Konkurss «Mūsu stāsti Latvijas simtgadei»

Kārķi

Vai Tu zini, ka ....
•

Kārķu teritorijā bijušas iedzīvotāju apmetnes jau vēlajā neolīta laikmetā ( 2300 -1500 gadi pirms mūsu ēras) un bronzas laikmetā (1500 -1 g.pr.m.ē.), par to liecina
1901. gadā tīrot Ķiri pie “Dambuļiem” atrastais ozolkoka kaujas vāle un Augsta kalna grantī atrastais akmens cirvis

•

No 9. –12. gadsimtam Kārķu pagasta teritoriju pārsvarā apdzīvoja igauņu ciltis. Kārķu nosaukuma izcelsmes skaidrojums ir “kaara kula”, kas igauņu valodā nozīmē
Kārais ciems. Apkārtnē ir arī citi igauņu izcelsmes vietvārdi, piemēram, Seda (dzirkstele), Omuļi (apiņi) u.c.

•

13. gadsimtā Kārķu teritorijā ienāk latviešu (latgaļu) ciltis. Smilškalnu senkapi, kas ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, liecina par ļoti seniem apbedījumiem
Kārķos.

•

1225. gadā Kārķu teritorija iekļaujas Livonijas sastāvā, kas ir suverēns apgabals Romas impērijas nominālā pakļautībā,

•

1561. gadā Livonijas kara rezultātā izveidojas 3 provinces, Kārķu teritorija iekļaujas Līvzemē, kas ir Lietuvas dižkunigaitijas pārvaldībā.

•

1569. gadā pēc Lietuvas – Polijas kopvalsts nodibināšanās, Kārķu teritorija nonāk tās pakļautībā un šo laiku sauc arī par poļu laiku Vidzemē

•

1629. -1721. gadam Kārķu pagasta teritorija ietilpst Zviedrijas lielvalsts sastāvā, šo laiku sauc par zviedru laiku Vidzemē. Leģenda vēsta - kad Zviedru karš beidzies
un “Mierkalnos” noslēgts miera līgums, pie “Strautmaļiem” zviedru komandieris zemē iespraudis 3 liepu mietus teikdams - ja tie būšot augt, tad zviedri
atgriezīšoties. Šā gadu tūkstoša sākumā leģenda piepildījās – Strautmaļu dižliepai uzauga atvases un Kārķu baznīcā 7 gadus kalpoja zviedru mācītājs Magnuss
Olsons.

•

17. gadsimtā pie Rīgas Daugavā bija Kārķu sala! 18. gadsimtā Kārķu sala saplūda kopā ar Mazo Klīversalu, kas tika nosaukta par Klīversalu. Tagad šajā vietā
uzbūvēta Latvijas Nacionālā bibliotēka.

1600- 1699
1625.gadā

Ķēniņš Gustavs Ādolfs Biržu nometnē piešķir Ērģemes pils novada mājas, arī Kārķus ģenerālmajoram Vilhelmam de la Barram

1630.gadā

Revīzijā konstatē apdzīvotās mājas zem Kārķu muižas: Jānglodi, Peledas Kugi, Žīguri, Batiņi, Ennes, Janavas, Tieči, Lūķi,
Kazuļi, Briedes, Silzemnieki, Krieviņi, bez tam kāds brīvzemnieks ar arklu zemes Elleru Jurģis ar dēliem, kas maksā vienīgi
naudu, pie šī brīvzemnieka ir gabals postā stāvošas zemes ar apmēram 20 krāsmatām

1669.gadā

Sāk noturēt dievkalpojumus Kārķos, sākumā 3.svētdienā, tad 4,svētdienā, līdz lūgšanu nama uzcelšanai 1779.gadā
dievkalpojumus notur Kārķu muižas rijā, bet pēc tās noplēšanas 1823.gadā Veckārķu muižas lielajā istabā, un vēlāk skolā

1680.gadā

Zviedru valdība Antonam de la Barram muižas atsavina, atstājot par arendatoru, savukārt krievu valdība muižas atdod atpakaļ
dēliem, Kārķus Robertam de la Barram

1696.gada19.martā

Kārķu muižnieks Antons de la Barra raksta zviedru ķēniņa vietniekam Rīgā: “Taisnais Dievs šogad zemi piemeklējis ar vispārīgu
lielu neražu. Nabaga zemnieki nav pat sēklas tiesu iekūluši, tālab tie nu ir bez sēklas un bez maizes. Kunga tiesu tie neviens
nespēj nodot. Zemnieki nu ir lielā trūkumā, badā un bēdās. Ne tiem, ko ēst, ne ko kost. Ne tie spēj muižai ko strādāt, ne arī paši
sev. bads viņus spiež zemi atstāt un sev citur pārtiku meklēt”

1697-.1698.gadā

Antons de la Barrs tiesājas ar Ērģemes mācītāju Gūtu, kas it kā apvainojis viņa meitu

1698.gadā

Izdara Ērģemes baznīcas un draudzes pārraudzīšanu, piedalās prāvests E.T.Dīcs, mācītājs J.E.Vīseners,, garīgo dziesmu sacerētājs
S.G.Dīcs, baznīcas priekšnieksAntons de la Barrs, no zemnieku puses klāt arī pērminderi Kārķu Stāla Indriķis, Pelēdas Toms un
Šalders, baznīcas lāde glabājas Kārķos pie majora de la Barra

1699.gadā

Četros iepriekšējos gados kopā Kārķu zemnieki muižai paliek parādā 532 pūrus rudzu, 499 pūrus miežu, 372 pūru auzu, 116
podus linu, 6 dālderus naudā, 12 pūrus kviešu, 52 podus apiņu, 36 podus kaņepāju, 38 podus dziju, 25 aunus, 20 cūkas, 260 vistas,
58 olas, 2 maisus, 7 vezumus siena

1700-1799
1703.gadā

Pētera I karavadonis Šeremetjevs ziņo caram: “Man jāziņo Tev, ka visspēcīgais Dievs un vissvētākā Dievmāte ir
piepildījusi Tavu vēlēšanos ;ienaidnieka zemē vairs nav ko laupīt; no Pleskavas līdz Tērbatai, gar Veļikaju uz leju, gar
Peipusa krastiem, līdz Narvas grīvai, ap Tērbatu, aiz Tērbatas, ārā pāri Lais, līdz 2 jūdzēm no Narvas pilsētas, no Lais
līdz Rēvelei, 50 verstis uz Vesenbergas pusi un atkal no Tērbatas uz augšu pa Embahu līdz Vilandes ezeram, pret
Helmetu un Kārķiem un aiz Kārķiem 38 verstis uz Pērnavas pusi un no Rīgas līdz Valkai : viss ir izpostīts un nolaupīts.
Visas pilis ir noārdītas. Nekas nav atstāts nenopostīts, izņemot Pērnavu un Rēveli, un šur tur kādu ciemu pie jūras. No
Rēveles līdz Rīgai viss ir iznīcināts: vietas ir palikušas tikai uz kartes. Kā gāja pa postīšanas laiku, to zin sagūstītie,
augstmaņi, dižciltīgie, muižu īpašnieki, aristokrātija: starp dzīviem nav neviena, kas to nav redzējis” (Kārļa Širena
tulkojums)

1722.gadā

pēc Lielā Ziemeļu kara Kārķu pagasta teritorija iekļaujas Rīgas guberņas sastāvā, kas ir Krievijas impērijas pakļautībā

1730.gadā

15000 eksemplāros tiek iespiesta Jaunā derība, kuru lielu daļu eksemplārus pa velti izdala Kārķos, Valmiermuižā un
Rankā muižu skolu skolēniem

1736. gada janvārī

Skolu revīzijas akts vēsta, ka ciemā ir Veckārķu muiža, īpašniece de la Barra, tur arī skola zemnieku bērniem, vairāk
kā 100 bērnus māca dzimtcilvēks Kārķu Toms, mācības uzrauga mācītājs, bērni reizi dienā saņem siltu ēdienu no
muižas

1754.gadā

Veckārķu (Alt –Karkel) muiža tiek sadalīta divām māsām un izveidota Jaunkārķu muiža (Neu –Karkel)

1779.gadā

Veckārķos uzceļ lūgšanu namu, kurā notur dievkalpojumus

1793.gadā

krievu armijā uz 25 gadiem sāk iesaukt vidzemniekus. Pie “Vēlzemnieku” mājām aug valsts mēroga dižosis, kas
liecina par to, ka šā laika notikumi skāra arī Kārķus – osis stādīts kādam šīs mājas dzimtas loceklim, kurš devies
krievu – turku karā.

1800-1899
1807.gada 10.martā

1821.gadā
1846.gada
30.septembrī
1856.gadā

1857.gadā

1867.gada18.jūlijā

1868.gada
10.novembrī

1870.gadā
1871.gadā

dzimis Jaunkārķu muižas īpašnieks Magnus Gustavs fon Krīdeners, kurs Vidzemes landtāgā izdabūja cauri
priekšlikumu par zemnieku māju pārdošanu, 2 kārķēniešiem Garselim un Stierem atdeva mājas par brīvu
bez izpirkšanas, bet ar nosacījumu,ka jāapbraukā tuvāka un tālāka apkārtne un jāaģitē zemnieki, lai pērk
mājas
balstoties uz Vidzemes Zemnieku likumu, sākas uzvārdu došana, Ērģemes draudzē pirmais uzvārds dots
Veckārķu iedzīvotājam – Karl Kristian Jurgen
Kārķu pagasta “Vecumos” dzimis dzejnieks, tulkotājs, žurnālists Lapas Mārtiņš
Dibina Jaunkārķu pamatskolu, pirmo gadu mitinās Macenieku mājās, 1857.gadā pārceļ uz Jaunkārķu
muižu, kur uzceļ īpašu ēku, pirmais pārzinis Mārtiņš Barviks(1856-1872)2.Jēkabs Cers(18721886),3.Pēteris Liģeris(no 1886-)
Jaunkārķu – Piksāru ceļa malā uzbūvē Kārķu pagasta skolu. Tā ir neliela koka ēka ar vienu telpu, kurā pa
nakti izlikti salmu maisi, kur gulēt, bet pa dienu maisus sakrauj kaudzē un telpas vidū izstumj galdu, kur
skolēni pēc brokastīm mācīties
svin Jaunkārķu muižnieka Krīdenera amata svētkus - 25 gadi kā draudzes tiesnesis, pateicības dāvanas - 2
lieli sudraba lukturi ar 14 svecēm, 1 sudraba maizes kurvis, 1 sudraba tejbrete ar dārgām konfektēm
(paplāte kafijas un tējas nešanai, pasniegšanai)
tiesas skrīveris un muižas kungs Jānis Tobis svin amata svētkus, paiet 25 gadi kopš viņš ir pilda šos
pienākumus, saimnieki samet naudu un caur tiesas vīru J.Pelēkais atved no Rīgas šādas šķiņķības : 1 duci
lielas sudraba karotes, katrai karotei vārds un datums iegravēts – par 72 rbļ., duci smalkus porcelāna galda
traukus par 12 rbļ., vienu tējmašīnu par 18 rbļ., bez tam muižas īpašnieks vienu ķešas pulksteni un J.Ābel
vienu dārgu spieķi
Lapas Mārtiņš iestājas savam skolotājam Barvikam par palīgu, neilgu laiku, jo mācītājam nepatīk, ka tas
raksta avīzēs un ienesot pagastā un draudzē “ļaunu garu”
pēc māju pirkuma līgumu parakstīšanas 25 Jaunkārķu pagasta māju īpašnieki paraksta savstarpēju
nolīgumu uz 15 gadiem, pēc kura uguns nelaimes gadījumos, katram līguma parakstītājam jādod cietušam
noteikts daudzums būvmateriāla, strādnieku dienas un zināma naudas summa

1871. gada 15.martā dzimis Veckārķu pamatskolas pārzinis Augusts Burkins (miris 13.09.1942)

Lapas Mārtiņš

Augusts Burkins

1800 - 1899
1873.gadā
1874.gada 8.augustā

notiek Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki, kuros tiek dziedāta ''Tēvijas dziesma'' ar kārķēnieša Lapas
Mārtiņa vārdiem un Baumaņa Kārļa mūziku
Kauguru muižā pie Valmieras noslēdzas mūžs Jaunkārķu muižniekam G.Krīdeneram, pirmais, kas pārdeva mājas
par dzimtu, gādāja par ceļiem (Cēsu šoseju) un tiltiem (pie Valmieras pār Gauju, pār Sedu), izdevis staļļa
likumus, kā pareizi kopt zirgus, pēdējos gados nodarbojies ar izgudrojumu, kā savienot Gauju ar Daugavu

1876.gada 29.augustā
1877.gada 28.martā

viesīgs vakars Jaunkārķu pasta nama zālē J.Cera kunga vadībā, vieta par mazu, bet citādi patīkami
Otrajās Lieldienās viesīgs vakars Jaunkārķu Stimperu gruntnieka J.Garsel mājās ar dziedāšanu un dancošanu

1877.gada jūnijā

Vidzemes komiteja priekš ievainoto un slimo karavīru kopšanas riternamā saņem dāvanu arī no Jaunkārķu
pagasta 20 rbļ.
Ērģemes dziedātāju biedrība sarīko viesību vakaru Jaunkārķu Tūžu mājā ar dziedāšanu, dancošanu un uguņošanu

1877.gada 19.jūnijā
1880.gadā
1882.gada janvārī

notiek Otrie vispārīgie dziedāšanas svētki, kuros tiek dziedāta dziesma “Latviski lai atskan dziesma” ar
kārķēnieša Lapas Mārtiņa vārdiem un Baumaņa Kārļa mūziku
Jaunkārķu krogā atrasts pagasta amata vīra rullis, var saņemt pret sludinājuma atmaksu pie krodzinieka

1882.gada augustā
1883.gada 27.februārī

Valmieras kurlmēmo skolai pasniedz dāvanas arī no Jaunkārķu pagasta 10,80 rbļ.
viesīgs vakars ar dziedāšanu un diešanu Jaunkārķu Tūžu gruntnieka Tobīsa kunga telpās, kuras tas laipni atvēlēja

1883.gada 29.augustā

arī Veckārķu pagasta saimnieki iepērk mājas par dzimtu, visi vecie saimnieki patur savas mājas, rokasnauda
visiem 100 rbļ., pirmā iemaksa nolikta uz 1884.gada 1.martu, vislielākā iemaksa 1500 rbļ., citiem pa 1000 rbļ.,
ap 700 rbļ. un vēl mazāk
dzimis LKO kavalieris Augusts Bundzis (Bunčs), zemkopis, apbalvots ar Jura krusta IV šķiras medaļu, medaļu
Annas ordeņa lentē, Latvijas armijā iesaukts 1919, piedalījies cīņās pret lieliniekiem, dzīvojis Valkā, ormanis

1883. gada 11.oktobrī
1884.gada martā

19 zemnieki ierodas pie dzimtskunga Dāvida fon Vieckena un noslēdz pirmos kontraktus māju pirkšanai par
dzimtu

Jēkaba Demanda peršiņa
Krīdenera lielkungam par
godu

Augusts Bundzis (arī Bunčs)

1884.gada 5.oktobrī

Lodes muižas baronlielskunga Eduarda fon Krīdenera, Magnusa Gustava brāļa, bēres Jaunkārķu muižā

1884.gada 18.oktobrī

uz mazāksolīšanu izdod Jaunkārķu pagasta skolas, divstāvīgas mūra ēkas, 12 asis garas un 8 asis platas,
izbūvi
uzbūvē Jaunkārķu skolu, sākotnēji tajā bija 4 klases mācībām, pirmajā brīvvalsts laikā tā tika pārveidota
par 6 –klasīgu skolu, padomju laikā tā bija 8 –gadīgā skola, tad – 9-gadīgā skola, šobrīd sākumskola- 6
klases
pagasts nopērk zemi no “Ķeizaru” mājām pie pagasta magazīnas klēts un tur uzceļ skolas ēku, pirmais
skolotājs bija Mārtiņš Vīlisters
13 Jaunkārķu pagasta māju īpašnieki nodibina Jaunkārķu savstarpīgās palīdzības biedrību ugunsgrēku
gadījumos, biedrības priekšnieks E.Kārkliņš no Kārķu Dambuļiem

1885.gadā
1887.gadā
1887.gada 16.jūnijā
1888. gada 29.oktobrī

Darbu uzsākusi Veckārķu savstarpīgās palīdzības biedrība ugunsskādes gadījumos

1889. gada 18.janvārī

Kārķu pagasta “Zīguru” mājās dzimis Jānis Ampermanis(1889- 1942), brīvības cīnītājs, Kalpaka
bataljona studentu rotas virsseržants, lauksaimnieks, Latvijas proklamēšanas akta dalībnieks

1890. gada 15.augustā

Kārķu pagasta “Muceniekos” dzimis LOK kavalieris Jānis Augusts Bošs, zemkopis, Latvijas armijā
iestājies brīvprātīgi, piedalījies kaujās pret bermontiešiem, piešķirta jaunsaimniecība Kārķu pagasta
“Imantās”, no 1937. dzīvojis Tīnūžos kara invalīdu kolonijā

1891. gada 22.aprīlī

Jānis Ampermanis

1800 - 1899

Jānis Augusts Bošs

dzimis LKO kavalieris Eduards Purgailis, mobilizēts krievu armijā 1914.gadā, Latvijas armijā iesaukts
1919.gadā Valkā, piedalījies Valmieras kājnieku pulka kaujās visās frontēs, dienestu turpina arī pēc
brīvības cīnām, 1930.gadā piešķirta jaunsaimniecība Kārķu muižā, pēc atvaļināšanas dzīvo Rīgā,
apglabāts Rīgā, Brāļu kapos

1891. gada 26.novembrī Dzimis LKO kavalieris Jānis Bērziņš, I pasaules kara laikā dienējis 5.Sibīrijas artilērijas brigādē,
apbalvots ar Jura krusta IV šķiru, Latvijas armijā iesaukts 1919, piedalījies Ziemeļvidzemes atbrīvošanā,
atvaļināts, zemkopis Kārķu pagasta “Vecbērziņos”, apbedīts Ērģemes kapos

Eduards Purgailis

Jānis Bērziņš

1800 - 1899
1892. gada 21.janvārī Kārķu pagasta “Stimperos” dzimis Roberts Garselis, Rīgas pilsētas galva (1935.1.IX-1936.4.IV)
1892.gada 25.janvārī

Veckārķu Kaln-Kustuļos par ārstu apmeties dr.E.Mežaka kungs, viņš izdod arī zāles, priekš Ērģemes
apkārtnes tā ir liela svētība, jo nu slimniekiem ātrāk dabūjama ārsta palīdzība

1892.gada maijā

Veckārķu pagasta tiesas priekšsēdētājs Otto Grūbe ziedo 19,08 rbļ. komitejai, kas krāj dāvanas
trūkumcietējiem
Veckārķu un Jaunkārķu pagasti ietilpst Cēsu - Valkas apgabala miertiesnešu 7.iecirknī, miertiesneša sēdeklis
Valka
Rujenes Zemkopības biedrības izstādē māju rūpniecības nodaļā balvu - zelta gredzenu iegūst Jaunkārķu
Šalderu Jendes jaunkundze par dvieļiem

1892.gada 1. jūnijā
1892.gada 5.-6.jūlijā

1893.gada 14.augustā pērkons un krusa noposta Veckārķu saimniekiem sējumus, lauki izskatās kā ziemā, 2-3 collas pārklāti ar
krusas graudiem, krusas graudi tik lieli, ka miežiem un auzām ne vien nolauza vārpas, bet pat izkūla graudus
uz tīruma
1894.gadā
pie Veckārķu muižas Vārnu kroga katru nedēļu trešdienās tirgus, uz kuru brīv vest liellopus, teļus un cūkas, to
ierīkojuši Rīgas lopu kupči
1894.gada novembra
sākumā

miris Jaunkārķu pagastvaldes rakstvedis un bijušais skolotājs Jūlijs Cers, rakstveža vietu ieņem Jaunkārķu
Krieviņu gruntnieks Barvika kungs

1895.gadā

savas mājas jaunkārķēnieši iepirkuši apmēram 180 rbļ. dālderi, muižas maksu tie sen jau izmaksājuši, pēc
pāris gadiem arī kredīta parāds būs nolīdzināts, jo viņi bija vieni no pirmajiem pircējiem, zeme līdzena un
diezgan auglīga, pie daudzām mājām ir piedalīti lieli meža gabali, puse no iedzīvotājiem igauņi, savus bērnus
sūta šejienes skolās, palikuši tīri latvieši, pagasts uzcēlis skolu ar 2 skolotājiem, vēlams, lai pagasts ierīkotu
kopēdināšanu, ik pa 6 nedēļām nāk draudzes mācītājs dievvārdus sacīt skolas namā, skolotājs pulcē jauniešus
ap dziesmu, izrīkojumi par labu ērģelēm

1895.gada 11.martā

Veckārķu vietnieku pulks izdod mazāksolīšanā skolas nama pārbūvi, darbu saņem kāds šejienietis par 62 rbļ.,
kamēr koka darbs netiek izdots

Rīgas pilsētas galva Roberts Garselis

1800 - 1899
1895.gada 13.augustā

Jaun un Veckārķu kori sarīko Jaunkārķu „Šalderu” mājās Jendes kunga zālē teātri ar sekojošu
balli- izraudzītas divas dziesmu lugas R.Bauermeistara „Vecāki un bērni” un Ā.Alunāna
„Mucenieks un muceniece”, atlikums par labu abu skolu bibliotēkām

1896.gada 16.jūnijā

Veckārķu pagastnamā Lejas Pelēdās ar skolotāja Burkina gādību rīko bazaru - jauktā kora
dziesmas ar deju, ienākums Veckārķu skolas bibliotēkai, kas dibināta pagājušā gadā (ir 30
grāmatas)
guberņas valdes revidenti apmeklē jauno Veckārķu pagasta namu Lejas Pelēdās,, atzīst telpas
par pietiekošām
Jaunkārķu skolā, kuru apmeklē 93 skolnieki, masalu un šarlaka slimība, aptur skolas darbību,
jūtams mācīta ārsta trūkums, jo dr .Mežaks Dakstos miris

1896.gada augustā
1896.gada decembrī
1897.gada aprīlī

Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļai par labu pa 1 rbļ. iemaksā .T.Stilbiņš, .J.Kiusalas
Jaunkārķos, B.Krūmiņš Veckārķos

1897. gada 12.augustā

Kārķu pagastā muižas pārvaldnieka ģimenē dzimis LOK kavalieris Arvīds Pētersons
1916.gadā beidzis Pāvila karaskolu, brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā 1.Valmieras kājnieku
pulkā, piedalījies Austrumvidzemes atbrīvošanā, kaujās Latgalē, dienestu turpinājis pēc
brīvības cīņām, piešķirta saimniecība Lugažu pagastā, piedalījies 2.pasaules karā, miris ar
insultu Sudetijā, kur arī apglabāts

1898.gada martā

pēc Vidzemes zemnieku lietu komisijas nolēmuma Valkas apriņķa Vec un Jaunkārķu pagasti
savienoti vienā pagastā zem nosaukuma Kārķu pagasts
Kalnbremmes īpašnieks O.Grūbes kungs ierīko sviesta un siera izgatavošanu lielākā mērā,
viņš jau ir ierīkojis ķieģeļu cepli, augļukoku dārzu vairākas pūrvietas, putnu audzināšanu, arī
nodarbojas ar dravniecību

1898.gada aprīlī

1898. gada 7.jūnijā

Arvīds Pētersons

Kārķu pagastā zemkopja ģimenē dzimis LKO kavalieris Eduards Bundzis, Latvijas armijā
iesaukts 1919, piedalījies kaujās pret landesvēru Vidzemē, pie Cēsīm kritis varoņa nāvē
Eduards Bundzis

1900 - 1909
1900. gada 31.martā

1900.gada augustā

Kārķos dzimis LKO kavalieris Arturs Nazars, iesaukts Latvijas armijā 1919.gadā, piedalījies kaujās pret
bermontiešiem un lieliniekiem, atvaļināts 1921.gadā, jaunsaimnieks Kārķu pagasta “Dāņkalnos”, dzīvo
Kārķos, apbedīts Ērģemes kapos
Sludinājums, ka Jaunkārķu skolai vajadzīgs eksaminēts palīga skolotājs, alga 100 rbļ. pie brīva uztura

1900. gada 9.oktobrī

Kārķos zemkopja ģimenē dzimis LKO kavalieris Bernhards Vītols, iesaukts Latvijas armijā 1919.gadā,
piedalījies visās 6.Rīgas kājnieku pulka kaujās, atvaļināts 1922.gadā, piešķirta jaunsaimniecība Rūjienas
pagasta “Lāčplēšos”, tur arī dzīvojis, apbedīts Rūjienā Skudrītes kapos

1901.gada aprīlī

Pagasts ziedo 15 rbļ. skolām mācību līdzekļu iegādei, pie Veckārķu skolas ceļ riju, pagasta vecākais
cenšas panākt skolotāju algu paaugstināšanu, jauna tiesas māja ar zāli izrīkojumiem un teātra skatuvi, tiek
abonēti laikraksti 22 eks. ”Balss”, 8 eks. ”Baltijas Vēstneša”, 5 eks. “Mājas Viesis”, 2 eks. ”Dienas
Lapas”, 3 eks. “Austruma”, 1 eks. ”Latviešu Avīžu”, 1 eks. “Baznīcas Vēstneša” un “Jaunības Drauga” un
vēl citi 7 eks., abonētāji nav vis saimnieki vien, bet arī no kalpotāju kārtas

1901.gada 14.oktobrī

Jaunkārķu skolā krāšņas ērģeles, kas maksā 600 rbļ., summu vāca skolotājs Liģers caur izrīkojumiem, arī
dāvinājums - Jaunkārķu muižas dzimtkungs ziedo 100 rbļ.

1902.gadā

Vidzemes gubernators atļauj zemniekam Jāņam Bulduram ierīkot fotogrāfisku iestādi Šauju mājās Kārķu
pagastā, Valkas apriņķī un izdarīt fotogrāfiskus uzņēmumus pa visu Vidzemi

1903.gadā

Zemkopības un rūpniecības izstādē sieviešu rokdarbu nodaļā 3.godalgu - uzslavas rakstu iegūst Johanna
Strazdiņ par spilvenu
gandrīz vai katra māja Jaunkārķos abonē kādu laikrakstu, notiek sarīkojumi: zaļumu svētki, bazars, teātris
(skolotāja P.Ligers atbilde anonīmam rakstītājam “Balsī”)

1904.gadā
1905.gada 6.februārī
1908.gadā

Miris barons Arturs Krīdeners no Jaunkārķu muižas
Zobgala kalendārā publicēta Ādolfa Alunāna atbilde uz kārķēnieša Pētera Burkina “jiptīgo” vēstuli

1909.gada 8.aprīlī

Miris Lapas Mārtiņš

Arturs Nazars

Bernhards Vītols

1910-1919
1910.gada jūlijā
1910.gada 3.-5.jūluijā

1910.gada 25.jūlijā, 8.augustā

Kārķu pagasta valde pa apriņķa policijas cirkulāriem meklē 25 pagasta sabiedrības locekļus, kuri
vairākus gadus nav maksājuši nekādus nodokļus
Krievijas ķeizara Nikolaja II vizīte Rīgā, Ķeizara Majestātei tiek stādīta priekšā Vidzemes un Kurzemes
pagastu vecāko deputācijas, no Valkas apriņķa I komisāra iecirkņa delegācijā Kārķu pagasta vecākais
Rusmans
skolotājs A.Burkins sarīko zaļumu svētkus ar dziedāšanu, deju un dažādām izpriecām, jo Veckārķu skolā
sajūtams mūzikas instrumentu trūkums, abi sarīkojumi dod 60,70 rbļ. skaidra atlikuma

1910.gada 6.novembrī

Kārķu pagasta vecākam Rusmanim Vidzemes ceļu lietu komisija atceļ Valkas apriņķa priekšnieka
nolēmumu par 2 dienu aresta piešķiršanu par draudzes ceļa gabala neizlabošanu, (Rusmanis šo darbu
uzticēja savam palīgam, viņu var sodīt tikai par sava lēmuma nekontrolēšanu)

1910.gada 1.decembrī

pagasta namā notiek amata vīru vēlēšanas uz nākamiem 8 gadiem, ievēl Veckārķu Bāliņu mājas
gruntnieku Jendi, arī visi viņa palīgi ir no Veckārķu pagasta
paiet 25 gadi kopš savu amatu Jaunkārķu skolā pilda skolotājs Pēteris Liģers
vairāki jaunekļi griežas pie Rujenes Kultūras biedrības sapulces ar lūgumu atvērt Kārķos šīs biedrības
nodaļu, ko arī apstiprina
uzbūvē Veckārķu pili, kas pieder Rīgas mēra Džordža Armisteda brālim Edgaram un tā ir jaunākā pils
Latvijā. Pilij ir 99 istabas (100. nav izbūvēta, jo tad būtu jāmaksā liels nodoklis)

1911.gada 22.septembrī
1911.gada 27.novembrī
1911.-1913.gadā

1912. gadā
1912.gadā

1912.gada 8.janvārī

Jaunkārķu uguns biedrībai (1888) 24 gadu laikā atgadījušies 5 ugunsgrēki, par to izmaksāti 2118 rbļ. un
pievests materiāls.
pagastā pienāk 40 eksemplāru dažādu laikrakstu, visvairāk „Dzimtenes Vēstnesis”, arī Jaunā Dienas
Lapa” ,”Rīgas Avīzi” abonē vietējie muižnieki saviem dienestniekiem, ar 1913.gadu laikrakstu skaits
samazinās
Kārķos atver Rujenes Kultūras biedrības nodaļu, sapulcē piedalās 15 biedri, ievēl pārvaldes orgānus,
nolemj ķerties pie biedru un ģimeņu vakaru sarīkošanas ar priekšlasījumiem un deklamācijām

1910-1919
1912.gada 17.jūnijā

Jaunkārķu savstarpīgās palīdzības biedrība ugunsgrēku nelaimes gadījumos sarīko 25 gadu pastāvēšanas zaļumu svētkus, otra vecākā
biedrība Vidzemē 1.Vecpiebalgas, patlaban 33 biedri, apdrošinātas 250 ēkas par 250 000rbļ. vērtībā, iegādāti ugunsdzēšanas rīki, svētkus
traucē zaļumnieku iedzeršanas kāre, svētku vieta izskatās pēc karalauka

1912.gada jūlijā

Valkas lauksaimniecības izstādē Elizabete Grūbe Kārķu Kaln-Bremmēs saņem sudraba medaļas diplomu par vistām 3 rbļ.

1912.gada septembrī

notiek pilnvarnieku vēlēšanas Valsts Domes vēlētāju sapulcēm, Kārķos nesanāk vajadzīgais vēlētāju skaits un delegātus neievēl

1912.gada 30.decembrī

tiek sasaukta Rūjenes Kultūras biedrības likvidācijas sapulce, turpat notiek arī Kārķu nodaļas likvidācija

1912.gada beigās

Veckārķu savstarpīgās ugunsapdrošināšanas biedrība skaidrā naudā ieņem 120,83 rbļ., un vērtspapīros 1612,22 rbļ., kopā 1733,05 rbļ.,
izdevusi 13,56 rbļ., uz 1913.gada 1. janvāri kasē 107,27 rbļ. skaidrā naudā un vērtspapīros 1612,22 rbļ.

1913.gadā

Jaunkārķu muižas krogā savāds gadījums: kāds iereibis uz zirga iejājis bufetes telpās, ar lielām pūlēm izdodas kavalēristu izraidīt ārā

1913.gada februārī

pabeigta pirms 7 gadiem iesāktā Ķires pļavu nosusināšana, vienojoties Jaunkārķu muižas īpašniekam Krīdeneram un Nurmu muižas
īpašniekam Freimanim, sākot no Jaunkārķu muižas līdz Naukšēnu muižas robežai tiek rakts 2 - 4 pēdas plats un apmēram 9 verstis garš
kanāls, kurš izmaksā 10 000 rbļ., saimnieku pienākums būtu gādāt, lai aug krietnāka zāle

1913.gada aprīlī

vietējās nabagmājas apstākļi: nabagi tiek mitināti 2 istabās - vecā tiesas sēžu zālē un otrā mazā istabiņā, kas kalpo par ķēķi, tiek gatavots
ēdiens, šī istaba bieži pilna ar tvaiku un dūmiem, nabagu apkopēja (saimniece) liek darīt dažādus darbus, par ko atlec labāks maizes
rieciens, sevišķos gadījumos tiek pasniegta kafeja, kuru saldina ar saharīnu

1913.gada 22.,23.,24.jūnijā Valkas Latviešu kultūras svētki, kuros 24. VI dziesmu svētkos piedalās arī Jaunkārķu koris
1913.gada oktobrī
nedienas ar jauno pastnieku – neviena pasta operācija netiek izdarīta, kā pienākas- zaudē pastu, pazaudē vēstules, iztrūkst nauda,
neizraksta kvītis, bet galvenais - pastnieks neprot rakstīt
1914.gada janvārī
Kārķu pagasts sastāv no 52 grunts - un 51 rentes mājām, Veckārķu pagasta un Jaunkārķu pagasta līdz muižai(pārējās mājas saņem
korespondenci no Rūjienas un Piksāriem), kopā 55 mājas abonē 79 dažādus laikrakstu eksemplārus, par šīm mājām nodarbina 29 labības
un zāles pļaujamās mašīnas, 1 rindu sējēju, 2 mēslu sējējus, 4 zirgu grābējus, 5 divlemešu, 3 zirgu aklus, atsperu ecēšas, divzirgu arkli un
piena separatori gandrīz katrā mājā, darbojas 9 tvaika kuļmašīnas, 2 ķieģeļcepļi, 2 siernīcas, 8 saimniecības piedalās Ērģemes lopu
pārraudzības biedrībā, 30 – Ērģemes zemkopības biedrībā

1910-1919
1914.gada 16.februārī
1914.gada 18.februārī

kārķēniešu jauniešu pulciņš sarīko muzikāli dramatisku vakaru ar dziesmām, deklamācijām un teātri, izrāda J.Jaunsudrabiņa „Ansis
Auns” un V.Plūdoņa „Atraitnes dēls”
kāds Rencēnu iedzīvotājs, braukdams uz dzirnavām ar zirga pajūgu pa ledu, ielūzt Sedas upē, tilts pār Sedas upi pieder Veckārķu muižas
īpašniekam, ja tilts jālabo, tad materiālu un meistaru dod muiža, bet darbaspēks jādod Veckārķu saimniekiem, tādēļ veckārķēnieši pāri
tiltam brauc bez maksas, citiem braucējiem jāmaksā 2 kapeikas

1914.gada martā

Kārķu pagastā 3 krogi un 1 monopola bode, vislielākā rosība Vārnu krogs, jo patlaban izcērt Ķemeres muižas lielo mežu, kur nodarbināti
vairāk kā 100 meža cirtēji otrs lielākais Jaunkārķu krogs

1914.gada martā

pagasta vecākais skaidro darba laikus: pagasta vispārējās sapulces un vietnieku pulka sēdes nenotiek ilgāk par 4-6 pēcpusdienā, pagasta
vecākais plkst.10 noteiktās dienās jau pagasta namā, pagasta tiesa notiek laikus noteiktā stundā

1914.gada 12.martā

Kārķu pagasta vietnieki nolemj dibināt pagasta sabiedrības krājaizdevu kasi, ņemot 5000rbļ.lielu apgrozības kapitālu no pagasta pārtikas
kapitāla, nolemj dibināt brīvbibliotēku, pilnvarojot rakstvedi Lietiņu, Bāliņu Jendi un Krieviņu Velmi statūtu iesniegšanai gubernatoram
biedrības reģistrēšanai
ļoti sausa un karsta vasara, maijā un jūnijā lietus nelīst, vasarāji sāk dzeltēt, rudzi gatavoties, ražas ziņā gaidāms vājš gads, Kārķu novadā
izdeg vairāku simtu desetīnas meža, vecie ļaudis stāsta, ka kopš 1868.gada vasaras nav bijis tik karsts, sauss laiks

1914.gada jūnijā
1914.gada 20.augustā

1914.gada oktobrī

Kārķu pagasta vietnieku sēdē nolemj ziedot 1000 rbļ. Sarkanā Krusta vajadzībām, no kuriem 400 rbļ. draudzes lazaretes iekārtošanai,
ievainoto kareivju ārstēšanai Ērģemes draudzes skolā, savākts 164,03 rbļ. skaidrā naudā, kā arī daudz veļas un u.c. piederumi, paldies
vācējām E.Šķudītei, M.Ābelītei, M.Grūbei, R.Ligerei, lūdz gubernatoru uz visiem laikiem slēgt visus Kārķu pagastā esošos krogus un
kroņa degvīna pārdotavu

caur mobilizāciju iesauktie skolotāji tiek atsvabināti no kara klausības līdz ar skolas sākšanās laiku, arī Kārķu pagasta skolas skolotājs
A.Burkins
1914. gada novembrī
Polockas kareivju slimnīcā ārstējas Liepa Jānis, Jura d. No Kārķiem
1914.gada novembrī
administratīvā kārtā izsūtīta pa kara stāvokļa laiku uz Tomskas apgabalu Kristīne Bērziņa no Kārķiem (par piedalīšanos nelegālā sapulcē
21.augustā)
1914.gada 26.decembrī pagasta namā sarīko priekšlasījumu un teātra izrādi, R.Jende lasa par lielā kara izcelšanos un cēloņiem, izrāda A.Dzelskalna „Sētā un
gaitā”, skaidrs atlikums par labu Valkas Sarkanā Krusta komitejai

!

1910-1919
1915.gada janvārī

1915. gada 25.martā
1915.gada 30.martā

Kārķu vākšanas komiteja savāc un nodod Valkas „Sarkanā Krusta” komitejai Ziemassvētku dāvanas karavīriem: 141 pāri zeķu, 135 pāri
cimdu, 15 silti krekli, 12 maki ar tabaku, 4 silti auti, 2 pāri nātnu auti, 4 siltas bikses, 9 kabatasdrāniņas, 35 dvieļi, 17 spilvenu pārvalki,
3 mārciņas kafijas, 9 nātni krekli, 1 mārciņa tabaka, 8 palagi, 1 kulīte ar dažādām sīkām lietām, 1 bašliks (kapuce no vilnas auduma ar
gariem galiem), 4 uzroči, 10 ausu sildītāji, 1 lielais lakats, 6 nātnas bikses, 1 gultas maiss, 1 krūšu sildītājs, 1 šalle, 1 vatēta veste,
186,51 rbļ. skaidrā naudā, nauda un nātnās drānas Valkas lazaretes 50 karavīriem
Kārķu brīvbibliotēkas biedrības dibināšanas sapulce, 31 biedrs, priekšsēdētājs R.Jende, rakstvedis A.Lietiņš, kasieris J.Ogsts

1915.gada 14.jūnijā

Kārķu pagasta namā K.Ulmanis notur priekšlasījumu par lauksaimniecību tagadējos apstākļos, ieeja 10 kap. vietējā Sarkanā Krusta
vajadzībām
Kārķu Brīvbibliotēkas biedrības atklāšanas svētki, koris A.Ligera vadībā nodzied sabiedroto valstu himnas, R.Jende runā par biedrības
mērķiem un uzdevumiem, A.Lietiņš stāsta par biedrības dibināšanas gaitu, seko apsveikumi, arī no kara laukā esošā skolotāja
A.Burkina, teātra izrāde Akurātera „Latviešu bērni”, viesīga sadzīve

1915.gada jūlijā

protesti pret laikrakstu „Dzimtenes Vēstnesis”, tā publicēto informāciju, atsakās abonēt, arī Kārķu Brīvbibliotēkas valdes vārdā R.Jende

1915.gada augustā

palīdzība kara bēgļiem: Kārķu pagasts saziņā ar Centrālbiedrības biroju uzņem mitināšanā 1 ģimeni, 2 vīriešus, 3 govis, 1 zirgu

1915.gada 15.septembrī

ar Senāta civilkasācijas departamenta lēmunu noslēdzas principiāla ceļu prāva ar Bāliņu mājas saimnieka Jendes uzvaru pār Veckārķu
muižas īpašnieku (muižnieks aizliek servitūta ceļu, lēmums, to nedrīkst darīt)

1915.gada 28.oktobrī
1915.gada beigas
1916.gada 5.martā

dibina bēgļu apgādāšanas komiteju Kārķos, priekšnieks R.Jende, T.Barviks, kasieris A.Velme
Kārķu Brīvbibliotēkas biedrībā 33 biedri, 136 rbļ. nauda un ap 110 dažāda satura dāvātas grāmatas
kuriozs: Kārķu brīvbibliotēkas biedrība saņem atļauju no gubernatora, ka drīkst rīkot pasākumu 1915.gada 31.decembrī (biedrība lūdz
atļauju rīkot pasākumu gubernatoram, kas savukārt pieprasa ziņas no apriņķa policijai, tā savukārt apriņķa ierēdņiem, pēc tam ievāktās
ziņas ierēdņi nodod apriņķa priekšniekam, gubernatoram)

1916.gada maijā

Valkā Centrālā patērētāju biedrības veikalā Kārķu pagasts saņem 25 pudus cukuru, kas tiek pārdots par 17 kap. mārciņā un uz katru
māju caurmērā rēķinātas 20 mārciņas
1916.gada 23.maijs- 15.jūlijam latviešu strēlnieku bataljoniem ziedo Kārķu brīvbibliotēkas biedrība 100 rbļ caur Lielbiksi, arī sava izrīkojuma atlikumu 56,36 rbļ.

1910-1919
latviešu strēlnieku 6.Tukuma pulks aizbrauc uz Pēterburgu, lai apsargātu Smoļniju, pulkā dien brāļi Aleksandrs un
Jūlijs Pētersoni, ir apsargājuši Ļeņinu
1917.gada 5.aprīlī
Kārķu pagasta vispārējā sapulcē ziedo strēlnieku bataljoniem 83 rbļ., naudu iemaksā laikraksta „Līdums” redakcijā
Pēters Vīlisters
1917.gada maija sākumā caurejošas karaspēka nodaļas izposta Jaunkārķu un Naukšēnu muižas - izpostīts inventārs un iedzīve, , lopi izdalīti
muižas graudniekiem, arī labība, muižas īpašnieks Krīdeners izbēg, zemes apstrādāšanu organizē pārtikas komiteja,
izdodama muižas graudniekiem zemi uz renti
1917.gada 31.maijā
pagasta vecākais M.Šakars sasauc pagasta sapulci, lai dibinātu Latviešu Zemnieku savienības Kārķu nodaļu, piesakās
17 dibinātāji, atzīst par nodibinātu, ievēl M.Šakaru, kuram jāvirza lieta tālāk (pilna biedru sapulce 27.septembrī, arī
10.decembrī)
1917.gada augustā
Zemes Padomju vēlēšanās LS Savienības kandidātu sarakstā Valmieras apriņķī uz Vidzemes Guberņas Zemes Padomi
Jēkabs Krauze Jaunkārķos
1917.gada 16.oktobrī
Strazdu ciemā tiek nošauts jauneklis V.Gruzdiņš, pagasta milicis nosūta protokolu uz Valku, piecas dienas līķis noguļ
notikuma vietā, bet no apriņķa milicijas neviens neatbrauc, pēc tam liek vest līķi uz Valku, taču to neizpilda, aizved uz
kapsētu
1917.gada 24.decembrī pagasta bezzemnieku pilna sapulce, kurā uzklausa ziņojumu par 2.Latvijas darba ļaužu kongresu , atzina kongresā
pieņemtās rezolūcijas, atzīst Bezzemnieku padomes darbību par korektu, dienaskārtībā skolotāju jautājums, skolotājs
Burkins – uzticams, skolotāji Liģeri neuzticami
1918.gada janvārī
Kārķu pagastā sapulce, kuras laikā lemj par baznīcas izmantošanu sapulcēm - mītiņiem, pret balso tikai 4, Kārķu
bezzemnieku padome nodarbojas ar sapulces - mītiņa teorētiskās puses nostādīšanu, izstrādā dienas kārtību 21.janvāra
sapulcei, Kārķu pagasta bezzemnieku deputātu padomes priekšsēdētājs Vīlisters, sekretārs Dalders
1917.gadā

1918.gada 9.janvārī

Aleksandrs Pētersons

Jūlijs Pētersons

kārķēniešu darba tauta svin revolūcijas svētkus,, mītiņš kupli apmeklēts,, svētkus atklāj Vīlisters, uzaicinot kori dziedāt
„Sarkano karogu”, seko referāts par 9.janvāri dažādos revolūcijas laikmetos, Burkins dod vēsturisku pārskatu par masu
kustībām Krievijā un citās valstīs, Jende izstāsta Ļeņina biogrāfiju un viņa nozīmi tagadējā sociālrevolūcijā, mītiņu
beidz ar „Ar kaujas saucieniem uz lūpām” un „Par upuriem kritāt”
Bruņuvilciens, kuru J.Pētersona karavīri atņēma igauņiem pie Apes

1910-1919
1918.gada martā
1918.gada 18.augustā

kārķēniešu Pētera Vīlistera un Artura Dāldera tikšanās ar Ļeņinu
Kārķu Bīvbibliotēkas biedrība sarīko rakstnieku vakaru, kurā ar priekšlasījumiem un deklamācijām piedalās rakstnieki K.Skalbe,
J.Akuraters un A.Austriņā, Skalbe lasa par Latvju dainām, J.Akuraters par Latvijas Nacionālais teātris

1918.gada septembrī
1918.gada 9.septembrī

Latviešu Zemnieku Pabalsta Komitejas uzticības vīrs Kārķos J.Ampermanis Žīguros
Kārķu pagasts ziedo izpostītam Rīgas apriņķim Nikolaja, Kerenska un ostnaudu, aprēķinot markās 563 markas un 5 feniņi, 83 pudi
rudzu, 1 pudu rudzu miltu, 84 pudu miežu, 5 pudu auzu,147 pudu kartupeļu, 6 pāri zeķu, 7 pāri cimdu un 1 dvieli, ievērojot to, ka
pagastā ir ap 110 māju un 2 muižas, samērā maz ziedots

1918.gada 29.septembrī

vietējā brīvbibliotēka sarīko priekšlasījumu par ēšanu un ēdiena pagatavošanas pamatiem, kartupeļu audzēšanu

1918. gada 18.novembrī “Irbīšu” saimnieks Jānis Ampermanis piedalās LR proklamēšanas svinīgā aktā Nacionālā teātrī
1919.gada martā
lielinieku milicis A.Grīnvalds apcietina Saliņu mājās dzīvojošo A.Rebani, kuru nodod Smiltenes tribunālam, piesūta sekojošu
rakstu :”Es kā Kārķu izpildu komitejas priekšsēdētājs varu teikt par Rebani tikai sliktu un mans priekšlikums ir, lai tas vairs
neatgrieztos pie savējiem,” Tribunāls A.Rebani soda ar nāvi,1923.gadā A.Grīnvaldam piespriež par šo nodarījumu un vēl citiem 4
gadus pie spaidu darbiem
1919.gada 30.aprīlī

Igaunijas Virspavēlnieka štāba ziņojumā minēts, ka pulki iesāk pretuzbrukumu no Ērģemes muižas Rūjenes virzienā, pēc sīvas
kaujas ienaidnieks atkāpjas uz visas līnijas no Sedas upes, pulki iztīrīja no lieliniekiem visus punktus līdz Vārnu krogam un Vec un
Jaunkārķu muižām, Bauskas, Bērtuļu, Reinu un Liģu māju līnijai, turpina uzbrukumu rietumu virzienā
Ievainoti kārķēnieši: kareivis Kārlis Lācis (ievainots 7.aprīlī pie Apes, aizvests uz Valku), kareivis Jānis Daina (31.martā pie
Rezakas muižas, uzņemts bruņotā vilcienā, vecākais apakšvirsnieks Pēteris Mecs(3.aprīlī pie Jaunlaicenes skolas, aizvests uz
Valku), kareivis Arturs Nazars(5.aprīlī pie Silu muižas, aizvests uz Valku)

1919.gada 13.maijā

Valkas apriņķa agrārkomisija izdod nomā uz tekošo saimniecības gadu Vec un Jaunkārķu muižas
un rentes mājas, kā arī muižu dārzus
Valkas apriņķis iekšējās drošības un pārvaldības labad iedalīts iecirkņos, kuri padoti apriņķa
priekšnieka palīgam, Kārķu pagasta padots priekšnieka palīgam O.Hasmaņa kungam Valkā
Kārķos viesojas Tautas Padomes loceklis Freivalda kungs

1919.gada 19.septembrī
1919.gada 25.decembrī

1918.gada 18.novembrī. Jānis Ampermanis 1.rindā pirmais no kreisās puses

«Līdums»
15.08.1918;
Nr.137

1920- 1929
1920.gada janvārī
1920.gada janvārī
1920.gada martā
1920.gada 30.martā

pie pagasta valdes ierīko pasta aģentūru, ar marku pārdošanu un vienkāršu un ierakstītu sūtījumu pieņemšanu un
izdošanu, mēneša beigās arī pasta aģentūra Jaunkārķu muižā
no Kārķu pagasta ziedo zelta fondam: 1 sudraba važiņu, 1 sudraba monētu aproci, 6 rbļ.15 kap. Sudraba sīkā
naudā
Kārķu pagasts daļēji okupēts no igauņu karaspēka
Kara tiesa piespriež kareivim Jānim Pētera dēlam Sproģim no Kārķu pagasta ieslodzīšanu cietoksnī uz 6 gadiem
par varas pārkāpšanu, kuras sekas bija nozieguma veicināšana (karavīru Bulles un Gegnera dezertēšana), kā arī
visu tiesību un priekšrocību atņemšanu

1920.gada 16.jūnijā
1920. gada 4.jūlijā

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļā reģistrēta Kārķu brīvbibliotēkas biedrība
Kārķu Zemnieku Savienības nodaļas sarīko dramatiski- muzikāli- politisko izrīkojumu, kura apmeklētāji, būdami
nemierā par robežu dalīšanu Valkā, sūta Valkas latviešiem brālīgus sveicienus

1920.gada 5.decembrī

Valmierā notiek Ziemeļlatvijas sociāldemokrātu grupu rajona konference, piedalās arī priekšstāvji no Kārķiem,
dienas kārtībā svarīgi organizācijas jautājumi, kā arī jautājums par kongresu

1921.gada martā

izveidota Latvijas Laukstrādnieku savienības Kārķu nodaļa, ir nodaļas reģistrācijas apliecība un zīmogs

1921.gada 29.marts- 2.aprīlis Latviešu Zemnieku Savienības Kārķu nodaļa sarīko lauksaimniecības kursus, lektori , tēmas zemkopība,
augļkopība, lopkopība, putnkopība, agronoms Ziemelis un dārzkopības instruktors Code, piedalīšanās maksa
biedriem 40 par visu laiku, 10 rbļ. par 1 dienu, nebiedriem 60 rbļ. un 15 rbļ.
1921.gada 24.aprīlī

Latvijas Laukstrādnieku Savienibas Kārķu nodaļas atklāšanas svētki ar publisku lekciju par kooperāciju

1921.gada jūlijā

Centrālā zemes ierīcības iestāde atzīst par pareizu Veckārķu muižas un Siliņu pusmuižas (bijušais Krīdenera
īpašums) sadalīšanas projektu: 5539 pūrvietas sadalāma 18 jaunsaimniecībās, 6 amatnieku saimniecībās, 3 gabali
valsts vajadzībām, 2 gabali dzirnavām un 3 gabali paliek valsts zemes fondā

1920- 1929
1921.gada 3.,4.jūlijā

tiek noturēti biškopības kursi instruktora Lezdiņa vadībā, 30 klausītāji, notiek gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, nodibina Kārķu
biškopības biedrību, priekšnieks A.Šķudīts

1921.gada 1.-3.oktobris biškopības kursi, instruktore L.Zviedris, 2.oktobrī Kārķu biškopības biedrības atklāšanas svētki Kārķu
bijušās magazīnas telpās
1921.gada 18.novembrī iesvēta Kārķu jauno pagastnamu, bijušās kroga izlabotās telpās
1922.gada martā
Centrālā zemes ierīcības komiteja galīgi apstiprina ar sekojošām iemaksām Veckārķu ūdens dzirnavas
pagastam ar 15 000 r.
1922.gada 26.-28.martā biškopības kursi Kārķos LBB priekšnieka Grīnupa vadībā
1922.gada aprīlī
nodibina Jaunatnes savienības Kārķu nodaļu, priekšstāvis Alfrēds Zariņš, dzīv. Kārķu Ārniekos
1922.gada aprīlī
1922.gada 23.aprīlī
1922.gada maijā
1922.gada maijā

Pagasta valdes ēka, bijušais krogs, nodegusi
Saeimas vēlēšanu fondā Sociāldemokrātu partijas centrālā biroja kasē Kārķu Laukstrādnieku nodaļa 1944.gada septembrī
iemaksā 500,-rbļ, arī atlikumu no tautas sapulces 240,50 rbļ.
Centrālā zemes ierīcības komiteja paredz izrentēšanai uz ilgākiem gadiem Kārķu muižu centrus, iznomāšanas projekti jāiesniedz līdz
1923.g.10.janvārim
Kārķu pagasta padomes vēlēšanās laukstrādnieku un sīkzemnieku liste iegūst 8 vietas, zemnieku savienības liste
4 vietas, bezpartejiskā ? vietas
Kārķu pagasts sastāv no 2 pagastiem- Veckārķu un Jaunkārķu, pagasta valdi pārceļ no Veckārķiem uz Jaunkārķiem

1922.gada 18.-21.maijs biškopības kursi J.Lacuma vadībā
1922.gada septembrī
Jānis Ampermanis, kandidāts no Zemnieku savienības Saeimas vēlēšanās Vidzemē ar 22.kārtas Nr., netiek ievēlēts
Pagasta valdes ēka

1922.gada 3.septembrī
1922.gada oktobrī

Kristīgās Nacionālās Savienības vēlēšanu sapulce Kārķos, runā A.Līcis
apriņķa zemes ierīcības komiteja apstiprina Jaunkārķu muižas piešķiršanu 30 jaunsaimniecībām un 15 amatnieku
saimniecībām, Veckārķu muižā piešķir vienu amatnieka gabalu aptiekas būvei

1922.gada 7.-8.oktobrī

Pirmās Saeimas vēlēšanās Kārķos 44,07% balsu iegūst Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, 29,28%, Zemnieku Savienība, 20.32%
Sociāldemokrāti mazinieki

1920- 1929

1922.gada novembrī

Kārķu pagasta valdei izteikta Valkas apriņķa skolu valdes atzinība par rūpēm izglītības labā, pagasta valde stingri izved
dzīvē likumu par skolas apmeklēšanu, visi bērnu vecāki, kas nav sūtījuši bērnus skolā, aicināti pie pagasta valdes un
izdarīta izziņa, kamdēļ bērnus atrauj no skolas, visiem, kam par iemeslu trūkums, piešķirti pabalsti: aizdars, maize,
grāmatas un apavi

1922.gadā
1922.gadā
1922.gadā

Kārķu biškopības biedrības ziedo 1000 rbļ. biškopības skolai
Kārķu pagastnamā atklāj telefona sarunu punktu, kā arī pieņem privātas telegrammas
ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvo 8 kārķēniešus: Jāni Bērziņu, Jāni Bošu, Augustu Bundzi, Eduardu Bundzi, Arturu
Nazaru, Arvīdu Pētersonu, Eduardu Purgaili, Bernhardu Vītolu

1923.gada februārī

Latvijas Lauksaimnieku Centrālbiedrības lopkopības sekcija ierīko vaislas buļļu staciju Kārķu lopkopības pārraudzības
biedrībā
Ministru kabinets atvēl 500 Ls Kārķu pagasta skolas piebūvei
grupa Kārķu jaunsaimnieku slēdz līgumu ar sabiedrību “Būves” par ēku celšanu pēc vienādiem tehniskiem plāniem, daļu
darbu izpilda paši jaunsaimnieki zem tehniķu uzraudzības

1923.gada 9.februārī
1923.gada maijā

1923.gada 1.jūlijā

Kārķu pagasta namā notiek Laukstrādnieku arodbiedrības sasauktā sapulce, runā Saeimas deputāts K.Gulbis par
laukstrādnieku apdrošināšanu slimības un nelaimes gadījumos un arodbiedrības nozīmi, pēc sapulces Laukstrādnieku
arodbiedrības Kārķu nodaļas sapulce

1923.gada septembrī

tautas nobalsošanā par baznīcu neaizskaramības likumu Kārķu pagastā nodotas “par”107 balsis

1923. gada 1.novembrī
1923.gada 12.novembrī
1924.gadā
1924.gada 28.maijā

Dzimusi ilggadīgā “Saulītes” vadītāja Brunhilde Pētersone
Kultūras fonda dome piespriež Kārķu 1.pak.pamatskolai skolas bibliotēku
Par Kārķu VI klausīgās pamatskolas pārzini ievēlēts Arturs Liģers(19888-1931)
Par Latvijas Tautas Bankas biedru kļūst Kārķu krājaizdevu sabiedrība, kurai Latvijas bankas padome piešķir 10 000Ls
kredītu

Brunhilde Pētersone

1920- 1929
1924.gada jūlijā

L.Podnieks Kārķu pagasta Celpēnu ciemā saņem 9,82 Ls atlīdzību par Igaunijas karaspēka nodarītiem zaudējumiem

1924.gada septembrī

Ziemeļlatvijas pašvaldību pārstāvji griežas pie valdības ar lūgumu, izbūvēt ūdensspēkstaciju “Gauja” pie Valmieras, kas
izmaksātu 2 milj. Latu, saražotā elektrības nonāktu arī Kārķos

1924.gada 18.novembrī
1924.gada decembrī

Jaunkārķu pamatskola svin 65 gadu pastāvēšanas svētkus
pagasta padomes vēlēšanas,: ievēl 5 no ražotāju listes, 6 no jaunsaimniekiem, veckārķēniešu listes 4

1925.gada maijā
1925.gada maijā

no Ērģemes pagasta Kārķu pagastam pievieno Acītes, Kurmītes, Upītes un Vēlzemniekus
Kara zaudējumu komisija piespriež atlīdzību par Igaunijas karaspēka nodarītiem zaudējumiem Emmai Ķīkulei Kārķu
Vārtniekos un Fr.Jubasam Vārnas krogā
1925.gada 17.-18.augustā Kārķu pagasta ieved apmēram 20 Latgales strādnieku, kas nodarbināti tajās saimniecībās, kur vietējos strādniekus nevarēja
dabūt, vietējiem strādniekiem maksā gadā, aprēķinot naudā arī naturālijas, 23-35 000rbļ, vasaras strādniekam 18-25000rbļ.,
strādniecei gadā18-21000rbļ., vasarā 11-14000 rbļ., latgalieši pieņemti tikai uz vasaru, viņu algas daudz zemākas

1925.gada 30.augustā
1925.gada 6.septembrī
1925.gada 27.septembrī

Jānis Kreilis

Valkas apriņķa skolotāju konference, kurā piedalās arī Kārķu skolotāji
Ērģemes un Kārķu Zemnieku Savienības nodaļas sarīko Zemnieku dienu Ērģemes pilsdrupās, ar savu apciemojumu
pagodināja ministru prezidents H.Celmiņš
Kārķu zemnieku savienības nodaļa sarīko Z.A.Meierovica piemiņas vakaru bijušās magazīnas izremontētajās telpās,
students Karčevskis runā par Meierovica nopelniem valsts labā, demonstrē filmas par Z.A.Meierovica bērēm un citas

1925.gada 3.-4.oktobrī

2.Saeimas vēlēšanas, apvienotajā soc.dem mazinieku un laukstrādnieku savienības sarakstā 2 kandidātiem saistība ar
Kārķiem Jānis Kreilis(dzimis Kārķos, rokpeļņa- grāvrača dēls, un Teodors Plūme(dzimis Ērģemes pagastā, strādājis Kārķu
par skrīvera palīgu), nevienu no viņiem neievēl

1925.gada 30.novembrī

Kultūras fonda dome piešķir Kārķu pagasta Jaunkārķu skolai 200 Ls mācību līdzekļu iegādei

Teodors Plūme

1920- 1929
1926.gadā
1926.gada 29.janvārī
1926. gada martā

Kārķos uzstāda pirmo komutatoru ar 5 telefona numuriem: 1- pagasta valdei, 2- Kārķu mežniecībai, 3- Piksāru
stacijai, 4- Dakstiem, 5- pienotavai
pagasta valde piešķir 2 jaunsaimniecību un 3 amatnieku zemes, 50 pieprasītāji, visai liela neapmierinātība par
lēmumu
Veckārķu muižas ūdens dzirnavās, kuras no valsts zemes fonda piešķirtas Kārķu piensaimnieku sabiedrībai,
notiek jaunas tvaika kopmoderniecības atklāšana, tā ērti iekārtota ar jaunākām mašīnām un diviem dzirnavu
gaņģiem, kas var tik darbinātas ar tvaika jeb ūdens spēku

1926.gada 13.martā

Latvijas Zemnieku savienības Valkas rajona valdes priekšnieks Ampermanis aicina visām rajonā
ietilpstošām nodaļām noturēt gada sapulces un izvēlēt delegātus uz rajona konferenci un 2.partijas kongresu

1926.gada 17.martā
1926.gada 28.maijā

Darbību uzsāk Kārķu II lopkopības pārraudzības biedrība
Pagasta padomes sēdes dienas kārtībā jautājums par degvīna pārdotavas atvēršanu Veckārķu muižā, kāds
Ērģemes tirgotājs piesola 400 Ls par atļauju, taču , bez tam samaksājot gadskārtējos nodokļus, taču padomes
priekšsēdētājs šo jautājumu noņem no dienas kārtības

1926.gada 12.jūnijā
1926.gada jūlijā

Reģistrēta Ķires upes meliorācijas sabiedrība
Kārķos parādījies vēdera tīfs, pēc ārsta Hidebranta atzinuma saslimuši Drigaļu mājās dzīvojošā Kristīna Sloka
un Rozēnu mājās dzīvojošais Pēters Raģis, kas ievietots Valkas slimnīcā

1926.gada septembrī

Tiesu palāta apstiprina apgabaltiesas piespriesto naudas sodu 200 Ls drogistam Jānim Ekbaumam par tirgošanos
ar ārstnieciskiem līdzekļiem vaļējā un pat samaisītā veidā

1926.gada 9.novembrī

Savstarpējās Ugunsapdrošināšanas Centrālās Savienības valdes sēdē caurskata pieteiktos ugunszaudējumus un
nolemj izmaksāt Jaunkārķu savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrībai 187,50 Ls

1926.gada 16.17.novembris Lopkopības instruktoru un lopkopības pārraudzības biedrību priekšstāvju sapulce Rīgā, sapulces dalībnieki tuvu
400, ziņojumu no Kārķiem sniedz R.Jende

Rūjienas
rajona
lopkopības
darbinieku apspriede, 1.rindā otrā
no kreisās A.Brizga - Kārķu
2.lopkopības
pārraudzības
biedrības pārraugs, 2.rindā trešā
un ceturtā – Lazdiņa un Salmiņa
Kārķu 1.lopkopības pārraudzības
biedrības pārraugi

J.Meca (Kārķu Vecjandavās) govs
Dzeguze, kura 1925./1926.g.
izdevusi 164 kg sviesta pie
4,69 % tauku

1920- 1929
1927.gadā

Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrība ierīko lauksaimniecības izmēģinājumus sekojošās saimniecībās: uz rudziem Kārķu
Bāliņos , Kārķu Mazkrieviņos,, uz āboliņu Kārķu Žīguros, uz kartupeļiem Kārķu Šaujās, labības kodināšanu Kārķu Bāliņos

1927.gada 23.janvārī Naukšēnu izglītības biedrības telpās viesojas Kārķu pagasta aizsargu nodaļa ar R.Blaumaņa lugu “Pazudušais dēls”, lugā
dalību ņēma latvju dramatisko kursu audzēknes A.Brūgane un M.Krauze
1927.gada martā

pagasta padome lemj par kādas vidusskolnieces lūgumu atsvabināt viņu no personas nodokļa maksāšanas mācību laikā,
lēmums – atteikums, nav likumiska un morāla pamata, jo, piekrītot nodarītu pārestību citiem pilsoņiem, kas nabadzības dēļ
nespēj apmeklēt skolu

1927.gada 6.martā

Ērģemes lauksaimniecības biedrība sarīko 2.Lauksaimnieku dienas Kārķos: apmēram 100 apmeklētāji, mājturības sekcija
saņem LLCB goda diplomu par labu konservu kolekcijas sagatavošanu, , J.Ogstam Kārķu Kalna-Kustuļos par purvā sekmīgi
audzētiem kartupeļiem, , dienas dalībnieki pievienojas Rīgas lauksaimnieku dienās pieņemtām rezolūcijām, pie kam,
papildinot tās ar18 jaunām

1927.gada 8.jūlijā

skolotāja, Veckārķu pamatskolas pārziņa Augusta Burkina 35 gadu darbības jubileja, jubilāra sumināšana notiek izrotātās
skolas telpās, ar mācītāju Krauzi un 8.Daugavgrīvas pulka orķestri pilnā sastāvā

1927.gada 28.jūlijā

par dzelzceļa virsvaldes ekspluatācijas direktoru Ministru kabinets ieceļ inženieri Robertu Garseli, līdzšinējo Daugavpils
dzelzceļu galveno darbnīcu vadītāju
Kārķu pagasta valde meklē ārstu, alga no pagasta, atlīdzība par slimnieku izmeklēšanu un apmeklēšanu no slimniekiem pēc
vienošanās ar pagastu, brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu un apgaismošanu

1928.gada janvārī
1928.gada janvārī
1928.gada 1.janvārī
1928.gada 8.aprīlī

mežu izsolēs Kārķu mežniecībā pārdota 1 vienība (izsolē liktas 2) par 2358 Ls
Kārķos ar koncertu viesojas Ērģemes aizsargu un aizsardžu koris K.Lietiņa vadībā
Kārķu pamatskola sarīko teātra izrādi, uzvedot Raiņa lugu “Pūt, vējiņi”, režiju vada Rūjienas teātra režisors Amols

1928.gada 19.maijā

Šoseju un zemesceļu departamenta inženieris izsola Jaunkārķu- Piksāru stacijas ceļa labošanas darbus, drošības nauda 228 Ls

1928.gada 27.maijā

Veckārķu pamatskolas padome sarīko teātra izrādi, uzvedot A.Saulieša lugu “Nepilnīgais”, pēc izrādes saviesīgs vakars

1920- 1929
1928.gada 22.jūlijā

Bērnu svētki Kārķos ar kora dziesmām un rotaļām, no Rīgas atvesta izstāde “Mātes un bērna aizsardzība”

1928.gada 8. augustā

Kalnbremmu gruntnieki Otto un Elizabete Grūbes svin Zelta kāzas

1928.gada septembrī

Zemkopības ministrijas sarīkotos 7 nedēļu meliorācijas kursus beidz Alfrēds Zutis no Kārķu pagasta Lejaskustuļiem

1928.gada 6.-7.oktobrī

3.Saeimas vēlēšanas, kandidē arī kārķēnietis Alfrēds Bērziņš (28 gadu vecumā) gan Vidzemes, gan Rīgas sarakstos, taču
nesekmīgi, no 792 vēlētājiem 44% balsis saņem Latvijas Zemnieku savienība, 31% Latvijas sociāldemokrātiskā Strādnieku
partija, 11% Latvijas Sociāldemokrātiskie mazinieku un laukstrādnieku savienība, atlikušie 14 % pārējie kandidātu saraksti

1928.gada novembrī

Kārķu pagasta sabiedrība, sakarā ar Latvijas 10 gadu jubileju sagādā dāvanas pagasta nespējniekiem – cukuru, rīsus, putraimus,
sviestu un ziepes
1928.gada 14.novembrī Veckārķu pamatskola (pārzinis A.Burkins) iesūtījusi Latviešu folkloras krātuvei 266 dažādas tautas tradīcijas
Jēkabs Alfrēds Bērziņš
1928.gada 14.novembrī Kārķu pagasta darbvedi Augustu Kauliņu apbalvo ar Triju Zvaigžņuu ordeņa 5.šķiru
1928.gada 2.decembrī Kārķu pagasta 1.pakāpes (Veckārķu) pamatskola svin 60 gadu pastāvēšanas svētkus, pēc dievkalpojuma
vēsturiskas ziņas par skolu un apsveikumi, kopējais mielasts, teātra izrāde Blaumaņa „Trīnes grēki”, beigās
deja un rotaļas
1929.gada janvārī
Kārķos vēl ir pieejami 4 gabali valsts fonda zemes, ko vēl var piešķirt Latvijas brīvības
cīnītājiem un kuru projekti apstiprināti CSEK
1929.gada 3.februārī
ar Triju Zvaigžņu ordena V šķiru apbalvots Ziemeļ-Latvijas armijas brīvprātīgais
1.Valmieras kājnieku pulka kareivis Artūrs Nazars
1929.gada 3.februārī
Kārķu pagasta aizsardžu pulciņa atklāšanas svētki, viesojas ģenerālis Balodis, aizsargu
priekšnieks Tone un instruktors A.Bērziņš, viesus Piksāru stacija sagaida jātnieku godasardze, svinības
ievada mācītājs Krauze, pēc kura aizsardzes nodod svinīgo solījumu seko A.Bērziņa referāts
„Sievietes loma valsts aizsardzībā”, pirmā pulciņa priekšniece Zenta Šterne
1929.gada 25.februārī

Kārķu pagasta padomes sēdes darba kārtībā jautājums 1.pak.(Veckārķu) pamatskolas likvidēšanu

Otto Grūbe ar kundzi

1920- 1929
1929.gada 8.aprīlī

Nodibina Kārķu veselības punktu, pagasta valde dod brīvas telpas, apkurināšanu, apgaismošanu, pa daļai arī
apkopšanu, arī zobārstniecības kabinetam ,tādējādi valdes pabalsts gadā apm.550 Ls, veselības punkta vadītājs
Teodors Vīksniņš, ir arī žēlsirdīgā māsa, zobārstniecības kabineta vadītāja L.Kabucis

1929.gada jūnijā

Rūjienas ģimnāziju ar tiesībām stāties augstskolā beidz Elza Veinbergs no Kārķu pagasta Veckārķiem

1929.gada 21.jūnijā

Zemkopības ministrijas pasūtījuma drenu caurules izgatavo Jānis Ampermanis Kārķu pagasta Žīguru
ķieģeļnīcā
Kārķu pagasta aizsargu nodaļa Jāņu dienā sarīko Veckārķu muižas pils parkā Zaļumu svētkus ar priekšlasījumu,
aizsargu instruktors A.Bērziņš runā par tematu „Aizsargu organizācijas Igaunijā un Somijā”, pēc tam rotaļas,
deja, uguņošana u.c.
Kārķu 6.klasīgā pamatskola skolas rotaļlaukumā sarīko Bērnu svētkus ar kora dziesmām, plastiskām dejām un
rotaļām
Kārķu un Omuļu pagastu ārsts dr.Pauls Liepiņš atsakās no amata
Rīgā notiek meža torgi: Kārķu virsmežniecībā pārdotas 38 vienības par 207,823 Ls (novērtētas par 130.36Ls)

1929.gada 24.jūnijā

1929.gada 28.jūlijā
1929.gada augustā
1929.gada oktobrī

Netālu no Sedas jaunceļamā tilta uz Strenču – Rūjienas ceļa atrodas neliela smilšakmens ala, kuras sienas
izraibinātas ar dažādiem uzrakstiem, pati ala piepildīta ar brīnišķīgu rūkoņu, kuru izdod mazs avotiņš,
lauzdamies no alas dibena, šejienieši avotiņu sauc par “Rūceni”, veci ļaudis stāsta, ka šim avotiņam esot
dziedinošas spējas
1929.gada 28.oktobrī
Kultūras fonda domes sēde piešķir Kultūras fonda bibliotēku Kārķu pagasta padomei
1929.gada 1.novembrī, 8.novembrī Pirmās(lauku) apdrošināšanas sabiedrības pensiju komisija izskata Lizetes Švalbes Kārķos lietu. 18.augustā
izkritusi no ratiem, sasitusi labās rokas elkoni, darbaspējas ierobežotas par 20%, pēc 4 mēnešiem atkal
jāpārbauda, alga bijusi75 Ls mēnesī; Jāņa Bundža lietā- 1.martā grants bedrēs salauzta kreisā kāja, darbaspējas
pa visu šo laiku nav nemaz uzlabojušās, mazinātas par 30%, pēc 3 mēnešiem atkal jāpārbauda, pensiju
izmaksās no normālas gada algas – 900 Ls

Teodors Vīksniņš

1929.gada oktobrī

1929.gada 17.novembrī

Kārķu 6.klasīgā pamatskola sarīko bazaru ar kora priekšnesumiem, teātra izrādi, uzvedot Gunispera 3 cēlienu
komēdiju ”Priekšzīmīga saimniecība” un saviesīgu sadzīvi

Spiģu ala ar Rūcekli
mūsdienās

1930-1939
1930.gads

pagasta valde sastādījusi gada budžetu, kurā,ievedot visus nepieciešamos izdevumus un ieņēmumus, radies iztrūkums gandrīz
6000Ls, nekādu iespēju šo iztrūkumu segt pagastam nav, tamdēļ pagasta valde kā vienīgo izeju redz pabalsta izlūgšanu no
valsts

1930.gadā

Kārķu koppienotava saražoja 2026 muciņas eksportsviesta, pienotavā ir tvaika iekārta un modernas mašīnas, 3 krejošanas
punkti, pienu nodod līdz 250 saimniecības, koppienotavu vada E.Beikmanis, valdē darbojas R.Jende, I.Gailis un H.Šķiņķis,
pārbūvētajās Veckārķu muižas kūtīs ierīkota tējnīca un Kārķu patērētāju biedrības veikals, plānots izbūvēt plašu izrīkojumu
zāli

1930.gada janvārī

Kārķu pagasta lauksaimnieki ir pievienoti divām dažādām telefona centrālēm, lai savstarpēji sarunātos, vajadzīgs
savienojums caur 5-6 centrālēm, šāda kavēkļa novēršanai nepieciešams ierīkot starp minētām centrālēm tiešu vadu, par to
ieinteresētie lūdz pasta- telefona pārvaldi

1930.gada 1.janvārī

Kārķu pagastā 1694 iedzīvotāji- 798 vīrieši un 896 sievietes, Valkas apriņķi pavisam saskaitīti 77260 iedzīvotāji.

1930. gada 17.martā

Kārķu pagasta padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 673 grāmatas

1930. gada 17.aprīlī

dzimis Censonis Šķiņķis, LZA akadēmiķis, bijušais Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskā institūta ūdenssaimniecības
nodaļas vadītājs, inženieris, publicē vairāk kā 150 zinātnisko darbu, izdod 4 monogrāfijas

1930.gada 29.septembrī Zemkopības ministrijas departaments jauktā izsolē izdod Ķires upes regulēšanas darbus par Ls 35 188,-, izsoles drošības
maksa Ls 1800.1930. gada 13.novembrī Veckārķu pagasta pamatskolas pārzinis Augusts Burkins apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa 5.šķiru
1930.gada decembrī
1931.gadā
1931.gadā

Brīvības piemineklim no Kārķu pagasta ziedoti 230 Ls
Kārķu patērētēju biedrība (dib.1919.g.) atver otru veikalu pie koppienotavas, gada laikā pārdod preces par 53 406 Ls un
noslēdz gadu ar 711 Ls tīra atlikuma
Latvis publicē Kārļa Studenta ceļojumu aprakstu “Latvijas ziemeļos”, kurā minēti arī Kārķi

Censonis Šķiņķis

1930-1939
1931.gada 8.janvārī

Rīgas apgabaltiesā reģistrēta Kārķu, Ēveles, Ērģemes un Rencēnu pagastu lauksaimnieku kartupeļu ražotāju
kooperatīvs “Vārna” ar valdes sēdekli Kārķu pagastā

1931.gada februāris

pašvaldību vēlēšanās Kārķu pagasta padomē no 4 sarakstiem ievēlēti 15 deputāti un 3 revīzijas komisijas locekļi

1931.gada 31.martā

Rīgas apgabaltiesā reģistrēta Kārķu lopkopības pārraudzības biedrība “Veckārķu novads” ar sēdekli Kārķu pagastā

1931.gada aprīļa beigās

Kārķu piensaimnieku sabiedrībai piederošām dzirnavām pie Veckārķu muižas plūdi iznesuši slūžas, bet Leitasa
ūdensdzirnavām Jaunkārķos iznests dambis

1931.gada
10.,11.,12.maijā

Kārķu pagasta padome aicina uz Meža dienām – ierīkot tautas parku, kas aizņems 2 pūrvietas zemes un tiks ierīkots
pēc dārzniecības speciālista J.Asarīša izstrādātā plāna, šeit paredzēts celt tautas namu

1931.gada jūnijs

Sevišķā starpresoru komisija pie tautas labklājības ministrijas piešķir pabalstu 5000 Ls Kārķu pagasta valdei ārsta
mājas būvei
Rūjienas uzņēmējs R.Busulis noorganizējis auto satiksmi Rūjiena – Valka, tarifs Rūjiena – Valka 2,50Ls, Kārķi –
Valka 1,00Ls, Ērģeme – Valka 0,50Ls, kursē ikdienas no Rūjienas plkst.6 rītā un 2.15 dienā, no Valkas plkst.12 dienā
un 8 vakarā.

1931.gada augustā

1931.gada 1.augustā

1931.gada oktobris
1931.gada decembris

Kārķu pagastā darbojas 2 pamatskolas: Kārķu 1.pakāpes pamatskola ar 2 skolotājiem un 26 bērniem un Kārķu
6klasīgā pamatskola ar 4 skolotājiem un 64 bērniem, apriņķa skolu valde nolēma Kārķu 1.pakāpes pamatskolā
likvidēt 3.un 4. klasi, pārceļot tās uz Kārķu 1.pakāpes pamatskolu, likvidējot 2 skolotāju vietas un atlaižot
skolotājus Ernu Martinsoni un Robertu Smetalu
4.Saeimas vēlēšanās Kārķu pagastā nodotas 767 balsis, lielākais vairums – 275 balsis par Zemnieku Savienību, 189
par sociāldemokrātiem
Kārķu zvejniecības biedrība “Plaudis” (dibināta 24.02.1931) nonomājusi uz vairākiem gadiem Kurmīša un Pelēdas
ezerus, nesen notikušajā zvejā Kurmīšu ezerā sazvejots ap 60 pudu zivju

Alfrēds Jēkabs Bērziņš,
4.Saeimas deputāts

1930-1939
1932.gada martā

nesaskaņas starp Veckārķu un Jaunkārķu iedzīvotājiem par 2 tautas namu būvi. Veckārķēnieši to vēlas būvēt Veckārķu
muižas bijušajās kūtīs uz mežniecības zemes, saukt par Veckārķu tautas namu, otrs tautas nams domāts celt Jaunkārķos
uz pašvaldības zemes, līdzekļus vāc ar ziedojumu listēm, saziedots jau 4000Ls, sagādāts arī kokmateriāls

1932.gada 24.aprīlī

Kārķu pagasta valde izdod doktorāta jaunbūves pamatu un pagraba un tautas nama pamatu un koka stāvbūves
konstrukcijas darbus līdz nolatošanai mazākprasītājiem
7.Valkas pulka Kārķu aizsargu nodaļas priekšnieks J.Ampermanis apbalvots ar Nopelnu krustu

1932.gada 29.aprīlī

1932.gada maijā

Rūjienas Vēstnesis publicē, ka “Taisnībā “ievietots ziņojums no Kārķiem par bibliotēku, kurā ir 17 grāmatas, iesietas
masīvos čuguna vākos, visas izdotas lasīšanā, bet neviens nenes atpakaļ, bibliotekārs nosvīdis braukā apkārt pa mājām
grāmatas meklēdams, taču lasītāji, viņu ieraugot, dod kājām vaļu un vico uz mežu prom...

1932.gada jūnijā

Kultūras fonds piešķir Kārķu izglītības biedrībai 1000,-Ls

1932.gada jūlijā

Kārķu izglītības biedrība (dib.25.08.1931) sarīko mantu loteriju, kuras atlikums nāks par labu tautas nama būvei. Izlozē
150 vinnestus 1000 Ls vērtībā, galvenie vinnesti – kungu velosipēds un dāmu velosipēds, vētījamā mašīna, patafons,
kabatas pulksteņi u.c. vērtīgas balvas, ložu cena 1.-Ls

1932.gada 14.augustā Kārķu biškopības biedrība (dib.07.09.1921) rīko medus svētkus Kārķu 6kl.pamatskolas parkā ar medus un medus
ražojumu apskati, godalgošanu, pārdošanu un priekšlasījumu, saviesīgu vakaru ar dziesmām, deju, rotaļām, spēlē pūtēju
orķestris
1932.gada 9.oktobrī

Kārķos nodibināts jauktais koris “Dziedonis” ar 30 dziedātājiem, kora vadītājs Ernests Vēveris

1932.gada novembrī

Kārķu Mežgales lopkopības pārraudzības biedrībā (dib.19.03.1930) sastāv 18 saimniecības ar
100 slaucamām govīm, 25 jaunlopiem un 3 buļļiem, noorganizētas vaislas buļļa un kuiļa
stacijas, noorganizēti 2 lopkopības kursi, Kārķu Garaušos ierīkotās vaislas stacijas bullis
Kaugars Odiņš LB 196 Rūjienas lopkopības izstādē godalgots ar pirmo godalgu, slaucēju
sacensībās 14 slaucēju konkurencē uzvar Alvīne Kazeks no Kārķu Ūdrīšiem

«Rūjienas Balss» Nr.152; 15.04.1932

J.Ampermanim piešķirtais
Nopelnu krusts

1930-1939
1933.gada 26.februārī

Kārķu pagasta aizsargu orķestris spēlē Nurmu skolā jaunkareivju atvadīšanās vakarā

1933.gada 19.martā

Zemnieku diena Kārķos, rīko Kārķu piensaimnieku sabiedrība kopā ar Latviešu Zemnieku Savienības Kārķu nodaļu, ar
priekšlasījumiem viesojas zemkopības ministrs V.Gulbis, saeimas deputāts A.Bērziņš un Baltijas lauksaimniecības
biedrības priekšnieks H.Enzeliņš, ieeja brīva, pēc tam saviesīgs vakars ar deju un groziņu vakars.

1933.gada 25.martā

Tautas izglītības nedēļu Kārķos atklāj skolas priekšnieks J.Drullis, V.Liepiņš lasa par cilvēku raksturiem, to nozīmi un
veidošanos, bet koncerta programmu pilda Rūjienas ģimnāzijas pūtēju orķestris

1933.gada 18.jūnijā

Kaucmindes mājturības semināra 8.audzēkņu izlaidums – kursus beidza Austra Roze no Kārķiem

1933.gada 24.jūnijā

Kārķu Izglītības biedrība sarīko Lustiņdruvā Līgo svētkus ar teātra izrādi un viesīgu sadzīvi,
izrādīs J.Sārta brīvdabas komēdiju “Gredzena burvība”, krēslai iestājoties krāšņa uguņošana

1933.gada jūlijs, augusts Jauno Kārķu futbolistu panākumi: Kārķi – Ēvele 4:1, Kārķi – Naukšēnu patversme 4:2,
Kārķi- Rūjiena 0:10
1933.gada augusts
J. Ampermaņa (Kārķu Žīguros) ceplī pēc zemkopības ministrijas pasūtījuma izgatavo
māla drenu caurules meliorācijas darbiem
1933.gada novembrī
“Latvijas Lauksaimnieka” publicētajā augstražīgāko govju sarakstā 65.vietā minēta
R.Jendes (Kārķu Bāliņos) 7.piena govs Zīmaļa, govs devusi 5547 kg piena ar tauku
saturu 4,39, sviesta raža – 281 kg.
1933.gada decembrī
paredzēts Valkas- Kārķu- Rūjienas šosejas remonts 1 km – 8000Ls
1933.gada 3.decembrī

Kārķos pirmo reizi demonstrēta 7.Valkas aizsargu pulka filma

1933. gada 10.decembrī iesvēta un atklāj Kārķu tautas namu, svinībās ieradies iekšlietu ministrs E.Mīlbergs, iesvētīšanu izdara Lugažu mācītājs
Krauze, par nama celšanu ziņo izglītības biedrības priekšnieks E.Students, nama izmaksas 10000 Ls, no kuriem 2000Ls
saņemti no Kultūras fonda, gandrīz visi materiāli ziedoti, arī darbaspēks brīvprātīgs, izbūvēta zāle ar 450 vietām, skatuve,
pagaidām nav izbūvēts ēkas otrais stāvs, vakara koncertā Rūjienas ģimnāzijas orķestris, arī teātra izrāde Skuju Frīda
jautrā spēle “Ministrs uz laukiem”

Tautas nams 30.gadi

1930-1939
1934.gada 3.februārī

Rūjienas vanagu novada Kārķu pagasta vienības atklāšanas svētki, vienība apvieno 70 vanagus un vanadzes

1934.gada14.- 17.martā Kārķu mājturības veicināšanas biedrība (dib.05.02.1930) sarīko tautas namā mājturības kursus – desu un citu gaļas produktu
sagatavošanā, kursus apmeklē vairāk par 70 interesentu
1934.gada 7.-8.aprīlī
Latvijas lauku pašvaldību savienības delegātu vēlēšanas, no jaunsaimnieku saraksta ievēlēts Ed.Bērziņš (Kārķu pag.)
1934. gada 20.aprīlī
1934.gada 16.maijā

1934.gada 6.jūnijā

1934.gada jūlijā
1934.gada jūlijā
1934.gada septembris

Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrībā pieteikts un apstiprināts 239. Kārķu mazpulks
Kārķu pagasta aizsargi ierodas Rīgā, lai 4 dienas stātos sardžu dienestā pēc K.Ulmaņa aicinājuma, 16.jūlijā aizsargi ierodas Rīgā
otrreiz uz 4 dienām, ievērojot lielo uzupurēšanos Kārķu sabiedrība un organizācijas dāvina Kārķu pagasta aizsargu nodaļai
(dib.17.08.1919) patšauteni par saziedotiem līdzekļiem
Kārķu pagasta Bērtuļu māju saimniekam Jūlijam Rusmanim nodeg 2 kūtis un šķūnis, sadega 9 slaucamas govis, 13 aitas, 4 cūkas, 19
sivēni 1 tele, kūti aizdedzinājis 12 gadus vecs ganu zēns, Naukšēnu patversmes audzēknis Voldemārs Arbigans, lai nebūtu jāiet
ganos
Svin Veckārķu novada 50 gadu gruntniecības svētkus, kurus rīko vietējā ugunsapdrošināšanas biedrība, svētkos piedalās 2 vēl dzīvie
māju iepircēji
Padomju Krievijas komisāra Pētera Stučkas māsīca Minna Stučka Kārķu pagasta Bausku māju saimniekam Jānim Brūgānam noindē
ganāmpulku ( 8 sugas govis un 1 sivēnu), kā arī nozog 42 grāmatas un citas mantas
no valsts budžeta kā neatmaksājamu pabalstu Kārķu pagasta valdei piešķir 1000 Ls ārsta mājas jaunbūves pabeigšanai

1934.gada
2.,3.septembrī

Iekšlietu viceministrs Alfrēds Bērziņš ierodas savās lauku mājās Kārķu Šēlupēs, pie goda vārtiem to sagaida aizsargu goda sardze
Dzeņa vadībā, 3.rotas komandieris J.Ampermanis apsveic ar pirmreizēju ierašanos dzimtajā pagastā kā valdības loceklim, otrā dienā
viceministrs ierodas Kārķu aizsargu namā, kuru aizsargi sākuši iekārtot bijušajās Veckārķu muižas kūtīs

1934. gada oktobris
1934.gada 31.oktobris

Kārķu pagasta Roņu māju jaunsaimnieks Eduards Lapa pēdējā Sarkanā Krusta izlozē laimē 1000Ls
Darba svētki Kārķu mazpulkā (vad. pārzinis Drulle)– 26 dalībnieki izrāda ražojumu izstādē savus sasniegumus lauksaimniecībā, kā
arī notiek sacensības pieccīņā
ar medaļu “Par centību” apbalvots Kārķu aizsargu nodaļas priekšnieks E.Dzenis
Kārķu pagasts iemaksā 387.90 Ls Brīvības pieminekļa fondā, lielākie ziedotāji:
pagasta valde 50 Ls, Piensaimnieku, Krājaizdevu sabiedrība, Patērētāju biedrība pa 25 Ls katra, 18.novembra svētku atlikums 40 Ls

1934.gada novembrī
1934.gada decembris

1934.gada 17.decembrī Kārķu pagasta vecākais Jānis Ogsts Rīgā saņem amata nozīmi

1930-1939
1935. gada janvārī
1935.Gada
2.februāris

avīze “Ziemeļlatvija” vēsta par savādu dzīvnieku Veckārķos, zaķa lielumā, ar 2 lieliem, sarkaniem grauzēja
ilkņiem un 3 kājām, ko suns atnesis no purva
22.janvāris– Kārķu mājturības veicināšanas biedrība un Kārķu aizsardžu pulciņs sarīko 2 nedēļu mājturības un rokdarbu kursus,
vadītāja Skaidrīte Kāpostiņš no Ērģemes, vairāk par 30 dalībniecēm

1935.gada 9.februārī

Valkas apriņķa lauku pašvaldību vecākais A.Kimerals veic revīziju Kārķu pagasta valdē, atzīst, ka pagasta valdes
darbība ir pareiza, lietderīga , nodokļu piedzīšana neatlaidīgi jāturpina, grāmatvedība un lietvedība labā stāvoklī

1935. gada 13.februārī
1935.gada martā
1935.gada 11.martā

vispārējā tautas skaitīšanā pagastā saskaitīti 1660 iedzīvotāji (778 vīrieši un 882 sievietes)
Kārķu Tūžos A.Tobīsa saimniecībā ierīkota vaislas putnu audzētava, audzē baltās Leghornas sugas vistas
Valkas apriņķa 1.miertiesas iecirkņa 9 pagastu tiesu priekšsēdētāji un locekļi nodod zvērestu un saņem amata zīmi,
no Kārķu pagasttiesas- priekšsēdētājs Pēteris Cābulis, locekļi Viļums Pelēkais, Gustavs Liepiņš, Edgars Dzenis,
kandidāti Jānis Leitas, Jēkabs Lūsis, Jānis Kazaks, Jānis Pinnis, rakstvedis Augusts Kauliņš

1935.gada 12.,15.,16.martā Piena propagandas nedēļā Kārķu piensaimnieku sabiedrība izsniedz pienu abām Kārķu pamatskolām, katrs
skolnieks brokastīs saņem puslitra piena
1935.gada 15.martā
sāk publicēt Brīvās Zemes Ilustrētā pielikumā Baltijas patērētāju biedrības vadītāja H.Enzeliņa pētījumu “Skati
Ērģemes draudzes pagātnē”
1935.gada 22.aprīlī
Kārķu Izglītības biedrība sarīko skolotāju Pētera un Artura Liģeru atceres vakaru, lai iegūtu līdzekļus piemiņas
zīmes uzstādīšanai Ērģemes kapsētā
1935.gada 8.maijā
Meža dienas Kārķos, pavisam iestādīti pāri par 400 kociņu tautas nama parkā, gar abām lielceļa malām starp Jaun
un Veckārķiem, jaunprojektētā kapsētā, pienotavas apkārtnē, Veckārķu skolas apkārtnē, arī piedalās Ērģemes
baznīcas apkārtnes izdaiļošanā
1935. gada 19.maijā
Kārķus apciemo ministrs bijušais kārķēnietis Alfrēds Bērziņš, lai piedalītos aizsargu svētkos un pasniegtu vietējai
aizsargu nodaļai pagasta pašvaldības un organizāciju kopējo balvu – 1170 Ls ziedojumu
1935.gada 7.jūlijā
abas Kārķu pamatskolas sarīko Bērnu svētkus, kuros piedalās tuvu pie 300 bērnu, dzied skolēnu koris
(vad.J.Drulle), vingrotāju priekšnesumi skolotāju N.Smetales un V.Burkinas vadībā, vizināšanās ar auto, rotaļas,
spēles, pārbaudījumi
1935.gada 21.jūlijā
Valmierā Valkas- Valmieras mazpulku sacīkstes, govju slaukšanas sacīkstēs 7 zēnu un 15 meiteņu konkurencē
labāko rezultātu uzrāda Kārķu mazpulka dalībniece Ērika Daina 138 punkti, iegūstot Strenču pilsētas valdes
dāvāto pulksteni

Otrā rindā no kreisās 6. – P.Cābulis

1930-1939
1935.gada augustā

1935.gada 11.augustā
1935.gada 18.augustā
1935.gada septembris

Kārķu 1.lopkopības pārraudzības biedrība apvieno 24 Ķires gala saimniecības ar 163 govīm, 1934.-35.pārraudzības gadā
biedrības sasniegumi 117 kg sviesta uz govi, izslaukums 2583 kg, tauku procents 3,96, labākā saimniecība K.Strazdiņam
Lūķos
Ērģemes baznīcā atklāj piemiņas plāksni Latvijas brīvības cīņās un pasaules karā kritušajiem 79 draudzes locekļiem, daudzi
no šiem varoņiem dzimuši Kārķu pagastā
tautas namā notiek pirmās latviešu skaņu filmas “Tautas dēls” izrāde
par Valkas aizsargu pulka 3.rotas ārstu Liepiņa vietā iecelts jaunais Kārķu rajona ārsts Teodors Vīksniņš

1935.gada septembrī
par sporta pulciņa vadītāju Kārķu aizsargu nodaļā ieceļ aizsargu Kārli Koķi
1935. gada 1.septembrī par Rīgas pilsētas galvu kļūst Roberts Garselis, dzimis Kārķu Stimperos, mācījies Rīgas Pētera reālskolā,
studējis Pēterburgas tehnoloģiskā institūtā, strādā Tallinas kuģu būvētavā un Krievijas kara flotē
Melnajā jūrā, atgriežas Latvijā 1921.gadā janvārī, strādā dzelzceļu dienestā, 1927.gadā iecelts par
dzelzceļu ekspluatācijas direktoru
1935.gada oktobrī
Pirmajos Pļaujas svētkos Koknesē Zemkopības ministrija godalgo 16 pagasta laukstrādniekus par
ilggadīgu un uzticīgu kalpošanu vienās mājās, Latvijas lauksaimniecības kamera godalgo Rihardu Jendi
ar pirmās šķiras godalgu – 200Ls par laukstrādnieku dzīves apstākļu uzlabošanu
1935.gada 7.oktobrī

notiek Kārķu 239.mazpulka karoga svētki un ražas apskate, jauno karogu dāvina pagasta pašvaldība,
apbalvo 18 centīgākos mazpulka dalībniekus

1935.gada novembrī

Ministru prezidents K.Ulmanis Pļaujas svētkos
apbalvo laukstrādnieci Emīliju Kalniņu
no Kārķu pagasta

ar Triju zvaigžņu ordeņa 5.šķiru apbalvo Brīvības pieminekļa Kārķu pagasta komitejas darbinieku
Jāni Biti
1935.gada decembrī
par piedalīšanos mazpulku darba izstādē Rīgā Kārķu 239.mazpulks iegūst 3.godalgu
1935. gada 8.decembrī Kārķu aizsargu nodaļa atklāj un iesvēta Kārķu Piensaimnieku sabiedrības uz 99 gadiem iznomāto par 1 Ls gadā Kārķu
Aizsargu namu, kokmateriālu un darbaspēku ziedojuši aizsargi un viņu labvēļi, pārbūves izdevumi 1471,34 Ls, zālē 500
sēdvietu, ierīkota elektrība
1935.gada 25.decembrī Kārķu tautas namā Ziemeļlatvijas teātra operas “Silva” viesizrāde

Kārķu mazpulka dalībnieki pie sava karoga

1930-1939
1936.gada 5.janvārī

nespējnieku eglīte Kārķos, tradīcija, kas sākusies 30 gadus atpakaļ, Ādama Jendes valdīšanas laikā,
pēc eglītes notiek nespējnieku apveltīšana ar dāvanām, kuras saziedotas no pagasta iedzīvotājiem

1936.gada 19.janvārī vērtīgu priekšlasījumu vakars , Kārķos ierodas Valkas rajona agronoms V.Gaujers un rajona
lopkopības instruktors Lapkašs, tautas namā zālē sapulcējas ap 200 interesentu
1936. gada 26.janvārī izglītības ministrs A.Tentelis apstiprina Kārķu pagasta sešklasīgās pamatskolas karoga projektu (devīze “Sauli sirdī nesam,
darbā aizejot!”), līdzekļus dod Kārķu piensaimnieku biedrība
1936.gada 1.februārī Kārķus atstāj 6.kl.pamatskolas skolotāja Natālija Smetala, skolā strādā kopš 1925.gada
1936.gada 15.februārī Tautas namā atver bufeti : dabūjami visāda veida dzērieni un silti un auksti ēdieni līdz plkst.2 naktī, viesu rīcībā atsevišķas,
siltas telpas
1936.gada martā
Kārķu pagasta padome pieprasa no Latvijas zemnieku kredīta bankas ilgtermiņa aizņēmumu 10 00 Ls ārsta mājas būvdarbu
izdevumu segšanai
1936.gada aprīlī
Kārķu pagastā spodrības nedēļa, paredzēts apkopt pagasta nama, tautas nama, abu skolu, aizsargu nama ,pienotavas apkārtni, ,
pagasta un tautas namā veiks grīdu eļļošanu, 26.aprīlī priekšlasījumi, lektori dakteris Vīksniņš, skolu pārziņi Drulle, Burkina,
skolotāja Liģers, aptiekārs Mednis un pienotavas vadītājs Moris
1936. gada aprīlī

1936.gada 4.aprīlī

1936.gada 28.aprīlī
1936 gada maijā
1936.gada maijā
1936.gada 19.jūnijā

239.Kārķu mazpulks slēdz līgumu ar Valsts cukura monopola pārvaldi par 15 t cukurbiešu nodošanu, ieskaitot mazpulku
Kārķos 4 cukurbiešu audzētāji, kuri pēc līgumiem varēs nodot 52 t biešu, kā pirmā atzīmējama E.Feldmanis Ļiģsalās, kura
cukurbietes audzē jau 5 gadu
Roberta Garseļa miršanas diena, atvadīšanās no nelaiķa Arhibīskapa katedrālē, sēru gājiens (šķirsts novietots sešu melnu zirgu
pajūgā) no katedrāles uz Rīgas pilsētas valdes namu, uz staciju, kur šķirstu ievieto vagonā, lai ar vilcienu nogādātu Strenču
stacijā, tālāk uz Ēveles kapsētu
Kārķu pagasta valde izsludina Vārna kalna norakšanas darbus pēc inženiera izstrādāta plāna (ceļš Strenči – Kārķi, starp
Vārnas un Kalnšaujas mājām)
Meža dienas noris ar lozungu ”Stādīt mežus atsevišķās saimniecībās”,, kopumā iestāda 320 ozoli un liepas, 275 krāšņuma
krūmi, 132 augļu koki un ogulāji, iestādīti 2 piemiņas ozoli K.Ulmanim un A.Bērziņam
Valkas apriņķa vecākais A.Kimerals apstiprina Kārķu pašvaldības budžetu 1936/1937.gadam – 22 346,-Ls
Kārķu Piensaimnieku sabiedrība V.Pelēkā saimniecībā “Alksnīšos” sarīko praktiskus meliorācijas kursus, kursu vadītājs
kultūrtehniķis V.Ķeņģis

Kārķu Aizsargu nams

Piemiņas ozoli 2018.gadā

1930-1939
1936.gada 1.jūlijā

Kārķu pagasta namā atver dzelzceļu transporta biroju, vadītājs aģents Ģibets, biroja automobilis divas reizes nedēļā uztur
satiksmi ar Strenču staciju, sūtījumus var nodot arī pa ceļam

1936.gada 17.jūlijs

Kārķu meliorācijas sabiedrība “Silenes”(dib.12.01.1928) izdod jauktā izsolē Silenes novadgrāvja pārtīrīšanas darbus 9177 m
garumā
Kārķu kūdras ražošanas kooperatīvs Dāņkalnos iznomā 20 ha purva, kooperatīvā skaitās 60 biedru, vadītājs LKO kavalieris
Arturs Nazars, tas darbojas jau 10 gadus, nodarbina prāvu skaitu darbinieku, , par 10 m3 izgriešanu maksā 2 Ls,, par 10 m3
salikšanu zārdos 2 Ls, par 10 m3 ienešanu šķūņos 1 Ls, decembrī iegūst LLK 2.šķiras diplomu un 50 Ls godalgu par pakaišu
kūdras ražošanu

1936.gada augustā

1936.gada septembrī

Kārķu Piensaimnieku fabrika nopērk smago automobili, iegūst 50% valsts pabalstu, lai iegādātu skābbarības betona tvertnes
veidni 3 m diametrā
1936.gada oktobrī
ar jauno mācību gadu Kārķos par skolotāju iecelti Elza Veinberga, Andrejs Ozoliņš un par papildskolotāju Velta Bērsone,
skolotāja amatu atstāj Ella Liģere
1936. gada 18.oktobrī atklāj 3 km šoseju starp Vec un Jaunkārķu muižām, darbus uzsāk 9.jūnijā un pabeidz 15.oktobrī, akmeņus piegādā iedzīvotāji,
lielu daļu par brīvu, izmaksas 42 374 Ls, izbūvēts arī tilts pār Ķiri, darbus vada ceļu tehniķis Melnbārdis, uzņēmējs Derums no
Valmieras

1936.gada novembrī

1936.gada decembrī

uz 1936.gada šaušanas rezultātu pamata 1.šķiras šāvējos no Kārķu aizsargu nodaļas iedalīti : nodaļas priekšnieks Edgars Dzenis,
vada komandieris Tālivaldis Kārkliņš, grupas komandieris Jānis Grūbe, sporta pulciņa vadītājs Kārlis Koķis, aizsargi Jānis Daina
un Jānis Dainis

Valsts statistikas pārvaldes pastāvēšanas 17.gadadienā ar statistikas 3.pakāpes goda zīmi apbalvoti brīvprātīgie– Kārķu pagastā
J.Gailis
1936.gada 8.decembrī Latvijas Sarkanā Krusta Kārķu veselības kopšanas punktā sāk strādāt žēlsirdīgā māsa Ērika Ķirpīte, nomainot amatā vecmāti
Sofiju Plonis
1936.gada decembrī Valsts degvīna Rūjienas izdales punkta apkalpojamā apgabalā starp pagastiem patērētā spirta un degvīna daudzuma ziņā 1.vietā
Kārķu pagasts, piegādāti dzērieni 15000 Ls

1930-1939
1937.gadā

1937.gadā

kārķēnieši Arnolds Saulītis Sauliešos, Tālivaldis Kārkliņš, Jūlijs Mēnelis Austrumos, Jānis Ābelīte Ārniekos,
Indriķis Cīrulis Rozēnos, Jānis Ogsts, dāvā 7.Valkas aizsargu pulka muzejam dažādus priekšmetus,
dokumentus, senus laikrakstus un naudas zīmes utt.
kārķēnieši čakli ziedotāji: kara aviācijas fondā iemaksā 59,62 Ls, Uzvaras laukuma izbūvei Kārķu koris 20 Ls,
vecmāte L.Klāvjāns 10 Ls, Kārķu patērētāju biedrība (250 Ls), Kārķu krājaizdevu biedrība (100 Ls) ,
Kārķu piensaimnieku sabiedrība (1350 Ls) un Kārķu pamatskolas (12 lozes) iegādājas Uzvaras laukuma naudas loterijas lozes

1937.gada janvārī
Rīgā piensaimnieku ražojumu apskatē 2.šķiras godalgu iegūst Kārķu piensaimnieku sabiedrība
1937. gada 24.janvārī iesvēta Kārķu ārsta māju (doktorāts), ēku projektējis vecākais būvinženieris A.Dreimanis, cēluši uzņēmēji A.Stupele un Ed.Pinte,
celtniecības izmaksas 39 000Ls, būvmateriālus un 3500Ls devusi tautas labklājības ministrija, pārējos izdevumus segusi pagasta
pašvaldība, ņemot aizņēmumu uz 10 gadiem no Latvijas zemnieku kredītbankas, ēkas apakšstāvā ambulance un pieņemšanas telpas,
kā arī ārsta dzīvoklis, augšstāvā Latvijas Sarkanā Krusta Kārķu veselības kopšanas punkts, dzīvokļi vecmātei un pagasta vecākajam
policijas kārtībniekam.
1937.gada februārī

Kārķu aizsargu nodaļas rīkotā karnevālā sapulcējas ap 200 apmeklētāju no tuvākas un tālākas apkārtnes, balvas ieguva 1.vietā
“Lielais kaķis”(K.Irklis) galda pulksteni, 2.vietā “Mājiņa”(E.Jūgs) 6 alpaka karotītes, 3.vietā”Mājas kaķis”( A.Ķīkulis ) žurnāla
“Aizsargs”1937.gada abonementu
1937.gada 28.februārī Kārķu tautas namā Ziemeļlatvijas teātra viesizrāde - P.Abrahama muzikālā dziesmu spēle 3 cēlienos “Pavasara mīla”
1937.gada martā

traktoru vadīšanas kursus Valmierā beidz Rihards un Imants Jendes, Valkas arodskolā zirgu apkalēju kursus beidz Jānis Mitriņš

1937.gada 3.martā
1937.gada 1.aprīlī

Jāni Ampermani ievēl akciju sabiedrības “Ķieģeļnieks”padomē
Kārļa Ulmaņa valdībā sabiedrisko lietu ministrs ir kārķēnietis Alfrēds Bērziņš, paralēli tam arī Latvijas Olimpiskās komitejas
priekšsēdētājs
Tautas vienības svētkos ar medaļu “Par centību” apbalvots aizsargu Kārķu nodaļas grupas komandieris J.Grūbe,, Kārķu aizsardžu
pulciņa priekšniece E.Liepiņš
regulē Ķires upes lejas galu meliorācijas sabiedrības “Baltupe”(19.12.1928) darbības rajonā, darbus veic 2980 m garumā, izrokot
30 989 m3 zemes
Kārķu savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšsēdētāju Augustu Tobīsu apbalvo ar Triju Zvaigžņu ordeņa 5.šķiru

1937.gada maijā
1937.gada vasarā
1937.gada 25.jūnijā
1937.gada 27.jūnijā

Kārķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība (dib..1887.gada 16.jūnijā, reģistrēta 21.04.1888) svin 50 gadu pastāvēšanas svētkus,
vecākā biedrība pagastā, biedrības priekšnieks A.Tobīss, apdrošināšanas kapitāls 10 330,89 Ls, biedrības rīcībā 5 ugunsdzēšamās
šļirces, no biedrības dibināšanas palīdzība sniegta 24 gadījumos

Kārķu ārsta māja

1930-1939
1937.gada 25.jūlijā

Lauksaimniecības biedrības dibināšana Kārķos, ( statūti reģistrēti 23.03.1937), pēc biedrības dibinātāju – statūtu parakstītāju
aicinājuma pulcējas vietējie lauksaimnieki, piesakās 35 jauni biedri, par biedrības priekšnieku ievēl Jēkabu Viļķinu
Lejasbremmes, nosaka biedru naudu 1 Ls, iestāšanās maksa 2 Ls

1937. gada augusts

Latvijas pagastu darbvežu biedrības valdē ievēl Kārķu pagasta darbvedi A.Kauliņu

1937.gada septembrī

Ziemeļvidzemes izstādē Strenčos, novērtējot izstādītāju sasniegumus, balvas iegūst lopkopības nodaļā par sugas buļļiem
Veckārķu lopkopības pārraudzības biedrība un J.Ogsts Kārķu Kustuļos, , lopkopībā par govīm un telēm 1.šķiras diplomu
D.Daina Kārķu Simuļos un R.Jende Kārķu Bāliņos, mājturībā par rokdarbiem un konserviem Kārķu mājturības veicināšanas
biedrība 25 Ls ZM, , Kārķu aizsardžu pulciņš Strenču pilsētas valdes gleznu, maizes cepēju sacensībā 1.godalga A.Gailis Kārķu
Kalnzīlēs

1937.gada 8.decembrī

Mežu departaments iznomā Kārķu mednieku biedrībai Valmieras mežniecības Rencēnu un Kārķu novadus 4822 ha kopplatībā
par 170 Ls nomas maksu gadā, bez sīkiem medījumiem atļauts šaut 7 stirnu āžus un 1 stirnu kazu gadā

1938. gada 14.decembrī apvienojas Veckārķu savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrība un Kārķu savstarpējās apdrošināšanas biedrība

1937.gada 21.decembrī

iesvēta pārbūvēto Kārķu 1.pakāpes pamatskolu un svin Ziemassvētku eglīti, vakara programmu izpilda paši skolnieki ar
dziesmām, deklamācijām un vingrojumiem dziesmu pavadījumā

1938.gada 14.janvārī

Kārķu Stimperos notiek Valkas rajona linu kulstītāju sacensības, piedalās 12 kulstītāji un 80 apmeklētāji, uzvarētājs Gustavs
Cimdiņš no Kārķu Lielkrieviņiem
Kārķu 6.kl.pamatskolai pasniedz karogu, ko pēc draudzīgā aicinājuma dāvā Kārķu piensaimnieku sabiedrība, karogs izgatavots
Rīgā pēc mākslinieka Krauzes meta ar devīzi “Sauli sirdīs nesam, darbā aizejot”

1938.gada 30.janvārī
1938.gada februāris

Kārķu lauksaimniecības biedrība sarīko vakarēšanu sekojošās pagasta vietās: 23.II Vārtnieku mājās, 24.II Jaunjandavās, 25.II
Kalnzīlēs, 26.II Lejasbremmēs, 27.II Kārķu tautas namā, visām vakarēšanām sākums plkst.17, piedalīšanās bezmaksas,
priekšlasījumus par aktuāliem lauksaimniecības un lopkopības jautājumiem noturēs agronoms A.Rožkalns, lopkopības
instruktors V.Lapkašs

1930-1939
1938. gada 7.februārī
1938.gada 13.martā
1938.gada aprīlī
1938.gada 17.aprīlī

dzimusi Gunta Micāne, skolotāja, rakstniece un dzejniece
notiek Latvijas Lauksaimniecības Kameras locekļu kandidātu vēlēšanas, ievēl Eduardu Dzeni
no Kārķu Lejasnaglām
par sekmīgu meža atjaunošanu un kopšanu apbalvo lauksaimnieku J.Cīruli no Kārķu Rozēniem
Pirmās Lieldienās Kārķu tautas namā viesojas Zemnieku Drāmas teātris ar izrādi – K.Miķelsones
lugu 4 cēlienos “Slinkā sieva”, vadītājs P.Kaktiņš, skatītāju zāle piepildīta līdz pēdējai iespējai

Rīgā Latviešu biedrības telpās zemkopības ministrs J.Birznieks pasniedz godalgu 100Ls
239.Kārķu mazpulkam par čaklu darbu iepriekšējās Meža dienās Vidzemē
1938.gada jūnijā
Kārķu 6.kl.pamatskolu beidz 18 skolēni: Ausma Alziņš, Edgars Ābele, Edgars Beldavs,
Anna Daina, Elza Dudele,Valdis Gailis, Mirdza Jende, Kārļis Kazaks, Rasma Kazaks,
Skaidrīte Kušķis, Vilma Ozols, Imants Porītis, Jānis Pinnis, Modrīte Ogsts, Jānis Sviķis,
Dzidra Students, Brunhilda Viļķins, Jānis Vīlisters
1938. gada 18.- 19.jūnijā Kārķu koris ar 34 dziedātājiem diriģentes M.Students vadībā piedalās IX Latviešu
dziesmu svētkos Rīgā
1938.gada 3.jūlijā
Kārķu pagasta koris piedalās 3.dziesmu dienā Trikātas pilskalnā, svētku virsdiriģents
Teodors Reiters
1938.gada 19.- 21.jūlijā 239.Kārķu mazpulks piedalās Valkas- Valmieras novada mazpulku nometnē pie Zīles
1938.gada augustā
Ķires pļavās manīts pastaigājoties stārķis ar baltām kājām, izrādās, tas ir no Somijas atlidojis,
kam kājas nokrāsotas baltas, lai izpētītu viņu ceļošanas virzienus
1938.gada 27.augustā
no Rūjienas uz Valku caur Kārķiem brauc 3.Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens

«Māru» mājas 70.gados, kur bērnībā dzīvoja G.Micāne,
šobrīd māju vairs nav

1938. gada 21.aprīlī

1938.gada 2.oktobrī

Kārķu tautas namā viesojas Ziemeļlatvijas teātris ar jautro dziesmu spēli “Princese uz trepēm”

1938.gada
10.,11.novembrī

Kārķu lauksaimniecības biedrības mājturības sekcija rīko kursus vienkāršu, lētu un veselīgu
ēdienu gatavošanā, noslēgumā tradicionālais Mārtiņu vakars, ar kora koncertu, budēļiem,
sarīkojums deva atlikumu, kuru izlieto skārda bundžu noslēdzēja “Palīgs” iegādei
plkst.16 svinīga sēde pagasta namā, plkst.17 pagasta namā un abās skolās Prezidenta runas
noklausīšanās pa radio, plkst.18 tautas namā svinīgs akts, pēc tam kora koncerts, uzvedums
“Tēvzeme” un balle

1938.gada 18.novembrī

239.Kārķu mazpulks Meža dienās stāda mežu

Dziesmusvētku dalībnieki 1938

1930-1939
1938.gada 18.novembrī ar Viestura ordeņa goda zīmes 2.pakāpi apbalvo Kārķu pagasta vecāko policijas kārtībnieku Borisu Kabuci;
ar Atzinības krusta ordeņa 5.šķiru apbalvo Kārķu pagasta Ārcelpēnu māju saimnieku Jēkabu Ābelīti

1938.gada 18.novembrī Valkas aizsargu rotas komandieris Ampermanis un lauksaimnieks Cīrulis dāvina Kārķu aizsargu nodaļai Valsts prezidenta un Kara
ministra krūšutēlus, ko novieto Aizsargu namā
1939.gada 18.novembrī valsts svētkos 16.30 radio pārraide no Nacionālās operas svinīgā koncerta, plkst.17 pagasta padomes svinīga sēde, plkst.18 pieslēgums
Prezinenta runai, plkst.18.30 Latvijas riteņbraucēju vienības brauciena Kārķu pagasta dalībnieku apbalvošana, plkst.20 teātra izrāde
Aldres „Līdumnieki”, noslēgumā saviesīgs vakars, atlikums valsts aizsardzības fondam
1938.gada decembrī

Valsts prezidents K.Ulmanis nodod iekšlietu ministram 7000Ls,kas izlietojami nespējnieku
Ziemassvētku apdāvināšanai, lauku pašvaldību fonds pievieno vēl 2500 Ls, Valkas apriņķis no
šīs naudas saņem 400 Ls, kas sadalīta 8 pagastiem, arī Kārķiem 50 Ls
1938.gada 3.decembrī jaunuzceltā Priedaines krejotavas punkta iesvētīšanas svinības, , būves izmaksas 11 000Ls
1938.gada 4.decembrī Kārķu pagasta valde nodod tautas namu Kārķu lauksaimniecības biedrības īpašumā
1938.gada 4.decembrī kāds labvēlis, kas vēlas palikt nezināms, ziedo barometru, nodibinot ceļojošo balvu
aktīvākam mazpulcēnam, balvu iegūst augstāko punktu saņēmēja Dzidra Students
1938.gada 11.decembrī Kārķu piensaimnieku sabiedrība atskatās uz saviem 15 darbības gadiem, darbu uzsāka
1923.gada2.aprīlī Kārķu pag .”Tūžos”, pēc gada pārnāk uz Veckārķu “Austrumiem” ,
tagadējās telpās, sabiedrība pārstrādā ne tikai Kārķu, bet arī daļu no Naukšēnu un Ērģemes
lauksaimnieku saražoto pienu, ražošanas pieaugums:1.gadā saražo 88 muciņas sviesta, 1938.g. pāri par 3000 muciņām

Priedaines krejotava šodien

1938.gada 14.decembrī apvienojas Veckārķu savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrība un Kārķu savstarpējās apdrošināšanas biedrība
1938.gada 27.decembrī Veckārķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība svin 50 gadus, 1.vadītājs Kalnkustuļu īpašnieks A.Driķis, nākošais – Lejaskustuļu
īpašnieks I.Mirtiņš 1 gadu, kā trešais ievēlēts Otto Grūbe, Kalnbremmes īpašnieks 30 gadus , 1924.gadā par priekšnieks J.Viļķins,
Lejasbremmes īpašnieks 6 gadus, pēdējais priekšnieks Bāliņu saimnieks R.Jende, pašlaik biedrībā 62 biedri

1930-1939
1939.gada 31.janvārī
Veckārķu skolā atklāj Kultūras nedēļu ar sk.V.Burkinas un agr.Rožkalna priekšlasījumu
1939.gada janvārī- februārī Kārķu lauksaimniecības biedrības vakarēšanas: 31.I Kārķu I.pakāpes pamatskolā,
1.II Kārķu tautas namā, 3.II Kārķu Celpēnos, sākums visās vietās plkst.18, priekšlasījumus
sniedz Kārķu 1.pak.pamatskolas pārzine V.Burkins un Valkas rajona agronoms A.Rožkalns
1939.gada 26.februārī
Kārķu krājaizdevu sabiedrības sapulce, piedalās 57 biedri, ar īsu klusuma brīdi godina traģiskā nāvē mirušā biedrības valdes
priekšsēdētāja J.Brūgana piemiņu, sadalot 1938.gada peļņu, nolemj dividendēs izmaksāt 4% no pajām, bet atlikušos 66,13 Ls
ziedot Draudzīgā aicinājuma mērķiem Kārķu 6.kl.pamatskolai, par valdes priekšsēdētāju ievēl H.Klaperu
1939.gada martā

1939.gada aprīlī

1939.gada aprīlī

pie Kārķu lauksaimniecības biedrības nodibina dārzkopības- biškopības sekciju, 47 dalībnieki, sekcijas vadītājs A.Tobīss
Tūžos, iesaista 2 instruktorus – vietējos iedzīvotājus Bulduru dārzkopības skolas absolventu Ilgvaru Kārkliņu un Vecbebru –
Dzidru Jendi
Kārķos nodibina Meža dienu fondu, kurā jau iemaksāti 300 Ls – 100 Ls no piensaimnieku sabiedrības, 75 Ls savstarpējās
apdrošināšanas biedrības, 50 Ls pagasta pašvaldības, 50 Ls krājaizdevu sabiedrības, 25 Ls patērētāju biedrības, fonda
līdzekļus izlieto augļu kociņu un citu stādāmo materiālu iegādei
Latvijas lauksaimniecības kameras rīkotos spridzināšanas kursu meistara apliecības iegūst kārķēnieši P.Raģis
“Lielkrieviņos”, Ed.Ķīkulis “Robežniekos”, Ed.Sproģis “Jaunkārķos”, O.Pelēkais “Dzērvītēs”, J.Ampermanis “Jaunžīguros”,
J.Pelēkais “Jaunkrieviņos”, J.Kazeks “Kalniešos”, V.Kārkliņš “Zīlēs”(lai tīrītu laukus no akmeņiem un celmiem)

1939.gada 16.aprīlī

Valkā notiek 7.Valkas aizsargu pulka 1.bataljona aizsargu un aizsardžu vienību sacensības virngrošanas pieccīņā, ap 120
dalībnieki,, katra vienība 6 cilvēku sastāvā demonstrē obligatorisko vingrojumu, vingrojumu uz zviedru sola, vingrojumus ar
bumbu, lēcienus pāri šķēršļiem, sacentās volejbolā, Kārķu aizsargi 5.vietā, aizsardzes 4.vietā

1939.gada 15.maijā

no rīta aizsargi un aizsardzes piedalās dievkalpojumā Ērģemes baznīcā un rotas parādē, kuru komandē J.Ampermanis, , daļa
no aizsargiem nodaļas priekšnieka E.Dzeņa vadībā piedalās svinībās Valkā, kur nodaļas sporta pulciņam pasniedz Kārķu
piensaimnieku dāvāto karogu, plkst.18 pagasta namā svinīga sēde, svinību noslēgums tautas namā ar kora dziesmām un
V.Lāča lugas “Jaunā maiņa” izrādi, dejām

1939.gada 15.maijā

ar Nopelnu krustu apbalvoti aizsargi E.Dzenis, T.Kārkliņš, M Daina un E.Ampermanis

Skolotāja Velta Burkina
2005.gadā

1930-1939
1939.gada jūnijā
1939.gada 6.jūnijā

1939.gada jūlijā
1939.gada 1.- 2.jūlijā
1939. gada 26.jūlijā
1939.gada 20.augustā

1939.gada septembrī

Bāliņu mājas saimnieks R.Jende no lietotiem automobiļu ratiem uzbūvē divričus piena pārvadāšanai,
tie maksā lētāk kā dzelzasu rati Ls 81.50 un paša darbs pusdienu pie salikšanas
Kārķos zālāju diena, pulcējas, lai ekskursijas veidā apmeklētu 7 pašu pagasta un 2 Naukšēnu
saimniecības, kur ierīkotas kultivētas pļavas un ganības, ekskursanti apmeklē A.Vīlisteru Lejasjāngložos,
E.Dzeni Lejasnaglās, R.Jendi Bāliņos, J.Gaili Kalnzīlēs, S.Sternu Silastimperos, J.Mecu Jaunjandavās,
T.Kārkliņu Dambuļos, B.Šķiņķa Naukšēnu Ķīkās un K.Šķiņķa Naukšēnu Lejasķīkās
Kārķu pagasta lauksaimnieki apmeklē Latvijas sasniegumu izstādi Jelgavā
policijas kārtībnieks B.Kabucis piedalās kārtības sargu svētkos Rīgā
Pirmie gumijas riepu riteņu divriči Ziemeļlatvijā
Kārķu lauksaimniecības biedrības koris(diriģente Marta Studente) piedalās Dikļu dziesmu svētkos
Valkas- Valmieras novada 82 delegāti sanes Rūjienā pie brīvības cīņās kritušo varoņu pieminekļa- Tālavas taurētāja pakājes
3saujas smilšu no sava rajona svētām vietām, 239.Kārķu mazpulks no skolas, kur tagadējais sabiedrisko lietu ministrs
A.Bērziņš guva pirmo izglītību
sekojot K.Ulmaņa Draudzīgam aicinājumam, Kārķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība un Kārķu krājaizdevu sabiedrība un
sabiedriskie darbinieki ziedo Kārķu 6.kl.pamatskolai 310,13 Ls mikroskopa iegādei

1939.gada oktobrī

Latvijas mazpulku priekšnieks LLK priekšsēdētājs R.Dzērve apbalvo par centību 239.Kārķu mazpulka vadītāju Jāni Drulli

1939.gada 30.oktobrī

Tautas namā viesojas LSCO Tālavas nodaļa ar pazīstamo Nacionālās operas balerīnu Edīti Pfeiferi un Fokinas baleta trupas
premjeru Arvīdu Ozoliņu, visi prikšnesumi gūst nedalītu piekrišanu, sevišķi Pfeiferes izpildītā „Holandiešu tautas deja”, kas
jāatkārto, ļoti maz skatītāju, tādēļ programmu saīsina
Kārķu pagasts ziedo Valsts aizsardzības fondam: pagasta pašvaldība 300 Ls, pašvaldības amatpersonas 57 Ls, , tehniskie
darbinieki 15 Ls, atlikums no 18.XI pasākuma187,73 Ls, , pagasta iedzīvotāju ziedojumi 228,05 Ls, , piensaimnieku
sabiedrība 300 Ls, tās darbinieki 139 Ls, savstarpējās apdrošināšanas biedrība 250 Ls, tās darbinieki 30 Ls, patērētāju biedrība
50 Ls, krājaizdevuma sabiedrība 30 Ls, Kārķu I.pak.pamatskola 31,70 Ls, visa Latvija saziedo vairāk kā 2 miljonus

1939.gada novembrī

1939.gada novembrī
pienotavas vadītājam J.Morim piešķir Atzinības krusta goda zīmi
1939.gada 25.novembrī pagasta namā notiek kursi zivju izmantošanā, kurus rīko Kārķu lauksaimniecības biedrības mājturības sekcija, Jendes kundze
Kārķu Bāliņos
1939.gadā
gada laikā Kārķu veselības punktu apmeklē 370 personas 1300 reizes, zobārstniecības kabinetā bijušas 496 vizītes, punkta
māsa 1429 reizes bērnus un to piederīgos apmeklējusi mājās

Tālavas taurētājs Rūjienā

1940-1949
1940.gada janvārī
1940.gada janvārī

1940.gada 14.janvārī

1940.gada februārī
1940.gada 1.februārī

Draudzīgā aicinājumā Kārķu 1.pak.pamatskola saņem 170 Ls un 265 grāmatas, Kārķu 6.kl.pamatskola 479 Ls un 587
grāmatas
lai sekmētu pilsētnieku amatnieku pārvietošanos uz lauku apvidiem, kur jūtams amatnieku trūkums, Kārķu pagasta
”Nameju” saimnieks E.Mitriņš piedāvā no viņam piederošās darbnīcas ap 50 m2 telpas galdnieku darbnīcai, līdz ar 2 istabu
dzīvokli
notiek jaundibinātās Valkas novada Mājlopu audzētāju biedrības pirmā biedru sapulce (Latvijas brūno sugas lopu audzētāju
biedrības ”Seda” vietā), darbības rajons Valkas novads, pirmais priekšnieks N.Šķiņķis no Naukšēnu Lejasķīkām, valdē
A.Šķudītis no Jundzīšiem, T.Kārkliņš no Dambuļiem, revizijas komisijā V.Šakare no Celpēniem, K.Šmits no Smuikām,
iestāšanās maksa 5 Ls, gadskārtējās iemaksas: par katru tīršķirnes govi 0,50 Ls, III pak.krustojumu 0,40 Ls, par pārējām
0,25 Ls
zvejas tiesības Cepšu ezerā nosola Kārķu Vārtniekos dzīvojošais Jānis Āķītis
“Pašvaldības Darbs” publicē J.Kauliņa, bijušā Kārķu pagasta valdes praktikanta, rakstu “Cīņa cenza dēļ”

1940.gada 10.februārī

Šķibes “Ezerkleišos” rīkotā vakarēšanā ar uzrunu piedalās prezidents K.Ulmanis, kuru iespējams noklausīties visā valstī,
Kārķu pagastā Priedaines krejotavā,, I pak.pamatskolā, pagastnamā, Vārtniekos un Jaunjandavās

1940.gada 17.februārī

Kārķu aizsargu nodaļa rīko tradicionālo karnevālu, neskatoties uz stipro salu un dziļo sniegu, pasākums kupli apmeklēts,
1.godalgu iegūst maska “Āzis”(A.Lūsis no Kārķu Lūšiem, balva – pulkstenis), 2. godalga- maska “Mērkaķis”(E.Ēķis no
Ērģemes, balva – 6 gab alpaka karotītes), 3.godalga maska “Klauns”(M.Aspers no Kārķu Mārām, balva – albums)

1940.gada 19.- 23.februārī Kārķu lauksaimniecības biedrība rīko vakarēšanas ciklu, veltītu Prezidenta
40 gadu sabiedriskās darbības atcerei, lektori skolotājs Kalniņš, rajona
agronoms V.Lielbārdis, 19.II Kārķu I.pak.pamatskolā, 20.II Smuikās,
21.II Vecumos, 22.II Ūdriņos, 23.II Jaunlezdās
1940.gada martā
Kārķu pienotavas vadītājs J.Moris iegūst Zemkopības ministrijas balvu
500 Ls par pagājušā gada labāko eksportsviestu un sieru
1940.gada martā
Lauksaimniecības mašīnu remonta kursus pie Valkas amatu papildu
skolas beidz Jānis Mitriņš no Kārķiem
Jāņa Mitriņa amata zeļļa diploms

1940-1949
1940.gada 4.- 10.martā

Kārķu lauksaimniecības biedrības mājturības sekcijas rīkotie aušanas kursi Kārķos, auž lakatus, dīvāna spilvenus un gultas segas,
kursu noslēgumā vakarēšana ar sveču liešanas un ziepju vārīšanas demonstrējumiem

1940.gada 21.martā

Kārķu lauksaimniecības biedrības gada sapulce, biedrībai 5 sekcijas – lopkopības, mājturības, dārzkopības- biškopības,
mežkopības un sabiedriski- kulturālā, biedru skaits 290, bilance uz 01.01.1940 – 7083,79 Ls, ar atlikumu 293.29 Ls

1940.gada 29.martā

Valsts prezidents K.Ulmanis pieņem Latvijas piensaimnieku centrālās savienības pilnsapulces delegāciju, kuru vada kārķēnietis
Jānis Gailis, delegācija nodod piensaimnieku apsveikumu un 10 000Ls ziedojumu izlietošanai pēc prezidenta ieskatiem

1940.gada 21.aprīlī

Valkā noslēdzas divu nedēļu būvamatnieku kursi, amata zeļļu grādu ieguva: namdari – Jānis Zaķis un Jānis Dainis no Kārķiem,
mūrnieki- Jūlijs Veinbergs no Kārķiem
Valkas aprinķī Prezidenta balvu 100 Ls saņem Liekniņu ģimene ar 10 bērniem no Kārķiem
godalgas piensaimniekiem- Kārķu piens.sa-bas krejotavas vadītājam Albertam.Balodim 100 Ls, Kārķu piens.sabiedrībā: Jēkabs
Ābelīte Ārcelpēnos, Tālivaldis Kārkliņš Dambuļos, Jānis EkbaumsVecumos, Edgars Dzenis Lejasnaglās, Eduards Vīlisters
Kalntiečos, Hugo Šķiņķis Naukšēnu Kalnķīkās, Valdemārs Pētersons Naukšēnu Jaunlozās

1940.gada maijā
1940.gada 31.maijā

1940.gada jūnijā

Kārķu 6.kl.pamatskolu beidz Anna Bērziņš, Rita Kaze,Zenta Lapa, Hilda Mālbergs, Rita Lammass, Anna Pētersons, Jānis
Pētersons, Edmunds Polis, Jānis Sproģis, Hugo Uibo, Edmunds Viļķins

1940.gada jūnijā
1940.gada 2.jūnijā

Kārķu pagastā metāllūžņu vākšanas akcijā savāc 19 584 kg dažādu lūžņu 1036,19 Ls vērtībā
Kārķu lauksaimniecības biedrības karoga pasniegšanas svinības, biedrības priekšnieks Jānis Gailis

1940.gada 9.jūnijā
Bērnu svētki Kārķos
1940.gada 15.- 22.jūnijā Kārķu pagastā izdara sējumu un mājlopu skaitīšanu
1940.gada 30.jūnijā
Ēveles kapos atklāj pieminekli bij. Rīgas pilsētas galvam, kārķēnietim Robertam Garselim, autors tēlnieks E.Zvirbulis
1940.gada 5.jūlijā

Policijas palīgdienesta locekļu vēlēšanas tautas namā, piedalās 215 vēlētāji, vēlēšanās 30 kandidāti, no kuriem ievēlēja 15
locekļus: Kārli Koķi, Arv.Jundzīti, Art.Jukāmu, Jūl.Veinbergu, Maigoni Lapsiņu, Vold.Dreimani, , Vili Veinbergu, Imantu Tobīsu,
Jāni Kauliņu, Alf.Vītolu, Jāni Meirēnu, Jāni Grūbi(Zīguros), Jāni Kazaku, Alf.Ūdri, Ādolfu Dzilnu

1940-1949
1940.gada 5.jūlijā
slēdz Kārķu dzelzceļa transporta kantori
1940.gada 14.,15.jūlijā Saeimas vēlēšanas, 95% vēlētāji Latvijā nobalso par Latvijas darba tautas bloku, Kārķu rezultāti – no 1200 balsstiesīgiem vēlētājiem
vēlēšanās piedalās 1013 , nododot 958 derīgas un 55 nederīgas balsis
1940.gada 5.augustā
1940.gada septembrī
1940.gada oktobrī

Kūdras diena Kārķu Jāņkalna purvā
paredz 1941.gadā paplašināt Kārķu skolu par 60 000 Ls
atcelts Kārķu pagasta vecākais, visi pagasta valdes un padomes locekļi, revīzijas komisijas priekšsēdētājs un visi locekļi, par Kārķu
pagasta vecāko ieceļ J.Korpu, padomes locekļi A.Lapsiņš, A.Jūgs, E.Veidemanis, A.Ciceris, J.Baķis, M.Lapsiņa, E.Mitriņš,
E.Vēveris, E.Sproģis, E.Mednis, J.Meirēns, A.Puķītis, O.Veidemanis,J.Baķis, revīzijas komisija H.Klapers, J.Liepa, E.Veinberga

1940.gada 6.oktobrī

jauno zemes ieguvēju sapulce, runātāji iepazīstina ar politisko stāvokli, agrārreformu u.c. aktuāliem jautājumiem

1940.gada novembrī

aktīvistu šūna noorganizē politisko semināru,, liels skaits mācās VK(b) Partijas vēsturi, nodibina krievu valodas kursus, pagasta
namā iekārtots Sarkanais stūrītis un plašs lasāmgalds, izveidota sienas avīze

1940.gada novembrī

Kārķu palīdzības fondā nonāk ziedojumi, pirmais ziedo Kalnzīles saimnieks, piesakot pagasta valdei, ka pavasarī ar savu sēklu apsēs
5 ha jaunajam zemes ieguvējam
Oktobra revolūcijas svētku norise Kārķu I pak.pamatskolā- svētku referāts, pionieru un skolēnu dziesmas, deklamācijas, kora runas
un fizkultūras priekšnesumi latviešu tautasdziesmu pavadījumā, skatītājiem sevišķi patīk, vada skolas pārzine V.Burkina

1940.gada novembrī

1940.gada 7.novembrī

pēc svinīgas kopsēdes tautas namā organizāciju pārstāvji izbrauc uz kritušo sarkanarmiešu kapiem, kur atklāj LK(b)p aktīvistu
grupas un LKJS šūnas ziedoto piemiņas plāksni
1940.gada 30.novembrī slēdz biedrības: Kārķu brīvbibliotēkas biedrību, Kārķu biškopības biedrību, Kārķu lopkopības pārraudzības biedrības, Kārķu
mājturības veicināšanas biedrību, Kārķu zvejniecības biedrību “Plaudis”
1940.gada 5.decembrī

LĻKJS Kārķu šūna sarīko Kārķu 6.kl.pamatskolas pionieriem svinīgā solījuma aktu, no 40 pionieriem solījumu nodod 35

1940.gada decembrī

pēc agrārās reformas Kārķos palikušas brīvas zemes- 36 saimniecības

1940-1949
1941.gada janvārī

PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu (12.01.1941) aģitācijā iesaistās visas organizācijas, rosīgi darbojas vēlēšanu aģitkolektīvs,
vēlēšanu iecirkņi 6.kl.pamatskolā pārbauda vēlēšanu sarakstus, pagastnamā iekārtots lasāmgalds ar laikrakstiem un vēlēšanu
literatūru, laukstrādnieku arodbiedrība kopā ar komjaunatnes šūnu izdod sienas avīzi „Kopdarbība”

1941.gada janvārī
1941.gada februārī

atver dzemdēšanas namu Kārķos
Kārķu lauksaimniecības biedrības lopkopības sekcija rīko plašu propagandu, lai piesaistītu jaunus biedrus, visrosīgākā šajā darbā
lopkopības pārraudze V.Zaretoka, kura viena pati piesaista 37 jaunus biedrus, par to saņem naudas balvu 50 rbļ.

1941.gada februārī

Kārķu pagasts piesaka sociālistisko sacensību Omuļu un Ērģemes pagastiem, apņemas jauniesaucamiem karavīriem iemācīt
krievu valodu, bet pagastu izpildkomitejas organizē jaunatnes pārbaudi slēpošanā, labas sēklas sagatavošanā, mēslu izvešanā,
darbarīku sagatavošanā un uzlabošanā
Valkas apriņķi mežu ciršana paveikta 98% un kokmateriāla izvešana 86% apmērā, vairāk jāved Smiltenes, Kārķu un Jaunrozes
pagastam, kuru robežās lielāki mežu masīvi
sējas laikam tuvojoties, pagasti ieslēgušies savstarpējā sacensībā, uz ko izsauc Bilskas pagasts, kas ir 1.vietā apriņķī (mašīnas
saremontētas 100%, sēkla nošķirota 80%, tās dīgstspēja pārbaudīta 95%, meža materiāli izvesti 90%) , otrā vietā Kārķu pagasts

1941.gada martā
1941.gada martā
1941.gada aprīlī
1941.gada 6.maijā

1941.gada 28.maijā
1941.gada jūnijā
1941. gada 14.jūnijā
1941.gada decembrī
1941.gada 4. decembrī

uz Jaungulbenes mehanizācijas skolu nozīmē arī Skaidrīti Kušķi no Kārķiem
arī Kārķos trūkst strādnieku MTS(mašīnu –traktoru stacija) vai ZMIP(zirgu- mašīnu iznomāšanas punkts), LĻKJS Valkas AK
sēdē nolemj mobilizācijas kārtībā sagādāt komjauniešus MTS un ZMIP, pārvietojot tos no pagastiem, kur darbaroku pārpalikums,
apriņķī trūkst 78 strādnieki
sējas plānu apriņķī vislabāk veic šādi pagasti: Ilzenes – 140%, Ēveles 117%, Grundzāles 109%, Kalncempju 107%, Ērģemes
102%, Zeltiņu 101%, Blomes un Kārķu 100%
Valkā noslēdzas fizkultūras skolotāju kursi, pēc kursiem skolotāji nodod normas 100m skrējienā, šķēršļu joslas pārvarēšanā, kurā
otro vietu iegūst skolotājs Kalniņš (Kārķi) 53,7 sek.
no Kārķu pagasta izsūtīti 6 cilvēki- Ampermaņu ģimene un Dzeņu ģimene
Arodbiedrību Centrālās Savienības komisāriskā vadība uzaicina par arodbiedrību pārstāvi pagasta vecākā izraudzīto kandidātu
Kārķu pagastā- Alberts Dreijers, grāmatvedis, dzīvo Kārķu pagasta Austrumos
Latvijas piensaimnieku centrālās savienības direktors nodod Tautas Palīdzības priekšniekam ģenerālim O.Dankeram
piensaimnieku kopējo ziedojumu, kurā Kārķu piensaimnieki piedalās ar 500RM ziedojumu

1940-1949
1942.gada jūlijā
1942.gada augustā
1942.gada 26.augustā
1942.gada septembrī
1942. gada 20.septembrī
1942.gada 15.novembrī
1943.gada 1.februārī
1943.gada martā
1943.gada 4.jūlijā
1943.gada augustā
1943.gada septembrī

rosīgākie pakaišu kūdras ražotāji Valkas apriņķī Kārķu pagasta lauksaimnieki
Tautas palīdzības Kārķu iecirkņa talcinieces piesūta 134 pārus autus un daudz vilnas cimdu un kaklautu Latvijas
brīvprātīgo karavīru komitejai
Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes locekli ievēl J.Gaili(Kārķi)
Valmierā ierodas 200 darba vīru, valsts vācieši, lai palīdzētu latviešu zemniekiem Valkas un Valmieras apriņķos ražas
novākšanas darbos, 15-17 vīru grupa strādā arī Kārķos
Kārķu pagasta «Naglās» dzimis Imants Zauls, alpīnists
Kārķu lauksaimniecības biedrību pievieno Latvijas lauksaimniecības savienībai
Kārķu pagasts veic 76% no uzliktās meža materiālu izciršanas un izvešanas normas
Kārķu pagasta lauksaimniecības biedrības mājturības sekcija( ap 60 lauksaimnieces) rīko kursus ēdienu gatavošanā,
piemērojoties kara laika apstākļiem
Kārķu koris (diriģente M.Students) piedalās Cēsu novada dziesmu svētkos Cēsu pilsparkā
Kārķos tradicionālie Medus svētki, labākos medus ražotājus apbalvo ar Lauksaimniecības galvenās direkcijas naudas
balvu- 1.vietā E.Ķīkulis „Robežniekos”, P.Cābulis „Spaļos”, 3.vietā M.Lapiņš „Strautiņos”
Kārķu lauksaimnieks Ernests Students sodīts ar 1000RM pat to, ka februārī nokāvis bez pagasta vecākā atļaujas 1 cūku,
kura pie tam nav bijusi reģistrēta pagasta valdē, bez tam tas no savas saimniecības vedis uz Valku 2 kg cūkas gaļas, 5 kg
putraimu, 5 kg kviešu miltu un 4,5 kg zirņu, ar ko gribēja piekopt maiņtirdzniecību, visas uzturvielas konfiscētas

Mākslas un sabiedrisko lietu departamenta biedrību nodaļā ar Iekšlietu ģenerāldirektora lēmumu ierakstīta AS „Atpūta
un dzīvotprieks” kulturāla apvienība - Kārķu dramatiskā kopa, atbildīgais vadītājs Jānis Grūbe(RA Nr.74)
1944.gada 23.februārī
ar Austrumzemes reihkomisāra rīkojumu ir tiesīgas darboties Kārķu patērētāju biedrība, Kārķu krājaizdevu sabiedrība,
Kārķu piensaimnieku sabiedrība, Kārķu savstarpējās apdrošināšanas biedrība
1944.gada 7.martā
ar Valkas apriņķa vecākā palīga Raudzēna rīkojumu nosaka, ka Kārķu rajona ārsts Teodors Vīksniņš ir tiesīgs izdot
atutošanas apliecības ceļošanai ar vilcienu, izsitumu tīfa apkarošanai
1944.gada jūnijā
Saskaņā ar Ģenerālkomisāra rīkojumu tiek privatizēta arī Kārķu aptieka (Pēteris Mednis)
1944.gada 6.jūnijā
miris Kārķu pagasta vecākais Kalnzīles mājas īpašnieks Jānis Gailis
1944. gada 20.septembrī
Sarkanās armijas un vācu karaspēka cīņa par Kārķiem, nodeg daudzas mājas – skola, pagastnams, vairāk nekā 20
privātmājas, Kustuļu labības šķūnis, Salaskalēju kūts u.c. ēkas ceļa malā, sagrauts tilts un dambis pie Leitāsa dzirnavām,
līdz ar to izsīkst Jaunkārķu ezers
1944. gada 22.-23.septembrī cīņas pie Sedas upes

Imants Zauls

1944.gada 18.februārī

Boriss Soloņins, bataljona
komandieris, kura uzdevums
1944.g. septembrī, nepieļaut
Rāmnieku tilta uzspridzināšanu

1940-1949

1945. gada 21.-22.jūlijā
1946.gadā
1946.gadā
1946. gada septembrī
1947.gadā

Valkas apriņķa mākslas pašdarbības skatē Kārķu pagasta pašdarbības kolektīvi iegūst 2.vietu un 3000 rbļ. godalgu
tautas namā sāk darboties pagasta bibliotēka, pirmie darbinieki Anna Slics, Margita Latsone, Alberts Šveisbergs
likumdošana nosaka Kārķu ciema izveidi
Kārķu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība atvēra veikalu Valkā, tas nesis 41 315,53 rbļ. peļņu, sabiedrība atjaunojusi
pienotavas, 3 krejotavu un dzirnavu darbu, iegādāts smagais auto
no Krievijas atgriežas bijušais kārķēnietis, kara inženieris Voldemārs Ābele, pēc kura projektiem celti nocietinājumi
Frunzē, Dušambē, Habarovskā, Sevastopolē u.c., uzbūvēto nocietinājumu kopgarums 5000 km

1947. gada janvārī

Kārķu pagastam 1946/1947. gada meža darba sezonā jāsagatavo 5900 m3 mežmateriālu un jāizved 8200 m3, ciršanas
plāns izpildīts par 99% (5835 m3)

1947. gada 18.augustā

ar Mātes medaļas 2.pakāpi (5 bērni) apbalvo Veltu Birkavu, Lidiju Brūgāni, Kristīni Ķikuti, Martu Landratovu, Emmu
Liepiņu, Ellu Pētersoni, Veru Tauriņu, zemnieces Kārķu pagastā un Olgu Uibo, strādnieci Kārķu pagastā
bibliotēkā sāk strādāt Aina Bērziņa ( Gailīte)
nodibinās Staļina vārdā nosauktais kolhozs, priekšsēdētājs Kārlis Ozers
par Veckārķu skolas direktori ieceļ Dailu Porīti
1949.gadā likvidē apriņķus, Kārķu pagastu iekļauj Valkas rajonā

1947.gada 1.decembrī
1948. gada 22.janvārī
1948. gada augustā
1949.gadā
1949. gada 20.martā
1949.gada 25.martā
1949. gada 31. martā
1949. gada 5.aprīlī
1949. gada 9.aprīlī
1949. gada 7.augustā
1949. gada decembrī

izveidots kolhozs “Mežgalietis”, priekšsēdētājs Vilis Veinbergs
no Kārķu pagasta 33 mājām uz Sibīriju izsūta 99 iedzīvotājus
izveidots kolhozs “Sarkanais Karogs”, priekšsēdētājs Alfrēds Lammass
izveido kolhozu “Plēsums”, priekšsēdētājs Teodors Pētermanis
izveido kolhozu “Pauguri”, priekšsēdētājs Augusts Vīlisters
«Tālos Ceļos» Nr.2;01.11.1944
Valmieras Valsts Drāmas teātra basketbolistu vienības draudzības spēle
ar Staļina vārdā nosauktā kolhoza basketbolistiem(59:29)uzvar kārķēnieši
Kārķu pagasta lauksaimniecības artelī “Pauguri” noorganizēts agrozoovettehniskais pulciņš- mērķis apgūt augstāko
ražu meistaru pieredzi, padomju agrozinātni, kā celt lopkopības produktivitāti un kvalitāti

Daila Porīte

Voldemārs Ābele

1950. gada 13.jūnijā

1950-1959

republikas ceļu labošanu beidza Staļina vārdā nosauktā kolhoza ļaudis, uz šosejas Kārķi – Valka jāizved 27 km3 grants?, jāiztīra
840 m un jāizrok no jauna 250 m grāvju, ik dienu strādāja 20 kolhoznieki

1950. gada augustā

rekordu rajonā kūlīšu siešanā uzrādījusi Mirdza Vīlistere - vienā dienā sasēja un sastatoja 1200 kūlīšus, izpelnot 2,6 izstrādes
dienas, no viņas neatpalika arī Emma Beldava
1950. gada septembrī
Kārķu pienotavas darbinieki 1950.gadam pieņemtās saistības izpildītas līdz 1.septembrim, sagādes plāns 102,3%, tai skaitā
obligāto piena nodevu par 158,3%, ražošanas plāns 137,1%
1950. gada 29.septembrī ar Mātes medaļas 1.pakāpi apbalvi Martu Landratovu (6 bērni)
1950. gada decembrī
sagaidot vietējo padomju vēlēšanas, spraigs darbs rit Kārķu stērķeles fabrikā, plānoto 80 t stērķeles vietā saražots 90 t un
turpina, strādnieki dienas uzdevumu veic divkārtīgi, dienā nododot 2,3 t
1951. gada 29.jūlijā
koru skatē Kārķu ciema sieviešu koris iegūst 1.vietu
1952.gada 11.jūnijā
kolhozs “Sarkanais Karogs” saņem ceļojošo Sarkano karogu par kolhoza panākumiem pavasara sējā un lopkopībā
1952. gada decembrī

kolhozs “Sarkanais Karogs” uzsākuši sudrablapsu audzēšanu – no Rīgas sudrablapsu sabiedrības pārvestas 12 lapsas 8 mēnešu
vecumā, to kopējs Kārlis Ķīkulis, kurš 1952.gadā mācījās sudrablapsu audzētāju kursos

1953. dada 30.decembrī

ar Mātes Slavas ordeņa 3.pakāpi apbalvo Martu Landratovu(7 bērni), ar Mātes medaļas 1.pakāpi Veru Tauriņu(6), ar 2.pakāpi
Zentu Musku
ar Mātes medaļas 1.pakāpi apbalvo Vasu Birkavu, kolhoznieci Kārķu pagastā(6 bērni), ar Mātes medaļas 2.pakāpi – Austru
Lunderi, kolhoznieci Kārķu pagasta(5bērni)
ar Latvijas PSR AP Prezidija Goda rakstu apbalvo Olgu Daini, Staļina vārdā nosauktā kolhoza slaucēju, Margu Lammasi,
kolhoza “Sarkanais karogs:” slaucēju ,Hildu Mālbergu, kolhoza “Sarkanais Karogs” slaucēju

1954. gada 19.martā
1954. gada 13.maijā
1955. gada 19.aprīlī

1954. gada decembrī
1955. gada augustā

Slaucēja Olga Daina

Staļina vārdā nosauktā lauksaimniecības artelī (vadītājs G.Miķelsons) neapmierinoši norit gatavošanās kukurūzas sējai:
“Kaut lopiem jāgrauž tukšas siles,
Un izslaukums tik dažas piles,
Argots Gailītis 1952.gadā,
Ar kukurūzu viņš nav draugos
kad sāk strādāt tautas namā
Un negrib sēt to savos laukos.”
čaklākie strādnieki Strenču meža izstrādāšanas iecirknī ir Staļina vārdā nosauktā lauksaimniecības arteļa biedri Bormanis,
Pelēkais un Kazaks pārsnieguši koksnes sagatavošanas plānu (160 m3 vietā 178m3)
“bandīti” aplaupa Kārķu veikalu

1950-1959
1955. gada 22.septembrī ar Mātes medaļas 1.pakāpi apbalvo Zinaīdu Kramu (6 bērni)
1956. gada maijā
1956. gada 27.decembrī
1957. gada 1.janvārī

Kārķu ciema pašdarbnieki no Valmieras kokaudzētavas atveduši 300 akāciju stādus, kurus dēstīs ap klubu,
pa vidu tām stādīs liepiņas
ar Mātes medaļas 1.pakāpi apbalvo Ernu Ernesta m. Šķudīti(6 bērni)

1957. gada jūlijā

Staļina vārdā nosauktā kolhozā kopš 1953. gada ceļ un nevar uzcelt tipveida kūti 110 govīm “Saliņās”:
“Jaunā gadā jaunos tempos
Jaunas celtnes būvēsim.
Dzīt pie joda visus lempjus –
Darbā slavu iegūsim.”
Staļina vārdā nosauktais kolhozs uzaicina uz sacensību Igaunijas PSR Valgas rajona Vorošilova vārdā nosaukto
kolhozu
Staļina vārdā nosauktā lauksaimniecības arteļa biedri nolēma ar aplokiem nožogotās 80 ha ganībās iekārtot
elektriskos ganus
Staļina vārdā nosauktais kolhozs par 9100 rbļ. iegādājas instrumentus pūtēju orķestrim

1958. gada 16.janvārī

Staļina vārdā nosauktā kolhoza ļaudis tautas namā rīkoja kolhoznieku karnevālu (450 skatītāji)

1958. gada 15.februārī

ar PSRS AP Prezidija dekrētu Marga Ķīkule, kolhoza “Sarkanais Karogs” slaucēja, apbalvota ar ordeni “Goda
zīme”, Meta Bukbārde un Olga Vīlistere, Staļina vārdā nosauktā kolhoza slaucējas, ar medaļu “Par izcilu darbu”

1958. gada aprīlī

Staļina kolhoza kolhoznieku 11 bērnu (Ivars un Anita Ābeles, Ivars Bodnieks, Modris Karnītis, Ēriks un Ilmārs
Jukāmi, Lūcija, Valdis, un Lilita Rozenfeldi, Ernas Šķudītes divas meitiņas)bērnības svētki- sabiedriskās kristības
atzīmē Kārķu lauku slimnīcas 10 gadu darbību

1957. gada martā
1957. gada jūnijā

1958. gada maijā
1958. gada 24.jūnijā

1958. gada augustā

« Vārdu deva, neturēja
“Sarkanā Karogā”.
Kamēr citur darbus veica,
Šie aiz krūmiem slaistījās.»
Kārķos rajona arodbiedrību pionieru nometne “Saulainā bērnība”

1959. gada 29.augustā

Kārķu ciema tautas namā svinīgi izsniedza pases 15 jauniešiem

Daļa no gaviļniekiem
«Darba Karogs» Nr.55;10.05.1958

Klubs 50.gadi

Orķestra mēģinājumā
«Darba Karogs» Nr.96;15.08.1957

1960-1969
Valkā nodibinās rokdarbu pulciņš, kas pēc astoņiem gadiem iegūst Tautas lietišķās mākslas studijas
“Saulīte” nosaukumu, kuru vada Brunhilde Pētersone
1960. gada 28.aprīlī
ar Mātes medaļas 2.pakāpi apbalvo Annu Bezšapočņikovu (5 bērni)
1960.gada 1.septembrī atklāj jaunuzcelto Kārķu skolu
1961.gadā
apvienojot 3 kolhozus, izveido sovhozu “Kārķi”
1961. gada 4.janvarī
Kārķu padomju saimniecība un Valgas rajona Karulas padomju saimniecība noslēdz sacensību
līgumu
1961. gada 1.jūlijā
atklāj jaunu autobusu līniju Rūjiena- Kārķu- Daksti- Valmiera
1962.gadā
uzceļ pirmo daudzdzīvokļu māju pagastā - Māju Nr.1
1963. gada augustā
1.izlaidums Kārķu padomju saimniecības bērnudārzā – skolas gaitās pavada Viju Meistari, Aldi Zābaku un
Aivaru Cekulu
1963. gada 18.augustā Kārķos notiek republikas 3.kārtas sacensības loka šaušanā
1963.gada 1.septembrī Kārķos notiek ceļojošā kausa izcīņa volejbolā un šaušanā
1963. gada novembrī jaunās ēdnīcas ēkas atklāšana Kārķos
1963. gadā
sāk būvēt Māju Nr.2, Nr.3, Nr.4, ugunsdzēsēju depo
1964. gada martā
uz dzirnavu ezera zāģē ledu, 5 dienās 700m3 , pietiks saimniecības un pienotavas vajadzībām
1964. gada 31.martā
ar Latvijas PSR AP Prezidija Goda rakstu apbalvota Rasma Meistere, Kārķu padomju saimniecības
kombainiere
1964. gada oktobrī
žurnāla “Padomju Latvijas Sieviete” un Kārķu ciema sieviešu padomes organizētā lasītāju konference
“Kāds tu būsi, mans bērns”, īpašs viesis – Lija Brīdaka
1965. gada februārī
Kārķu ciemā uzskaitē 47 aktīvie un 125 rezerves donori
1965. gada17.martā
Kārķu kultūras namā demonstrē filmu par jaunajiem satiksmes noteikumiem un pārrunas par šiem
noteikumiem
1965. gada 19.jūnijā
Kārķu vīru koris (diriģente Z.Zaļaiskalns) piedalās koru skatē un piedalīsies Dziesmu svētkos
1960. gada 26.martā

1965. gada 28.jūnijā
1965. gada 29.jūnijā
1965. gada jūlijā
1965. gada 1.oktobrī

Kārķos sāk strādāt pirmā siena miltu kalte rajonā
Mājas Nr.2 nodošana ekspluatācijā
noasfaltēts Jaunkārķu centrs
Valdi Zābaku, Kārķu padomju saimniecības direktoru, apbalvo ar medaļu “Par izcilu darbu”

Kārķu skola, «Darba Karogs» Nr.104;
30.08.1960

Ledus zāģētājs, racionalizators Jānis Mitriņš
«Darba Karogs» Nr.37;26.03.1964

1960-1969
1966.gada 30.aprīlī

Kārķu sovhoza traktorists Imants Birzkalns apbalvots ar medaļu “Par izcilu darbu”

1966. gada 9.maijā

atver Jaunkārķu skolas muzeju (vienā klasē), vadītāja M.Pieče

1966. gada 23.jūnijā

ar medaļu “Par darba varonību” apbalvota Valentīna Piebalga, Kārķu sovhoza partijas
pirmorganizācijas sekretāre

1967. gada 1.-2.jūlijā

rajona spartakiādes (vieglatlētika, volejbols, riteņbraukšana) finālsacensībās, sovhozu grupā
1.vietā Kārķu sportisti

1967. gada
16.septembrī

rajona labāko arāju sacensības Kārķu padomju saimniecībā, arājam Jānim Pētersonam 1.vieta
(balva radiola VEF un vārpu vainags)

1967. gada 4.novembrī

atklāj piemiņas plāksni Lielā Tēvijas karā kritušiem kārķēniešiem

1968. gada oktobrī

ar nozīmīti “Latvijas PSR lauksaimniecības teicamnieks” apbalvoti Rita Brūvele, Kārķu padomju saimniecības
galvenā agronome, Vizma Ozola, saimniecības lopkopības brigadiere, ar LPSR AP Prezidija Goda rakstu
apbalvots Valdis Zābaks, saimniecības direktors, Romāns Kuratņiks, mehanizators

1969. gada 31.janvārī

Kārķu ciema izpildu komitejā pirmo reizi svinīgi izsniedz dzimšanas apliecību Līgas Pēterēnas vecākiem

1969.gada jūlijā
1969. gada oktobrī

uzcelta graudu kalte “Sauliešos”
Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstāde apbalvojusi ar 3.pakāpes diplomu Kārķu padomju
saimniecību

Kārķu vīru koris , diriģente Z.Zaļaiskalns
Rīgā Dziesmusvētkos

Piemiņas plāksne

1969. gada 30.decembrī daudzdzīvokļu mājas “Mežinieki” nodošana ekspluatācijā

Skolotāja Mirdza Pieče, novadpētniecības pulciņa vadītāja
Kārķu centrs

1970-1979
1970. gada aprīlī

Kārķu padomju saimniecības racionalizators Jānis Mitriņš kopā ar 3.brigādes brigadieri
Laimoni Brūveli piecas dienas pavada Maskavā Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē

1970. gada 27.oktobrī

uz Maskavu Vissavienības Tautas saimniecības izstādi ar prēmiju- bezmaksas ceļazīmi aizbrauc
graudaugu kombainu sociālistiskās sacensības 3.vietas ieguvējs Romāns Kuratņiks

1970. gada novembrī
1971. gada maijā

nodod ekspluatācijā jaunās mehāniskās darbnīcas
ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvo Imantu Birzkalnu, Kārķu padomju saimniecības traktoristu

1971. gada 13.jūnijā
1972.gadā
1972. gada augustā
1973.gadā
1973. gada septembrī

padomju saimniecības “Kārķi” mehanizators Aldis Ābele ievēlēts par LPSR AP deputātu
uzsāk būvēt 18 dzīvokļu Māju Nr.5
Kārķu Silenes objektā pastaigājas lācis (U.Dukurs)
sāk būvēt modernu katlu māju pagasta centrā
ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvo Elzu Politu, Kārķu padomju saimniecības cūkkopi

Jaunās mehāniskās darbnīcas un kombainu
glabāšanas šķūnis

1972. gada 3.decembrī ar Ļeņina ordeni apbalvo Aldi Ābeli, Kārķu padomju saimniecības traktoristu
1973. gada
12.decembrī
1974.gadā
1974.gadā
1974. gada februārī
1974. gada martā

ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvo Laimoni Kaužēnu, traktoristu, Jāni Švernu, šoferi, ar medaļu
“Par izcilu darbu” Jāni Mitriņu, strādnieku
sāk būvēt Māju Nr.6
Kārķu ciema bibliotēku pievieno Valkas CBS
ar Mātes medaļas 1.pakāpi apbalvo Intu Ozolu, strādnieci Kārķu ciema padomē (5 bērni)
makulatūras vākšanas mēnesī Jaunkārķu astoņgadīgajā skolā savākti 2527 kg, uz katru skolēnu 19 kg, labākais 6.klases
pulciņš, kur katrs pionieris savācis 61 kg

1975. gada martā

ar medaļu “Par izcilu darbu” apbalvo Daumantu Ķīkuli, Kārķu sovhoza šoferi, un Ritu Lammasi, Kārķu sovhoza slaucēju

1975. gada 30. martā
1975. gada maijā
1975. gada 15.jūnijā
1975. gada augustā

Kārķu kluba orķestrim tarifikācijā piešķirts lauku kapelas nosaukums
notiek rajona sakaru nodaļu operatoru konkurss, 3.vietu iegūst Ilga Vīlistere no Kārķu sakaru nodaļas
Sakaru nodaļu operatoru konkurss,
pirmā no labās Ilga Vīlistere
Maija Bērziņa tiek ievēlēta par LPSR AP deputāti
Kārķos strādā Rīgas Politehniskā institūta celtnieku vienība “Avadi” (Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultātes
studenti) pie topošās govju fermas, vēl uzkopts parks, kritušo varoņu kapi, sagatavots koncerts celtnieku dienai, stendi skolai

LPSR Augstākās Padomes
deputāti Aldis Ābele un Maija
Bērziņa

1970-1979
1975. gada 17.oktobrī
1975. gada novembrī

ar medaļu “Darba veterāns” apbalvo Annu Zuti, Kārķu sakaru nodaļas pastnieci
ar Mātes medaļas 2.pakāpi apbalvo Vizmu Zuti, strādnieci Kārķu ciema padomē (5 bērni)

1976. gada 12.aprīlī

ar Latvijas PSR AP Prezidija Goda rakstu apbalvo Ainu Bundzi, padomju saimniecības “Kārķi” operatori

1976. gada 27.decembrī ar 3.pakāpes “Darba Slavas” ordeni apbalvo Laimoni Kaužēnu, traktoristu, Jāni Švernu, šoferi
1977. gada martā

Kārķu jauniešu deju kolektīvs B grupā labākais rajonā, izvirzīts uz zonālo skati Valmierā

1977. gada 30.novembrī ASV miris bijušais sabiedrisko lietu ministrs, kārķēnietis Alfrēds Bērziņš
1977. gada 29.decembrī ar Mātes medaļas 1.pakāpi apbalvo Vizmu Zuti, strādnieci(6 bērni), ar 2.pakāpi Dzintru Karnīti, strādnieci (5 bērni)

Alfrēds Bērziņš, grāmatu «Labie gadi»,
«Nepublicētās atmiņas», «Kārlis Ulmanis»,
«1939», «Tāls ir ceļš atpakaļ uz dzimteni»
autors

1978. gada janvārī

par labāko fermu atzīta Kārķu slaucamu govju ferma “Lūķi”, kur lopkopējas no 57 govīm izslaukušas 899 kg piena no
katras, kāpinājums 115 kg piena, kopēja Aina Bundze, apkopjot 22 govis panākusi lielāko kāpinājumu- 671 kg no katras
brūnaļas, pavisam 973 kg no govs

1978. gada aprīlī

ar Mātes medaļas 2.pakāpi apbalvo Elgu Podiņu, Kārķu ciema kolhoznieci (5bērni)

1978. gada jūnijā

ar Mātes medaļas 1.pakāpi apbalvota Biruta Kāposta, strādniece Kārķu ciemā(6 bērni)

1978. gada septembrī

Jaunkārķu astoņgadīgās skolas skolēni Kārķu padomju saimniecībā norok kartupeļus 9,5 ha platībā, nolasa 1,7 t ābolu un
0,6 ha novākuši bietes
Daugavpilī Latvijas PSR XXXIII skolēnu spartakiādes finālsacensībās brīvajā cīņā Māris Kaužēns izcīna 1.vietu savā svara
kategorijā
Komunistiskā sestdienas talkā pārlasa 12t kartupeļu, novāc apaugumu 5,5ha, nošļūc 5ha ganību, nodisko 2ha ganību,
darbnīcās uzkopj apkārtni, “pieķīlē” tehniku, nopelnītais – 530 rbļ. pārskaitīts piecgades fondā

1979. gada februārī
1979. gada 17.aprīlī
1979. gada maijā

Cūkkope Elza Polita

Kārķu padomju saimniecībā notiek motokross, mopēdu (līdz 50 cm3) klasē 2.vieta kārķēnietim Andrim Neimanim,
motociklu klasē 1.vieta un ceļojošais kauss Dainim Kramam, 3.vieta Pēterim Ļitviņenko

Slaucēja Aina Bundze

1980-1989
1980.gadā

sāk būvēt Māju Nr.7

1981. gada jūnijā

vērtīgus materiālus- pašaustas svītrainās segas un dvieļus Valkas novadpētniecības muzejam nodod kārķēnietes Anna
Ābele, Elza Valdmane un Milda Kivilande

1981. gada septembrī

latviešu strēlnieka Voldemāra Ūdra 101 gads, šis notikums dokumentēts Jura Podnieka dokumentālajā filmā
“Strēlnieku zvaigznājs”, kur filmas iesākumā Ūdrīšu tēvs nopūš uz jubilejas tortes 101 svecīti, viņš nodzīvo 102
gadus, tas ir garākais mūžs no līdz šim apzinātajiem kārķēniešiem
ar medaļu “Par izcilu darbu” apbalvo Andri Veidemani, Kārķu padomju saimniecības mehanizatoru
ar diplomu “PSRS 60 gadi” apbalvoti Juris Šmits, traktorists , Kārķu padomju saimniecības kluba kolektīvs (vadītāja
B.Kalniņa), Kārķu ciema ambulances kolektīvs (vadītāja.A.Bistere)

1982. gada aprīlī
1982. gada decembrī
1983. gada 29.aprīlī

Kārķu gultas sega , «Latviešu
tautas māksla»2.sējums .
Tekstīlijas

ar medaļu “Darba veterāns” apbalvota Anastasija Gailiša, tautas izglītības nodaļā

1984. gada decembrī
Kārķos izglābj savainotu gulbi (G.Ābele Tauriņa I.Podiņa)
1985. gada 15.-21.jūlijā XIX Vispārējos dziesmu un IX Deju svētkos piedalās 2 deju kolektīvi- jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvs,
vadītājs Dzintars Gaidlazda
1985.gada 17.augustā
Veckārķu pils tornī iesper zibens
1985. gada novembrī

ar Mātes medaļas 2.pakāpi apbalvo Tamāru Putēviču

1986. gada maijā

ar medaļu “Darba veterāns” Kārķu padomju saimniecībā apbalvoti Ilga Balode, Rita Brūvele, Ēriks Eglītis, Laimonis
Kaužēns, Ņina Maksimova, Jānis Mežulis, Jānis Lūsis, Inta Simtiņa, Vija Zirne

1986. gada augustā

ar Oktobra Revolūcijas ordeni apbalvo Jāni Švernu, Kārķu padomju saimniecības šoferi, ar medaļu “Par teicamu
darbu” Aldu Bezšapočņikovu, Kārķu padomju saimniecības lopkopi

1986. gada decembrī

gada laikā ražošanā ieviesti 12 racionalizācijas priekšlikumi

1986. gada decembrī

ar medaļu “Darba veterāns” Kārķu padomju saimniecībā apbalvoti Aina Bundze, Spodris Karols, Vizma Zute

1987.gadā
1987. gada februārī

ekspluatācijā nodotas 15 līvānu tipa mājas
ar medaļu ”Darba veterāns” Kārķu padomju saimniecībā apbalvoti Inta Ampermane, Agnese Jegorova,
Elīna Paulsone, Nelija Pētersone, Jānis Piebalgs, Vilma Rozenfelde

1987. gada jūlijā

republikas skolu sanitāro posteņu 28.salidojumā Iecavā Jaunkārķu astoņgadīgās skolas komandai 1.vieta

Kārķu deju kolektīvi Rīgā

Arī tāds ir vaļasprieks- Veckārķu pils no sērkociņiem

1980-1989
1987. gada augustā

1987. gada decembrī
1988.gadā
1988.gadā
1988.gadā
1988.gadā

1988.gada maijā
1988. gada jūnijā

1988. gada 5.-12.septembrī

konkursā par vispārizglītojošo skolu apkārtnes apzaļumošanu astoņgadīgo skolu grupā Jaunkārķu
astoņgadīgajai skolai 1.vieta
rajona spartakiādes volejbola sacensībās kolhozu un padomju saimniecību grupā Kārķu sieviešu un
vīriešu komandām uzvara
skolēnu ražošanas brigāžu sociālistiskajā sacensībā pirmā vieta Jaunkārķu astoņgadīgai skolai
Vilnis Kalniņš un Andris Ķīkulis
izveido Latvijas Tautas frontes Kārķu nodaļu
ekspluatācijā nodod 2 individuālās mājas “Gundegas” un “Kreimenes”
Kārķu padomju saimniecībā samazinās piena izslaukums par 5 kg no katras govs, piens sliktas kvalitātes, arī
cūkkopībā iegūts par 546 sivēniem mazāk kā plānots, zems diennakts pieaugums, slikta saražotās barības kvalitātenetiek pildīta Pārtikas programma
astoņgadīgo skolu grupā rajona govju mehanizētās slaukšanas operatoru zonas sacensībās Grundzālē kārķēnietei
Dzirkstītei Paeglei 2.vieta ar 68,7 punktiem
ar medaļu “Darba veterāns” Kārķu padomju saimniecībā apbalvoti Valdis Bērziņš, Oļģerts Bundzis, Alberts Dainis,
Gaida Gustapa, Vladimirs Gustaps, Alfrēds Lammass, Rasma Lūse, Jānis Neimanis, Valentīna Piebalga, Jānis
Riekstiņš, Zigrīda Rulle, Austra Zemeša
Andra Ķīkuļa un Viļņa Kalniņa kartupeļu kombaina ekipāža 2.vietā republikā

1988. gada novembrī

Ints Eglītis apbalvots ar Afganistānas valdības medaļu “Karavīram – internacionālistam no pateicīgās afgāņu tautas”
un Sarkanās Zvaigznes ordeni pēc nāves

1988. gada novembrī

ar medaļu “Darba veterāns” Kārķu padomju saimniecībā apbalvoti Vitauts Brauķis, Ņina Gredzena, Rūdolfs
Gustaps, Jānis Jundzītis, Zigurds Krastiņš, Romāns Kuratņiks, Mirdza Kūķe, Arturs Ķīkulis, Jānis Ķīkulis,
Laimonis Leksis, Gaida Neimane, Kārlis Simtiņš, Anna Veidemane, Andris Veidemanis, Maija Veidemane,
Mirdza Vilka, Jānis Vītols, Jānis Zirnis

Kārķu cimdi M.Slavas grāmatā
«Latviešu rakstainie cimdi»

Ints Eglītis (otrā rindā no labās)
ar dienesta biedriem

Vitas Jundzītes adītie Kārķu cimdi

1980-1989
1989.gada janvārī

Kārķos saskaitīti 900 iedzīvotāji

1989.gada janvārī

Kārķos viešņa no Rīgas – Rīgas Modeļu nama māksliniece Lidija Zariņa, nolasa lekciju par modi

1989.gada februārī Romāns Kuratņiks apbalvots ar LPSR Iekšlietu ministrijas Valsts inspekcijas pārvaldes diplomu

1989.gada februārī sarakstā ar vērtīgiem Valkas rajona tautas celtniecības objektiem atrodama Kārķu ciema “Iekšcelpēnos” 19.gadsimta vidū celta
dzīvojamā rija ar visai senlaicīgām konstrukcijām
1989.gada martā

Jāni Švernu, Kārķu sovhoza šoferi, apbalvo ar Valkas rajona Tautas deputātu padomes goda rakstu par aktīvu darbu
sabiedriskās kārtības nostiprināšanā

1989.gada aprīlī

Kārķu padomju saimniecības direktors Guntis Gulbis ievēlēts Latvijas Lauksaimnieku savienības valdē

1989.gada
28.aprīlī
1989.gada maijā

vandālisms “Mežinieku” mājas pagalmā - tiek nolauzti iedzīvotāju sastādītie kociņi

1989.gada augustā

ar medaļu “Darba veterāns” Kārķu padomju saimniecībā apbalvoti Aivars Ābele, Ignats Deksnis, Dzintars Gaidlazda, Laima
Gulbe, Guntis Gulbis, Daumants Ķīkulis, Modris Ķīkulis, Jānis Meirēns, Mirdza Meirēna, Ilga Pētersone, Arvīds Pēterēns,
Kārlis Pēterēns, Maiga Stilbiņa, Kārlis Vīlisters

Romāns Kuratņiks

Jaunkārķu astoņgadīgās skolas komanda izcīna 1.vietu jauno ugunsdzēsēju sacensībās

Jānis Šverns

1990-1999
1990.gadā

ekspluatācijā nodod Māju Nr.8

1990.gada februārī

padomju saimniecībā “Kārķi” nobeigušies 202 liellopi- 6,3% no liellopu apgrozības, diagnozes – gremošanas
un vielmaiņu slimības un novājēšana

1990.gada martā

ar rajona kārtības sargu štāba goda rakstu apbalvots Romāns Kuratņiks

1990.gada maijā
1990.gada jūlijā

būt vai nebūt pēc 27 gadiem Kārķu bērnudārzam
Bauskā notiek 1.pašpārvaldes darbinieku sporta spēles, kurās sekmīgi startē Kārķu pagasta izpildkomitejas
sekretāre Sandra Cilvēciņa
Kārķu pagasta vecākās paaudzes saiets Ērģemes kapsētā, lai atcerētos 20.-30.gadu kultūras cilvēkusskolotājus Liģerus, viņu meitu Martu Studenti, režisoru Jāni Brūtgānu, diriģentu Ernestu Vēveri

1990.gada 27.jūlijā
1990.gada augustā

Kārķos izveidotas 18 zemnieku saimniecības

1990.gada septembrī

Kārķu deviņgadīgā skolā Atvērto durvju dienas citu skolu pedagogiem

1990.gada decembrī
1990.gada 5.decembrī

kombainieru ballē par Misteru X ievēl Zinti Muginu
tikšanās ar LPSR Augstākās padomes deputātu Andreju Krastiņu

1991.gadā

tiek atjaunots nosaukums Kārķu pagasts, Kārķu pagasta bibliotēka Kārķu pagasta TDP IK pakļautībā

1991. gada janvārī
1991. gada februārī
1991. gada 14.jūnijā
1993. gada 27. jūnijs —
4. jūlijs

Rīgā barikādēs pabija 99 pagasta iedzīvotāji
Kārķu 239.mazpulka atjaunošana
uzstādīts piemiņas akmens izsūtītajiem
XXI Vispārējos latviešu Dziesmu un XI Deju svētkos piedalās Kārķu pagasta jauniešu deju kolektīvs,
vadītāja Irida Jukāme

Ilggadīgs padomju saimniecības «Kārķi»
direktors Guntis Gulbis

Zemnieki Aivars Cekuls un
Mārtiņš Pētersons

1993.gada 3.augustsbijušais kārķēnietis Valdis Birkavs ir Latvijas Republikas ministru prezidents, pēc tam līdz 2000.gada
1994.gada 15.septembris 5.maijam – ārlietu un tieslietu ministrs
1992. gada decembrī

Valkas Tautas Deputātu Padome ieskaita ciemu kategorijā Kārķu pagastā: Kārķi, Veckārķi, Vēveri
Piemineklis represētiem kārķēniešiem

1990-1999
1994. gada 4.septembrī
1995.gadā

nodibināta Kārķu evaņģēliski luteriskā draudze
akadēmiķis Censonis Šķiņķis kļūst par Ņujorkas Zinātņu akadēmijas locekli, ieskaitīts 2000 pasaules
ievērojamāko zinātnieku skaitā

1995. gada maijā
1995. gada decembrī

pirmoreiz tautas namā koncerts “Dziesma manai paaudzei”
1.Kārķu Vēstu numurs – kā rajona laikraksta “Ziemeļlatvija” pielikums

1996.gadā

Kārķu tautas namā pirmo reizi atskan dziesma “Par Kārķiem” ar Daumanta Ķīkuļa vārdiem un mūziku,
turpmāk tā kļūst par Kārķu himnu

1996. gada 1.martā
1996.gada 18.maijā

“Lauku Avīzes” diena Kārķos
tautas namā izskan Daumanta Ķīkuļa autorkoncerts

1996. gada augustā
1997.gada 12.martā
1997.gada aprīlī

aprit 50 gadi kopš Kārķu aptiekā strādā Anna Garoza
kultūras darbinieci Brunhildi Pētersoni apbalvo ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi
durvis ver “Jaunā aptieka” (M.Sīle, J.Vīlisters)

Uz 1998. gada 1.aprīli

Kārķos reģistrēti 65 bezdarbnieki, bezdarba līmenis 13,2%, otrs augstākais rajonā

1998. gada 23.maijā

tikšanās ar Guntu Micāni, grāmatas “Še, kur līgo priežu meži...” autori

1998. gada 11.jūnijā
1998. gada 23.jūnijā

lodveida zibens “Mazžīguros”
Kārķos atveras Maijas Sīles un Jāņa Vīlistera krodziņš “Ķirsis”

1998. gada 14.augustā

Kārķos Vilis Krištopāns dāvina pastniecei Aldai Bezšapočņikovai riteni

Daumanta Ķīkuļa autorkoncertā dzied tradīciju
ansamblis, vadītāja Velta Kuratņika

Tikšanās ar Guntu Micāni

1998. gada 14.novembrī izstādes “Šis mirklis Kārķos” atklāšana (R.Tenters, I.Fridrihsone, Ģ.Kalniņš, I.Pētersone, S.Pilskalne)
1998. gada 4.decembrī

z/s «Kalnzīles» īpašnieks Ojārs Bitenieks saņem “Sējējs 98” diplomu un balvu

1999. gada jūlijā

Kārķu jaunsargiem 1.vieta un ceļojošais kauss, pulciņa vadītājs Gundars Avotiņš

1999. gada 11.jūlijā

Kārķu baznīcas pamatakmens ielikšana
Jaunā aptieka

2000- 2018
2000. gada 9.jūnijā

Ilga Vīlistere, Inese Rozenfelde, Andris Līkansis, Andris Ķīkulis, Ruta Bezšapočņikova saņem
apbalvojumu”Latvijas goda donors”
2000. gada 19.oktobrī
Kārķu pamatskolas skolotājs Jānis Jūgs iegūst titulu “Skolotājs 2000”
2000. gada 3.decembrī dimanta kāzas svin Alīda un Herberts Krievi
2000. gada 8.decembrī Ziemeļlatvijas un Dienvidigaunijas mūzikas skolu jauno vijolnieku konkursā Gunai Jegorovai 1.pakāpes diploms ar
izcilību
2000. gada 24.decembrī pirmo reizi baznīcā atskan zvans
2001. gada maijā
pirmo reizi atjaunotās Meža dienas
2001. gada 16.jūnijā
Kārķu vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalās Liepājā vidējās paaudzes deju kolektīvu festivālā
2001. gada septembrī
Silva Skrastiņa un Liene Kalniņa pie “Jaunrozēniem”, ravējot dārzu, atrod 5 zviedru ēras
2001. gada 1.septembrī amatierteātra G.Micānes lugas “Klēts” pirmizrāde
2001. gada 11.decembrī Kārķos viesojas “Latvijas Ceļa” deputāts Valdis Birkavs
2002. gada 10.janvārī
alpīnists Imants Zauls uzkāpj Vinstona smaile Antarktīdā, tādējādi sasniedzot visu kontinentu 7 augstākās virsotnes

Alīda un Herberts Krievi

Senā zviedru nauda

2002.gada 18.jūnijā
2002. gada augustā

iesvēta jaunuzcelto Kārķu baznīcu
Kārķu pasta nodaļas pastnieces Dace Bezšapočņikova un Inguna Pētersone iepazīstas ar Šveices
vēsturi un pasta darbu
2002. gada 5.-11.augustā Kārķos strādā Guntis Eniņš, Janīna Kursīte, Sandis Laime (senās aizsargzīmes ēku sienās, durvīs, aplodās)
2002. gada novembrī
2002. gada 30.novembrī
2003. gada jūlijā
2003. gada 10.augustā
2003. gada 17.augustā
2003. gada 20.septembrī
2004. gada 30.janvārī

Kārķu baznīca iegūst titulu Gaišākais nams Vidzemē
1.reizi tautas namā “Deju virpulis”
Kārķu vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalās XXIII Dziesmu un deju svētkos Rīgā
Kārķus apmeklē Jaunkārķu muižas baronu Krīdeneru dzimtas pēcteči
Baltijas kausa izcīņā BMX Reinim Kalniņam 3.vieta, Ģirtam Kalniņam 2.vieta
Kārķos par iestāšanos ES nobalso 86,4% vēlētāji
Kārķu mācītājam Magnusam Olssonam un ērģelniecei Lāsmai Olsonei piešķir apbalvojumu “Labā Zvaigzne”

Kārķu baznīca

2000- 2018
2004. gada 22.maijā
2004. gada 5.jūnijā
2004. gada oktobrī
2005. gada 13.maijā
2005. gada 21.maijā
2005. gada 26.augustā
2005. gada 21.septembrī
2005. gada 14.-16.oktobrī
2005. gada 21.oktobrī

Kārķu amatierteātra pirmizrāde –K.Skalbes “Kaķīša dzirnaviņas”
Kārķos Valkas rajona pagastu un pilsētu 2004. gada vasaras sporta spēles
1.dvīņu saiets Kārķos
99 barikāžu dalībniekiem pasniedz 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi
Kārķu amatierteātra pirmizrāde R.Blaumaņa lugas “Trīnes grēki”
top Ziemeļvidzemes kultūrvēstures biedrība
pabeigta “Lāčkalnu” atkritumu izgāztuves rekultivācija
3.starptautiskajā Baltijas valstu sieviešu konferencē Tartu piedalās Laima Lūsīte
atklāj tūrisma informācijas punktu

2006.gadā
2006. gada 29.jūlijā
2006. gada 29.augustā
2006. gada septembrī
2006. gada septembrī
2006. gada oktobrī

Sandis Laime publicē pētījumu “Kārķu pagasta svētvietas un to folklora”
Baltijas čempionāta 2.posma sacensībās kartingā Marisam Kalniņam 2.vieta
atklāj jauniešu centru
atvērts J.Cimzes Valkas mūzikas skolas apmācības punkts Kārķos
atklāj izremontēto Latvijas Pasta nodaļu Kārķos
Vidzemes attīstības aģentūras projekta ietvaros 20 Kārķu grupas dalībnieki aizstāvēja biznesa plānus

2007. gada 4.februārī
2007. gada oktobrī
2007. gada 12.oktobrī
2007. gada 12.oktobrī
2007. gada novembrī

Kārķu “meteorīts”
Kārķos viesojas pavārs Mārtiņš Rītiņš un lauksaimniecības ministrs Mārtiņš Roze
Pašvaldības savienības Pagastu apvienības sēde Kārķos
atklāj pēc remonta Dakstu tiltu
feldšere Viktorija Veidemane saņem Latvijas Sarkanā Krusta padomes apbalvojumu – Atzinības
zīmi Nr.499 par sevišķiem nopelniem LSK darbības veicināšanā
Kārķu pamatskolas skolnieces Vitas Keišas zīmējumi izmantoti “Zvaigznes ABC” izdotajā
dzejnieka Jāņa Baltvilka dzejoļu krājumā “Saruna ar magoni”
Kārķu skolā viesojas izglītības ministre Tatjana Koķe

2008. gada martā
2008. gada 11.aprīlī

Amatierteātris ar Guntu Micāni

Barikāžu dalībnieki iepazītas ar Saeimu

Tūrisma informācijas punkta vadītāja,
«Kārķu Vēstu» redaktore Sandra Pilskalne

2000- 2018
2008. gada maijā
2008. gada 24.-25.maijā
2008. gada jūlijā
2008. gada 6. – 11.jūlijā
2008. gada 3.oktobrī
2009.gadā
2009. gada 5.- 6.jūnijā

50 kārķēniešu ceļojums uz Somiju
tiek uzmērīta Strautmaļu liepa un iekļauta Gunta Eniņa grāmatā “100 koki Latvijā”
nobruģēts gājēju ceļš no tautas nama līdz skolai
Kārķu vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalās XXIV Dziesmu un deju svētkos Rīgā
atklāts Kārķu tautas nams pēc renovācijas
valstī likvidē rajonus un izveido novadus, kārķu pagasts iekļaujas Valkas novadā, dotācija 200 000 Ls
izlieto tautas nama renovācijai
Kārķu pamatskolas komanda “Ripo” piedalās Jauno satiksmes dalībnieku foruma 2009 finālā Rīgā

2009. gada 6.jūnijā
2009. gada 7.augustā
2009. gada 20.-23.augustā
2009. gada 11.novembrī
2010. gada 8.janvārī
2010. gada septembrī

pirmo reizi novada vēlēšanas
iznāk pēdējais “Kārķu Vēstu” numurs
VIII Starptautiskā Danču nometne Kārķos
nodibina biedrību “Ugunspuķe”
sporta nama atklāšana Kārķos
Kārķu pamatskolas skolnieks Arturs Meirēns izcīna zelta medaļu Eiropas vieglatlētikas čempionātā Čehijā

2010. gada oktobrī
2010. gada oktobrī

nodibinās senioru dāmu deju kopa “Vēl ziedam”
projekta “Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā “ ietvaros Kārķos
atrasts valsts mēroga dižkoki Liģu liepa, Teterlūķu liepa, Vēlzemnieku dižozols

2010. gada oktobrī
2011. gada oktobrī
2011. gada 6.oktobrī
2012. gada 18.februārī
2012. gada 9.martā
2012. gada 29.martā
2012. gada 19.- 22.jūnijā

Kārķu centrā uzturas mednis
izdod Daumanta Ķīkuļa grāmatu “Es dzīvoju ar cerībām”
āra EKO klases atklāšana
Kārķos tautas nobalsošanā par krievu valodu kā otru valsts valodu 2- par, 355 pret
Kārķu pamatskolas folkloristu ansamblis ( vadītāja L.Skroude) piedalās tautas dziesmu
dziedāšanas konkursā “Lakstīgala” finālā Rīgā
Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedz Kārķu pagasta ģērboni
Kārķos vasaras nometne Mazpulku pieccīņa 107 dalībnieki

Kārķu pagasta ģērbonis

Atjaunotais tautas nams

Sporta nams

2000- 2018
2013. gada 3.aprīlī

Kārķu pamatskolas direktorei Vallijai Ābelei piešķirts Atzinības krusts par nopelniem Latvijas labā

2013. gada 25.maijā
2013. gada 8.- 15.jūlijā

IV Valkas novada svētki Kārķos
Kārķos viesojas Janīna Kursīte, Rūta Muktupāvela u.c. ekspedīcija ”Nacionālā mutvārdu vēsture”

2013. gada 18.jūlijā
2013. gada 21.jūlijā
2013. gada 1.augustā
2013. gada 11.septembrī
2013. gada 11.oktobrī
2013. gada 14.decembrī
2014. gada janvārī
2014. gada aprīlī
2014. gada 15.septembrī
2014. gada 20.septembrī
2014. gada 16.oktobrī
2014. gada 3.novembrī
2014. gada 14.novembrī
2014. gada 8.decembrī
2015. gada 10.janvārī
2015. gada 7.februārī
2015. gada 11.aprīlī
2015.gada 10.maijā

Lustiņdruvā atklāj Lielo krēslu
biškopis Igors Ignatjevs iegūst 1.vietu “Latvijas garšīgākais medus”
Aivars Cekuls – Valkas novada izpilddirektors
Kārķos piegaudoti un nošauti 6 vilki
ceļa Kārķi - Vēveri atklāšana
1.Ziemassvētku tirdziņš “Dabas bode”
nodibinās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Medneši”, vadītāja Ineta Zute
bērni sabojā ceļa Rūjiena – Valka 46 signālstabiņus
Aleksandra Luhaera gleznu izstādes atklāšana Smiltenē
karšu paviljona pie Lustiņdruvas atklāšana
“Balto taureņu” un Veltas Kuratņikas 5 gadu jubilejas koncerts
Kārķu pirmskolas izglītības grupas jauno telpu atklāšana
ekspluatācijā nodoti pārbūvētie ūdenssaimniecības infrastruktūras elementi
atklāj Kārķu pamatskolas jauno ēdnīcu
krāmu tirgus Kārķos
pirmo reizi “Badīgais Cepša ķīsis”
Jaunā Veckārķu gājēju tilta atklāšana
Kārķu komanda “Trīs vīri laivā”1.starptautiskajā grilēšanas konkursā Valkā labākā Latvijā

2015. gada 30.maijā
2015. gada 20.jūnijā

Dabas koncertzāles atklāšana
Kārķu pamatskola svin 130 gadu jubileju

Ilggadīgā Kārķu skolas direktore Vallija Ābele

Lielais krēsls Lustiņdruvā

Dabas koncertzāle

2000- 2018
2015. gada 4. 5. jūlijā
2015. gada 10.jūlijā
2015. gada 16.augustā
2015. gada 25.septembrī
2015. gada 21.novembrī
2016.gada janvārī
2016.gada februārī
2016. gada 9.aprīlī

Baltijas valstu čempionātā vieglatlētikā veterāniem Aldis Dainis izcīna 1.vietu 800 m skrējienā un 2.vietu
400 m skrējienā, Ēriks Jukāms 2.vietu 5000 m un 10 000 m soļošanā
atklāj ceļa posmu Kārķi - Naukšēni
rotaļlaukuma atklāšana pie Mājas Nr.8
Kārķu pamatskola iegūst Ekoskolas sertifikātu (4 gadus ieguvusi Zaļo karogu)
Kārķu pamatskolas skolēni un audzinātāja A.Plauka piedalās “Staro Rīga” skrējienā
nodibina senioru deju kolektīvu “Lustiņdancis”, vadītāja Evija Strazda
tautas namā pazīstamā fotogrāfa Jāņa Gleizda darbu izstāde
Kārķu tautas namā pirmo reizi koncerts “Izskaties dzirdēts”, koncertu vada “Tīna Tērnere” un “Alla Pugačova”

2016. gada jūnijā
2016. gada 29. jūnijā
2016. gada 16. – 17.jūlijā
2016.gada 1.septembrī

1.fotoorientēšanās sacensības Kārķos, otrās 23.jūlijā.
Cepša ezerā ielaisti 2500 līdaku mazuļi
2.Ieviņu ermoņiku saiets Kārķos
Kārķos dzīvo 672 iedzīvotāji, Kārķu pamatskolā mācās 40 skolnieki un 16 pirmskolas izglītības grupas bērni

2016. gada 17.septembrī
2016. gada 22.-23.oktobrī

festivāls “Ak, cik smeķīgs” Kārķos
Kārķos notiek zemessardzes 2.brigādes 22.kājnieku bataljona taktiskās mācības “Kārķu vairogs”

2016. gada 26.novembrī

Rīgā Kārķu pamatskolas skolniece Ilze Skrastiņa iegūst Dižā stāstnieka titulu konkursā “Teci, teci, valodiņa”

2016.gada 27.novembrī

tautas namā demonstrē dokumentālo filmu “Īsamirdzi zvaigznem liedza” par dziedātāju Aiju Rimšu

2016.gada decembrī
2017.gada 28.martā

Kārķu tautas namā Irēnas Lejnieces izstāde “Mana klusā daba”
tautas namā tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju Annu Velēdu Žīguri un viņas vīru , somu žurnālistu Juku Rislaki

2017.gada 6.aprīlī

Kārķu multifunkcionālā centra atklāšana, telpas aprīkotas ar trenažieriem, izbūvēta virtuve, iegādātas sporta
preces , projekta izmaksas 10 002.70 eiro

2017.gada 4.-5.maijā

Meža dienas Kārķos – 550 dalībnieki, 20 objekti, iestādīti 2700 koki, uzstādītas 20 informatīvas zīmes,
spēlē “Lauku muzikanti”

Ceļa atklāšanas kūka

Ermoņiku saieta dalībnieki

Centra atklāšana

2000- 2018
2017.gada pavasarī

10 pagasta ģimenes iesaistās Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam saimes galdam”

2017.gada 4.jūnijā
2017.gada 18.jūnijā

Kārķu baznīcā kameransambļa “Altera Veritas” koncerts
Deju kolektīvs “Lustiņdancis” dodas uz Ventspili uz XXI Senioru deju dienu “Četri vēji”

2017.gada 26.jūnijs- 2.jūlijs
2017.gada 8.jūlijā
2017.gada 22.jūlijā
2017.gada augustā
2017.gada 11.-13.augustā

Saimes galda noslēguma pasākums
Latvijas Ornitoloģijas biedrības nometne “Gribu būt ornitologs! 2017”
sadancošanas svētki dāmu kolektīviem “Starp ziediem, bitēm un ogām” ,piedalās 12 kolektīvi
auto orientēšanās Kārķos
par 37 828 eiro labiekārto tirgus laukumu
Kārķu pagasta svētki, kas šoreiz veltīti pienam, govīm, to kopējiem, ar izstādi ”Gotiņ, mana”, teātra izrādi
M.Jakubovskas lugas “Tās govis” pirmizrādi, sporta svētkiem, tirgus laukuma un Tradīciju salas atklāšanu, grupas
“Pienvedēju piedzīvojumi” koncertu un balli

2017.gada 13.augustā

Kārķu baznīcā koncerts “Vasaras stāsti”, kurā piedalās arfiste Ieva Šablovska un flautiste Sondra Lejmalniece

2017.gada 26.augustā
2017.gada septembrī

pārgājiens “Bezdibeņa ezera meklējumos”
239.Kārķu mazpulku dalībnieces Kristas Aršanovas projekts “Manas tautas dziesmas Latvijai” un Gabriela Miezes
projekts “Mans ozoliņš Latvijas simtgadei” izvirzīti uz Vidzemes- Zemgales- Latgales forumu Salaspilī

2017.gada 23.septembrī

Miķeļdienas tirdziņš, ar sēņu un dārzeņu izstādēm, dārzeņu svēršanu, kartupeļu šķirņu degustāciju, pusdienas ar
Miķeļdienas biezzupu
Kārķu 1.-4.klases sāk peldēšanas apmācības kursu Valgas pamatskolas baseinā
tradicionālais skrējiens apkārt Kārķiem veltīts Lāčplēša dienai
Latvijas dzimšanas dienas svinības, kārķēniešu muzikāli sveicieni Latvijai un erudīcijas spēle
“Mēs Kārķus”
ar Valkas novada domes Atzinības rakstu apbalvo Daci Bundzi, Kārķu pasta nodaļas
pastnieci par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā un brīvprātīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju
labā
Ziemassvētku tirdziņš “Dabas bode” jau 5.reizi

2017.gada septembrī
2017.gada 10.novembrī
2017.gada 17.novembrī
2017.gada 18.novembrī

2017.gada 9.decembrī

Izrāde «Tās govis»

Erudīcijas spēles dalībnieki
un tiesneši

2000- 2018
2017.gada 23.decembrī

tautas namā labdarības koncerts “Ziemassvētku noskaņās”, saziedotie līdzekļi dāvāti 3 Kārķu bērnu ar īpašām
vajadzībām veselības uzlabošanai vai mazu sapnīšu piepildīšanai

2018.gada 11.janvārī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek Kārķu simtgades kalendāra ekspozīcijas atvēršana, kas veltīta dzimtām,
kas pagastā dzīvo četrās, piecās un vēl vairāk paaudzēs

2018.gada 10.februārī

zemledus makšķerēšanas sacensības “Badīgais Cepšu ķīsis IV”

2018.gada 23.martā

pasākums “Veļupes un Ķires krastos”, tikšanās ar filmas “Melānijas hronika” režisoru Viesturu Kairišu

2018.gada 3.-4.maijā

Kārķu 15.Meža dienas - 21 objekts, vairāk nekā 500 dalībnieki, VII koka auto sacensības

2018.gada jūnijā

Kārķu pagasta bibliotēkā darbu uzsāk Mazā Mazā Pūčulēna skola

2018.gada 16.jūnijā
2018.gada 22.jūnijā

pēdējais Kārķu pamatskolas izlaidums
tradicionālās izkapts pļaušanas sacensības un spēka sacensības

«Lustiņdancis» Rīgā

2018.gada 25.jūnijā
akcija “Izgaismo Latviju” Kārķos
2018.gada 30.jūnijs - 8.jūlijs XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos piedalās pagasta divi deju kolektīvi – vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Medneši” ( vadītāja Ineta Zute) un senioru deju kolektīvs “Lustiņdancis (vadītāja Evija Strazda),
kā arī korī “Ziemeļstīga” dzied sievietes no Kārķiem
2018.gada 17.jūlijā
Kārķu pagasta zemnieku saimniecībā “Tūži” lauku diena
2018.gada augustā
notiek būvniecības darbi Kārķu Dabas koncertzālē, kurus veic SIA “MJ Eirobūve”, biedrības “Ugunspuķe”
projekta “Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana” ietvaros
2018.gada augustā
īstenots projekts “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem”- iegādāti tautas
tērpu komplekti abiem pagasta deju kolektīviem
2018.gada 10.-12.augustā
gadskārtējos pagasta svētkos notiek arī novada simtgades zaļumballe
2018.gada 3.septembrī
Zinību diena Kārķu sākumskolā, skolā mācās vairs tikai pirmās sešas klases
2018.gada septembrī
2018.gada 15.septembrī
2018.gada 13.oktobrī

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons ar koka automobiļu sacīkšu uzvarētājiem piedalās Eiropas Parlamenta
plenārsēdē
notiek Rudens tirdziņš, teātra izrāde A.Niedzviedža luga “Dūdene zin” Valmieras pagasta amatierteātra
izpildījumā, tautas namā fotogrāfiju izstāde “Tā tik bija zaļumballe”
Mazā Pūčulēna skolas noslēgums Valkas bibliotēkā
Mazais Pūčulēns Enija Anna Tobīsa

Briselē

Turpinājums sekos

Darbu sagatavoja Kārķu pagasta bibliotēka

