
un maksimāli pietuvinātas 
kādreizējam skanējumam. 

Uzmanību! Šī koncerttūre ir 
īpaša ar to, kad koncerts sāk-
sies plkst. 18.00 un beigsies 
plkst. 21.00. Koncerts ir ieplā-
nots kā zaļumballe 3 stundu 
garumā. Būs lieliska iespēja 
beidzot atcerēties jaunību un 
«uzdancot» kā kādreiz jaunī-
bā! Laiks izkustēties Valkas 
pilsētas estrādē jau 23.jūlijā! 

Būs iespēja pirms un pēc 
koncerta iegādāties Rumbas 
kvarteta jauno disku.

Biļetes ir pieejamas Valkas 
kultūras nama kasē. Biļetes 
cena iepriekš pārdošanā ir 
EUR 6, koncerta vietā EUR 8.

Papildu informācija mājas-
lapā www.balles.lv z

«Rumbas Kvartets» jaunā diska 
«Cita dziesma» prezentācija – 

zaļumballe

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.05.2016. līdz 15.06.2016.
17 mirušie – Maiga Blauberga (1935.), Vasilijs 
Gubenko (1939.), Andris Podiņš (1942.), 
Laura Drulle (1980.), Andris Lībāns (1952.), 
Zenta Videmane (1922.), Alberts Smilga 
(1942.), Mirdza Lāce (1929.), Vilis Pujiņš (1942.), 
Kārlis Krauklis (1933), Georgijs Tjullinens 
(1937.), Viesturs Brencītis (1949.), Guntiņa 
Tetere (1933.), Jānis Zubovs (1938.), Modris 
Miglavs (1952.), Alvis Gustsons (1963.), Li-
gita Virse (1976.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome
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Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

Valkas novadpētniecības 
muzejā

B ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

Val kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

• 4.jūlijā plkst. 18.00 Jāņa Cimzes 
balvas pasniegšana, pasākumu kup-
linās grupa «RŪNAS» ar program-
mu «Tautiskie raksti». Ieeja bez mak-
sas.

• 8.jūlijā no plkst. 18.00 līdz 24.00 
Valkas brīvdabas estrādē Pirmais 
Valkas Alus festivāls. Alus, ēdiens, 
mūzika, piepūšamās atrakcijas, re-
kordi. Ieeja – brīva.
• 12.jūlijā plkst. 10.00 lielajā zālē 
Donoru diena.
• 16.jūlijā no plkst. 18.00 līdz 21.00 
Valkas brīvdabas estrādē Putu Pa-
radīzes ballīte bērniem. Pasaku feja, 
putas, atrakcijas, sejiņu apglezno-
šana, konkursi, saldumi. Ieeja – 2 
eiro.
• 16.jūlijā no plkst. 22.00 līdz 04.00 
Valkas brīvdabas estrādē Vasaras 
Krāsu festivāls. Deju mūzika, krāsu 
lielgabali, bufete, konkursi, balvas. 
Ieeja līdz 23.00 – 4 eiro, vēlāk – 5 
eiro. Ieeja – no 16 gadu vecuma. 
• 23.jūlijā plkst. 19.00 Valkas brīv-
dabas estrādē grupas «Rumbas 
kvartets» koncerts -zaļumballe «Jau-
nības atmiņas». Biļetes iepriekšpār-
došanā Valkas kultūras nama kasē 6 
eiro, pasākuma dienā – 8 eiro.

• No 1. līdz 15.jūlijam – izstāde 
«Skotu reālists Arčibalds Kronins».
• No 1. līdz 30.jūlijam – izstāde 
«Pazīsti Latvijas kokus un puķes»: 
Ilonas Krastiņas herbārija kolekcija.
• No 4. līdz 30.jūlijam – izstāde «... 
kur ir Valka?»: veltījums pilsētai, kas 
vēsturē pirmoreiz minēta pirms 730 
gadiem.
• 8.jūlijā plkst. 14.00 – fotoizstādes 
«Mape» atklāšana.
• No 8. jūlija līdz 31.augustam – 
fotoizstāde «Mape»: Valkas biblio-
tēkas fotokonkursa «Iztēles pro-
jekcija» darbi.
• No 25. līdz 28.jūlijam – jauno 
grāmatu dienas. Jauno grāmatu iz-
sniegšana 29.jūlijā. • No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde 

«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2016» grāmatu kolekcija: lasi un 
izvēlies savu vērtīgāko grāmatu!
• No 4. līdz 22.jūlijam – zīmējumu 
konkurss «Koši zied vasariņa».
• 26.jūlijā plkst. 12.00 – zīmējumu 
konkursa noslēguma pasākums, 
dalībnieku apbalvošana.

Trīs vasaras vakari pie upes
• 15.jūlijā plkst. 20.00 Vijmalā pie 
tautas nama koncerts «Vakarvēja 
rotaļas», ar jautrām un romantiskām 
noskaņām viesosies Naukšēnu no-
vada radošā apvienība «Krelles».
• 22.jūlijā plkst. 20.00 Vijmalā pie 
tautas nama, Kauguru pagasta 
amatierteātra izrādes A.Upīša lugas 
«Ragana» un «Dzimumdienas rītā».
• 29.jūlijā plkst. 20.00 Vijmalā pie 
tautas nama, dubultautorkoncerts 
«Satikšanās». Savas dziesmas pre-
zentēs Inga Ruka un Dace Purvlīce.

• 16.jūlijā Auto orientēšanās brau-
ciens pa un ap Zvārtavas pagastu.
• 30.jūlijā Mierkalna Tautas namā 
– Zvārtavas pagasta amatierteātra 
«Latviānis» izrāde «Kāzas Bazūnēs», 
pēc izrādes balle kopā ar muzikālo 
duetu «Ceļotāji». 

• 9.jūlijā plkst. 14.00 Valkas pagas-
ta «Strautiņos» dzejnieces Velgas 
Kriles piemiņas pēcpusdiena.
• 16.jūlijā plkst. 10.00 Lugažu 
muižas parkā notiks 15.Valkas pa-
gasta sporta spēles, pēc sacensībām 
zaļumballe.
• No 28.jūlija Valkas pagasta saieta 
namā «Lugažu muiža» apskatāma 
fotogrāfi ju izstāde «Vēstules no 
Āfrikas».

• 30.jūlijā Ērģemes pilsdrupās:
• plkst. 16.30 Turnas tautas nama 

bērnu dramatiskā kolektīva izrāde 
«Trīs sivēntiņi un vilks»;

• plkst. 17.00 Jāņa Paukštello kon-
certs;

• plkst. 19.00 Pociema amatier-
teātra izrāde «Liepas pie baznīcas»;

• plkst. 20.00 Ērģemes pagasta 
pašdarbnieku un vieskolektīvu kon-
certs «Kopā jautrāk», pēc koncerta 
zaļumballe kopā ar grupu «Rolise».

• No 11.jūlija kamīnzālē – fotoiz-
stāde «Durvis».
• 16.jūlijā plkst. 19.00 – II Ieviņa 
ermoņiku spēlmaņu un kapelu kon-
certs Dabas koncertzālē, pēc kon-
certa – balle, «Hāgenskalna muzi-
kanti».
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Lugažu muižā

Paplašinot un uzlabojot pie-
dāvāto pakalpojumu klāstu, 

šī gada jūnijā SIA «Vidzemes 
slimnīca» Valkas fi liālē atvērts 
neiroloģisko un iekšķīgo slimību 
dienas stacionārs ar divām gultas 
vietām. Valkas dienas stacionārā 
pārmaiņus strādā divi ārsti - inter-
nists dr. G.Kļaviņš un neirologs dr. 
O.Točs, kā arī medmāsas. Dienas 
stacionāra pakalpojums ir ārst-
niecības vai diagnostikas pakalpo-
jums ārstniecības iestādē, kur per-
sonai ārstēšanu un veselības aprūpi 
nodrošina nepilnu diennakti (ne 
agrāk kā no plkst.  6.00 un ne vēlāk 
kā līdz plkst. 22.00) un ne mazāk kā 
trīs stundas veic manipulācijas vai 
nodrošina personas novērošanu 
pēc manipulāciju veikšanas. Die-
nas stacionārā sniedz ārstniecības 
pakalpojumus, kurus to sarež-
ģītības, risku vai laikietilpības 
dēļ nav iespējams sniegt ambulato-
ri, tomēr kuru dēļ nav nepieciešama 
pacienta uzņemšana stacionārā, lai 
nodrošinātu ārstniecības personu 
diennakts uzraudzību. (no 17.12.2013. 
MK noteikumiem Nr. 1529)

Dienas stacionārā ar ģimenes 
ārsta vai speciālista norīkojumu 
var saņemt nepieciešamās medicī-
niskās manipulācijas, piemēram,  
medikamentu ievadīšanu intrave-
nozas infūzijas ceļā («sistēmu»), un 
citas, ko sarežģītības, riska vai 
laikietilpības dēļ nav iespējams 
veikt ambulatori. Medicīniskās ma-
nipulācijas notiek ārstniecības per-
sonāla uzraudzībā.

Lai saņemtu medicīnisko paka-
lpojumu dienas stacionārā, pa-
cientam jāpiesakās Valkas poli-
klīnikas reģistratūrā pa tālruni 
64722307 un jāvienojas par kon-
krētu laiku, kad šos  pakalpojumus 
iespējams saņemt. Pacienta iemak-
sa par dienas stacionārā pavadīto 
dienu ir 7,11 eiro. Pacienta iemaksa 
nav jāmaksā no pacientu iemaksas 
atbrīvotajām iedzīvotāju katego-
rijām. Plašāku informāciju var sa-
ņemt Valkas poliklīnikas reģistra-
tūrā.

Papildus dienas stacionāra pa-
cients var saņemt: 
• maksas pakalpojumu «Fizikālā  
terapija» – ar ģimenes ārsta vai spe-
ciālista nosūtījumu;
• valsts un maksas  pakalpojumu 
«Nodarbības pie fi zioterapeita» – ar 
fi zikālās un rehabilitācijas medi-
cīnas ārsta  nosūtījumu.

Ja iedzīvotājiem nepieciešama 
palīdzība pēkšņu saslimšanu, trau-
mu, hroniskas slimības saasināša-
nās gadījumā, kā arī citos gadī-
jumos, kad nepieciešama ārstnie-
cības personu iejaukšanās, palīdzī-
bu visu diennakti, arī brīvdienās 
un svētku dienās, var saņemt SIA 
«Vidzemes slimnīca» Steidzamās 
medicīniskās palīdzības punktā 
(SMPP) Valkā, Rūjienas ielā 3 
(ieeja blakus Neatliekamajai medi-
cīniskajai palīdzībai). Valkas SMPP 
tālrunis 27 036 534.
No pacienta iemaksas atbrīvotās 

iedzīvotāju kategorijas:
• bērni vecumā līdz 18 gadiem;

• grūtnieces un sievietes pēc-
dzemdību periodā līdz 42 dienām 
(ja tiek saņemti veselības aprūpes 
pakalpojumi, kas saistīti ar grūt-
niecības un pēcdzemdību novēro-
šanu un grūtniecības norisi);
• politiski represētās personas, 
Nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieki un Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku likvidācijā 
cietušās personas, kā arī tās seku 
likvidācijā cietušās personas;
• I grupas invalīdi;
• tuberkulozes slimnieki un paci-
enti, kuriem veic izmeklējumus tu-
berkulozes noteikšanai;
• psihiski slimas personas, saņe-
mot psihiatrisko ārstēšanu;
• pacienti, saņemot hroniskās he-
modialīzes, hemodiafi ltrācijas un 
peritoneālās dialīzes procedūras 
visā ārstniecības procesa laikā;
• personas, kuras saņem veselības 
aprūpes pakalpojumus 17.12.2013. 
MK Noteikumu Nr.1529 6. pieli-
kumā minēto infekcijas slimību 
gadījumos;
• pacienti, saņemot ilgstošu plaušu 
mākslīgo ventilāciju mājas ap-
stākļos;
• orgānu donori;
• personas, kuras saņem veselības 
aprūpi mājās vai paliatīvo veselības 
aprūpi stacionārajās ārstniecības 
iestādēs paliatīvās aprūpes pakal-
pojumu programmā, kā arī pa-
liatīvo veselības aprūpi, ko sniedz 
ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
• trūcīgās personas, kas par tādām 
atzītas saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par kārtību, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par trūcīgu;
• Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienesta darbinieki;
• personas, kurām neatliekamo 
medicīnisko palīdzību sniedz ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 
(ātrās palīdzības) brigādes;
• personas, kuras saņem pakalpo-
jumus ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas insti-
tūcijās, kas reģistrētas Sociālo pak-
alpojumu sniedzēju reģistrā, ārst-
niecības iestādē uzrādot dokumen-
tu, kas apliecina minēto faktu;
• visi iedzīvotāji, kuriem veic pro-
fi laktiskās apskates un izmeklē-
jumus (bērnu profi laktiskā veselī-
bas aprūpe, vēža profi lakse) nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• visi iedzīvotāji, kuriem veic vak-
cināciju vakcinācijas kalendāra ie-
tvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī 
vakcināciju pret gripu atbilstoši 
noteikumiem par ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un me-
dicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijas kārtību;
• ja viena kalendārā gada laikā 
veiktās pacientu iemaksas sasnie-
gušas 569,15 eiro un pacients, uz-
rādot maksājumus apliecinošus do-
kumentus, ir saņēmis atbrīvojumu 
kādā no Nacionālā veselības die-
nesta teritoriālajām nodaļām. 

Valkas poliklīnikā atvērts 
neiroloģisko un iekšķīgo 

slimību dienas stacionārs
Teksts: Teksts: Edīte Balode, Valkas novada Sabiedrības veselības organizatore

Sievietes tiek aicinātas veikt krū-
šu izmeklējumus tuvāk savai 

dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mo-
bilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 4.
jūlijā pie Valkas ģimnāzijas Raiņa iela 
28a.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uz-
aicinājuma vēstuli no Nacionālā ve-
selības dienesta Valsts skrīninga pro-

grammas ietvaros izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir de-
rīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datu-
ma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgum-
attiecību ar Nacionālo veselības dien-
estu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 
67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš 
sagatavot personas kodu). 

Mobilais mamogrāfs


