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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Sestdien, 14. novembrī Valkā 
un Valgā notiks ievada pa-

sākums «Neiespējamajam skrējie-
nam». 

«Neiespējamais skrējiens» būs 
jauna tradīcija Valkas novadā. Skrē-
jiens ir veltīts Latviešu Pagaidu Na-
cionālās padomes izveidei Valkā, 
1917. gadā.

Pasākuma idejas autors ir Valkas 
novada domes priekšsēdētājs Vents 
Armands Krauklis, kurš skrējienā 
aicina piedalīties ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju. Skrējiena dalībniekiem 
atraktīvā veidā būs iespēja iepazīties 
ar valsts vēsturi, jo Valka ir pilsēta, 
kur sākas Latvija – gan ģeogrāfi skā, 
gan vēsturiskā izpratnē.

 Piedalīties aicināts ikviens aktīvā 
dzīvesveida piekritējs – šogad dis-
tanci var veikt gan skrienot, gan 
nūjojot. Reģistrēšanās skrējienam 
būs uz vietas no plkst. 9.45 starta 
vietā pie Valgas rātsnama. Dalība 
skrējienā – bez maksas. Dalībnieku 
vecums – neierobežots. Ievada pa-
sākuma starts plkst. 11.00. Distances 
fi nišs būs pie Valkas pilsētas kul-
tūras nama, kur ikviens dalībnieks 

par piedalīšanos saņems īpašu pie-
miņas nozīmīti. Distances garums 
– 980 metri.

Savukārt «Neiespējamais skrē-
jiens», kuras dalībniekiem būs jā-
pārvar jau 99 kilometri, notiks nā-
kamgad. Paredzēts, ka ar katru nā-
kamo gadu distances garums pie-
augs par kilometru. 2017.gadā, kad 
100 gadi apritēs Latviešu Pagaidu 
nacionālā padomes (LPNP) pie-

ņemtajai deklarācijai par apvienotas 
un autonomas Latvijas izveidošanu 
Vidzemes, Kurzemes un Latgales 
latviešu apriņķos, distances garums 
būs jau 100 kilometru. 

Organizatori piebilst, ka būs arī 
īsākas distances, lai šajā vēsturiskajā 
skrējienā varētu piedalīties ikviens 
interesents! 

Ar katru gadu neiespējamāk! z

Ar skrējienu godinās Latviešu 
Pagaidu Nacionālās padomes 

izveidi Valkā 1917.gadā
Teksts: Kristīne Karole, Valkas 
novada domes Sporta un
jaunatnes daļas vadītāja

Dzīvo ar Latviju, 
elpo ar Latviju!

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
augustā, decembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis tur neizdīgs bekas,
jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemsvētki nesabrauks –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā vīzas un hartas,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
janvārī, jūnijā, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas,
jo bez manis drebošā kumeļā
Jānītis neatjās –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
septembrī, novembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sals pekaiņiem pekas,
jo bez manis svecītes krastmalā
vēji nopūtīs –
tādas būs, pasaulīt, sekas.

(dzejoļa autors Māra Zālīte)

Sveicam Latvijas 
Republikas proklamēšanas 

gadadienā!
Valkas novada dome
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Nākamgad 28. un 29.maijā, 
Valkā pulcēsies tautas 

mūzikas ansambļi un lauku kapelas 
no visas Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Baltkrievijas, lai piedalītos jau 
19.Latvijas tautas mūzikas svētkos. 
Šoreiz vērienīgajam pasākumam 
dots nosaukums «Uzrausim danci 
Valkā!». 

Nedēļas nogalē svētku dalībnieki 
priecēs apmeklētājus gan ar tautas 
mūziku akustiskā skanējumā uz 
skatuvēm Valkā un Valgā, bet 
svētdienā plkst. 17.00 Valkas brīvdabas 
estrādē notiks «Uzrausim danci Valkā» 
dalībnieku dižkoncerts. Koncertu 
kuplinās deju grupa «Dzirnas», Val-
kas ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs 
«Vendīgs» un Smiltenes Bērnu un 
jauniešu izglītības centra deju kolektīvs 

«Dadzīši». Koncerta pamattēma būs 
ceļojums cauri gadsimtiem mūsdienu 
muzeja noslēpumainās kolekcijās.

Svētku radošā komanda ir 
instrumentālās tautas mūzikas ek-
sperts Ilmārs Pumpurs, horeogrāfi  
Agris Daņilevičs un Dagmāra Leja, 
deju kolektīvu vadītājas Māra Leja un 
Vineta Skutāne, kā arī režisors Aivars 
Ikšelis un scenogrāfs Ivars Noviks. 

Plašāka informācija un svētku 
kultūras programmu būs atrodama 
Valkas novada mājas lapā www.valka.
lv, kā arī sociālajos tīklos. Muzikantu 
uzstāšanās vietu un secības detalizētais 
plāns tiks izvietots un būs apskatāms 
norišu vietās.

XIX Latvijas tautas mūzikas svētkus 
rīko Valkas novada dome sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo kultūras centru un 
instrumentālās tautas mūzikas ek-
spertu Ilmāru Pumpuru. z

Ceturtdien, 5.novembrī, plkst. 
18.30 Valkas pilsētas kul-

tūras namā jau divpadsmito reizi 
notiks Latvijas Nacionālās operas 
mākslinieku koncerts.

Gatavojoties Rīgas operas fes-
tivālam 2016.gadā, kas būs veltīts 
Džuzepem Verdi, programmā dzir-
dēsim vairākas ārijas no komponis-
ta operām. Koncertā skanēs Dona 
Karlosa un Pozas duets no operas 
Dons, Annas ārija no operas Le villi, 
Rigoletto ārija un kvartets no operas 
Rigoletto. 

Īpaši Valkas koncertam veidotā 
programma aptvers plašu spektru 
gan muzikālā, gan skatuves māks-
linieku ziņā. Skanēs populāras ārijas 
arī no Jāņa un Jēkaba Mediņa, A.Ži-
linska, Dž.Pučīni, V.A.Mocarta, G.
Doniceti, K.Sensānsa, R.Leonkaval-
lo, Ž.Ofenbaha un Dž.Rosīni ope-
rām.

Raiņa un Aspazijas gadā patī-
kams pārsteigums klausītājiem būs 
opermūzika ar abu dzejnieku vārs-
mām.

Šogad Valkā uzstāsies Latvijas 
Nacionālās operas solisti Inga Šļu-
bovska-Kancēviča, Evija Martin-
sone, Kristīne Zadovska, Laura 
Grecka, Krišjānis Norvelis, Rai-
monds Bramanis, Rihards Mača-
novskis, Armands Siliņš, Rihards 
Millers, Mihails Čuļpajevs un, pro-
tams, Latvijas Nacionālās operas un 
baleta orķestris Mārtiņa Ozoliņa 
vadībā. 

M.Ozoliņš sola krāšņu koncertu, 
kurā satiksies dažādu paaudžu dzie-

dātāji – jaunie operas solisti koncertā 
uzstāsies līdzās solistiem, kuri Valkā 
viesojušies jau vairakkārt.

Biļetes uz koncertu maksās 20, 15, 
12 un 8 eiro. Tās var iegādāties no 
21.septembra katru darba dienu no 
plkst. 8.00 līdz 20.00 Valkas pilsētas 
kultūras namā pie dežuranta vai 
zvanot pa tālruni 64723055 vai 
20235967, (norādot savu vārdu, uz-
vārdu un e-pasta adresi, uz kuru 
nosūtīt Valkas novada domes rek-
vizītus biļetes apmaksai.) Biļete 
apmaksājama 3 darba dienu laikā 
un saņemama pirms koncerta pie 
dežuranta.

Pasākuma laikā darbosies ka-
fejnīca. z

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar Latvijas Nacionālās operas 
mākslinieku koncertu Valkā 

ieskandinās Verdi gadu

Teksts: Aivars Ikšelis, 
projekta koordinators

Nākamgad Valkā 
svinēs 19.Latvijas 

tautas mūzikas svētkus
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Tuvojās 11.novembra svētki, ku-
ros mēs atcerēsimies un godā-

sim savus Lāčplēšus. Valkas novada 
iedzīvotājus aicinātu ierasties Rīgā 
Brāļu kapos, nolikt ziedus uz ģenerāļa 
Pētera Radziņa atdusas vietu vai arī 
viņa dzimtajās mājas «Jaunvīndedzēs», 
pieminot un godinot savu novadnie-
ku un izcilo Latvijas karavīru. 

1920.gada 11.novembrī, pirmajā ga-
dadienā kopš uzvaras pār Bermontu 
valsts prezidents Čakste, Brīvības lau-
kumā, pasniedza ģenerālim Pēterim 
Radziņam Lāčplēša ordeņa III šķiras 
krustu ar simbolisko pirmo numuru. 
Par ģenerāļa Pētera Radziņa devumu 
nozīmīgumu Latvijas armijas uzvarās, 
kuras nodrošināja Latvijas valsts iz-
veidošanu, pagājušā gadsimta 60 ga-
dos studentu korporācijas «Tervetia» 
izdevumā Lāčplēša ordeņa kavalieris 
ģenerālis Jānis Lavinieks raksta: «Ja 
tomēr nenotika visļaunākais, ko pie-
minētos apstākļos varēja sagaidīt, bet 
Latvijas armija ar nelieliem spēkiem 
un pavisam trūcīgu apbruņojumu uz-
varēja, tad tas ir pulkveža Radziņa no-
pelns. Pēc armijas virspavēlnieka štā-
ba vadības pārņemšanas, pulkvedis 
P.Radziņš īsā laikā iepazinās ar mūsu 
armijas stāvokli un izstrādāja operatīvo 
plānu pretuzbrukumam, ko arī ģeniāli 
izvadīja. Protams, ka te nav jāaizmirst 
arī mūsu varonīgie cīnītāji, kas bija 
apņēmušies ziedot sevi uzvarai. Tik-
pat sekmīgi 19120.gadā mūsu armija 
veica plkv. P.Radziņa izstrādāto Lat-
gales atbrīvošanas operāciju. 

Atbrīvošanas cīņu panākumi no-
stiprināja plkv. P.Radziņam izcila tak-
tiķa un stratēģa slavu; viņš kļuva par 
Latvijas armijas lielāko militāro au-
toritāti.»

Par ģenerāļa Pētera Radziņa bēr-
nības gaitas Žanis Unāms savā darbā 
«Trīs brīvības cīņu vadoņi. Kalpaks. 
Balodis. Radziņš» attēlo ģenerāļa bēr-
nību un viņa vērtības «Dzimis Pēteris 
Voldemārs Radziņš 1880.g. 2.maijā 
Lugažu «Jaunvīndedzēs», kur viņa ve-
cāki bija saimnieki. Radziņi ir ļoti 
reliģioza un tikumīga ģimene, sevišķi 
pati saimniece. Tādā garā viņi audzina 
arī savus bērnus, kuru tiem ir trīs – 
bez jaunākā dēlā Pētera vēl meita un 
vecākais dēls Jānis. Ikrītus, pieceļoties, 
bērniem jānoskaita pātari. Pēteris Ra-
dziņš savos puikas gados dažreiz 
pātarus tik viegli nevar iemācīties, bet 
par to no rīta jāpaliek bez brokasta un 
jāstāv kaktā. Vakaros, pirms gulēt 
iešanas, Radziņu bērniem atkal jāno-
dzied pa garīgai dziesmai.

Savus vecākus, visvairāk māti, Pē-
teris Radziņš ļoti mīlējis un tās reliģis-
ki tikumiskā audzināšana viņa raks-
turā laidusi dziļas saknes, kas tur bija 
stipras visu mūžu. Tā arī jau kā slavens 
ģenerālis viņš kādā savā grāmatā saka: 
«Tēvijas mīlestība ir vislielākā sakarā 
ar vispārējo tikumību un reliģiju. Ja 
tikumība sāk krist tautā un ģimenē, 
tad tiek nicināta arī tēvijas mīlestība. 
Ja cilvēkam nav nekā svēta un dārga, 
tad, zināms, arī sava tēvija, sava tauta 
nebūs tādam cilvēkam svēta un dārga, 
un viņš neko neupurēs savas tautas 
labā, kā varbūt tikai skaistas runas un 
skaļus izteicienu.(...) Lauku cilvēkiem 
Radziņš ir jau ļoti izglītots un gudrs 
un strādnieki par viņu zobojas, ka tik 
mācīts kungs strādājot vienkāršus 
darbus. Radziņš tādos gadījumos pa-
rasti atbild: «Ar darbu pats gribu 
nopelnīt sev maizi, un tāpēc strā-
dāju.»1

Ģenerālis Pēteris Radziņš, būdams 
karavīrs, nepazaudēja savas saiknes 
ar zemi un lauku sētu, kuru viņš 

nekad neaizmirsa. Pat būdams Latvi-
jas armijas ģenerālis, viņš nekad 
neliedza sava novada zemniekiem pa-
domus, kurus zemnieki augsti vērtējā, 
zinot viņa plašās zināšanas lauk-
saimniecībā, kuras sniedzās no zemes 
apstrādes līdz pat lopu audzēšanas un 
ārstēšanas lietām.

Ka zemnieku lieta ģenerālim bija 
tuvas liecina arī šis nelielais raksts, 
kuru ģenerālis Radziņš publicēja «Lat-
vijas kareivja» avīzē 1921.gadā.

Iespaidi no Ziemeļlatvijas2

Jau gadsimteņiem Ziemeļlatvija – 
īpaši Valkas apgabals aizsargā lat-
viešus no ziemeļpuses. Šī aizsardzība 
gan nenotiek ar ieročiem rokā un pat 
ne ar naidīgu izturēšanos, bet vienīgi 
kulturālas sacensības ceļā. Vislielākā 
uzvara ir tā, kurā ienaidnieks top 
pārvērsts par sabiedroto. Šādu uzvaru 
ir panākuši mūsu ziemeļrobežas aiz-
sargātāji jau no seniem laikiem. Uz 
robežas, kā mūsu tā igauņu pusē ir 
nodibinājušās vislabākās attiecības 
starp abām kaimiņu tautām: attiecības 
starp pierobežas latviešiem un igau-
ņiem ir tādas pašas, kā starp kurzem-
niekiem un vidzemniekiem. Bet vis-
labākās attiecība ne tikai neizslēdz, 
bet varbūt palielina kulturālo sacen-
sību. Tagad ir jāpierāda, kuri būs spē-
jīgi kulturālā darbā, latvieši vai igauņi; 
kur uzplauks labāki visa kulturālā 
dzīve šaipus vai viņpus robežas. Par 
nelaimi, latvieši šimbrīžam ir nostādīti 
grūtākos apstākļos, nekā igauņi. Pēc 
visa tā, ko agrāki latvieši varēja iepirkt 
Valkā, tagad tiem ir jābrauc uz tālo 
Rīgu, jo tagadējā Latvijas Valkā var 
dabūt iepirkt tikai dažādas sīkas lietas. 
Tagadējie Valkas apgabala latvieši ir 
nokļuvuši tādā stāvoklī, kā nomaļnieki, 
kuri atrodas tālu no centriem.

Laucinieki centīgi nodarbojas ar 
zemes apstrādāšanu. Agrais pavasa-
ris, siltais laiks – viss tas dod cerības 
uz labu ražu. Tomēr laucinieka acīs 
nav manāmas priecīgas cerības; ar no-
pietnu drūmu seju laucinieks apstrādā 
savu zemi. Laucinieks nejūt savu 
stāvokli par nodrošinātu. Lauksaim-
niecībā nevar taisīt aprēķinus uz vienu 
gadu, bet ir jāaprēķina uz daudziem 
gadiem. Tagadējos apstākļos tas nav 
iespējams. Nav droši zināms, kādi 
iznāks likumi un kādi iznāks vēl pil-
nīgi negaidīti valdības rīkojumi. Tas ir 
viens no iemesliem, kurš rada lau-
ciniekos šaubas. Otrs ne mazāk svarīgs 
iemesls ir mūsu naudas kursa krišana 
un caur šo pastāvīga dārdzības aug-
šana. Pavirši ņemot gan dārdzības 
augšanai nevajadzēja darīt lielu ie-
spaidu uz laucinieka dzīvi, jo lau-
ciniekam ir pilnīga iespēja pacelt ce-
nas uz saviem ražojumiem tāpat, kā 
tiek paceltas cenas uz tām precēm, ku-
ras laucinieks pērk pilsētā. Bet 
patiesībā laucinieka dzīvē tas tā nav: 
laucinieks nav tirgotājs, kurš pastāvīgi 
izpēta biržas cenas un varbūtējas 
pārmaiņas, tādēļ laucinieks nekad 
nemāk ierēķināt savu pārdodamo 
preču cenas amortizācijas procentu; 
viņa lauksaimniecības mašīnas un 
darba rīki dilst, ēkas bojājas, zeme no-

lies u.t.t. Laucinieks iekrāj sev zināmu 
summu naudas un brauc uz Rīgu 
iepirkt darba rīkus, mašīnas, mākslīgos 
mēslus, un izrādās, ka Rīgā jau visas 
cenas ir tik augstas, ka par iekrāto 
summu tas maz ko var nopirkt. Lau-
cinieks nezaudē cerības: viņš pierak-
sta jaunās Rīgas cenas un brauc uz 
māju. Pēc mēneša, pārdevis dažādus 
savus ražojumus, viņš ir sadabūjis tik 
daudz naudas, cik vajadzīgs, pēc pie-
rakstītām cenām. Laucinieks brauc at-
kal uz Rīgu, lai iepirktu nepieciešamo 
lauku darbiem: atkal izrādās, ka cenas 
ir tā uzaugušas, ka laucinieks nevar 
nopirkt visvajadzīgākā par iekrāto un 
savākto naudas summu. Tādēļ ir viegli 
saprotama tā parādība, ka daži lau-
cinieki cenšas iegūt ārzemēs naudu: 
viņi cer, ka ārzemju naudā mašīnu un 
darba rīku cenas necelsies un tādēļ tie 
būs spējīgi iepirkt visu to, kas ne-
pieciešams lauksaimniecībā. Ne tikai 
mašīnu un darba rīku iepirkšanā nau-
das kursa krišana spēlē lomu; viņa 
spēlē lielu lomu arī laukstrādnieku 
algās. Laukstrādnieki salīgti uz gadu, 
vai pusgadu. Kā nu viņi lai aprēķina 
naudā savu algu, kad pēc pusgada 
naudas kurs var būt pārmainījies uz 
100%? Šie ir tie iemesli, kuri rada 
nedrošību laucinieku starpā un pa-
dara drūmas viņu sejas.

Jaunās saimniecības sāk ļoti ener-
ģiski strādāt, lai gan ar grūtībām un 
rīvēšanos. Jurģa diena ir pagājusi, bet 
vēl ne visi ir nokļuvuši savās saim-
niecībās. Zināms, uz tik daudz jaunām 
saimniecībām ir dabiski, ka nāk kādas 
pārprašanas un grūtības, kuras tomēr 
tiks pārvarētas. Jaunās saimniecības 
neapšaubāmi dos Latvijai tos veselīgos, 
stipros elementos, uz kuriem droši var 
dibināties Latvijas valsts pastāvības 
spēks.

Kā vecās, tā jaunās lauksaimniecības 
ir vienīgais elements Latvijā, kurš 
vismazāk nodarbojas ar politiskiem 
jautājumiem. Viņu vienīgā un galvenā 
politika ir – darbs. Ja zeme tiks labi 
apstrādāta, tad viņa dos labu ražu, 
neskatoties uz to, kāda būs politika. 
Kādus arī neievedīs noteikumus par 
darba stundām, darba atmaksu, at-
pūtām un t.i. tad caur to zeme vairāk 
ražas nedos, ja viņa netiks labāki ap-
strādāta un nomēslota. Zemes darbs 
neatļauj darba stundu: kad ir izdevīgs 
laiks, tad ir jāizdara darbs, ja savā 
laikā apsēts netiks, tad nebūs arī ko 
pļaut. Tādēļ laukstrādnieki arī strādā no 
agra rīta līdz vēlam vakaram visu garo 
dienu brīvā gaitā. Tuvu pie dabas 
būdami, viņi sajūt dabas likumus un 
dabas prasības un paklausa tiem, bet ne 
kabinetos un fabrikās uzstādītiem 
paģērējumiem. Daba strādā ar pilnu 
enerģiju nepārtraukti kamēr, spīd silta 
saule, dabā nav vasarā atpūtas, nav 
atpūtas vasarā arī lauksaimniekiem. z

1 Unāms Žanis. Ģenerālis Pēteris 
Radziņš. Grām. «Trīs brīvības cīņu va-
doņi. Kalpaks, Balodis, Radziņš». Sēri-
ja. Jaunais zinātnieks. Nr 23. Rīgā. 
Valters&Rapa, 1934.gr. 85.lpp.

2 «Latvijas Kareivis» 27.februaris 
1921.gads N#46 (307).

«Maize nāk nevis no nostrādātā stundu skaita, 
bet gan no īstā noteiktā laikā izpildītā darba.»

Ģenerālis Pēteris Radziņš

Teksts: Agris Purviņš, ģenerāļa Pētera 
Radziņa biedrības valdes priekšsēdētājs
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2015.gada 24.septembrī Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Valkas novada dome pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu: Ērģemes pagastā, «Omuļu 
skola», kadastra numurs 9452 001 
0094, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9452 001 
0094, kopējā platība 2,37 ha, un uz 
zemes gabala esošām ēkām un bū-
vēm – dzīvojamās mājas, nolikta-
vas, un šķūņa.

Izsoles noteikumi pieejami Val-
kas novada domē, Beverīnas ielā 3, 
Valkā, darba dienās darba laikā, un 
elektroniski mājas lapā www.valka.
lv sadaļā «Aktualitātes. Domes pa-
ziņojumi».

Izsolāmo objektu var apskatīt tā 
atrašanās vietā, laiku iepriekš sa-
skaņojot un piesakoties pa mob.tel. 
+371 26543532.

Pieteikumu reģistrācija – Valkas 
novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.
kab, Valkā, sākot ar nākamo darba 
dienu no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 17.11.2015. plkst. 12.00, 
katru darbdienu, no plkst. 8.00 – 
12.00 un no 13.00 – 17.00. tālr. 
64707499.

Izsole notiks 19.11.2015. plkst. 10.00, 
Valkas novada domes apspriežu tel-
pā, Beverīnas ielā 3, Valkā. 

Izsoles sākuma cena EUR 4487,00. 
Reģistrācijas maksa EUR 30,00 un 
nodrošinājums EUR 448,00 jāie-
maksā Valkas novada domes, reģ. 
Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UN-
LA0050014283134 A/S «SEB Banka», 
Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, 
pirms reģistrācijas izsolei.

Nosolītājam sava piedāvātā augs-
tākā cena (turpmāk tekstā – Pirku-
ma cena), atrēķinot iemaksāto no-
drošinājuma naudu, par nosolīto 
Nekustamo īpašumu jāsamaksā trīs 
mēnešu laikā no izsoles dienas.

•	 Izdarīt grozījumus Valkas novada 
domes 2012.gada 27.septembra notei-
kumos Nr.2 «Kārtība, kādā Valkas no-
vada dome piešķir stipendijas stu-
dējošiem novada jauniešiem»:

Papildināt Kārtību ar punktu 1.91. 
šādā redakcijā:
 «1.91. Vienam profesionālās izglītī-
bas iestādes vidējās profesionālās iz-
glītības programmas STIPENDIĀTAM 
mēnesī tiek piešķirta stipendija 35% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas stipendijas pie-
šķiršanas brīdī.»
Izteikt 2.1.1. punktu šādā redakcijā:
 «2.1.1. ir pilna laika augstākās iz-
glītības profesionālo vai akadēmisko 
akreditēto programmu students vai ir 
nepilna laika augstākās izglītības pro-
fesionālo vai akadēmisko akreditēto 
programmu students vai ir profe-
sionālās izglītības iestādes audzēknis 
un strādā novada struktūrvienībās vai 
dibinātās iestādēs studiju/mācību pro-
grammai atbilstošā specialitātē.»
•	 Apstiprināt stipendiju skaitu un lie-
lumu 2015./2016. mācību gadam (pie-
likumā).
•	 Apstiprināt valsts budžeta mērķ-
dotāciju pašvaldību vispārējās pamat-
izglītības un vispārējās vidējās izglī-
tības iestāžu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām sadali Valkas 
novadā no 2015.gada 1.septembra līdz 
31.decembrim.
•	 Apstiprināt maksu EUR 1,16 bez 
PVN par paraksta apliecināšanu sais-
tībā ar parakstu vākšanu par likum-
projektu, Satversmes grozījumu pro-
jektu, vai Saeimas atlaišanas iero-
sinājumu. Pievienotās vērtības nodokli 
aprēķināt pēc spēkā esošās nodokļa 
likmes iekasēšanas brīdī.
•	 Noteikt un apstiprināt atlases kri-
tēriju pašvaldības grantsceļu būvnie-
cībai vai pārbūvei:
– pašvaldības grantsceļa pārbūve tiek 
īstenota kopā ar pievadceļu izbūvi pie 
uzņēmējdarbības objektiem apakšpa-
sākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības in-
frastruktūras attīstībā»;
– pašvaldības grantsceļu izmanto vis–
maz divi vai vairāki uzņēmēji.
•	 Atzīt pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma – «Omuļu skola», Ērģe-
mes pagastā, 2015.gada 19.augusta iz-
soli par nenotikušu.

Atsavināt atkārtotā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu «Omuļu skola», 
kas atrodas Valkas novada Ērģemes 
pagastā, un sastāv no zemes gabala, 
kopējā platība 2,37 ha, un uz zemes 
gabala esošām ēkām un būvēm – dzī-
vojamās mājas, noliktavas, šķūņa

Noteikt izsolē atsavināmam Valkas 
novada domes nekustamam īpašumam 
«Omuļu skola» nosacīto cenu (sā-
kotnējā cena) EUR 4487,00, nodro-
šinājuma apmēru EUR 448,0, atsavi-
nāšanas izsoles soli EUR 100,00 un 
reģistrācijas maksu EUR 30,00.Apstip-
rināt šī lēmuma 1.punktā minētā Ne-
kustamā īpašuma izsoles noteikumus, 
saskaņā ar pielikumu.

Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. 
gada 19.novembrī plkst. 10.00, Beve-
rīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu 
telpā. 
•	 Izstrādāt un iesniegt projekta ie-
sniegumu «Robežu jaunās gaismas un 
krāsas» («New Lights and Colors of 
Borders») Radošās Eiropas fonda 
apakšprogrammas «Kultūra» atbalsta 
aktivitātei «Sadarbības projekti». Ko-

pējās attiecināmās projekta izmaksas 
EUR 333 333,33 Radošās Eiropas līdz-
finansējums 60% vai EUR 200 000, Val-
kas novada domes līdzfinansējums 
EUR 33 316,56. Projekta atbalstīšanas 
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 
EUR 33 316,56 apmērā. 
•	 Apstiprināt mēneša maksu par vie-
na skapīša izmantošanu Valkas ģim-
nāzijā EUR 0,25 bez PVN.
•	 Piešķirt finansējumu EUR 548,00 
Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas 
biedrībai «Ugunspuķe» Borisa un 
Ināras Teterevu fonda atbalstītā pro-
jekta «Nāc un dari! Tu vari!» rea-
lizācijai.
•	 Līdzfinansēt Biedrības «Valkas Dā-
mu klubs» izstrādāto projektu «Dzie-
dāsim mūža garumā» ar 10% līdzfi-
nansējumu – EUR 190,00 projekta at-
balstīšanas gadījumā.
•	 Piešķirt finansējumu EUR 460,00 
nerūsējošas dubultās izlietnes iegādei 
Vijciema pamatskolas virtuvei.
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.16 «Grozījumi Valkas novada do-
mes 2014.gada 27.marta saistošajos 
noteikumos Nr.13 «Atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumi»».
•	 Nodot bez atlīdzības Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) Vidzemes reģiona brigādei 
automašīnu Chrysler Grand Voyager 
(valsts reģ. Nr.FH1587).
•	 Apstiprināt Nolikumu Nr.7 «Ērģe-
mes feldšerpunkta nolikums».
•	 Apstiprināt Nolikumu Nr.8 «Vijci-
ema feldšerpunkta nolikums» .
•	 Iesaistīties projekta «PROTI un 
DARI!» īstenošanā ar 2016.gada I. ce-
turksni un uzsākt sadarbības līguma 
ar Jaunatnes starptautisko program-

mu aģentūru par projekta īstenošanu 
slēgšanas procesu. Kontaktpersona, 
kura būs atbildīga par projekta īs-
tenošanu no pašvaldības puses: At-
tīstības un plānošanas nodaļas Attīs-
tības un projektu daļas vadītāja Jana 
Putniņa, tālr.: 26414197, e-pasts: jana.
putnina@valka.lv. 
•	 Finanšu komitejā ievēlēt deputāti 
Ligitu Ziemiņu.
•	 Atbrīvot Kristīni Simonovu no Iz-
glītības, Kultūras un sporta komitejas 
locekļu sastāva.
•	 Ievēlēt par Saimniecisko lietu ko-
mitejas locekli deputāti Kristīni Simo-
novu.
•	 Ievēlēt par Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas locekli deputāti Ligi-
tu Ziemiņu.
•	 Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 
««Valkas novada apvienība cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām «Kastanis»», ar 
kuru nodot lietojumā telpas pašval-
dības ēkā Semināra ielā 21, Valkā uz 
laiku līdz pieciem gadiem bez maksas, 
par ko biedrība no savas puses no-
drošinās pašvaldībai dažādas apmā-
cības un aktivitātes cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām. Līgumā paredzēt no-
sacījumu, ka pašvaldībai, gadījumā, ja 
telpas nepieciešamas pašvaldības ad-
ministrācijas vai  iestāžu vajadzībām, 
ir tiesības ierādīt citas piemērotas tel-
pas biedrības vajadzībām.
•	 Konceptuāli atbalstīt projekta ideju 
«Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra 
attīstība» («Valga – Valka Twin – Town 
Centre Development»), kas paredzēts 
iesniegšanai Latvijas – Igaunijas pār-
robežu sadarbības programmai 2014 – 
2020. z

Pielikums
Valkas novada domes

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 4.§)

I  Mēneša stipendiju skaits 2015./2016. mācību gadā

Izglītības iestāde Skolēnu skaits Stipendiju skaits 
mēnesī

Ērģemes pamatskola 8 1
Kārķu pamatskola 6 1
Ozolu pamatskola 8 1
Vijciema pamatskola 3 1
Valkas pamatskola 19 3
Valkas ģimnāzija (9.kl.) 45 6
Valkas ģimnāzija (10.-12.kl.) 113 10

Kopā 23

II  Stipendiju apjoms 
2015./2016. mācību gadā

1. Mēneša stipendija: EUR 15.
2. Teicamnieka stipendija:
2.1. 4. – 8.klašu skolēniem: EUR 35.
2.2. 9. – 12.klašu skolēniem: EUR 50.
3. Gada sasniegumu stipendija:
3.1. Vispārizglītojošo mācību priekš-
metu valsts olimpiādēs (ar atlasi pēc 
iepriekšējo posmu rezultātiem):
1.vieta EUR 140;
2.vieta EUR 115;
3.vieta EUR 85;
atzinība EUR 40.
3.2. Vispārizglītojošo mācību priekš-
metu reģionālajās olimpiādēs un at-
klātajās valsts olimpiādēs (par vienu 
augstāko rezultātu):
1.vieta EUR 40;
2.vieta EUR 30;
3.vieta EUR 20;
atzinība EUR 15.
3.3. Profesionālās ievirzes program-

mu valsts konkursos, sacensībās (ar 
atlasi pēc iepriekšējo posmu rezultā-
tiem):
1.vieta EUR 70;
2.vieta EUR 55;
3.vieta EUR 40;
atzinība EUR 30.
3.4. Profesionālās ievirzes program-
mu reģionālajos konkursos, sacen-
sībās (par vienu augstāko rezultātu):
1.vieta EUR 35;
2.vieta EUR 30;
3. vieta EUR 25;
atzinība EUR 15.
3.5. Par izglītojamo individuālajiem 
sasniegumiem citos reģionālajos, 
valsts un starptautiskajos konkursos, 
sacensībās (pārstāvētas vismaz trīs 
valstis), Izglītības. kultūras, sporta un 
jaunatnes nodaļa lemj atsevišķi pēc 
izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu 
saņemšanas un iepazīšanās ar minēto 
pasākumu nolikumiem un rezul-
tātiem.

III  Stipendiju izmaksām nepieciešamais finansējums
       2015. gads   2016. gads
Mēneša stipendijas   EUR 1380,00   EUR 3015,00
Teicamnieka stipendijas     EUR 1450,00 
Gada sasniegumu stipendijas    EUR 1000,00
Gada sasniegumi sportā    EUR 600,00

Valkas novada dome pārdod at-
klātā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamo īpašumu: Val-
kā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 
9401 001 0321, kas sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 
9401 001 0321, kopējā platība 0,1139 
ha, un uz zemes gabala esošas dzī-
vojamās mājas.

Izsoles noteikumi pieejami Val-
kas novada domē, Beverīnas ielā 3, 
Valkā, darba dienās darba laikā, un 
elektroniski mājas lapā www.valka.
lv sadaļā «Aktualitātes. Domes pa-
ziņojumi».

Izsolāmo objektu var apskatīt tā 
atrašanās vietā, laiku iepriekš sa-
skaņojot un piesakoties pa tālr. 
64707620.

Pieteikumu reģistrācija – Valkas 
novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.
kab, Valkā, sākot ar nākamo darba 
dienu no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 17.11.2015. plkst. 12.00, 
katru darbdienu, no plkst. 8.00 – 
12.00 un no 13.00 – 17.00. tālr. 
64707499.

Izsole notiks 19.11.2015. plkst. 11.00, 
Valkas novada domes ap-spriežu 
telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā. 

Izsoles sākuma cena EUR 8748,00. 
Reģistrācijas maksa EUR 30,00, un 
nodrošinājums EUR 874,00 jāie-
maksā Valkas novada domes, reģ. 
Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UN-
LA0050014283134 A/S «SEB Banka», 
Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, 
pirms reģistrācijas izsolei.

Nosolītājam sava piedāvātā 
augstākā cena (turpmāk tekstā – 
Pirkuma cena), atrēķinot iemak-
sāto nodrošinājuma naudu, par 
nosolīto Nekustamo īpašumu jā-
samaksā trīs mēnešu laikā no iz-
soles dienas. z
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Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.
marta saistošajos noteikumos Nr.13 «Atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumi» šādus 
grozījumus: 

Svītrot noteikumu 20.punktu.
Noteikumu 21.4.1.punktu izteikt šādā re-

dakcijā:
«21.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 

reizes gadā (atkarībā no pārtraukumiem 
īpašuma izmantošanā atkritumu radītājs var 
vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par 
mazāku reižu skaitu)».

Papildināt noteikumus ar 31.11.punktu 
šādā redakcijā:

«31.11. ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 
nākošā gada 1.aprīlim iesniegt pašvaldībā 
informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto 
savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma 
attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai 
nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkri-
tumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta 
minētā informācija, ir mainījusies svara un 
tilpuma attiecība vai attiecība starp apgla-
bāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkri-
tumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkri-
tumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas 
aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, ap-
saimniekotāja sniegtajai informācijai pievi-
enojams precizēts maksas par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu aprēķins.»

Papildināt noteikumus ar X. sadaļu šādā 
redakcijā:

«X. Maksa par atkritumu apsaimnieko-
šanu 

«391.Maksu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu veido:

391.1. maksa par sadzīves atkritumu sa-
vākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzgla-
bāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķi-
rošanas un pārkraušanas infrastruktūras ob-
jektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgu-
mam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sa-
biedrības izglītības pasākumu finansēšanai, 
kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītā-
ju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas 
jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas 
tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā «Daibe»;

391.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā «Daibe», 
ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja sa-
skaņā ar 31.11.punktu pašvaldībai sniegto 
informāciju un aprēķinu;

391.3. dabas resursu nodoklis par atkritu-
mu apglabāšanu normatīvajos aktos noteikta-
jā apmērā, ņemot vērā atkritumu apsaim-
niekotāja saskaņā ar 31.11.punktu pašvaldībai 
sniegto informāciju un aprēķinu.

392. Maksājumus par atkritumu apsaim-
niekošanu pakalpojumu saņēmēji maksā at-
kritumu apsaimniekotājam atbilstoši starp 
pusēm noslēgtajam līgumam par atkritumu 
savākšanu un izvešanu.»

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas Valkas novada 
domes mājas lapā.

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

2015.gada 24.septembrī                  Nr.16
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,17.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos 
noteikumos Nr.13 «Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi»

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Pielikums
 pie Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra saistošiem noteikumiem Nr.16

Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.16
«Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos 
noteikumos Nr.13 «Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi»»

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Papildināti atkritumu apsaimniekotāja pienā-
kumi pret pašvaldību, kā arī noteikta kārtība, 

kādā tiek aprēķināta un maksāta maksa par atkri-
tumu apsaimniekošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Precizēts minimālais atkritumu izvešanas 

biežums individuālajām dzīvojamajām mājām 
– 6 reizes gadā.

Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi pa-
pildināti ar jaunu normu – 

ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 
1.aprīlim iesniegt pašvaldībā informāciju par 
iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves at-
kritumu svara un tilpuma attiecību, jo paš-
valdībai iesniedzamie dati ir atkarīgi no atkri-
tumu apsaimniekotāja gada pārskatā ietvertās 
informācijas. Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 
66.panta pirmo daļu pēdējais termiņš gada 
pārskata apstiprināšanai ir nākamā gada 30.
aprīlis. Līdz ar to revidētajiem finanšu datiem 
komersanta rīcībā jābūt vismaz vienu mēnesi 
pirms gada pārskata apripināšanas, t.i., līdz 
31.martam. 

Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā in-
formācija, ir mainījusies svara un tilpuma 
attiecība vai attiecība starp apglabāšanai nodo-
to un faktiski apglabāto atkritumu apjomu 
attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaim-
niekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto 
par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai 
informācijai pievienojams precizēts maksas 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ap-
rēķins. 10% slieksnis precizētas maksas par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina 
iesniegšanai noteikts pēc analoģijas ar Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2011.gada 9.marta lēmuma Nr.1/1 «Sadzīves at-

kritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa ap-
rēķināšanas metodika» 19.punktā ietverto kār-
tību atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 
tarifa pārskatīšanai. 

Uzskaitīti atkritumu apsaimniekošanas 
maksas komponenti: 
- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, da-
lītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pār-
kraušanas infrastruktūras objektu izveidi un 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā 
arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu 
finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes at-
kritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu 
radītāju izglītošanu atkritumu apsaimnie-
košanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav iet-
vertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā «Daibe» (atruna, lai novērstu iz-
glītošanas izmaksu dublēšanos un nodalītu iz-
maksas, kuras gulstas uz komersantu, no iz-
maksām, kuras ietvertas tarifā);
– sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs;
– dabas resursu nodoklis par atkritumu 
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.

Maksājumus par atkritumu apsaimniekoša-
nu pakalpojumu saņēmēji maksā atkritumu 
apsaimniekotājam atbilstoši starp pusēm no-
slēgtajam līgumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmēs pašvaldības budžetu.

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

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras bez būtiskām izmaiņām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Valkas novada domes priekšsēdētājs 

V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I
Valkā2015.gada 27.augustā      Nr.14

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes

2015.gada 27.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6.§)

Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 
28.februārasaistošajos noteikumos Nr.8 «Par 

Valkas  novada  pašvaldības  palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā» 6.
panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.pantu, 7.panta sesto daļu, 
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu

Izdarīt 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 
«Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā» šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus ar VI. nodaļu šādā redakcijā:

«VI. Dzīvojamo telpu īres līgums
28. Dzīvojamo telpu īres līgums tiek slēgts uz vienu gadu. 
29. Ar īrnieku, kurš sākotnējā īres līguma termiņā ir pildījis 
visus normatīvajos aktos un īres līgumā noteiktos īrnieka 
pienākumus, īres līgums tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku.»

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības pama-
tojums

Atsevišķas personas, kurām paš-
valdība ir palīdzības kārtībā pie-
šķīrusi dzīvokli, nepilda nomnieka 
pienākumus, un domei ir prob-
lemātiski izbeigt šādus beztermiņa 
īres līgumus, tāpēc ir nepieciešams 
noteikt sākotnējo līguma termiņu uz 
vienu gadu. Ar godprātīgajiem īr-
niekiem tiks noslēgta vienošanās 
par beztermiņa līgumu.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Palīdzības kārtībā piešķirtā dzī-
vokļa dzīvojamo telpu īres līgums 
tiek sākotnēji slēgts uz vienu gadu. 

Ar īrnieku, kurš sākotnējā īres 
līguma termiņā ir godprātīgi pildījis 
visus normatīvajos aktos un īres 
līgumā noteiktos īrnieka pienāku-
mus, īres līgums tiks pagarināts uz 
nenoteiktu laiku..

3. Informācija par 
plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības 
budžetu

Netiek plānota ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto  projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Netiek plānota ietekme uz uz-
ņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Administratīvās procedūras 
netiek mainītas.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes 
gaitā nav notikušas konsultācijas 
ar privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Pielikums
 pie Valkas novada domes

2015.gada 27.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
«Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.8 «Par Valkas novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā»»

paskaidrojuma raksts

Vietējās attīstības stratēģijas apspriešana
Aicinām iepazīties ar biedrības «Lauku partnerība 

ZIEMEĻGAUJA» vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gada 
plānošanas periodam projektu un piedalīties sabiedriskajā 
apspriešanā.

Apspriešanas pasākumi notiks:
• 02.11.2015. plkst. 15.30 Beverīnas novada Brenguļu pagasta 
«Kaimiņos»;
• 03.11.2015. plkst. 17.00 Strenču pilsētas bibliotēkā;
• 04.11.2015. plkst. 14.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē;
• 05.11.2015. plkst. 10.30 Apes novada Virešos Saieta namā.

Komentārus un ierosinājumus, lūdzu, sūtiet uz e-pastu: zi-
emelgauja@gmail.com

Sīkāka informācija – Dagnija Ūdre, tel. 29219477.
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Rudenī Valkas novada dome 
sveica sešus zelta pārus – 

Arturu un Ausmu Piebalgus, Uldi 
un Dzintru Pandalonus, Juriju un 
Antoņinu Šuvajevus, Aleksandru 
un Dmitriju Čuikovus, Georgiju 
un Mārīti Tjullinenus un Anatol-
iju un Valentinu Kudrjašovus.

Pāriem pašvaldības pārstāvji – 
do-mes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis un Dzimtsarak-
stu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa 
pasniedza atjaunoto laulības 
apliecību, apsveikumu, novada 
jaunākos suvenīrus un īpašo zelta 
pāru torti.

Liktens no Somijas 
atved uz Latviju 

11.septembrī Zelta kāzu jubileju 
svinēja Georgijs un Mārīte Tjul-
lineni.

Pāris dzīvo visaugstākajā vietā Val-
kā – Putraskalnā, no kura paveras 
brīnišķīga ainava uz mūsu dvīņu 
pilsētām Valka un Valgu. Vēl tikai vie-
na māja, un jau redzams robežstabs, 
kas norāda kaimiņvalsts Igaunijas tu-
vumu. 

Mārīte un Georgijs iepazinušies 23.
februārī. Saskatījušies tepat Valkā, res-
torānā «Vidzeme», kur Mārīte kopā ar 
savu ģimeni, bet Georgijs kopā ar 
draugiem bija devušies atzīmēt Armi-
jas dienu, kuru tolaik plaši atzīmēja 
šajā datumā. Apprecējušies pēc divar-
pus gadu pazīšanās tieši Raiņa dzim-
šanas dienā. To gan pāris uzzinājis 
vēlāk skatoties TV ziņas, kurās stāstīts 
par pieminekļa atklāšanu izcilajam 
dzejniekam 100.gadadienā.

Pāris izaudzinājis meitu Lailu un 
nu prieku ikdienā ienes arī mazmeita 
Elizabete. 

Mārīte ir valcēniete, 40 gadus strā-
dājusi tirdzniecībā. Kad Patērētāju 
biedrība likvidēta, sieviete darba gai-
tas turpināja Valkas autoostā, ik dienu 
uzturot tīru tās apkārtni. 

Georgijs dzimis Somijā, kara laikā 
izsūtīts. Iesākumā vīrietis strādājis Pe-
čoros – kūdras ieguvē, vēlāk Sedā. Pēc 
kāda laika pārcēlies uz Valku, jo radu-
sies iespēja strādāt Lauktehnikā. 

Lai gan Georgijs pēc tautības ir 
soms, viņš ļoti labi runā latviski. Kā 
viņš pats joko, tas ir sievas mātes no-
pelns, jo viņa ar znotu runājusi tikai 
latviski. Arī latviešu valodas eksāme-
nā, kārtojot Latvijas Republikas pil-
sonību, Georgijs saņēmis teicamu vēr-
tējumu. Georgijs ir Somijas repatri-
ants, ar iespēju atgriezties savā dzim-
tenē, tomēr vīrietis to nevēlas, jo par 
mājām uzskata Latviju. Paldies pārim 
par jauko uzņemšanu un vēlam labu 
veselību un saticību turpmākajos dzī-
ves gados! 

Tālums satuvina
Rudenī dome sveica vēl vienu brī-

nišķīgu pāri – Anatoliju un Val-
entinu Kudrjašovus. Sveicējus 
pāris sagaida mundri un smaidīgi. 
Apbrīnojami, cik labi abi izskatās sa-
vos 70 ar astīti gados. Viņi smej, ka 
formā jābūt, lai ik dienu uzkāptu uz 
savu pilsētas dzīvokli piektajā stāvā. 

Anatolijs nākamo sieviņu noskatījis 

tālajā Krievzemē Valdajā 
(Novgorodā), kur devies 
darba uzdevumā kā tāl-
braucējs – šoferis. Valenti-
na strādājusi vietējā veikalā 
par pārdevēju. Pēc likte-
nīgās tikšanās Anatolijs sa-
vam darba devējam arvien 
biežāk prasījies, lai viņu 
sūta darba uzdevumā tieši 
uz Valdaju, lai satiktu ie-
cerēto.  Pēc pusgada ciemo-
šanās vīrietis nolēmis vest 
līgaviņu uz Latviju, tomēr 
topošā sievasmāte uzstā-
jusi, ka meitu atdos tikai 
sievas kārtā. Kāzas tika 
svinētas Krievijā. 

Visu darba mūžu un jo-
projām Anatolijs strādā par 
tālbraucējšoferi. Bijušas rei-
zes, kad mājās nav bijis pat 
mēnesi. Tā rūpes par bēr-
niem gūlušas uz Valentin-
as pleciem. Pāris izaudzi-
nājis dēlu un meitu. Kudrja-
šovu bērni un trīs mazbēr-
ni dzīvo Krievijā. 

Pēc sirsnīgajām sarunām 
un Valentinas pašcepto pī-
rādziņu ar dažādiem pil-
dījumiem nobaudīšanas, 
atvadamies un novēlam 
pārim arī turpmāk būt tik-
pat mundriem un smai-
dīgiem! 

Dārziņš palīdz 
būt formā

Rudenī sirsnīgi sveicām 
arī sirsnīgo Šuvajevu 
pāri. Jurijs un Anto-
ņina dzīvo Valkā, te arī 
aizvadīts ilgais darba 
mūžs. Jurijs un Antoņina ir 
viens no pāriem, par kuri-
em droši var teikt, ka abus 
kopā saveda mīlestība no 
pirmā uzmetiena, jo kā at-
ceras Juris: «Atgriezos no 
armijas un uzreiz viņu 
ieraudzīju». Viņš arī aplie-
cina, ka liels pluss abu 
kopdzīvei ir Antoņinas no-
darbošanās – viņa ir pa-
vāre. Tā jau mēdz teikt, ka 
mīlestība vīrietim iet caur 
vēderu. To, ka Antoņina ir 
lieliska saimniece, novē-
rojām arī viesošanās laikā.

Pāris neslēpj, ka vislie-
lākais prieks ir bērni un 
mazbērni. Lai arī dzīve 
bērniem rit aiz robežām, 
viņi allaž atrod laiku, lai 
apciemotu pāri Latvijā. 
Tikšanās allaž ir ļoti, ļoti 
sirsnīgas.

Lielu prieku abiem sa-
gādā dārziņš – tā ir iespēja 
gan izkustēties, gan izau-
dzēt pašiem savu, ekolo-
ģisku pārtiku. Pieļaujam, 
ka arī tas ir viens no iemes-
liem, kāpēc pāris turas pie 
labas veselības un ir opti-
mistisks. Pārim novēlam 
arī turpmāk saglabāt po-
zitīvu skatu uz dzīvi un, 
protams, veselību, kā arī 
tikšanos pēc 10 gadiem di-
manta kāzu jubilejā!

Teksts un foto: Gundega Veinberga, 
Zane Brūvere

Valkas novada dome turpina sveikt

Zelta vērtības

Rudens – zelta

Liktenis abus savedis kopā. Skaistais pāris - Anatolijs un Valentina Kudrjašovi

Savas pilsētas patrioti – Georgijs un Mārīte Tjullineni

Aleksandra un Dmitrijs Čuikovi - ļoti enerģisks, inteliģents un mīlošs pāris
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Atrod mājas Valkā
Tajā pašā dienā ceļš aizveda pie 

Aleksandras un Dmitrija Čui-
koviem – lieliska un inteliģenta pāra. 
Dmitrijs un Aleksandra mūs sagaida 
mājīgajā Valkas dzīvoklī, kura vis-
brīnišķīgākais akcents ir daudzās grā-
matas. Pāris neslēpj, ka vēl arvien 
daudz lasa – tas ir viens no hobijiem. 

Liktens abus atvedis uz Valku, kur 
aizvadīts arī darbīgs un saticīgs mūžs, 
abi strādājuši par skolotājiem Valkas 
2.vidusskolā. Sākumā dzīvojuši pieti-
cīgā miteklītī, kamēr beigās piešķirts 
dzīvoklis, kurā pāris mitinās līdz šai 
dienai. Viss sasniegts pašu spēkiem, 
izaudzināts krietns dēls – kaut darba 
vieta ir ārpus Latvijas, viņš neslēpj, ka 
labprāt atgrieztos Latvijā. 

Pāris arī tagad nesēž rokas klēpī 
salikuši – ne mazāk mīļa aizraušanās 
bez grāmatu lasīšanas, ir dārzs.  Tam 
abi velta daudz laika – ciemošanās 
laikā mielojamies ar saldajiem un gar-
šīgajiem tomātiem. Taču tas, ko nevar 
uzrakstīt, ir brīnišķīgā atmosfēra, kas 
valda mājās – tā liecina par Aleksan-
dras un Dmitrija saticību, jo uz viņiem 
abiem skatoties patiesi nāk prātā te-
iciens, ka abi ir saderīgi kā cimds ar 
roku. Tikpat cik harmoniska ir vide ap 
pāri, tik harmoniski vedas saruna par 
abu raibo dzīves gājumu gan Latvijā, gan ārpus tās. 
Novēlam pārim labu veselību, skaistus dzīves noti-
kumus un, protams, tikšanos dimanta kāzās!

Dzīve kā brīnums
Rudenī skaistus mirkļus piedzīvojām pie brī-

nišķīgā pāra – Ulda un Dzintras Pandalo-
niem. Sveicām pāri ģimenes lielajā un krāšņi 
iekoptajā dārzā, kas ar katru gadu kļūst aizvien 
lielāks un bagātāks – tajā ir gan puķes, gan 
košumkrūmi, gan augļu koki. Apmeklējot dārzu, ir 
skaidrs, ka tā saimniekiem ir ainavu arhitekta tal-
ants – viss liekas tik harmonisks un pārdomāts. 

Abi kāzas nosvinējuši 28.augustā. Tajā dienā laiks 
bija ļoti jauks un kāzas svinējuši turpat ārā, brīvā 
dabā. Uldis bija atnācis pie Dzintras un nolicis fakta 
priekšā – jāraksta iesniegums par kāzām, lai nav 
jāvelk garumā. 

Abi toreiz dziedāja korī un, kā atceras, īstā 
saskatīšanās notikusi Dziesmu svētku laikā. Taču 
viss nācis pamatīgi un ar apdomu. 

Dzintra atceras: «Ar kāzām bija tā – visu bijām 
norunājuši, bet cik tad toreiz bija tā prāta – vecākiem 
nekas vēl nebija teikts. Tā Ulda paps brauc no darba 
ar zirgu, satiek manu tēvu, abi bija savstarpēji 
pazīstami. Mans tēvs jautājis, ko tad bērni sarunāju-
ši, kāzas taisīšot vai ko? Un tad jau bija viņam 
jāpasaka un cūka arī jākauj». 

Pēc kāzām abi dzīvojuši mājās, kur ciemojamies 
arī tagad. «Tētis man bija amatnieks. Un tajā laikā 
visi apkārt cēla mājas. Nebija cita materiāla, tikai 
skaidbetona plāksnes. Bet dažas gan ir apmūrētas 
ar ķieģeļiem», stāstījumu turpina Dzintra. «Pie 
manis atnāca Uldis ar visiem bišu stropiem. Tad 
pirmo reizi gājām pie bitēm. Mani sakoda, vīram 
bija jāmeklē man sirdszāles. Bet nu jau mums viss ar 
bitēm ir kārtībā.  Esam pieraduši pie dzēlieniem, un 
viss ir kārtībā!»

Pāris svinējis īstas lauku kāzas ar visiem muzi-
kantiem un ar līgavas zagšanu. «Tā kā dziedājām 
korī, viss kolektīvs kāzās dziedāja. Visiem koristiem 
rokās bija gladiolas. Kad mēs nācām garām, visi 
mums tās atdeva», stāsta Dzintra. «Mums bija 
gredzeni, viss bija pa īstam. Un arī mašīna bija.»

Abi atzīst, ka dzīve pagājusi kā viens brīnums – 
dziedot, dejojot, teātri spēlējot un ceļojot.

Katrā kāzu jubilejā pārim bērni mēdz sagādāt 
pārsteigumu – 40 gadu jubileju sagaidījām Dikļu 
pilī. 

Pāris atzīst ka dzīvo kā Dieva ausī – izaudzināti 
brīnišķīgi, čakli un sirsnīgi bērni, prieku sniedz 

mazmazbērni. Bērnu ģimenes arī ir 
lieliski draugi un palīgi. Tāpat arī 
kaimiņi pārim ir labi draugi, visi ļoti 
labi satiek. No visas sirds novēlam 
pārim arī turpmāk veselību, labklājību 
un labus cilvēkus apkārt! 

Dzīvē viss ir līdzsvarā
Tikpat sirsnīga un silta bija tikšanās 

arī ar Arturu un Austru Piebal-
giem.

Arturs stāsta par abu iepazīšanos: 
«Biju tikko no armijas atnācis. Tad mēs 
arī viens otrā ieskatījāmies. Tas bija 
ballē. Omuļu skolā, skolas zālītē. Bija 
balle. Cerēšanās bija trīs gadus, nekas 
nebija sasteigts. 

Abi mūžu pavadījuši Omuļos, bet 
no bērnu dienām nebija pazīstami. 
Austra septiņus gadus nodzīvoja Si-
bīrijā un Latvijā atgriezās tikai 1956. 
gadā.

 Kāzas notika Austras mājās. «Kad 
pārbraucām mājās no Sibīrijas, caur 
lieliem tiesu darbiem dabūjām atpakaļ 
tēva mājas. Pēc tam pārnācu dzīvot uz 
vīra mājām. Laulāšanās notika Ērģe-
mes pagastā. Viss bija kā riktīgās kāzās 
– vedēji, gredzeni, dancošana. Kāzas 
svinējām trīs dienas pirms tam, pēc 
tam vēl atkāzas bija trīs dienas. Kāvām 
cūku. Līgavu gribēja nozagt, bet vīrs 
nosargāja, nenozaga», atceras Austra. 

Uz mūžīgo jautājumu, kurš no 
abiem ģimenē ir galvenais, abi saka – 
kā kuro reizi. «Ir lietas, kur vairāk va-
jadzīgs sievas padoms, un otrādi.  
Starp mums ir līdzsvars», atzīst Ar-
turs. 

Abi atzīst, ka gadi aizskrējuši ļoti 
ātri, darbā, tepat Omuļos. Dienā, kad 
viesojamies pie pāra, ar mums kopā ir 
arī abu meita. Blakus allaž ir arī trīs 
mazbērni, ģimene ir kopā gan darbos, 
gan svētkos. Fotogrāfi jā redzams arī 
mazbērnu sagatavotais pārsteigums 
pārim zelta jubilejā – plakāts ar ap-
sveikumu. Novēlam tikpat sirsnīgas 
attiecības, veselību un labklājību arī 
turpmāk. Un tikšanos dimanta kāzu 
jubilejā! z

Zelta vērtības

ZELTA PĀRUS

Uldim un Dzintrai Pandaloniem dzīve vēl aizvien ir krāšņu notikumu 
un brīnumu pilna

Dzīvē visam jābūt līdzsvarā - Arturs un Austra Piebalgi

kāzu laiks!

Dzīvē kā brīnišķā dejā – Jurijs un Antoņina Šuvajevi
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Ērģemieši gūst zināšanas Rīgā

Teksts: Agija Reiniece, skolotāja 

Ērģemes pamatskolas audzēkņiem viesošanās Saeimā noteikti ir būtiska dzīves pieredze

9.oktobris visā Latvijā bija valsts 
iestāžu atvērto durvju diena. Tajā 

Ērģemes pamatskolas audzēkņi devās uz 
Rīgu, lai viesotos Saeimas namā un 
iepazītos ar tā vēsturi un ikdienas darbu. 

Pirms apmeklējuma ir jāiziet rūpīga 
drošības kontrole. Kad tas paveikts, var do-
ties ekskursijā. Nama telpās ir aplūkojami 
dažādi mākslas priekšmeti, senlaicīgas 
mēbeles un griestus klāj gleznojumi. Baltajā 
zālē visi aizpildīja anketas, kurās bija 
jautājumi gan par Saeimas vēsturi, gan tās 
darbu šobrīd. Vai daudzi zina, ka Saeimai ir 
savs facebook konts, ka to var atrast arī ins-
tagram vietnē? Ērģemieši to zina! Dāvanu 
istabā varēja apskatīt citu valstu pārstāvju 
dāvanas mūsu valsts vadītājiem, tajā satikām 
arī Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci 
un Saeimas priekšsēdētāja biedru Gundaru 
Daudzi. Viņš pastāstīja par dāvanām, 
iepazīstināja ar savu darba kabinetu un 
vadīja ekskursiju pa Saeimu. Devāmies uz 
Sarkano zāli, pa ceļam apskatot tulkotāju 
darba telpu. Sarkanajā zālē kopā ar Gundaru 
Daudzi likām Latvijas Neatkarības at-
jaunošanas ceļa puzli, kurā ikviens uzzināja 
kādu jaunu faktu. Pēc tam kopā foto-

grafējāmies. Apmeklējot Sēžu zāli, jutāmies 
pārsteigti, jo tā bija krietni mazāka, nekā 
izskatās televīzijā. Bija patīkami, ka Saeimas 
darbinieki ir atsaucīgi, daudz zina un prot 
interesanti pastāstīt. Jāpiemetina, ka Saei-
mas viesi nepārtraukti tiek uzmanīti 
drošības nolūkos. 

Pēc Saeimas apmeklējuma devāmies uz 
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Aka-
dēmisko centru, kurš savas durvis apmek-
lētājiem vēra šajā vasarā, un joprojām nav 
līdz galam iekārtots. Tā celtniecībā izman-
tots betons, dzelzs un stikls, līdz ar to ēka it 
kā izskatās nepabeigta, tomēr katrai lietai ir 
sava vieta. Daudz puķu, dažādu spilvenu, 
pufu, krēslu un soliņu. Mūsdienīgi iekārtotas 
auditorijas, kurās var pieslēgties ar datoriem, 
arī koridoros tiem paredzētas vietas. Viss, lai 
studentiem būtu iespēja mācīties, meklēt 
informāciju internetā un bibliotēkā. Braucām 
ar liftu uz jumta terasi, no kuras pavērās 
brīnišķīgs skats uz rudenīgo Rīgu. Noslēgumā 
ķīmijas laboratorijā palīdzējām veikt ekspe-
rimentus, brīnījāmies un priecājāmies par 
dažādu ķīmisko reakciju rezultātu. Iespē-
jams, ka pēc šādas ekskursijas nākotnē kāds 
pētnieks vai politiķis būs tieši no Ērģemes 
pamatskolas! z

Aicinām piedalīties Vid-
zemes reģiona neformā-

lās izglītības apmācības par 
neformālās izglītības izman-
tošanu darbā ar jauniešiem 
sociālās iekļaušanas jomā 
«Iepazīts = Iesaistīts!»

Apmācības notiks 2015. gada 
11. – 13.novembrī, Viesu namā 
«Mīlmaņi», Vidzemes reģionā, 
Gulbenes novads, Mīlmaņi, 
Rankas pagasts; http://mil-
mani.blogspot.com/

Piesakies apmācībām, aizpil-
dot pieteikuma anketu elek-
troniski: http://ej.uz/puzk 

Pieteikšanās termiņš 30.ok-
tobris. Apstiprinājums par da-
lību apmācībās katram per-
sonīgi tiks nosūtīts e-pastā līdz 
2015.gada 4.novembrim. 

Apmācību mērķis: attīstīt un 
pilnveidot izpratni par nefor-
mālo izglītību kā sociālās ie-
kļaušanas instrumentu jaunat-
nes darbā. 

Apmācību uzdevumi: 
• attīstīt un pilnveidot izpratni 
par neformālo izglītību un so-
ciālo iekļaušanu; 
• dot dalībniekiem vietu un 
laiku, lai dalītos pieredzē par 
situāciju jaunatnes darbā no 
sociālās iekļaušanas skatījuma; 
• apzināt izaicinājumus un to 
pārvarēšanas iespējas sociālās 
iekļaušanas jomā darbā ar jau-
niešiem; 
• dot iespēju dalībniekiem ap-
zināties pieejamos vietējos re-
sursus. 

Dalībnieku profi ls: dalībnie-
kiem ir praktiska pieredze dar-
bā ar jauniešiem (jaunatnes 
darbinieki, sociālie pedagogi, 
sociālie darbinieki, skolotāji, 
skolu psihologi, direktoru viet-
nieki audzināšanas darbā, sko-
lēnu pašpārvalžu konsultanti, 

NVO pārstāvji, u.c.), tie pārstāv 
organizāciju vai institūciju, kas 
ikdienā strādā ar jauniešiem, 
īpaši ar sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām jauniešu 
grupām un tiem ir priekš-
zināšanas un praktiska piere-
dze neformālās izglītības jomā 
(dalība JSPA rīkotajās apmācī-
bās par neformālo izglītību 
u.c.). 

Apmācības vadīs: Baiba Ābo-
liņa un Gunta Grīnhofa 

Apmācības notiks pilnas 3 
dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu va-
rētu piedalīties visas apmācību 
dienas! Apmācības ir BEZ 
MAKSAS! Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra ar 
Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas atbalstu sedz uz-
turēšanās, ēdināšanas un ap-
mācību izdevumus. Ceļa izde-
vumi uz apmācību norises vie-
tu gan jāsedz pašiem. 

Ja rodas jautājumi vai ne-
pieciešama papildus infor-
mācija, lūdzu, raksti vai zvani 
– Līva Stupele, Vidzemes re-
ģionālā koordinatore tālr.: 
29814984; liva@llf.partneribas.lv 

Apmācības organizē Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūra sadarbībā ar biedrību 
«Latvijas Lauku forums» (JSPA 
reģionālais sadarbības partner-
is Vidzemes reģionā) Latvijas 
un Šveices sadarbības program-
mas «Atbalsts jaunatnes ini-
ciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos reģionos» iet-
varos. Vairāk informācijas par 
Latvijas un Šveices sadarbības 
programmu «Atbalsts jaunat-
nes iniciatīvu attīstībai attālos 
vai mazattīstītos reģionos» 
meklējiet mājas lapā: www.jau-
natne.gov.lv z

Latvijas – Šveices sadarbības programmu «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos» fi nansē Šveices Konfederācija no 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai 
Eiropas Savienībai. 

Neformālās izglītības apmācības 
«Iepazīts = Iesaistīts!»

Valkas pamatskola šā gada janvārī me-
ta jaunu izaicinājumu un iesaistījās 

Ekoskolu programmā. Un jau septembrī tika 
izziņotas skolas, kuras ieguvušas starptau-
tisko Zaļo karogu un kuras ieguvušas Latvi-
jas Ekoskolas nosaukumu. Starp tām bija arī 
Valkas pamatskola. 25.septembrī notika ap-
balvošanas ceremonija un tika pasniegts 
Zaļais diploms.

Šis mācību gads uzsākts ļoti aktīvi. Iz-
veidota Ekopadome, kura sastāv no 15 sko-
lēniem, direktores un 4 skolotājiem. Sep-
tembrī un oktobrī tika aktīvi rakstīts vides 
novērtējums un darbības plāns. Šī gada tēma 
būs veselīgs dzīvesveids.

Valkas pamatskola ir ieguvusi arī kva-
litātes zīmi «Draudzīgs velosipēdistam», ku-
ras mērķis ir veicināt drošu velonovietņu, 
velosipēdu glabāšanas vietu un citu ve-
losipēdistiem draudzīgu risinājumu ievie-
šanu.

Novembris Ekoskolām visā Latvijā ir 
svarīgs mēnesis, jo no 2. līdz 8.novembrim 
norisinās Rīcības dienas. Šī gada Rīcības di-
enas ir veltītas lielākajam desmitgades noti-
kumam vides aizsardzībā – izšķirošajai, Pa-
rīzes ANO Klimata pārmaiņu konferencei 
jeb saīsinājumā – COP21. Tādēļ lielākā uz-
manība jāvelta klimata pārmaiņām.

Valkas pamatskolā Rīcības dienu ietvaros 
notiks:
• 4.novembrī izglītojošs pasākums 3. – 8.klasei 
«Klimata pārmaiņas un tu», kur uzaicinātie 
viesi būs no Vides izglītības fonda;

• 5.novembrī Ausekļa 
ielā pie Valkas pamat-
skolas norisināsies eko-
padomes rīkota zi-
bakcija «Uz darbu un 
skolu no mājām ar 
kājām». Šajā dienā 
aicinām visus pārvie-
toties ar kājām, ve-
losipēdu vai sabied-
risko transportu. Ja 
tomēr braucat ar au-
tomašīnu, mēģiniet noorganizēt, lai būtu 
pilna automašīna ar pasažieriem;
• skolēni zīmēs par tematu Klimata pār-
maiņas, labākie zīmējumi tiks izlikti plašākai 
apskatei Tūrisma informācijas centra 
skatlogā.

Tāpat Valkas pamatskolas Ekopadome 
aicina visus nododot savu balsi Amberlat-
Technology konkursā «Latvijas rokraksts» 
(līdz 8.novembrim katru dienu). Galvenā 
balva sniegbaltais karoga masts. Šogad Eko-
padomes mērķis ir izcīnīt starptautisko Eko-
skolas Zaļo karogu. Tāpēc mums tik ļoti ir 
nepieciešams otrs karoga masts. Lūdzu, bal-
sojiet par video un aiciniet to darīt arī citus! 
h t t p://w w w.d r aug i e m . lv/k o n k u r s i 
/539976/556281/

Ekopadome turpinās organizēt un vadīt 
Ekoskolas aktivitātes, iesaistot ne tikai 
skolēnus, bet arī vecākus un Valkas ie-
dzīvotājus. Turpināsim sadarbību ar Smil-
tenes Trīspakalnu sākumskolu, Ēveles pa-
matskolas un Valmieras ekoskolām. 

Kopā darot, varam sasniegt daudz! z

Valkas pamatskola - Ekoskolu programmā
Teksts: Ilze Kalniņa
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30.oktobrī plkst. 14.00 Valkā, Be-
verīnas ielas 3 zālītē notiks 

informatīvs seminārs projekta «Daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana 
pagalma labiekārtošanā Valkā», kas 
tiek līdzfi nansēts no Valsts budžeta pro-
grammas «Vides aizsardzības fonds», 
apakšprogrammas «Vides  aizsardzības 
projekti» «Atbildīgs dzīvesveids» ak-
tivitātē «Vietējās vides iniciatīvas».

Biedrība «Atbalsts Valkai», SIA «Val-
kas namsaimnieks» un Valkas novada 
dome aicina visus Valkas novada ie-
dzīvotājus piedalīties informatīvajā 
seminārā, kura plānotā darba kārtība ir 
sekojoša:

1. Semināra atklāšanas uzrunas. 
Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis, SIA «Valkas Namsaim-
nieks» valdes priekšsēdētājs Ivo Meļ-

ķis, biedrības «Atbalsts Valkai» valdes 
loceklis Valdis Rogainis.

2. Informācija par projektu. Informē 
Gunta Smane, projekta vadītāja.

3. Īpaši aizsargājamās dabas teritori-
jas Valkas novadā (NATURA 2000 teri-
torijas, Ziemeļvidzemes biosfēras rezer-
vāts, AAA «Ziemeļgauja», dižkoki, da-
bas aizsardzības plāni u.c.). Informē 
Rūta Zepa, dabas aizsardzības pār-
valdes speciāliste.

4. Zaļo zonu plānošana un izveide 
Valkas pilsētā, atkritumu šķirošana, 
energoefektivitātes pasākumi novadā. 
Informē Eduards Dzilna, attīstības un 
plānošanas nodaļas projektu vadītājs.

5. Visu semināra dalībnieku diskusi-
ja par tālākiem projektiem vides, tai 
skaitā pagalmu labiekārtošanas jomā 
Valkas novadā.

Aicinām visus novada iedzīvotājus! z

Projektu līdzfi nansē Latvijas vides aizsardzības fonds
Teksts: Gunta Smane, projekta koordinatore

Aicinām uz informatīvo semināru 
par vides jautājumiem

«Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrība» aicina: «Kopā nosargāsim!» 

«Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrībā» šobrīd ir apvie-

nojušās 12 Gaujas upes baseina paš-
valdības. Biedrības mērķis ir rūpēties 
par Gauju un tās pietekām nodroši-
not kompleksu apsaimniekošanas 
projektu realizāciju. Viena no gal-
venajām proritātēm ir zivju resursu 
pavairošana, īpašu uzmanību veltot 
lašiem, taimiņiem, forelēm, alatām, 
nēģiem un zušiem. Rezultatīvs darbs 
nav iespējams bez sabiedrības ie-
saistīšanās un atbalsta.

Ir sācies lašveidīgo zivju nārsta 
laiks. Tieši dabīgais nārsts var būt 
visproduktīvākais, ja tam ir piemēroti 
laika apstākļi un ja to netraucē malu-
zvejnieki. Mūsu spēkos nav pavēlēt 
dabai, bet mēs kopā varam pasargāt 
zivis no maluzvejniekiem, kas bieži 
bez žēlastības iznīcina gan pašas 
zivis, gan daudzus simtus tūkstošu 
potenciālo pēcnācēju.

Šogad «Gaujas ilgtspējīgas at-
tīstības biedrība» kopā ar Valsts Vides 
dienestu, Dabas aizsardzības pār-
valdi, Valsts policiju, Zemessardzi 

un brīvprātīgajiem, ir izstrādājusi 
kompleksu Gaujas baseina upju aiz-
sardzības plānu no ietekas jūrā līdz 
pat augštecei, cik tālu migrē laši. Jau 
notiek plaši reidi gan pie upēm, gan 
uz pievadceļiem. Šo reidu mērķis ir 
aizturēt un sodīt likumpārkāpējus, 
kas savtīgos nolūkos iznīcina mūsu 
kopīgo dabas bagātību – Gaujas lašus 
un taimiņus.

Šai darbā var palīdzēt ikkatrs, jo 
visai bieži mēs zinām par līdzcil-
vēkiem, kas liek tīklus vai murdus, 
iet elektrozvejā, kas tirgo mūsu ko-
pīgā upītē nodurtas zivis. Rezultatī-
vam darbam informācija ir vissvarī-
gākā, tāpēc «Gaujas ilgtspējīgas at-
tīstības biedrība» ir izveidojusi in-
formatīvo tālruni, kur visas dien-
nakts laikā iespējams ziņot par novē-
rotajiem likumpārkāpējiem. Biedrība 
garantē anonimitāti un sola naudas 
balvas tiem, kuru sniegtā informācija 
palīdzēs aizturēt maluzvejniekus.

Biedrības informatīvais tālrunis 
25442000.

Kopā nosargāsim! z

No 10. līdz 17.oktob-
rim Izraēlā, Ibilli-

nā viesojās Valkas pilsētas 
kultūras nama deju kopa 
«Aija» un novada Izglītī-
bas un kultūras daļas 
vadītājs A.Ikšelis.

Valcēnieši arābu pilsētā 
piedalījās 9.starptautiskajā 
folkloras deju festivālā 
«Dejas mieram» ar īpaši 
pasākumam sagatavotu 
latviešu tautas deju pro-
grammu. Festivālā pieda-
lījās vēl viens kolektīvs no 
Latvijas – Jelgavas pūtēju 
orķestris.

Deju kopa «Aija» pie-
dalījās 6 koncertos, kuri 
notika Ibillinas, Nācaretes 
un Kabulas pilsētās. Sa-
springtās politiskās situ-
ācijas dēļ, daži no koncerti-
em bija jāatceļ, tomēr, 
neskatoties uz to, kultūras 
programma bija gana in-
tensīva. 

Deju festivāla laikā Ibil-
linas deju kolektīvs «Jaf-
fra», kas vairākkārt uzstā-
jusies arī Valkā, atzīmēja 
25 gadu jubileju. Šobrīd 
«Jaffras» vārdu nes divu 
paaudžu kolektīvi, kā arī 
paši mazākie dejotāji. 

Festivālā varēja aplūkot arī vai-
rākas gleznu un zīmējumu izstādes. 
Bija aplūkojamas arī fotogrāfi jas, 
kurās atspoguļota Valkas un Ibilli-
nas pilsētu ciešā sadraudzība.

Izglītības un kultūras daļas va-
dītājs Aivars Ikšelis vizīti raksturo 
kā īpaši auglīgu:

«Vizītes laikā panācām vieno-
šanos ar Ibillinas Junioru vidussko-
las direktoru Sohilu Naju par sko-
lotāju un skolēnu pieredzes ap-
maiņas braucieniem ar Valkas ģim-
nāziju sākot ar 2016.gada maiju un 
skolu sadarbības programmas iz-
strādi». 

A.Ikšelis pastāstīja, ka 2017.gada 
sākumā Valkā paredzētas Arābu 

kultūras dienas, kas sevī ietvers 
arābu virtuves noslēpumu atklāšana 
visiem interesentiem ar ēdienu 
pagatavošanas demonstrējumiem. 
Arābu jauno mākslinieku izstādi un 
koncertu «Austrumu plīvurs» kā arī 
arābu dzejnieku viesošanos Valkā. 
Šo sadarbības daļu atbalstīs arābu 
izcelsmes biznesmeņi – Naders Ri-
anns un Salehs Shams.

Sadarbību no Ibillinas pilsētas 
puses koordinēs Dr.Muhammads 
Najami.

Šīs sadarbības detalizētākas 
nianses tika apspriestas ar Ibillinas 
mērijas Izglītības un kultūras de-
partamentu vadītājiem kā arī pie-
ņemšanā pie Ibillinas mēra Mamoo-
na Šeikha Ahmada. z

Valcēnieši viesojas 
saulainajā Ibillinā

Teksts: Zane Brūvere

Ibillinā Izglītības un kultūras daļas vadītājs tikās 
arī ar Ibillinas mēru Mamūnu Šekhu

Hokeja komanda «Vijciems» 
veiksmīgi uzsākusi Vidzemes 

čempionāta ½ līgas 2015./2016.gada 
sezonu. Vijciemieši čempionātā pie-
dalās jau 11 gadus un ir viena no 
retajām komandām, kas piedalījusies 
visos čempionātos. Šā gada apvie-
notajā 1. un 2.līgas turnīrā piedalās 
16 komandas no visas Vidzemes. Ko-
mandas izspēlēs vienu apli tiekoties 
katra ar katru, pēc tam sadalīsies pēc 
rezultātiem 1. un 2.līgā (pa astoņām 
komandām katrā). Katra līga izspēlēs 
vēl vienu apli, lai pēc tam tiktos 
«play-off» spēlēs. 

Vijciema komanda sezonu iesāka 

ar 4 uzvarām. Vijciemieši uzvarēja 
komandas Biko-logi (Valmiera) 9:1, 
Raunas bruģakmens 3:1, Cēsis 8:0, 
Skorpions (Smiltene) 3:1. Piektajā 
spēlē tika zaudēts komandai VEC 
(Valmiera) 0:5 un Cēsu auto koman-
du ar rezultātu 11:0.

Komandas rezultatīvākie spēlētāji 
pēc pirmajām spēlēm bija Lauris 
Dancis, Ingars Čakārnis (pirmajā 
spēlē guva 4 vārtus) un Jānis Kal-
niņš.

Aicinu apmeklēt un just līdz Vi-
jciema komandas spēlēm Vidzemes 
olimpiskajā centrā Valmierā. Spēļu 
kalendārs un apraksti par spēlēm 
ir atrodami VOC mājas lapā www.
voc.lv z

Muižas svētku laikā 19.sep-
tembrī notika ikgadējās 

sacensības auto fi gurālajā vadīšanā, 
velo veiklības braucienā un arm-
restlingā. Tajos sacensību dalīb-
nieki cīnījās par Muižas kučiera un 
Muižas stiprinieka tituliem.

Auto vadīšanā bija jāveic dažādas 
fi gūras uz ātrumu ar mazākiem soda 
punktiem. Vislabāk veicās Ivo Motu-
kam vīriešu konkurencē un Alisei 
Matukai sieviešu konkurencē. 2. 
vietu izcīnīja Ingars Čakārnis un 
Sniedze Hitrova, 3.vietu – Jānis 
Ģērmanis un Baiba Kalniņa. Pavi-
sam piedalījās 13 autovadītāji.

Velo veiklības sacensībās bija 
jāveic dažādas fi gūras uz ātrumu. 

Sacensībās dažādās grupās piedalījās 
33 dalībnieki. Muižas kučiera titulu 
savās grupās izcīnīja Sniedze Hitro-
va, Eva Melbārde, Paula Prauliņa, 
Māris Šaicāns, Aleksis Beikmanis, 
Artis Ozoliņš.

Par Muižas stiprinieka titulu 
dažādās vecuma grupās cīnījās 22 
dalībnieki. Titulus izcīnīja Samanta 
Keiša, Paula Prauliņa, Sniedze Hitro-
va, Mareks Ģērmanis, Orlando Hāns 
un Kalvis Kangro.

Sacensību dalībniekus un līdz-
jutējus priecēja saulainie laika 
apstākļi. Par veiksmīgu sacensību 
norisi paldies sacensību tiesnešiem 
un palīgiem Gatim Ģērmanim, Janai 
Matukai, Aijai Melbārdei, Kristiānam 
Kalniņam. Sacensību noslēgumā 
tautas nama vadītāja Vita Bērziņa 
pasniedza uzvarētājiem balvas un 
diplomus. z

Sportā

Hokeja sezona «Vijciema» 
komandai sākusies veiksmīgi

Auto, velo un armrestlinga 
sacensības Vijciemā

Teksts: Juris Kalniņš,  sacensību 
organizators, Vijciema pagasta 
sporta organizators 

Teksts: Juris Kalniņš,  Vijciema
pagasta sporta organizators un 
HK Vijciems pārstāvis 
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Vidzemes reģiona «Gada izrāde 2014» «Austras grāmata» 

Izrāde «Septiņas vecmeitas» ValkāMelodiskās 
mūzikas raidījums 

«Vilciens Rīga-
Valka» novembrī

Sestdien, 28.novembrī plkst. 
19.00 Valkas pilsētas kul-

tūras namā notiks Tijas Bangas 
muzikālās komēdijas «Septiņas 
vecmeitas» izrāde.

Izrādi piedāvā SIA RaCoco. Lo-
mās: Olga Dreģe, Velta Straume, 
Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, 
Jūlija Ļaha, Ginta Krievkalna vai 
Liene Šomase, Maija Romaško, Dace 
Makovska un vienīgais vīrietis rožu 
dārzā – Juris Jope vai Emīls Kivle-
nieks.

Pie klavierēm: Gints Žilinskis vai 
Ēriks Avotiņš.

Lugas darbība risinās pagājušā 
gadsimta trīsdesmitajos gados. Kādā 
pansijā dzīvo četras sievietes 
labākajos gados, kurām dzīve ir 

iegrozījusies tā, ka visas palikušas 
vecmeitās, tomēr vēlēšanās būt 
mātēm un tieksme par kādu rūpēties 
ņem virsroku. Pateicoties apstākļu 
sakritībai, viņu pansijā dzīvo trūcīgs, 
jauns mākslinieks Pūpēdītis, kurš 
tad arī kļūst par vecmeitu rūpju ob-
jektu. Šīs rūpes un pārspīlētā mātišķā 
mīlestība aiziet tik tālu, ka nabaga 
jaunais mākslinieks gandrīz jau 
vairs nav sava likteņa noteicējs. Tai 
pašā laikā, ielas pretējā pusē dzīvo 
divas māsas, kuru dzīves līkloči arī 
vijušies tā, ka abas palikušas vecās 
meitās, kuras par savu rūpju objek-
tu izvēlējušās pieņemto audžu meitu 
Renāti. Un kā jau skaistās pasakās – 
kur jauni cilvēki, tur mīlestība, it 
sevišķi, ja dzīvokļu logi ir tieši pretī 
viens otram… Vai mīlas ceļš būs 

gluds, vai arī kaisīts ar ērkšķiem? 
Vai abi jaunieši vecmeitas apvienos 
lielā, laimīgā ģimenē vai divās 
karojošās nometnēs, skatītāji varēs 
uzzināt izrādē «Septiņas vecmeit-
as».

Izrādē skanēs Elgas Īgenbergas 
mūzika ar Arnolda Auziņa dziesmu 
tekstiem.

Režisors – Ivars Lūsis. Jūlijas Ļa-
has veidoti tērpi.

Izrāde 3 cēlienos, ilgums 3 stun-
das, bērni līdz 7 gadu vecumam uz 
izrādi netiek ielaisti. Biļetes: 6; 8; 9 
un 10 eiro. Tās jau var nopirkt Biļešu 
paradīzes tirdzniecības vietās vai 
www.bilesuparadize.lv.

Vairāk informācijas:
www.racoco.lv z

Vidzemes reģiona «Gada 
izrāde 2014» – Austras Jur-

genas «Austras grāmata» – Valkas 
pilsētas kultūras namā 13.no-
vembrī plkst. 19.00.

Izrāde «Austras grāmata» ir gro-
da vēstures stunda – stāsts par pu-
saugu meiteni no Raunas pagasta, 
kura uz Sibīriju izsūtīta divreiz – 

1945. un 1949.gadā. Dokumentālām 
liecībām un foto arhīva materiā-
liem bagātināts ceļojums laikā, kas 
izgaismo skatītājam Austras Jurge-
nas apbrīnojamo dzīves gājumu. 
Atmiņas par ceļu – pilnu ar šaus-
mām, nāvi un neziņu par ceļa 
mērķi. Atmiņas par dzīvi – cīņu 

par eksistenci, par graudu sauju, 
par kartupeļu mizu. Un atmiņas 
par laimi – balandu zupu, zāba-
kiem kājās, ceļu uz Latviju.

Blomes amatierteātra iestudē-
jums tapis pēc blomēnietes Austras 
Jurgenas grāmatas «Austras at-
miņas par Sibī-

riju» motīviem. Izrādes režisore ir 
Gita Skadiņa sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālā teātra aktieri un režisoru 
Valdi Lūriņu.

Ieeja – 2 eiro. z

Novembrī melodiskā vilciena 
vagonā sagaidāma īsta melo-

diska mūzikas buķete! Skatītājiem 
būs iespēja tikties gan ar dziedātāju 
Lieni Šomasi, gan ar grupu «Tran-
zīts», kura klausītājiem uzburs 
«Tauriņu efektu». Ar latviskās kok-
les skaņām skatītājus priecēs Ieva 
Veide, savukārt grupa «Kantoris 
04», kurai jau ir 25 gadu pieredze uz 
skatuves, pastāstīs kā mainījusies 
publika ceturtdaļgadsimta laikā. 
Un tas nebūs viss!

Melodiskās mūzikas raidījumu 
«Vilciens Rīga – Valka» skatieties 
RE:TV kanālā svētdienās 19.45 ar at-
kārtojumiem ceturtdienās 17.00 un 
sestdienās 12.30.
• 1.novembrī – Liene Šomase 
• 8.novembrī – Tranzīts – Dinārs 
Gulbis
• 15.novembrī – Ieva Veide – Daba-
su Durovys
• 22.novembrī – Kantoris 04 – 
Goran Gora
• 29.novembrī – Ceļojums – Harijs 
Užāns

7.novembrī RE:TV kanālā 22.00  
koncertciklā «Melodiskais ceļojums» 
satieciet dziesminieku Dināru Gul-
bi no Salaspils. Koncertā Dinārs 
izdziedās izcilu latviešu dzejnieku 
darbus, viņu personīgās sajūtas, ko 
ieliek dzejā. Dziesmām īpašu ska-
nējumu piešķir dziesminieka balss 
neparastais skanējums. z
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Atmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts vai vakars vēls…

(A.Auziņš)

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.09.2015. līdz 15.10.2015. 
reģistrēti 13 mirušie:

Velta Baranovska (1926.), Dmitrijs Gri-
gorjevs (1966.), Ausma  Ķīkule (1928.), 
Jānis Kozlovskis (1939.), Rūta Dziedātāja 
(1928.), Mihails Barinovs (1947.), Mak-
sis Oļģerts Stepītis (1935.), Marija 
Ķepse (1936.), Gaida Luca (1938.), Ivans 
Petrovs (1935), Māra Vaļģe (1943.), Ilga 
Kūmiņa (1931.), Rita Otlāne (1928.)

Izsakām līdzjūtību
 tuviniekiem –

Valkas novada dome

Izbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas 
poliklīnikā Valkā piektdien, 6.novembrī, pa-

cientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs. 

Pēc tam trešdien, 25.novembrī, Valkā pacientus 
pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs, endo-
krinoloģe Baiba Jēgere un fi zikālās un rehabilitā-
cijas medicīnas ārste  Inese Gaiķe. 

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, 
tālr.: 64722307. z

Ir tevī Saule
Tāpēc viss kļūst gaišs.

 (O.Vācietis) 

Val kas pil sē ta
Viktors Berežaņins 01.11., Velta Pūce 01.11., 
Rudīte Rabuško 01.11., Ivars Ielītis 04.11., 
Juris Šaka 04.11., Alberts Putns 05.11., Rūta 
Zepa 06.11., Igors Metus 07.11., Gaida Vītoliņa 
07.11., Genadijs Simonovs 07.11., Guntars 
Plūme 08.11., Maija Pormeistere 08.11., Inga 
Burkēviča 08.11., Brunhilda Pole 08.11., Aina 
Johansone 08.11., Jānis Magone 09.11., Aina 
Šīrava 11.11., Iraida Simonova 11.11., Mihails 
Mariņičevs 12.11., Nadežda Ciciruka 12.11., 
Nadežda Petrova 13.11., Mārtiņš Tirnis 13.11., 
Aivars Tolmanis 14.11., Olga Jansone 15.11., 
Jānis Eglītis 15.11., Aivars Sviķis 16.11., Pau-
lis Muižnieks 16.11., Ausma Jūga 17.11., Alek-
sandrs Naturins 17.11., Ruta Blūma 18.11., 
Ārija Burkēvica 18.11., Mudrīte Paškeviča 
18.11., Lūcija Rudzīte 18.11., Lilija Egorova 
20.11., Jekaterina Aleksandrenkova 21.11., 
Valentina Stecjura 24.11., Mihails Spasjuks 
25.11., Rudīte Rulle 27.11., Uldis Tīlēns 28.11., 
Ina Beķerniece 28.11., Kārlis Briedis 30.11., 
Ausma Rikse 30.11..

Ēr ģe mes pa gasts
Zigurds Vējiņš 17.11., Ilga Dica 18.11., Rita 
Rudīte 17.11., Biruta Ruka 21.11.

Kār ķu pa gasts
Boriss Pšeņičnijs 01.11., Edvīns Lapiņš 
17.11., Ilze Lūse 18.11., Laima Varta 21.11., 
Maija Karnīte 28.11., Andris Veidemanis 
29.11.

Val kas pa gasts
Aleksandrs Krickis 02.11., Antoņina Du-
brovska 03.11., Svetlana Kurzinova 04.11., 
Anna Jeršova 05.11., Regīna Kuļikovska 
08.11., Silvija Čakārne 09.11., Mārīte Trin-
ska 11.11., Nikolajs Savostjanovs 14.11., Hen-
driks Čalejs 17.11., Anatolijs Sņimčikovs 
24.11., Tinu Plooms 28.11.

Vij cie ma pa gasts
Mikitanova Valentīna 15.11., Pabērzs Jānis 
16.11., Kļaviņa Baiba 24.11., Atlācis Arnolds 
29.11., Majore Nelda 29.11.

Zvār ta vas pa gasts 
Egons Karlsons 05.11., Ineta Namniece 
11.11., Agris Ustups 25.11., Tatjana Kļujeva 
25.11., Pēteris Māliņš 26.11., Einārs Brolītis 
26.11., Alfridas Kuisis 29.11.

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 16.09.2015. līdz 15.10.2015.   

reģistrēti 5 bērni:
4 meitenītes – Alīna, Viktorija, Paula un 

Emma un 1 zēns – Arnis.

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
Zane Brūvere, tālr. 64707489

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

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

Teksts: Be ni ta Bri la, Vidzemes slimnīcas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izbraukuma speciālisti novembrī

Sveicam JUBILĀRUS!

Viens no būtiskākajiem sabiedrības pie-
nākumiem vides saudzēšanā ir izlietotā 

iepakojuma nodošana otrreizējai pārstrādei, ie-
saistoties reģionā izveidotajā šķiroto atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā. Nošķirojot pārstrādei 
derīgos materiālus no kopējā ikdienā radītā atkri-
tumu apjoma un nododot tos pārstrādei, tiek 
ietaupīti dabas resursi, uzlabojot apkārtējās vides 
stāvokli, kurš ilgtermiņā ietekmē arī katra cilvēka 
veselību.

Lai gan iedzīvotāju atkritumu šķirošanas pa-
radumi mēdz būt dažādi, šķirojot tiek novērsta 
ātra sadzīves atkritumu konteinera piepildīšanās, 
samazināts noglabājamo atkritumu apjoms, un ik-
vienam iedzīvotājam rodas iespēja maksāt mazāk 
par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu.

Ļoti svarīgi ir arī samazināt otrreizējai pār-
strādei derīgo materiālu konteineru piepildīšanās 
ātrumu. Lai to izdarītu, un tiktu gūta maksimāla 
atdeve no katra šķirotāja ieguldījuma, ir svarīgi 
ievērot dažas vienkāršas norādes. Pirmkārt - ne-
nodot otrreizējai pārstrādei gaisu – pirms iz-
mešanas PET pudeles, kastes un pārtikas dzērienu 
pakas ir jāsaplacina. Otrkārt: šķirojot dažādus 
pārtikas produktu iepakojumus, burkas, sadzīves 
ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumus – 
jā-pārliecinās, ka tie ir tukši un bez pārtikas un 
ķīmisko atkritumu piejaukumiem, lai sašķiroto 
materiālu būtu iespējams nodot tālākai pār-
strādei. 

Saplacinot iepakojumu, konteinerā iespējams 

ievietot 3 līdz 4 reizes vairāk materiāla. Ja kon-
teineros tiks ievietoti saplacināti materiāli, būs 
iespēja izvairīties arī no sašķirotā novietošanas 
blakus konteineriem, kas ir aizliegts un rada 
nepievilcīgu skatu konteineru laukumos.

Uzziņai: SIA ZAAO savas darbības teritorijas 28 
novados nodrošina izlietotā iepakojuma nodošanu 
EKO punktos, kuri sastāv no šķirošanas kontei-
nera pāra (viens polietilēnam, PET pudelēm, 
metālam, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepako-
jumam, papīram; otrs – pudeļu un burku stiklam) 
un EKO laukumos – vietās, kur var nodot padsmit 
materiālu veidus. z

Saplacini, pirms izmet!
Teksts: Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Kardiologa Dr.Sarmītes Pužules 
pieņemšana Valkā

13.novembrī Valkā, Tālavas ielā 7-30, Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienības konsultatīvajā ka-
binetā, konsultācijas veiks kardiologs Dr. Sarmīte 
Pužule.

Pieteikties uz kardiologa konsultācijām var 
zvanot uz SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības poliklīniku Balvos pa tālruni 
64507001.

SIA «Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienība» administrācija

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmek-
lējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības 

Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 30.
novembrī.

Mobilais mamogrāfs piebrauks pie Valkas ģim-
nāzijas, Raiņa ielā 28 A.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc ie-
priekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienes-
ta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklē-
jums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 
gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, 
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 
27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un tele-
fona numuru).

Sīkāka informācija www.mamografi ja.lv vai uz e-
pastu info@mamografi ja.lv z

Teksts: Jolanta Selezņeva, SIA «Veselības centrs 4» Mobilo 
mamogrāfu projekta pacientu koordinātore

Mobilais mamogrāfsZobu higiēnists Valgas slimnīcā

No 3.novembra Valgas slimnīcā darbu 
uzsāks sertifi cēta zobu higiēniste no 

Valkas – Zane Ģērmane. Darba laiks – otrdienās 
no 9.00 līdz 16.00. Pie speciālistes var 
pierakstīties, zvanot pa tālruni +3727665168.

Jautājumu rašanās gadījumā, zvaniet pa 
tālruni +3727665218, vai rakstiet uz e-pastu 
everita.pukinska@valgahaigla.ee.

Iepriekšējā Valkas Novada Vēstu 
numurā rakstījām, ka Lauku balle 

ir pārcelta uz 21.februāri. Laikrakstā 
ir iezagusies kļūda – Lauku balle ir 
pārcelta uz 12.februāri.

Atvainojamies visiem par 
sagādātajām neērtībām!

Sveicam arī pagājušā mēneša 
jubilāri Vijciema pagastā – 
Skaidrīti Leimani (15.10.)!
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Valkas novada afi šu stabs
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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
• 31.oktobrī plkst. 22.00 Koncerts + ballīte kopā ar grupu 
«Tranzīts».
• 11.novembrī plkst. 15.00 Lāpu gājiens. Sākums pie sko-
las.
• 14.novembrī plkst. 19.00 Ražas balle.

• No 2.novembra – virtuāla izstāde «Jau divpadsmito reizi 
Luksemburga» (skatāma http://vpb.valka.lv/).
• No 9. līdz 30.novembrim – izstāde ««Senlatviešu karavīrs» 
Valkā – 1919.gada brīvības cīņu piemiņai».
• No 23. līdz 26.novembrim – «Jauno grāmatu dienas»: 
novembrī iepirkto grāmatu izstāde.

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

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā
• 11.novembrī Lāčplēša dienai veltīts gājiens, plkst. 12.00 
pulcēšanās pie Vijciema pamatskolas, Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas brīdis Vijciema  kapos.
• 12.novembrī plkst. 9.00 Vijciema pagasta centrā Mār-
tiņdienas tirdziņš. Aicinām pirkt un pārdot gribētājus!
• 13.novembrī plkst. 17.30 Vijciema tautas namā Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgais 
pasākums. Koncerts «Mūzika Latvijai», piedalās J.Cimzes 
Valkas mūzikas skolas audzēkņi.
• 21.novembrī plkst. 18.00 Vijciema tautas namā Viktora 
Zemgala solokoncerts «Tikai tev». Biļešu iepriekšpārdošana, 
rezervēšana pa tālruni 29386820.
• 21.novembrī plkst. 22.00 Vijciema tautas namā balle, 
ielūdz «Jautrais bocmanis».

Lugažu muižā

• No 20. oktobra līdz 20.novembrim Zvārtavas pagasta 
bibliotēkā kolekcionāres Ineses Petrovas dekoratīvo zā-
baciņu izstāde. Kolekcijā 90 eksponāti.
• 8.novembrī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta «Luturskolā» 
zolītes turnīrs.
• 9.novembrī no plkst. 16.00 līdz 18.00 Ziemeļvalstu 
bibliotēkas nedēļas ietvaros, Zvārtavas pagasta bibliotēkā 
radošās darbnīcas kopā ar Pepiju Garzeķi.
• Zvārtavas pagasta bibliotēka ar novembri uzsāk akciju 
«Bibliobuss jūsu mājās». Bibliotekāre  2 reizes mēnesī - 
trešdienās ar  grāmatām un preses izdevumiem dosies iz-
braukumā uz lasītāju mājām, iegriezīsies arī Ozolu pa-
matskolā. Interesentus lūdzu pieteikties pa telefonu, Ineta 
tālr. 22034783.
• No 9.novembra līdz 22.novembrim Zvārtavas pagasta 
bibliotēkā no informatīvo materiālu izstāde «Mana un tava 
Latvija».
• 11.novembrī plkst.18.00 Zvārtavas pagastā Lāpu gājiens 
un piemiņas brīdis Aumeisteru kapos Lāčplēšu kara ordeņu 
kavalieru atdusas vietās.
• 20.novembrī plkst.19.00 Mierkalna tautas namā Valsts 
svētku pasākums. Noslēgumā balle kopā ar «Kreiso 
pagriezienu».

Valkas pilsētas 
kultūras namā

• 5.novembrī plkst. 18.30 lielajā 
zālē – Latvijas Nacionālās operas 
mākslinieku koncerts. Biļetes: 20, 
15, 12 un 8 eiro. Darbosies kafej-
nīca.

7.novembrī Valkas 
novada teātra diena.

Lielajā zālē
Plkst. 10.00 A.Rubenis «Nedienas 

nedienām galā» (Valkas pilsētas 
kultūras nama senioru dramatis-
kais kolektīvs);

Plkst. 11.30 A.Niedzviedzis «Viņa 
ir īstā, muterīt!» (Valkas pagasta 
amatierteātris «Rūdis»);

Plkst. 14.00 A.Niedzviedzis «Tad 
pasaki to viņai» (Zvārtavas pagasta 
amatierteātris «Latviānis»);

Plkst. 17.00 A.Kivirehks «Igauņu 
bēres» (Vijciema pagasta amatier-
teātris «Čiekurs»).

Kamerzālē
Plkst. 19.00 Pēc Aspazijas nepa-

beigtās drāmas «Ragana» motīviem 
«Ragana» (Valkas pilsētas teātris).

Lāčplēša dienas 
pasākumi Valkā

• 11.novembrī 
Plkst. 18.00 pie Valkas pamatsko-

las pasākums «Tev mūžam dzīvot, 
Latvija!»;

Plkst. 18.00 Valkas – Lugažu ev. 
lut. baznīcā svētbrīdis;

Plkst. 18.30 lāpu un sveču gājiens 
uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kri-
tušo Ziemeļvidzemes karavīru Brā-
ļu kapiem (pa Raiņa – Ausekļa – 
Rūjienas ielām). Pulcēšanās pie baz-
nīcas plkst.18.00;

Ap plkst. 19.00 atceres brīdis Brāļu 
kapos.
• 13.novembrī
Valkas pilsētas kultūras namā plkst. 
19.00 Blomes pagasta teātrmīļu 
apvienības «Nenolaid rumpi» uz-
vedums «Austras grāmata». Ieeja – 
2 eiro.

18.novembrī Latvijas 
Republikas proklamēšanas 

dienas sarīkojums
No plkst. 16.00 Lugažu laukumā 

veidosim uguns zīmi no līdzi 
atnestām svecītēm.

Valkas pilsētas kultūras namā 
No plkst. 16.30 līdz 17.00 1.stāva 

foajē svētku tosts kopā ar Valkas no-
vada domes vadītājiem;

Plkst. 17.00 svinīgais pasākums 
«Mēs Tev, Latvija!»:

– Uzrunas;

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

• No 9. līdz 15.novembrim – pasākumu cikls – Ziemeļvalstu 
Bibliotēku nedēļa: «Draudzība ziemeļos» un zīmējumu 
konkurss «ŠODIENA ir mana mīļākā diena»:
• 9.novembrī plkst. 14.30 – lasījums no M.Parras grāmatas 
«Vafeļu sirds».
• 10.novembrī plkst. 14.30 – pārrunas «Draudzība !?».
• 11.novembrī plkst. 14.30 – pārrunas Lāčplēša dienā «Ie-
dedziet svecīti sirdī».
• 13.novembrī plkst. 14.30 – Ziemeļvalstu Bibliotēku 
nedēļas noslēguma pasākums.

• 1.novembrī plkst. 9.00 tautas namā zolītes čempionāts.
• 8.novembrī plkst. 9.00 tautas namā zolītes čempionāts.
• 13.novembrī – Lāčplēša dienai veltīts skrējiens.
• 14.novembrī plkst. 19.00 – koncerts, veltīts Latvijas 
dzimšanas dienai:

plkst. 22.00 – tautas namā balle, spēlē grupa «Ceļojums».
• 22.novembrī plkst. 9.00 tautas namā  zolītes čempionāts.
• 20. novembrī plkst. 16.00 – biedrības «Ugunspuķe» 
pasākums.
• 28.novembrī plkst. 18.00 tautas namā Zvārtavas 
amatierteātra «Latviānis» izrāde «Tad pasaki to viņai».
• Tautas nama kamīnzālē – Aldoņa Cīruļa gleznas.

• 17.novembrī plkst 19.00 koncerts «Daudz laimes, Latvi-
ja!», pēc koncerta 21.00 balle kopā ar grupu «Atel-jē». Ieeja 
pasākumā un ballē – brīva.
• 21.novembrī «Lugažu muižā» ciemosies Staiceles 
amatierteātris ar izrādi. Visu novembra mēnesi Saieta nama 
telpās būs apskatāma arī Valsts Sociālās Aprūpes Centra 
«Vidzeme» fi liāle «Valka» iemītnieku darbiņi.

– Apbalvojumu pasniegšana;
– Rīgas 45.vidusskolas kolektīvu koncerts.
Ap plkst. 19.30 Svētku balle. Spēlēs brāļi Auzāni ar gru-

pu
• 28.novembrī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā 
Tijas Bangas muzikālā komēdija «Septiņas vecmeitas». 
Biļetes : 6, 8, 9 un 10 eiro. Tās jau var nopirkt Biļešu Paradīzes 
tirdzniecības vietās vai www.bilesuparadize.lv.  

• 1.novembrī plkst. 13.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē 
Latvijas Nacionālās līgas 2.divīzijas volejbola spēle VK 
Valka – Jēkabpils Juniori.
• No 7. līdz 8.novembrim Valkas novada BJSS Lāčplēša 
šahs – fi nāls.
• 8.novembrī plkst. 9.00 Kārķu tautas namā Zolītes 
čempionāts.
• 8.novembrī plkst. 13.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē 
Latvijas Nacionālās līgas 2.divīzijas volejbola spēle VK 
Valka – VK Jūrmala.
• 13.novembrī Kārķos Lāčplēša dienai veltīts skrējiens.
• 13.novembrī plkst. 20.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē 
Latvijas 23.čempionāts fl orbolā 2.līga vīriešiem mājas spēle 
pret PĒDU NAV.
• 14.novembrī plkst. 11.00 Neiespējamais skrējiens Val-
ka/Valga, starts pie Valgas rātslaukuma.
• 22.novembrī plkst. 9.00 Kārķu tautas namā Zolītes 
čempionāts.
• 25.novembrī plkst. 19.00 Valgas sporta hallē mājas spēle 
BK Valka/Valga – BK Jelgava.
• 27.novembrī plkst. 20.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē 
Latvijas 23.čempionāts fl orbolā 2.līga vīriešiem mājas spēle 
pret IMPAR/Limbaži.
• 28.novembrī plkst. 12.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē 
Valkas/Valgas uzņēmēju sporta spēles 2015.
• 28.novembrī plkst. 18.00 Turnas tautas namā Ērģemes 
pagasta galda spēļu čempionāts, 2.posms. 

Sporta pasākumi 
novembrī

Patversmes 
audzēknis 
Kārlītis


