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Ju	bi	lā	ri	 sveikt	 de	vās	 Val	kas	
no	va	da	 do	mes	 priekš	sē	dē	tājs	
Vents	Ar	mands	Krauk	lis	un	Val
kas	 pa	gas	ta	 pār	val	des	 pār	stāv	ji.	
Ha	ri	ti	na	mūs	 sa	gai	da	 kup	lā	 ra	du	
pul	kā.	 Ģi	me	ne	 pa	tie	šām	 ir	 viņas	
lielākā	bagātība	–	ir	iz	au	dzi	nā	ti	se
ši	bēr	ni,	 sa	gai	dī	ti	 19	maz	bēr	ni,	 29	
maz	maz	bēr	ni	un	nu	 jau	se	ši	maz
maz	maz	bēr	ni!
Tā	 gai	šā	 un	 mā	jī	gā	 at	mo	sfē	rā	

Ha	ri	ti	na	 mums	 uz	ti	cē	ja	 arī	 sa	vu	
dzī	ves	 stās	tu.	 Mū	ža	 lai	kā	 pie	dzī
vots	 tie	šām	 daudz	 –	 gan	 sma	gie	
ka	ra	ga	di,	kad	no	vā	cu	ar	mi	jas	iz
de	vies	 iz	pes	tīt	 vī	ru,	 gan	 pēc	ka	ra	
ga	di,	kad	nā	cās	ciest	no	me	ža	brā	ļu	
ro	kas.	 Tā	 lai	ka	 pār	dzī	vo	ju	mi	 nav	
sa	lī	dzi	nā	mi	ar	uz	trau	ku	miem,	kas	
pa	zīs	ta	mi	mūs	die	nu	cil	vē	kam.
Ha	ri	ti	na	ir	dzi	mu	si	Bal	vu	ra	jo	nā	

de	vi	ņu	bēr	nu	ģi	me	nē.	Tēvs	strā	dā
jis	par	mež	sar	gu,	bet	mam	ma	bi	ju
si	 šu	vē	ja.	 Ve	cā	ki	 bi	ju	ši	 pras	mī	gi	
saim	nie	ki,	 no	ku	riem	arī	Ha	ri	ti	na	
man	to	ju	si	«saim	nie	ces	gē	nu».
Uz	Val	kas	pa	gas	tu	ko	pā	ar	vī	ru	

Vik	to	ru	pār	cē	lu	šies	 60.ga	du	vi	dū.	
Pirms	pār	is	ga	diem	abi	svi	nē	ja	zel

ta	kā	zu	ju	bi	le	ju.	Vis	lie	lā	kais	prieks,	
ka	bla	kus	ir	ģi	me	ne,	kas,	rū	pē	jo	ties	
un	mī	lot,	 al	laž	 ir	 bla	kus.	Dzim	ša
nas	die	nas	pēc	pus	die	nā	at	va	do	ties,	
no	ru	nā	jām	tik	ties	jau	nā	kam	gad!
Novēlam jubilārei labu

veselību, daudz prieka un
mīlestības! v

Jau	tra	di	ci	onā	li	Ro	bež	tir
gus	ide	ja	un	mēr	ķis	ir	lab	da
rī	ba,	un	tir	gū	ie	gū	tie	lī	dzek	ļi	
par	 tirdz	nie	cī	bas	 vie	tu	 no
mu,	 lo	te	ri	ju	 un	 lab	da	rī	bas	
de	si	ņām	tiek	at	vē	lē	ti	kā	dam	
kon	krē	tam	 mēr	ķim.	 Val	kas	
un	Val	gas	paš	val	dī	bu	va	dī	tā
ji	 un	 pār	stāv	ji,	 tie	ko	ties	 ik
mē	ne	ša	 sa	nāk	smē,	 3.mar	tā,	
vie	no	jās	 šī	ga	da	 tir	gus	 ie	ņē
mu	mus	 ie	gul	dīt	uni	kā	lu	 šū
po	ļu	 uz	stā	dī	ša	nā	 uz	 Val	kas	
–	Val	gas	 ro	be	žas.	Šū	po	jo	ties	
bū	tu	ie	spē	ja	vie	nā	mir	klī	pa
būt	abās	val	stīs.
12.Lielais labdarības ro

bežtirgusšogadnotiks10.
maijā.	At		 ī	mē	jot	 abu	 val	stu	
10	 ga	du	 ie	stā	ša	nos	 Eiro	pas	
Sa	vie	nī	bā,	pir	mo	rei	zi	 tir	go
ša	nās	 no	tiks	 Lat	vi	jas	 un	
Igau	ni	jas	 ro	be	žas	 abās	 pus
ēs.	 Pa	sā	ku	mā	pie	da	lī	sies	 arī	
pār	stāv	ji	no	Eiro	pas	Ko	mi	si

jas	 pār	stāv	nie	cī	bas	 Lat	vi	jā	
un	Igau	ni	jā.
Pir	mo	 rei	zi	 Ro	bež	tir	gus	

vēs	tu	rē	 no	tiks	 kon	kurss	 ga
ļas	 ra	žo	tā	jiem	 jeb	 «1.Starp
tau	tis	kais	 de	su	 fes	ti	vāls».	
De	su	 un	 žā	vē	ju	mu	 kva	li	tā	ti	
vēr	tēs	 žū	ri	ja,	 un	 ap	mek	lē	tā
jiem	būs	ie	spē	ja	no	gar	šot	ra
žo	tā	ju	gar	dos	iz	strā	dā	ju	mus.	
Kon	kurss	 no	ri	si	nā	sies	 trīs	
ka	te	go	ri	jās,	kur	at	se	viš	ķi	tiks	
vēr	tē	ti	 uz	ņē	mu	mi,	 kas	 ra	žo	
pār	ti	ku,	 māj	ra	žo	tā	ji,	 kā	 arī	
ama	tie	ri.	De	su	un	žā	vē	ju	mu	
kon	kur	sā	tiks	no	teik	ti	lau	re
āti	un	pa	snieg	ti	ap	bal	vo	ju	mi	
šā	dās	no	mi	nā	ci	jās	–	«Gar	dā
kā»	un	«Cē	lā	kā».
Arī	šo	gad	ap	mek	lē	tā	jus	ie

prie	ci	nās	 daudz	vei	dī	ga	 kul	
tū	ras	prog	ram	ma	–	uz	ska	tu
ves	spē	lēs	an	sam	bļi	un	vie	tē
jie	iz	pil	dī	tā	ji.	Būs	spor	ta	ak	ti
vi	tā	tes,	 lo	te	ri	ja.	 Pa	sā	ku	ma	
va	dī	tā	ji	prog	ram	mu	pie	teiks	
gan	lat	vie	šu,	gan	igau	ņu	va
lo	dā.	 Val	kas	 tū	ris	ma	 in	for
mā	ci	jas	bi	ro	ja	va	dī	tā	ja	Ani	ta	

Tan	nen	ber	ga	in	for	mē,	ka	da
lī	bai	 Ro	bež	tir	gū	 ir	 pie	tei	ku
šies	 jau	 di	vi	 pirm	ie	 tir	go	tā	ji	
–	viens	no	Lie	tu	vas,	Pa	ņe	vē
žas,	bet	otrs	–	no	Igau	ni	jas.
Tir	go	tā	ji	 aici	nā	ti	 pie	teikt	

da	lī	bu	pa	sā	ku	mā,	rak	stot	uz	
tū	ris	ma	 in	for	mā	ci	jas	 bi	ro	ju	
tib@val	ka.lv,	 kā	 arī	 zva	not	
pa	tele	fo	niem	+371	64725522	
un	 +371	 26446602,	 sa	vu	kārt	
ga	ļas	 ra	žo	tā	ji	 sa	vu	 da	lī	bu	
kon	kur	sam	var	pie	teikt,	zva
not	 pa	 tele	fo	nu	 26488684	
Snie	dzei	 Rag	žei	 vai	 rak	stot	
uz	 epas	tu:	 snie	dze.rag	ze@
val	ka.lv.
Ro	bež	tir	gus	 lai	kā	 Val	kas	

Ro	ta	ri	klubs,	Val	kas	jaun	ie	šu	
do	me	 un	 Val	kas	 tū	ris	ma	 in
for	mā	ci	jas	bi	rojs	rī	ko	ko	pī	gu	
lab	da	rī	bas	lo	te	ri	ju,	ku	ras	bal
vu	fon	du	vei	do	uz	ņē	mē	ju,	ie
stā	žu	un	pri	vāt	per	so	nu	sa	zie
do	tās	lie	tas.	
Pa	tei	co	ties	 jaun	ie	šu	 do

mes	 ak	tī	va	jai	 dar	bī	bai,	 ku	ri	
jau	uz	sā	ku	ši	uz	ņē	mu	mu,	or
ga	ni	zā	ci	ju	 ap	zi	nā	ša	nu,	 pa

ma	zām	sāk	pie	teik	ties	zie	do
tā	ji,	bet	pirm	ā	bal	va	–	dār	za	
krēsls	no	Val	kas	me	li	orā	ci	jas	
arī	jau	at	gā	dāts	tū	ris	ma	bi	ro
jā,	 līdz	ar	 to	var	pa	zi	ņot,	ka	
bal	vu	un	bal	vu	zie	do	tā	ju	sa
raksts	ofi		ci	āli	ir	at	klāts!
Aici	nām	 ik	vie	nu	 in	te	re

sen	tu	 pie	teikt	 sa	vas	 bal	vas	
lo	te	ri	jai,	 zva	not	 uz	 tū	ris	ma	
in	for	mā	ci	jas	 bi	ro	ju,	 tālr.	
64725522,	 26446602,	 rak	stot	

uz	 epas	tu:	 tib@val	ka.lv	 vai	
at	gā	dā	jot	tās	uz	Val	kas	no	va
da	 Tū	ris	ma	 in	for	mā	ci	jas	 bi
ro	ju,	Rī	gas	ie	lā	22,	Val	kā.	
Savukārt,	 tirdzniecībai	 ar	

rūpniecības	 precēm	 jāpie
sakās	 pie	 Valkas	 tirgus	 va
dītājas	 Skaidrītes	 Pavlovas,	
tālr.:	26875515.
Kā	arī:	Val	kas	Ro	ta	ri	klubs,	

tālr.	26469153,	Val	kas	jaun	ie
šu	do	me,	tālr.	29472781.	v
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Ir daudz noticis un bijis,
Ir iegūts dārgākais, kas ir -
Kad apkārt draugi, radi,
Tad skaisti visi gadi!
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Val	kas	no	va	da	ģi	me	nes	at	bal	sta	
«Sau	lī	te»	 ša	jā	 pa	va	sa	rī	 svinēs	 jau	
20.dzim	ša	nas	die	nu.	Kopš	pa	gā	ju	šā	
ga	da	no	ga	les	sai	me	kļu	vu	si	kup	lāka.	
Ir	 no	slēg	ti	 lī	gu	mi	 ar	 vai	rā	kām	 paš
val	dī	bām,	 tos	tarp	 ar	 Rī	gu,	 par	 bez	
ve	cā	ku	 ap	rū	pes	 pa	li	ku	šo	 bēr	nu	 ie
vie	to	ša	nu	mūsu	centrā.	Pa	lie	li	nā	jies	
arī	dar	bi	nie	ku	skaits.	Visi	esam	ko	pā	
sa	ra	du	ši,	 un	 līdz	 ar	 da	bas	 at	mo	du	
sa	ro	sī	ju	šies	 lie	liem	 plā	niem.	 Drau
dzī	gā	 pul	kā	 šo	gad	 no	svi	nē	tas	 jau	
četr	as	 dzim	ša	nas	 die	nas,	 un	 vie	na	
no	tām	bi	ja	īpa	ša,	 jo	ga	viļ	nie	cei	svi
nējām	 as	toņ	pa	dsmito	 dzimšanas	
dienu.	Vai	rā	ki	jaun	ie	ši	uz	sā	ku	ši	pat
stā	vī	gu	dzī	vi,	da	ži	to	vēl	ti	kai	plā	no.	
Pa	lī	dzam	 vi	ņiem	 ar	 pa	do	mu,	 stās
tām,	 kā	da	 at	bil	dī	ba	 un	 pie	au	gu	ša	
cil	vē	ka	 pie	nā	ku	mi	 vi	ņus	 sa	gai	da.	
Vieg	li	nav,	jo	prak	sē	pie	rā	dās,	ka	pa
ša	dzī	vei	brīv	die	nu	nav.	Jan	vā	rī	pēc	
mē	ne	ša	il	gas	cie	mo	ša	nās	pie	vies	ģi
me	nēm	ASV	ar	ba	gā	tī	gu	pie	dzī	vo	ju
mu	 ba	gā	žu	 at	grie	zās	 sep	ti	ņi	 bēr	ni	
un	di	rek	to	re,	kas	de	vās	līdz	i	kā	bēr
nu	pa	va	do	ne.	Bi	ja	 ie	spē	ja	sa	lī	dzi	nāt	
pie	dzī	vo	ju	mus	da	žā	dos	ASV	šta	tos,	
sā	kot	no	at	šķi	rī	giem	ēša	nas	pa	ra	du
miem,	līdz	lai	ka	ap	stāk	ļiem.	Ja	Či	kā
ga	sa	gai	dī	ja	ar	mī	nus	24	grā	diem	un	
snieg	pu	te	ni,	tad	Han	gtin	gto	nas	Zel
ta	k	ras	ta	plud	ma	lē	va	rē	ja	ļau	ties	pel
dē	ša	nas	prie	kiem.	Savukārt,	feb	ru	ārī	

ar	sa	jūs	mu	ie	mē	ģi	nā	jām	jaun	o	Ēr	ģe
mes	 sli	do	ta	vu,	 ie	gā	dā	jā	mies	 pie	cus	
sli	du	pār	us	un	mā	cī	jā	mies	sli	dot.	 Ir	
iz	vei	do	ju	sies	sa	dar	bī	ba	ar	vai	rā	kām	
lab	da	rības	gru	pām	no	Rī	gas,	kas	pa
ši	pēc	sa	vas	ini	ci	atī	vas	ir	sa	or	ga	ni	zē
ju	šies	un	pie	tei	ku	šies	ko	pī	gi	ar	bēr
niem	 in	te	re	san	ti	 pa	va	dīt	 sest	die	nas	
un	 svēt	die	nas.	 Gru	pa	 Lie	nes	 Ozol
kā	jas	va	dī	bā	«Sau	lī	tē»	jau		vie	so	ju	sies	
di	vas	rei	zes,	at	ve	dot	līdz	i	sa	vus	ma
te	ri	ālus.	Kopā	ar	bēr	niem	tika	vei	do
ti	tel	pu	de	ko	ri,	krā	so	ts,	lī	mē	ts	un	zī
mē	ts.	 Kopīgi	 visi	 ap	glez	no	ja	 stik	lu,	
izzāģēja	fi		gū	ras	no	ko	ka,	kā	arī	vin
groja	brī	vā	da	bā.	No	vi	ņiem	dā	va	nā	
sa	ņē	mām	 vai	rā	kas	 spē	les	 lie	to	ša	nai	
tel	pās.	 Ko	pā	 ar	 Da	nie	la	 Truk	šā	na	
jaun	ie	šu	 gru	pu	 no	ti	ka	 tra	di	ci	onā	lā	
fi	l	mu	nakts	un	sa	ru	nas	pie	lie	lā	bro
kastu	gal	da.	Pa	tī	ka	mu	pār	stei	gu	mu	
8.mar	tā	 sa	gā	dā	ja	 Rī	gas	 de	ju	 ko	lek
tīvs	«Og	lī	te»	ar	va	dī	tā	ju	Bai	bu	Rei	ni
ku,	 ku	ri	 ie	prie	ci	nā	ja	 «Sau	lī	tes»	 ko
lek	tī	vu	ar	pa	sa	kas	uz	ve	du	mu,	iz	teik
tu	de	jā.	Pēc	 tā	no	ska	tī	ša	nās	 cie	mi	ņi	
un	mā	ji	nie	ki	sa	ru	nās	uz	zi	nā	ja	vai	rāk	
viens	par	ot	ru.		No	lē	mām	sa	dar	bī	bu	
tur	pi	nāt.	 Sā	ko	ties	 sko	lē	nu	 brīv	die
nām,	15.mar	tā	de	vā	mies	uz	Lī	vu	ak
va	par	ku.	Ka	mēr	vē	ja	un	snie	ga	brāz
mas	 lo	cī	ja	 me	žu	 ga	lus	 un	 sa	gā	dā	ja	
rai	zes	 kā	jām	gā	jē	jiem,	 mēs	 iz	bau	dī
jām	 bur	buļ	van	nu,	 sāls	 is	ta	bas	 un	
pir	ti	ņu	 mī	lī	gu	mu	 un	 strau	jus	 no

brau	cie	nus	da	žā	dās	ak	va	par	ka	cau
ru	lēs.	Pus	die	nām	kat	ram	bēr	nam	ti
ka	iz	snieg	ta	nau	di	ņa,	un	audzi	nā	tā
jām	pie	pa	lī	dzot,	bēr	ni	mā	cī	jās	to	ra
ci	onā	li	 iz	lie	tot.	Mar	ta	un	ap	rī	ļa	mē
ne	sī	 no	tiek	 ga	ta	vo	ša	nās	 ik	ga	dē	jam	
dzies	mu	 kon	kur	sam	 «Cie	la	vi	ņa»,	
ku	rā	 ar	 iz	vē	lē	to	priekš	ne	su	mu	aici
nā	ti	pie	da	lī	ties	10	la	bā	kie	«Sau	lī	tes»	
dzie	dā	tā	ji.	 Paš	laik	 no	tiek	 ak	tī	va	
dzies	mas	iz	vē	le,	me	lo	di	jas,	vār	du	un	
kus	tī	bu	 mā	cī	ša	nās.	 Mē	ne	ša	 bei	gās	
audzi	nā	tā	jas	un	bēr	ni	tik	sies	kār	tē	jā	
plā	no	ša	nas	 sa	pul	cē,	 ku	rā	 pār	ru	nā
sim	jau	notikušos	pa	sā	ku	mus	un	ik
die	nu,	kā	arī	vie	no	si	mies	par	nā	ko	šā	
mē	ne	ša	ak	ti	vi	tā	tēm.	Pēc	sko	las	brīv
lai	ka	 cen	tī	si	mies	 vi	sus	 spē	kus	 kon

cen	trēt	mā	cī	bām,	lai	pēc	ie	spē	jas	la
bāk	va	rē	tu	pa	beigt	mā	cī	bu	ga	du.	Sa
vu	kārt	pats	lie	lā	kais	ga	da	no	ti	kums	
«Sau	lī	tē»	 sa	gai	dāms	 va	sa	ras	 vi	dū,	
20.jū	ni	jā.	 Tad	 at		 ī	mē	sim	 ie	stā	des	
20.ga	da	die	nu.	Ša	jos	svēt	kos,	kā	so	lī
jām	ie	priekš,	ļo	ti	gai	dī	sim	cie	mos	vi
sus,	 kas	 kād	reiz	 te	 ir	 strā	dā	ju	ši	 vai	
dzī	vo	ju	ši.	Tā	pēc	jau	ta	gad	aici	nu	vi
sus,	 kas	 bi	ju	ši	 sais	tī	ti	 ar	 ie	stā	di,	 ie
plā	not	20.jū	ni	ju	sā	kot	no	pl.14.00	kā	
at	kal	re	dzē	ša	nās	die	nu,	un	sa	vā	star
pā	pa	zi	ņot	 to	viens	ot	ram,	 jo	mū	su	
rī	cī	bā	 nav	 vi	su	 ad	re	šu	 vai	 tele	fo	na	
nu	mu	ru,	 to	mēr	 sa	gai	dīt	 cie	mos	 vi
sus	 jūs	 ļo	ti	 vē	la	mies.	 Esam	 sā	ku	ši	
ga	ta	vo	ties	šim	pa	sā	ku	mam,	lai	svēt
ki	iz	do	tos	gai	ši	un	prie	cī	gi.	v
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Biedrība	 «Atbalsts	 Valkas	
ģimenēm»	 2013.gadā	 realizēja	
vairākus	 veiksmīgus	 projektus.	
Kat	ru	mē	ne	si	bēr	nu	ro	ta	ļu	un	at
tīs	tī	bas	 cen	tru	 «Ma	na	 ka	ba	ti	ņa»	
ap	mek	lē	ja	 vi	dē	ji	 250	 rei	zes,	 kur		
ap	mek	lē	tā	jiem	ti	ka	sa	ga	ta	vo	ta	in
te	re	san	ta	prog	ram	ma	ar	no	dar	bī
bām	mam	mai	un	ma	zu	lim,	čak	lo	
ro	ku	pul	ci	ņu,	fi	l	mu	un	mult	fi	l	mu	
va	ka	riem,	zī	mē	ša	nas	no	dar	bī	bām	
un	da	žā	dām	lek	ci	jām.	
Kop	vēr	tē	ju	mā	 ti	ka	 no	or	ga	ni

zē	tas	vai	rāk	kā	100	da	žā	das	ak	ti
vi	tā	tes,	ku	ras	ik	mē	ne	si	ap	mek	lē
ja	 vi	dē	ji	 no	 60100	 bēr	ni,	 no	 ku
riem	ro	ta	ļu	cen	tru	re	gu	lā	rie	cen	t
ra	ap	mek	lē	tā	ji	ir	vi	dē	ji	35	bēr	ni.	
Ti	ka	 or	ga	ni	zē	tas	 ko	pā	 ar	VVS	

pār	stāv	ja	lek	ci	ja	ģi	me	nēm	par	pa
bal	stiem	bēr	nu	pie	dzim	ša	nas	ga
dī	ju	mā,	 īs	te	no	ti	 pro	jek	ti	 ar	 Zie
dot.lv	LVM	at	bal	sta	prog	ram	mas	
pa	lī	dzī	bu	ti	ka	no	dro	ši	nā	ta	dar	bi
nie	ka	 al	ga	 cen	tri	ņā,	 ti	ka	 svi	nē	ta	
Va	len	tī	na,	Liel	die	nas	un	ci	ti	lie	lie	
svēt	ki	ko	pā	ar	Val	kas	no	va	da	ģi
me	nēm.	Ap	rī	lī	Lie	lās	tal	kas	ie	tva
ros	 sa	dar	bī	bā	 ar	 «La	ti	o»	 ti	ka	 sa
kopts	 iekš	pa	galms	un	 tā	 ap	kār	t
ne,	 bet	 sa	dar	bī	bā	 ar	 bied	rī	bu	
«Kas	ta	nis»	tās	tel	pās	no	ri	tē	ja	tik
ša	nās	ar	Sok	rā	ta	sko	las	di	bi	nā	tā	ju	
un	vai	rā	ku	uz	ņē	mē	ju	va	dī	tā	ju	El
vi	tu	Ru	dzā	ti.	Mai	jā	no	Jau	nat	nes	
starp	tau	tis	ko	 prog	ram	mu	 aģen
tū	ras	(JA	PA)	ti	ka	sa	ņemts	ap	stip
ri	nā	jums	 par	 bied	rī	bas	 uz	ņē	mē
jor	ga	ni	zā	ci	jas	 un	 ko	or	di	nē	jo	šās	
or	ga	ni	zā	ci	jas	 sta	tu	su	 Eiro	pas	
brīv	prā	tī	ga	jā	 dar	bā	 jaun	ie	šiem.	
Tā	dā	 vei	dā	 bied	rī	ba	 var	 pie	da	lī
ties	pro	jek	tos,	kas	no	dro	ši	na	brīv

prā	tī	go	jaun	ie	šu	pie	sais	ti	dar	bam	
bied	rī	bā	un	Ēr	ģe	mes	pa	mat	sko	lā.	
Sa	vu	kārt	Jū	li	jā	strā	dā	jo	šie	ve	cā	ki	
va	rē	ja	 at	stāt	 sa	vu	 bēr	nu	 va	sa	ras	
gru	pi	ņā,	kad	pil	sē	tas	bēr	nu	dār	zi	
bi	ja	 slēg	ti.	 Arī	 šo	gad	 ve	cā	kiem	
būs	 pie	eja	ma	 šī	 ie	spē	ja,	 tā	dēļ	
«Ma	na	 ka	ba	ti	ņa»	 aici	na	 lai	cī	gi	
pie	teik	ties	ie	in	te	re	sē	tos	ve	cā	kus.
Sa	dar	bī	bā	ar	JSPA	ti	ka	arī	re	ali

zēts	 11	 die	nu	 ap	mai	ņas	 pro	jekts	
ar	 igau	ņu,	 lie	tu	vie	šu	un	 lat	vie	šu	
jaun	ie	šiem.	27	jaun	ie	ši	no	3	val	s
tīm	dis	ku	tē	ja	par	jaun	ie	šu	no	dar
bi	nā	tī	bas	pro	blē	mu	lau	kos.	
Sep	tem	brī	 ti	ka	 re	ali	zēts	 JSPA	

14	 die	nu	 ap	mai	ņas	 pro	jekts	 ar	
Igau	ņu,	 lat	vie	šu	 un	po	ļu	 jaun	ie
šiem	«Fe	ed	yourself».	Pro	jek	ta	ie
tva	ros	 30	 jaun	ie	šiem	 no	 Po	li	jas,	
Lat	vi	jas	un	Igau	ni	jas	ko	pā	dar	bo
jās,	 lai	 sa	snieg	tu	 pro	jek	ta	 gal	ve
nos	 mēr	ķus	 –	 ro	si	nāt	 jaun	ie	šus	
do	māt	 par	 ve	se	lī	gu	 dzī	ves	vei	du	
un	po	pu	la	ri	zēt	 to,	kā	arī	 ie	mā	cīt	
jaun	ie	šiem	kā	ga	ta	vot	ēst	un	būt	
pat	stā	vī	giem.	Pro	jek	ti	 ti	ka	fi		nan
sēts	ar	Eiro	pas	Sa	vie	nī	bas	at	bal	s
tu.
Pro	jek	ta	ie	tva	ros	jaun	ie	ši	ie	pa

zi	nās	 ar	 ap	kār	tē	jām	 lau	ku	 saim
nie	cī	bām,	 kas	 no	dar	bo	jās	 ar	 da
žā	das	 pro	duk	ci	jas	 audzē	ša	nu,	
pār	strā	dā	ša	nu	un	bi	ja	 ie	spē	ja	re
dzēt	kā	tiek	audzē	ti	pār	ti	kas	pro
duk	ti	 lau	kos	un	ie	mā	cī	ties	pa	ga
ta	vot	 no	 tiem	ve	se	lī	gus	 ēdie	nus,	
kas	bi	ja	ļo	ti	iz	glī	to	jo	ši	jaun	ie	šiem	
no	ku	riem	dau	dziem	par	to	ne	bi
ja	zi	nā	ša	nu.	Vē	lāk	vi	ņi	arī	dis	ku
tē	ja	pat	ve	se	lī	gu	ēdie	nu	un	tā	pa
ga	ta	vo	ša	nu	lau	kos.	
NVA	 pro	jek	ta	 ie	tve	ros	 «At

balsts	 jaun	ie	šiem	 brīv	prā	tī	ga	jam	
dar	bam»	ie	tve	ros	ti	ka	pie	sais	tī	ti	2	
jaun	ie	ši	 grā	mat	ve	ža	 un	 pro	jek	ta	
asis	ten	ta	 ama	tiem	 uz	 5	 mē	ne
šiem.
Ti	ka	 or	ga	ni	zē	ta	 gan	 He	lo	vī	na	

bal	lī	te,	bet	no	vem	bris	ti	ka	vel	tīts	
valsts	svēt	kiem	un	no	ti	ka	vik	to	rī
na	par	Lat	vi	ju.	De	cem	bris	ie	zī	mē
jās	 pirms	svēt	ku	 no	ska	ņās,	 bēr	ni	
mā	cī	jās	cept	pi	par	kū	kas	un	ga	ta
vo	jās	 lab	da	rī	bas	 pa	sā	ku	mam	
«Mēs	esam	viens	ot	ram»,	kas	ap
vie	no	ja	Zie	mas	svēt	ku	un	«Ma	na	
ka	ba	ti	ņa»	5	ga	du	 ju	bi	le	jas	svi	nē
ša	nu.	No	ti	ka	arī	lab	da	rī	bas	lo	te	ri
ja	pa	tei	co	ties	vie	tē	jo	uz	ņē	mē	ju	un	
pri	vāt	per	so	nu	 at	bal	stam,	bet	 vē
lāk	 vi	sus	 ie	prie	ci	nā	ja	 Kris	tī	nes	
Šo	ma	ses	kon	certs.
Arī	 šo	gad	 ir	 ie	ce	rēts	 re	ali	zēt	

da	žā	dus	 pro	jek	tus	 un	 pa	sā	ku
mus,	 Inā	ra	 un	 Bo	ri	sa	 Te	te	re	vu	
fon	da	at	bal	stu	plā	no	jas		par	ro	ta
ļu	 cen	tra	 lab	ie	kār	to	ša	nu.	 Pa	re
dzēts	ie	kār	tot	vir	tu	vi,	ku	rā	no	tiks	
ku	li	nā	ri	jas	 no	dar	bī	bas	 bēr	niem,	
ku	rā	bēr	ni,	 jaun	ie	ši	un	mam	mas	
va	rēs	ko	pī	gi	ga	ta	vot	un	mā	cī	ties	
gal	da	kul	tū	ru.		
Bēr	nu	ro	ta	ļu	un	at		īs	tī	bas	cen	t

rā	«Ma	na	ka	ba	ti	ņa»	vi	su	lai	ku	ir	
pie	ejams	bēr	nu	drē	bī	šu	ap	mai	ņas	
punkts,	in	ter	ne	ta	pie	eja	ve	cā	kiem	
un	at	balsts	grū	ta	jā	brī	dī.
Prie	cā	ja	mies	 ko	pā	 ar	 vi	sām	

tām	ģi	me	nēm,	kam	esam	tik	ne
pie	cie	ša	mi	 ik	die	nā	 un	 spē	jam	
kaut	ne	daudz	at	vieg	lot	to	ik	die
nu	 un	 sa	kām	 vis	iem	 lie	lu	 pal
dies!	v

Biedrības«AtbalstsValkas
ģimenēm»komanda

Biedrības«AtbalstsValkasģimenēm»
paveiktais2013.gadā

Jau	di	vus	ga	dus	Val	kas	no	va	da	Dzim
tsa	rak	stu	no	da	ļa	rī	ko	ju	si	«ak	ci	ju»	–	par	go
du	 Starp	tau	tis	ka	jai	 ģi	me	nes	 die	nai	 BEZ
MAK	SAS	 SVI	NĪ	GO	 LAU	LĪ	BU	 CE	RE	MO
NI	JU	PA	VA	SA	RĪ.	Jaun	ajiem	pār	iem	ne	bi	ja	
jā	mak	sā	 par	 svi	nī	go	 ce	re	mo	ni	ju,	 bet	 ti	kai	
valsts	 no	de	va,	 un	 šī	 bez	mak	sas	 lau	lī	bu	
«ak	ci	ja»	bi	ja	pa	re	dzē	ta	pār	iem,	ku	ri	ne	vē
las	vai	ne	var	at	ļau	ties	rī	kot	lie	las	kā	zas	ar	
dau	dziem	vie	siem,	bet	 sa	vu	 svi	nī	go	brī	di	
grib	 pa	va	dīt	 ti	kai	 ar	 sa	viem	 ve	dē	jiem	 un	
vis	tu	vā	ka	jiem	cil	vē	kiem.	Par	šo	pa	sā	ku	mu	
sa	ņē	mām	 la	bas	 at	sauk	smes,	 tā	dēļ	 plā	no
jam	tā	du	rī	kot	arī	šo	gad	–	17.maijā.
Tur	pi	nām	gai	dīt	gan	 jaun	as	ģi	me	nī	tes	ar	

eso	šiem	 vai	 gai	dā	miem	ma	zu	ļiem,	 gan	 arī	
pār	us,	ku	ri	ko	pā	no	dzī	vo	ju	ši	dau	dzus	ga	dus	
un	ku	riem	jā	sa	kār	to	ti	kai	at		ie	cī	bu	ju	ri	dis	kā	
da	ļa.	
PIE	TEIK	ŠA	NĀS	 LAU	LĪ	BU	 RE	ĢIS	TRĀ

CI	JAI	LĪDZ	16.AP	RĪ	LIM!	v

Starptautiskajaiģimenes
dienaiveltītāpavasara

kāzu«akcija»
Valkasnovada

dzimtsarakstunodaļā
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Sestdien,15.martā,Valkaspilsētaskul
tūrasnamāpirmoreizinotika«Kūkukon
kurss».
Pa	sā	kums	pul	cē	ja	ne	gai	dī	ti	daudz	ap	mek

lē	tā	ju.	Va	rē	ja	no	gar	šot	19	da	žā	das	mā	jās	cep
tas	tor	tes,	ku	ras	bi	ja	iz	ce	pu	ši	17	kon	kur	sa	da
līb	nie	ki.	
Pa	sā	ku	ma	 or	ga	ni	zē	tā	ja	 Snie	dze	 Rag	že	 at

zīst,	 ka	 Val	kas	 no	va	dā	 ir	 daudz	 brī	niš	ķī	gu	
kon	di	to	ru,	ar	ko	var	le	po	ties	no	vads.	Snie	dze	
cer,	ka	kon	kurss	 ie	dro	ši	nās	 tos	 cil	vē	kus,	ku
riem	tor	šu	un	kū	ku	cep	ša	na	pa	gai	dām	ir	ti	kai	
va	ļas	prieks,	uz	sākt	sa	vu	uz	ņē	mēj	dar	bī	bu.	
Da	līb	nie	kiem	 par	 pie	da	lī	ša	nos	 kon	kur	sā	

bi	ja	 ie	spē	ja	 ap	mek	lēt	 meis	tar	kla	si	 pie	 «Tal
link	Ho	tel	Rī	ga»	res	to	rā	na	«Ele	ments»	šef	pa
vā	res	Svet	la	nas	Riš	ko	vas	un	res	to	rā	na	kon	di
to	ra	Jā	ņa	Kai	ra.	
Di	vu	stun	du	ga	ru	mā	meis	tar	kla	ses	va	dī	tā

ji	pa	ga	ta	vo	ja	trīs	sal	dos	ēdie	nus:	da	žā	du	vei
du	kon	fek	tes,	smar	žī	gu	ķir	šu	zu	pu	ar	šo	ko	lā
des	 sal	dē	ju	mu	 un	 pis	tā	ci	ju	 «sa	ble»	 ce	pu
miem,	kā	arī	sal	do	ēdie	nu	«Ze	me	ņu	lauks»	ar	
va	ni	ļas	ze	fī	ru,	za	ļās	tē	jas	un	pi	par	mēt	ru	na
po	le	onu,	 svai	gām	 ze	me	nēm	 un	 za	ļo	 ābo	lu	
un	cit	ro	nu	gē	lu.
Jā	nis	Kai	ris	at		 īst,	ka	vi	ņam	ir	īpašs	prieks	

par	 to,	 ka	 dau	dziem	kū	ku	 kon	kur	sa	 da	līb
nie	kiem	tor	šu	cep	ša	nas	māk	sla	ir	pa	au	džu	pa	au
dzēs	 ie	cie	nī	ta	no	dar	bo	ša	nās.	 Ir	 ce	rī	ba,	ka	 īpa	šās	
re	cep	tes	tiks	no	do	tas	arī	bēr	niem	un	maz	bēr	niem.	
Brī	niš	ķī	gi,	ka	kon	kur	sā	pie	da	lī	jās	arī	viens	stip	rā	
dzi	mu	ma	pār	stā	vis.	 Ir	 sa	jū	ta,	 ka	Val	kas	pil	sē	tas	
kul	tū	ras	na	mā	bi	ja	īs	ti	svēt	ki.
Svet	la	nu	 Riž	ko	vu	 vis	vai	rāk	 pār	stei	dzis	 lie	lais	

da	līb	nie	ku	 skaits	 –	 Rī	gā	 or	ga	ni	zē	ta	jā	 kon	kur	sā,	

kas	no	tiek	«Ri	ga	fo	od»	ie	tva	ros,	pa	ras	ti	
pie	da	lās	 uz	 pus	i	 ma	zāk	 tor	šu	 ce	pē	ju.	
Vis	lie	lā	kais	prieks	ir	par	to,	ka	vis	i	ir	lie	li	
en	tu	zi	as	ti.
Šo	reiz	 kū	ku	 kon	kur	sā	 vie	tas	 ne	ti	ka	

da	lī	tas,	bet	ska	tī	tā	ju	sim	pā	ti	ju	bal	va	ti
ka	pa	snieg	ta	Gu	ni	tai	Šče	go	ļe	vai.
Tik	si	mies	nā	kam	gad!	v

3
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Pirmais«Kūkukonkurss»Valkā–izdevies!
Teksts un foto: ZaneBrūvere

21.martā Kārķos, pie
minot Golgāta ceļu, notika
pasākums«Irmīlestībapār
nākusimājas…»,kuralaikā
bijapiemiņasbrīdispiePe
lēkāakmensun tikšanāsar
rakstnieci un sabiedrisku
darbinieci Māru Zālīti.
Dzimtāsvietasmīlestībaun
Māras Zālītes personības
valdzinājums bija pulcējis
Kārķosļotidaudzcilvēku.
Tā	 jau	ir	 tra	dī	ci	ja,	ka	Kār

ķos	 vien	mēr	 mar	tā	 pul	cē	jas	
re	pre	sē	tie,	sko	lē	ni	un	pa	gas
ta	sa	bied	rī	ba,	lai	ko	pī	gi	da	lī
tos	at	mi	ņās	un	pie	mi	nē	tu	tos,	
ku	ri	cie	ta	no	re	pre	si	jām	un	ti
ka	 iz	sū	tī	ti	 uz	 Si	bī	ri	ju.	 1949.
ga	dā	no	Kār	ķu	pa	gas	ta	iz	sū
tī	ja	99	cil	vē	kus	no	36	mā	jām.	
Pie	 Pe	lē	kā	 ak	mens	 uz	ru	nas	
tei	ca	 dzej	nie	ce	 Mā	ra	 Zā	lī	te,	
Kār	ķu	pa	gas	ta	pār	val	des	va
dī	tājs	 Pē	te	ris	 Pē	ter	sons	 un	
Val	kas	no	va	da	do	mes	priekš
sē	dē	tājs	 Vents	 Ar	mands	
Krauk	lis.
Šo	gad	 šis	 pa	sā	kums	 bi	ja	

īpašs	ar	to,	ka	Si	bī	ri	jas	at	mi
ņās	da	lī	jās	ne	ti	kai	vie	tē	jie	ie
dzī	vo	tā	ji,	 bet	 arī	 rakst	nie	ce	
Mā	ra	 Zā	lī	te,	 ku	ras	 ra	do	ša	jā	
dar	bā	ir	at	vēr	ta	jaun	a	lap	pu
se	 –	 ta	pis	 pir	mais	 pro	zas	
darbs	 «Pie	ci	 pirk	sti»,	 kas	 ir	
ļo	ti	 tiešs	 un	 skaudrs	 vēs	tī
jums	 par	 dzī	ves	 uz	tve	ri	 un	
pār	dzī	vo	to,	 at	grie	žo	ties	 pie
cus	ga	dus	ve	cam	bēr	nam	no	
Si	bī	ri	jas.	Mā	ra	Zā	lī	te	 to	vi	su	

pa	ti	 ir	pie	dzī	vo	ju	si	un	 tas	 ir	
at	stā	jis	 ne	iz	dzē	ša	mas	 pē	das	
vi	ņas	per	so	nī	bas	vei	do	ša	nā.	
Pal	dies	 vis	iem	 un	 vi	sām	

pa	au	dzēm,	kas	pie	da	lī	jās	pa
sā	ku	ma	 sa	ga	ta	vo	ša	nā,	 lai	
mēs	vis	i	ko	pī	gi	stip	ri	nā	tu	ga
ru	un	ba	gā	ti	nā	tu	dvē	se	li.	Pa
sā	ku	ma	 lai	kā	 Lau	ras	 –	 grā
ma	tas	gal	ve	nās	va	ro	nes	lo	mā	
ie	ju	tās	 Kār	ķu	 pa	mat	sko	las	
skol	nie	ce	 Il	ze	Skras	ti	ņa,	Pal
dies	Il	zei	Bri	cei	par	uz	ti	cē	ta
jām	vēs	tu	lēm	–	«Lū	ķu»	mā	jas	
saim	nie	ces	Al	mas	sa	rak	sti	ar	
mā	su	An	nu	iz	sū	tī	ju	ma	lai	kā.	
Šo	abu	mā	su	lo	mā	ie	ju	tās	stu
den	te	Ali	se	Pie	če,	ku	ras	la	sī
jums	 emo	ci	onā	li	 ba	gā	ti	nā	ja	
pa	sā	ku	mu.	Skais	tu	dze	jas	un	
mu	zi	kā	lu	priekš	ne	su	mu	bi	ja	
sa	ga	ta	vo	ju	ši	 sko	lē	ni,	 īpašs	
bi	ja	 arī	 10	 akor	de	onis	tu	
priekš	ne	sums	 Ār	ijas	 To	mi
ņas	 va	dī	bā.	 Pal	dies	 se	ni	oru	
an	sam	blim	 «Bal	tie	 tau	re	ņi»,	
ku	ri	Vel	tas	Ku	rat	ņi	kas	 va	dī
bā	 ar	 skais	tiem	 priekš	ne	su

miem	ra	dī	ja	īpa	šu	pa	sā	ku	ma	
no	ska	ņu.	 Pal	dies	 sko	lē	niem,	
ku	ri	vēs	tu	res	un	lat	vie	šu	va
lo	das	stun	dās,	klau	so	ties	grā
ma	tas	 «Pie	ci	 pirk	sti»	 la	sī	ju
mus,	bi	ja	 ra	dī	ju	ši	 ļo	ti	 in	te	re
san	tus	 zī	mē	ju	mus.	 Pal	dies	
arī	Sil	vai	Mie	zei	par	brī	niš	ķī
go	tor	ti,	kas	bi	ja	ro	tā	ta	ar	sar
kan	balt	sar	ka	nām	ro	zī	tēm	un	
Mā	ras	Zā	lī	tes	dze	jas	rin	dām:	
Dzī	vo	ar	Lat	vi	ju!	El	po	ar	Lat
vi	ju!	 Šā	dā	 no	ska	ņā	 bi	ja	 arī	
viss	pa	sā	kums.	
Tik	ša	nās	 ar	 Mā	ru	 Zā	lī	ti	

Kār	ķos	nu	 ie	rak	stī	ta	ar	zel	ta	
bur	tiem	pa	gas	ta	vēs	tu	rē	–	vi
ņa	 ir	 cil	vēks,	 ku	ram	 ša	jā	 tik	
mai	nī	ga	jā	 lai	kā	 tau	ta	 tic	 un	
uz	vi	ņu	pa	ļau	jas	 	Šā	das	per
so	nī	bas	 teik	tais	 ir	 	 no	zī	mīgs	
vis	os	 lai	kos	 un	 arī	 šo	brīd,	
kad	kā	Mā	ra	Zā	lī	te	sa	ka	–	jā
bai	dās	 sa	mai	nīt	 ben	des	 ar	
upu	riem.
Vi	su	 nak	ti	 gar	 ta	kas	 ma

lām	 un	 pie	 Pe	lē	kā	 ak	mens	
de	ga	sve	cī	tes,	lie	ci	not	par	ko

pī	gām	 do	mām	 un	 Gol	gā	ta	
ce	ļu.	 Dzī	vo	jot	 tā	lā	 pro	vin	cē,	
mūs	 stip	ri	na	 Mā	ras	 Zā	lī	tes	
vār	di	–	jūs	dzī	vo	jat	kva	li	ta	tī
vā	 un	 ga	rī	gā	 vi	dē,	 kas	 bie	ži	
var	at	svērt	to,	ko	var	no	pel	nīt	

liel	pil	sē	tā.
Kā	lai	mi	no	pel	nīt?	At	bil	de	

mums	 jā	rod	 kat	ram	 pa	šam	
sa	vā	dvē	se	lē	sa	ska	ņā	ar	se	vi,	
līdz	cil	vē	kiem	un	 sa	vu	 sirds
ap	zi	ņu.	v

Irmīlestībapārnākusimājās
Teksts un foto: SandraPilskalne

Ikviens lasītājs ir priecīgs un grāmata iegūst vēl lielāku vērtību,
 ja tajā ir autores autogrāfs

Dzejniece Māra Zālīte uzrunā pasākuma dalībniekus 
pie Pelēkā akmens

Skatītāju simpātiju balvu Valkas novada 1.kūku konkursā 
saņēma Gunita Ščegoļeva

Meis tar kla si sniedz «Tal link Ho tel Rī ga» 
res to rā na «Ele ments» šef pa vā re Svet la na 
Riš ko va un res to rā na kon di to rs Jā nis Kai ris

1.Kūku konkursā va rē ja no gar šot 19 da žā das mā jās cep tas tor tes, 
ku ras bi ja iz ce pu ši 17 kon kur sa da līb nie ki
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•	Pie	šķirt	Kār	ķu	pa	gas	ta	 ini	ci	atī	vas	
vei	ci	nā	ša	nas	bied	rī	bai	«Uguns	pu	ķe»	
200,00	EUR	2014.ga	da	pa	sā	ku	mu	or
ga	ni	zē	ša	nai.
•	Pie	šķirt	Kār	ķu	evaņ	ģē	lis	ki	lu	te	ris
kai	drau	dzei	fi	nan	šu	lī	dzek	ļus	200,00	
EUR	ap	mē	rā.
•	Ap	stip	ri	nāt	Val	kas	no	va	da	Ģi	me
nes	at	bal	sta	cen	tra	«Sau	lī	te»	audzēk
ņu	 ka	ba	tas	 nau	du	 mē	ne	sī	 10%	 ap
mē	rā	 no	 valsts	 so	ci	ālā	 no	dro	ši	nā	ju
ma	 pa	bal	sta,	 un	 pie	lī	dzi	nāt	 to	 6,50	
EUR.	Ap	stip	ri	nāt	Val	kas	no	va	da	Ģi
me	nes	 at	bal	sta	 cen	tra	 «Sau	lī	te»	
audzēk	ņu,	ku	ri	tur	pi	na	iz	glī	tī	bu	pro
fe	si	onā	la	jās	 vi	dus	sko	lās,	 uz	tur	nau
du	1,50	EUR	par	kat	ru	mā	cī	bu	ie	stā
dē	pa	va	dī	tu	die	nu	un	die	nu,	kad	pa
ma	to	tu	 ie	mes	lu	 dēļ	 ne	var	 ie	ras	ties	
mā	jās	(piekt	die	nas,	sest	die	nas,	svēt
die	nas).	Iz	mak	sāt	Val	kas	no	va	da	Ģi
me	nes	at	bal	sta	cen	tra	«Sau	lī	te»	kat	ra	
audzēk	ņa	sveik	ša	nai:	dzim	ša	nas	die
nā	7,00	EUR;	vār	da	die	nā	4,50	EUR.	
Iz	mak	sāt	Val	kas	no	va	da	Ģi	me	nes	at
bal	sta	 cen	tra	 «Sau	lī	te»	 audzēk	ņu	
ēdi	nā	ša	nai:	 par	 bro	kas	tīm	 Val	kas	
ģim	nā	zi	jā	1,20	EUR;	par	pus	die	nām	
Val	kas	ģim	nā	zi	jā	2,00	EUR;	par	pus
die	nām	 pro	fe	si	onā	la	jās	 vi	dus	sko	lās	
2,15	 EUR;	 par	 pus	die	nām	 Rī	gas	
Valsts	teh	ni	ku	mā	2,50	EUR.
•	Ap	stip	ri	nāt	viena cilvēkauzpil
nuaprūpiuzturēšanasfaktiskāsiz
maksasmēnesīSo	ci	ālās	ap	rū	pes	na
mā	EUR	 312,03	 bez	 PVN.	Ap	stip	ri
nāt	 So	ci	ālās	 ap	rū	pes	 na	ma	 klientu
maksājumus(arPVNneapliek)par
personu uzturēšanos So	ci	ālā	 ap	rū
pes	na	mā,	un	no	teikt:	vie	nas	is	ta	bas	
mak	sa	 –	 EUR	 78,26	 ap	mē	rā	 zie	mas	
mē	ne	šos	 (no	 1.ok	tob	ra	 līdz	 30.ap	rī
lim),	EUR	64,03	va	sa	ras	mē	ne	šos	(no	
1.mai	ja	līdz	30.sep	tem	brim);	ja	dzī	vo	
div	vie	tī	gā	is	ta	bā	di	vas	per	so	nas,	tad	
katrs	mak	sā	 EUR	 56,91	 zie	mas	mē
ne	šos	(no	1.ok	tob	ra	līdz	30.ap	rī	lim),	
EUR	 49,80	 va	sa	ras	 mē	ne	šos	 (no	
1.mai	ja	 līdz	 30.sep	tem	brim);	mak	sa	
dzī	vok	lī	ar	sa	ni	tā	ro	mez	glu	un	vir	tu
vi	 (107.	 un	 111.dzī	vok	lis)	 –	 EUR	
113,83	 zie	mas	 mē	ne	šos	 (1.ok	tob	ra	

līdz	30.ap	rī	lim)	un	EUR	99,60	va	sa
ras	mē	ne	šos	(1.mai	ja	līdz	30.sep	tem
brim);	ja	pen	si	ja	ma	zā	ka	par	EUR	71,	
tad	no	sa	ka	mi	ni	mā	lo	sa	mak	su	–	EUR	
28,46	 mē	ne	sī.	 Ap	stip	ri	nāt	 So	ci	ālās	
ap	rū	pes	na	ma	ie	mīt	nie	kiem	snieg	to	
maksas pakalpojumu izcenojumu
parveļasmazgāšanuunžāvēšanu–	
vie	na	por	ci	ja	ve	ļas	 līdz	5	kg	–	EUR	
3,53	bez	PVN,	iz	ņe	mot	ie	mīt	nie	kus,	
ku	ri	So	ci	ālās	ap	rū	pes	na	mā	at	ro	das	
uz	pil	nu	ap	rū	pi.
•	Ap	mak	sāt	 uguns	ne	lai	mē	 cie	tu	ša
jam	***	par	pa	gai	du	mīt	nes	skur	ste
ņa	re	mont	u	EUR	750,00	ap	mē	rā	pēc	
rē	ķi	na	pie	stā	dī	ša	nas.	
•	Ap	stip	ri	nāt	 no	tei	ku	mus	 Nr.6	
«Gro	zī	ju	mi	 Val	kas	 no	va	da	 do	mes	
2010.ga	da	 25.feb	ru	āra	 no	tei	ku	mos	
Nr.1	«Par	die	nas	nau	du	iz	glī	tī	bas	ie
stā	žu	 iz	glī	to	ja	miem,	 ku	ri	 do	das	 ar	
mā	cī	bu	 pro	ce	su	 sais	tī	tos	 brau	cie
nos»».
•	Pa	lie	li	nāt	sa	bied	rī	bas	ar	ie	ro	be	žo
tu	at	bil	dī	bu	«Val	kas	Nam	saim	nieks»	
(vie	no	tais	 re	ģis	trā	ci	jas	 nu	murs	
441030	 55060)	 (turp	māk	 –	 Sa	bied	rī
ba)	 pa	mat	ka	pi	tā	lu.	 Sa	bied	rī	bas	 pa
mat	ka	pi	tā	lu	 pa	lie	li	nāt,	 pa	lie	li	not	
eso	šo	ka	pi	tā	la	da	ļu	 skai	tu,	pa	ma	to
jo	ties	uz	da	līb	nie	ka	man	tis	ka	jiem	ie
gul	dī	ju	miem	 Sa	bied	rī	bas	 pa	mat	ka
pi	tā	lā	EUR	152 252	ap	mē	rā.
•	Val	kas	 no	va	da	 do	mē	 iz	vei	dot	 Iz
glī	tī	bas,	 kul	tū	ras,	 spor	ta	 un	 jau	nat
nes	no	da	ļu.
•	Lūgt	 Vid	ze	mes	 plā	no	ša	nas	 re	ģi
onu	iz	da	rīt	iz	mai	ņas	re	ģi	onā	los	vie
tē	jās	no	zī	mes	marš	ru	tos	Nr.3033	un	
Nr.3036	un	ie	kļaut	pa	pil	dus	au	to	bu
su	pie	tu	ru	Me	ža	ie	la,	kā	arī	no	vir	zīt	
au	to	bu	su	kus	tī	bu	pa	Me	ža	ie	lu,	dar
bdie	nu	rī	tos	un	va	ka	ros.	Val	kas	no
va	da	do	me	ga	ran	tē	 segt	pār	va	dā	tā
jam	 SI	A	 «VTU	 Val	mie	ra»	 zau	dē	ju
mus,	kas	ra	du	šies	sa	ka	rā	ar	marš	ru
tu	 iz	mai	ņām.	 Veikt	 pār	ru	nas	 ar	 sa
bied	ris	kā	 trans	por	ta	 pa	kal	po	ju	ma	
snie	dzē	ju	 SI	A	 «VTU	Val	mie	ra»	 par	
mē	neš	bi	ļe	šu	ie	vie	ša	nu	pil	sē	tas	au	to
bu	sā.
•	Ap	stip	ri	nāt	no	mas	ob	jek	tam	–	tel

pām	Nr.16	un	Nr.17	ar	ko	pē	jo	pla	tī
bu	 24,9	 m2	 Rū	jie	nas	 ie	lā	 3E,	 Val	kā	
no	sa	cī	to	 no	mas	mak	su	 (EUR 0,5) – 
par1m2.	Saim	nie	cis	ko	lie	tu	ko	mi	te
jai	rī	kot	rak	stis	ku	no	mas	iz	so	li	at	bil
sto	ši	iz	so	les	no	li	ku	mam.
•	Slēgt	 sa	dar	bī	bas	 lī	gu	mu	 ar	 Pil	so
nī	bas	 un	 mig	rā	ci	jas	 lie	tu	 pār	val	di	
par	tel	pu	Nr.24.	un	Nr.25.	ar	ko	pē	jo	
pla	tī	bu	54,58	m2,	kas	at	ro	das	Be	ve	rī
nas	ie	lā	3,	Val	kā,	Val	kas	no	va	dā,	lie
to	ša	nu	 svi	nī	go	 ce	re	mo	ni	ju	 ga	dī	ju
mos	 uz	 lai	ku	 līdz	 pie	ciem	 ga	diem	
bez	mak	sas,	ar	no	sa	cī	ju	mu,	ka	PMLP	
ap	mak	sā	 tel	pu	 no	for	mē	ša	nas	 iz	de
vu	mus.
•	Ap	stip	ri	nāt	Zie	meļ	vi	dze	mes	re	ģi
onā	lo	 at	kri	tu	mu	 ap	saim	nie	ko	ša	nas	
plā	nu	 2014.	 –	 2020.ga	dam	 at	ie	cī	bā	
uz	Val	kas	no	va	da	paš	val	dī	bas	te	ri	to
ri	ju.
•	Bu	dže	ta	ie	spē	ju	ro	be	žās,	iz	vēr	tē	jot	
ce	li	ņu	un	kāp	ņu	stā	vok	li	pie	paš	val
dī	bas	 dzī	vo	ja	ma	jām	 mā	jām	 Val	kā,	
veikt	 ne	pie	cie	ša	mos	 re	mont	dar	bus	
un	 lab	ie	kār	to	ša	nas	 dar	bus.	 At	eikt	
***	ma	te	ri	ālo	 kom	pen	sā	ci	ju	 par	 gū
ta	jām	trau	mām.
•	Ap	stip	ri	nāt	2014.ga	da	19.feb	ru	āra	
Iz	so	les	pro	to	ko	lu	Nr.1.	par	ne	kus	ta
mā	īpa	šu	ma	«Ķī	ši»,	Val	kas	pa	gas	tā,	
iz	so	les	pro	ce	su.
•	No	dot	at	sa	vi	nā	ša	nai	ap	bū	vē	tu	ze
mes	 ga	ba	lu	 Val	kas	 no	va	da	 Val	kas	
pa	gas	ta,	«Le	jas	sil	mā	jas»,	ar	ka	das	tra	
ap	zī	mē	ju	mu	***,	pla	tī	ba	0,5	ha,	no	sa
kot	ne	kus	ta	mā	 īpa	šu	ma	at	sa	vi	nā	ša
nas	 vei	du:	 pār	do	ša	na	 par	 brī	vu	 ce
nu.
•	At	ļaut	 Val	kas	 no	va	da	 Bēr	nujau
nat	nes	spor	ta	sko	lai	ie	stā	ties	bied	rī
bā	«Vid	ze	mes	fut	bo	la	centrs».
•	Ap	stip	ri	nāt	no	tei	ku	mus	Nr.7	«Par	
mi	ni	mā	lo	un	mak	si	mā	lo	iz	glī	to	ja	mo	
skai	tu	Val	kas	no	va	da	iz	glī	tī	bas	ie	stā
žu	pirms	sko	las	gru	pās».
•	At	bal	stīt	grā	ma	tas	«Vi	sā	di	gā	jis	un	
vi	sā	di	 bi	jis»	 iz	do	ša	nu	 EUR	 300	 pēc	
pie	stā	dī	tā	rē	ķi	na.
•	Iz	strā	dāt	un	ie	sniegt	Iz	glī	tī	bas	un	
zi	nāt	nes	mi	nis	tri	jas	iz	slu	di	nā	ta	jā	at
klā	tu	pro	jek	tu	kon	kur	sā	«Spor	ta	in

ven	tā	ra	 ie	gā	de	 vis	pā	rē	jās	 iz	glī	tī	bas	
ie	stā	dēs»	projektu«Sportainventā
raiegādeValkasnovadavispārējās
izglītībasiestādēm»	ar	ko	pē	jo	fi	nan
sē	ju	mu	 8600	EUR,	 tai	 skai	tā	Val	kas	
no	va	da	do	mes	 līdz	fi	nan	sē	jums	50%	
vai	4300	EUR.
•	At	bal	stīt	Val	kas	pa	mat	sko	las	da	lī
bu	 pro	jek	tā	 «Kom	plek	si	 ri	si	nā	ju	mi	
sil	tum	nī	ce	fek	ta	gā	zu	emi	si	jas	sa	ma
zi	nā	ša	nai	 Val	kas	 pa	mat	sko	lā»,	 kas	
tiks	 ie	sniegts	 Kli	ma	ta	 pār	mai	ņu	 fi
nan	šu	in	stru	men	ta	fi	nan	sē	to	pro	jek
tu	at	klā	tā	kon	kur	sa	«Kom	plek	si	ri	si
nā	ju	mi	sil	tum	nī	ce	fek	ta	gā	zu	emi	si	ju	
sa	ma	zi	nā	ša	nai»	4.kār	tā	līdz	2014.ga
da	28.feb	ru	ārim.
•	At	bal	stīt	Val	kas	pa	mat	sko	las	da	lī
bu	 pro	jek	tā	 «Kom	plek	si	 ri	si	nā	ju	mi	
sil	tum	nī	ce	fek	ta	gā	zu	emi	si	jas	sa	ma
zi	nā	ša	nai	Val	kas	no	va	da	Bēr	nu	–	jau
nat	nes	 spor	ta	 sko	las	 spor	ta	 zā	lē»,	
kas	tiks	ie	sniegts	Kli	ma	ta	pār	mai	ņu	
fi	nan	šu	 in	stru	men	ta	 fi	nan	sē	to	 pro
jek	tu	 at	klā	tā	 kon	kur	sa	 «Kom	plek	si	
ri	si	nā	ju	mi	sil	tum	nī	ce	fek	ta	gā	zu	emi
si	ju	sa	ma	zi	nā	ša	nai»	4.kār	tā	līdz	2014.
ga	da	28.feb	ru	ārim.
•	Lai	re	ali	zē	tu	pro	jek	tu	«Bēr	nu	ro	ta
ļu	 lau	ku	ma	ie	rī	ko	ša	na	Val	kas	pil	sē
tā»	 (iden	ti	fi	kā	ci	jas	 Nr.	 1309LL03
L413201	000012),	ņemt	aiz	ņē	mu	mu	
EUR	62 416,61	ap	mē	rā	no	LR	Valsts	
ka	ses	 ar	 at	lik	to	 aiz	ņē	mu	ma	 at	mak
su.
•	Sa	gla	bāt	paš	val	dī	bas	īpa	šu	mā	Kal
na	ie	lu	1,	ka	das	tra	Nr.	***,	kas	sa	stāv	
no	 ze	mes	 ga	ba	la	 ar	 ko	pē	jo	 pla	tī	bu	
606	 m2	 un	 bi	ro	ja	 ēkas,	 un	 at	saukt	
Iekš	lie	tu	 mi	nis	tri	jai	 ad	re	sē	to	 ie	ro	si
nā	ju	mu	 no	dot	 šo	 īpa	šu	mu	 at	pa	kaļ	
val	stij.
•	Pie	šķirt	 bied	rī	bai	 «Zie	meļ	vi	dze
mes	vo	lej	bo	la	sko	la»	fi	nan	šu	lī	dzek
ļus	 Val	kas	 no	va	da	 do	mes	 bied	ru	
nau	das	 no	mak	sai	 EUR	 285	 ap	mē	rā	
mē	ne	sī	par	2014.ga	du	no	Val	kas	no
va	da	do	mes	bu	dže	ta	lī	dzek	ļiem.	
Pil	nu	Val	kas	no	va	da	do	mes	sē	des	

lē	mu	mu	 tek	stu	 ska	tīt	 	 htp://val	ka.
lv/pa	sval	di	ba/do	messe	zuma	te	ri
ali/	v

Valkasnovadadomes2014.gada27.februārasēdeslēmumi

1.	 Izdarīt	 Valkas	 novada	 domes	 2009.gada	 30.jūlija	
saistošajos	noteikumos	Nr.1	«Valkas	novada	pašvaldības	
nolikums»	šādus	grozījumus:
1.1.	Papildināt	saistošos	noteikumus	ar	6.14.	apakšpunktu	
šādā	redakcijā:
«6.14.	Izglītības,	kultūras,	sporta	un	jaunatnes	nodaļa».
1.2.	Svītrot	7.1.	un	7.23.apakšpunktus.
1.3.	 Izteikt	12.10.apakšpunktu	šādā	redakcijā:
«12.10.	Civilās	aizsardzības	komisiju	20	locekļu	sastāvā.»
2.	Saistošo	 noteikumu	 1.1.	 un	 1.3.apakšpunkts	 stājas	
spēkā	2014.gada	1.martā.
3.	Saistošo	noteikumu	1.2.apakšpunkts	stājas	spēkā	2014.
gada	1.aprīlī.

Valkas	novada	domes	priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

SAISTOŠIE
NOTEIKUMI

2014.ga	da	27.jan	vā	rī		 	 Val	kā     Nr.11

APSTIPRINĀTI	ar	Valkas	novada	domes	
2014.gada	27.februāra	lēmumu	(protokols	Nr.3,	20.§)

GrozījumiValkasnovadadomes
2009.gada30.jūlijasaistošajos

noteikumosNr.1«Valkasnovada
pašvaldībasnolikums»

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	«Par	pašvaldībām»
	21.panta	pirmās	daļas	1.punktu	un	24.pantu

ValkasnovadadomessaistošonoteikumuNr.11GrozījumiValkas
novadadomes2009.gada30.jūlijasaistošajosnoteikumosNr.1
«Valkasnovadapašvaldībasnolikums»paskaidrojumaraksts

1.Projektanepieciešamībaspamatojums
Valkas	novada	dome	ir	pieņēmusi	lēmumu	1.	

izveidot	Izglītības,	kultūras,	sporta	un	jaunat
nes	lietu	nodaļu,	tādējādi	apvienojot	izglītības,	
kultūras,	sporta	un	jaunatnes	lietas.
Jaunās	 nodaļas	 izveidošanas	 rezultātā	 pa2.	

redzēts	 likvidēt	divas	 iestādes:	 Izglītības	pār
valdi	 un	Valkas	 pilsētas	 stadionu.	Minēto	 ie
stāžu	 funkcijas	 pārņems	 izveidotā	 Izglītības,	
kultūras,	sporta	un	jaunatnes	lietu	nodaļa.

Tiek	mainīts	Civilās	 aizsardzības	komisijas	3.	
locekļu	skaits	no	17	locekļiem	uz	20	locekļiem,	
jo	 nepieciešams	 komisiju	 papildināt	 ar	 lo
cekļiem	 no	 Pārtikas	 un	 veterinārā	 dienesta	
Ziemeļvidzemes	 pārvaldes,	 Valmieras	 reģio
nālās	vides	pārvaldes,	 kā	 arī	 iekļaut	komisijā	
Izpilddirektora	vietnieku	 –	 atbildīgo	par	Val
kas	pilsētu

2.Īssprojektasaturaizklāsts
Saistošie	noteikumi	tiek	papildināti	ar	6.14.1. 

apakšpunktu,	 iekļaujot	 nodaļu	 «Izglītības,	
kultūras,	sporta	un	jaunatnes	lietu	nodaļa».
Tiek	 svītrots	 7.1.apakšpunkts,	 kas	 noteica,	2. 

ka	 pašvaldības	 domes	 padotībā	 atbilstoši	 tās	
apstiprinātam	 nolikumam	 ir	 Izglītības	 pār
valde.

Tiek	svītrots	7.23.apakšpunkts,	kas	noteica,	3. 
ka	 pašvaldības	 domes	 padotībā	 atbilstoši	 tās	
apstiprinātam	 nolikumam	 ir	 Valkas	 pilsētas	
stadions.
Tiek	 izteikts	 jaunā	 redakcijā	 12.10.punkts,	4. 

mainot	Civilās	 aizsardzības	komisijas	 locekļu	
skaitu	no	17	uz	20.

3.Informācijaparplānotoprojektaietekmiuzpašvaldībasbudžetu
Grozījumi	saistošajos	noteikumos	būtiski	neietekmē	pašvaldības	budžetu.

4.Informācijaparplānotoprojektaietekmiuz
uzņēmējdarbībasvidipašvaldībasteritorijā

Netiek	plānota	ietekme	uz	uzņēmējdarbības	vidi.
5.Informācijaparadministratīvajāmprocedūrām

Izglītības	pārvaldes	un	Valkas	pilsētas	 stadiona	 funkcijas	 turpmāk	pildīs	 Izglītības,	kultūras,	
sporta	un	jaunatnes	lietu	nodaļas	speciālisti.

6.Informācijaparkonsultācijāmarprivātpersonām
Saistošo	noteikumu	izstrādes	gaitā	nav	notikušas	konsultācijas	ar	privātpersonām.



 Nr. 53 2014.gada 28.martā

Iz	da	rīt	 Val	kas	 no	va	da	 do
mes	 2011.ga	da	 31.mar	ta	 sais	to
ša	jos	no	tei	ku	mos	Nr.13	«Kap	sē
tu	 uz	tu	rē	ša	nas	 un	 iz	man	to	ša
nas	 no	tei	ku	mi»	 šā	dus	 gro	zī	ju
mus:

1.	 Iz	teikt	 7.2.apakš	pun	ktu	 šā	dā	
re	dak	ci	jā:
«7.2.	 Par	 šo	 no	tei	ku	mu	 1.4.	
apakš	pun	kta,	 2.6.1.	 līdz	 2.6.4.	
apakš	pun	kta,	 2.6.6.	 apakš	pun
kta	 un	 2.6.8.	 apakš	pun	kta	 pār
kāp	ša	nu	 fi	zis	kām	 per	so	nām	
pie	mē	ro	nau	das	so	du	līdz	EUR

350,	 ju	ri	dis	kām	 per	so	nām	 no	
EUR350līdz	EUR1400.»
2.	 Iz	teikt	7.3.	apakš	pun	ktu	šā	dā	
re	dak	ci	jā:
«7.3.	 Par	 šo	 no	tei	ku	mu	 2.7.	
apakš	pun	kta	un	2.8.	apakš	pun
kta	pār	kāp	ša	nu	fi	zis	kām	per	so
nām	iz	sa	ka	brī	di	nā	ju	mu	vai	pie
mē	ro	 nau	das	 so	du	 līdz	 EUR
350,	 ju	ri	dis	kām	 per	so	nām	 pie
mē	ro	nau	das	so	du	no	EUR350
līdz	EUR1400.»

Val	kas	no	va	da	do	mes	
priekš	sē	dē	tājs	V.A.Krauklis
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[ Valkasnovadadomē

SAISTOŠIENOTEIKUMI
2014.ga	da	27.jan	vā	rī		 	 	 Val	kā            Nr.1

AP	STIP	RI	NĀ	TI	ar	Val	kas	no	va	da	do	mes
2014.ga	da	27.jan	vā	ra	sē	des	lē	mu	mu	(pro	to	kols	Nr.1,6	.§

 
GrozījumiValkasnovadadomes2011.gada

31.martasaistošajosnoteikumosNr.13«Kapsētu
uzturēšanasunizmantošanasnoteikumi»

Iz	do	ti	sa	ska	ņā	ar	li	ku	ma	«Par	paš	val	dī	bām»	15.pan	ta	1.da	ļas	2.pun
ktu,	21.pan	ta	1.da	ļas	16.pun	ktu	un	43.pan	ta	3.da	ļu	

ValkasnovadadomessaistošonoteikumuNr.4«GrozījumiValkasnovadadomes2009.gada30.jūlija
saistošajosnoteikumosNr.1«Valkasnovadapašvaldībasnolikums»»paskaidrojumaraksts

Val	kas	no	va	da	do	mes	priekš	sē	dē	tājs	V.A.Krauklis

SAISTOŠIENOTEIKUMI
2014.gada	27.janvārī	 	 	 Val	kā	              Nr.4

APSTIPRINĀTI	ar	Valkas	novada		
2014.gada	27.janvāra	sēdes	lēmumu	(protokols	Nr.1,19.§)

GrozījumiValkasnovadadomes2009.gada30.jūlija
saistošajosnoteikumosNr.1

«Valkasnovadapašvaldībasnolikums»
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	«Par	pašvaldībām»	21.panta	pirmās	daļas	1.punktu	un	24.pantu

Izdarīt	 Valkas	 novada	 domes	 2009.
gada	 30.jūlija	 saistošajos	 noteikumos	
Nr.1	 «Valkas	 novada	 pašvaldības	 noli
kums»	šādus	grozījumus:
1.	Izteikt	 6.12.apakšpunktu	 šādā	
redakcijā:	«6.12.	Iepirkumu	nodaļa».
2.	Papildināt	 saistošos	 noteikumus	 ar	
7.6.¹	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
«7.6.¹	Saieta	nams	«Lugažu	muiža»».
3.	Papildināt	 saistošos	 noteikumus	 ar	
12.16.	 apakšpunktu	 šādā	 redakcijā:	
«12.16.	 Komisija	 koku	 ciršanai	 ārpus	
meža	4	locekļu	sastāvā».
4.	Izteikt	16.11.apakšpunktu	šādā	redak
cijā:	«16.11.	bez	īpaša	pilnvarojuma	pār
stāv	domi	tiesā,	ir	tiesīgs	pilnvarot	domes	

amatpersonas	 un	 darbiniekus	 pārstāvēt	
domi	visu	instanču	tiesās.»
5.	Izteikt	51.punktu	šādā	redakcijā:
«51.	Pašvaldības	domes	priekšsēdētājs	ir	
tiesīgs	bez	domes	saskaņojuma	parakstīt	
līgumus	 apstiprinātā	 budžeta	 ietvaros.	
Pašvaldības	 domes	 priekšsēdētājs	 ar	
rīkojumu	 (pilnvaru)	 var	 uzdot	 (pilnva
rot)	 slēgt	 privātiesiskos	 līgumus	 paš
valdības	vārdā	izpilddirektoram	vai	citai	
pašvaldības	 administrācijas	 amatper
sonai.»
6.	Aizstāt	 52.punktā	 skaitli	 un	 vārdu	
«20 000	latus»	ar	skaitli	un	vārdu	«30 000	
euro».

Valkas	novada	domes	
priekšsēdētājs	V.A.Krauklis

1. Grozot	 saistošo	 noteikumu	
6.12.punktu	 tiek	 likvidēts	 IT	
Kompetences	centrs	un	izveidota	
Iepirkumu	nodaļa.
2. Saistošie	 noteikumi	 tiek	 pa
pildināti	ar	7.6.¹	apakšpunktu,	ie
kļaujot	iestādi	«Saieta	nams	«Lu
gažu	muiža»».
3. Papildinot	 saistošos	 noteiku
mus	 ar	 12.16.apakšpunktu	 tiek	
izveidota	 komisija	 koku	 ciršanai	
ārpus	meža	4	locekļu	sastāvā.
4. Saistošo	noteikumu	16.11.	apakš
punkts	 paredz	 domes	 priekšsē

dētājam	 bez	 īpaša	 pilnvarojuma	
pārstāvēt	domi	tiesā	un	pilnvarot	
domes	 amatpersonas	 un	 darbi
niekus	 pārstāvēt	 domi	 visu	 in
stanču	tiesās.
5. Grozījumi	 saistošo	 noteikumu	
51.punktā	 paredz	 atcelt	 ierobe
žojumu	naudas	izteiksmē	domes	
priekšsēdētājam	 pilnvarot	 admi
nistrācijas	 darbiniekus	 slēgt	 lī
gumus.
6. 52.punktā	 tiek	 aizstāts	 skaitlis	
un	 vārds	 «20 000	 lati»	 ar	 skaitli	
un	vārdu	«30 000	euro».

1. Likvidējot	 IT	 Kompetences	
centru	 budžetā	 tiks	 ietaupīti	 lī
dzekļi	apmēram	2611	euro	gadā.	
Izveidojot	Iepirkumu	nodaļu,	pa
lielināsies	 izdevumi	 9559	 euro	
gadā	(nodaļas	vadītāja	alga).
2. Izveidojot	 komisiju	 koku	 cir
šanai	 ārpus	 meža	 4	 locekļu	 sa
stāvā	 budžeta	 izdevumi	 samazi
nās,	 jo	 līdz	 šim	darbojās	Zaļum

stādijumu	 apsaimniekošanas	 un	
aizsardzības	 komisija	 5	 locekļu	
sastāvā,	 kas	 veica	 līdzvērtīgas	
funkcijas.	Ar	grozījumiem	tiek	iz
veidota	 komisija,	 kurā	 ir	 viens	
komisijas	 loceklis	 mazāk,	 tādēļ	
tiek	 ieekonomēts	 uz	 darba	 sa
maksu.
3. Grozījumi	 pārējos	 punktos	
neietekmē	pašvaldības	budžetu.

1.Projektanepieciešamībaspamatojums
1.	 IT	Kompetences	 centra	 uzturēšanai	
Valkas	 novada	 dome	 no	 2014.gada	
vairāk	 nesaņems	 finansējumu	 no	 Ei
ropas	 Savienības	 fondu	 līdzekļiem.	 IT	
Kompetences	centrs	faktiski	ir	pārstājis	
veikt	IT	Kompetences	centra	nolikumā	
minētās	 funkcijas	 un	 tās	 darbinieki	
pamatā	veic	datorsistēmu	un	datortīklu	
administratoru	pienākumus.	Līdz	ar	to	
ir	 paredzēts	 likvidēt	 IT	 Kompetences	
centru	 un	 tās	 darbiniekus	 iekļaut	 ad
ministrācijas	struktūrā.
2.	Ņemot	 vērā	 to,	 ka	 iepirkumu	
procedūru	veikšanai	tiek	pievērsta	aiz
vien	 lielāka	 uzmanība	 valsts	 un	 paš
valdības	 līmenī	 un	 šajā	 jomā	 tiek	
saskatīti	vieni	no	lielākajiem	korupcijas	
riskiem,	 iepirkumu	 procedūru	 norise	
tiek	 kontrolēta	 aizvien	 biežāk.	 Lai	
nodrošinātu	visu	normatīvo	aktu	izpil
di	 iepirkumu	 jomā,	 administratīvais	
slogs	 aizvien	 palielinās,	 tādēļ	 nepie
ciešams	palielināt	iepirkumu	speciālistu	
skaitu	 līdz	 diviem	 speciālistiem,	 iz
veidojot	Iepirkumu	nodaļu.
3.	 2010.gadā	 tika	 rekonstruēta	 Valkas	
novada	Valkas	pagasta	Lugažu	muiža	
un	izveidota	iestāde	«Saieta	nams	«Lu
gažu	muiža»»,	bet	Valkas	novada	paš
valdības	 nolikumā	 šāda	 iestāde	 nav	
minēta.
4.	 Valkas	 novada	 domes	 2013.gada	
25.aprīļa	 saistošo	 noteikumu	 Nr.12	
«Apstādījumu	 apsaimniekošana	 un	
aizsardzība»	 5.punkts	 nosaka,	 ka	 Val
kas	 novada	 domes	 izveidota	 komisija	
koku	ciršanai	ārpus	meža	veic	teritorijā	
augošu	 koku	 ciršanas	 izvērtējumu	
gadījumos,	 kad	 MK	 «Koku	 ciršanas	

noteikumu»	 4.punkta	 kārtībā	 ir	 ne
pieciešama	 ciršanas	 atļauja,	 kā	 arī	 ga
dījumos,	kad	koku	ciršana	ir	neatlieka
ma.	Ir	priekšlikums	minēto	komisiju	iz
veidot	4	locekļu	sastāvā.
5.	 Civilprocesa	likuma	82.panta	7.daļa	
nosaka,	 ka	 juridisko	 personu	 lietas	
kasācijas	 instances	 tiesā	 ved	 to	 amat
personas,	kas	darbojas	likumā,	statūtos	
vai	 nolikumā	 piešķirto	 pilnvaru	 iet
varos,	vai	arī	tās	tiek	vestas	ar	advokāta	
starpniecību.	Grozījumi	saistošo	notei
kumu	 16.11.apakšpunktā	 paredz	 ie
spēju	priekšsēdētājam	pilnvarot	domes	
amatpersonas	vai	darbiniekus	pārstāvēt	
domi	visu	instanču	tiesās.
6.	 Saistošo	 noteikumu	 51.punkts	 pa
redzēja,	 ka	pašvaldības	domes	priekš
sēdētājs	ar	 rīkojumu	var	uzdot	privāt
tiesiskos	līgumus,	kas	nepieciešami,	lai	
nodrošinātu	 pašvaldības	 administrā
cijas	 darbību,	 un	 kuru	 summa	 ne
pārsniedz	20000	latus,	pašvaldības	vār
dā	 slēgt	 izpilddirektoram	 vai	 citai	
pašvaldības	 administrācijas	 amatper
sonai.	 Minētais	 nolikuma	 punkts	 bū
tiski	 ierobežo	 priekšsēdētāja	 tiesības	
pilnvarot	kādu	citu	administrācijas	am
atpersonu	 slēgt	 līgumus.	 Ar	 grozīju
miem	 ir	paredzēts	noņemt	pilnvaroju
ma	ierobežojumu	naudas	izteiksmē,	 jo	
var	būt	gadījumi,	kad	priekšsēdētājs	ir	
aizkavēts	 pildīt	 pienākumus,	 bet	 paš
reizējā	redakcijā	viņam	nav	iespēja	pil
nvarot	izpilddirektoru	noslēgt	līgumu,	
kas	naudas	 izteiksmē	pārsniedz	20000	
latus.
7.	 Grozījumi	 saistošo	 noteikumu	 52.	
punktā	saistīti	ar	euro	ieviešanu.

3.Informācijaparplānotoprojektaietekmi
uzpašvaldībasbudžetu

2.Īssprojektasaturaizklāsts

4.Informācijaparplānotoprojektaietekmiuz
uzņēmējdarbībasvidipašvaldībasteritorijā

Netiek	plānota	ietekme	uz	uzņēmējdarbības	vidi.

5.Informācijaparadministratīvajāmprocedūrām
Administratīvās	procedūras	netiek	mainītas.

6.Informācijaparkonsultācijāmarprivātpersonām
Saistošo	noteikumu	izstrādes	gaitā	nav	notikušas	konsultācijas	ar	privāt
personām.

Val	kas	 no	va	da	 so	ci	āla	 die
nes	ta	 va	dī	tā	ja	 N.Dub	rov	ska	 in
for	mē,	ka	trū	cī	gas	un	maz	nod	ro
ši	nā	tas	 per	so	nas,	 pen	si	onā	ri	 un	
in	va	lī	di,	 kā	 arī	 daudz	bēr	nu	 ģi
me	nes	 bez maksas var	 sa	ņemt	

ap	ģēr	bu,	 ap	avus,	 gul	tas	 ve	ļu	
Val	kas	 no	va	da	 So	ci	ālā	 die	nes	ta	
zā	lē	Rū	jie	nas	ie	lā	3D,	Val	kā:
Pirmdienās900–1200un

1300–1600;
Otrdienās900–1200un

1300–1600;
Trešdienās900–1200;

Ceturtdienās900–1200un
1300–1600.

No	pā	rē	jiem	tiek	lūgts	zie	do
jums,	kas	 tiks	no	vir	zīts	Bied	rī
bai	 «At	balsts	 cil	vē	kiem	ar	 īpa
šām	va	ja	dzī	bām».	Pre	ču	klāsts	
kat	ru	die	nu	tiek	pa	pil	di	nāts.
Die	nes	ta	 va	dī	tā	ja	 lūdz	 zie

dot	bēr	nu	gul	ti	ņu	un	ra	ti	ņus	ģi
me	nei,	 ku	rā	 ir	 čet	ri	 bēr	ni,	 bet	
ma	te	ri	ālie	ap	stāk	ļi	ļo	ti	trū	cī	gi.	
So	ci	ālā	 die	nes	ta	 va	dī	tā	ja	 iz

sa	ka	 vis	sir	snī	gā	ko	 pa	tei	cī	bu	
tiem	cil	vē	kiem,	ku	ri	bez	at	lī	dzī
bas	 ir	 pa	lī	dzē	ju	ši	 ar	 ap	ģēr	bu,	
sa	dzī	ves	 teh	ni	ku,	mē	be	lēm	un	
ci	tām	 saim	nie	cī	bā	 ne	pie	cie	ša
mām	 lie	tām	 sa	viem	 līdz	cil	vē
kiem,	ku	ri	da	žā	du	ie	mes	lu	pēc	
no	nā	ku	ši	krī	zes	si	tu	āci	jā.	v

Sociālajāpalīdzībā
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IMērķis
1.1.	Po	pu	la	ri	zēt	bad	min	to	na	spē	li	
no	va	dā.
1.2.	Rast	 ie	spē	ju	 ik	vie	nam	Val	kas	
no	va	da	 ie	dzī	vo	tā	jiem	 sis	te	mā	tis
ki	no	dar	bo	ties	ar	fi		zis	kām	ak	ti	vi
tā	tēm	un	spor	tu.

IIVietaunlaiks
2.1.	Sa	cen	sī	bas	 no	tiks	 2014.	 ga	da	
15.mar	tā	Val	kas	ģim	nā	zi	jas	spor
ta	hal	lē	pulk	sten	9.00.

IIIVadība
3.1.	Sa	cen	sī	bas	or	ga	ni	zē	un	va	da	
Val	kas	 no	va	da	 do	me	 sa	dar	bī	bā	
ar	 Val	kas	 bad	min	to	na	 klu	bu	
«Lo	tos».	At	bil	dī	gais	par	sa	cen	sī

bām		–	Mā	ris	Ko	ops.

IVDalībnieki
4.1.	Val	kas	no	va	da	ie	dzī	vo	tā	ji.
Parveselībasstāvokliatbildpats
sacensībudalībnieks!

VVērtēšana
5.1.	Spē	le	 no	tiek	pēc	 bad	min	to	na	
spē	les	no	tei	ku	miem	:
1.	Sie	vie	tēm,	vī	rie	šiem	–	in	di	vi
du	āli,
2.	Sie	vie	šu	du	bult	spē	lēs,
3.	Vī	rie	šu	du	bult	spē	lēs,
4.	Jauk	tās	du	bult	spē	lēs

VIApbalvošana
6.1.	Uz	va	rē	tā	jus	 ap	bal	vos	 ar	 dip
lo	miem,	me	da	ļām	un	bal	vām.	v

Sportā[

2014.ga	da	 17.	 –	 18.mai	jā	 Val
kas	ģim	nā	zi	jas	spor	ta	hal	lē	no	tiks	
sa	cen	sī	bas	fl	or	bo	lā	vī	rie	šiem	«Ro
bež	kauss	 2014».	 Sa	cen	sī	bas	 or	ga
ni	zē	fl	or	bo	la	klubs	«Val	ka».
Ko	man	das	 tur	nī	ram	 aici	nā	tas	

pie	teik	ties	 līdz	 2014.ga	da	15.ap	rī
lim	(mak	si	mā	lais	ko	man	du	skaits	
–	16).	Kat	rā	ko	man	dā	at	ļauts	pie
teikt	 15	 spē	lē	tā	jus	 (ko	man	dā	 ne
drīkst	 spē	lēt	 vai	rāk	 ne	kā	 trīs	
2013./14.g.	se	zo	nā	virs	lī	gā	pie	teik
tie	spē	lē	tā	ji.	 Ie	ro	be	žo	ju	mi	ne	at		ie
cas	uz	vār	tu	sar	giem).
Pie	tei	ku	mu,	 ku	rā	no	rā	dīts	 spē

lē	tā	ja	vārds,	uz	vārds,	nu	murs	(at
se	viš	ķi	no	rā	dīt	kap	tei	ni	un	vār	tu

sar	gu)	 jā	no	sū	ta	 uz	 epas	tu	 il	vars.
rul	lis@val	ka.lv	līdz	10.mai	jam.	Da
lī	bas	mak	su	par	tur	nī	ru	–	100	eiro	
ap	mē	rā	 ko	man	dai	 jā	sa	mak	sā	 sa
cen	sī	bu	 or	ga	ni	za	to	ram	 vai	 spē	ļu	
sek	re	ta	ri	ātā	līdz	sa	vas	pirm	ās	spē
les	sā	ku	mam.
«Bor	der	Cup	 2014»	 uz	va	rē	tājs	

sa	ņems	nau	das	bal	vu	100	eiro	ap
mē	rā,	bet	pir	mo	trīs	vie	tu	ie	gu	vē
jus	ap	bal	vos	ar	kau	siem	un	me	da
ļām.	 Tiks	 no	teikts	 re	zul	ta	tī	vā	kais	
spē	lē	tājs	(vār	ti	+	pie	spē	les).	Da	līb
nie	kiem	tiks	pa	snieg	tas	pār	stei	gu
ma	bal	vas.
Vai	rāk	 in	for	mā	ci	jas:	«Ro	bež

kauss	2014»	or	ga	ni	za	tors	Il	vars	
Rul	lis,	 Tel.	 29403241,	 epasts:	
il	vars.rul	lis@val	ka.lv,	 ht	p://bor
der	cup.ucoz.lv/	v

Aicinapieteikties
sacensībāmflorbolāvīriešiem

«Robežkauss2014»
Teksts: ZaneBrūvere

Feb	ru	āra	 tre	šās	 ne	dē	ļas	 no	ga	le	
bi	ja	 sa	sprin	gta	 Val	kas	 no	va	da	 BJSS	
fut	bo	lis	tiem.	 22.feb	ru	ārī	 U11	 ko
man	da	vie	so	jās	Igau	ni	jas	pil	sē	tā	Su
ureJa	ani,	 kur	 pie	da	lī	jās	 tra	di	ci	onā
la	jā	 tur	nī	rā	«Su	ureJa	ani	 cup	2014».
Tā	sa	ga	dī	jās,	ka	jau	pir	ma	jā	spē	lē	ti
ka	no	skaid	ro	ti	pirm	ās	un	ot	rās	vie
tas	ie	gu	vē	ji.	Pro	tams,	ne	pa	ši	spē	lē
tā	ji,	ne	tur	nī	ra	or	ga	ni	za	to	ri	to	ne	no
jau	ta,	jo	kat	rai	ko	man	dai	priekš	ā	bi	ja	
vēl	pie	cas	spē	les.	Val	kas	fut	bo	lis	ti	ti
kās	ar	Kei	las	ko	man	du.	Spē	le	iz	vēr
tās	sī	va,	jo	pre	ti	nie	ki	bi	ja	līdz	vēr	tī	gi.	
Bīs	ta	mi	 mo	men	ti	 vei	do	jās	 gan	 pie	
vie	nas,	gan	ot	ras	ko	man	das	vār	tiem.	
To	mēr	vie	nā	no	pre	ti	nie	ku	uz	bru	ku
miem	bum	ba	at	ra	da	 ce	ļu	mū	su	ko
man	das	 vār	tos.	 Tur	pi	nā	ju	mā	 val	cē
nie	ši	cen	tās	pa	nākt	ne	iz	šķir	tu,	to	mēr	
Kei	las	 fut	bo	lis	ti,	 iz	mi	sī	gi	 aiz	stā	vo
ties,	pra	ta	no	sar	gāt	uz	va	ru.	Tur	pi	nā
ju	mā	mū	su	ko	man	da	uz	va	rē	ja	Ki	vo
li	 FC	 Ir	bis,	 SK	 Ta	ak	si,	 Vi	lan	des	 JK	
Tu	le	vik,	 FC	 Tar	vas	tu	 un	 no	spē	lē	ja	
ne	iz	šķir	ti	ar	Su	ure	–Ja	ani	Uni	ted.	Arī	
Kei	las	fut	bo	lis	ti	tur	nī	ra	tur	pi	nā	ju	mā	
iz	cī	nī	ja	četr	as	uz	va	ras	un	vie	nu	spē	li	
no	spē	lē	ja	 ne	iz	šķir	ti.	 Val	kas	 ko	man
da	tur	nī	rā	iz	cī	nī	ja	ot	ro	vie	tu.	Prieks	
par	iz	cī	nī	ta	jām	me	da	ļām,	bet	vis	lie
lā	kais	 gan	da	rī	jums	 –	 ko	man	da	 bi	ja	
vie	no	ta,	 cits	 ci	tu	 uz	mun	dri	nā	ja	 un	
no	ska	ņo	ja	 nā	ka	ma	jai	 spē	lei.	 Mū	su	

ko	man	das	 snie	gu	mu	 no	vēr	tē	ja	 arī	
tur	nī	ra	or	ga	ni	za	to	ri.	Par	la	bā	ko	vārt
sar	gu	at		 i	na	Val	kas	ko	man	das	vārt
sar	gu,	kurš	tur	nī	ra	gai	tā	ti	kai	vie	nu	
rei	zi	ne	pra	ta	at	vai	rīt	pre	ti	nie	ka	si	tie
nu.
23.feb	ru	ārī	 U12	 ko	man	das	 (ša	jā	

ve	cu	ma	 gru	pā	 Val	kas	 no	va	da	 BJSS	
star	tē	ar	di	vām	ko	man	dām)	iz	spē	lē
ja	 sa	vus	 fi		nā	lus	 Vid	ze	mes	 zie	mas	
čem	pio	nā	tā.	 Val	kas	 BJSS	 pirm	ā	 ko
man	da	 Al	la	žos	 iz	spē	lē	ja	 A	 fi		nā	lu.	
Pirm	ie	pre	ti	nie	ki	bi	ja	FC	Mer	kurJu
ni	or	no	Tar	tu.	Igau	ni	jas	ko	man	da	bi
ja	 ātr	a	 un	 teh	nis	ka,	 val	cē	nie	ši	 pre	tī	
li	ka	 cī	ņas	spa	ru.	 Spē	le	 aiz	ri	tē	ja	 ar	
Tar	tu	 ko	man	das	 ne	lie	lu	 pār	sva	ru,	
mū	sē	jie	 at	bil	dē	ja	 ar	 pret	uz	bru	ku
miem.	Diem	žēl	no	tām	ie	spē	jām,	ko	
iz	vei	do	jām,	 ne	pra	tām	 gūt	 vār	tus,	
pre	ti	nie	ki	 vie	nā	 no	 uz	bru	ku	miem	
pār	spē	ja	mū	su	vārt	sar	gu.	Re	zul	tā	tā	
zau	dē	jums.	Arī	ot	ra	jā	spē	lē	ar	vār	tu	
gū	ša	nu	mums	ne	vei	cās;	no	dau	dza
jiem	 iz	vei	do	ta	jiem	mo	men	tiem	mū
su	ko	man	das	uz	bru	cē	ji	ne	vie	nu	rei	zi	
ne	pra	ta	gūt	vār	tus,	arī	ša	jā	spē	lē	pie
dzī	vots	zau	dē	jums.	Tre	ša	jā	spē	lē	no
spē	lēts	1:1	ar	Jaun	pie	bal	gas	ko	man
du.	Cī	ņā	pa	5	–	8.vie	tu	sā	pīgs	zau	dē
jums	 Val	mie	ras	 ot	ra	jai	 ko	man	dai.	
Ti	kai	tur	nī	ra	pē	dē	jā	spē	lē	Val	kas	ko
man	da	veik	smī	gi	spē	lē	ja	un	re	zul	tā
tā	pār	lie	ci	no	ša	uz	va	ra	pār	FK	Super	
No	va/Si	gul	da	ar	5:0.	Ko	man	dā	da	ži	
spē	lē	tā	ji	aiz	rā	vās	ar	in	di	vi	du	ālo	spē
li,	kas	zi	nā	mā	mē	rā	arī	trau	cē	ja	re	ali

zēt	 iz	de	vī	gos	mo	men	tus.	Kop	vēr	tē
ju	mā	Val	kas	no	va	da	BJSS	A	gru	pas	
fi		nā	lā	ie	rin	do	jās	6.vie	tā.
La	bi	 sa	vu	 tur	nī	ru	 aiz	va	dī	ja	 ot	rā	

ko	man	da,	 kas	 spē	lē	ja	 B	 fi		nā	lā.	 Ko
man	dā	spē	lē	tie,	ku	riem	pa	ras	ti	tiek	
ma	zāks	spē	les	laiks,	bet	bie	žāk	at	ro
das	uz	re	zer	vis	tu	so	li	ņa.	Šo	reiz	vi	ņi	
pie	rā	dī	ja,	ka	ar	ma	zā	ku	meis	ta	rī	bu,	
bet	lie	lā	ku	ko	man	das	sa	lie	dē	tī	bu	var	
pa	nākt	daudz.	Ko	man	da	iz	cī	nī	ja	uz
va	ras	 pār	 Prie	ku	ļu2,	 FK	 Āda	ži,	
Smil	te	nes2	 ko	man	dām,	 no	spē	lē	ja	
ne	iz	šķir	ti	ar	FC	Ik	šķi	le	un	pie	dzī	vo	ja	
zau	dē	ju	mus	 pret	 Prie	ku	ļi1	 un	 FK	

Rū	ja	 ko	man	dām.	Kop	vēr	tē	ju	mā	 tas	
de	va	ot	ro	vie	tu.	Pui	kas	bi	ja	ļo	ti	gan
da	rī	ti	par	sa	vu	pa	nā	ku	mu.
24.feb	ru	ārī	 Val	gā	 pirm	ās	 spē	les	

aiz	va	dī	ja	pa	ši	jaun	ākie	spor	ta	sko	las	
audzēk	ņi	U8	ko	man	da.	Vis	iem	spē
lē	tā	jiem	tā	bi	ja	pirm	ā	tik	ša	nās	ar	re
āliem	 pre	ti	nie	kiem.	 Bi	jī	ba	 un	 res
pekts	bi	ja	 liels.	Re	zul	tā	tā	pie	dzī	vo	ti	
zau	dē	ju	mi	pret	 FC	Warrior,	 Smil	te
nes	BJSS	un	abām	FC	Tam	me	ka	ko
man	dām.	Šo	reiz	ne	vis	re	zul	tāts	bi	ja	
gal	ve	nais,	bet	spē	ļu	 	prak	se.	Pui	kas	
va	rē	ja	sa	lī	dzi	nāt	sa	vu	spē	lēt	pras	mi	
ar	ci	tu	ko	man	du	meis	ta	rī	bu.	v

Teksts un foto: ValerijsKriviņš, tre ne ris
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1.Mērķisunuzdevumi
1.1.	Po	pu	la	ri	zēt	ve	se	lī	gu	dzī
ves	vei	du,	 vei	ci	nāt	 es	tē	tis	ko	
un	 fi	zis	ko	 at	īs	tī	bu	 Lat	vi	jas	
ie	dzī	vo	tā	ju	vi	dū.	
1.2.	 Ie	sais	tīt	 jaun	ie	šus	 ak	tī
vās	 at	lē	tis	ma	 un	 fit	ne	sa	 no
dar	bī	bās,	 spor	ta	 ak	ti	vi	tā	tēs	
un	sa	cen	sī	bās.
1.3.	Po	pu	la	ri	zēt	un	at	īs	tīt	in
te	re	si	par	fit	ne	sa	 spor	ta	vei
du	jaun	ie	šu	vi	dū,	sek	mēt	at
tie	cī	gā	 spor	ta	 vei	da	 at	pa	zīs
ta	mī	bu	Lat	vi	jā.
1.4.	Cī	ņa	pret	do	pin	ga	 lie	to
ša	nu

2.Vietaunlaiks
2.1.	 Sa	cen	sī	bas	 no	tiks	 2014.
gada 19.aprīlīValkas nova
da,Valkasģimnāzijasspor
tahallē,Raiņaielā28A.
2.2.	 Da	līb	nie	ku	 re	ģis	trē	ša	na	
un	 svēr	ša	na	 no	 plkst.	 10.00	
līdz	 11.00	 (da	līb	nie	kiem	 jā
uz	rā	da	 dzim	ša	nas	 da	tu	 ap

lie	ci	nošs	do	ku	ments).
2.3.	Sa	cen	sī	bu	sā	kums	12.00.
3.Sacensībuvadība

Sa	cen	sī	bas	or	ga	ni	zē	un	va	da	
Zie	meļ	vi	dze	mes	 at	lē	tu	 sa
vie	nī	ba	 (ZAS),	 sa	dar	bī	bā	 ar	
Val	kas	 no	va	da	 paš	val	dī	bu.	
Uz	zi	ņas	 pa	 tāl	ru	ni	
+37129495904;	+3712944580.

4.Dalībnieki
Pie	 sa	cen	sī	bām	 tiks	 pie	lais	ti	
da	līb	nie	ki	ve	cu	mā	no	14	ga
diem.	 Da	līb	nie	ki	 tiks	 da	lī	ti	
ve	cu	ma	 un	 	 dzi	mu	ma	 ka	te
go	ri	jās:
1.kategorija –	 jaun	ie	ši	 no14	
–	 18	 ga	diem;	 2.kategorija –	
ju	ni	ori	no19	–	23	ga	diem;	3.
kategorija–	vī	rie	ši	no	24	–	39	
ga	diem;	 4.kategorija –	 sie
vie	tes	 līdz	 39	 ga	du	 ve	cu
mam;	 5.kategorija –	 se	ni	ori	
no	40	ga	diem;	6.kategorija–	
se	ni	ores	no	40	ga	diem;	7.ka

tegorija –	 se	ni	ori	 no	 50	 ga
diem.
5.Sacensībuprogramma
5.1.	Sva	ra	stie	ņa	spie	ša	na	gu
ļus	 uz	 12	 at	kār	to	ju	miem,	 ar	
sva	ra	 stie	ņa	 no	lai	ša	nu,	 ne	
ātr	āk	 par	 di	vām	 se	kun	dēm	
un	 ro	ku	 fik	sā	ci	ju	 iz	tais	no	tā	
stā	vok	lī.	Vin	gri	nā	jums	iz	pil
dāms	 di	vos	 pie	gā	jie	nos	 abu	
dzi	mu	mu	pār	stāv	jiem.
5.2.	 Pie	vil	kša	nās	 pie	 stie	ņa,	
vī	rie	šu	 dzi	mu	ma	 pār	stāv
jiem.	Vin	gri	nā	jums	iz	pil	dāms	
vie	nā	 pie	gā	jie	nā.	 Da	līb	nie	ki	
tiks	da	lī	ti	ka	te	go	ri	jās:
1.	Ķer	me	ņa	svars	līdz	70	kg;
2.	Ķer	me	ņa	svars	līdz	90	kg;
3.	Ķer	me	ņa	svars	virs	90	kg.
5.3.	 Ķer	me	ņa	 augš	da	ļas	 pa
cel	ša	na	 uz	 lai	ku	 1	 mi	nū	tes	
in	ter	vā	lā,	 sie	vie	šu	dzi	mu	ma	
pār	stā	vēm.	Vin	gri	nā	jums	iz
pil	dāms	vie	nā	pie	gā	jie	nā.	

6.Vērtēšana
6.1.	 Uz	va	rē	tā	jus	 	 no	teiks	 7	
mi	nē	ta	jās	 ka	te	go	ri	jās,	 sva	ra	
stie	ņa	spie	ša	nu	gu	ļus	vēr	tēs	
pēc	 re	la	tī	vā	 spē	ka	 re	zul	tā
tiem.
6.2.	Uz	va	rē	tā	jus	pie	vil	kša	nās	
vin	gri	nā	ju	mā	 no	teiks	 pēc	
mi	nē	ta	jām	 ve	cu	ma	 un	 ķer
me	ņa	ma	sas	ka	te	go	ri	jām.
6.3.	Uz	va	rē	tā	jas	vē	der	pre	ses	
vin	gri	nā	ju	mā	no	teiks	pēc	la
bāk	 uz	rā	dī	tā	 re	zul	tā	ta,	 lāp
sti	ņām	bal	sto	ties	pret	pa	mat
ni	 un	 el	ko	ņiem	 pie	ska	ro	ties	
pie	augš	stil	biem,	tu	rot	ro	kas	
aiz	gal	vas.
6.4.	Ja,	uz	va	rē	tā	jiem	būs	vie
nāds	vie	tu	skaits,	tad	uz	va	rē
tā	ju	no	teiks	pēc	tā,	ku	ram	la
bāks	 re	la	tī	vais	 spēks	 sva	ra	
stie	ņa	spie	ša	nā	gu	ļus.	Ja,	re
zul	tāts	 būs	 vie	nāds,	 no	tiks	
at	kār	to	ta	 svēr	ša	na	 un	 par	
uz	va	rē	tā	ju	 pa	slu	di	nās	 to,	

kam	ma	zāks	ķer	me	ņa	svars.
7.Apbalvošana

7.1.	Pir	mo,	ot	ro	un	tre	šo	vie	tu	
ie	gu	vē	ji	 kat	rā	 mi	nē	ta	jā	 ve	cu
ma	 ka	te	go	ri	jā	 	 tiks	 ap	bal	vo	ti	
ar	me	da	ļām	un	bal	vām.	Spec
bal	va	 la	bā	ka	jam	 vī	rie	tim	 virs	
60	ga	du	ve	cu	mam.
8.Īpašienosacījumi

8.1.	 Ju	ri	dis	kā	 per	so	na(or	ga
ni	zā	ci	ja)	vai	fi	zis	kā	per	so	na,	
ku	ra	 de	le	ģē	ju	si	 spor	tis	tu	 uz	
sa	cen	sī	bām,	 uz	ņe	mas	 pil	nī
bā	 at	bil	dī	bu	 par	 star	tē	jo	šā	
spor	tis	ta	 ve	se	lī	bas	 stā	vok	li	
sa	cen	sī	bu	lai	kā.
8.2.	 Sa	cen	sī	bu	 pie	tei	ku	mi	
(stan	dar	ti	zē	tu	 veid	la	pu	 var	
sa	ņemt	 ZAS	 mā	jas	 la	pā	
www.zas.lv)	ob	li	gā	ti	jā	no	sū
ta	pēc	ad	re	ses	Ausek	ļa	–	31,	
Val	mie	ra	 Zie	meļ	vi	dze	mes	
at	lē	tu	sa	vie	nī	bai	LV4201,	vai	
pa	 epas	tu:	 zas@eapo	llo.lv	
līdz	10.04.2014.	v
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IMērķis
1.1.Vei	ci	nāt	 flor	bo	la	 at	īs	tī	bu	 un	 po
pu	la	ri	zēt	ve	se	lī	gu	dzī	ves	vei	du	Val	kā	
un	tās	ap	kai	mē.
1.2.	Vei	dot	sa	dar	bī	bu	ar	kai	miņ	val	stu	
flor	bo	lis	tiem
1.3.	 No	skaid	rot	 «Ro	bež	kauss	 2014»	
ie	gu	vē	ju	ko	man	du.

IIVietaunlaiks
2.1.	 «Ro	bež	kauss	 2014»	 no	tiks	 2014.
ga	da	17.	–	18.mai	jā	Val	kas	ģim	nā	zi	jas	
spor	ta	hal	lē.
2.2.	Sa	cen	sī	bu	sā	kums	plkst.	9.30	pēc	
sa	stā	dī	ta	spē	ļu	gra	fi	ka.

IIIVadība
3.1.	 Sa	cen	sī	bas	 or	ga	ni	zē	 flor	bo	la	
klubs	«Val	ka».
3.2.	Par	spē	ļu	rī	ko	ša	nu	at	bild	sa	cen	sī
bu	or	ga	ni	za	tors	un	 sa	cen	sī	bu	gal	ve
nais	ties	ne	sis.

IVDalībnieki
4.1.	Ko	man	das	tur	nī	ram	pie	sa	kās	līdz	
2014.ga	da	 15.ap	rī	lim	 (Mak	si	mā	lais	

ko	man	du	skaits	–	16).
4.2.	Kat	rā	ko	man	dā	at	ļauts	pie	teikt	15	
spē	lē	tā	jus	 (ko	man	dā	 ne	drīkst	 spē	lēt	
vai	rāk	kā	trīs	2013/14	g.	se	zo	nā	virs	lī
gā	 pie	teik	tie	 spē	lē	tā	ji	 ie	ro	be	žo	ju	mi	
ne	at	ie	cas	uz	vār	tu	sar	giem).
4.3.	Par	ve	se	lī	bas	stā	vok	li	at	bild	pats	
sa	cen	sī	bu	da	līb	nieks.

VVērtēšana
5.1.	Sa	cen	sī	bas	no	tiek	sa	ska	ņā	ar	ofi
ci	āla	jiem	 IFF	 no	tei	ku	miem.	 Ko	man
das	tiek	sa	da	lī	tas	di	vās	apakš	gru	pās.
5.2.	 Par	 uz	va	ru	 ko	man	da	 sa	ņem	 3	
pun	ktus,	par	ne	iz	šķir	ti	–	2	pun	ktus,	
par	zau	dē	ju	mu	–	1	pun	ktu,	par	ne
at	ais	no	tu	 ne	ie	ra	ša	nos	 uz	 spē	li	 –	 0	
pun	ktu	(rez.	0:5).
5.3.	Vie	nā	du	pun	ktu	skai	tu	ga	dī	ju	mā	
aug	stā	ko	vie	tu	no	sa	ka:
5.3.1.	Sav	star	pē	jā	spē	le;
5.3.2.	Pēc	la	bā	kās	vār	tu	star	pī	ba	sav
star	pē	jās	spē	lēs;
5.3.3.	Pēc	 la	bā	kās	vār	tu	star	pī	bas	vi

sās	spē	lēs.
5.4.	 At	ka	rī	bā	 no	 pie	teik	to	 ko	man	du	
skai	ta	tiks	vei	dots	spē	ļu	ka	len	dārs	un	
tiks	pa	zi	ņots	pēc	pie	teik	ša	nās	ter	mi
ņa	bei	gām.
5.5.	Pus	fi	nā	los,	spē	lē	par	3.vie	tu	un	fi
nā	lā,	ja	spē	le	ir	no	slē	gu	sies	ne	iz	šķir	ti	
–	ko	man	das	iz	pil	da	5	so	da	me	tie	nus	
(ja	 ne	pie	cie	šams	 –	me	tie	nus	 tur	pi	na	
līdz	 pir	ma	jai	 ne	pre	ci	zi	tā	tei).Tā	pat	
tiek	 iz	spē	lē	tas	 arī	 spē	les	 par	 5.	 un	
7.vie	tu.
5.6.	 Ja	 tur	nī	rā	pie	da	lī	sies	6	vai	7	ko
man	das	tiks	iz	spē	lēts	vie	na	ap	ļa	tur
nīrs.

VISpēleslaiksun
citinosacījumi

6.1.	 Spē	les	 no	tiek	 ar	 pa	ma	ta	 spē	les	
lai	ku	1	x	15	min.	Starp	spē	lēm	5	min	
pār	trau	kums.
6.2.	Vis	os	ga	dī	ju	mos,	kas	nav	īpa	ši	at
ru	nā	ti	 no	li	ku	mā,	 sa	cen	sī	bas	 no	tiek	
sa	ska	ņā	 ar	 ofi	ci	āla	jiem	LFS	no	tei	ku

miem.
VIIApbalvošana

7.1.	Pir	mo	trīs	vie	tu	ie	gu	vē	jas	ap	bal
vos	ar	kau	siem	un	me	da	ļām.
7.2.	Re	zul	ta	tī	vā	kais	 spē	lē	tājs	 (vār	ti	 +	
pie	spē	les).
7.3.	Pār	stei	gum	bal	vas.

VIIIPieteikumi
8.1	 Ko	man	das	 da	lī	ba	 vār	dis	ki	 jā	ap
stip	ri	na	līdz	2014.ga	da	15.ap	rī	lim	.
8.2	Ko	man	das	pie	tei	kums,	ku	rā	no	rā
dīts	spē	lē	tā	ja	vārds,	uz	vārds,	Nr.	(at
se	viš	ķi	no	rā	dīt	kap	tei	ni	un	vār	tu	sar
gu)	 jā	no	sū	ta	uz	 epas	tu	 līdz	 10.mai
jam.
8.3	 Da	lī	bas	 mak	su	 par	 tur	nī	ru	 100	
EUR	ko	man	dai	 jā	sa	mak	sā	sa	cen	sī	bu	
or	ga	ni	za	to	ram	vai	spē	ļu	sek	re	ta	ri	ātā	
līdz	sa	vas	pirm	ās	spē	les	sā	ku	mam.

No	li	ku	mu	sa	ga	ta	vo	ja	«Ro	bež
kauss	2014»	or	ga	ni	za	tors	Il	vars	Rul

lis,	tālr.	+371	29403241,	
epasts:	il	vars.rul	lis@val	ka.lv	v

[
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19.ap	rī	lī	 plkst.12.00	 Val	kas	 ģim	nā	zi	jas	 spor	ta	
hal	lē	no	tiks	čem	pio	nāts	spē	ka	div	cī	ņā.
Sa	cen	sī	bu	mēr	ķis	ir	ie	sais	tīt	jaun	ie	šus	ak	tī	vās	at	lē

tis	ma	un	fit	ne	sa	no	dar	bī	bās	un	spor	ta	ak	ti	vi	tā	tēs.	Tā
pēc	uz	īsu	sa	ru	nu	aici	nā	ju	Ju	ri	Stan	ka	ni	ču	–	spor	ta	
dzī	ves	 en	tu	zi	as	tu,	 tre	na	žie	ru	 zā	les	 kon	sul	tan	tu	 un	
fit	ne	sa	 tre	ne	ri,	kurš	 ik	die	nā	 sa	vu	 lai	ku	un	ener	ģi	ju	
vel	ta	tiem	jaun	ie	šiem	un	in	te	re	sen	tiem,	ku	ri	ir	iz	vē	lē
ju	šies	ak	tī	vu	dzī	ves	vei	du.	Ju	ri	var	sa	tikt	pirm	die	nās,	
treš	die	nās	un	piekt	die	nās	Val	kas	ģim	nā	zi	jas	 spor	ta	
hal	les	tre	na	žie	ru	zā	lē.	
Ju	ris	stās	ta	–	lai	mai	nī	tu	dzī	ves	vei	du,	nav	ne	pie

cie	šams	daudz	–	ti	kai	vē	lē	ša	nās	to	da	rīt.	Ie	spē	jams,	
dau	dzi	ne	zi	na,	ka	Val	kā	ir	ie	spē	ja	pro	fe	si	onā	la	tre	ne
ra	uz	rau	dzī	bā	no	dar	bo	ties	ar	spē	ka	vin	gri	nā	ju	miem	
un	uz	la	bot	ķer	me	ņa	for	mu.	Zā	lē	ir	pie	ejams	mo	derns	
ap	rī	ko	jums,	kas	ir	bi	ju	šais	bied	rī	bas	«Val	kas	at	lē	tu»,	
kā	arī	ģim	nā	zi	jas	īpa	šums.	Ģim	nā	zi	jas	audzēk	ņiem	
ir	ie	spē	ja	spor	ta	zā	li	ap	mek	lēt	bez	mak	sas.	Uz	tre	na
žie	ru	zā	li	aici	nā	ti	arī	ci	ti	ap	mek	lē	tā	ji	–	īdzi	jā	ņem	tre
niņ	tērps,	vēl	me	strā	dāt,	labs	ga	ra	stā	vok	lis	un	ūdens	
pu	de	le.	 Abo	nents	 mak	sā	 vien	 10	 eiro	 mē	ne	sī,	 bet	
mak	sa	par	vie	nu	no	dar	bī	bu	gau	žām	sim	bo	lis	ka	–	vi
ens	eiro.	Ve	cu	mam	un	dzi	mu	mam	nav	no	zī	mes.
Tre	na	žie	ru	zā	lē	sa	ti	ku	arī	Lau	ri	Ķi	me	nu,	kurš	jau	

vai	rāk	ne	kā	pus	ga	du	nāk	uz	tre	na	žie	ru	zā	li.	Jau	tā	ju	
vi	ņam,	cik	il	gi	viņš	ap	mek	lē	spor	ta	zā	li.	Lau	ris	at	 īst,	
ka	tre	nē	jas	jau	pus	ga	du.	Ja	pirm	ā	pus	ga	da	lai	kā	re
zul	tā	ti	ir	ļo	ti	pa	ma	nā	mi,	tad	pēc	tam	mus	ku	ļu	ma	sa	

tik	strau	ji	ne	pie	aug.	Lau	ris	at	 īst	–	ja	esi	ie	sā	cis	tre	nē
ties,	ap	stā	ties	ir	grū	ti.	Pats	no	teik	ti	pie	da	lī	sies	spē	ka	
div	cī	ņas	sa	cen	sī	bās	un	mu	di	nās	to	da	rīt	arī	ci	tus.	
Pa	sā	ku	ma	 or	ga	ni	za	to	ri	 cer,	 ka	 šā	das	 sa	cen	sī	bas	

aici	nās	 ie	vē	rot	 ve	se	lī	gu	 dzī	ves	vei	du	 un	 ro	si	nās	 ik
vie	nu	pa	do	māt	par	es	tē	tis	ko	un	fi	zis	ko	ķer	me	ņa	at
tīs	tī	bu	Lat	vi	jas	ie	dzī	vo	tā	ju	vi	dū.	
Līdz	 10.ap	rī	lim	 pie	tei	ku	mus	 jā	no	sū	ta	 Zie	meļ	vi

dze	mes	at	lē	tu	sa	vie	nī	bai,	Ausek	ļa	ie	la	31,	Val	mie	ra,	
LV4201	vai	uz	epas	tu	zas@eapo	llo.lv	.	Stan	dar	ti	zē
tu	veid	la	pu	at	ra	dī	siet	ZAS	mā	jas	la	pā	www.zas.lv.	Ir	
aici	nā	ti	pie	da	lī	ties	vis	i	in	te	re	sen	ti	no	14	ga	du	ve	cu
ma.	Pir	mo,	ot	ro	un	tre	šo	vie	tu	ie	gu	vē	ji	sa	vā	ve	cu	ma	
gru	pā	tiks	ap	bal	vo	ti	ar	me	da	ļām	un	bal	vām.	Ir	sa	ga
ta	vo	ta	arī	spe	ci	āla	bal	va	spē	cī	gā	ka	jam	vī	rie	tim	virs	
60	ga	du	ve	cu	ma.	Sa	cen	sī	bas	or	ga	ni	zē	un	va	da	Zie
meļ	vi	dze	mes	 at	lē	tu	 sa	vie	nī	ba	 (ZAS)	 sa	dar	bī	bā	 ar	
Val	kas	no	va	da	do	mi.	v
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31.maijāValkālatviešu
unigauņukorudiena
«Cimzeskods»

Svi	not	 Jā	ņa	 Cim	zes	 –	 Vid	ze
mes	drau	dzes	sko	lo	tā	ju	se	mi	nā	ra	
ilg	ga	dē	ja	 di	rek	to	ra,	 pirm	ā	 lat	vie
šu	tau	tas	dzies	mu	me	lo	di	ju	krā	jē
ja	un	ap	da	ri	nā	tā	ja,	ko	ru	mū	zi	kas	
pa	mat	li	cē	ja	 –	 200	 ga	du	 ju	bi	le	ju,	
tiek	rī	kots	lat	vie	šu	un	igau	ņu	ko
ru	 dzies	mu	 liel	kon	certs	 «Cim	zes	
kods»,	kas	sāk	sies	plkst.	19.00	Val
kas	 brīv	da	bas	 es	trā	dē.	 Svēt	ku	
prog	ram	ma	top,	sa	dar	bo	jo	ties	Lat	
vi	jas	 Na	ci	onā	la	jam	 kul	tū	ras	 cen
tram,	Val	kas	 un	Val	gas	 paš	val	dī
bām,	 kon	cer	tap	vie	nī	bai	 «Ees	ti	
Kon	sert».	
«Cim	zes	kods»	ir	laik	me	tu	sa	jū

ta,	 kas	 mai	nās	 mai	no	ties	 pa	au
dzēm,	 bet	 tiek	 sa	gla	bā	ta	 šī	 ko	da	
bū	tī	ba,	lai	jaun	ā	pa	au	dze	ne	stu	to	
tā	lāk	kā	vēr	tī	bas	(dzies	mu)	ap	ko
po	ju	mu	un	no	do	tu	nā	ko	ša	jām	pa
au	dzēm	kā	tra	dī	ci	ju,	kā	paš	sa	jū	tu,	
kas	vie	no	tu.	Kods	ir	pie	kļu	ves	at
slē	ga	 in	for	mā	ci	jas,	 pār	dzī	vo	ju	mu	
ri	tu	ālu	un	zi	nā	ša	nu	ba	gā	tī	bas	krā
tu	vei.	«Cim	zes	kods»	ir	spē	ja	pie
skar	ties	 no	zī	mī	gām	 ko	ru	 dzie	dā
ša	nas	tra	dī	ci	ju	vēr	tī	bām,	ku	ras	iz
dzī	vo	ju	šas	cau	ri	da	žā	diem	vēs	tu
ris	kā	 lai	ka	 pos	miem.	Ne	ska	to	ties	
uz	pa	au	džu	mai	ņu,	vēr	tī	bas	ir	sa
gla	bā	tas	un	dzī	vu	uz	tu	rē	tu	tra	dī
ci	ju	ce	ļā	no	do	tas	tā	lāk	nā	ka	ma	jām	
pa	au	dzēm.	«Cim	zes	kods»	sim	bo
lis	ki	 ir	 at	slē	ga,	 lai	 pie	kļū	tu	 at	mi
ņām,	zi	nā	ša	nām	un	pie	re	dzei,	kas	
rak	stu	ro	mū	su	 vēr	tu	mu	 un	 pa	tī
bu.
Kon	cer	ta	sce	no	grā	fis	kais	no	for

mē	jums	ir	vei	dots	20.gad	sim	ta	sā
ku	ma	 kon	struk	tī	vis	ma	 sti	lā,	 kas	
bi	ja	 sa	vam	 lai	kam	 re	vo	lu	ci	onārs	
māk	slas	stils.	Arī	J.Cim	ze	un	vi	ņa	
pe	da	go	ģis	kā	 dar	bī	ba	 bi	ja	 zi	nā	mā	
vei	dā	 re	vo	lu	ci	onā	ra	 iz	vēr	tē	jot	 to	
ar	 tā	 lai	ka	 kul	tūr	iz	glī	tī	bas	 no	ri
sēm.	
Kon	cer	ta	 prog	ram	mā	 igau	ņu	

un	 lat	vie	šu	 ko	ru	 mū	zi	ka.	 To	 iz

dzie	dās	 bēr	nu,	 zē	nu	 un	 jauk	tie	
ko	ri,	 kop	skai	tā	 ap	 2000	 da	līb	nie
kiem.	 Prog	ram	mas	mu	zi	kā	lo	 no
for	mē	ju	mu	 pa	pil	di	nās	 bun	gu	 un	
dū	du	gru	pa	«Auļi».
«Cim	zes	 ko	da»	 re	ži	sors	 Aivars	

Ik	še	lis,	 sce	no	grāfs	 Ivars	 No	viks,	
video	 in	sta	lā	ci	jas	 –	Kris	tī	ne	Ga	ni
ņa,	 māk	sli	nie	cis	kie	 va	dī	tā	ji	 Jā	nis	
Pet	rov	skis,	Sir	je	Pass,	virs	di	ri	ģen	ti	
R.Va	nags,	M.Kli	šāns,	 J.Erenš	treits,	
G.Cep	le	nieks,	 K.Ādam	sons,	 J.Bal
tiņš,	Ā.	Šķe	pasts,	I.	Um	ble	ja,	S.Pol
dsar,	 R.La	no	ja,	 A.Traks,	 E.El	jand,	
V.Il	vik,	M.Aig	ro,	T.So	ba.
Pa	sā	ku	mā	 klau	sī	tā	ji	 dzir	dēs	

vai	rā	kus	pirm	at	ska	ņo	ju	mus.	Igau
ņu	 kom	po	nis	ta	 Re	nē	 Es	pe	re	 ora
to	ri	jas	 at	ska	ņo	ju	mu	 ga	ta	vo	 Igau
ni	jas	 Na	ci	onā	lais	 vī	ru	 ko	ris	 un	
Bru	ņo	to	spē	ku	or	ķes	tris,	abu	val
stu	Na	ci	onā	lās	ope	ras	so	lis	ti	Re	nē	
Soms	 un	 Ilo	na	 Ba	ge	le.	 Dzej	nie	ka	
Jā	ņa	Pe	te	ra	cik	lu	«Cim	zes	stun	da»	
mū	zi	kā	 ra	dī	ju	ši	 	 iz	ci	lie	 lat	vie	šu	
kom	po	nis	ti	Sel	ga	Men	ce,	Mār	tiņš	
Brauns	 un	 Rai	monds	 Pa	uls.	 Šo	
cik	lu	 pirm	at	ska	ņo	ju	mam	 ga	ta	vo	
Dzies	mu	 un	 de	ju	 svēt	ku	 Lie	lās	
mū	zi	kas	bal	vas	ie	gu	vējs	–	Lat	vi	jas	
Kul	tū	ras	 aka	dē	mi	jas	 jauk	tais	 ko
ris	 «Sõla».	 J.Cim	zes	 dzies	mu	 ap
da	res	 sak	so	fo	niem	 vei	do	 In	ga	
Mei	je	re,	sak	so	fo	nu	kvar	te	ta	n[ex]t 
mo ve,	va	dī	tā	ja.
Pa	sā	ku	mā	 «Cim	zes	 kods»	 tiks	

iz	man	to	tas	 jaun	ākās	 teh	no	lo	ģi	jas	
–	būs	krāš	ņas	gais	mas,	uguns	un	
ūdens	 pro	jek	ci	jas.	 Pa	sā	ku	mā	 ne
trūks	emo	ci	ju	–	kat	ram	no	kon	cer
ta	 va	ja	dzē	tu	 aiziet	 ar	 spē	cī	gu	 sa
viļ	ņo	ju	mu.
Za	ļum	bal	lē	 spē	lēs	 Pu	ha	jar	ves	

un		Smil	te	nes	pū	tē	ju	or	ķes	tri.
Ie	eja	 EUR	 5,	 pen	si	onā	riem	 un	

bēr	niem	 līdz	 16	 ga	diem	 EUR	 3.	
Ģi	me	nes	bi	ļe	te	(2	pie	au	gu	šie	un	2	
bēr	ni)	EUR	10.
Tie	ka	mies	Val	kas	brīv	da	bas	es

trā	dē	31.mai	jā	no	plkst.	18.00.	v

Ir	 no	slē	gu	sies	 Lat	vi	jas	 Na	ci
onā	lā	 kul	tū	ras	 cen	tra	 (LNKC)	 iz
slu	di	nā	tā	lat	vie	šu	tau	tas	dzies	mu	
ap	da	ru	kon	kur	sa	«Jaun	ā	dzies	mu	
ro	ta»	I.kār	ta.
Kon	kur	sa	 mēr	ķis	 ir,	 ak	tu	ali	zē

jot	 J.Cim	zes	de	vu	mu	Lat	vi	jas	ko
ru	kus	tī	bas	 ie	di	bi	nā	ša	nā	un	at	īs
tī	bā,	ak	cen	tēt	 lat	vie	šu	 tau	tas	mū
zi	kas	 lo	mu	lat	vie	šu	ko	ra	mū	zi	kā,	
ra	dīt	 jaun	as	 tau	tas	dzies	mu	ap	da
res	a cap pel la iz	pil	dī	ju	mā	ie	kļau	ša
nai	Lat	vi	jas	ama	tie	ru	ko	ru	 re	per
tu	ārā	un	Vis	pā	rē	jo	lat	vie	šu	Dzies
mu	 un	 de	ju	 svēt	ku	 kop	re	per	tu
ārā.	
II	kār	ta	no	tiks	2014.	ga	da	31.	mai

	jā	plkst.	12.00	Val	kas	kul	tū	ras	na
mā,	kur	tā	lāk	 iz	vir	zī	tos	kon	kur	sa	

dar	bus	 iz	pil	dīs	 Lat	vi	jas	 ama	tie	ru	
ko	ri	 –	 Rī	gas	 Lat	vie	šu	 bied	rī	bas	
ka	mer	ko	ris	 «Aus	trums»	 (māk	sli
nie	cis	kais	va	dī	tājs	Ār	ijs	Šķe	pasts),	
Alūk	snes	 pil	sē	tas	 Tau	tas	 na	ma	
sko	lo	tā	ju	 ko	ris	 «At	e	le»	 (māk	sli
nie	cis	kais	 va	dī	tājs	 Jā	nis	 Bal	tiņš),	
Rī	gas	 Pe	da	go	ģi	jas	 un	 iz	glī	tī	bas	
va	dī	bas	 aka	dē	mi	jas	 ka	mer	ko	ris	
«For	ti	us»	(māk	sli	nie	cis	kā	va	dī	tā	ja	
Mā	ra	 Mar	nau	za).	 Kon	kur	sa	 dar
bus	vēr	tēs	LNKC	iz	vei	do	ta	žū	ri	ja.
Kon	kur	sa	 uz	va	rē	tā	ju	 –	 god	al

go	to	 dzies	mu	 pa	zi	ņo	ša	na	 plkst.	
14.00.	Kon	kur	sa	rī	ko	ša	nu	at	bal	sta	
Val	kas	no	va	da	do	me.	
Aici	nā	ti	vis	i	in	te	re	sen	ti.
Kon	kur	sa	la	bā	kos	dar	bus	LNKC	

iz	dos	no	šu	krā	ju	mā	«Jaun	ā	dzies
mu	ro	ta».	v

Konkursa«Jaunādziesmu
rota»IIkārtaValkā
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22.mar	tā	plkst.15.00,	Val	kas	pil	
sē	tas	kul	tū	ras	na	mā,	pēc	Val	kas	se
ni	oru	ko	ra	«Zel	ta	ru	dens»	uz	ai	ci	nā
ju	ma	vie	so	jās	vai	rā	ki	Vid	ze	mes	se	ni
oru	 ko	ri:	 Cē	su	 «Ābe	le»,	 Lim	ba	žu	
«At	va	sa	ra»,	Sa	lac	grī	vas	«Sa	la	ca»,	In
ču	kal	na	 «At	blāz	ma»,	 Si	gul	das	 «Gā
le»,	 Smil	te	nes	 «Mež	ābe	le»,	 Val	mie
ras	«Sud	rab	lā	se»	un	Val	mie	ras	po	li
tis	ki	re	pre	sē	to	vī	ru	ko	ris	«Bal	tie	bēr
zi».	Vid	ze	mes	se	ni	oru	ko	ru	kon	cer	ta	
«TAU	TAS	DZIES	MU	 PĒC	PUS	DIE
NA»	 prog	ram	ma	 bi	ja	 vel	tī	ta	 Jā	ņa	
Cim	zes	200	ga	du	ju	bi	le	jai.	Katrs	ko
ris	bi	ja	sa	ga	ta	vo	jis	sa	vu	kon	cert	pro
gram	mu,	 bet	 kop	ko	ra	 dzie	dā	ju	mā	

ska	nē	ja	 lat	vie	šu	 tau	tas	dzies	mas	
J.Cim	zes	ap	da	rē.
Jā	ņa	Cim	zes	un	vi	ņa	mā	sas	Kris	tī

nes	ādā	ie	ju	tās	pa	sā	ku	ma	va	dī	tā	ji	–	
Rai	monds	Rein	holds	un	Li	gi	ta	Dru
bi	ņa.	 Cau	ri	 ska	nī	ga	jām	 dzies	mām	
vi	jās	vēs	tu	ris	ki	frag	men	ti	iz	Cim	zes	
dzī	ves.
Pa	sā	ku	mā	no	ti	ka	 sva	rīgs	pa	zi	ņo

jums	–	sa	ka	rā	ar	Jā	ņa	Cim	zes	200	ga
du	 ju	bi	le	ju	 un	 Vid	ze	mes	 drau	dzes	
sko	lu	 sko	lo	tā	ju	 se	mi	nā	ra	 di	bi	nā	ša
nas	 175.ga	da	die	nu	 Val	kas	 se	ni	oru	
ko	ra	virs	val	des	vār	dā	ti	ka	pa	zi	ņots,	
ka	 Val	kas	 se	ni	oru	 ko	rim	 tiks	 dots	
vārds	«Dzies	mu	ro	ta».
No	vē	lam	ko	rim	ga	ru	un	ska	nī	gu	

mū	žu!	v

Vidzemesseniorukori
godinaJāniCimzi

Teksts un foto: ZaneBrūvere

Val kas se ni oru ko ris turp māk ne sīs vār du «Dzies mu ro ta»

26.ap	rī	lī	Val	kā	sa	brauks	Lat	vi
jas	se	ni	oru	vien	da	bī	gie	un	jauk	tie	
vo	kā	lie	 an	sam	bļi,	 lai	 pie	da	lī	tos	 II	
Lat	vi	jas	Se	ni	oru	vo	kā	lo	an	sam	bļu	
kon	kur	sā,	 kas	 sāk	sies	 plkst.	 12.00	
Val	kas	 kul	tū	ras	 na	mā.	 Kon	kur	sa	
mēr	ķis	ir	sek	mēt	se	ni	oru	ak	tī	vu	un	
ra	do	šu	 līdz	da	lī	bu	 Lat	vi	jas	 kul	tū
ras	pro	ce	sā,	no	teikt	la	bā	kos	se	ni

oru	 vo	kā	los	 an	sam	bļus	 –	 kon
kur	sa	uz	va	rē	tā	jus.
Kon	kur	su	or	ga	ni	zē	Lat	vi	jas	Na

ci	onā	lais	kul	tū	ras	centrs	sa	dar	bī	bā	
ar	Val	kas	no	va	da	paš	val	dī	bu.
Ie	eja	brī	va,	 ik	viens	aici	nāts	zie

dot	 mēr	ķim	 «Cim	zes	 pie	mi	nek	ļa	
res	tau	rā	ci	ja».	v

Ieeja bez maksas

J.Cimzes200gadujubileja[



 Nr. 53 2014.gada 28.martā

«Radošajāsdienās»tapušipavasarīgitkrekli

Teksts un foto: IlzeKrastiņa

Bied	rī	bas	 «At	balsts	
Val	kai»	 pro	jek	ta	 2012.
EEZ/PP/1/MIC/014/017	ie
tva	ros	 or	ga	ni	zē	ta	jā	 brī	vā	
lai	ka	 ak	ti	vi	tā	tē	 «Ra	do	šā	
die	na»	 šā	 ga	da	 pir	ma	jos	
mē	ne	šos	 Val	kas	 no	va	da	
pa	gas	tu	bēr	niem	ti	ka	pie
dā	vāts	 ap	glez	not	 tkrek
lus	 ar	 lat	vie	šu	 rak	stu	 zī
mēm.	Šīs	no	dar	bī	bas	5	pa
gas	tos	ko	pu	mā	ap	mek	lē	ja	
97	 da	līb	nie	ki.	 No	dar	bī
bām	 ne	pie	cie	ša	mie	 ma	te

ri	āli	 un	 tkrek	li	 ti	ka	 ie	gā
dā	ti	 pro	jek	ta	 ie	tva	ros	 un	
da	līb	nie	kiem	pie	da	lī	ša	nās	
bi	ja	bez	mak	sas.
Sā	ku	mā	 no	dar	bī	bu	 da

līb	nie	ki	 ti	ka	 ie	pa	zīs	ti	nā	ti	
ar	 lat	vie	šu	 rak	stu	zī	mēm.	
Tam	 se	ko	ja	 il	gas	 ra	do	šas	
stun	das	 un	 ti	kai	 tad	 vei
ku	mu	 va	rē	ja	 ska	tīt	 uz	
tkrek	la.	Ar	 īpa	šu	pa	cie	tī
bu	ra	do	šās	die	nas	va	dī	tā
jus	pār	stei	dza	pui	ši	Ēr	ģe
mē.	 Kār	ķos	 un	 Zvār	ta	vas	
pa	gas	tā	kā	al	laž	bēr	ni	ir	ar	
lie	lu	 iz	do	mu	 –	 mei	te	nes	

rak	stu	zī	mes	pa	cen	tās	 sa
kom	bi	nēt	 ar	 mūs	die	nī
giem	 ele	men	tiem.	 Vij	cie
mā	un	arī	Kār	ķos	lie	la	vēl
me	bi	ja	uz	tkrek	la	uz	rak
stīt	 sa	vu	 vār	du.	 Val	kas	
pa	gas	ta	 bēr	ni	 bi	ja	 lep	ni,	
ka	 va	rēs	 sa	vu	 vei	ku	mu	
pa	rā	dīt	mā	ji	nie	kiem.	
Va	ram	dro	ši	se	ci	nāt,	ka	

šīs	no	dar	bī	bas	vis	iem	de
va	po	zi	tī	vas	emo	ci	jas,	gan
da	rī	ju	mu	par	sa	vu	vei	ku
mu	un	pa	lie	ko	šu	pie	mi	ņu,	
ko	 sā	ko	ties	 sil	tā	kam	 lai
kam	va	rēs	val	kāt.	v

2014.ga	da	 24.feb	ru	ārī,	
Val	kā,	 Val	kas	 no	va	da	 do	mē	
starp	Val	kas	no	va	da	do	mi	un	
SI	A	 «Vid	ze	mes	 ener	go	celt
nieks»,	reģ.	Nr.	4410300	8831	
ti	ka	 pa	rak	stīts	 būv	dar	bu	 lī
gums	 «Ūdens	saim	nie	cī	bas	
in	fra	struk	tū	ras	at		īs	tī	ba.	Cen
tra	li	zē	tas	 ūdens	ap	gā	des	 un	
ka	na	li	zā	ci	jas	 tīk	lu,	 ka	na	li	zā
ci	jas	sūk	ņu	sta	ci	jas	būv	nie	cī
ba,	 no	tek	ūde	ņu	 at		ī	rī	ša	nas	
ie	kār	tu	re	kon	struk	ci	ja	Val	kas	
no	va	da	Kār	ķu	cie	mā».
Lī	gums	 tiks	 īs	te	nots	 Eiro

pas	Re	ģi	onā	lās	at		īs	tī	bas	fon
da	 līdz	fi		nan	sē	tā	 pro	jek	ta	
«Ūdens	saim	nie	cī	bas	 at		īs	tī	ba	
Val	kas	no	va	da	Kār	ķu	cie	mā,	
2.	kār	ta»,	Nr.	3DP	/3.4.1.1.0./	
13/AP	IA/CFLA/121/067	 ie
tva	ros.
Lī	gu	ma	 ie	tva	ros	 pa	re	dzēts	

re	kon	stru	ēt	 eso	šās	no	tek	ūde
ņu	at		ī	rī	ša	nas	ie	kār	tas,	ka	na	li
zā	ci	jas	 sūk	ņu	 sta	ci	ju,	 ka	na	li
zā	ci	jas	 un	 ūdens	ap	gā	des	 tīk

lus	Kār	ķu	cie	mā.	
Bū	vuz	rau	dzī	bu	 ob	jek	tā	

veiks	SI	A	«Ge	o	Con	sul	tants»,	
reģ.	Nr.	40003340949,	bet	au
to	ruz	rau	dzī	bu	 SI	A	 «Fir	ma	
L4».	reģ.	Nr.	40003236001,	kas	
2013.ga	dā	 iz	strā	dā	ja	 teh	nis	ko	
pro	jek	tu.
Lī	gu	ma	 ko	pē	jās	 iz	mak	sas	

ir	 317 175,44	 eiro,	 269 599,12	
eiro	no	at		ie	ci	nā	mām	iz	mak
sām	fi		nan	sē	Eiro	pas	Sa	vie	nī
ba,	 sa	vu	kārt,	 15 858,77	 eiro	
no	 at		ie	ci	nā	mām	 iz	mak	sām	
tiek	 seg	ti	 no	 paš	val	dī	bas/fi	
nan	sē	ju	ma	 sa	ņē	mē	ja	 lī	dzek
ļiem.
Pro	jek	ta	mēr	ķis	ir	ūdens	ap

gā	des	 un	 no	tek	ūde	ņu	 sa	vāk
ša	nas	un	at		ī	rī	ša	nas	kva	li	tā	tes	
uz	la	bo	ša	na	un	ūdens	saim	nie
cī	bas	 pa	kal	po	ju	mu	 pie	eja	mī
bas	pa	pla	ši	nā	ša	na,	no	dro	ši	not	
kva	li	ta	tī	vu	dzī	ves	 vi	di,	 sa	ma
zi	not	 vi	des	 pie	sār	ņo	ju	mu	 un	

ūdens	til	pju	 eit	ro	fi		kā	ci	ju,	 sek
mē	jot	ūdens	re	sur	su	un	ener
go	re	sur	su	 ra	ci	onā	lu	 iz	man	to
ša	nu.
Pro	jek	ta	«Ūdens	saim	nie	cī

bas	 at		īs	tī	ba	 Val	kas	 no	va	da	
Kār	ķu	 cie	mā,	 2.	 kār	ta»,	 Nr.	
3DP/3 .4 .1 .1 .0 . /13/AP	IA/
CFLA/121/067	 ko	pē	jās	 at		ie
ci	nā	mās	 iz	mak	sas	 ir	
381 703,62	 eiro,	 no	 tām	
324 448,08	 eiro	 fi		nan	sē	 Eiro
pas	 Re	ģi	onā	lās	 at		īs	tī	bas	
fonds,	bet	at	li	ku	šo	da	ļu	sedz	
fi		nan	sē	ju	ma	 sa	ņē	mējs	 –	 Val
kas	no	va	da	do	me.
Pēc	 in	for	mā	ci	jas	 par	 pro

jek	ta	 īs	te	no	ša	nu	 lū	dzu	 vēr
sties	Kār	ķu	pa	gas	ta	pār	val	dē	
(«Aus	mas»,	 Kār	ķi,	 Kār	ķu	
pag.,	 Val	kas	 no	vads,	 tālr. 
64728020)	vai	Val	kas	no	va	da	
do	mes	At		īs	tī	bas	un	pro	jek	tu	
da	ļā	 (Se	mi	nā	ra	 ie	lā	 9,	Val	ka,	
tālr.	64722236).	v

EIRO	PAS	SA	VIE	NĪ	BA

NoslēgtsbūvdarbulīgumsparKārķu
ciemaūdenssaimniecībasinfrastruktūras

objekturekonstrukciju

PRO	JEK	TU	«ŪDENS	SAIM	NIE	CĪ	BAS	AT	TĪS	TĪ	BA	VAL	KAS	NO	VA	DA	KĀR	ĶU
	CIE	MĀ,	2	KĀR	TA»	LĪDZ	FI	NAN	SĒ	EIRO	PAS	SA	VIE	NĪ	BA.

FI	NAN	SĒ	JU	MA	SA	ŅĒ	MĒJS	ŠĪ	PRO	JEK	TA	IE	TVA	ROS	IR	VAL	KAS	NO	VA	DA	DO	ME.
PRO	JEK	TA	AD	MI	NIS	TRA	TĪ	VĀS,	FI 	NAN	ŠU	UN	TEH	NIS	KĀS	VA	DĪ	BAS	UZ	RAU	DZĪ	BU	
NO	DRO	ŠI	NA	LR	VI	DES	AIZ	SAR	DZĪ	BAS	UN	RE	ĢI	ONĀ	LĀS	AT	TĪS	TĪ	BAS	MI	NIS	TRI	JA.

IeguldījumsTavānākotnē!

Noslēgtslīgumsparsadzīves
izgāztuves«Celīši»rekultivāciju
ValkasnovadaVijciemapagastā

2014.ga	da	17.mar	tā,	Val
	kā,	 Val	kas	 no	va	da	 do	mē	
starp	 Val	kas	 no	va	da	 do	mi	
un	 SI	A	 «Val	kas	 me	li	orā	ci
ja»,	reģ.	Nr.	44103005549	ti
ka	pa	rak	stīts	lī	gums	par	sa
dzī	ves	 at	kri	tu	mu	 iz	gāz	tu
ves	 «Ce	lī	ši»	 re	kul	ti	vā	ci	jas	
teh	nis	kā	 pro	jek	ta	 iz	strā	di,	
au	to	ruz	rau	dzī	bu	 un	 re	kul
ti	vā	ci	jas	 būv	dar	bu	 veik	ša
nu.
Lī	gums	tiks	īs	te	nots	Eiro

pas	 Sa	vie	nī	bas	 Ko	hē	zi	jas	
fon	da	 līdz	fi		nan	sē	tā	 pro	jek
ta	 «Sa	dzī	ves	 at	kri	tu	mu	 iz
gāz	tu	ves	«Ce	lī	ši»	re	kul	ti	vā
ci	ja	Val	kas	no	va	da	Vij	cie	ma	
pa	gas	tā»,	 Nr.	 3DP/3.5.1.2.1	
/13/IPI	A/VA	RAM/001	 ie	tva	
ros.
Bū	vuz	rau	dzī	bu	 ob	jek	tā	

veiks	 SI	A	 «Fir	ma	 L4»,	 reģ.	
Nr.	40003236001.
Lī	gu	ma	 ko	pē	jās	 iz	mak

sas	 ir	 131708,12	 EUR.	 No	
ko	pē	jām	 at		ie	ci	nā	mām	 iz
mak	sām	 96755,28	 EUR	 ap
mē	rā	fi		nan	sē	Eiro	pas	Sa	vie
nī	ba,	 sa	vu	kārt,	 17074,46	
eiro	 no	 at		ie	ci	nā	mām	 iz
mak	sām	 tiek	 seg	ti	 no	 paš
val	dī	bas/fi		nan	sē	ju	ma	 sa	ņē
mē	ja	lī	dzek	ļiem.
Pro	jek	ta	 ie	tva	ros	 pa	re

dzēts	 re	kul	ti	vēt	 slēg	to	 sa
dzī	ves	 iz	gāz	tu	vi	 «Ce	lī	ši»	
at	bil	sto	ši	 spē	kā	 eso	šiem	
nor	ma	tī	va	jiem	ak	tiem.
Pēc	in	for	mā	ci	jas	par	pro

jek	ta	īs	te	no	ša	nu	lū	dzu	vēr
sties	Val	kas	no	va	da	do	mes	
At		īs	tī	bas	 un	pro	jek	tu	 da	ļā	
(Se	mi	nā	ra	ie	lā	9,	Val	ka,	tālr.	
64722236).	v

PRO	JEK	TU	«SA	DZĪ	VES	AT	KRI	TU	MU	
IZ	GĀZ	TU	VES	«CE	LĪ	ŠI»	RE	KUL	TI	VĀ	CI	JA	
VAL	KAS	NO	VA	DA	VIJ	CIE	MA	PA	GAS	TĀ»	
LĪDZ	FI	NAN	SĒ	EIRO	PAS	SA	VIE	NĪ	BA.

FI	NAN	SĒ	JU	MA	SA	ŅĒ	MĒJS	ŠĪ	PRO	JEK	TA	
IE	TVA	ROS	IR	VAL	KAS	NO	VA	DA	DO	ME.

EIRO	PAS	SA	VIE	NĪ	BA

Teksts: EduardsIvļevs, Val kas 
no va da do mes At tīs tī bas un pro jek tu 
da ļas pro jek tu va dī tājs

Teksts: EduardsIvļevs, Val kas no va da do mes At tīs tī bas 
un pro jek tu da ļas pro jek tu va dī tājs

[ EiropasSavienībafinansē

Sacensībunorise
Sacensības	 notiek	 30.aprīlī	

Kārķos.	 No	 pulk	sten	 12.00	
līdz	 13.00	 teh	nis	kā	 ko	mi	si	ja	
(dzi	nē	ju	kārts	mē	rī	ša	na);	star
ta	 nu	mu	ra	 pie	šķir	ša	na	 pie	
Kār	ķu	pa	gas	ta	pār	val	des.	
Pulk	sten	 14.00	 sa	cen	sī	bu	

sā	kums	pie	Kār	ķu	spor	ta	na
ma.

Tehniskienoteikumi
La	bām	 lie	tām	 nav	 ne	kā	

lie	ka!	 Kā	 dzi	nējs	 –	 mo	tors	
dar	bo	jās	ko	ka	zars	vai	maik	s
te,	 ku	ra	 iz	tais	no	jo	ties	 velk	
auk	lu,	un	tā	griež	asi	ar	ri	te
ņiem.	 Au	to	 de	ta	ļu	 iz	mē	ri,	
for	ma,	 krā	sa...un	 viss	 pā	rē
jais...jū	su	brī	va	iz	vē	le.	Uz	var	
tā	lāk	aiz	brau	ku	šais!
Spēk	ra	ti	 tiek	 sa	da	lī	ti	 kla

sēs	 pēc	 maiksts	 (dzi	nē	ja	
kārts)	ga	ru	ma	–	līdz	1	m;	1	–	

2m;	 virs	 2	met	riem.	 Būs	 arī	
brī	vā	kla	se,	jaun	ra	de	bez	no
tei	ku	miem	(brī	va	jā	kla	sē	tiek	
ie	skai	tī	ti	arī	au	to	ar	vai	rā	kām	
dzi	nē	ja	 kār	tīm).	 Teh	nis	kais	
ties	ne	sis	Lat	vi	jas	Amat	nie	cī
bas	 ka	me	ras	 pre	zi	dents	 Rī
gas	 Teh	nis	kās	 uni	ver	si	tā	tes	
aso	ci	ētais	 pro	fe	sors	 Vil	nis	
Kā	zāks.	
Šī	 brī	ža	 pa	sau	les	 re	kords	

pie	der	 vij	cie	mie	tim	 Val	dim	
Šai	cā	nam	–	34,2	met	ri.

Kat	rā	kla	sē	pir	mo	trīs	vie
tu	 ie	gu	vē	ji	 tiek	 ap	bal	vo	ti	
ar	Lat	vi	jas	Amat	nie	cī	bas	ka
me	ras,	Rī	gas	Teh	nis	kās	 uni
ver	si	tā	tes,	 Lat	vi	jas	 Iz	gud	ro
tā	ju	bied	rī	bas	un	Val	kas	no
va	da	 do	mes	 bal	vām.	 Jaun	a	
pa	sau	les	 re	kor	da	 uz	stā	dī	tā
jam	nau	das	bal	va	100	EUR.
Pro	tams,	kā	pa	ras	ti,	Me	ža	

die	nu	ie	tva	ros	būs	darbs	da
bas	ob	jek	tos,	dar	bo	sies	RTU	
za	ļā	 ko	ka	 dar	bnī	ca,	 al	pī	nis

ma	ak	ti	vi	tā	tes	un	jau	nums	–	
ēnu	te	āt	ris.	
Pa	sā	ku	mu	va	dīs	vi	des	pēt

nieks	un	žur	nā	lists	Mā	ris	Ol
te,	 la	bu	 omu	 uz	tu	rēs	 dzies
mi	nieks	un	kro	dzi	nieks	Gu
nārs	 Mei	jers.	 Pa	do	diet	 zi	ņu	
tā	lāk!
Sī	kā	kai	 in	for	mā	ci	jai:	 Kār

ķu	pa	gas	ta	 pa	do	me,	 San	dra	
Pils	kal	ne	 26068289;	 san	dra.
pils	kal	ne@val	ka.lv v

TrešāskokaautosacensībasKārķosjau30.aprīlī
Teksts: SandraPilskalne
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Me	di	cī	nis	kās	ko	mi	si	jas	spe	ci	ālis	ti	po	li	klī	ni	kā	
Val	kā	strā	dās,	piekt	dien,	4.ap	rī	lī.	Būs	pie	ejams	
ķi	rurgs,	nei	ro	logs,	of	tal	mo	logs,	oto	la	rin	go	logs,	
nar	ko	logs	 un	 arod	sli	mī	bu	 ārsts.	 Va	rēs	 veikt	
elek	tro	gar	di	og	ram	mas	un	rent	ge	na	iz	mek	lē	ju
mus,	kā	arī	no	dot	ana	lī	zes.	Jau	nums	klien	tu	ēr
tī	bām	–	ko	mi	si	jas	lai	kā	būs	ie	spē	jams	iz	da	rīt	arī	
audio	met	ri	jas	un	spi	rog	rā	fi		jas	iz	mek	lē	ju	mus.
Pie	teik	ša	nās	 uz	 ko	mi	si	ju	 po	li	klī	ni	kas	 re	ģis

tra	tū	rā	Val	kā,	tālr.	64722307.	v

SI	A	ZA	AO	(ZA	AO),	vei
cot	 at	kri	tu	mu	 ap	saim	nie	ko
ša	nu	Val	kas	pil	sē	tā,	re	gu	lā	ri	
no	vē	ro	 ne	šķi	ro	tu	 sa	dzī	ves	
at	kri	tu	mu	 iz	me	ša	nu	 vie	tās,	
kur	uz	stā	dī	ti	šķi	ro	to	at	kri	tu
mu	kon	tei	ne	ri	jeb	EKO	pun	k
ti,	īpa	ši	ad	re	sēs	Rai	ņa	ie	lā	18,	
Rī	gas	ie	lā	6,	6a,	6b	un	Ausek
ļa	ie	lā	46,	48,	50,	52.	Da	ži	ie
dzī	vo	tā	ji	ne	ti	kai	ar	ne	šķi	ro
tiem	at	kri	tu	miem	bo	jā	šķi	ro
to	 at	kri	tu	mu	 kon	tei	ne	ru	 sa
tu	ru,	bet	no	vie	to	jot	da	žā	dus	
at	kri	tu	mu	 vei	dus	 bla	kus	
kon	tei	ne	riem,	 vei	do	 ne	le	gā
las	at	kri	tu	mu	iz	gāz	tu	ves	paš	
val	dī	bas	 te	ri	to	ri	jā.	 Tur	klāt,	
pēc	 acu	lie	ci	nie	ku	 stās	tī	tā,	
Val	kas	 jaun	ie	ši	 šķi	ro	ša	nai	
pa	re	dzē	tos	kon	tei	ne	rus	mēdz	
iz	man	tot	lē	kā	ša	nai,	līdz	ar	to	

bo	jā	jot	kon	tei	ne	ru	vā	kus.
Bie	ži	vien	ie	dzī	vo	tā	ji	ne	ie

vē	ro	 uz	lī	mes	 uz	 kon	tei	ne
riem	 ar	 no	rā	dēm,	 kas	 jā	met	
kat	rā	no	šķi	ro	ša	nai	pa	re	dzē
ta	jiem	 kon	tei	ne	riem.	 Pie	mē
ram,	 stik	la	 pu	de	les	 tiek	 iz
mes	tas	 kon	tei	ne	ros,	 kas	 pa
re	dzē	ti	 pa	pī	ram,	 sa	dzī	ves	
ķī	mi	jas	 un	 kos	mē	ti	kas	 ie	pa
ko	ju	mam,	po	li	eti	lē	nam,	me
tā	lam	 un	 PET	 dzē	rie	nu	 pu
de	lēm,	lai	gan	bla	kus	at	ro	das	
at	se	višķs	 kon	tei	ners	 pu	de	ļu	
un	bur	ku	 stik	lam.	Ta	jā	pa	šā	
kon	tei	ne	rā	 ne	re	ti	 ir	 ie	mes	ti	
arī	 ap	ģēr	ba	 ga	ba	li,	 kas	 nav	
otr	rei	zē	ja	 iz	ej	vie	la	 un	 ir	 lie
ka	mi	 pie	 ne	šķi	ro	tiem	 sa	dzī
ves	at	kri	tu	miem.	At	gā	di	nām,	
ka	 lo	gu	 stik	lu	 ne	drīkst	 iz
mest	 ne	 pu	de	ļu	 un	 bur	ku	
stik	lam	pa	re	dzē	ta	jos	kon	tei

ne	ros,	 ne	 kon	tei	ne	ros,	 kas	
pa	re	dzē	ti	pa	pī	ram,	 sa	dzī	ves	
ķī	mi	jas	 un	 kos	mē	ti	kas	 ie	pa
ko	ju	mam,	po	li	eti	lē	nam,	me
tā	lam	 un	 PET	 dzē	rie	nu	 pu
de	lēm,	 bet	 tas	 ir	 no	do	dams	
EKO	 lau	ku	mā	 Aus	tras	 ie	lā	
10	bez	mak	sas.	
ZA	AO	 pa	tei	cas	 vis	iem,	

ku	ri	līdz	šim	ir	ie	klau	sī	ju	šies	
pa	do	mos	par	at	kri	tu	mu	šķi
ro	ša	nas	 ne	pie	cie	ša	mī	bu,	 ie
vē	ro	 vi	zu	ālās	 un	 rak	stis	kās	
no	rā	des	 uz	 kon	tei	ne	riem,	
veic	pa	rei	zu	šķi	ro	ša	nu,	rī	ko
jo	ties	da	bai	drau	dzī	gi!
Ie	dzī	vo	tā	jiem,	 ku	riem	 ir	

jau	tā	ju	mi	par	at	kri	tu	mu	šķi

ro	ša	nu,	 šķi	ro	ša	nai	 de	rī	ga
jiem	at	kri	tu	mu	vei	diem,	kon
tei	ne	ru	pie	eja	mī	bu,	bez	mak
sas	 pa	kal	po	ju	miem,	 ku	riem	
vēl	nav	lī	gu	ma	ar	at	kri	tu	mu	
ap	saim	nie	ko	tā	ju	 ir	 jā	sa	zi	nās	

ar	ZA	AO	pa	tāl	ru	ni	64281250	
vai	rak	stot	uz	epas	tu	za	ao@
za	ao.lv	vai	jā	mek	lē	in	for	mā
ci	ja	 uz	ņē	mu	ma	 mā	jas	 la	pā	
www.za	ao.lv.	v

Teksts: ZaneLeimane, SI A ZA AO sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Dažādi

EKOpunktiparedzētiTIKAIšķirotiematkritumiem

Teksts: Vid ze mes slim nī cas sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te Be ni ta Bri la

Medicīniskākomisijaaprīlī

[

Zie	do	jot	asi	nis,	Ta	vā	or	ga
nis	mā	 tiek	 sti	mu	lē	ta	 asins	ra
des	 sis	tē	ma,	 at	jau	no	jot	 asins	
sa	stā	vu.	Tā	tad,	ve	se	lam	cil	vē
kam	asins	zau	dē	jums	nav	kai
tīgs.	Tie	ši	ot	rā	di,	do	no	ri	ma	zāk	
sli	mo	ar	akū	tām	un	hro	nis	kām	
sli	mī	bām!	Ie	sais	to	ties	asin	sdo
no	ru	kus	tī	bā,	Tev	ir	ie	spē	ja	pa
lī	dzēt	 ne	lai	mē	 no	nā	ku	ša	jiem,	
kam	 ne	pie	cie	ša	mas	 asi	nis.	
Gan	da	rī	jums:	 asins	 no	do	ša	na	
rai	sa	 po	zi	tī	vas	 iz	jū	tas.	 Tu	 esi	
pa	lī	dzē	jis	kā	dam	grū	tā,	var	būt	
pat	iz	šķi	ro	šā	brī	dī.
Pirms	 asins	 zie	do	ša	nas	 do

no	ram	no	sa	ka	asins	gru	pu	un	
Rh	 pie	de	rī	bu	 (pirm	rei	zē	jiem	
do	no	riem),	 kā	 arī	 he	mo	glo	bī
na	 lī	me	ni.	 Iz	mek	lē	ša	na	 tiek	
veik	ta	 bez	mak	sas	un	Tu	va	ri	
sa	ņemt	ana	lī	žu	re	zul	tā	tus,	par	
to	pirms	asins	 zie	do	ša	nas	pa
zi	ņo	jot	 do	no	ru	 re	ģis	tra	to	ram.	
Zi	ņas	 par	 pār	bau	žu	 re	zul	tā
tiem	Tu	va	ri	sa	ņemt	per	so	nī	gi,	
ne	ātr	āk	kā	5	dar	ba	die	nas	pēc	
asins	 zie	do	ša	nas,	 līdz	i	 ņe	mot	
per	so	nu	 ap	lie	ci	no	šu	 do	ku
men	tu.
Pirms	asins	zie	do	ša	nas	ob	li

gā	ti	 ir	 ne	pie	cie	šams	 ie	tu	rēt	
vieg	lu	mal	tī	ti	 un	 lie	tot	daudz	
šķid	ru	mu!	Tā	pēc	pirms	zie	do
ša	nas	Te	vi	pa	cie	nās	ar	bro	kas
tīm.	 Ne	aiz	mir	sti	 lie	tot	 daudz	
šķid	ru	ma	arī	 pēc	 asins	 zie	do
ša	nas!	 Kom	pen	sā	ci	ju	 pus	die

nām:	 lai	
pēc	 asins	
zie	do	ša	nas	
pro	ce	dū	ras	
va	rē	tu	 ie
stip	ri	nā	ties	
un	 at	gūt	 spē	kus,	 Tu	 saņem
sinau	das	 kom	pen	sā	ci	ju	 pus
die	nām	–	4,27	eiro.
Tev	pie	nā	kas	brī	va	die	na	sa

ska	ņā	ar	LR	Dar	ba	li	ku	ma	74.
pan	tā	 no	teik	to	 at	lī	dzī	bu	 (ja	
dar	bi	nie	kam	 ir	 no	teik	ta	 lai	ka	
al	ga	–	iz	mak	sā	no	teik	to	dar	ba	
sa	mak	su,	 ja	 akor	da	 al	ga	 –	 iz
mak	sā	vi	dē	jo	 iz	peļ	ņu),	 ja,	«ie
priekš	 par	 to	 pa	zi	ņo	jot	 dar	ba	
de	vē	jam,	 ārst	nie	cī	bas	 ie	stā	dē	
no	dod	 asi	nis».	 «Dar	bi	nie	kam,	
kurš	 ārst	nie	cī	bas	 ie	stā	dē	 no
dod	 asi	nis,	 pēc	 kat	ras	 šā	das	
die	nas	 pie	šķir	 at	pū	tas	 die	nu,	
iz	mak	sā	jot	74.pan	ta	tre	ša	jā	da
ļā	no	teik	to	at	lī	dzī	bu.	Dar	bi	nie
kam	un	dar	ba	de	vē	jam	vie	no
jo	ties,	 šo	 at	pū	tas	 die	nu	 var	
pie	šķirt	ci	tā	lai	kā.»
Ja	Tavs	dar	ba	de	vējs	iz	tu	ras	

no	rai	do	ši	 un	 ne	pie	šķir	 brīv
die	nu,	 Tev	 ir	 tie	sī	bas	 vēr	sties	
Valsts	 Dar	ba	 in	spek	ci	jā,	 zva
not	 uz	 tele	fo	na	 nu	mu	ru	
67186522,	67186523!
Ja	 iz	rā	dī	sies,	 ka	 ve	se	lī	bas	

pro	blē	mu	dēļ	 Tev	nav	 at	ļauts	
no	dot	 asi	nis,	 Tu	 va	ri	 sa	ņemt	
ap	lie	ci	no	šu	iz	zi	ņu.	
Ne	aiz	mir	stiet	mā	jās	pa	si!	v
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Pa	sau	les	 eko	no	mis	kās	 krī	zes	 ie	tek	mē	
Lat	vi	jā	 ti	ka	 pie	dzī	vo	ti	 di	vi	 sma	gas	 krī	zes	
ga	di,	 bet	 No	dar	bi	nā	tī	bas	 valsts	 aģen	tū	ra	
(NVA)	sek	mī	gi	ri	si	nā	ja	tai	uz	ti	cē	tos	uz	de	vu
mus,	tā	dē	jā	di	do	dot	sa	vu	ar	ta	vu	valsts	eko
no	mis	ka	jā	 at		īs	tī	bā	 un	 krī	zes	 ma	zi	nā	ša	nā.	
Re	ģis	trē	tais	bez	dar	ba	lī	me	nis	val	stī	no	17,3%	
2010.ga	da	 mar	tā	 ir	 sa	ma	zi	nā	jies	 uz	 9,1%	
2013.ga	da	 31.ok	tob	rī,	 pat	la	ban	 ir	 sta	bi	li	zē
jies,	ar	ten	den	ci		ne	daudz	sa	ma	zi	nā	ties.	
2013.ga	da	 30.jū	li	jā	 Mi	nis	tru	 ka	bi	nets	

ap	stip	ri	nā	ja	 Re	emi	grā	ci	jas	 at	bal	sta	 pa	sā
ku	mu	plā	nu	2013.	Līdz	2016.ga	dam,	ku	rā	
no	teik	ti	re	emi	grā	ci	ju	vei	ci	no	ši	rī	cī	bas	vir
zie	ni	un	pa	sā	ku	mu	ko	pums	ar	to	īs	te	no	ša
nas	 ter	mi	ņiem	 un	 sa	gai	dā	mo	 re	zul	tā	tu.	
Ta	jā	ļo	ti	no	zī	mī	ga	lo	ma	ir	arī	NVA.	Tas	pa
redz,	ka	 sa	vas	kom	pe	ten	ces	 ie	tva	ros	pie
dā	vā	sim	in	for	mā	ci	ju	un	kon	sul	tā	ci	jas	par	
dar	ba	 tir	gus	 pie	dā	vā	ju	miem,	 re	ģis	trē	ta
jām	 va	kan	cēm,	 dar	ba	 un	 dzī	ves	 ap	stāk
ļiem	Lat	vi	jā.	 Šī	 in	for	mā	ci	ja	 būs	pie	eja	ma	
NVA	mā	jas	la	pā,	 ap	mek	lē	jot	CV	va	kan	ču	
por	tā	lu.
Gal	ve	nais	 uz	de	vums,	 lai	 snieg	tu	 pa	lī

dzī	bu	ār	ze	mēs	dzī	vo	jo	ša	jiem	Lat	vi	jas	pie
de	rī	ga	jiem	 un	 vi	ņu	 ģi	me	nes	 lo	cek	ļiem,	
ku	ri	vē	las	at	griez	ties	Lat	vi	jā,	ir	vi	ņu	in	for
mē	ša	na	par	 ie	spē	jām	un	at	bal	stu,	 ko	var	
sniegt	NVA.
Lai	no	dro	ši	nā	tu	pēc	 ie	spē	jas	pil	nī	gā	ku	

in	for	mā	ci	ju	 par	 no	dar	bi	nā	tī	bas	 ie	spē	jām	
Val	kas	 fi		li	ālē	 dar	ba	 mek	lē	tā	jiem	 Lat	vi	jā,	
kā	 arī	 ār	ze	mēs	 dzī	vo	jo	ša	jiem,	mū	su	mā
jas	la	pā,	sa	dar	bī	bā	ar	no	va	du	paš	val	dī	bām,	
di	vas	rei	zes	ga	dā	tiks	snieg	ta	in	for	mā	ci	ja	
par	 dar	ba	 tir	gus	 si	tu	āci	ju,	 pie	eja	ma	jiem	
pa	kal	po	ju	miem	 un	 ak	tu	ali	tā	tēm.	 Tā	 būs	
pie	eja	ma	 mū	su	 mā	jas	 la	pā	 ht	p://www.
nva.gov.lv/val	ka/.
No	dar	bi	nā	tī	bas	valsts	aģen	tū	ras	Val	kas	

fi		li	āle	ap	kal	po	klien	tus		dar	ba	mek	lē	tā	jus,	
bez	darb	nie	kus,	 dar	ba	 de	vē	jus	 Val	kas,	
Smil	te	nes	un	Stren	ču	no	va	dos.	In	for	mā	ci
ja	par	NVA	pa	kal	po	ju	miem	kat	rā	no	no	va
diem	 būs	 pie	eja	ma	 arī	 vi	su	 trīs	 no	va	du	
mā	jas	 la	pās.	 Val	kas	 fi		li	āle	 at	ro	das	Val	kā,	
Rai	ņa	 ie	lā	 16.	 (tel.64723871).	 Šeit	 var	 sa
ņemt	in	for	mā	ci	ju	par	brī	va	jām	dar	ba	vie
tām	no	va	dos	un	pie	eja	ma	vis	pla	šā	kā	bez

mak	sas	 va	kan	ču	 da	tu	 bā	ze	 Lat	vi	jā,	 ku	rā	
brī	vās	 dar	ba	 vie	tas	 ie	spē	jams	 vien	lai	cī	gi	
at	la	sīt	 pēc	 vai	rā	kiem	 pa	ram	te	riem	 –	 pēc	
dar	bī	bas	jo	mas,	re	ģi	ona,	dar	ba	de	vē	ja	no
za	res,	 va	kan	ču	 ie	vie	to	ša	nas	 lai	ka,	 dar	ba	
no	slo	dzes,	kā	arī	ie	vie	tot	sa	vu	CV.	
NVA	 var	 sa	ņemt	 in	for	mā	ci	ju	 un	 kon

sul	tā	ci	jas	 no	 EU	RES	 kon	sul	tan	tiem	 par	
dar	ba	ie	spē	jām	Eiro	pas	Sa	vie	nī	bas	val	stīs,	
par	 va	kan	cēm,	 dzī	ves	 un	 dar	ba	 ap	stāk
ļiem,	pār	cel	ša	nos	uz	dzī	vi	ci	tā	ES/EEZ	val	s
tī,	 kā	 arī	 at	grie	ša	nos	 Lat	vi	jā.	 In	for	mā	ci	ja	
pie	eja	ma	 aģen	tū	ras	 mā	jas	 la	pā	 ad	re	sē:	
www.nva.gov.lv/eu	res.
Vis	i	 ie	priekš	mi	nē	tie	 pa	kal	po	ju	mi	 ir	

bez	mak	sas.	Vai	rāk	 in	for	mā	ci	jas	par	vi
s	iem	 NVA	 pa	kal	po	ju	miem	 ie	spē	jams	 at
rast	 aģen	tū	ras	 mā	jas	la	pā	 vai	 zva	not	 uz	
NVA	 bez	mak	sas	 in	for	ma	tī	vo	 tāl	ru	ni	
80200206.
Ja	vē	la	ties	ie	gūt	in	for	mā	ci	ju	par	val	dī

bas	 iz	strā	dā	to	 Re	emi	grā	ci	jas	 plā	nu	 un	
ta	jā	 no	teik	ta	jiem	uz	de	vu	miem,	 kas	 vei
ca	mi	NVA,	tad	ap	mek	lē	jiet	Eko	no	mi	kas	
mi	nis	tri	jas	mā	jas	la	pu	sa	da	ļā	«Re	emi	grā
ci	jas	 plāns»:	 ht	p://em.gov.lv/em/2nd/	
?cat=30791
Vie	no	ta	jā	 valsts	un	paš	val	dī	bu	por	tā	lā	

www.Lat	vi	ja.lv,	kā	to	pa	redz	Re	emi	grā	ci
jas	at	bal	sta	pa	sā	ku	mu	plāns,	var	iz	man	tot	
pub	lis	ko	pa	kal	po	ju	mu	ka	ta	lo	gu,	kur	vien
ko	pus	tiek	ap	ko	po	ta	un	iz	vie	to	ta	ak	tu	ālā	
in	for	mā	ci	ja	 tau	tie	šiem	 ār	val	stīs	 ne	 ti	kai	
par	jau	tā	ju	miem	sais	tī	bā	ar	no	dar	bi	nā	tī	bu	
(sa	da	ļā:	 No	dar	bi	nā	tī	ba,	 dar	ba	 tie	sī	bas,	
dar	ba	 aiz	sar	dzī	ba),	 bet	 arī	 par	 per	so	nu	
pār	cel	ša	nos	un	uz	tu	rē	ša	nos	Lat	vi	jā	(sa	da
ļā:	Trans	ports,	 tū	risms,	mig	rā	ci	ja,	kon	su
lā	rie	pa	kal	po	ju	mi).	
Šeit	 pie	eja	mā	 in	for	ma	tī	vā	 sa	da	ļa	 par	

bez	dar	ba	 si	tu	āci	ju,	 pie	teik	ta	jām	 va	kan
cēm,	 dar	ba	 de	vē	ju	 pro	gno	zēm	 un	 NVA	
snieg	ta	jiem	pa	kal	po	ju	miem	tiks	pe	ri	odis
ki	 ak	tu	ali	zē	ta.	 Ja	 ne	pie	cie	ša	ma	 kon	krē	ta	
in	for	mā	ci	ja	par	Jūs	in	te	re	sē	jo	ša	jiem	jau	tā
ju	miem	lū	gums	griez	ties	NVA	Val	kas	fi		li
ālē,	 vai	 rak	stot	 epas	tā	 uz	 ad	re	si	 www.
nva.lv,	vai	in	te	re	sē	jo	ties	pie	fi		li	āles	spe	ci
ālis	tiem	 ht	p://www.nva.gov.lv/val	ka/in
dex.php?cid=23.	 Mū	su	 dar	bi	nie	ki,	 sa	vas	
kom	pe	ten	ces	 ie	tva	ros,	 ir	ga	ta	vi	sniegt	at
bil	des	uz	Jūs	in	te	re	sē	jo	ša	jiem	jau	tā	ju	miem	
un	 ne	skaid	rī	bām	 par	 NVA	 pa	kal	po	ju
miem.	v

NodarbinātībasiespējasLatvijāunValkasnovadā
ārzemēsdzīvojošajiemLatvijaspiederīgajiem

unviņuģimeneslocekļiem
Teksts: ErnaPormeistere, NVA Val kas 
fi  li āles va dī tā ja
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IVispārējienoteikumi
1.	Val	kas	no	va	da	do	mes	kul	tū	ras	pro
jek	tu	fi	nan	sē	ša	nas	kon	kur	sa	no	li	kums	
(turp	māk	 tek	stā	 –	 No	li	kums)	 no	sa	ka	
kār	tī	bu,	kā	dā	tiek	ie	snieg	ti,	vēr	tē	ti	un	
fi	nan	si	āli	 at	bal	stī	ti	 kul	tū	ras	 pro	jek	ti,	
ku	ru	re	ali	zā	ci	ja	no	tiek	Val	kas	no	va	dā	
un	 ku	ru	 re	zul	tā	ti	 ir	 sa	bied	ris	ki	 no	zī
mīgs	ie	gu	vums	no	va	dam.
2.	 Kon	kur	sa	 kār	tī	bā	 fi	nan	sē	jums	 tiek	
pie	šķirts	no	kār	tē	jā	ga	dā	Val	kas	no	va
da	do	mes	bu	dže	tā	at	bil	sto	ši	šim	mēr
ķim	plā	no	ta	jiem	lī	dzek	ļiem.
3.	 Vie	na	 pie	teik	tā	 pro	jek	ta	 mak	si	mā
lais	fi	nan	sē	jums	no	Val	kas	no	va	da	do
mes	EUR	355.
4.	 No	li	ku	mā	 iz	vir	zī	tās	 pra	sī	bas	 at	ie
cas	uz	kat	ru	ie	snieg	to	pro	jek	ta	pie	tei
ku	mu,	tai	skai	tā	arī	uz	pro	jek	tiem,	kas	
tiek	ie	snieg	ti	at	kār	to	ti,	pa	pos	miem	vai	
ar	tur	pi	nā	ju	miem.
5.	 Ar	 No	li	ku	mu	 un	 tā	 pie	li	ku	miem	
(pie	tei	ku	ma	 un	 at	skai	tes	 veid	la	pas)	
var	ie	pa	zī	ties	in	ter	ne	ta	tī	mek	ļa	viet	nē	
www.val	ka.lv.

IIKonkursamērķis
unuzdevumi

6.	Kon	kur	sa	mēr	ķis	ir	ak	ti	vi	zēt	Val	kas	
no	va	da	 sa	bied	rī	bu,	 ie	sais	tī	ties	 Val	kas	
no	va	dam	 no	zī	mī	gu,	 sa	bied	rī	bai	 pie
eja	mu	 kul	tū	ras	 pro	jek	tu	 (pa	sā	ku	mu)	
īs	te	no	ša	nā.
7.	Kon	kur	sa	uz	de	vu	mi	ir:
7.1.	 no	teikt	pie	mē	ro	tā	kos	un	at	bil	sto
šā	kos	kul	tū	ras	pro	jek	tus,	kas	vei	ci	nā	tu	
kul	tūr	vi	des	at	īs	tī	bu	no	va	dā;
7.2.	 at	īs	tīt	 jaun	as	 ide	jas	un	pro	jek	tus	
no	va	da	te	ri	to	ri	jā;
7.3.	sek	mēt	ie	dzī	vo	tā	ju	ak	ti	vi	tā	ti	da	žā
dos	lī	me	ņos;
7.4.	vei	ci	nāt	kul	tū	ras	vēr	tī	bu	iz	pla	tī	ša
nu,	to	pie	eja	mī	bu	pla	šai	sa	bied	rī	bai;
7.5.	 vei	ci	nāt	 sa	dar	bī	bu	 starp	da	žā	dām	
sa	bied	rī	bas	gru	pām	un	or	ga	ni	zā	ci	jām;
7.6.	vei	ci	nāt	sa	dar	bī	bu	starp	ie	dzī	vo	tā
jiem	un	paš	val	dī	bu.

IIIKonkursaizsludināšanas 
kārtība

8.	Kon	kurss	tiek	iz	slu	di	nāts	vie	nu	rei
zi	ga	dā.
9.	In	for	mā	ci	ja	par	kon	kur	su	tiek	pub	li
cē	ta	Val	kas	no	va	da	paš	val	dī	bas	mā	jas	
la	pā	www.val	ka.lv	un	Val	kas	no	va	da	
paš	val	dī	bas	 bez	mak	sas	 iz	de	vu	mā	
«Val	kas	No	va	da	Vēs	tis».
10.	Iz	slu	di	not	kon	kur	su,	tiek	no	rā	dīts	
pro	jek	tu	pie	tei	ku	mu	pie	ņem	ša	nas	bei
gu	ter	miņš.
11.	Pro	jek	ta	pie	tei	ku	ma	sa	ga	ta	vo	ša	nai	
pa	re	dzēts	viens	mē	ne	sis.

IVPretendenti
12.	 Kon	kur	sā	 var	 pie	da	lī	ties	 un	 pre
ten	dēt	uz	fi	nan	sē	ju	ma	sa	ņem	ša	nu:	sa
bied	ris	kās	 or	ga	ni	zā	ci	jas,	 pri	vāt	per	so
nas	 un	 ap	vie	nī	bas,	 UR	 re	ģis	trē	tas	
bied	rī	bas,	ku	ras	dar	bo	jas	Val	kas	no	va
da	paš	val	dī	bas	te	ri	to	ri	jā	un	ku	ru	dar
bī	ba	sais	tī	ta	ar	kul	tū	ras	un	kul	tūr	iz	glī

tī	bas	jo	mu.
13.	Kon	kur	sā	ne	var	pie	da	lī	ties	Val	kas	
no	va	da	paš	val	dī	bas	ie	stā	des	un	struk
tūr	vie	nī	bas.

VProjektuiesniegšana
14.	Pro	jek	tu	pie	tei	ku	mi	jā	ie	sniedz	Val
kas	no	va	da	do	mē	vai	jā	no	sū	ta	pa	pas
tu	 –	 ad	re	se:	 Se	mi	nā	ra	 ie	la	 9,	 Val	ka,	
Val	kas	 no	vads,	 LV4701,	 ar	 no	rā	di	
«Kul	tū	ras	 pro	jek	tu	 kon	kur	sam»	 un	
elek	tro	nis	ki	uz	epa	sta	ad	re	si:	kul	tu	ra.
pro	jek	ti@val	ka.lv.
15.	 Pie	dā	vā	ju	mi,	 kas	 ie	snieg	ti	 pēc	mi
nē	tā	ter	mi	ņa,	ne	tiks	pie	ņem	ti.	Pa	pas	tu	
sū	tī	tos	 pie	dā	vā	ju	mus,	 kas	 no	sū	tī	ti	 ar	
pa	sta	zī	mo	gu	pēc	mi	nē	tā	ter	mi	ņa,	ne	at
vēr	tus	no	sū	tīs	at	pa	kaļ	ie	snie	dzē	jam.
16.	Pro	jek	tu	pie	tei	ku	mi	 tiek	 re	ģis	trē	ti	
do	mē.	 Pro	jek	tu	 pie	tei	ku	mi	 pēc	 to	 re
ģis	trē	ša	nas	 ne	tiek	 at	do	ti	 at	pa	kaļ	 pre
ten	den	tiem.
17.	Pre	ten	dents	var	pie	da	lī	ties	kon	kur
sā	ar	ne	vai	rāk	kā	trim	pro	jek	tu	pie	tei
ku	miem.
18.	 In	for	mā	ci	ju	 par	 kon	kur	su	 sniedz	
Val	kas	no	va	da	do	mes	kul	tū	ras	dar	ba	
or	ga	ni	za	tors.

VIProjektunoformējums 
unsaturs

19.	 Pro	jekts	 ie	snie	dzams	 di	vos	 ek
semp	lā	ros	lat	vie	šu	va	lo	dā.	Pro	jek	ta	la
pām	 jā	būt	 caur	šū	tām	 un	 sa	nu	mu	rē
tām	ar	sa	tu	ra	rā	dī	tā	ju.
20.	 Pie	dā	vā	ju	mā	 ie	kļau	ta	jiem	 do	ku
men	tiem	jā	būt	skaid	ri	sa	la	sā	miem,	da
to	rrak	stā,	bez	la	bo	ju	miem.
21.	Uz	pie	tei	ku	ma	for	mas	ir	ie	snie	dzē
ja	pa	raksts.
22.	Pro	jek	ta	pie	tei	ku	ma	sa	turs:
22.1.	pa	rak	stī	tas	pie	tei	ku	ma	veid	la	pas;
22.2.	pro	jek	ta	ap	raksts;
22.3.	pro	jek	ta	iz	mak	su	tā	me,	ku	rā	no
rā	dī	tas	vis	as	 iz	mak	su	po	zī	ci	jas,	 to	at
šif	rē	jums	un	pa	ma	to	jums,	pro	jek	ta	īs
te	no	ša	nai	 ne	pie	cie	ša	mās	 ko	pē	jās	 iz
mak	sas	 (t.sk.	 vis	as	 no	de	vas,	 no	dok	ļi	
un	ci	ti	mak	sā	ju	mi),	uz	rā	dot	kon	krē	tu	
fi	nan	sē	ju	ma	 avo	tu	 –	 pre	ten	den	ta	 vai	
ci	tas	per	so	nas	ie	gul	dī	ju	mu,	ja	tāds	pa
re	dzēts.	 At	se	viš	ķi	 no	rā	dā	ma	 no	 pro
jek	tu	kon	kur	sa	pra	sī	tā	sum	ma;
22.4.	 ie	snie	dzē	ja	 re	ģis	trā	ci	jas	 ap	lie	cī
bas	ko	pi	ja	–	ja	pre	ten	dents	ir	ju	ri	dis	ka	
per	so	na;
22.5.	pro	jek	ta	va	dī	tā	ja	CV;
22.6.	ci	ti	pie	li	ku	mi	pēc	 ie	snie	dzē	ja	 ie
ska	ta.
23.	Pro	jek	ta	ap	rak	stā	jā	ie	tver:
23.1.	 pro	jek	ta	 ne	pie	cie	ša	mī	bas	 pa	ma
to	jums;
23.2.	pro	jek	ta	mēr	ķi	un	uz	de	vu	mi;
23.3.	 plā	no	tie	 pa	sā	ku	mi	 un	 ak	ti	vi	tā
tes;
23.4.	sa	snie	dza	mie	re	zul	tā	ti;
23.5.	in	for	mā	ci	ja	par	pro	jek	ta	īs	te	no	tā
jiem	(īs	te	no	ša	nā	ie	sais	tī	tās	per	so	nas);
23.6.	in	for	mā	ci	ja	par	plā	no	to	mēr	ķau
di	to	ri	ju,mērķ	gru	pu;
23.7.	 in	for	mā	ci	ja	 par	 bu	dže	tu,	 tā	 pa

ma	to	jums,	ie	spē	ja	mie	fi	nan	šu	avo	ti	un	
ie	spē	ja	mie	ie	ņē	mu	mi,	pro	jek	ta	re	ali	zā
ci	jai	 jau	 eso	šie	 fi	nan	šu	 un	 ma	te	ri	ālie	
re	sur	si,	 kā	 arī	 in	for	mā	ci	ja	 par	 ne	pie
cie	ša	mo	 un	 par	 jau	 pie	sais	tī	to	 līdz	fi
nan	sē	ju	mu	un	tā	ap	mē	ru.
23.8.	Pre	ten	dents	at	bild	par	snieg	to	zi
ņu	pa	tie	su	mu.

VIIKomiteja,tāstiesības 
unpienākumi

24.	Ie	snieg	tos	pro	jek	tus	iz	vēr	tē	Val	kas	
no	va	da	do	mes	 Iz	glī	tī	bas,	 kul	tū	ras	un	
spor	ta	ko	mi	te	ja	(turp	māk	tek	stā	–	Ko
mi	te	ja).
25.	 Iz	ska	tot	 pro	jek	tus,	 Ko	mi	te	ja	 ņem	
vē	rā	šo	No	li	ku	mu.
26.	Ko	mi	te	ja	sa	vā	dar	bā	var	pie	ai	ci	nāt	
eks	per	tus,	 spe	ci	ālis	tus,	 ku	riem	 ir	 pa
dom	de	vē	ja	tie	sī	bas.
27.	 Kon	kur	sa	 do	ku	men	tā	ci	ja	 gla	bā	jas	
Val	kas	 no	va	da	 do	mē	 pie	 no	va	da	 do
mes	kul	tū	ras	dar	ba	or	ga	ni	za	to	ra.
28.	Ko	mi	te	jai	ir	tie	sī	bas:
28.1.	pie	šķirt	vie	nam	pro	jek	tam	sum
mu,	kas	ne	pār	sniedz	EUR	355,00;
28.2.	 pie	šķirt	 līdz	 EUR	 355,00	 vai	rā
kiem	pro	jek	tiem,	ja	ko	mi	si	ja	par	at	bal
stā	miem	at	 i	nu	si	lie	lā	ku	skai	tu	pro	jek
tu	 ne	kā	 plā	nots	 at	bal	stīt	 pie	eja	mā	 fi
nan	sē	ju	ma	ie	tva	ros;
28.3.	ne	pie	šķirt	fi	nan	sē	ju	mu	ne	vie	nam	
pro	jek	tam.

VIIIProjektupieteikumu
izvērtēšanaskārtība

29.	 Ko	mi	te	jas	 pie	tei	ku	mu	 at	vēr	ša	nas	
pro	to	ko	lā	par	kat	ru	ie	snieg	to	pro	jek	ta	
pie	tei	ku	mu	tiek	 ie	kļau	tas	šā	das	zi	ņas	
–	 pro	jek	ta	 pie	tei	cējs,	 pro	jek	ta	 no	sau
kums,	 pro	jek	ta	 īs	te	no	ša	nas	 ter	mi	ņi,	
pro	jek	ta	ko	pē	jās	 iz	mak	sas	un	pie	pra
sī	tais	fi	nan	sē	jums.
30.	Ja	ko	mi	te	jas	lo	cek	lis	ir	per	so	nī	gi	ie
in	te	re	sēts	kā	da	ie	snieg	tā	pro	jek	ta	pie
tei	ku	ma	iz	ska	tī	ša	nā,	viņš	par	to	in	for
mē	pā	rē	jos	 ko	mi	te	jas	 lo	cek	ļus	un	ne
pie	da	lās	 bal	so	ju	mā,	 bet	 eks	perts	 vai	
spe	ci	ālists	ne	pie	da	lās	iz	vēr	tē	ju	mā.
31.	Ko	mi	te	jas	sē	des	–	ie	snieg	to	pro	jek
tu	pie	tei	ku	mu	iz	vēr	tē	ša	na	–	ir	slēg	tas.
32.	 Kon	kur	sa	 ko	mi	te	ja	 veic	 ie	snieg	to	
pro	jek	tu	 pie	tei	ku	mu	 at	bil	stī	bas	 pār
bau	di	šī	No	li	ku	ma	no	sa	cī	ju	miem.
33.	Ko	mi	te	jas	kom	pe	ten	cē	ir:
33.1.	 iz	vēr	tēt	 kon	kur	sam	 ie	snieg	tos	
pro	jek	tu	 pie	tei	ku	mus,	 no	teikt	 at	bal
stā	mos	pro	jek	tus	un	 tiem	pie	šķi	ra	mo	
fi	nan	sē	ju	ma	ap	jo	mu;
33.2.	pie	ņemt	 lē	mu	mu	par	 at	ei	ku	mu	
pie	šķirt	fi	nan	sē	ju	mu,	no	rā	dot	pa	ma	to
ju	mu;
33.3.	lūgt	pre	ten	den	tu	pre	ci	zēt	pro	jek
ta	 pie	tei	ku	mā	 ie	tver	to	 in	for	mā	ci	ju,	 ja	
tas	ne	pie	cie	šams	pro	jek	tu	pie	tei	ku	mu	
vēr	tē	ša	nai	 un	 sa	lī	dzi	nā	ša	nai,	 no	rā	dot	
ter	mi	ņu,	līdz	ku	ram	jā	sniedz	at	bil	de;
33.4.	uz	ai	ci	nāt	pre	ten	den	tus	uz	in	di	vi
du	ālām	 pār	ru	nām,	 lai	 pre	ci	zē	tu	 pro
jek	tu	pie	tei	ku	mu	de	ta	ļas;
33.5.	veikt	ci	tas	dar	bī	bas	at	bil	sto	ši	šim	

No	li	ku	mam.
34.	Ko	mi	te	ja	ne	pie	šķir	fi	nan	sē	ju	mu:
34.1.	ja	pro	jekts	ne	at	bilst	kon	kur	sa	No
li	ku	ma	mēr	ķim;
34.2.	pro	jek	tā	plā	no	ti	po	li	tis	ki,	mi	li	tā	ri	
vai	re	li	ģis	ki	pa	sā	ku	mi;
34.3.	 ik	die	nas	 ad	mi	nis	tra	tī	viem	 iz	de
vu	miem,	or	ga	ni	zā	ci	jas	un	ad	mi	nis	trā
ci	jas	dar	ba
at	al	go	ju	mam;
34.4.	ār	val	stu	brau	cie	niem;
34.5.	 pa	bal	stiem	 vai	 ci	tiem	 lī	dzī	giem	
mak	sā	ju	miem	pri	vāt	per	so	nām;
34.6.	pro	jek	ta	ie	snie	dzē	ja	pa	mat	dar	bī
bas	no	dro	ši	nā	ša	nai.

IXKonkursarezultātu 
paziņošana

35.	 At	bil	di	 par	 kon	kur	sa	 re	zul	tā	tiem	
pro	jek	ta	 pie	tei	cē	jam	 no	sū	ta	 pa	 pas	tu	
uz	pro	jek	ta	pie	tei	ku	mā	no	rā	dī	to	ad	re
si	di	vu	ne	dē	ļu	lai	kā	pēc	Ko	mi	te	jas	lē
mu	ma	pie	ņem	ša	nas.
36.	 Fi	nan	sē	to	 pro	jek	tu	 sa	raksts	 tiek	
pub	li	cēts	Val	kas	no	va	da	do	mes	mā	jas	
la	pā	 www.val	ka.lv	 ne	 vē	lāk	 kā	 di	vu	
ne	dē	ļu	 lai	kā	 pēc	 Ko	mi	te	jas	 lē	mu	ma	
pie	ņem	ša	nas.

XFinansējuma 
saņemšanaskārtība

37.	 Fi	nan	sē	ju	ma	 sa	ņē	mē	jam	 ir	 jā	no
slēdz	fi	nan	sē	ju	ma	lī	gums	ar	do	mi	par	
kul	tū	ras	 pro	jek	tu	 kon	kur	sā	 pie	šķir	tā	
fi	nan	sē	ju	ma	sa	ņem	ša	nu.
38.	Ja	pie	šķir	ta	da	ļa	no	pra	sī	tā	fi	nan	sē	ju
ma,	pre	ten	dents	pirms	lī	gu	ma	pa	rak	stī
ša	nas	ie	sniedz	pre	ci	zē	to	pro	jek	ta	tā	mi.
39.	Ja	fi	nan	sē	ju	mu	sa	ņē	mējs	vie	na	mē
ne	ša	lai	kā	pēc	kon	kur	sa	re	zul	tā	tu	pa
zi	ņo	ša	nas	ne	no	slēdz	fi	nan	sē	ju	ma	lī	gu
mu	 ar	 Val	kas	 no	va	da	 do	mi,	 fi	nan	sē
jums	ne	tiek	pie	šķirts.

XIAtskaitīšanāskārtība
40.	Pro	jek	ta	 ie	snie	dzējs,	kurš	sa	ņē	mis	
fi	nan	sē	ju	mu,	 di	vu	 ne	dē	ļu	 lai	kā	 pēc	
pro	jek	ta	īs	te	no	ša	nas	bei	gu	ter	mi	ņa	ie
sniedz	do	mei:
40.1.	pie	šķir	tā	fi	nan	sē	ju	ma	iz	lie	to	ju	ma	
at	skai	ti	(2.pie	li	kums);
40.2.	 sa	tu	ris	ko	 at	skai	ti	 ar	 pie	li	ku
miem.
41.	Re	ali	zē	tā	pro	jek	ta	at	skai	te	 tiek	 ie
snieg	ta	Val	kas	no	va	da	do	mes	kul	tū	ras	
dar	ba	or	ga	ni	za	to	ram.
42.	Ja	pro	jekts	ne	tiek	īs	te	nots	no	teik	ta
jā	 ter	mi	ņā	 un	 at	bil	sto	ši	 ie	snieg	ta	jam	
pro	jek	tam	vai	pie	šķir	tais
fi	nan	sē	jums	ne	tiek	iz	lie	tots	pa	re	dzē	ta
jiem	 mēr	ķiem	 un	 tiek	 fik	sē	ti	 fi	nan	šu	
pār	kā	pu	mi,	do	me	ir	tie	sī	ga	pie	dzīt	no	
vai	nī	gās	per	so	nas	pie	šķir	tā	fi	nan	sē	ju
ma	at	mak	su	pil	nā	ap	jo	mā.
43.	 Fi	nan	sē	ju	ma	 sa	ņē	mē	jam	 pro	jek	ta	
re	ali	zē	ša	nas	gai	tā	 ir	 jā	iz	man	to	Val	kas	
no	va	da	 ģer	bo	nis	 uz	 sa	ga	ta	vo	tiem	 un	
iz	man	to	tiem	ma	te	ri	āliem.	v
Val	kas	no	va	da	do	mes	priekš	sē	dē	tājs	

V.A.Krauklis
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2014.ga	da	27.feb	ru	āra	sē	des	lē	mu	mu	(pro	to	kols	Nr.3,	33.§)

Valkasnovadadomeskultūrasprojektufinansēšanaskonkursanolikums

[ KultūrasDZĪVĒ

Val	kas	no	va	da	do	me	iz	slu	di	na	
kul	tū	ras	pro	jek	tu	fi	nan	sē	ša	nas	kon
kur	su.	 Tā	 mēr	ķis	 ir	 –	 ak	ti	vi	zēt	 sa
bied	rī	bu,	 ie	sais	tī	ties	 Val	kas	 no	va
dam	 no	zī	mī	gu,	 sa	bied	rī	bai	 pie	eja

mu	 kul	tū	ras	 pro	jek	tu	 (pa	sā	ku	mu)	
īs	te	no	ša	nā.	Pro	jek	ta	pie	tei	ku	mi	jā	ie
sniedz	līdz	2014.ga	da	17.ap	rī	lim.
Kon	kurss	pa	redz	pie	šķirt	fi	nan	sē

ju	mu	 sa	bied	ris	kām	 or	ga	ni	zā	ci	jām,	
pri	vāt	per	so	nām	un	ap	vie	nī	bām,	kā	
arī	 Uz	ņē	mu	 re	ģis	trā	 re	ģis	trē	tām	
bied	rī	bām,	kas	dar	bo	jas	Val	kas	no
va	da	paš	val	dī	bas	te	ri	to	ri	jā,	un	ku	ru	
dar	bī	ba	 sais	tī	ta	 ar	kul	tū	ras	un	kul

tūr	iz	glī	tī	bas	jo	mu.
Pro	jek	tu	 pie	tei	ku	mi	 jā	ie	sniedz	

Val	kas	no	va	da	do	mē	vai	 jā	no	sū	ta	
pa	pas	tu	–	Se	mi	nā	ra	ie	la	9,	Val	ka,	
Val	kas	no	vads,	LV	–	4701,	ar	no	rā
di	 «Kul	tū	ras	 pro	jek	tu	 kon	kur
sam»	 un	 elek	tro	nis	ki	 uz	 epa	sta	
ad	re	si:	kul	tu	ra.pro	jek	ti@val	ka.lv.	
Pre	ten	dents	 kon	kur	sam	 var	 ie

sniegt	ne	vai	rāk	kā	3	pro	jek	tu	pie	tei

ku	mus.	Ie	snieg	tos	pro	jek	tus	iz	vēr	tēs	
Val	kas	 no	va	da	 do	mes	 Iz	glī	tī	bas,	
kul	tū	ras	un	spor	ta	ko	mi	te	ja.
Vie	na	 pie	teik	tā	 pro	jek	ta	 mak	si

mā	lais	fi	nan	sē	jums	no	Val	kas	no	va
da	do	mes	 ir	 EUR	 355.	 In	for	mā	ci	ju	
par	 kon	kur	su	 sniedz	Val	kas	 no	va
da	do	mes	kul	tū	ras	dar	ba	or	ga	ni	za
to	re	Lī	ga	Lā	ne,	tel.	64707476.	v

Izsludināts
kultūrasprojektu

finansēšanaskonkurss
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No plkst. 13.00 līdz 14.00 krā so sim 
olas un dar bo si mies ra do ša jās dar bnī-
cās.

Plkst. 14.00 vi dē jās de ju pa au dzes 
ko lek tī va «Spriņ ģi» di vu ga du ju bi le jas 
kon certs «Div reiz aug stāk». Kon cer tā 
pie da lī sies vi dē jās de ju pa au dzes ko-
lek tī vi no Val kas pa gas ta («Spriņ ģi»), 
Grun dzā les («Rie da»), Kār ķiem un 
jaun ie šu de ju ko lek tī vi no Val kas («Ven-
dīgs») un Grun dzā les («Rie dē ni»). Ie-
sim arī tra di ci onā la jās Liel die nu ro ta-
ļās. Ie ejas mak sa uz kon cer tu EUR 
1,00, pen si onā riem, sko lē niem EUR 
0,50, bēr niem līdz 7 ga du ve cu mam ie-

eja brī va. Kon cer ta lai kā dar bo sies 
bēr nu cen triņš, kur ik viens bērns va-
rēs ra do šā gai sot nē pa va dīt lai ku ko pā 
ar ci tiem bēr niem. Bēr nu cen tri ņā ko-
pā ar audzi nā tā ju būs ie spē ja zī mēt, 
krā sot, la sīt grā ma tas, ska tī ties mult-
fi l mas, likt puz les. Mak sa par da lī bu 
bēr nu cen tri ņā EUR 0,50

Plkst. 15.30 olu ri pi nā ša na, mek lē ša-
na, šū po ša nās, iz jā des ar zir gu un sil ta 
zu pa.

No plkst. 19.00 līdz 01.00 bal le ko pā 
ar Aiva ru Lū si. Ie ejas mak sa EUR 2,50, 
no plkst.22.00 EUR 3,50.

Bū siet vis i mī ļi gai dī ti sa ie ta na mā 
«Lu ga žu mui ža»! v

13

Vij	cie	mie	ši	 vi	sus	 no	va	da	 ļau
dis	un	vie	sus	uz	ņems	fi	l	mas	 «Pūt,	
vē	ji	ņi»	 uz	ņem	ša	nas	 lau	ku	mā	 Vij
cie	ma	pa	gas	ta	«Ie	lī	cās».	Ēr	ģe	mie	ši,	
kār	ķē	nie	ši,	 zvār	ta	vie	ši,	 vij	cie	mie	ši,	
Val	kas	pa	gas	ta	un	pil	sē	tas	meis	ta	ri	
un	paš	darb	nie	ki	vē	di	nās	sa	vas	pū
ra	 lā	des,	 iz	rā	dīs	 ama	tu	 pras	mes,	
dzie	dās	 un	 dan	cos.	No	tiks	 put	ras,	
zu	pas	un	ķī	se	ļa	sme	ķē	ša	na.	Ri	jā	pa

re	dzē	ta	ķi	nī	ša	ska	tī	ša	nās.
Smal	kie	 vie	si	 –	 pil	sēt	nie	ki	 «Ie	lī

cās»	 –	 gru	pas	 «Tu	rai	das	 ro	ze»	 un	
«Ap	ved	ceļš».
Viss	sāk	sies	no	plkst.	17.00.	Ie	ejas	

mak	sa	EUR	5	un	EUR	3.
Lū	gums	 no	 vij	cie	mie	šu	 pus	es	 –	

beņ	ķus	 un	 de	ķus	 sē	dē	ša	nai	 ņemt	
līdz	i.
Kon	krē	tā	ka	 in	for	mā	ci	ja	 se	kos	

mā	jas	la	pā	www.val	ka.lv	v

5.Valkasnovadasvētki
«Pavasaralusteslaukusētā»
23.maijāVijciemapagastā

KultūrasDZĪVĒ

1839.ga	dā	 di	bi	nā	tais	 Vid	ze
mes	 drau	džu	 sko	lu	 sko	lo	tā	ju	 se	mi
nārs	no	1849.	līdz	1890.ga	dam	dar	bo
jās	Val	kā.	Pil	nu	mā	cī	bu	kur	su	pa	bei
dza	479	audzēk	ņi.
Jā	ņa	Cim	zes	audzēk	ņu	vi	dū	ir	dau

dzi	kul	tū	ras	un	 iz	glī	tī	bas	 lau	kā	 ie	vē
ro	ja	mi	cil	vē	ki.	Ār	onu	Ma	tīss	rak	stī	jis:	
«Tā du vi ņa audzēk ņu, kas da žā di rakst-
nie cis ki no dar bo ju šies, gan da žā das sko las 
un mā cī bu grā ma tas sa rak stī da mi, gan 
pie laik rak stiem līdz strā dā da mi, ir liels 
pulks. Lai aiz rā du ti kai uz Cau nī ti, Tē-
rau du, Ban ki nu, Dau gi, Dau gu lu, Pil sāt-
nie ku, Gai lī ti, Pe lek su, Stak li, Ul pi, Cu-
ku ru u.c.» 
Ap	sī	šu	Jē	kabs	se	mi	nā	rā	ie	in	te	re	sē

jies	par	lat	vie	šu	va	lo	du	un	li	te	ra	tū	ru,	
ie	spē	jams,	no	šī	lai	ka	nāk	vi	ņa	at		 i	ņa,	
ka	 «bla kus Bī be lei tau tas dzies mas ir 
gal ve nais avots, no ku ra smel ties rakst-
nie kam.» Ausek	lis	iz	la	sī	jis	vi	su	ne	lie	lo	
se	mi	nā	ra	bib	li	otē	ku,	«rei bi nā jies Mer-
ķe ļa rak stos»	(Z.Mau	ri	ņas	vār	di).	Ša	jā	
lai	kā	ra	du	šies	vi	ņa	pirm	ie	dze	jo	ļi.	Se
mi	nā	rā	 iz	pau	du	šies	 arī	 Ju	ra	Dau	ges	

un	Jē	ka	ba	Zvaig	znī	tes	li	te	rā	rie	do	tu
mi.
Par	 ra	žī	gu	 lu	bu	 li	te	ra	tū	ras	 au	to	ru	

vē	lāk	kļu	vis	Kār	lis	Ci	lin	skis.	Īpat	nē	jo	
dze	jo	ļu	dēļ	par	pir	mo	 lat	vie	šu	de	ka
den	tu	no	dē	vēts	Jā	nis	Steiks.	Do	mu	un	
ap	ce	res	 li	ri	ķis	Augusts	Ka	žoks	 vē	lāk	
strā	dā	jis	 Ēr	ģe	mē.	 Kāds	 no	 skol	nie
kiem	 vi	ņam	 vē	lāk	 rak	stī	jis:	 «Lai gan 
jūs vairs ne esat Ēr ģe mē, Jū su gars dzī vo 
un strā dā pie da žiem Jū su sko lē niem.»
Ādams	Jen	de	ir	īsu	pa	sa	ci	ņu	un	pa

mā	co	šu	 stās	tu	 iz	la	ses	 «Mā	jas	 bēr
niem»	au	tors,	«Pir	mo	ģeo	grā	fi		jas	kur
su»	 sa	rak	stī	jis	 Jā	nis	 Ul	pe.	 Viens	 no	
paš	iem	 pir	ma	jiem	 lat	vie	šu	 mā	cī	bu	
grā	ma	tu	 au	to	riem	 ir	 Jā	nis	 Ban	kins.	
Vai	rā	kus	iz	de	vu	mus	pie	dzī	vo	ju	šas	vi
ņa	arit	mē	ti	kas	grā	ma	tas:	«Uz	do	ša	nas	
uz	tā	pe	li	ko	rē	ķi	nāt»,	«Mā	cī	bu	grā	ma
ta	rē	ķin	lau	zī	ša	nā»,	 ie	vē	rī	bu	pel	na	arī	
ci	tas.
Neliela daļa cimziešu grāmatu

noLatvijasNacionālāsbibliotēkas
krājumiem būs apskatāma izstādē
«Vidzemesdraudzesskoluskolotā
ju semināra audzēkņu literārais
mantojums»ValkasnovadaCentrā
lajābibliotēkāno15.aprīļalīdz15.
jūlijam.v

Izstāde«Vidzemesdraudzes
skoluskolotājusemināraaudzēkņu

literāraismantojums»
Teksts: JanaČākure,Val kas no va da Cen-
trā lās bib li otē kas 
gal ve nā bib li ote kā re

KultūrasDZĪVĒ:BIBLIOTĒKA AtklājOmuļubibliotēkas
jaunāstelpas

12.mar	tā	 Ēr	ģe	mes	 pa	gas	ta	
Omu	ļos	dur	vis	va	ļā	vē	ra	bib	li	otē
kas	jaun	ās	tel	pas.	Pa	sā	ku	mā	ru	nas	
tei	ca	Val	kas	no	va	da	do	mes	priekš
sē	dē	tājs	 Vents	Ar	mands	 Krauk	lis	
un	Ēr	ģe	mes	pa	gas	ta	pār	val	des	va
dī	tājs	 Jā	nis	Krams.	Klāt	eso	šie	 sir
snī	gi	 svei	ca	 bib	li	otē	kas	 va	dī	tā	ju	
Val	vi	Ābo	li	ņu,	ku	ra	bib	li	otē	kā	no
strā	dā	ju	si	jau	50	ga	dus.	Pa	sā	ku	ma	
ap	mek	lē	tā	jus	prie	cē	ja	bēr	nu	dzies
mas	un	sko	lē	nu	skai	tī	tie	dze	jo	ļi.
Pēc	 svi	nī	gās	 sar	ka	nās	 len	tas	

pār	grie	ša	nas,	 Ēr	ģe	mes	 pa	gas	ta	
bēr	ni	de	vās	jaut	rā	gā	jie	nā	ar	Mar
ta	Za	ķi	un	sim	bo	lis	ki	pār	ne	sa	grā
ma	tas	no	Omu	ļu	bib	li	otē	kas	ve	ca
jām	 tel	pām	 uz	 jaun	ajām.	 Tik	mēr	
ap	mek	lē	tā	ji	 va	rē	ja	 ap	ska	tīt	 bib	li
otē	kas	iz	re	mon	tē	tās	tel	pas.
Ēr	ģe	mes	 pa	gas	ta	 Omu	ļu	 bib	li

otē	kas	tel	pu	re	monts	ti	ka	uz	sākts	
2013.ga	da	 de	cem	brī.	 Tel	pās	 ti	ka	
veik	ta	dur	vju	un	lo	gu,	ūdens	va	da,	
ka	na	li	zā	ci	jas,	 ap	ku	res	un	ven	ti	lā
ci	jas	 iz	bū	ve,	 elek	tro	ap	gā	des	 un	
ap	gais	mo	ju	ma	iz	vei	de,	kā	arī	iek
šē	jie	ap	da	res	dar	bi.	Pirms	tam	bib
li	otē	ka	at	ra	dās	ve	ca	jā	Omu	ļu	sko
lā	 un	 bi	ja	 avā	ri	jas	 stā	vok	lī.	 2013.
ga	da	ok	tob	rī	Val	kas	no	va	da	do	me	
pie	šķī	ra	 28457	 eiro	 fi		nan	sē	ju	mu	
Omu	ļu	bib	li	otē	kas	pār	cel	ša	nai	uz	
ci	tām	tel	pām	un	tel	pu	re	mont	dar
biem.
Ēr	ģe	mes	pa	gas	ta	bib	li	otē	kas	va

dī	tā	ja	 Lī	ga	 Kon	drat	je	va	 at		 īst,	 ka	
bib	li	otē	kas	 at	klā	ša	na	 ir	 ļo	ti	 no	zī
mīgs	 no	ti	kums	 pa	gas	tā.	 Bib	li	otē
kas	ir	viens	no	pa	gas	ta	bū	tis	kā	ka
jiem	cen	triem,	kur	sa	tik	ties,	 iz	glī
to	ties	 un	 pa	va	dīt	 brī	vo	 lai	ku.	 To	
pie	rā	dī	ja	 arī	 kup	lais	 ap	mek	lē	tā	ju	
skaits	at	klā	ša	nas	pa	sā	ku	mā.	v

Svi nī gā sar ka nās len tas pār grie ša na, atklājot Ēr ģe mes pa gas ta 
Omu ļu bib li otē kas re montētās tel pas

Teksts un foto: Zane Brūvere

Pa	ma	to	jo	ties	uz	LR	MK	no	tei	ku
miem	Nr.	317	«Na	ci	onā	lā	bib	li	otē	ku	
krā	ju	ma	 no	tei	ku	mi»,	 lai	kā	 no	 24.
mar	ta	 līdz	 6.ap	rī	lim	 bib	li	otē	kā	 tiks	
veik	ta	 krā	ju	ma	 in	ven	ta	ri	zā	ci	ja.	 Ša	jā	
lai	kā	 bib	li	otē	ka	 ap	mek	lē	tā	jiem	 būs	
slēg	ta.	 Dar	bdie	nās	 no	 10.00	 līdz	
17.00	 un	 sest	die	nās	 no	 10.00	 līdz	
15.00	 būs	 at	vēr	ta	 jaun	ākās	 pe	ri	odi

kas	la	sī	ta	va	1.stā	vā,	kā	arī	ne	pie	cie
ša	mī	bas	 ga	dī	ju	mā	 tiks	 no	dro	ši	nā	ta	
pie	eja	 da	to	riem	 un	 in	ter	ne	tam.	 At
vai	no	ja	mies	 ap	mek	lē	tā	jiem	 par	 sa
gā	dā	ta	jām	 ne	ēr	tī	bām	 un	 gai	dī	sim	
bib	li	otē	kā	7.	ap	rī	lī!	v

Val	kas	no	va	da	Cen	trā	lās
	bib	li	otē	kas	di	rek	to	re	
GintaDubrovska

19.ap rī lī Val kas pa gas ta 
Sa ie ta na mā «Lu ga žu mui ža» 

no ri si nā sies 
Liel die nu pa sā kums 

«Oliņ, bo liņ Liel die niņ»

20.ap rī lī plkst. 15.00 Liel die nu pa sā-
kums Val kas pa gas ta Sē ļos. Krā so sim, 
ri pi nā sim un mek lē sim olas. Dzie dā-
sim un ie sim ro ta ļās ko pā ar vo kā lo 
an sam bli «Ro maš ki». Pa sā ku mā lai kā 
dar bo sies māj ra žo tā ju tir dziņš. Aici-
nāts, ik viens pie da lī ties gan ar paš cep-
tām un ga ta vo tām lie tām, kā arī aici-
nā ti amat nie ki, rok darb nie ki, ro tu iz-
ga ta vo tā ji un ci ti māj ra žo tā ji. v
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7.mar	tā,	kad	vis	i	
da	rā	mie	dar	bi	sko	lā	
bi	ja	 iz	da	rī	ti,	 4.	 –	 9.	
kla	šu	 sko	lē	ni	de	vās	
uz	sko	las	pa	sā	ku	mu	
«Po	pie	la»,	ku	ras	 tē
ma	šo	gad	bi	ja	–	mī
les	tī	ba,	 ro	man	ti	ka,	
drau	dzī	ba.	 Da	lī	bai	
ti	ka	 pie	teik	tas	 10	
dzies	mas.
Pa	sā	ku	mu	 uz	sā

ka	 Sko	las	 paš	pār
val	de	 ar	 dzies	mām	
«Lauz	to	sir	žu	dzies
ma»	un	«Ro	zā».
Sko	lo	tā	ji,	 vis	iem	

par	 pār	stei	gu	mu,	
uz	stā	jās	 kā	 Dā	mu	
pops	 ar	 dzies	mu	
«Var	būt	rīt».
Pa	sā	ku	mā	 ne	iz

ti	ka	arī	bez	žū	ri	jas,	
šo	gad	 tās	 sa	stā	vā	
bi	ja	 sko	las	 pre	zi
den	te	Monta Pod
niece,	 BJC	me	to	di
ķe	EgitaKačevska,	
kā	 arī	 di	vi	 kun	gi,	
kas	 ir	 cie	ši	 sais	tī	ti	
ar	mū	zi	ku	 –	Gints
Grehovs un Agris
Krastiņš.
Ska	tī	tā	ji	 va	rē	ja	

bau	dīt	 	 bur	vī	gus	
un	 pār	do	mā	tus	
priekš	ne	su	mus.
God	al	go	tā	s	 vie

tas	ie	gu	va:
1.vie	ta	 5.a	 kla	sei	

Jenifer Lopes «Papi»; 2.vie	ta	 5.c	 kla	sei	
DainisPorgants«Meitiņamīļā,puķīte
jaukā!»
3.vie	ta	4.d	kla	sei	Rednex«Cottoneye

joe».

Pal	dies	 pa	sā	ku	ma	 va	dī	tā	jiem	 Artū
ram Levickimun Aleksim Bašķim no 
8.a	kla	ses.
Ka	mēr	 vien	 sko	lā	 būs	 jaun	ie	ši,	 ku	ri	

vē	lē	sies	sko	las	dzī	vi	pa	da	rīt	krā	sai	nā	ku,	
tik	mēr	arī	šā	di	pa	sā	ku	mi	būs.	v

14

Lat vi jas – Igau ni jas in sti-
tūts aici na pie teik ties igau ņu 
va lo das, med nie ku un me dī bu 
va dī tā ju, Pirm ās pa lī dzī bas, 
se jas kop ša nas un de ko ra tī vās 
kos mē ti kas, kā arī grie ķu va lo-
das un kul tū ras ap mā cī bai.

Igau ņu va lo das ie sā cē ju un 
ar priekš zi nā ša nām gru pas 
sko lo tā jas Sil vi jas Ča kār nes 
va dī bā dar bo jas no 18.mar ta. 
No dar bī bas no tiek dar ba die-
nas va ka ros po zi tī vā un mie rī-
gā gai sot nē, in te re sen ti aici nā-
ti pie vie no ties.

Sa ga ta vo ša nas kur si, lai ie-
gū tu med nie ku vai me dī bu va-
dī tā ju ap lie cī bu, no tiks ne dē ļas 
no ga lēs sa dar bī bā ar Me ža 
kon sul tā ci ju pa kal po ju mu cen-
tru.

Ko da rīt, ja līdz cil vēks aiz ri-
jies vai gu vis trau mu, kā at pa-
zīt in far kta pirm ās pa zī mes – 
uz šiem un daudz ci tiem jau tā-
ju miem, kas va rē tu pa lī dzēt 
glābt kā da dzī vī bu, at bil des 
va rēs gūt te orē tis kās un prak-
tis kās Pirm ās pa lī dzī bas snieg-
ša nas no dar bī bās (sa dar bī bā 

ar Lat vi jas Sar ka nā Krus ta Val-
kas ko mi te ju).

Par ve se lī giem se jas ādas 
priekš no tei ku miem, de ko ra tī-
vās kos mē ti kas iz vē li, gri ma 
pa ma tiem un se jas ti pam at bil-
sto šu to ņu iz vē li vie nas die nas 
no dar bī bā stās tīs un prak tis ki 
rā dīs Za ne Bir ke na, ser ti fi  cē ta 
vi zā žis te kla sis ka jā, «Avant 
gard», jaun āko ten den ču gri-
mē ša nā un vi zu ālā tē la vei do-
ša nā. Za ne vei do ju si gri mu 
gan pa sā ku mos, gan pirms da-
žā dām fo to se si jām.

Lat vi jas – Igau ni jas in sti tū tā, 
ja būs in te re se, no tiks grie ķu 
va lo das un kul tū ras ap mā cī ba 
Ie vas Kos tan das va dī bā, ku ras 
sak nes ir gan Lat vi jā, gan Grie-
ķi jā.

Pla šā ka in for mā ci ja par kur-
siem un pie teik ša nās Lat vi jas 
– Igau ni jas in sti tū tā (Val ka, Be-
ve rī nas ie la 3, 6. ka bi nets; 
64781193, 29158517, in sti-
tuts@val ka.lv).

Gai dām arī ie ro si nā ju mus, 
ko vē lē tos ap gūt un kā du tē mu 
no dar bī bas ap mek lēt. v

Teksts: SintijaPodniece, di rek to ra viet nie ce ār pus kla ses dar bā
Fo to:ZiedonisPētersons, sko lo tājs

Pa sā ku mu «Po pie la» tē ma šo gad bi ja – mī les tī ba, 
ro man ti ka, drau dzī ba

FebruārisunmartsValkaspamatskolā
Izglītībā[

Matemātikasnedēļa5.–9.klašuskolēniem
Ma	te	mā	ti	ka	nav	ti	kai	skait	ļi.	Ma	te

mā	ti	kā	 jā	liek	 lie	tā	 prāts.	 Vis	as	 ne	dē	ļas	
ga	ru	mā	no	10.	–	14.feb	ru	ārim	mū	su	sko
las	5.	–	9.kla	šu	sko	lē	ni	ak	tī	vi	dar	bo	jās	un	
ri	si	nā	ja	 da	žā	dus	 ne	stan	dar	ta	 uz	de	vu
mus,	pie	da	lī	jās	ma	te	mā	ti	kas	olim	pi	ādē,	
vei	do	ja	ra	do	šus	dar	bus,	iz	man	to	jot	ģeo
met	ris	kas	 fi		gū	ras,	 kas	 at		īs	tī	ja	 sko	lē	nos	
at	jau	tī	bu,	ra	do	šo	iz	tē	li,	pie	da	lī	jās	vik	to
rī	nās	un	kon	kur	sos	par	ma	te	mā	ti	ku.	Bi	ja	
in	te	re	san	ti	vē	rot	sko	lē	nu	cen	tī	bu	un	ap
ņem	ša	nos	dar	bo	ties.
No	ti	ka	se	ko	jo	šas	ak	ti	vi	tā	tes:
5.kla	šu	sko	lē	ni	vei	do	ja	si	met	ris	kus	zī•	

mē	ju	mus;
6.kla	šu	 sko	lē	ni	 pie	da	lī	jās	 spē	lē	 «Vai	•	

gri	bi	būt	mil	jo	nārs?»;
7.kla	ses	sko	lē	ni	mē	ro	jās	spē	kiem	dam•	

bre	tes	tur	nī	rā;
8.kla	šu	 sko	lē	ni	 vei	do	ja	 ra	do	šu	 dar	bu	•	

«Dip	loms»,	 kā	 arī	 pie	da	lī	jās;	 vik	to	rī	nā,	
kur	uz	de	vu	mus	vei	ca	ko	man	dās;
vis	i	5.	–	9.kla	šu	sko	lē	ni	pie	da	lī	jās	sko•	

las	ma	te	mā	ti	kas	olim	pi	ādē.
No	slē	gu	mā	sko	lē	ni	sa	ņē	ma	dip	lo	mus	

un	pa	tei	cī	bas.	Pa	sā	ku	mu	sa	ga	ta	vo	ja	un	
va	dī	ja	 sko	lo	tā	jas	AnnaMeļķeun Ineta
Šmite. v

Mācībusasniegumi
Val	kas	no	va	da	do	mes	sti	pen	di	ju	par	mā	cī	bu	sa	snie	gu	miem	

feb	ru	ārī	 sa	ņē	ma:	BAIBABROKA (9.a	kla	se),	DENISSTIŠČEN
KO(8.b	kla	se),	IEVAĀBELE(8.b	kla	se).
Val	kas	pa	mat	sko	las	bal	vu	«VALPAMS»	par	la	bā	ka	jiem	sa	snie

gu	miem	mā	cī	bās	starp	5.	–	9.kla	sēm	sa	ņē	ma	6.c	kla	se.	v

Projektadienas
Valkaspamatskolā

Feb	ru	āra	 ot	ra	jā	 un	 tre	ša	jā	
ne	dē	ļā	Val	kas	pa	mat	sko	lā	no	ri
tē	ja	 pro	jek	ta	 die	nas.	 Šī	 mā	cī	bu	
ga	da	pro	jek	tu	die	nu	ko	pī	gā	 tē
ma	bi	ja	vel	tī	ta	Valkas430.dzim
ša	nas	die	nai.	
Strā	dā	jām	pie	se	ko	jo	ša	jām	tē

mām:	«ArtūraGobasdzejabēr
niem»,«JānisCimzeunfolklo
ra», «Valkas pilsētas kultūras
nams»,«InterešuizglītībaVal
kā»,«Valkas ielustāsti»,«Val
kasievērojamākāsvietas(buk
letaizveidošana)»,«Valkaspil
sētas izglītības iestāžu vēstu
re»,«SportsValkā»,«Skolotāju
atmiņaspardzīviunskolu».
Ana	li	zē	jot	 pro	jek	tu	 gai	tu	 un	

pre	zen	tā	ci	jas,	 jā	se	ci	na,	 ka	 pro
jek	tu	 ne	dē	ļai	 iz	vir	zī	tais	 mēr	ķis	
ir	sa	sniegts.	Pro	jek	tu	darbs	vei
ci	nā	ja	 sko	lē	nu	 pras	mes	 un	 ie
ma	ņas	 pro	jek	tu	 plā	no	ša	nā	 un	
īs	te	no	ša	nā,	 sko	lē	ni	 ie	gu	va	 pēt
nie	cis	kā	un	prak	tis	kā	dar	ba	pie
re	dzi,	at		īs	tī	ja	sa	vas	ra	do	šās	spē
jas	un	paš	ini	ci	atī	vu,	mā	cī	jās	sa
dar	bo	ties.
Sa	vu	vei	ku	mu	sko	lē	ni	lie	lis	ki	

pra	ta	pa	rā	dīt	arī	pā	rē	jiem	–	pro

jek	tu	 pre	zen	tā	ci	jas	 iz	vēr	tās	 par	
ļo	ti	in	te	re	san	tiem	un	sa	tu	rī	giem	
snie	gu	miem.
Iz	vēr	tē	jot	sa	vu	dar	bu	sko	lē	ni	

se	ci	nā	ja,	ka	pro	jek	ta	darbs	ir	in
te	re	san	tāks	 ne	kā	 mā	cī	bu	 stun
das.
Arī	kla	šu	audzi	nā	tā	jiem	pro

jek	tu	darbs	bi	ja	 la	ba	 ie	spē	ja	 tu
vāk	 ie	pa	zīt	 sa	vus	 audzēk	ņus	 –	
vi	ņu	 sa	ga	ta	vo	tī	bu	 pat	stā	vī	gam	
dar	bam,	 pras	mi	 strā	dāt	 gru	pā,	
iz	teikt	 sa	vu	 vie	dok	li,	 ap	ko	pot	
un	sis	te	ma	ti	zēt	pa	veik	to,	 iz	vēr
tēt	sa	vu	un	ko	man	das	dar	bu.
Pie	 pa	tī	ka	mā	ka	jiem	 brī	žiem	

tiek	mi	nē	tas	gan	dau	dzās	tik	ša
nās	 ar	 da	žā	diem	 in	te	re	san	tiem	
cil	vē	kiem,	ie	stā	žu	ap	mek	lē	ju	mi,	
in	ter	vi	jas,	ie	spē	ja	fo	to	gra	fēt.
Pal	dies	 kla	šu	 audzi	nā	tā	jiem	

par	la	bi	un	pār	do	mā	ti	or	ga	ni	zē
tu	pro	jek	ta	dar	ba	va	dī	bu!
Pal	dies	 sko	lē	niem	 par	 ie	gul

dī	to	 dar	bu,	 ku	ra	 re	zul	tā	tā	mēs	
vis	i	 va	rē	jām	 pār	lie	ci	nā	ties,	 cik	
ba	gā	ta	un	daudz	vei	dī	ga	 ir	mū
su	pil	sē	ta,	 cik	daudz	 in	te	re	san
tu,	 ta	lan	tī	gu,	 gud	ru,	 uz	ņē	mī	gu	
un	 veik	smī	gu	 cil	vē	ku	 ta	jā	 dzī
vo!	v

Popiela8.martanoskaņā

Aicinapieteiktieskursos
Teksts: ZaneBulmeistare, 
Lat vi jas – Igau ni jas in sti tū ta 
mā cī bu cen tra va dī tā ja

Priekšnesumus «Po pie lā» vērtēja žurija, kuras sastāvā bija arī di vi 
kun gi, kas ir sais tī ti ar mū zi ku – Gints Gre hovs un Ag ris Kras tiņš

No 24.–	 27.feb	ru	ārim	sko	lā	no	ri	tē
ja	 krie	vu	 va	lo	da	 ne	dē	ļa	 6. – 9.kla	sēm,	
ku	rā	no	ti	ka	da	žā	das	ak	ti	vi	tā	tes:
6.kla	šu	sko	lē	ni	zī	mē	ja	da	žā	dus	Mas	ļe•	

ņi	cas	sim	bo	lus;
8.	–	9.kla	šu	sko	lē	ni	no	skaid	ro	ja	Mas	ļe•	

ņi	cas	tra	dī	ci	jas,	mā	cī	jās	no	gal	vas	dze	jo
ļus,	 kā	 arī	uz	la	bo	ja	 la	sīt	pras	mes	 teh	ni
ku.	 Sko	lē	ni	 pie	da	lī	jās	 olim	pi	ādē	 ,	 kur	
bi	ja	 jā	skai	ta	 dze	jo	ļi,	 jā	la	sa	 teksts,	 jā	at

min	 krust	vār	du	 mīk	las	 un	 jā	uz	rak	sta	
dom	raksts	par	Mas	ļe	ņi	cu.
Krie	vu	 va	lo	das	 ne	dē	ļa	 no	slē	dzās	 ar	

pa	sā	ku	mu,	 ku	rā	 ti	ka	 at		 ī	mē	tas	 un	 no
skaid	ro	tas	Mas	ļe	ņi	cas	un	Me	te	ņu	tra	dī
ci	jas.	Tie	 ir	pa	va	sa	ra	gai	dī	ša	nas	 svēt	ki,	
laiks	starp	zie	mas	un	pa	va	sa	ra	saul	grie
žiem.
Pal	dies	 sko	lo	tā	jai	 Larisai Butkevi

čaiun	vi	ņas	pa	lī	giem	par	jaut	ro	pa	sā
ku	mu!	v

Krievuvalodasnedēļa6.–9.klasēm
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2.augus	tā	Val	kas	brīv	da	bas	
es	trā	dē	pir	mo	rei	zi	no	tiks	uni
kāls	 pa	sā	kums	 –	 «Me	lo	dis	kās	
mū	zi	kas	svēt	ki».	Lai	ap	spries
tu	pa	sā	ku	ma	or	ga	ni	za	to	ris	kos	
jau	tā	ju	mus,	treš	dien,	19.mar	tā	
Val	kas	 no	va	da	 do	mē	 no	ti	ka	
pirm	ā	 svēt	kiem	 vel	tī	tā	 dar	ba	
gru	pas	sa	nāk	sme,	ku	rā	pie	da
lī	jās	paš	val	dī	bas	pār	stāv	ji.
Šo	brīd	ir	zi	nāms,	ka	pa	sā	ku

mā	 uz	stā	sies	 vai	rā	kas	 Lat	vi	jā	
ie	mī	ļo	tas	 gru	pas	 –	 «Bu	me
rangs»,	 «Bru	ģis»	 un	 «Jo	ke	ri».	

Šo	gad	 gru	pa	 «Bu	me	rangs»	
spē	lēs	pil	nā	sa	stā	vā,	jo	spe	ci	āli	
uz	šo	pa	sā	ku	mu	no	ASV	ie	ra
dī	sies	 arī	 Ed	munds	 Med	nis,	
kurš	 tau	tā	 ir	 ļo	ti	 ie	mī	ļots	 le
ģen	dā	rās	gru	pas	da	līb	nieks.
Or	ga	ni	za	to	ri	 uz	sver,	 ka	va

ka	ra	pa	sā	ku	mā	mū	zi	ka	ska	nēs	
ti	kai	un	vie	nī	gi	«dzī	va	jā	iz	pil
dī	ju	mā».	 Aici	nā	tas	 arī	 ci	tas	
gru	pas,	kas	spē	lē	«dzī	vo	mū	zi
ku»	pie	teik	ties	da	lī	bai	pa	sā	ku
mā,	 rak	stot	 uz	 epas	tu	 li	ga.
pan	da	lo	ne@val	ka.lv.	 Tā	 kā	
pēc	pus	die	nā	 es	trā	dē	 no	tiks	
jaun	o	dzie	dā	tā	ju	un	bēr	nu	gru
pu	kon	certs,	tiek	aici	nā	tas	pie
teik	ties	arī	bēr	nu	gru	pas.	Paš

val	dī	ba	 cer,	 ka	 pa	sā	kums	 ar	
lai	ku	 iz	vei	do	sies	 par	 skais	tu	
tra	dī	ci	ju	 no	va	dā	 un	 kat	ru	 ga
du	pie	sais	tīs	aiz	vien	vai	rāk	ap
mek	lē	tā	jus.
Bi	ļe	šu	 ce	nas	 pa	sā	ku	mā	būs	

ļo	ti	 de	mo	krā	tis	kas,	 ie	priek
špār	do	ša	nā	bi	ļe	tes	 ce	na	būs	 4	
eiro,	 pen	si	onā	riem	 un	 sko	lē
niem	līdz	18	ga	du	ve	cu	mam	–	
3	eiro,	ģi	me	nes	bi	ļe	te	2	pie	au
gu	ša	jiem	un	2	bēr	niem	mak	sās	
ti	kai	 10	 eiro,	 bet	 pirms	sko	las	
ve	cu	ma	bēr	ni	pa	sā	ku	mu	va	rēs	
ap	mek	lēt	bez	mak	sas.
Tie	ka	mies	«Me	lo	dis	kās	mū

zi	kas	 svēt	kos»	 Val	kas	 brīv	da
bas	es	trā	dē!	v

Atmiņas un sēras? 
Baltas pūkas vējā? 
Nē! Mīlestība – tā lai dzīvo vēl pēc manis. 

(J.Sarkanābols) 

Aizvadītimūžībā
(ValkasnovadaDzimtsarakstunodaļāno

24.02.2014.līdz23.03.2014.reģistrētamiršana)

Izsakāmlīdzjūtībutuviniekiem–
Valkasnovadadome

Ērģemespagastā
Ul	di	Cēsnieku03.04.,	An	dre	ju	

Nažinski 06.04.,	 El	gu	 Podiņu
10.04.,	 In	tu	 Antēnu 12.04.,	 Vi	ju	
Vaļģi17.04.,	An	nu	Dainu18.04.,	
IrinuElsi23.04.

Kārķupagastā
UldiZuti02.04.,	GuntaruVar

tu 07.04.,	 Jaroslavu Poļanski
16.04.,	JāniIvdri18.04.

Valkaspagastā
Agri Ozoliņu 01.04.,	 Ed	vī	nu	

Bodnieku03.04.,	Ro	me	o	Vanagu
06.04.,	 Ni	ko	la	ju	Sarajevu 12.04.,	
Vel	tu	 Strazdiņu 13.04.,	 Ste	pa	nu	
Ševčiku 17.04.,	 Svet	la	nu	 Broku
18.04.,	 Ser	ge	ju	Solovjovu18.04.,	
Vēsmu Milleri 19.04.,	 	 Ļu	bo	vu	
Guculi 21.04.,	 Vel	tu	 Platnieci
22.04.,	Ēri	ku	Podnieci29.04.

Vijciemapagastā
Voldemāru Brūzīti10.04.,	Ri	tu	

Vēveri 12.04.,	 Ār	iju	 Šaicāni
14.04.,	 Vi	ju	 Sar	mī	ti	 Kamoliņu
18.04.,	Aiju	Eglīti29.04.

Zvārtavaspagastā
Uldi Cīruli 08.04.,	 Val	di	 Zie

me li 13.04.,	 Hel	mu	tu	 Rubeni
21.04.,	 Me	li	tu	 Bērziņu 21.04.,	
Ras	mu	 Gulbi 21.04.,	 Gu	nā	ru	
Āboliņu 24.04.,	 Gun	tu	 Aluki
29.04.

Valkaspilsētā
Valentinu Nikolajevu 01.04.,	

Svet	la	nu	Jahimčiku02.04.,	Ar	tū
ru	 Kalniņu 02.04.,	 Aiju	 Grāvi
03.04.,	 Ju	eri	Rebani 03.04.,	 San
dru	Zālīti04.04.,	Vla	di	mi	ru	Pro
ņko 04.04.,	 Jā	ni	Kāpostu 05.04.,	
In	tu	Priedīti07.04.,	Ma	ri	ju	Jaku
bu 07.04.,	 Pa	uli	 Severu 07.04.,	
Aiju	 Dīķi 08.04.,	 Il	go	ni	 Vipuli
08.04.,	 Mar	tu	Baltiņu 08.04.,	 Bi
ru	tu	Gulbi08.04.,	Ras	mu	Rama
ni 08.04.,	 Irē	nu	 Albergu 09.04.,	
Vies	tu	ru	Lauru 09.04.,	 Ol	gu	Te
ļatņiku 10.04.,	 Ju	ri	ju	 Kuzminu
11.04.,	Ar	vī	du	Medni11.04.,	Mir
dzu	Brie di 11.04.,	Dai	gu	Bērziņu
13.04.,	 Iman	tu	Lenšu16.04.,	 Ed
vī	nu	Gerhardu 17.04.,	 Gun	da	ru	
Šulcu20.04.,	Dai	ni	Ozolu20.04.,	
Ēri	ku	 Ēķi 21.04.,	 Tek	lu	 Morīti
22.04.,	Ie	vu	Luksepu23.04.,	Ana
to	li	ju	Lūsi23.04.,	Dai	ni	Rakecki
23.04.,	 Iman	tu	 Lazdiņu 23.04.,	
An	nu	Pe de li 24.04.,	Gi	tu	Simuli
24.04.,	 Kār	li	Raudiņu 24.04.,	 Zi
na	īdu	Melderi26.04.,	Iri	nu	Svet
covu 27.04.,	 Ju	ri	ju	 Kabanenu
27.04.,	 Oļe	gu	 Pikaļevu 27.04.,	
Gun	de	gu	Zandersoni28.04.,	Ive
tu	Kalniņu 30.04.,	 Einā	ru	Pulk
steni30.04.,	Zig	rī	du	Miezi30.04.

Valkasnovadadome
(Sveicam novada iedzīvotājus 

«apaļās» un «pusapaļās» jubilejās, 
sākot no 50 gadiem. 
Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!)

Šī die na, lai Tev skais tā ka par ci tām,
Šī die na ti kai rei zi ga dā aust,
Lai pa liek spē ka kat ram dzī ves rī tam,
Lai katrs rīts kā skais ti zie di plaukst.

Svei cam Val kas pa gas ta uz skait ve di 
MirdzuBriediskaistajāapaļajājubilejā!

Sveic ko lē ģi Val kas pa gas tā

15

BeikmaneAina	 	 (dz.	1930.)
BērziņšArtis	 	 	 (dz.	1969.)
HedemarksJensKristians (dz.	1935.)
JekimovsIvans	 	 (dz.	1922.)
KalniņaAina	 	 	 (dz.	1938.)
KaričenskisSergejs	 	 (dz.	1957.)
PočetnovaAnna	 	 (dz.	1923.)
PurneInta	 	 	 (dz.	1933.)
SokaLidija	 	 	 (dz.	1922.)
VazoliņaGinta	 	 (dz.	1968.)
VirodovaŅina		 	 (dz.	1950.)
ZdanovskisJāzeps	 	 (dz.	1929.)

Kā bal ta pu ķe bērns ir uz zie dē jis,
Lai kād reiz dzī vē spē tu tā lu iet.
No ne die nām, no sal ta dzī ves vē ja
Šo ma zo dvē se lī ti sar gā jiet!

(K.Ap	škrū	ma) 
Valkas	novada	Dzimtsarakstu	nodaļā	no	
24.02.2014.	līdz	23.03.2014.	reģistrēti

2	bēr	nu	dzim	ša	na:	2	mei	te	nī	tes	–	
Patrīcija unKatrīnaPaula.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Cik traus la ir dzī vī bas lies ma,
To ti kai vē ji un lik te nis zi na …

Izsakāmdziļulīdzjūtību
AinasKalniņas
tuviniekiem,

viņumūžībāpavadot.
 MājasNr.4iedzīvotājiKārķos

Piektdien,11.aprīlīplkst.19.00Valkaspilsētaskultūrasnamāsāk
sieskoncerts«Laimemītdejā»
Ta	jā	pie	da	lī	sies	de	ju	an	sam	blis	«Pēr	le»	un	tau	tas	de	ju	ko	lek	tīvs	«Sau	le»	

no	Rī	gas,	jaun	ie	šu	tau	tas	de	ju	ko	lek	tī	vi	«Idu	me	ja»	(Strau	pe)	un	«Strū	ga»	
(	 Rie	bi	ņu	 pa	gasts)	 un	 Val	kas	 ģim	nā	zi	jas	 jaun	ie	šu	 de	ju	 ko	lek	tīvs	 «Ven
dīgs».	Pa	sā	kums	būs	TDK	«Ven	dīgs»	un	mo	des	de	ju	gru	pas	«Aija»	va	dī
tā	jas	Sil	gas	Straz	di	ņas	kva	li	fi	kā	ci	jas	dar	ba	/	kon	cer	ta	aiz	stā	vē	ša	na.	
Ie	eja	kon	cer	tā	–	zie	do	ju	mi	bēr	nu	ra	do	ša	jām	dar	bnī	cām.
Pēc	kon	cer	ta	–	bal	le	ar	gal	di	ņiem,	līdz	i	ņe	mot	«gro	zi	ņu».	Spē	lēs	gru	pa	

«Har	dijs	un	Co»	no	Val	mie	ras.	Bi	ļe	tes	par	4,27	eiro	(Ls	3.00)	–	ie	priek	špār
do	ša	nā	Val	kas	pil	sē	tas	kul	tū	ras	na	mā	pie	de	žu	ran	ta.	Pa	sā	ku	ma	die	nā	bi
ļe	tes	uz	bal	li	 tiks	pār	do	tas	vien	līdz	kon	cer	ta	«Lai	me	mīt	de	jā»	bei	gām.	
Vē	lāk	ie	eja	kul	tū	ras	na	mā	būs	slēg	ta.	v

Pēdējābrīdī

2014.gada29.martālaikānoplkst.20:30līdz21:30
ikviensiedzīvotājs,uzņēmums,pašvaldība,valdībair
aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu
stundu,laiparādītusavuapņemšanosvideidraudzī
gākai rīcībai ikdienā. Piedalies! Lai arī kur Tu būtu,
29.martāplkst.20:30uzstunduizslēdzgaismusa
vāistabā,mājā,dzīvoklī.
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•	5.aprīlīWe	Are	Not	Af	raid	(dub/
glitch/elec	tro;	 Ro	vi	go/Itā	li	ja);	 ie	eja	
no	22.00		–	2	EUR.
•	 12.aprīlī iz	stā	des	 «Dra	ma	tisms»	
at	klā	ša	na	ar	DJ	Me	to	di	jus	K	(Lie	tu
va),	 DJ	 Ori	ole	 (Dirty	 De	al	 Audio/
Rī	ga),	 Omer	ta	 (postrock/Rī	ga)	 un	
Kei	ta	 (mu	sic/Val	ka)	 –	 ie	eja	 3	 EUR	
no	22.00.

•	No7.marta līdz7.aprīlim	Val	kas	
pa	gas	ta	 Lu	ga	žu	 bib	li	otē	kas	 tel	pās	
būs	ap	ska	tā	mi	un	ie	gā	dā	ja	mi	Evi	jas	
Lei	ma	nes	da	ri	nā	tie	 aus	ka	ri	un	Lie
nes	 Po	la	ke	nas	 da	ri	nā	tās	 ro	tas,	 so
mas	un	ap	ģēr	bi.
•	No	 24.marta līdz 28.aprīlim	 Val
kas	 pa	gas	ta	 Sa	ie	ta	 na	ma	 «Lu	ga	žu	
mui	ža»	 un	 Lu	ga	žu	 bib	li	otē	kas	 tel
pās	būs	ap	ska	tā	ma	Mai	jas	Braš	ma
nes	māk	slas	dar	bu	iz	stā	de	«Gais	mas	
spē	les».	Ie	eja	brī	va.
•	19.aprīlī	Val	kas	pa	gas	ta	Sa	ie	ta	na
mā	«Lu	ga	žu	mui	ža»	no	plkst.	13.00	
līdz	 16.30	 Liel	die	nu	 pa	sā	kums	
«Oliņ,	bo	liņ	Liel	die	niņ»	 (olu	krā	so
ša	na,	 ri	pi	nā	ša	na,	 ro	ta	ļas,	 ra	do	šās	
dar	bnī	cas	bēr	niem,	iz	jā	de	ar	zir	gu).
19.ap	rī	lī	Val	kas	pa	gas	ta	Sa	ie	ta	na	mā	
«Lu	ga	žu	mui	ža»	plkst.	14.00	vi	dē	jās	
pa	au	dzes	de	ju	ko	lek	tī	va	«Spriņ	ģi»	2	
ga	du	 ju	bi	le	jas	 kon	certs	 «Div	reiz	
aug	stāk».	Kon	cer	tā	 pie	da	lās	VPDK	
«Spriņ	gi»,	 VPDK	 «Rie	da»	 (Grun
dzā	le),	 JDK	«Rie	dē	ni»	 (Grun	dzā	le),	
JDK	«Ven	dīgs»	(Val	ka)	un	Kār	ķu	vi
dē	jās	pa	au	dzes	de	ju	ko	lek	tīvs.		Ie	eja:	
EUR	 1,	 sko	lē	niem,	 pen	si	onā	riem	
EUR	0,50.
•	19.aprīlīVal	kas	pa	gas	ta	Sa	ie	ta	na
mā	«Lu	ga	žu	mui	ža»	no	plkst.	19.00	
līdz	01.00	bal	le	ko	pā	ar	Aiva	ru	Lū	si.	
Ie	ejas	 mak	sa	 EUR	 2,50,	 no	 plkst.	
22.00	–	EUR	3,50,
•	20.aprīlī	 Val	kas	 pa	gas	ta	 Sē	ļos	
plkst.	 15.00	 Liel	die	nu	 pa	sā	kums	
«Oliņ	 bo	liņ	 Liel	die	niņ»	 (olu	 krā	so
ša	na,	 ri	pi	nā	ša	na,	 ro	ta	ļas,	 dzies	mas,	
māj	ra	žo	tā	ju	tir	dziņš).	v

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā

Ērģemespagastā

Vijciemapagastā

Kārķupagastā

•	17.aprīlīplkst.11.00	Turnas	tautas	
nama	 mazajā	 zālē	 7.rokdarbu	 iz
stādes	«Rota,	rota,	skaista	rota,	Kas	
to	skaistu	darināja?	To	darīja	veikli	
pirksti,	Pati	daiļa	nesējiņa»	atklāša
na.	 Izstādē	 ar	 darbiem	 piedalās	
Ērģemes	 pagasta	 iedzīvotāji	 un	
ciemiņi	 no	 tuvākas	 un	 tālākas	
apkārtnes.	Darbi	būs	arī	nopērkami.	
Izstāde	 apskatāma	 no	 17.	 –	 30.ap
rīlim.	 Kontaktelefoni	 26673551	 –	
Līvija	un	28600398	–	Daiga.
•	19.aprīlī plkst. 12.00	 Lieldienu	
zaķa	skrējiens	Ērģeme	–	Turna,	pēc	
tam	 Līvijas	 un	 Mārtiņa	 Lieldienu	
zupa	un	pagasta	bērnu	dramatiskā	
kolektīva	 teatralizēts	 uzvedums	
«Pauks	 un	 Šmauks»,	 plkst.	 19.00	
Mūsdienu	 deju	 kolektīvu	 salido
jums	–	koncerts	«Deju	virpulis	3»	un	
Ērģemes	 pagasta	 galda	 spēļu	 čem
pionāta	uzvarētāju	apbalvošana,	pēc	
tam	balle	kopā	ar	grupu	«Rolise».
•	26.aprīlī	 Lielajā	 talkā	 strādājam	
Turnā	 –	 Valžezera	 pludmales	 sa
kopšanā,	 Ērģemē	 –	 vecās	 baznīcas	
apkārtnes	sakopšanā,	Omuļos	–	jau
nās	 bibliotekas	 apkārtnes	 sakop
šanā.

•	 5.aprīlī plkst. 19.00	 tautas	 namā	
koncerts	«Dziesma	manai	paaudzei»,	
Pasākumu	vada	atraktīvais	mūziķis	
un	 dziedātājs	 Ainars	 Bumbieris,	
plkst. 22.00	 –	 balle,	 spēlē	 grupa	
«Draugi»	no	Naukšēniem.
12.aprīlī plkst.10.00•	 tautas	 namā	

koncerts	«Mazais	dziedātājs».
20.aprīlī plkst. 11.00•	 	 pasākums	

«Sanākam,	 sanākam	 Lieldienas	
rītā».
30. aprīlī•	 	Meža	dienu	pasākums.	

Balle.	Spēlē	Gunārs	Meijers	un	drau
gi.
Līdz 1.maijam•	 kamīnzālē	 Ilzes	

Brices	mākslas	darbu	izstāde.

•		5.aprīlīplkst.16.00	Vijciema	tau
tas	namā	Vijas	vārda	dienas	svinības.	
Piedalās:	 dejotāji	 un	 dziedātāji	 no	
Krustpils,	 Valkas	 un	 Smiltenes	 pa
gastiem,	 Zvārtavas,	 Ērģemes,	
Jērcēniem	 un	 Vijciema.	 Vijas	 upes	
godināšana,	Gaismas	 tilts	 pār	Viju,	
Tautas	sadziedāšanās.
•	21.aprīlīplkst.11.00	Vijciema	tau
tas	 namā	 Otrās	 Lieldienas	 «Kas	
krāso	olas?».	Viesojas	Kārķu	 tautas	
nama	bērnu	 teātris.	 Tautasdziesmu	
konkurss,	 olu	 izstāde,	 spēles	 un	
rotaļas.
•	26.aprīlīplkst.20.00	Vijciema	tau
tas	 namā	 Vijciema	 amatierteātra	
pirmizrāde	 «Dūdene»	 Pēc	 A.	 Nie
zviedža	 lugas	 «Dūde	 nezin»	 mo
tīviem.	Režisors	Valdis	Šaicāns.

No 7. līdz 17. aprīlim•	 – iz	stā	de	
«Ja	es	VIEN	KĀR	ŠI	ne	bi	ju,	tad	es	bi
ju	SA	REŽ	ĢĪ	TI»:	rakst	nie	kam	Vi	kam	
–	75.
No 7. līdz 17. aprīlim•	 – iz	stā	de	

«…va	lo	du	 ne	var	 ne	 pa	tu	rēt,	 ne	 ie
mā	cī	ties	 bez	 la	sī	ša	nas	 vin	gri	nā	ju
miem»:	lat	vie	šu	rakst	nie	ka	Jā	ņa	Šir
ma	ņa	grā	ma	tas	bēr	niem.
No 7. līdz 22. aprīlim•	 – iz	stā	de	

«Nāc	 nāk	da	ma,	 Lie	la	 die	na…».	Zī
mē	ju	mu	kon	kurss,	krust	vār	du	mīk
la	«Liel	die	nas!».
22.aprīlī plkst. 15.00•	 –	 no	slē	gu

ma	pa	sā	kums:	zī	mē	tā	ju	un	mi	nē	tā	ju	
su	mi	nā	ša	na.
No22.līdz26.aprīlim•	 – Bib	li	otē

ku	ne	dē	ļa	ar	tē	mu	«In	for	mēts	un	ve
sels»:	gal	da	spē	ļu	tur	nīrs	bib	li	otē	kas	
ap	mek	lē	tā	jiem.

Valkasnovadaafišustabs

Valkasnovada
Centrālajābibliotēkā

•	4.aprīlī plkst. 18.00–	 tik	ša	nās	 ar	
Gul	be	nes	 no	va	da	 li	te	rā	tu	 klu	ba	
«Auto	grāfs»	 da	līb	nie	kiem:	 Dai	gu	
Ka	lin	ku,	Ive	tu	Krū	mi	ņu,	Ag	ne	si	Lī
cī	ti,	Evi	tu	Lū	si,	Iri	su	Pui	dzi,	Ra	mo
nu	Ruņ	ģi,	Iva	ru	Strau	ti	ņu	un	mū	zi
ķi	Aiva	ru	Osi.	Vī	to	la	 iz	dev	nie	cī	bas	
grā	ma	tu	 tirdz	nie	cī	ba.	 Ie	eja	 –	 bez	
mak	sas.
•	No 7. līdz 26.aprīlim –	 iz	stā	de	
«Liel	die	nās	vai	cā	ju:	kur	kār	sim	šū
po	les?	Uz	augst	a	kal	na,	liel	ce	ļa	ma
lā»:	 gai	dī	sim	 un	 svi	nē	sim	 skais	tus	
svēt	kus.
•	No 7. līdz 30.aprīlim – iz	stā	de	
«Cil	vēks	nav	vien	tu	ļa	sa	la»:	aus	trie
šu	 rakst	nie	kam	 Jo	han	ne	sam	Ma	ri	o	
Zim	me	lam	–	90.
•	No 7. līdz 30.aprīlim –	 iz	stā	de	
«Un,	ka	mēr	tri	jas	zvaig	znes	stāv...»:	
dzej	nie	cei	Broņi	sla	vai	Mar	tu	že	vai	–	
90.
•	No15.aprīļa–	iz	stā	de	«Vid	ze	mes	
drau	dzes	 sko	lu	 sko	lo	tā	ju	 se	mi	nā	ra	
audzēk	ņu	li	te	rā	rais	man	to	jums»	no	
LNB	krā	ju	ma.
•	25.aprīlīplkst.16.00–	pa	sā	kums	
Bib	li	otē	ku	 ne	dē	ļas	 ie	tva	ros	 «Mai	ze	
dvē	se	lei»:	čak	lā	ko	 la	sī	tā	ju	un	bib	li
otē	kas	at	bal	stī	tā	ju	sveik	ša	na.

Zvārtavaspagastā
•	12.aprīlī plkst. 19.00	 Mierkalna	
tautas	namā	koncerts	 «Iedziedāsim	
pavasari...».	 Koncertā	 piedalīsies	
dziedošie	 kolektīvi	 no	 Valkas	 un	
kaimiņu	novadiem.
•	17.aprīlī plkst. 15.00	 Mierkalna	
tautas	 namā	 Ozolu	 pamatskolas	
Lieldienu	 pasākums	 «Vislielākā	
dāvana». 

Valkaspilsētaskultūras
namapasākumi

• 1.aprīlīnoplkst. 19.0020.00Val
kas	 pil	sē	tas	 kul	tū	ras	 na	ma	 1.stā	va	
fo	ajē	 –	 Pa	va	sa	ra	 dan	ču	 va	kars.	 Ie
lūdz	fol	klo	ras	de	ju	ko	pa	«Sud	ma	li
ņas».	Ie	eja	–	brī	va.
• 4.un 5.aprīlī no plkst. 10.00 līdz
14.00– TLMS	«Sau	lī	te»	tel	pā	(ie	eja	–	
pa	kul	tū	ras	na	ma	pa	gal	ma	dur	vīm)
pa	sā	ku	ma	 «Sa	tiec	 sa	vu	 meis	ta	ru	 –	
dar	bnī	ca	auša	nā	un	kni	pe	lē	ša	nā.
• 11.aprīlīplkst.19.00Val	kas	pil	sē
tas	kul	tū	ras	na	ma	lie	la	jā	zā	lē	–	kon
certs	«Lai	me	mīt	de	jā».	Ie	eja	–	zie	do
jums.	Pēc	kon	cer	ta	–	bal	lī	te	ko	pā	ar	
gru	pu	«Har	dijs	un	Co».	Bi	ļe	te	–	4,27	
(Ls	 3,00)	 .Tās	 no	pēr	ka	mas	 ie	priek
špār	do	ša	nā	 līdz	 11.ap	rī	ļa	 plkst.	
20.00.	Pēc	20.00	–	slēgts	va	kars.
•12.aprīlīplkst.13.00Val	kas	pil	sē
tas	kul	tū	ras	na	ma	lie	la	jā	zā	lē	–	ma	zo	
vo	kā	lis	tu	kon	kur	si	«Cā	lis	2014»	un	
«Vis	i	 put	ni	 skais	ti	 dzied	 2014».	 Ie
eja:	0,71	eiro	(	Ls	0,50).
• 14.aprīlī no plkst. 10.00 – 14.00
Val	kas	pil	sē	tas	kul	tū	ras	na	ma	lie	la	jā	
zā	lē	do	no	ru	die	na.
•21.aprīlīplkst.10.00Lu	ga	žu	 lau
ku	mā	 pa	sā	kums	 «Ot	ra	jās	 Liel	die
nās».
•21.aprīlīplkst.	12.00Liel	die	nu	Za
ķa	 skrē	jiens.	 Starts	 un	 fi	nišs	 –	 pie	
kul	tū	ras	na	ma.
•No23. līdz25.aprīlim35.Cim	zes	
Mū	zi	kas	die	nas.
•23.aprīlīplkst.13.00Val	kas	pil	sē
tas	kul	tū	ras	na	mā	–	Starp	tau	tis	kais	
in	stru	men	tā	lo	tri	o	fes	ti	vāls.
•24.aprīlīplkst.	12.00Val	kas	pil	sē
tas	kul	tū	ras	na	mā	–	Vid	ze	mes	mū	zi
kas	sko	lu	pū	ša	mo	in	stru	men	tu	kon
certs.
•24.aprīlīplkst. 15.00Val	kas	pil	sē
tas	kul	tū	ras	na	mā	–	A.Kal	ni	ņa	Cē	su	
mū	zi	kas	 vi	dus	sko	las	 pū	tē	ju	 or	ķes
tra	kon	certs.
•25.aprīlīplkst.17.30Val	kas	pil	sē
tas	kul	tū	ras	na	mā	–	J.Cim	zes	Val	kas	
mū	zi	kas	sko	las	audzēk	ņu	kon	certs.
•26.aprīlīplkst.12.00Val	kas	pil	sē
tas	kul	tū	ras	na	mā	–	II	Lat	vi	jas	se	ni
oru	vo	kā	lo	an	sam	bļu	kon	kurss.
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Valkaspagastā

•	No5.aprīļalīdz10.maijamVal	kas	
no	va	da	 māk	sli	nie	ku	 dar	bu	 iz	stā	de	
«Uz viļ ņa…».	 Iz	stā	des	 at	klā	ša	na	 5.
ap	rī	lī	plkst.	15.00.

Mājaslapāwww.valka.lvirizveidotasadaļa«Jautā»,kuriedzī
votājiiraicinātiuzdotsevinteresējošusjautājumusValkasnovada
domei.Savaskompetences ietvarospašvaldības speciālisti sagata
vosatbildesunpublicēsportālāwww.valka.lv.

IZSTĀDESVALKASPILSĒTAS
KULTŪRASNAMĀ

•	No 28.aprīļa	 Valkas	 pilsētas	 kul
tūras	namā	–	Latvijas	mākslas	skolu	
audzēkņu	 konkursa	 «Jāņa	 Cimzes	
dziesmu	 rota»	 vizuālo	 darbu	 iz
stāde.
•	No16.aprīļaVal	kas	pil	sē	tas	kul	tū
ras	na	mā	ap	ska	tā	ma	Mai	jas	Ta	ba	kas	
glez	nu	iz	stā	de	«Pār	stei	gums».


