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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Ir iesācies Jaunais 2017.gads, bet joprojām gribas vēl pakavē-
ties skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā decembrī, kad 

vistumšākajā laikā pilsētā varējām vērot skaisti izgaismotus lo-
gus, ēkas, māju pagalmus. 7.janvārī gaismas pēcpusdienā pēc 
biedrības «Valkas Dāmu klubs» aktīvistu un arī brīvprātīgo 
ierosinājumiem Valkas novada domes Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas priekšsēdētāja Unda Ozoliņa pasniedza Domes 
pateicības par Ziemassvētku gaismu rotājumu veidošanu:

1. Uzņēmumu grupā: Valkas aptiekai un Bistro «Jumis»;
2. Privāto māju grupā: Cukānovu ģimenei – Muzeja iela 3, 

Jansonu ģimenei – Zemgales iela 62, Gindru ģimenei – Varoņu 
iela 49a, Feldmaņu ģimenei – Oškalna iela 14;

3. Daudzdzīvokļu māju logi un lodžijas: Ārgaļu ģimenei – 
Ausekļa iela 2, Piško ģimenei – Raiņa iela 14, Dumarānu ģimenei 
– Raiņa iela 5.

Uzvarētāji saņēma arī Dāmu kluba sarūpētās balvas.
Vērtēšana ir diezgan subjektīva, viens no mērķiem ir vienmēr 

atklāt jaunus objektus, it kā censties neatkārtoties apbalvot jau 
iepriekšējos gados suminātos. Parasti netiek sadalītas vietas, bet 
šogad gribas izcelt Cukānovu ģimenes veikumu, kuru gribas 
salīdzināt ar iespēju atrasties kosmosā. Bija daudzi negaidīti 
pārsteigumi pilsētas nomalē kā Gindru ģimenes izveidotās gais-
mas un Feldmaņu ģimenes mājīgās un siltās gaismas Oškalna 
ielā. Vērotāji un vērtētāji nevarēja vienaldzīgi paiet garām jau 
iepriekšējos gados apbalvotajām mājām Ceriņu ielā, Rīgas ielā, 
Merķeļa ielā, Līvu ielā, Apvienības un Parka ielā. Varētu uzskaitīt 
daudzus uzvārdus, bet tad jau vajadzētu veselu lapaspusi. Paldies 
Jums visiem! Gaišs un starojošs bija mikrorajons ar savā 
daudzveidīgajām gaismas rotaļām, sākot no vienkāršas un skais-
tas eglītes vai izgaismota rūķa logā līdz agresīvām, spilgtām 
zaigojošām gaismas virtenēm. Gaumes ir dažādas, tādēļ arī 
vērtējumi nereti ir atšķirīgi. 

Prieks, ka iedzīvotāji speciāli iet pastaigās vai brauc pa pilsētu, 
un priecājās par izveidotajām gaismām un nereti arī mums iesa-
ka apskatīt un izvērtēt. Paldies visiem veidotājiem un vērtētā-
jiem! Paldies arī novada domei, ka pilsētā bija vairāki jauni gais-
mas objekti un skaistā egle Lugažu laukumā. Dabā viss iet uz 
gaismas pusi. Lai arī mums visiem pietiek gaismas sirdī un dvē-
selē, tad varēsim paveikt daudz  ko labu gan sev, gan līdzcilvē-
kiem. z

Lai nepietrūkst gaismas
Teksts: Mārīte Magone, biedrības «Valkas dāmu klubs» vadītāja

Valkas novada do-
me aicina izvirzīt 

pretendentus 2017.gada 
Jāņa Cimzes balvai. Val-
kas novada izglītības 
iestādes, kā arī ikviens 
novada iedzīvotājs aici-
nāts iesniegt pieteikumu 
domes priekšsēdētāja 
sekretariātā (Beverīnas 
iela 3, Valka) līdz 22.jū-
nijam.

 Balvu var iegūt nova-
da pedagogs par ievēro-
jamu un ilggadēju iegul-
dījumu talantīgo skolē-
nu apzināšanā un izglī-
tošanā, kā arī par zināt-
niskās pētniecības darba 
vadīšanu un/vai organizēšanu. 
Jāņa Cimzes balvā ietilpst dip-
loms un vienreizēja stipendija.

 Svinīga balvas pasniegšanas 

ceremonija notiks Jāņa Cimzes 
dzimšanas dienā 3.jūlijā plkst. 
18.00 Valkas novadpētniecības 
muzejā. z

Aicina izvirzīt pretendentus 
2017. gada Jāņa Cimzes balvai

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas novada domes Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Kur tad vēl, ja ne pie Latvijas-Igaunijas robežas dzīvo cilvēki, kuriem dzimtā 
valoda ir latviešu vai igauņu un mazākā vai lielākā mērā, viņi ir apguvuši arī 
otro valodu.

Varbūt pazīsti kādu, kurš var komunicēt abās valodās? Varbūt Tu pats esi 
viens no tiem? Tādā gadījumā Valkas biedrība Latvijas - Igaunijas institūts lūdz 
dot par sevi ziņu un/vai dalīties ar šo uzaicinājumu.

Lūdzu, nosūti ziņu uz e-pasta adresi marite.uibo@valka.lv
Kad jūs būs jau vismaz tik daudz, ka var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem 

(klusītēm ceram, ka būs vairāk), tad satiksimies, iepazīsimies, parunāsimies un 
domāsim, kā mēs viens otram varētu būt noderīgi!

Ar sveicieniem, Latvijas – Igaunijas institūts Mārīte Uibo un Lilita Šicāne

28.janvārī plkst. 19.00 Valkas pil-
sētas kultūras nama Lielajā 

zālē notiks svinīga Valkas novada labāko 
sportistu un komandu apbalvošana. Pa-
sākuma laikā apbalvos arī sacensību se-
riāla «Valkas četrcīņa – 2016» kopvērtēju-
ma laureātus.

Lai saglabātu intrigu, visi «Sporta lau-
reāts – 2016» titula ieguvēji tiks paziņoti 
pasākuma dienā.

Pēc pasākuma svinīgās daļas notiks 

balle, kurā spēlēs grupa «RR-Band».
Sporta laureātiem un Valkas četrcīņas 

godalgoto vietu ieguvējiem ierašanās pa-
sākumā ir bez maksas. Pārējiem intere-
sentiem ir iespēja apmeklēt pasākumu 
un rezervēt galdiņus par 3 EUR no per-
sonas, iepriekš piesakoties pa e-pasta ad-
resi sports@valka.lv vai zvanot uz tel. nr. 
29424580 (Māris Koops). Pieteikties ie-
spējams līdz 26.01.2017 plkst.12.00. z

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

«Sporta laureāts 2016» un 
«Valkas četrcīņa 2016» sezonas 

apbalvošanas pasākums 
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Paldies labajām tantēm!
Dimanta pāris Františka un Ar-

nolds Langi sveicējus – novada do-
mes priekšsēdētāju Ventu Armandu 
Kraukli un novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāju Māru Zeltiņu sa-
gaida savā mājīgajā dzīvoklī. Cienā-
joties ar gardām pusdienām un paš-
gatavotiem labumiem no Langu ģi-
menes dārziņa, uzklausām atmiņu 
stāstu. 

Polijā dzimusī baltkrievu meitene 
Františka uz Latviju kopā ar māti at-
brauca 1947.gadā. Vasarā meitene ga-
nīja govis un cūkas, bet ziemā mācī-
jās latviešu skolā. Pēc 8-gadīgas sko-
las pabeigšanas Matīšos, Františku 
uz Valku uzaicināja Almas tante, 
kura, izrādās, bija pazīstama arī ar 
Arnolda ģimeni. Meitene sāka strā-
dāt Igaunijas gaļas kombinātā,  pēc 
tam ēdnīcā «Liepa». Kādu vasaras 
vakaru ballē Františka iepazinās ar 
Arnoldu, kas tolaik dienēja jūras 
aviācijā, bet savu atvaļinājumu pa-
vadīja Valkā, ciemojoties pie savas 
tantes. Arnolda atvaļinājums bei-
dzās un viņš atgriezās dienēt vēl uz 
veseliem 3 gadiem, un visu šo laiku 
Františka saņēma drauga vēstules. 
Pēc demobilizācijas jauneklis atgrie-
zās Valkā, draudzība turpinājās un 
kādā brīdī pārauga mīlestībā.

1956.gada 24.decembrī Františka 
un Arnolds sareģistrēja laulību Val-
kas Dzimtsarakstu nodaļā un pēc 
laiciņa to vēl «nostiprināja» Valkas 
Lugažu ev.- luteriskajā baznīcā.

Plecu pie pleca aizvadīta darbīga 
un skaista dzīve. Františka visu dar-
ba mūžu «mielojusi» valcēniešus – 
viņas veikums sabiedriskajā ēdinā-
šanā savulaik augsti novērtēts – 
Františka Lange apbalvota gan ar 
Darba Sarkanā Karoga ordeni, gan 
ar Ļeņina ordeni!

Františka un Arnolds ar lepnumu 
stāsta par dēlu Gunāru, kas Norvē-
ģijā strādā celtniecībā un jau drīzu-
mā plāno atgriezties dzimtenē. Pāri 

priecē trīs mazbērni un mazais maz-
mazdēliņš.

Visspēcīgākais brāļa draugs 
kļūst par otru pusīti

Pie Zelta pāra Annas un Romana 
ciemojāmies viņu siltajā un mājīgajā 
mājā Pedeles upes krastā.

Šī pāra stāsts sākās Kijevā, Ukrai-
nā, kur Anna dzimusi un dzīvojusi, 
bet Romans pēc dienesta armijā pa-
licis strādāt milicijā. Annas brālis 
bieži veda ciemos savu draugu Ro-
manu – čaklu un strādīgu puisi, kas 
patika gan Annas vecākiem, gan, 
protams, Annai pašai!

Anna ar lepnumu stāsta, ka Ro-
mans jaunībā nodarbojās ar vairā-
kiem cīņas veidiem un neviens no 
darba kolēģiem nav spējis pārvarēt 
viņu, tik spēcīgs un spējīgs viņš bija!

Tā jaunieši viens otrā ieskatījās un 
iemīlējās. Gredzeni tika mīti Kijevas 
Dzimtsarakstu nodaļā, bet svinības 
notika Annas vecāku mājās ar dau-
dziem viesiem, ar mūziku un dzie-
dāšanu, kā pienākas. 

Pēc dažiem gadiem Romana mam-
ma palika viena un viņš kopā ar sie-
vu un mazo dēliņu atgriezās dzim-
tenē. Vēlāk jau Valkā pārim piedzi-
ma vēl viens dēls.  Tagad abi dēli 
dzīvo Valgā, nodarbojas ar mežsaim-
niecības pakalpojumu sniegšanu, 
bet mazdēls dzīvo Anglijā. 

Anna un Romans ir aizvadījuši 
darbīgu un strādīgu mūžu: sieva 25 
gadus nostrādājusi Valkas mēbeļu 
fabrikā, bet vīrs sākotnēji strādājis 
par šoferi kādā Igaunijas uzņēmu-
mā, bet vēlāk līdz pat pensijas vecu-
mam – Valkas mēbeļu fabrikā. 

Vasarā Anna un Romans darbojas 
dārzā, audzējot izcilus tomātus un 
citus dārzeņus, kā arī kopjot apmē-
ram 1 ha lielo mājai piegulošo zemes 
gabalu.  

Abiem mūsu lieliskajiem pā-
riem novēlam labu veselību, sati-
cību un možu garu! Lai nepazūd 
spēks turpmākajiem dzīves ce-
ļiem!!! z

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

MŪSU LEPNUMS – DIMANTS UN ZELTS!
Novada dome sveic kāzu jubilārus!

Dimanta pāris – Františka un Arnolds Langi.

Zelta pāris – Anna un Romans Savicki. 

Pagājušā gada nogalē Ziemassvētku labdarības 
tirgus izsolē tika vākti līdzekļi ergonomiskas 

funkcionālās gultas iegādei, kas nepieciešama Sociālā 
aprūpes nama (pansionāta) iemītniekiem. 

Labdarības izsolē tika saziedoti 204,64 eiro, kas kal-
po kā cerību stars, ka gultas iegāde kādam kopjamam 
pansionāta iemītniekam ir reāla. Pansionātā būtu ne-
pieciešamas 4 šādas gultas, bet vienas šādas speciālās 
gultas izmaksas ir aptuveni 700 eiro.

Lai cerību stars pārtaptu par saules staru, kas prie-
cē pansionāta iemītniekus un aprūpētājus, Valkas no-
vada domes administrācijas ēkā Beverīnas ielā 3 un 
Valkas pilsētas kultūras namā ir izvietotas ziedojumu 
kastes, kur katrs, kuram nav vienaldzīga veco, nevarī-
go cilvēku labsajūta, aicināts ZIEDOT kādu eiro mo-
nētu vai naudas zīmi, vai iemaksāt Valkas novada do-
mes ziedojumu kontā LV15UNLA0050014343001 ar 
mērķi «Ergonomiskas funkcionālās gultas iegādei 
Valkas novada sociālā aprūpes nama iemītniekiem», 
lai drīzākajā laikā sapnis par funkcionālo gultu kļūtu 
par īstenību.

Ziedojumi ergonomiskas funkcionālās gultas iegā-
dei tiks vākti līdz 2017.gada 22.aprīlim (ieskaitot). Zie-
dojumu vākšanas noslēgumā plānots skaists pašdarb-
nieku labdarības koncerts. z

Lai sapnis kļūtu par īstenību 
Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes Sabiedrības 
veselības organizatore

Zelta vērtības

Domājot par Valkas novada iedzīvotāju labklājību 
un medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlaboša-

nu, biedrība «Atbalsts Valkai» sadarbībā ar biedrību «Lat-
vijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja» pagājušā gada ok-
tobrī  aizsāka labdarības akciju «Latvijā vadošie ārsti lau-
kos». 

Šīs akcijas ietvaros Valkā viesojušies jau divi ārsti  - SIA 
«Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca» klīni-
kas «Gaiļezers» asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls un Rī-
gas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionā-
ra «Gaiļezers» Uroloģijas klīnikas rezidents – urologs 
Kļims Ļeoņenko.

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi par šo akciju, īpaši 
par iespēju saņemt daktera J.Rozentāla konsultāciju tepat, 
Valkā, biedrības šo akciju turpinās arī šogad. Asinsvadu 
ķirurgs J.Rozentāls varētu pieņemt Valkā jau februāra mē-
nesī. Precīzs datums šobrīd vēl nav zināms, tas interesen-
tiem tiks paziņots atsevišķi. Par iespējām pierakstīties pie  
J.Rozentāla lūdzu interesēties pa tālr. 28644365.

Akcijas noteikumi nav mainīti. Pacientu pieņemšana 
notiks Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas Veselī-
bas istabā, Semināra ielā 23. Lai nodrošinātu akcijas ilgt-
spēju, visi ieinteresētie  pacienti konsultācijas dienā tiks 
lūgti veikt mērķziedojumu 12 eiro apmērā. z

Latvijā vadošie ārsti Valkā arī šogad Precizējums rakstam 
«Informācija personām, 

kuras vēlas saņemt sociālos 
pabalstus no pašvaldības»

SEB banka pieņem klientus 
trešdienās vienu reizi mēnesī, 
par to iepriekš paziņojot, no 
plkst. 13.00 līdz 16.00 Rīgas ielā 22 
(Tūrisma un informācijas centra 
telpās).

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes Sabiedrības veselības 
organizatore
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2016.gads Valkas novada kultū-
ras dzīves attīstībā turpināja 

pozicionēties ar norisēm, kas stipri-
na, uztur, un no jauna rada, kopējas 
novada kultūras nacionālās vērtī-
bas.

Valkas novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 
plānojot savu darbību, tika noteiktas 
prioritātes, pamatojoties uz kurām 
izvirzīti konkrēti uzdevumi. To 
veikšanai tika pakārtota arī nodaļas 
darbība budžeta gada ietvaros. 

Novada kultūras iestādes – tautas 
nami, kultūras nams veidoja un pie-
dāvāja iedzīvotājiem dažādus kultū-
ras pasākumus (ap trīsi simti), kuri 
bija strukturēti dažādu auditoriju 
kultūras interešu apmierināšanai.

Ar 2016.gada 1.septembri visi no-
vada bērnu un jaunatnes amatier-
mākslas kolektīvi juridiski pārgāja 
Bērnu un jauniešu centra «MICE» 

pārziņā. 
Valkas novada kultūras iestādēs 

turpināja darboties amatiermākslas 
kolektīvi, kopskaitā trīsdesmit seši 
(tajā skaitā Dziesmusvētku tradīciju 
procesa uzturētāji – 22). Nenovērtē-
jams ir to ieguldījums novada kul-
tūrvides veidošanā, kā arī ar saviem 
iestudējumiem un koncertprogram-
mām tie piedalījušies novada, reģio-
na un starptautiskajos pasākumos.

Valkas novadā turpināja pasāku-
mus («Baltā galdauta svētki», Valsts 
lielformāta karoga pacelšana) kopu-
mu, kas veltīti Latvijas valsts simtga-
dei, lai tie kulminētu Valkā 2017.
gadā atzīmējot Latviešu Pagaidu Na-
cionālā padomes un pieņemto dekla-
rāciju «Ārvalstīm un tautām» simt-
gadi, kas būtībā ir pirmais doku-
ments idejai par Latvijas valstisku-
mu.

Dziesmu un deju svētku dalībnie-
ku kustības ilgtspējas nodrošināša-
nai notika koru, vokālo ansambļu, 

deju kolektīvu, folkloras kopu un 
amatierteātru skates. Turpinājās arī 
netradicionālo deju kopu izvērtēša-
na koncertā-skatē. 

Novada deju kolektīvu vadītāji 
piedalījās Latvijas Nacionālais kul-
tūras centra sadarbībā ar Ogres no-
vada Kultūras centru rīkotajā profe-
sionālās pilnveides kursos «Radošā 
vasara» Ogrē. Deju kolektīvu vadītā-
ji kursu laikā aktīvi piedalījās meis-
tarklasēs, teorētiskās un praktiskās 
nodarbībās un diskusijās. 

Lai bagātinātu Valkas novada 
kultūras dzīvi, šīs nozares iestāžu 
darbinieki kopumā 2016.gadā ar pro-
jektu un atbalstītāju palīdzību pie-
saistīja papildus novada kultūras 
norišu budžetam ap EUR 37 987,50.

Mūsu novadam sekmīgi turpinā-
jās sadarbība ar Latvijas Nacionālo 
kultūras centru, kas 2016.gadā kul-
minējas ar Vislatvijas tautas muzi-
kantu svētkiem un lieluzvedumu 
«Uzrausim danci Valkā!» Valkas 

brīvdabas estrādē. 
Novadā notikuši vairāki profe-

sionālās mūzikas koncerti ar VKKF 
atbalstu.

2014.gada 26.jūnijā Valkas novada 
dome apstiprināja nolikumu par 
Jāņa Cimzes balvas  nodibināšanu. 
Nolikumā teikts: «Jāņa Cimzes bal-
vu piešķir ik gadu Valkas novada 
pedagogiem par ievērojamu un ilg-
gadēju ieguldījumu talantīgu skolē-
nu audzināšanā un izglītošanā…»

Balvas piešķiršanas komisija, iz-
skatot izvirzītos pretendentus bal-
vai, nolēma to 2016.gadā piešķirt – 
Valkas ģimnāzijas sociālo zinību, 
ģeogrāfijas un ekonomikas skolotā-
jai Guntrai Gaidlazdai.

Valkas Novadpētniecības muzeja 
dārzā svinīgo pasākumu kuplināja 
grupa «RŪNAS» ar programmu 
«Tautiskie raksti».

Kultūrizglītības jomā realizējām, 
2014.gadā aizsākto tradīciju, «Jāņa 
Cimzes Valkas rudens lasījumus». 

PĀRSKATS: 2016.

Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu nodaļas 2016.gada veikuma apkopojums

2016.gadā Valkas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā sastā-

dīti 267 civilstāvokļa aktu reģistri: 
85 dzimšanas, 36 laulības un 146 
miršanas reģistri.

Veikti 14 papildinājumi un labo-
jumi reģistros, noformētas 4 vārda, 
uzvārda maiņas lietas. Sagatavotas 
un izsniegtas 327 ģerboņapliecības 
un 92 izziņas un izraksti. 

Dzimšana
2016.gadā Valkas novada Dzimt-

sarakstu nodaļā sastādīts 85 dzim-
šanas reģistri, kas ir par 4 vairāk 
nekā 2015.gadā. Piedzimušas 43 
meitenītes un 42 zēni. 48 (57%) bērni 
dzimuši, vecākiem esot laulībā, 33 
reģistri sastādīti, pamatojoties uz 
vecāku kopīgu iesniegumu par pa-
ternitātes atzīšanu, bet 4 dzimšanas 
reģistros ziņu par tēvu nav. 21 ģi-
mene sagaidījusi savu pirmdzimto, 
38 gadījumos bērns bija otrais savu 
vecāku ģimenē, 20 – trešie, 1 – ce-
turtais, 2 – piektie, viens – septītais 
un viens – devītais! 40 jaundzimu-
šo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija 
Valkas pilsētā, 12 – Valkas pagastā, 
7 – Ērģemes pagastā, 6 – Kārķu pa-
gastā, 3 – Vijciema pagastā, 7 – Zvār-
tavas pagastā, 10 – citās pašvaldībās. 
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts 
jūnijā un augustā, kad novadā pie-
dzima tikai pa 4 bērniņiem, visvai-
rāk – martā un septembrī – pa 9 un 
oktobrī – 10! Īsti jauka diena bija 26. 
septembris, kad Dzimtsarakstu no-
daļā tika piereģistrēti 3 bērni!

Vispopulārākie meitiņu vārdi 
bija Dārta un Emīlija – tos vecāki iz-
vēlējušies pa 4 reizēm, 3 meitenītēm 
dots vārds Paula. Zēniem šogad iz-
teikti populārākā vārdiņa nav – pa 2 
reizēm dzimšanas apliecībās ierak-
stīti vārdi Adrians, Emīls, Markuss, 
Roberts un Rūdolfs, pārējie vārdi 
izvēlēti pa vienai reizei.

Pieaudzis to bērnu skaits, kam 
vecāki devuši divus vārdus – 2016.
gadā 2 vārdi doti 7 meitenēm un 4 
zēniem.

Miršana
Diemžēl 2016.gadā audzis reģis-

trēto mirušo skaits – reģistrētas 146 
miršanas, kas ir par 12 vairāk, kā 
2015.gadā. Mirušas 67 sievietes un 
79 vīrieši. Miruši 74 Valkas iedzīvo-
tāji, 14 Ērģemes pagastā, 5 Kārķu pa-
gastā, 22 Valkas pagastā, 6 Vijciema 
pagastā, 4 Zvārtavas pagastā dzīvo-
jušie un 21 citās pašvaldībās dzīvoju-
šais. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu 
miršanas gadījumi, samazinājies arī 
mirušo skaits «spēka gados», tādēļ 
pieaudzis mirušo vidējais vecums. 
Vecumā no 0 līdz 40 gadiem miruši 
3 cilvēki, vecuma grupā no 41 – 50 
gadiem – 3, vecuma grupā no 51 – 60 
gadiem – 12, vecuma grupā no 61 – 
70 gadiem – 30, vecuma grupā no 71 
– 80 gadiem – 44, vecuma grupā no 
81 – 90 gadiem – 42, vecuma grupā 
no 90 – 99 gadiem – 10, virs 100 ga-
diem – 2 mirušie.

Vismazākais mirušo cilvēku 
skaits ir bijis agrā pavasarī – martā 
– 8, aprīlī – 9 mirušie, vislielākais – 
vasarā – jūnijā – 16, jūlijā – 15, savu-
kārt novadam «vismelnākās» die-
nas bija 11.februāris, 3. un 27.jūnijs, 
4.augusts un 4.septembris, kad kat-
ru dienu miruši 3 cilvēki. 

Dabiskais pieaugums – 
joprojām ar mīnusa zīmi

Kaut arī dzimušo skaits ir ne-
daudz audzis, demogrāfiskā situā-
cija novadā 2016.gadā diemžēl īpaši 
neuzlabojās. Dabiskais pieaugums 
joprojām ir negatīvs – mirstība par 
61 pārsniedza dzimstību, un šī star-
pība ir iepriekšējo gadu līmenī.

Laulība
Salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad 

Valkas novadā bija noslēgtas 43 lau-
lības, pērn to skaits samazinājās līdz 
36 un atgriezās iepriekšējo gadu lī-
menī. Sešas laulības reģistrētas baz-
nīcās. Pirmajā laulībā stājušies 28 
vīrieši un 26 sievietes, laimi otro rei-
zi mēģinājuši atrast 6 vīrieši un 10 
sievietes, viens kungs «otro pusīti 
apņēma» trešo, viens – ceturto reizi. 
Jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, 
vecākajam – 60 gadi, jaunākajai līga-

viņai – 20 gadi, vecākajai – 62 gadi! 
Līdzīgi kā citus gadus populārākie 
kāzu mēneši bijuši jūlijs un augusts. 
Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās 3 
mūsu organizētās «bezmaksas lau-
lību akcijas» pāri.

Nemainīgi liels ir šķirto laulību 
skaits – atzīme par laulības šķiršanu 
izdarīta 36 reģistros (tieši tikpat bija 
2015.gadā). 

Ceremonijas un svētki
Valkas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā notiek arī svinīgas bērnu 
dzimšanas reģistrācijas un kāzu ju-
bileju ceremonijas, kā arī tiek orga-
nizēti dažādi lielāki pasākumi.

Pērn jau piekto reizi īstenojām 
mūsu tradīciju – par godu Starptau-
tiskajai ģimenes dienai BEZMAK-
SAS SVINĪGO LAULĪBU CERE-
MONIJU. Jaunajiem pāriem nebija 
jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet 
tikai valsts nodeva – EUR 14, un šī 
bezmaksas laulību «akcija» paredzē-
ta pāriem, kuri nevēlas vai nevar at-
ļauties rīkot lielas kāzas ar daudziem 
viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib 
pavadīt tikai ar saviem vedējiem un 
vistuvākajiem cilvēkiem. Par šo pa-
sākumu parasti saņemam labas at-
sauksmes, tādēļ plānojam tādu rīkot 
arī šogad – 13.maijā. Ceram sagaidīt 
gan jaunas ģimenītes ar esošiem vai 
gaidāmiem mazuļiem, kā arī pārus, 
kuri kopā nodzīvojuši daudzus ga-
dus un kuriem jāsakārto tikai attie-
cību juridiskā daļa. PIETEIKŠANĀS 
LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI – LĪDZ 
12.APRĪLIM!

Pagājušā gadā arī nu jau tradicio-
nāli Starptautiskās bērnu aizsardzī-
bas dienas pasākumu ietvaros no-
tika LIELĀ RATU PARĀDE, kuras 
organizēšanā piedalījās arī Dzimt-
sarakstu nodaļa. Atsaucība bija liela 
un par vairāk nekā 20 bērnu vecāku 
izdomu un fantāziju ratiņu noformē-
šanā varēja tikai pabrīnīties! Intere-
santāko «braucamrīku» noformētāji 
kā parasti saņēma balvas! Arī šogad 
VISI AICINĀTI UZ LIELO RATU 
PARĀDI 1.JŪNIJĀ!

Pērn no jau otro reizi rīkojām 
STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES 
DIENAI VELTĪTU PASĀKUMU 

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ DZIMUŠA-
JIEM MŪSU NOVADA BĒRNIEM. 
Uz šiem svētkiem tika aicināti 2015.
gadā dzimušie Valkas novadā dek-
larētie bērni ar vecākiem. Tapa nu 
jau tradicionālā visu gadā dzimušo 
mazuļu un viņu vecāku kopbilde, 
bērni saņēma pašvaldības dāvanu 
– sudraba karotīti ar novada ģer-
boni un bērna vārdiņa gravējumu! 
Ielūgumus uz šī pavasara svētkiem, 
kas notiks 13.maijā, saņems novada 
2016.gadā dzimušie un viņu ģime-
nes!

Pagājušajā gadā turpinājām 
sveikt novadā dzīvojošos Zelta un 
Dimanta pārus. Tikām suminājuši 
16 pārus, kas saskaņā un mīlestībā 
kopā nodzīvojuši 50 gadus, bet pie-
cus pārus pēc skaisti kopā nodzīvo-
tiem 60 gadiem sveicām Dimanta 
kāzās. ĪPAŠI MĪĻI SVEICIENI UN 
LABAS VESELĪBAS VĒLĒJUMI VI-
SIEM MŪSU ZELTA UN DIMAN-
TA PĀRIEM!

Aicinām atsaukties «Zelta ģi-
menes», kam skaistais notikums 
gaidāms šajā – 2017.gadā! Lūdzam 
bērnus, draugus, kaimiņus, bijušos 
kolēģus pieteikt mums Zelta un Di-
manta pārus!

Dzīvesvietas deklarēšana
Dzimtsarakstu nodaļā var dek-

larēt dzīvesvietu un saņemt izziņas 
par deklarēto dzīvesvietu;  Dzimt-
sarakstu nodaļa lemj arī par dekla-
rētās dzīvesvietas anulēšanu.

Pērn Dzimtsarakstu nodaļā savu 
dzīvesvietu deklarēja 515 persona. 
Valkas novadā kopā 2016.gadā dzī-
vesvietu piedeklarējušas 685 perso-
nas, t.s. Valkā 434, Ērģemes pagas-
tā – 68, Kārķu pagastā – 37, Valkas 
pagastā – 85, Vijciema pagastā – 30, 
Zvārtavas pagastā – 31. 

No Valkas novada 2015.gadā 
«aizdeklarējušās» 532 personas. 

Pieņemti lēmumi par 43 personu 
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

Personām un iestādēm izsnieg-
tas 107 izziņas par deklarēto dzīves-
vietu. 

ATGĀDINU, KA DZĪVESVIETU 
DEKLARĒT VAR ARĪ ELEKTRO-
NISKI portālā www.latvija.lv! z

Izglītības un kultūras daļas paveiktais 2016.gadā
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības 
un kultūras daļas vadītājs

Turpinājums 4.lpp.
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Izglītības un kultūras daļas paveiktais 2016.gadā

2016.gada tēma «Mūsu skola. Izglītī-
ba šodien, rīt un nākotnē». Lasījumā 
piedalījās ar savām pārdomām Ani-
ta Skalberga – Dr. paed. Tēma «Kā 
iesākt mācību stundu», Zaiga Pūce – 
Biedrības Ascendum vadītāja. Tēma 
«Kultūrizglītība Latvijā» un Iveta 

Ratinīka – Āgenskalna Valsts ģim-
nāzijā skolotāja, dzejniece un litera-
tūrzinātniece. Tēma «Literatūras 
mācību priekšmetu saturs un tā ap-
guves problēmjautājumi Izglītības 
likuma grozījumu un laikmetīgo ak-
tualitāšu kontekstā.»

Lasījumus kuplinās Rīgas Kultū-
ras centra «Iļģuciems» kapela «Hā-

genskalna muzikanti».
2015.gadā Valkas novada dome 

noslēdza sadarbības līgumu ar Lat-
vijas Kultūras akadēmiju (LKA). 
2016.gada maijā LKA mācību spēki 
kopā ar 30 studentu lielu grupu vei-
ca pirmo lielāko kultūras aptauju 
Valkas novadā. Aptaujas rezultāti 
veido daļu no Valkas novada kultū-

ras plāna.
Valkas novada kultūras iestāžu 

darbiniekiem kultūrizglītības piln-
veides procesā notika četri apmācī-
bu semināri Valkā, kā arī pieredzes 
apmaiņas braucieni uz Alūksnes, 
Cēsu un Tartu kultūras un mākslas 
iestādēm. z

Turpinājums no 3.lpp.

Nozīmīgākie Valkas pagasta saieta nama «Lugažu muiža» 
kultūras dzīves pasākumi 2016.gadā

Aizvadītais gads saieta 
namā «Lugažu mui-

ža» ir bijis radošs un krā-
sains. Janvāra sākumā pie 
mums viesojās Turnas ama-
tierteātris ar izrādi «Sprīdī-
tis». Martā norisinājās Latvi-
jas amatierteātru Vidzemes 
reģiona skate. Lieldienu pa-
sākums, kas notika muižas 
parkā – jautras rotaļas bēr-
niem, olu krāsošana un silta 
zupa. Maijā notika nu jau ik-
gadējais mīlestības un gaišu-
ma pilnais Māmiņu dienas 
koncerts. Sagaidot Latvijas 
valsts simtgadi, kuru svinē-
sim 2018.gadā, jau šogad visā 
Latvijā svinēja «Baltā galdau-
ta svētkus», pasākums tapa 
kopā ar Lugažu bibliotēku. 
Jāņus šogad ieskandinājām 

Valkas pilsētas sociālā aprū-
pes namā ar mūsu radošo 
kolektīvu kopēju koncertu ar 
dejām un dziesmām. Sadar-
bojoties ar sporta komandu 
pēc kopīgi veidotajām 15. 
Valkas pagasta sporta spē-
lēm notika zaļumballe mui-
žas parkā ar «Jērcēnmuižas 
muzikantiem». Vēl vasarā 
pie mums bija ieradies Mi-
nions un bērnu ballīte varēja 
sākties, visi bijām dzelteni 
un gājām rotaļās ar Minionu, 
radošajās darbnīcās veido-
jām savus Minionus un pū-
tām milzu burbuļus. Jūlija 
mēnesī kopā ar bibliotēku 
tapa fotogrāfiju izstāde «Vēs-
tules no Āfrikas». Augustā 
«Lugažu muižas» parkā ska-
tījāmies brīvdabas kino, šo-
reiz tā bija latviešu kino kla-
sika «Dāvana vientuļai sie-
vietei» pēc tām Zaļumballe 

ar Jāni Žagariņu. Septembra 
mēnesim raksturīgs pasā-
kums dzejas dienas, kurās 
labu atmosfēru nodrošināja 
Valkas literātu apvienība – 
dziesmas, dzejas un prozas 
lasījumi. Sākoties aukstajiem 
ziemas mēnešiem, nu jau par 
ikmēneša notikumu ir kļu-
vuši spēļu vakari - pokers un 
zole. Novembrī ar košu jubi-
lejas pasākumu atzīmējām 
amatierteātra «Rūdis» piecu 
gadu jubileju, popielas 
priekšnesumi kā dāvana no 
citiem draugu amatierteāt-
riem bija emocijām un 
smiekliem bagāts vakars. 
Decembra sākuma saieta 
namā «Lugažu muiža» vie-
sojās Vijciema amatierteātris 
«Čiekurs» ar «Ķīnas vāze» 
pēc teātra uzveduma balle ar 
«Sestā jūdze». Gaidot gada 
gaišākos un ģimeniskākos 

svētkus Ziemassvētku kon-
certs «Tikai silta sirds» ar sa-
ieta nama «Lugažu muiža» 
kolektīviem. Un noslēdzot 
gadu pirmsskolas vecuma 
bērniem Ziemassvētku pasā-

kums «Vinnija Pūka Ziemas-
svētki» jautra, pamācoša iz-
rāde mazākajiem, rotaļas. 
Paldies, par radošu, aktīvu 
gadu! z

Teksts: Līva Kalniņa, saieta nama  
«Lugažu muiža» vadītāja 

Aizvadītais gads sportā 
bija radošs un aktīvs. 

Kā bija plānots, 2016.sporta 
pasākumu gads sākās 1.jan-
vārī ar «Lugažu Ledus arē-
nas» atklāšanas hokeja spēli. 
Laika apstākļi mūs patiesi 
lutināja un kamēr tie, kuriem 
ir izbūvēti hokeja laukumi, 
lēja ledu, «Lugažu Ledus arē-
na» bija jau aizsalusi, un spē-
le varēja notikt. Pirmajā jan-
vāra pusdienlaikā uz hokeja 
spēli, gan ar slidām, gan bez 
tām ieradās ap 20 spēlētāju 
un tikpat līdzjutēju. Vis-
pirms tika notīrīts dīķa le-
dus, spēlētāji sadalīti koman-
dās un tad spēle varēja sāk-
ties. Paldies visiem, kuri ne-
nobijās no aukstā laika, atnā-
ca, piedalījās un izbaudīja 
skaisto ziemas dienu! 12.
martā jau piekto reizi «Luga-
žu muižā» tika izspēlēts 
«Sieviešu dienas» zolītes tur-

nīrs. Turnīrā cīnījās 18 dalīb-
nieki, kā jau «sieviešu die-
nas» turnīrā pieklājas, tajā 
piedalījās arī četras daiļā 
dzimuma pārstāves. Šogad 
dalībnieki bija ne tikai no 
Valkas pagasta, Valkas pilsē-
tas, Ērģemes un Kārķu pa-
gastiem, bet arī no kaimiņu, 
Bilskas un Jērcēnu pagas-
tiem. 30.aprīlī plkst. 11.00 
parkā pie «Lugažu muižas» 
tika dots starts krosiņam. 
Distances garums «nopiet-
najiem skrējējiem» apmēram 
4 km, bērniem un tiem, kuri 
devās tikai pārgājienā ar vai 
bez nūjām, veica uz pusi ma-
zāku distanci. Sportiska at-
mosfēra un labs garastāvok-
lis visas dienas garumā, bet 
pēc skrējiena varēja sasildī-
ties pie siltas tējas un pro-
tams, bija labāko sumināša-
na. 19.jūlijā pl. 15.00 Valkas 
pilsētas stadionā notika tra-
dicionālā pirms Jāņu futbola 
spēle, kurā sacentās Valkas 

pagasta Lugažu un 
Sēļu komandas. 23.
jūlijā Lugažu plud-
males volejbola 
laukumos notika 
Valkas novada vo-
lejbola tūres 2.
posms. Piedalījās 
10 komandas, 6 
meistaru grupā un 
4 tautas grupā, t.sk. 
divas komandas 
no Valkas pagasta. 
16.jūlijā, Lugažu 
muižas parkā nori-
sinājās Valkas pa-
gasta 15.sporta 
spēles. Pēc sporta 
aktivitātēm Lugažu muižas 
parkā, sākās «Teātra sports», 
bija ugunskurs un desiņas, 
bet vakara noslēgumā balle 
ar «Jērcēnmuižas muzikan-
tiem». Šis bija gada apmeklē-
tākais sporta pasākums, ku-
rā piedalījās 120 dalībnieki. 
Liels paldies par atsaucību 
un entuziasmu piedalīties! 

8.oktobrī pulksten 11.00 pie 
Zāģezera devāmies kopējā 
izbraucienā pa Valkas pagas-
tu. Šoreiz iebraucām arī Ēr-
ģemes pagastā, lai baudītu 
dabu un atpūtu. Šoreiz marš-
ruts bija apmēram 22 km, 
pārsvarā pa meža un lauku 
ceļiem, tā kā šīs nebija sacen-
sības, tad brauciena tempu 
piemērojām dalībnieku spē-

jām. Tradicionālās Rudens 
sporta spēles šoreiz notika 
Vijciema pamatskolas sporta 
zālē 3.decembrī. Sacensības 
notiks novusā, galda tenisā, 
šahā, dambretē, zolītē, trīscī-
ņā (šautriņu mešana, basket-
bola un florbola metieni), 
šautriņu mešanā (pašvaldī-
bas vadošajiem darbinie-
kiem). z

2016.gads Lugažu biblio-
tēkai ir bijis ļoti nozī-

mīgs, jo svarīgākais šā gada 
uzdevums bija akreditācija, 
kura tika izieta ar labiem pa-
nākumiem. Kopumā mums 
ir bijušas 18.tematiskās izstā-
des un dažādi kultūras pasā-
kumi. Gadu sākām ar foto-

grāfiju izstādi «Ledusskulp-
tūras Jelgavā» izgaismotas, 
košas un mākslinieciskas fo-
togrāfijas no Jelgavas māks-
liniekiem. Aprīļa mēnesī pie 
mums viesojās izstāde «Lel-
līšu stāsti», šī bija viena no 
apmeklētākajām izstādēm 
šogad. Tāpat sadarbojoties ar 
saieta nama kultūras dzīves 
vadītāju tapa «Baltā galdauta 
svētki» un dažādas izstādes. 

Aprīlī vēl bija iespēja aplūkot 
leģendārā fotomākslinieka 
Jāņa Gleizda darbu izstāde. 
Izstāde atklāšanā piedalījās: 
Venta Kocere – Latvijas Uni-
versitātes (LU) bibliotēkas 
direktore, Roberts Svižeņecs 
– fotogrāfs, Valdis Mazulis – 
LU bibliotēkas projektu va-
dītājs. Jūlija mēnesī Valkas 
pagasta «Strautiņos» norisi-
nājās ikgadējā literārā pēc-

pusdiena «Velgas diena». Šo-
gad piedalījās dzejnieki Jānis 
Vādons, Ronalds Briedis, 
Amanda Aizpuriete, Mada-
ra Gruntmane, filoloģijas 
doktors Ingus Barovskis un 
mākslas zinātniece Ieva Āva 
no Rakstniecības un mūzi-
kas muzeja. Pasākumu kup-
lināja dziesminieks Dinārs 
Gulbis. Septembra mēnesi 
kopā ar saieta namu iesākām 

ar dzejas dienas pasākumu 
kopā ar Valkas literātu ap-
vienību, dzejas un dziesmas 
un patīkama atmosfēra. Ok-
tobra mēnesī bija apskatāma 
Inetas Namnieces un Vijas 
Lāces izstāde «Retums mūs-
dienu lauku sētā». Kolekcijā 
bija dažāda veida gotiņu fi-
gūriņas, kuras atceļojušas no 
dažādām pasaules vietām. z

Nozīmīgākie Sporta pasākumi Valkas pagastā 2016.gadā
Teksts: Atis Empelis, Valkas 
pagasta sporta organizators 

Nozīmīgākie Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas pasākumi 2016.gadā
Teksts: Inese Avotiņa, Valkas pa-
gasta Lugažu bibliotēkas vadītāja

Saieta nama Lugažu muižā Minionu ballīte bērniem. 
Foto: Aksana Markoviča

15. Valkas pagasta Vasaras sporta spēļu dalībnieki. Foto: Līva Kalniņa

PĀRSKATS: 2016.
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•	 Apstiprināt Nolikumu Nr.11 
«Par finanšu līdzekļu vai mantas 
ziedojumu (dāvinājumu) pie-
ņemšanas, izlietošanas un uz-
skaites kārtību»; 
•	 Apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotācijas sadali amatier-
mākslas kolektīvu vadītāju dar-
ba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām no 2017.gada 1.janvāra 
līdz 2017.gada 31 decembrim; 
•	 Uzdot Valkas novada pagastu 
pārvaldēm aprēķināt izvesto sa-
dzīves atkritumu maksu pēc 
faktiskā pakalpojumu sniedzēja 
rēķina, summu, kas attiecas uz 
iedzīvotājiem, izdalot ar faktisko 
iedzīvotāju skaitu; 
•	 Apstiprināt maksu 1 cilvēkam 
par Valkas novada Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes 
nodaļas atpūtas telpu Semināra 
ielā 21, Valkā izmantošanu EUR 
4,96 bez PVN par diennakti;
•	 Apstiprināt Valkas novada te-
ritorijas plānojumu (no 2017.
gada);
•	 Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.22 «Par augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Valkas novadā»;
•	 Pagarināt noslēgtos neapdzī-
vojamo telpu nomas līgumus Rī-
gas ielā 24 un Rīgas ielā 22; 
•	 Apstiprināt Nolikumu Nr.12 
«Multifunkcionālā jaunatnes ini-
ciatīvu centra nolikums»;
•	 Apstiprināt 2016. gada 14.de-
cembra Izsoles protokolu Nr.1. 

par nekustamā īpašuma – Zvār-
tavas pagastā «Mežbrēķi», ka-
dastra numurs 9496 008 0128, iz-
soles gaitu, kur nosolītā summa 
par izsoles objektu ir EUR 4310;
•	 Lūgt nodot Valkas novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzī-
bas valstij piederošo zemes ga-
balu Raiņa ielā 2A, 0,0652 ha pla-
tībā, ar kadastra apzīmējumu 
9401 001 0212, pamatojoties uz 
to, ka minētais zemes gabals ir 
nepieciešams Valkas novada 
pašvaldībai likuma «Par pašval-
dībām» 15.panta pirmās daļas 
2.punktā uzskaitītās pašvaldības 
autonomās funkcijas, t.i. gādāt 
par savas administratīvās terito-
rijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekons-
truēšana un uzturēšana; ielu, 
laukumu un citu publiskai lieto-
šanai paredzēto teritoriju ap-
gaismošana; parku, skvēru un 
zaļo zonu ierīkošana un uzturē-
šana) – Latvijas Republikas ro-
bežzonas labiekārtošanai;
•	 Apstiprināt īres maksu EUR 
0,20 bez PVN par vienu kvadrāt-
metru dzīvokļiem, kuros pašval-
dības ieguldījums remontā ir 
EUR 3000 ar PVN vai lielāks;
•	 Apstiprināt dalībnieku līdz-
maksājumus Valkas novada rī-
kotajos sporta pasākumos (pieli-
kumā).

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Val kas no va da do mē

2016.gada 29.decembrī 
Valkas novada domes sēdē 

pieņemtie lēmumi 

Pielikums
Valkas novada domes

2016.gada 29.decembra sēdes lēmumam(protokols Nr.15, 29.§)

Sporta pasākumi
Sporta sacensības Vienība Dalības maksa, EUR

Florbola turnīrs «Vasaras kauss»
Kopā četri posmi, piedalās komandas

Viens posms 3,00

Valkas novada atklātais čempionāts 
šautriņu mešanā, badmintonā un 
novusā

Individuāli 1,00
badmintons 2,00

Skolēniem, jauniešiem (7 -19 
gadi) un pensionāriem bez 

maksas
Valkas novada atklātais čempionāts 
vīriešiem volejbolā
Piedalās komandas

Komanda 30,00

Valkas novada atklātais čempionāts 
florbolā 

Komanda 30,00

Valkas novada atklātais čempionāts 
vieglatlētikā

Individuāli 2,00 
Valkas novadā deklarētajiem 

bez maksas

Četrcīņa 2017
Kopā četri posmi, vērtējums individuāli pa vecuma grupām.

Iepriekšējā pieteikšanās elektroniski Valkas mājas lapā.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas.

Skolēniem (7 – 19 
gadi) un pensio-
nāriem maksa 

EUR

Pieauguša-
jiem maksa 

EUR

Viens posms ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 10 
dienām pirms sacensībām 1,00 7,00

Viens posms ar pieteikšanos 10 dienas vai mazāk 
pirms sacensībām un sacensību dienā 1,00 8,00

Viens posms Valkas novadā deklarētajiem iedzī-
votājiem ar iepriekšējo pieteikšanos līdz 10 dienām 
pirms sacensībām 

0,50 2,00

Viens posms Valkas novadā deklarētajiem iedzī-
votājiem ar pieteikšanos 10 dienas vai mazāk 
pirms sacensībām un sacensību dienā 

1,00 3,00

Pieteikšanās visiem četriem posmiem nav paredzēts 25,00

Neiespējamais skrējiens
Iepriekšējā pieteikšanās elektroniski Valkas mājas lapā

Ar iepriekšēju pieteikšanos 
līdz 01.09.2017. dalības mak-

sa EUR

Pēc 01.09.2017. 
un sacensību 
dienā dalības 
maksa EUR

100 km distance 25,00 30,00
100 km distances dalībniekiem, 
kuri 2016.gadā «Neiespējamā skrē-
jienā» finišēja 99 km distancē

20,00 25,00

50 km distance 20,00 25,00

25 km distance 15,00 20,00

1000 m BEZ MAKSAS BEZ MAKSAS
DALĪBAS MAKSA AR ATLAIDI personām līdz 18 gadu vecumam un vecuma 
pensionāriem

Ar iepriekšēju pieteikšanos 
līdz 01.09.2017. dalības maksa, 

EUR

Pēc 01.09.2017. un sacensī-
bu dienā dalības maksa, 

EUR
100 km distance 12,50 15,00

50 km distance 10,00 12,50

25 km distance 7,50 10,00

Teksts: Ingars Siliņš, Valkas novada domes teritorijas plānotājs

2016. gada 29. decembrī Valkas novada domes sēdē tika pie-
ņemts lēmums «Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 

2017. gada) apstiprināšanu» (protokola Nr. 15, 6. §) un izdoti Valkas 
novada domes 29.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 21 «Valkas novada 
teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi».

Ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties valsts vieno-
tajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv - https://www.
geolatvija.lv.» z

Paziņojums par Valkas novada 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu izdošanu

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar Attīstības lietu komitejas 2016.
gada 10.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,2.§) «Idejas apspriešana 
par mājokļu programmas uzsākšanu jaunajiem speciālistiem, daudzbērnu 
ģimenēm un reemigrācijas veicināšanai», tika nolemts noteikt, ka zemes ga-
bals Valkā, Rūjienas iela 34A turpmāk vairs nav izmantojams jaunu maz-
dārziņu ierīkošanai.

Valkas novada dome skaidro, ka spēkā esošie nomas līgumi darbojas līdz 
līgumā noteiktā termiņa beigām. Gadījumā, ja līgums būs jāizbeidz pirms 
termiņa, Valkas novada dome, vienu mēnesi iepriekš rakstiski informēs 
nomnieku.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam ierasties klātienē Beverīnas 
ielā 3, Valkā, 15.kabinetā vai zvanīt t. 64707499, m. t. 25749130. z

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu 
zemes gabalu vai to daļu  Valkas novadā, 

nomu bez apbūves tiesībām
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta/ pagasts

Zem
es gabala kadas-

tra apzīm
ējum

s

N
osaukum

s

Lauksaim
niecībā izm

an-
tojam

ās zem
es platība

Zem
es gabala no-

m
as m

aksa (gadā)

Prognozētā nom
as m

ak-
sa EU

R, bez PV
N

 2017.g.

Ērģemes 
pagasts

9452 010 0086 Ezerlīči 1 3,4 Ne mazāk kā 
40 EUR/ha

136,00

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā 
«Valkas Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu 
nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību iz-
sole.

Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas 
var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē 
Beverīnas ielā 3, Valkā, 15.kabinetā. z
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25.februārī plkst.11.00 Valkā, 
Beverīnas ielā 3 visiem in-

teresentiem būs iespēja tikties ar fi-
lozofijas pasniedzēju, vēdiskās psi-
holoģijas konsultantu un interesan-
tu cilvēku Uģi Kuģi.

Mīlēt var viegli, ja mēs iemāca-
mies atdot vairāk nekā mums ir. Kā 
mēs mīlam un vai patiešām 
mīlam? Šie ir jautājumi, 
kuri liek mums šaubīties 
un atrasties šeit un tagad. 
Šaubas par to vai esošais 
partneris ir īstais un vai 
tiešām nav labāks kaut kur! 
Paskatīsimies, kas tad ir 
mīlestība un kādi tās veidi 
ir sastopami mums apkārt. 
Kas traucē mums patiešām 
izbaudīt mīlestības augļus! 

Bieži mūsu vēlme būt 
laimīgiem beidzas ar grā-
matu izpēti un bubināša-
nu, ka mūs neviens nesa-
prot. Taču, lai patiesi uzla-
botu attiecības, nepiecieša-
ma rīcība, un šai darbībai 
jānotiek sirdī, nevis uz mē-
les. Pamatā vīrietis gaida, 
ka sieviete nemainīsies, bet 
viņa mainās. Bet sieviete 
gaida, ka vīrietis mainīsies, 
bet viņš nemainās. No vī-
rieša tiek gaidīts, ka viņš 
aizsargās fiziski, materiāli 
un, pats svarīgākais, emo-
cionāli. Sievietes ir jūtīgā-
kas kā vīrieši. Viņas visur 
meklē zemtekstu («Ko viņš 
ar to gribēja teikt?»). Pēc 
darba ar sievieti jārunā tik 
ilgi, līdz viņa būs piesāti-
nāta ar informāciju un mo-
rālo rūpju siltumu. Lai mī-
lētu ir jāsaprot, ka tā ir vie-
na no svarīgākām misijām, 
kura mums jāiemācās atnā-
kot šeit. Un to var iemācī-
ties saprotot, ka ir jāattīra 

sirdi no tā, kas mums traucē to darīt! 
Kas ir mīlestība? Vai tā mēdz būt 
viegla? Kā to atrast un saglabāt!

Rast atbildi uz šiem jautājumiem 
palīdzēs Uģis Kuģis.

Dalības maksa € 8.00, pieteikties 
pa tālruni 64781193 vai 29393315.

Būsiet laipni gaidīti! z

Tikšanās ar UĢI KUĢI «KĀ 
MĪLĒT VIEGLI?»

1. Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu 
Valkas novada pedagogiem par ie-
vērojamu un ilggadēju ieguldījumu 
talantīgo skolēnu apzināšanā un iz-
glītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās 
pētniecības darba vadīšanā un/vai 
organizēšanā. Jāņa Cimzes balvā ietilpst 
diploms un vienreizējā stipendija, ku-
ras vērtība ir atkarīga no finanšu 
līdzekļu pieejamības un ziedojumu 
summas, bet nepārsniedz trīs mini-
mālo mēneša algu apmēru pēc nodok-
ļu nomaksas. 
2. Balvas tiek piešķirtas par darbību to 
mācību priekšmetu jomās, kurās Lat-
vijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija rīko olimpiādes /konkursus 
ar vismaz 75 dalībniekiem valsts mē-
roga kārtā vai arī Kultūras ministrija 
rīko radošās skates, olimpiādes/kon-
kursus ar vismaz 50 dalībniekiem 
valsts mērogā, valsts mēroga skolēnu 
zinātnisko darbu konkursu, vai arī 
tiek rīkotas Latvijas mēroga atklātās 
olimpiādes ar vismaz 250 dalībnie-
kiem. 
3. Galvenie kritēriji Jāņa Cimzes bal-
vas piešķiršanai ir: 
3.1. pretendenta mācīto skolēnu iegūtie 
apbalvojumi Latvijas mēroga olim-
piādēs un zinātnisko darbu konkursos, 
kā arī starptautiskās olimpiādēs/
konkursos, kuros piedalās vismaz 5 
valstis; 
3.2. talantīgo skolēnu vajadzībām 
izstrādāti un publicēti mācību lī-
dzekļi; 
3.3. talantīgo skolēnu izglītošanai 
paredzētu valsts vai reģiona mēroga 
pasākumu organizēšana. 
4. Pretendentus Jāņa Cimzes balvai iz-
virza Valkas novada dome vai Valkas 
novada izglītības iestādes, vai citas ar 
izglītību saistītas iestādes, kā arī citas 
personas. 
5. Ikgadējo konkursu izsludina katru 
gadu Valkas novada ziņnešos un in-
terneta vietnē www.valka.lv 
6. Jāņa Cimzes balvas piešķiršanai 
kandidātu izvirza līdz kārtējā gada 

20. jūnijam. Balva tiek pasniegta Jāņa 
Cimzes dzimšanas dienā 3.jūlijā. 
7. Dalībai konkursā jāiesniedz šādi do-
kumenti: 
7.1. Rekomendācija vai pamatojums, 
kas satur pretendenta izglītojošās un 
/vai zinātniskās darbības raksturoju-
mu; 
7.2. informācija par pretendenta 
ieguldījumu talantīgo skolēnu apzi-
nāšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu 
zinātniskās pētniecības darba vadī-
šanā un/vai organizēšanā ne mazāk 
kā pēdējos 3 gados, norādot: 
7.2.1. konkrētus skolēnu sasniegumus 
pa gadiem atbilstošajās radošā darba 
skatēs, olimpiādēs, zinātnisko darbu 
konkursos; 
7.2.2. publicēto mācību līdzekļu, meto-
disko materiālu un citu atbilstošo 
izstrādņu sarakstu; 
7.2.3. organizatorisko aktivitāšu saraks-
tu, norādot dalībnieku skaitu. 
7.3. Pretendenta dzīves gājums (Cur-
riculum Vitae), norādot personas 
kodu, mājas adresi, tālruni, e-pastu). 
8. Dokumentus iesniedz papīra formā 
Valkas novada domes priekšsēdētāja 
sekretariātā, Beverīnas ielā 3, Valkā, 
Valkas novadā, LV-4701. 
9. Dokumentus izskata un par balvas 
piešķiršanu lemj Valkas novada 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunat-
nes nodaļas izveidota komisija. Par 
balvas apjomu lemj Finanšu komiteja. 
10. Komisija var pieprasīt iesniedzējam 
precizēt informāciju un tās savlaicīgas 
nesaņemšanas gadījumā, atstādināt 
pretendentu no konkursa. 
11. Komisija līdz kārtējā gada 30.jū-
nijam izvērtē pretendentus un lemj 
par Jāņa Cimzes balvas piešķiršanu. 
12. Gadā tiek piešķirtas ne vairāk kā 2 
Jāņa Cimzes balvas. 
13. Jāņa Cimzes balvu vienai un tai 
pašai personai atkārtoti nepiešķir. 

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 19.§) 

Jāņa Cimzes Balvas nolikums 

Iekšlietu ministrija aicina iedzīvotājus, 
kuri ir bijuši Černobiļas AES avārijas 

seku likvidēšanas dalībnieki, pieteikties 
iespējai saņemt Iekšlietu ministrijas īpaši 
izveidoto Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi.

Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republi-
kas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, 
kuram ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja 
Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku 
un Černobiļas AES avārijas rezultātā cie-
tušo personu sociālās aizsardzības likuma 
4.pantā (Par Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku atzīstama perso-
na, kura piedalījās Černobiļas AES eks-
pluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas darbos un citos Čer-
nobiļas AES avārijas izraisītajos darbos 
Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laik-
posmā no 1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.ga-
da 31.decembrim, ja:

1) darba devējs nosūtīja attiecīgo perso-
nu darbu veikšanai Černobiļas AES atsve-
šināšanas zonā;

2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu 
komandējošā personāla vai ierindas per-
sonāla sastāvā dienēja Černobiļas AES 
atsvešināšanas zonā;

3) attiecīgā persona karaspēka daļu 
komandējošā personāla vai ierindas per-
sonāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitīta 
karaklausībai pakļauta persona tika ie-
saukta uz speciālajām mācībām un ie-
saistīta Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas darbos (neatkarīgi no dislo-
kācijas vietas un veiktajiem darbiem).)

Apliecinājuma - iesnieguma forma un 
Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes Čer-
nobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku godināšanai no-
likums ir pieejams Iekšlietu ministrijas 
mājaslapā: http://www.iem.gov.lv/lat/
cernobi las_aes_seku_l ikvidesanas_
dalibnieku_godinasanai/

Plašāka informācija pa tālruņiem 
67219359, 67219281 (Iekšlietu ministrijas 
Personāla vadības nodaļa). z

 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki aicināti saņemt IeM piemiņas zīmes»
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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21.janvārī paredzētais «Valkas četrcīņa – 2017» pirmais posms dis-
tances slēpošanā tika pārcelts uz 18.februāri. Sakarā ar ziemas 

sportam nelabvēlīgiem laikapstākļiem trase nevarēja tikt sagatavota nepie-
tiekama sniega daudzuma dēļ.

Lūgums informācijai sekot Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, kā 
arī novada facebook un twitter kontos, lai uzzinātu aktuālāko informāciju 
par Valkas četrcīņas norisi.

Cerēsim, ka ziema vēl nav beigusies! z

Valkas četrcīņas pirmais posms 
tiek pārcelts uz februāri 

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

4.februārī Kārķu pagasta Cep-
šu ezerā notiks zemledus 

makšķerēšanas sacensības «Badī-
gais Cepšu ķīsis III».

Dalībnieku reģistrēšanās un pul-
cēšanās pulksten 9.00.

Instrukcijas, sektora izloze un do-
šanās uz ledus ap pulksten 9.30.

Makšķerēšanas ilgums – 4 stun-
das.

Rezultātu paziņošana, zupas bau-
dīšana un apbalvošana pulksten 
14.00. 

Lai izvairītos no vēlmes uzlabot 
iespēju tikt pie labāka loma iepriekš 
zivis iebarojot, ezers tiks sadalīts 
sektoros un to sadalīšana notiks 
pirms dalībnieku kāpšanas uz ledus. 
Cepšu ezera platība ir 25 ha un vidē-
jais dziļums 2,5 m, bet dziļākās vie-
tās var sasniegt pat 5 m. Ezers atro-
das 5 km attālumā no pagasta centra 
un sacensību dienā būs izliktas pa-
pildus norādes. Makšķerēšana sa-
censības notiek individuāli un katrs 
pats uzņemas atbildību par drošību 
uz ledus un piemērotu apģērbu. Lai 
arī mūsu pusē inspektori nav manī-
ti, Cepšu ezers ir publiskais ezers un 
nepieciešams līdzi ņemt makšķerē-
šanas, vēžošanas un zemūdens me-
dību karti. Tā nav nepieciešama per-
sonām vecumā līdz 16 gadiem un 
personām, kas vecākas par 65 ga-
diem, kā arī invalīdiem, turklāt tā 
derīga tikai uzrādot to kopā ar per-
sonu apliecinošu dokumentu. Ezerā 
mīt līdakas, asari, raudas, līņi, plau-
ži, karūsas, ruduļi, pliči un ķīši. Pie 
balvām tiks labākie trīs copmaņi, 

kuriem būs lielākais zivju kopsvars, 
kā arī lielākā loma un lielākā ķīša iz-
vilcēji. Specbalva paredzēta arī veiks-
mīgākajai daiļā dzimuma copmanei. 
Makšķernieki loma iegūšanai drīkst 
izmantot papildus tikai 1 ūdu ar ka-
rodziņu! 

Sacensību labvēļi: SIA «Ligumss., 
SIA «A.G.V.», SIA «Valdis», «Aiwa», 
SIA «Sima 99», Valkas novada dome, 
par maltīti pateiksimies «KL Retail». 

Sacensības var tikt atceltas nepie-
mērotu laikapstākļu gadījumā, bet šī 
brīža laika prognozes cerīgas. z

Aicina uz zemledus 
makšķerēšanas sacensībām 

Cepšu ezerā
Teksts: Pēteris Pētersons, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs

Zemledus makšķerēšanas sacensību 
«Badīgais Cepšu ķīsis II» 2016.gada 
dalībnieks no Rūjienas – Guntis Pēterēns 
ar savu lomu. Foto: Mikus Piečis

Jaunumi no Valkas - Lugažu 
ev. lut. draudzes

Teksts: Monta Elizabete Sīmane, Foto: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pērnā gada 22.de-
cembrī Valkas - 

Lugažu ev. lut. baznīcā 
notika draudzes PII 
«Gaismiņa» Ziemassvēt-
ku eglīte «Jūs, bērniņi, 
nāciet». Bērni bija iestu-
dējuši nelielu lugu ar 
Bētlemes motīviem, kā 
arī sniedza koncertu mū-
zikas skolotājas Ineses 
Niklavičas vadībā. Kon-
certprogrammu kuplinā-
ja mūzikas skolas kokles 
spēles skolotāja Lolita 
Medne ar savām audzēknēm.

Pasākuma laikā, ar biedrības 
«Lauku partnerība «Ziemeļgauja»» 
un Valkas novada domes atbalstu, 
svētkos bērnudārza audzēkņus un 
baznīcas seniorus sveica draudzes 
priekšniece Ligita Sīmane. Draudzes 
padome bija sarūpējusi saldas un 
mīļas dāvanas.

2017.gads Valkas-Lugažu ev. lut. 
baznīcā iesācies ar skaistu notikumu 
– 8.janvārī notika iesvētību dievkal-
pojums, uzņemot draudzē jaunus 

locekļus.
Aicinām pieteikties jaunajam ie-

svētes mācības kursam, kā arī kristī-
bām, sazinoties ar mācītāju Gintu 
Poli. 

Atgādinām, ka katra mēneša 3.
svētdienā plkst. 12.00 ģimenes diev-
kalpojums. 

Aicināti ierasties visi draudzes lo-
cekļi, īpaši ģimenes ar bērniem.

Baznīcas kontakti, foto galerijas un 
sīkāka informācija par notikumiem 
mājaslapā www.valkasdraudze.lv. z
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Viena no Ērģemes pamatsko-
las tradīcijām ir «Zinātkāro 

pēcpusdiena», kura notiek katra 
mācību gada otrā semestra sākumā 
un tajā piedalās skolēni, kuri 
mācību gada I semestrī saņēmuši 
tikai labus un teicamus mācību 
sasniegumu vērtējumus. Šogad 
pasākums notika 11.janvārī un tā 
tēma bija «Viduslaiku pils». 

Pasākumā piedalījās 15 dalīb-
nieki. «Zinātkāro pēcpusdienas» 
viesis bija Ērģemes pagasta pār-
valdes vadītājs, biedrības «Ērģemes 
bruņinieku pils» pārstāvis Jānis 
Krams, kurš atsauca atmiņā vēs-
tures notikumus un faktus, pa-
stāstīja par pašreizējo Ērģemes 
pilsdrupu stāvokli, informēja par 
paveikto to saglabāšanas darbos, 
un iepazīstināja ar biedrības ie-
cerēm.

Turpinājumā notika ceļojums 
laikā. Mēs pārcēlāmies uz 14.gad-
simtu, laiku tūlīt pēc pils uz-
celšanas. Ciemos bija ieradusies 
pils pārvaldnieka sieva, kurai uz-

devums bija atrast kalpotājus jau-
najai pilij. Notika zināšanu un 
erudīcijas pārbaude, bija jāpilda 
tests par Ērģemes pils vēsturi, kā 
arī jāizmanto svešvalodu zināšanas 
un intuīcija. Bērniem uzdevumā 
bija jāatrod latīņu teicienu latviskie 
tulkojumi. Pilī bija nepieciešami 
virtuves darbinieki, tāpēc tika 
pārbaudītas zināšanas par dār-
zeņiem un pākšaugiem, kuri tika 
audzēti 14. – 15.gs. Lai noskaidrotu 
atbilstošākās kandidatūras kungu 
ģērbēju un istabmeitu amatiem, 
tika pārbaudītas prasmes sakārtot 
viduslaiku apģērbu. Pēc pārbaudēm 
tika sadalīti pienākumi, tur bija 
gan ūdens vīrs, gan rakstvedis, 
gan galma dāma un muzikanti. 
Kad amati bija sadalīti, visi pils 
iemītnieki apguva viduslaiku 
deju. 

Pasākuma gaitu pārrunājām, 
dzerot tēju un cienājoties ar kliņ-
ģeri. Paldies skolotājai Ilzei Vehi 
par interesanto pasākumu! z

Teksts: Ērģemes pamatskolas kolektīvs 
Foto: Agija Reiniece

Aizvadīta Ērģemes 
pamatskolas tradīcija 

«ZINĀTKĀRO PĒCPUSDIENA»

Simboliskās 100 dienas skolā pedagogu kolektīvā atzīmēja pagājušā gada 
decembrī. Šajā nelielajā «1.semestra kaleidoskopā» skolas vadība izteicās, 

kas katram svarīgi un būtiski izdzīvotajā laikā. 
Direktore Lilita Kreicberga:
«Pats galvenais – skola strādā. Visos līmeņos, programmās, klasēs, telpās. 
Notikumi pārklāj cits citu ik dienu. Ir noticis Erasmus+ projekta brauciens 

uz Spāniju, martā nākamā skolotāju un skolēnu grupa dosies uz Horvātiju. 
Pusgada laikā Vecāku un Ģimnāzijas padome katra atsevišķi ir vairākkārt 
tikusies, no vecāku vidus ir ievēlēts Ģimnāzijas padomes priekšsēdētājs 
Sarmis Zauska, ir izveidotas trīs vecāku komisijas – mācību, saimniecības, 
kultūras un sporta komisija. Vecāki ir dziļi ieinteresēti skolā notiekošajā, viņi 
vēlas būt iesaistīti procesā, tāpēc ir liels prieks par vecāku idejām, 
ierosinājumiem kopējam darbam.»

Direktore vietniece mācību darbā Inese Varesa: «Sadarbība ar kolēģiem – 
necerēti veiksmīga, rosinoša, vieglāka nekā domāju.»

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Inese Kāposte: «Vienmēr 
esmu uzskatījusi, ka pārmaiņas ir uz labu, un tikai katra paša spēkos ir ko 
mainīt, papildināt un uzlabot, lai gūtu panākumus un lielisku rezultātu. 
Pirmās 100 dienas VJCĢ ir pierādījums, ka tā ir, jo ar katru dienu gūstu  
pārliecību, ka ieguldītais darbs nes augļus, ka mēs kopīgiem spēkiem ejam 
pareizajā virzienā.»

Direktores vietniece metodiskajā darbā Gunita Gindra: «100 dienas ir 
bijušas ļoti darbīgas, daudzu izaicinājumu meklējumu pilnas. Izglītībai 100 
dienas ir īss laiks, lai gūtu rezultātus. Esam aktīvā attīstības procesā.»

Informātikas speciāliste, skolotāja Anda Kušķe: «100 dienas skolā? 
Satraucoši, ātri. Prieks, ka vadības komanda ir atbalstoša. Visas trakās idejas 
tiek analizētas un apspriestas. Skolā daudz aktivitāšu, skola tiek regulāri 
popularizēta. Prieks, ka apkārtējie novērtē mūsu darbu. Jūtos piederīga Val-
kas Jāņa Cimzes ģimnāzijai.»

Direktores vietniece ārpusklases jomā Sintija Podniece: «Strādājot jaunajā 
VJCĢ, secinu, ka esam ļoti liels kolektīvs, kas ir zinošs, enerģisks un ļoti 
radošs.»

Direktores vietniece mācību darbā Gita Avote: «Tagad esam daudz lielāka 
saime. Ir raibāk, krāsaināk. Nav garlaicīgi, jo katra diena ir kā jauns 
pārdzīvojums.»

Direktores vietniece izglītības inovāciju jomā Velga Mālkalne: «100 dienas 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā aizritējušas piepildīti un, šķiet, nemanot. Šajā 
laikā skolā ir noritējis darbs pie attīstības pamatlietu – vērtību, misijas un 
vīzijas definēšanas. Ir sagatavots un IKVD iesniegts skolas pašvērtējuma 
ziņojums, jo šajā mācību gadā skolai ir jāsaņem akreditācija.

Esam iesnieguši VISC pieteikumu skolas dalībai jaunā kompetencēs balstītā 
satura aprobācijai. Tagad jau zinām, ka esam viena no 100 Latvijas izglītības 
iestādēm, kas iesaistīsies šajā procesā. Tas būs izaicinājums skolotājiem, jo 
prasīs mācīties un mainīt savus uzskatus par mācību darba organizēšanu, 
plānošanu un rezultātiem. 

Tuvākos un tālākos plānos ir dažāda līmeņa – gan nacionālu, gan starptau-
tisku projektu izstrāde un realizācija, kas dos labumu gan skolai kopumā, gan 
skolēniem un pedagogiem, uzlabojot mācību vidi, dodot jaunu pieredzi un 
idejas mūsu kopīgajā darbā.»

Andriga Lozda: «Skolas kori dzied, dejotāji dejo, teātra studisti iestudē  
izrādi, bez labiem pedagogiem, kuri enerģiski un motivējoši ar skolēniem, tā 
visa nebūtu. No pasākumiem vislielāko prieku sagādāja Valsts svētku laiks 
un Ziemassvētki.» z

100 dienas Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijā

Teksts: Andriga Lozda, VJCĢ direktores vietniece

13.janvāra pēcpusdienā Ērģemes pamatskolā 
kārtējo reizi notika Pasaules sniega dienas 

aktivitātes, kurās piedalījās skolēni, pirmsskolas gru-
pu audzēkņi un skolotāji. Skolotājas Evita Cimbule un 
Agija Reiniece bija parūpējušās par interesantām no-
darbēm. Lai veicinātu sadarbību, dalībniekus sadalīja 
jauktās komandās. Bērni ar dažādiem braucamrīkiem 
brauca no kalna, pikojās un pikas meta mērķī, vadīja 
hokeja ripu caur šķēršļiem un centās trāpīt vārtos, vēla 
sniega bumbas, no kurām veidoja skolas simbolu – 
pūci. Sarežģītākā disciplīna bija slēpošana trīs dalīb-
niekiem vienlaicīgi ar milzīgām koka slēpēm.

Manuprāt, visas atrakcijas bija ļoti interesantas un 
jautras. Mūs lutināja arī laika apstākļi: sniegu varēja 
velt, lipināt, pa to labi slīdēja gan slēpes, gan ragavi-
ņas. Pēc atrakcijām fotografējāmies pie komandu vei-
dotās sniega pūces.

Sniega dienas noslēgumā dzērām siltu tēju un mie-
lojāmies ar pīrādziņiem. Par piedalīšanos Pasaules 
sniega dienā saņēmām Latvijas Slēpotāju federācijas 
prezidenta Vaira Brīzes parakstītu apliecinājumu. z

 Aizvadīta pasaules sniega diena Ērģemē
Teksts: Jana Annija Rubene, Ērģemes pamatskolas 5. klases 
skolniece, Foto: Agija Reiniece

Izglītībā
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Lauku atbalsta dienests (LAD) 
ir apstiprinājis Valkas ģim-

nāzijas vecāku biedrības iesniegto 
projektu «Sadarbība dod augļus», 
kas tika iesniegts Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam apakšpa-
sākuma «Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju» ietvaros. 
Projekta attiecināmās izmaksas – 
29 946,66 EUR, publiskais finansē-
jums – EUR 26 951,99. Projektu 
līdzfinansē Valkas novada dome.

Projektu apstiprināšanai virzīja 
biedrība «Lauku partnerība Zie-
meļgauja».

Valkas ģimnāzijas vecāku biedrī-
ba plāno un veic dažādas sabiedris-
ka labuma darbības, kuras saistītas 
ar izglītības veicināšanu, skolas at-
tīstības stratēģiju, skolas vides sa-
kārtošanu un citiem jautājumiem, 
kas nodrošina bērniem iespējas dzī-
vot sakārtotā un estētiski skaistā 
vidē ar labu dzīves kvalitāti. 

Līdz šim vairāku gadu garumā 
netika veikti labiekārtošanas darbi 
skolas teritorijā celiņiem, tajos ir 
saplaisājis un nelīdzens asfalta se-
gums ar dažāda lieluma bedrītēm. 
Šī projekta ietvaros tiks ieklāts bru-
ģis skolas celiņa posmā ap skolas 
strūklaku līdz skolas kāpnēm kā 
arī tiks izbūvēta lapene skolas dār-
za teritorijā. 

Projekts rosinās bērnus un pro-
jektā iesaistītos pieaugušos ierau-
dzīt skaisto un darboties, lai aiz-
sargātu un saglabātu sakoptu ap-
kārtējo vidi. 

Ieguvums, sakārtojot projektā 
plānoto vietu – labiekārtots esošs 
vides objekts – Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijas dārzs, kura būs viena 
no skaistākajām vietām pilsētas 
centrā. 

Skolas dārza labiekārtošanas 
darbus izpilda SIA «Valkas būv-
nieks». Šobrīd ir uzsākti lapenes 
izbūves darbi, iegādāts bruģak-
mens. z

Tiks labiekārtots skolas dārzs 
Teksts: Iveta Zīriņa, Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības valdes locekle

Apskatāma tekstilmākslinieces 
Ene Pars gobelēnu izstāde 

Teksts: Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore

No 16.janvāra līdz 1.martam 
tekstilmāksliniece Ene Pars 

Jūsu uzmanībai piedāvā izstādi 
«Igaunijas svītrkods  – 45» - strīpiņ-
paklājus, kurus šujot iedvesmojusies 
no dažādu Igaunijas etnogrāfisko 
novadu brunču rakstiem. Izstāde 
apskatāma Valkas mākslas skolā.

Paklāji ir šūti no linu auduma 
strēmelēm, kuru sakārtojums  atbilst 
konkrēta novada svārku dziju krāsu 
salikumam. Lai pasvītrotu katra iz-
strādājuma piederību konkrētajam 
Igaunijas novadam, katra paklāja 
augšējā malā ir novada nosaukums.

Mākslinieci apbūra brunču rakstu 
bagātīgā ornamentika, krāsu vara-
vīksnes spožums un siltums, ritms 

un kompozīcija. Katrā izstādītā svītr-
kodā atveras mūsu saimnieču skais-
tuma izjūta, dzīvesprieks, rūpes, mī-
lestība, jaunība un briedums.

Māksliniece 2007.gadā ieguvusi 
Igaunijas Tekstilmākslinieku savie-
nības balvu par strēmeļpaklāju di-
zaina tehniku pacelšanu mūsdienī-
gā dizaina līmenī. 2009.gadā saņēma 
IgaunijasKultūrkapitāla īpašo prē-
miju tautas mākslā. 2010.gadā iegu-
vusi gada tekstilmākslinieka goda 
nosaukumu par novatorisku attiek-
smi pret tautas mantojumu. Ene 
strādā Tallinnas vecpilsētā Katarī-
nas ģildē un no 1995.gada vada savu 
tekstila darbnīcu - Ene Pars Disain 
OŪ. z

4.f e b r u ā r ī 
plkst. 15.00 

Valkas novadpēt-
niecības muzejā 
atklās Dinas Smel-
teres un Kristīnes 
Ganiņas darbu 
izstādi «Žannas 
un Tullamore mī-
lestība». Ieeja pa-
sākumā bez mak-
sas.

Mā k sl i n ie ces 
Dina Smeltere un 
Kristīne Ganiņa 
savas jaunās izstā-
des konceptā pie-
dāvā doties ceļoju-
mā kopā ar Žan-
nu:

«Žanna vienmēr 
nokavē. Par laimi, 
viņa nekavē darbu, 
jo tas ir nesavienoja-
mi ar reisu intensi-
tāti. Atšķirībā no 
citiem viņai ir svarī-
gas darīšanas Romā, 
Madridē, Londonā 
un Tokijā. Žanna ir 
aizņemta sieviete. 
Pārspīlētās lielummānijas dēļ viņai ir 
paranoja. 

Tomēr – vai dzīve nesastāv no izņē-
mumiem? Viņa nav pārliecināta ne par 
ko (starp citu ne tikai mīlestības jomā, 
bet arī dzīvē), un ideālu vīriešu nav. Mī-
lestībā nav vietas improvizācijai, un tā 
ir vienīgā dzīves joma, kur patiesi nav 
izvēles. Tā ir mīlestības burvība un ne-
zūdošā maģija. 

Izstādē «Žannas un Tullamore mīles-
tība» būs eksponētas gan gleznas, gan 
instalācijas.

Solām muzikālu pārsteigumu izstā-
des atklāšanas dienā, kas notiks 04/02/17 
pulksten 15.00 – Valkas novadpētniecī-
bas muzejā. 

Bon Voyage! (Novēlu jums jauku ce-
ļojumu!)»

Valkas novadpētniecības muzejā 
2014.gadā bija skatāma D.Smelteres 
un K.Ganiņas radošo darbu izstāde 
«Kiwi nav mājās». Autores regulāri 
piedalās muzeja rīkotajās Valkas no-
vada mākslinieku darbu izstādēs.

Izstāde «Žannas un Tullamore 
mīlestība» būs apskatāma 4. – 
28.februārī.

Izstāde atvērta pirmdienās - piekt-
dienās plkst. 10.00 – 17.00; sestdienās 
plkst. 10.00 – 16.00

Ieejas maksa: 0,75 €; pensionā-
riem, studentiem, skolēniem 0,30; 
Valkas novada skolēniem ieeja bez 
maksas. z

Aicinājums doties ceļojumā 
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja Izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem vadītāja

11.martā plkst. 
15.00 Jāņa 

Cimzes Valkas Mūzikas 
skolā notiks «Latvian 
Sound Qvartet» koncerts.

Koncertprogramma 
«Vīnes galma meistar-
darbi» veidota kā neliels 
teatrāls uzvedums ar 
galma atmosfērai raks-
turīgu atribūtiku – pa-
rūkām, tērpiem un grim-
mu. To piedāvā Latvian 
Sound Quartet – četras 
jaunas, mērķtiecīgas, ta-
lantīgas un enerģiskas 
mūziķes, kuras kopā mu-
zicē jau četrus gadus. 
Kvarteta sastāvs ir īpašs 
un reti sastopams, kam-
dēļ tā repertuāru veido 
ne vien tam īpaši rakstīti 
jaundarbi, bet arī labi 
zināmu skaņdarbu aran-
žējumi. Jaunās skaņās šajā pro-
grammā būs dzirdami Vīnes klasiķu 
opusi. Volfganga Amadeja Mocarta 
dzirks-tošajai un dzīvespriecīgajai 
«Šampa-nieša ārijai» līdzās liktas 
viņa mazāk pazīstamās «Baznīcas 
sonātes» un humora pilnais Jozefa 
Haidna klavieru trio, un pat 
lielākoties nopietnais Ludvigs van 
Bēthovens šoreiz liks atplaukt 

smaidā.
Programmā: Volfgangs Amadejs 

Mocarts, Jozefs Haidns, Ludvigs van 
Bēthovens.

Latvian Sound Quartet:
Jana ZEĻENSKA – oboja, Līva 
PLOCIŅA – vijole, Māra BOTMANE 
– čells, Roksana KENŽEJEVA – kla-čells, Roksana KENŽEJEVA – kla-– kla-kla-
vieres.

Ieejas biļešu cena: 5 eiro, pensio-
nāriem 3 eiro, skolēniem 1 eiro. z

Valkā notiks «Latvian 
Sound Qvartet» koncerts

Teksts: Līga Veinberga, Jāņa 
Cimzes Valkas Mūzikas skolas 
direktore
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SIA «VTU Valmiera» informē, 
ka no 1.februāra tiks mainīti 

reģionālo vietējās nozīmes maršru-

tu kustības saraksti Valkas pilsētā.
Saraksti mainīti, vadoties pēc AS 

«Pasažieru vilciens» veiktajām iz-

maiņām vilcienu kustībā dzelzceļa 
stacijā «Lugaži».

Mainītais autobusa kustības sa-
raksts skatāms uzņēmuma mājasla-

pas vtu-valmiera.lv sadaļā «Pasažieru 
pārvadājumi», «Izmaiņas kustību 
sarakstos».  z

Mainīs reģionālo vietējās nozīmes maršrutu kustības sarakstus Valkas pilsētā
Teksts: Zane Bulmeistare, «VTU Valmiera» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkas AO 4:55 Valkas AO 7:15 Valkas AO 8:50 Valkas AO 10:50 Valkas AO 14:16 Valkas AO 16:20 Valkas AO 17:13 Valkas AO 20:10
Kultūras nams 4:57 Banka 7:16 Banka 8:51 Kultūras nams 10:52 Kultūras nams 14:18 Kultūras nams 16:22 Kultūras nams 17:14 Kultūras nams 20:12
Pamatskola 4:59 Stadions 7:17 Stadions 8:52 Pamatskola 10:54 Pamatskola 14:20 Pamatskola 16:24 Pamatskola 17:16 Pamatskola 20:14
Mikrorajons 5:00 Zemgales iela 7:19 Zemgales iela 8:54 Mikrorajons 10:55 Mikrorajons 14:21 Mikrorajons 16:25 Mikrorajons 17:18 Mikrorajons 20:15
Slimnīca 5:02 Raiņa iela 7:20 Raiņa iela 8:55 Slimnīca 10:57 Slimnīca 14:23 Slimnīca 16:27 Slimnīca 17:19 Slimnīca 20:17
Meža kapi 5:04 Blaumaņa iela 7:22 Blaumaņa iela 8:57 Meža kapi 10:59 Meža kapi 14:25 Meža kapi 16:29 Meža kapi 17:20 Meža kapi 20:19
Lauktehnika 5:06 Burtnieku iela 7:23 Burtnieku iela 8:58 Lauktehnika 11:01 Lauktehnika 14:27 Lauktehnika 16:31 Lauktehnika 17:22 Lauktehnika 20:22
Parka iela 5:09 Parka iela 7:24 Parka iela 8:59 Lauktehnika 11:04 Parka iela 14:30 Lauktehnika 16:33 Parka iela 17:25 Meža kapi 20:23
Burtnieku iela 5:10 Lauktehnika 7:28 Lauktehnika 9:03 Parka iela 11:06 Burtnieku iela 14:31 Meža kapi 16:34 Burtnieku iela 17:26 Slimnīca 20:25
Blaumaņa iela 5:12 Meža kapi 7:29 Meža kapi 9:04 Burtnieku iela 11:08 Blaumaņa iela 14:33 Slimnīca 16:36 Blaumaņa iela 17:28 Mikrorajons 20:27
Raiņa iela 5:14 Slimnīca 7:31 Slimnīca 9:06 Blaumaņa iela 11:10 Raiņa iela 14:35 Mikrorajons 16:37 Raiņa iela 17:30 Pamatskola 20:28
Zemgales iela 5:16 Mikrorajons 7:33 Mikrorajons 9:08 Raiņa iela 11:11 Zemgales iela 14:36 Pamatskola 16:39 Stadions 17:32 Kultūras nams 20:30
Lugažu stacija 5:21 Pamatskola 7:34 Pamatskola 9:09 Stadions 11:13 Lugažu stacija 14:41 Kultūras nams 16:41 Banka 17:34 Beverīnas iela 20:31
Lugažu stacija 5:28 Kultūras nams 7:35 Kultūras nams 9:10 Banka 11:13 Lugažu stacija 14:47 Beverīnas iela 16:42 Raiņa iela 17:35 Stadions 20:33
Zemgales iela 5:33 Beverīnas iela 7:36 Beverīnas iela 9:11 Raiņa iela 11:15 Zemgales iela 14:52 Raiņa iela 16:44 Valkas AO 17:37 Zemgales iela 20:35
Stadions 5:35 Raiņa iela 7:37 Raiņa iela 9:12 Valkas AO 11:17 Stadions 14:54 Valkas AO 16:45 Valkas AO 17:38 Lugažu stacija 20:40
Banka 5:37 Valkas AO 7:38 Valkas AO 9:13 Izpildes dienas 1234567 Banka 14:56 Valkas AO 16:52 Kultūras nams 17:39 Lugažu stacija 20:46
Raiņa iela 5:39 Izpildes dienas +12345 Izpildes dienas 1234567 Raiņa iela 14:57 Banka 16:53 Pamatskola 17:41 Zemgales iela 20:50
Valkas AO 5:40 Valkas AO 13:35 Valkas AO 14:59 Stadions 16:54 Mikrorajons 17:43 Raiņa iela 20:52

Izpildes dienas +1 Valkas AO 7:45 Banka 13:37 Izpildes dienas 12345 Zemgales iela 16:56 Slimnīca 17:44 Blaumaņa iela 20:53
Kultūras nams 7:47 Valkas AO 9:50 Stadions 13:38 Raiņa iela 16:57 Meža kapi 17:45 Burtnieku iela 20:54

Valkas AO 6:50 Pamatskola 7:48 Kultūras nams 9:52 Zemgales iela 13:40 Valkas AO 16:17 Blaumaņa iela 16:59 Lauktehnika 17:47 Parka iela 20:55
Kultūras nams 6:52 Mikrorajons 7:49 Pamatskola 9:54 Lugažu stacija 13:45 Kultūras nams 16:19 Burtnieku iela 17:00 Lauktehnika 17:50 Lauktehnika 20:57
Pamatskola 6:53 Slimnīca 7:51 Mikrorajons 9:55 Lugažu stacija 13:49 Pamatskola 16:21 Parka iela 17:01 Meža kapi 17:51 Meža kapi 20:58
Mikrorajons 6:54 Meža kapi 7:52 Slimnīca 9:57 Zemgales iela 13:53 Mikrorajons 16:22 Lauktehnika 17:05 Slimnīca 17:52 Slimnīca 20:59
Slimnīca 6:56 Lauktehnika 7:53 Meža kapi 9:59 Raiņa iela 13:55 Slimnīca 16:24 Meža kapi 17:06 Mikrorajons 17:53 Mikrorajons 21:00
Meža kapi 6:57 Lauktehnika 7:58 Lauktehnika 10:01 Blaumaņa iela 13:57 Meža kapi 16:26 Slimnīca 17:08 Pamatskola 17:54 Pamatskola 21:01
Lauktehnika 6:58 Meža kapi 7:59 Parka iela 10:04 Burtnieku iela 13:59 Lauktehnika 16:28 Mikrorajons 17:10 Kultūras nams 17:55 Kultūras nams 21:02
Lauktehnika 7:00 Slimnīca 8:01 Burtnieku iela 10:05 Parka iela 14:00 Parka iela 16:30 Pamatskola 17:11 Beverīnas iela 17:56 Beverīnas iela 21:03
Meža kapi 7:01 Mikrorajons 8:03 Blaumaņa iela 10:07 Lauktehnika 14:03 Burtnieku iela 16:31 Kultūras nams 17:12 Raiņa iela 17:57 Raiņa iela 21:04
Slimnīca 7:03 Pamatskola 8:04 Raiņa iela 10:09 Meža kapi 14:04 Blaumaņa iela 16:33 Beverīnas iela 17:13 Valkas AO 17:58 Valkas AO 21:05
Mikrorajons 7:05 Kultūras nams 8:05 Stadions 10:11 Slimnīca 14:06 Raiņa iela 16:35 Raiņa iela 17:14 Izpildes dienas 67 Izpildes dienas 1234567
Pamatskola 7:06 Beverīnas iela 8:06 Banka 10:13 Mikrorajons 14:07 Zemgales iela 16:37 Valkas AO 17:15
Kultūras nams 7:07 Raiņa iela 8:07 Raiņa iela 10:14 Pamatskola 14:08 Lugažu stacija 16:42 Izpildes dienas +12345 Valkas AO 17:20
Beverīnas iela 7:08 Valkas AO 8:08 Valkas AO 10:16 Kultūras nams 14:10 Lugažu stacija 16:48 Banka 17:21
Raiņa iela 7:09 Izpildes dienas +12345 Valkas AO 10:17 Beverīnas iela 14:11 Zemgales iela 16:53 Stadions 17:22
Valkas AO 7:10 Kultūras nams 10:18 Raiņa iela 14:12 Stadions 16:55 Zemgales iela 17:24

Izpildes dienas +12345 Pamatskola 10:20 Valkas AO 14:14 Banka 16:57 Raiņa iela 17:25
Mikrorajons 10:22 Izpildes dienas 1234567 Raiņa iela 16:58 Blaumaņa iela 17:27
Slimnīca 10:23 Valkas AO 17:00 Burtnieku iela 17:28
Meža kapi 10:24 Izpildes dienas 67 Parka iela 17:29
Lauktehnika 10:26 Lauktehnika 17:33
Lauktehnika 10:29 Meža kapi 17:34
Meža kapi 10:30 Slimnīca 17:36
Slimnīca 10:31 Mikrorajons 17:38
Mikrorajons 10:32 Pamatskola 17:39
Pamatskola 10:33 Kultūras nams 17:40
Kultūras nams 10:34 Beverīnas iela 17:41
Beverīnas iela 10:35 Raiņa iela 17:42
Raiņa iela 10:36 Valkas AO 17:43
Valkas AO 10:37 Izpildes dienas +12345

Izpildes dienas 1234567

SIA "VTU Valmiera" informē, ka no 2017.gada 01.februāra tiek mainīti reģionālo vietējās nozīmes maršrutu kustības saraksti Valkas pilsētā
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Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.12.2016. līdz 15.01.2017. reģistrēti 10 mirušie – 
Daina Ērika (1917.), Drucka Jekaterina (1926.), Kinne 
Alda (1946.), Marmazovs Vladimirs (1959.), Putniņa 
Ausma (1936.), Sergejeva Valentīna (1935.), Students 
Kaspars (1988.), Valtiņa Ārija (1937.), Žuraka Inta 
(1943.), Žuravļovs Nikolajs (1947.). 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.12.2016. līdz 15.01.2017.  
reģistrēti 

6 bērni:  4 meitenītes – Kristiāna, 
Keita Elga, Karolīna, Olga un 

2 zēni – Raiens, Edvards.
Sveicam ģimenes ar dzīvē 

nozīmīgo notikumu!

Valkas novada domeVal kas pil sē ta
Jevdokija Sidenko 01.02., Jev-
genija Fedoreca 03.02., Daira 
Južina 03.02., Tamāra Gustso-
ne 03.02., Imants Zariņš 03.02., 
Artūrs Ķīkulis 06.02., Zoja Hit-
rova 06.02., Tālivaldis Šnuka 
07.02., Aina Hommika 08.02., 
Selga Gromova 08.02., Grigo-
rijs Gavrilovičs 09.02., Ingrīga 
Klaipa 10.02., Aleksandrs Ri-
žovs 10.02., Raimonds Reinhol-
ds 11.02., Andris Neimanis 
13.02., Valija Celmiņa 13.02., 
Dālija Blumberga 14.02., Gen-
nady Dmitriev 14.02., Aldis 
Šumskis 14.02., Pjotrs Poplav-
skis 15.02., Raitis Nieznanovs-
kis 15.02., Mihails Dmitrijevs 
17.02., Lolita Sulaine 18.02., 
Aivars Pulle 18.02., Edgars Brī-
daks 18.02., Tamāra Briede 
22.02., Zinaida Plociņa 23.02., 
Jānis Zauls 23.02., Inese Celiņa 
23.02., Inese Bēniņa 24.02., Ju-
ris Aire 25.02., Irina Kuzņeco-
va 26.02., Andreas Hertl 28.02. 

 Ēr ģe mes pa gasts
Anita Ruņģe 04.02., Vera Put-
niņa 05.02., Arvīds Sula 05.02., 
Rita Klepere 18.02., Ērika Ūdre 
22.02., Astrīda Polakena 27.02. 

Kār ķu pa gasts
Ģirts Veidemanis 06.02., Vi-
tauts Aukštikalnis 20.02.

Val kas pa gasts
Inta Skrastiņa 03.02., Sandra 
Zandersone 04.02., Aivars Siet-
nieks 05.02., Ausma Zivtiņa 
05.02., Māris Sīka 05.02., An-
gelika Mežecka 10.02., Laimo-
nis Kruška 11.02., Ruta Krole 
16.02., Inese Mežule 22.02., 
Glafira Kravčuka 24.02.

Vijciema pa gasts
Elvīra Celmiņa 26.02., Alda 
Ģērmane 27.02.

Zvār ta vas pa gasts 
Edmunds Namnieks 02.02., 
Aina Zālīte 17.02., Ināra Bau-
mane 25.02.

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

Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!

Izbraukuma vizītē Vidzemes 
slimnīcas poliklīnikā Valkā 

trešdien, 15.februārī, pacientus 

pieņems ķirurgs Andrejs Blum-
bergs, endokrinoloģe Baiba Jēge-
re un fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas ārste  Inese Gaiķe. 
Pieteikšanās – poliklīnikas re-

ģistratūrā Valkā, tālr. 64722307.z

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
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

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

Izbraukuma speciālisti februārī
Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd.
Tas palīdz.
Un mirdz.
(V.Egle)

Liels paldies par mīļiem vārdiem, garšī-
giem kārumiem un svētku noskaņas ie-

nešanu mūsu mājās Turnas tautas nama teātrim 

un vadītājai Līgai Kramai, dāmu deju grupai 
«Oravakes» un vadītājai Skaidrai Smelterei, 
vokālajam ansamblim «Atbalss» un vadītājam 
Aivaram Trēziņam, folkloras kopai «Nāburgi» 
un vadītājai Mārītei Magonei, Senioru kluba 
«Zelta rudens» teātra kolektīvam un režisorei 
Līgai Šnukai, Valkas J.Cimzes mūzikas skolas 
audzēkņiem un pedagogiem, Valkas J.Cimzes 
ģimnāzijas skolēniem un skolotājām, SIA «Pe-
delīte» un Albīnai Kārkliņai.

VSAC «Vidzeme» filiāles «Valka» 90 
klientu vārdā - vadītāja Egita Kačevska

Vidzemes slimnīcā – karantīna

Ņemot vērā pieaugošo sa-
slimstību ar ar gripu un 

akūtām augšējo elpceļu vīrusu 
infekcijām, Vidzemes slimnīcā ar 
pirmdienu, 23.janvāri, tiek noteik-
ta karantīna un ieviesti pastiprinā-

tas piesardzības pasākumi.
Lai ierobežotu vīrusu infekciju 

izplatību, karantīnas laikā nav at-
ļauts apmeklēt pacientus palātās.

Mediķi aicina slimnīcas neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 

(NMP) un pacientu uzņemšanas 
nodaļā griezties tikai akūtos gadī-
jumos, bet, sajūtot pirmās gripas 
saslimšanas pazīmes, palikt mājās 
un konsultēties ar ģimenes ārstu 
par ārstēšanās gaitu. z

Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Medicīniskā komisija Vi-
dzemes slimnīcas poli-

klīnikā Valkā strādās piektdien, 
3.februārī, plkst. 9.00 līdz 12.00. 
Būs pieejams ķirurgs, neirologs, 
oftalmologs (acu ārsts), otolarin-

gologs (ausu-kakla-deguna ārsts), 
narkologs un arodslimību ārsts. 
Varēs veikt elektrokardiogram-
mas un rentgena izmeklējumus, 
kā arī nodot analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā 

būs iespējams izdarīt arī audio-
metrijas un spirogrāfijas izmeklē-
jumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas re-
ģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Medicīniskā komisija februārī
Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste



LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises 

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 tā

Valkas 
novadpētniecības 

        muzejā

Kār ķu pa gas tā

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

•	 27.janvārī plkst. 19.00	lielajā	
zālē	 Zane	 Daudziņa	 monoiz-
rādē	–	piedzīvojumu	komēdijā	
«Bruņota	 un	 bīstama».	 Biļešu	
cena:	7,00;	8,00;	10,00	eiro.
•	 28.janvārī plkst. 19.00	 lie-
lajā	zālē	«Sporta	laureāts	2016»	
un	«Valkas	četrcīņa	2016»	se-
zonas	 apbalvošanas	 pasā-
kums.	 Balle	 ar	 grupu	 «RR-
Band».
•	 2.februārī plkst. 18.00	liela-
jā	zālē	izrāde	bērniem	«Smur-
fiņi	un	meža	olimpiāde».	Biļe-
šu	 cena:	 iepriekšpārdošanā	 4	
eiro,	izrādes	dienā	5	eiro.
•	 4.februārī no plkst. 11.00	
lielajā	zālē	P.Keresa	piemiņas	
turnīrs	šahā.
•	 5.februārī plkst. 16.00	 lie-
lajā	 zālē	 Latvijas	 Nacionālā	
baleta	sniegumā	Ādolfa	Šarla	
Adāna	balets	«Žizele».	Biļešu	
cena:	 10,00;	 12,00;	 15,00;	 19,00	
eiro.	 Biļetes	 iespējams	 arī	 ie-
gādāties,	 zvanot	 pa	 tālruni	
64723055	vai	20235967	un	no-
rādot	savu	vārdu,	uzvārdu	un	
e-pasta	adresi,	uz	kuru	nosū-
tīt	Valkas	novada	domes	rek-
vizītus	biļetes	apmaksai.	Biļe-
te	apmaksājama	3	dienu	laikā	
un	saņemama	pirms	koncerta	
pie	dežuranta.
•	 11.februārī plkst. 16.00 lie-
lajā	 zālē	 koru	 «Vivere»	 un	
«Ziemeļstīga»	 draudzības	
koncerts.	Ieeja	–	ziedojums.
•	 24.februārī plkst. 18.00	lie-
lajā	 zālē	 Valkas	 Jāņa	Cimzes	
ģimnāzijas	Žetonu	vakars.
•	 3.martā plkst. 19.00	 lielajā	
zālē	 Jolanda	 Suvorova	 un	
draugi	 ielūdz	 uz	 jubilejas	 su-
peršovu/burlesku	«91,5	minū-
tēs	 apkārt	 pasaulei».	 Biļešu	
cena:	7,00;	8,00;	9,00;	10,00	eiro.

Novadpētniecības stendā:
•	No 3.februāra līdz 1.mar-
tam –	 izstāde	 «Gadiem	 pāri	
skatoties…	Valkas	veikali».	

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā:

•	No 1. līdz 28. februārim	-	
izstāžu	 cikls	 «Māksla»:	 Lat-
viešu	 glezniecības	 vecmeis-
tari;
•	No 1. līdz 28.februārim	 –	
izstāde	«Noziegumam	pa	pē-
dām»:	 labākais	 no	 detektīv-
žanra	literatūras.
•	No 20. līdz 23.februārim	
–	jauno	grāmatu	dienas.	Jau-
no	 grāmatu	 izsniegšana	 24.
februārī.

Bērnu literatūras nodaļā:
•	No 1. līdz 17.februārim	 –	
Tematiskā	izstāde	«Priecājies,	
ka	 neesi	 …	 pirātu	 gūstek-
nis».
•	 18.februārī no plkst. 11.00 
līdz 12.00 Bērnu	 rīts	 pirms-
skolas	un	sākumskolas	vecu-
ma	bērniem.
•	 21.februārī no plkst. 15.00 
līdz 16.00	interaktīva	stunda	
«Mana	valoda».

•	 4.februārī plkst. 22.00	Vijciema	tautas	namā	–	
Karnevāls;	plkst. 23.00	Masku	parāde,	vērtēšana,	
apbalvošana.	Vēlāk	balle	ar	grupu	«Zeļļi».
•	No 7.februāra līdz 28.februārim	Vijciema	tau-
tas	namā	apskatāma	Skaidrītes	Bondares	kerami-
kas	un	rokdarbu	izstāde	no	«Vijaskrastiem».
•	 18.februārī plkst. 11.00	Vijciema	 tautas	 namā	
Karnevāls	 pirmsskolas	 vecuma	 bērniem	un	 jau-
nāko	klašu	skolēniem	(Bērniem	iemācīs	 jokainas	
kustības,	 ies	 jautrās	 virtenēs	 un	 visādus	 citādus	
pekstiņus	taisīs	Klauns	Lustiņš).

• 12.februārī plkst. 10.00 
Zvārtavas	 pagasta	 «Lutur-
skolā»	zolīte.
• 14.februāris plkst. 14.00 
pie	Ozolu	pamatskolas	spor-
ta	 sacensības	 «Amora	 šā-
viens».
• 25.februārī plkst. 10.00 
«Luturskolā»	galda	spēļu	tur-
nīrs. z

•	 18.februārī radošās	 darb-
nīcas	 bērniem,	 gatavosim	
galvas	ziedu	rotas.
•	 20.februārī	 –	 izstādes	 at-
klāšana.

Turnas tautas namā
• 18.februārī plkst. 19.00 
Netradicionālo	 deju	 grupu	
skate	-	koncerts,	pēc	koncerta	
balle	kopā	ar	grupu	«Rolise».
• 25.februārī plkst. 18.00 
Galda	 spēļu	 čempionāta	 5.
kārta.
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•	 28.janvārī plkst. 19.00	 –	
«Ak,	nauda,	naudiņa	jeb	viņa	
augstība	–	sertifikāts»	–	Burt-
nieku	 novada	Valmieras	 pa-
gasta	 amatierteātra	 viesizrā-
de	tautas	namā.
•	 4.februārī plkst. 9.00	 –	
Zemledus	makšķerēšanas	sa-
censības	«Badīgais	Cepšu	ķī-
sis	Nr.3».
•	 11.februārī plkst. 19.00	 –	
deju	kolektīvu	koncerts	«Vie-
nā	ritmā»	tautas	namā;	plkst. 
22.00	 –	 balle,	 spēlē	 «Brenča	
muzikanti».
•	 17.februārī plkst. 14.00	 –	
pagasta	 iedzīvotāju	 sapulce	
tautas	namā.
•	 Kārķu	tautas	nama	kamīn-
zālē	–	Valkas	Mākslas	skolas	
Kārķu	pagasta	audzēkņu	ra-
došo	darbu	izstāde	«Laimīgu	
Jauno	gadu!».

•	Līdz 30.janvārim	 –	 Jāņa	
Bahmaņa	izstāde	«Pulcējaties	
zem	latviešu	karogiem!».
•	No 4. līdz 28.februārim	–	
Dinas	Smelteres	un	Kristīnes	
Ganiņas	darbu	izstāde	«Žan-
nas	un	Tullamore	mīlestība».
Izstādes	atklāšana	4.februārī 
plkst. 15.00.	 Ieeja	pasākumā	
bez	maksas.
Muzeja	darba	laiks:	
•	 pirmdienās	 –	 piektdienās	
plkst.	10.00	–	17.00;	sestdienās	
plkst.	10.00	–	16.00.

3.martā	plkst.	19.00	Valkas	pilsētas	kultūras	namā	–	Jolanda	Suvoro-
va	un	draugi	superšovā/burleskā	«91,5	
minūtēs	apkārt	pasaulei».
Nenogurdināmā	 Latvijas	 burleskas	

karaliene	Jolanda	Suvorova	atkal	ir	klāt!	
Jolanda	savu	skatuves	darbības	jubileju	
nolēmusi	 nosvinēt	 kopā	 ar	 saviem	 cie-
nītājiem,	 piedāvājot	 jaunu	 koncertpro-
grammu	«91,5	minūtēs	apkārt	pasaulei».
Kas	mūs	 sagaida?	Protams,	 Jolandas	

oriģinālie	 humoristiskie	 stāsti,	 anek-
dotes,	 satīriskās	 vārsmas	 un	 ekstrava-
gantu	 personāliju	 atveidojumi.	 Taču	
Jolanda	nesvinēs	viena,	bet	gan	kopā	ar	
draugiem	–	Sankt-Pēterburgas	parodistu	
Vadim	Jazz,	Kanādas	akordeonistu	Mo-
risu	 Balaskā	 un	 Gruzijas	 horeogrāfi	
Kamu.
Sankt-Pēterpurgas	 parodista	 Vadim	

Jazz	 izpildījumā	 būs	 iespēja	 no	 jauna	
tikties	 uz	 skatuves	 ar	 tādiem	 pazīsta-
miem	 estrādes	 māksliniekiem	 kā	 Tina	
Tērnere,	Elviss	Pres-
lijs,	 Valērijs	 Ļeont-
jevs.	 Taču	 tas	 nav	
viss	 –	mūs	 uz	 ska-
tuves	 līdz	 šim	 ne-
zināmā	 kvalitātē	
sagaidīs	arī	vietējās	
izklaides	 industri-
jas	 zvaigznes	 un	
zvaigznītes	 Laima	
Vaikule,	Žoržs	Siks-
na,	Baiba	Sipeniece,	
Margarita	 Vilcāne,	
Fredis	un	citi.
Vairāku	 starp-

tautisko	 konkursu	
laureāts,	 kanādiešu	
elektroniskā	 akor-
deona	virtuozs	Mo-
riss	 Balaskā	 savos	
muzikālajos	 numu-
ros	spēj	radīt	visne-
i e domā j amāk ā s	
skaņu	 asociācijas.	
Uz	 Jolandas	 skatu-
ves	 jubilejas	 svinī-
bām	Moriss	ieradies	
ar	 tādiem	 pasaules	
hītiem	 savā	 neat-
kārtojamajā	 izpil-
dījumā	 un	 apdarē	
kā	 Johana	 Sebast-
jana	 Baha	 «Tokāta	
Re	 minorā»	 Rīgas	
Doma	ērģeļu	skanē-

juma	imitācijā,	Deep	Purple	«Smoke	On	
The	Water»	gandrīz	vai	kā	autentiskas	
klasiskās	elektriskās	ģitāras	izpildījumā,	
Johana	Štrausa	«Vīnes	valsis»	Londonas	
simfoniskā	 orķestra	 izpildījuma	 imi-
tācijā,	 Back	 Street	 Boys	 «I	 want	 it	 my	
way»,	 Mireijas	 Matjē	 «Santa	 Maria»,	
ABBA	«I	have	a	dream»,	«Fernando»	un	
daudziem	citiem	skaņdarbiem.
Jolandas	jubilejas	koncertšova	horeo-

grāfiskais	noformējums	uzticēts	pazīsta-
majai	Gruzijas	horeogrāfei	Kamai.	Ap-
meklētājiem	 tiks	piedāvātas	gan	nekur	
neredzētas	indiešu	dejas,	Tālo	Austrumu	
vēderkustības,	gan	arī	tik	ierastā	čigānu	
brunču	plivināšana	un	vēl	daudzu	citu	
tautu	kustību	«šedevri».
Visi,	kas	vēlas	saņemt	asprātīgu	joku,	

sarkastisku	 parodiju,	 populāru	 me-
lodiju,	svaigāko	anekdošu,	krāšņu	tērpu,	
eksotisku	deju	un	pacilāta	garastāvokļa	
kokteili,	 laipni	lūgti	pie	Jolandas	Suvo-
rovas	jubilejas	svinību	galda!
Biļešu	 cena:	 7;	 8;	 9;	 10	 eiro.	 Biļešu	

iepriekšpārdošana	 Valkas	 kultūras	
namā	un	www.bilesuparadize.lv	z

Jolanda Suvorova aicina uz 
jubilejas superšovu – burlesku

Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras 
nama Kultūras pasākumu organizatore


