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Š

ogad Valkas un Valgas festivāla
svinības norisināsies no 7. līdz 11.
jūnijam! Kā jau katru gadu, festivāla
programmā paredzētas daudzveidīgas
sporta un izklaidējošas aktivitātes.
Šoreiz festivāls sāksies īpaši biedējoši –
7.jūnijā pirmo reizi notiks tautas pārgājiens «Valgas tumšākā puse». Pārgājiena maršruts ies cauri daudzām vietām, ko
ikdienā apciemot nav iespējams.
Oficiālais «pirmais sitiens» tiks dots ceturtdienas, 8.jūnija vakarā – Valgas kultūras un interešu centrā būs apskatāma
Igaunijas Republikas 100.dzimšanas dienai veltīta izstāde «Igaunijas Republikas
klavieres», kurā būs aplūkojamas aptuveni 20 vēsturiskās klavieres no 1918. – 1940.
gadam. Tradicionāli savu jaunāko daiļradi demonstrēs Valkas un Valgas radošie
cilvēki. Plkst. 21.00 sāksies nakts veloorientēšanās «Nakts piedzīvojumi Valgā
ar velosipēdiem» pa Valgas pilsētas ielām. Velopārgājienā – sacensībās var piedalīties ikviens, kam ir divriteņu draugs.
Piektdien, 9.jūnijā Valkas pilsētas kultūras namā norisināsies «Teatrālās tikšanās»
trīs Baltijas valstu teātriem. Ar saviem
priekšnesumiem publiku priecēs Rakveres
teātris «JABLOKO» no Igaunijas, Skodas
pilsētas kultūras centra Žemaišu teātris no
Lietuvas un Latviju pārstāvēs Valkas pilsētas teātris. Ieeja uz katru izrādi EUR 1.
Piektdienas vakarā visi interesenti aicināti vērot motosacīkstes «Valga ekstreem
enduro». Sacensības norisināsies teritorijā
starp Pedeles upi un Rimi veikalu.
Kā arī līdz pusnaktij, otro gadu pēc kārtas, savas durvis vērs vaļā baznīcas, lai pieņemtu visus interesentus. Baznīcu nakts
ietvaros varēs apciemot visas Valgas
baznīcas un Valkas-Lugažu Evaņģēliski
luterisko baznīcu. Punktu dienai pieliks
pusnakts deju ballīte Valgas pilsētas parkā, kur uzstāsies tūkstošu deju mūzikas
cienītāju mīļākā grupa «Hea story» un dažādos konkursos apbalvotā deju grupa
«Modus».
Sestdiena, 10.jūnijs, ir lielā tirgus diena, jo Valgā norisināsies Livonijas lielākais
tirgus. Livonijas tirgū būs arī daudzveidīga kultūras programma, kur uzstāsies
divu pilsētu kultūras kolektīvi. Tā kā 2017.
gads Igaunijā ir jauniešu un bērnu kultūras gads, Valgas centrā jauniešiem un bērniem būs daudz aktivitāšu. Sestdienas

Drīzumā dvīņu pilsētu Valkas
un Valgas festivāls – dzimšanas
diena, kas neietilpst vienā valstī
pusdienlaikā notiks dzimšanas dienas
koncerts un tajā tiks kārtējo reizi godināts
un apbalvots Valgas goda pilsonis.
Arī Valkas pusē paredzētas vairākas aktivitātes visu vecumu pārstāvjiem. Dienas
pirmajā pusē visi aktīvā dzīvesveida piekritēji aicināti uz sacensību seriāla «Valkas
četrcīņa – 2017» otro posmu riteņbraukšanā
(87 km, 60 km, 30 km). Apkārt Lugažu laukumam notiks riteņbraukšanas sacensības
bērniem no 3 līdz 11 gadu vecumam. Distances sākot no 200 m.
No plkst. 11.00 Valkas brīvdabas estrādē, pasaulē vienīgajā dūmburbuļu šovā un
disenītē, bērnus izklaidēs Sūklis Bobs! Tā
ir dāvana no Valkas pilsētas kultūras
nama un Valkas novada domes Valkas
bērniem pilsētas svētkos! Ieeja dūmburbuļu šovā un disenītē – par brīvu, par
maksu –��������������������������������
���������������������������������
piepūšamās atrakcijas, cukurvate, našķi.
No plkst. 15.30 grandiozajā koncertballē
zstāsies gru«Lecam Pa vecam Valkā» u�������������
pas «Baltie lāči», «Dakota», «Galaktika»,
«Otra Puse», «Tranzīts», «A-Europa», Ivo
Fomins, Antra Stafecka, DJ E.E.Edžiņš.
Koncertballes vadītājs – aktieris Imants
Vekmanis. Bet no plkst. 22.00, apmeklētājiem kas vecāki par 16 gadiem �������
–������
Elek�����
troniskās deju mūzikas pasākums ar latviešu mūsdienu grupām un dīdžejiem –
specefektu ballīte «Electric SMOG!». Piedalās: Rieks ar grupu, Dj Emil Deo, Dj
ROMKEEN, NILL KETNER, REZarin,
Trap Love, Street Warriors show.
Svētku dienas pārgājienos piedalīsies
Valgas un Valkas bērnudārzu bērni un arī
ugunsdzēsēji, un parādes nešķiramā daļa
protams, būs ugunsdzēsēju mašīnas.
Valsts stiprākie spēkavīri demonstrēs
savu spēku un protams – nevar taču iztikt
bez laivu rallija! Festivāla noslēgumā, kā
jau tradīcija, skan Livonijas jauniešu orķestra mūzika.
Festivāla ietvaros savas lielās jubilejas
svin Valgas/Valkas kopējā brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība, kurai šogad būs
150 gadi, un Valgas Mūzikas skola (95).
Dzimšanas dienas svinībās būs vēl
daudz ļoti interesantas aktivitātes.
Visa programma publicēta Valkas novada mājas lapā valka.lv, Valkas novada Facebook lapā «Valkas novads», Valkas novada tūrisma un informācijas
biroja mājas lapā visit.valka.lv, kā arī
Valgas pilsētas mājas lapā valga.ee un
Facebook lapā «Valga linn». z

Valcēnieši aicināti piedalīties
tematiskajā konkursā «Tavs auto Līgo!»

P

iektdien, 23.jūnijā, pie Valkas pilsētas kultūras nama Lugažu laukumā otro gadu norisināsies tematiskais konkurss «Tavs auto LĪGO!».
Valcēnieši un pilsētas viesi aicināti izkrāšņot un izdekorēt savus spēkratus
(automašīnas, motociklus, velosipēdus
u.c.) un piedalīties konkursā! Konkursa
uzvarētāju noteiks skatītāju balsojums!
Konkursa idejas iniciatori pērn bija
Valkas novada domes priekšsēdētājs un

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

Valkas pilsētas kultūras nama direktors, kuri šo brīnišķīgo tradīciju
izpušķot spēkratus ieviesa ar cerību,
ka tā kļūs par ikgadēju un neatņemamu
Valkas vizītkarti Valkas Līgo svētkos.
Pēc konkursa būs parādes brauciens,
kas Valku ar savu krāšņumu ielīgos Jāņu
noskaņās. z

Izlaidumi Valkas
novada skolās

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas izlaidumi:

• 10.jūnijā plkst. 15.00 (9.b un
9.c klases), Ausekļa ielā 5
• 10.jūnijā plkst. 17.00 (9.a
klase), Valkas pilsētas kultūras
namā
• 16.jūnijā plkst. 18.00 (12. klase), Raiņa ielā 28a

Ērģemes pamatskolas
izlaidums:

• 9.jūnijā plkst. 16.00 (9.klase)
Ērģemes pamatskolā

Ozolu pamatskolas izlaidums:

• 9.jūnijā plkst. 20.00 (9.klase) Mierkalna Tautas namā

Kārķu pamatskolas izlaidums:

• 9.jūnijā plkst. 20.00 (9.klase) Kārķu Tautas namā

Vijciema pamatskolas izlaidums:

• 10.jūnijā plkst. 18.00 (9.klase) Vijciema Tautas namā

Valkas Mākslas skolā:

• 2.jūnijā plkst.19.00, Beverīnas 3, sēžu zālē

Jaunu audzēkņu uzņemšana:

J.Cimzes Valkas mūzikas skolā:
• 29., 30. un 31.maijā plkst.16.00 – 18.00;
• 23., 24. un 25.augustā plkst.16.00 – 18.00.

Valkas Mākslas skolā:
• līdz 7.jūlijam no plkst. 9.00 – 16.00;
• no 14.augusta līdz 31.augustam no plkst. 9.00 – 16.00.
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Valkas - Valgas dvīņu pilsētu
festivālā ieradīsies «100
darbi Latvijai» vēstneši – būs
iespēja laimēt jūras ceļojumu
Teksts: Līga Ivanova, «100 darbi
Latvijai» koordinatore

V

asara ir sākusies, un apgriezienus uzņem arī vides iniciatīvas «100 darbi Latvijai» vēstnešu ceļojums pa Vidzemes un Latgales novadu svētkiem.
Svētdien, 11.jūnijā, viņus varēs
sastapt Valkas - Valgas dvīņu pilsētu festivālā «Skanošā Livonija».
Laikā no plkst. 11.00 līdz 14.00
vēstneši informēs par 100 labajiem vides darbiem Latvijai un
piedāvās asināt prātu vides jautājumos. Spēles dalībnieki balvā
saņems īpašu sēklu paciņu un
piedalīsies izlozē par Tallink jūras ceļojumu uz Stokholmu 4 personām.
Ar mērķi padarīt skaistāku savu
apkārtējo vidi un Latviju, saņemtās sēklas jāiesēj puķu kastē, dārzā,
pagalmā, ceļmalā, vai kādā citā
tām piemērotā vietā. Lai piedalītos
izlozē par jūras ceļojumu, līdz 18.
jūnijam iniciatīvas mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv jāpiereģistrē sēklu paciņas numurs. Laimīgais uzvarētājs tiks paziņots 21.jūnijā.
Kopumā šajā pavasarī un vasarā «100 darbi Latvijai» vēstneši apmeklē 10 Vidzemes un Latgales
puses pilsētu svētkus. Uzvarētājs
tiek izlozēts pēc katriem svētkiem
un saņem jūras ceļojumu 4 personām.
Šogad vēstneši jau viesojās
Kocēnos, Līgatnē, Amatas novada
Skujenē, Saulkrastos, un viņus

vēl varēs sastapt:
 1.jūlijā – Balvos (Balvu novada
svētkos)
 8.jūlijā – Priekuļos (Priekuļu novada svētkos)
 15.jūlijā – Raunā (Puķu draugu
saietā un Raunas pilsētas svētkos)
 5.augustā – Limbažos (Limbažu
pilsētas svētkos)
 12.augustā – Jaunpiebalgā (Jaunpiebalgas novada svētkos «Izvēlies
Piebalgu!»)

Arī šogad norisināsies tradicionālais
Pedeles upes laivu rallijs!

11.

jūnijā plkst. 13.00 pie Pedeles upes ūdenskrātuves tiks
dots starts kārtējam Pedeles upes
laivu rallijam. Starts un finišs Raja
ielā pie Ramsi tilta.
Aicināti piedalīties visi pilsētnieki
un pilsētu viesi, kuri ir sasnieguši 14
gadu vecumu. Vērtēs gan dalībnieku
sportisko rezultātu, gan arī radošu
pieeju tērpiem un peldlīdzekļiem.
DALĪBNIEKU GRUPAS
• paštaisītie peldlīdzekļi, kas gatavoti no jebkāda izturīga materiāla un turas uz ūdens;
• laivas;
• kanoe.
DISTANCES
Laivām un kanoe jāveic aptuveni
1000 metri, paštaisītiem peldlīdzekļiem līdz 500 metriem. Sacensību gaitā
ir jāveic divi uzdevumi uz sauszemes,
kas tiks izskaidroti sacensību dienā
tieši pirms starta. Paredzēts masu
starts, sacensību laikā divas reizes būs

jāšķērso Ramsi tilts un robeža. Paštaisītajiem peldlīdzekļiem tilts jāšķērso
nebūs.
REĢISTRĀCIJA
Iepriekšēja reģistrācija rakstot uz epasta adresi info@valgasport.ee. Sacensību dienā uz vietas no plkst. 12,
reģistrācija beidzas 30 minūtes pirms
starta.
APBALVOŠANA
Apbalvos katras klases trīs labākās
komandas. Tāpat apbalvos labāko paštaisīto peldlīdzekli un kostīmu, ko izvērtēs žūrija.
PAPILDU INFORMĀCIJA
Sacensību laikā būs pieejama pludmales glābēju brigāde. Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību
par savu veselības stāvokli.
Papildus jautājumu gadījumā sazināties ar «Valga Sport» vadītāju Meelis Kattai (meelis@valgasport.ee, +371
5347 8170).z

SIA «ZAAO» īstenotā vides iniciatīva «100 darbi Latvijai» aicina
ikvienu ceļā uz mūsu valsts pastāvēšanas simtgadi atstāt pēdas aiz sevis, paveicot kādu skaistu vides
labiekārtošanas, izdaiļošanas vai
izglītības darbu. Par visiem labajiem vides darbiem var uzzināt un
savu darbu var pieteikt projekta
mājas lapā www.100darbilatvijai.
lv.
Papildus informācija: Līga Ivanova, «100 darbi Latvijai» koordinatore, tālr. 26464686
info@100darbilatvijai.lv
www.100darbilatvijai.lv z

Aicina uz kultūras
notikumu – Baznīcu nakti!
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.jūnijā Valkā notiks 2017.
gada kultūras notikums –
Baznīcu nakts!
Līdz pat pusnaktij visi interesenti aicināti uz Valkas-Lugažu
evaņģēliski - luterisko baznīcu, kur
varēs ieklausīties baznīcas zvanu
skaņās, piedalīties radošajās darb-

nīcās, doties ekskursijā pa baznīcu
un uz baznīcas skata torni, baudīt
koncertu, kurā uzstāsies koklētāju
ansamblis, vokālais atbalss «Atbalss» un vīru ansamblis «Lai
skan!».

Atklāj baznīcu no jauna visā
Latvijā! z

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Teksts: Rolands Rastaks, Valkas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs

Iecirkņu darba laiks

Iepriekšējā balsošana:
• 31.maijā 		
17.00 – 20.00
• 1.jūnijā 		
9.00 – 12.00
• 2.jūnijā 		
10.00 – 16.00
Vēlēšanu diena:
• 3.jūnijā 		
7.00 – 22.00

V

Iecirkņa
numurs
884
885
894
898
906
908
909

Valkas novadā noteikti 7 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa nosaukums

Adrese

Pilsētas kultūras nams
Mākslas skola
Ērģemes pamatskola
Kārķu tautas nams
Lugažu muiža
Vijciema tautas nams
Zvārtavas pagasta
pārvalde

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701
Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701
Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
Kultūras nams, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716
Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701
Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733
Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

ēlēšanu iecirknī līdz 3.jūnijam (plkst. 12.00) vēlētāji varēs pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ vēlētājs nevarēs ierasties balsošanai iecirknī 3.jūnijā. Iesniegumu par balsošanu mājās aizpilda vēlētājs, bet iecirknī to var nogādāt arī cita persona.
Iecirknī vēlētājiem ir iespēja iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām. z
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Kataloniešu arhitektu biroja
«Safont - Tria arquitectes» pārstāvis
viesojas darba vizītē Valkā
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada
domes, Sabiedrisko attiecību speciāliste

18.

maijā Valkā darba vizītē
viesojās arhitektu biroja
«Safont - Tria arquitectes» pārstāvis Jordi Safont - Tria. Arhitekts
kārtējo reizi tikās ar Valkas novada
domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, Valgas mēru Kalevu Herku un citiem abu pilsētu
speciālistiem, lai runātu par projekta «Valkas - Valgas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas
koncepcija» gaitu un apspriestu
projekta izmaksu aptuvenās tāmes.

Būvprojekts minimālā sastāvā ir
pabeigts un iesniegts Valkas novada domes Būvvaldē. Būvprojektu
plānots pabeigt līdz šī gada septembra beigām.
Līdz gada beigām projekta tehniskais projekts tiks pabeigts. Plānots, ka pārbūves darbi tiks uzsākti 2018.gada pavasarī.
Tehniskais projekts tiek izstrādāts Interreg Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. projekta «Valgas
– Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība» ietvaros. z

Valkā darba vizītē viesojās arhitektu biroja
«Safont - Tria arquitectes» pārstāvis Jordi Safont - Tria.

2017.gada 31.maijā

3

Nr. 91 (5)

4

Valkas novada domē

2017.gada 31.maijā

2017.gada 27.aprīlī Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Atbalstīt reliģiskās organizācijas
«Valkas – Lugažu Evaņģēliski luteriskās draudze» projekta pieteikumu «Valkas - Lugažu ev. luteriskās
baznīcas pamatu atjaunošana» iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gada apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2.
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.1. «Vides sakārtošana».
• Atbalstīt biedrības «Mednieku
klubs «Ezerkalni»» projekta pieteikumu «Medību kluba saieta nama
teritorijas labiekārtošana» iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas
projektu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.1. «Vides sakārtošana».
• Apstiprināt siltumtīklu uzpildīšanas maksu par 1 m3 – EUR 9,39
bez PVN.
• Apstiprināt maksu par Dzīvnieku patversmes sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
• Apstiprināt maksu par Saieta
nama «Lugažu muiža» lielās zāles

izmantošanas pirmo stundu EUR
33,06 bez PVN.
• Apstiprināt maksu par Saieta
nama «Lugažu muiža» lielās zāles
izmantošanas katru nākamo stundu EUR 4,13 bez PVN.
• Apstiprināt maksu par Saieta
nama «Lugažu muiža» mazās zāles
izmantošanas pirmo stundu EUR
24,79 bez PVN.
• Apstiprināt maksu par Saieta
nama «Lugažu muiža» mazās zāles
izmantošanas katru nākamo stundu EUR 3,72 bez PVN.
• Apstiprināt maksu par Ērģemes
pagasta Turnas tautas nama 1.stāva zāles vai pagrabstāva zāles izmantošanas pirmo stundu EUR
33,06 bez PVN.
• Apstiprināt maksu par Ērģemes
pagasta Turnas tautas nama 1.stāva zāles vai pagrabstāva zāles izmantošanas katru nākamo stundu
EUR 4,13 bez PVN.
• Apstiprināt Valkas novada domes 2016.gada pārskatu ar bilances
kopsummu EUR 42 332 814,00.
• Piešķirt Valkas pilsētas folkloras
deju kopai «Sudmaliņas» finanšu
līdzekļus EUR 450,00 dalības maksai un apmaksāt autobusa izdevumus braucienam uz starptautisko
folkloras festivālu «Atataria lamzdžiai – 2017», Lietuvā, Kauņā, no
2017.gada 9.jūnija līdz 11.jūnijam.
• Apstiprināt saistošos noteiku-

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 27.aprīļa lēmumam
(sēdes protokols Nr.4, 4.§)

Valkas novada dzīvnieku patversmes
pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

4.1
4.2

Pakalpojuma
veids
Klaiņojoša dzīvnieka ķeršana
Kaķa uzturēšana
patversmē
Suņa uzturēšana
patversmē:
svars līdz 10 kg
svars 10 – 20 kg
svars 20 – 30 kg
svars 30 – 40 kg
svars 40 – 50 kg
svars 50 – 60 kg
svars 60 – 70 kg
svars 70 – 80 kg
Dzīvnieku
līķu
uzglabāšana un
nodošana utilizēšanai
svars līdz 10 kg
par katriem
papildus 5 kg

1h

Cena
bez
PVN,
EUR
8,43

1 diennakts

3,31

0,69

4,00

1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts

5,60
6,16
6,72
7,28
7,84
8,40
8,96
9,52

1,18
1,29
1,41
1,53
1,65
1,76
1,88
2,00

6,78
7,45
8,13
8,81
9,49
10,16
10,84
11,52

1 dzīvnieks
1 dzīvnieks

10,74
2,89

2,26
0,61

13,00
3,50

Mērvienība

Cena
PVN,
ar
EUR PVN,
EUR
1,77 10,20

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

mus Nr.8 «Grozījumi 2017.gada 26.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada domes 2017.
gada pamatbudžets»».
• Lūgt SIA «VTU Valmiera» noslēgt zemes nomas līgumu, ar apbūves tiesībām, par zemes vienības
Valkā, Rīgas iela 7, ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0204, daļu, 2430
m2 platībā ar termiņu līdz 30 gadiem, nomas līguma mērķis: INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. projekta «Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība»
(«Valga – Valka Twin – Town Centre Development») realizācija.
• Realizējot INTERREG Igaunijas
– Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020. projektu
«Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība», atļaut nojaukt Valkas novada domei piederošās ēkas
Rīgas ielā 1 (bijušā robežsardzes
ēka), būves kadastra numurs 9401
001 0220 001, un Rīgas ielā 7A (bijušais tirgus paviljons), būves kadastra numurs 9401 001 0211 001, Valkā, Valkas novadā.
• Piešķirt biedrībai «Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība» papildus
finansējumu EUR 694,67 projekta
«Sadarbība dod augļus» realizācijai.
• Atbalstīt biedrības «Vijciema Jauniešu domes» izstrādāto projektu
«Padarīsim vēl aktīvāku kultūras

dzīvi Vijciemā!», iesniegšanai biedrības «Lauku partnerība Ziemeļgauja» izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu
konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai
«Kultūras un tradīciju kopšana».
• Apstiprināt maksu par Valkas
pagasta Sēļu bibliotēkas konferenču telpu izmantošanu EUR 2,48 par
stundu bez PVN.
• Noslēgt zemes nomas līgumu ar
sabiedriskā labuma organizāciju biedrību «Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība» (vienotais reģistrācijas numurs 4008179970) par Valkas
novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Ausekļa ielā 5, kadastra apzīmējums.9401 008 0435 daļu,
platība 1,03 ha nomu ar apbūves
tiesībām, kas nepieciešama projekta «Roku rokā par zaļu vidi» realizēšanai. Zemes gabala daļa tiek
nodota nomā bez atlīdzības, nosakot nomas līguma termiņu uz 10
gadiem, bet ne ilgāk kā līdz brīdim,
kamēr biedrībai «Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība» ir sabiedriskā
labuma organizācijas statuss. z

Kārķos aktīvi notiek būvniecības darbi
projekta «Tirgus laukuma un tradīciju
salas labiekārtošana» ietvaros

Teksts: Toms Simtiņš,
projekta vadītājs

T

iek realizēts Valkas novada domes apstiprinātais projekts «Tirgus laukuma
un tradīciju salas labiekārtošana», un būvniecības darbi rit
pilnā sparā, lai projektu realizētu plānotajos termiņos. Projektu plānots īstenot līdz 2017.
gada 30.jūnijam.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja
biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekta mērķis ir veicināt kultūras,
tūrisma, ekonomikas un mājražošanas
attīstību Kārķu pagastā, Valkas novadā
un visā biedrības «No Salacas līdz Rūjai»
teritorijā.
Projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot tirgus laukumu un tradīciju salu
Kārķos. Plānotajās aktivitātēs ietilpst atjaunot publisko tualeti, sakārtot pagasta
centrālo laukumu, izveidojot atpūtas
zonu un bruģētu celiņu līdz publiskajai

tualetei, labiekārtot Tradīciju salu, izbūvējot 2 tiltiņus, ugunskura vietu un soliņus. Sakārtojot centra laukumu, tiktu
uzlabota vide pircējiem un pārdevējiem,
atrisināts tualešu jautājums masu pasākumos un izveidots ceļa sākums uz Lustiņdruvas taku.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 45 771,88 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 41 194,69 EUR jeb 90
% no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir
4577,19 EUR jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām.
Projekta nr.: 16-09-AL-29-A019. 2202000004. z
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Muzeja naktij 2017 noslēdzoties...

Teksts un foto: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

M

uzeju nakts pasākumu Valkas novadpētniecības muzejā apmeklēja
kupls skaits apmeklētāju, aptuveni 600 cilvēku. Kā ierasts, pasākuma programma tika veidota tā, lai jebkura vecuma apmeklētājam būtu interesanti muzejā pavadīt laiku.
Muzeju nakts aktivitātes sākās ar izstādes «Valkas novada sporta vēsture» atklāšanu. Paldies visiem, kas atbalstīja izstādi ar priekšmetiem un informāciju. Tā būs apskatāma līdz 1.oktobrim.
Turnas tautas nama dramatiskais kolektīvs sniedza priekšnesumu «Zaķu
nedienas Vasaras svētkos».
Mazie un lielie filmu cienītāji varēja noskatīties animācijas filmas – «Vaikiki», «Rūķīša ceļojums» un «Meistara slepenā dzīve», kā arī dokumentālo
filmu «To atceras tikai vilcieni».
Pasākuma laikā notika ekskursija gida «Kristīnes Cimzes» pavadībā muzeja ekspozīcijā «Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus – 20.gs. sākums».

Sadarbībā ar Valgas muzeju (Igaunija) norisinājās tradicionālais Muzeju
nakts konkurss «Esi vērīgs, ieskaties!» Muzeja apmeklētājiem vajadzēja būt
vērīgiem un bija jāatbild uz 10 jautājumiem, atzīmējot, kuri objekti ir atrodami Valkas novadpētniecības muzejā un kuri Valgas muzejā.
Muzeju nakts laikā darbojās vairākas radošās darbnīcas, Andreja Rāceņa, Dainas Krastiņas un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ekoskolas vadībā.
Tāpat ekoskola bija sagatavojusi spēli «Jogurta dzīves cikls».
Valkas novadpētniecības muzejs pateicas visiem, kas iesaistījās
Starptautiskās akcijas «Muzeju nakts 2017» organizēšanā un norisē!
Īpašs PALDIES: Valkas novada domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ekoskolai, Andai Kušķei, Turnas dramatiskajam teātrim, Līgai Kramai, Valkas Jauniešu domei, Pašvaldības policijai, Andrejam Rācenim, Dainai Krastiņai, Grietai Strēlniecei, Beišu ģimenei, SIA «Pedelītei», Andrim Niklavičam.
Paldies visiem, kas apmeklēja Muzeju nakti un gaidīsim Jūs citos Valkas novadpētniecības muzeja pasākumos!. z

Aizvadītie kultūras pasākumi Zvārtavas pagastā
Teksts: Evija Zeme, Mierkalna tautas
nama vadītāja

P

avasaris Zvārtavas pagasta iedzīvotājus un tā viesus pārsteidza ne tikai ar mainīgiem laika
apstākļiem, bet arī ar dažādiem kultūras pasākumiem.
Iestājoties pavasarim, kas mēdz
sajaukt galvas un liek lidināties mazliet virs zemes, jo mostas viss dzīvais
un skaistais. Kā reiz, 29.aprīlī – Mierkalna tautas namā viesojās Birzuļu
tautas nama amatieru teātris (tā vadītāja Inga Putirska), ar ļoti atbilstošu lugu pavasarim – «Padomi pirmajam randiņam». Jāpiemin, ka
mums bija tas gods šo izrādi redzēt
pirmajiem. Apmeklētājiem bija iespēja gan uzņemt pozitīvu emociju
lādiņu, gan izvērtēt, vai padomi randiņam ir attiecināmi arī uz sevi.
Maijs Zvārtavas pagastā iesākās
ar «Baltā galdauta svētkiem». Diena,
kad mēs varam būt lepni, par mūsu
brīvību. Protams, domas dalās, un
katrs saskatīs pozitīvo un negatīvo –
noteiktā dzīves posmā, bet tādēļ jau
cilvēks ir uz Zemes, lai runātu un
stāstītu par to. Šogad, šajā dienā viesojās Juris Krūze, kas savu skatījumu, par 4.maiju sniedza gan dziesmās, gan dzejā.
Maija otrajā sestdienā Zvārtavas
pagasta sieviešu vokālais ansamblis
un līnijdeju grupa devās uz Lugažu
muižu sveikt «Spriņģu» kolektīvu
piecu gadu jubilejā.
Vēlamies teikt paldies, kolektīvam, par uzaicinājumu un vēlam, lai
dejas solis vienmēr raits!
Vieni no sirsnīgākajiem svētkiem
maijā ir «Mātes diena». Arī Ozolu
pamatskolā šī diena tiek gaidīta un
tai gatavojas gan skolēni, gan skolotāji un arī, protams, vecāki. Pirmdienā, 8.maijā skolā norisinājās svinīgā

pēcpusdiena, kur bērni savām mammām dāvāja koncertu. Tika sagatavoti ne tikai ziedi, bet arī dažnedažādi priekšnesumi: dziesmas, dzejoļi, dejas, tādā veidā pasakot savām
mammām «Paldies!».
Maija mēnesis Zvārtavas pagastā
īpašs ir arī ar to, ka Mierkalna tautas
namā, nu jau kuru gadu tiek organizēts – «Pavasara ieskandināšanas»
pasākums. Šogad koncertā piedalījās gan Valkas, gan Smiltenes, gan
Apes novada amatierkolektīvi, vokālie ansambļi, tautas deju kolektīvi.
Kopā izveidojot skaistu un sirsnīgu
koncertu, kas sagādā prieku ne tikai
pašiem dalībniekiem, bet arī apmeklētājiem. Sirsnīgu paldies, vēlos teikt
Launkalnes sieviešu vokālajam ansamblim «Anemones» un vadītājai
Signei Balterei, VPDK «Rieda» JDK
«Riedēni» un vadītājai Ingai Ķesterei, jauktajam vokālajam ansamblim
«Atbalss» un vadītājam Aivaram
Trēziņam, amatierteātrim «Rūdis»
un vadītājai Evijai Smanei, Gaujienas
vīru ansamblim un vadītājai Ilzei
Dāvei, kā arī paldies pašmāju – Zvārtavas pagasta kolektīvu vadītājai
Dagnijai Pakalnei ar meitu Anci Pakalni! Un, pavisam noteikti, tiksimies citā pavasarī!
Muzeju nakts – 20.maijs. Zvārtavas pagasta māksliniece Lilita Ikale
tika uzaicināta uz Trapeni, kur muzeja pagalmā apmeklētājiem, bija iespēja ielūkoties Lilitas «skapī». Muzeju nakts tēma «Laika rats» pilnībā
atspoguļoja mākslinieces radošā laika posmus. Ekstravagantos un efektīgos tērpus demonstrēja Lilitas
draudzenes un arī pati māksliniece.
Kopā tika izrādīti vairāk kā 60 tērpi.
Skate muzeja pagalmā norisinājās
līdz tumsas iestāšanās, kur tapa arī
pēdējā kopbilde. Paldies Līgai Semjonovai, par laipno uzņemšanu. z

«Pavasara ieskandināšanas» pasākums, kurā šogad piedalījās
Valkas, Smiltenes un Apes novada amatierkolektīvi,
vokālie ansambļi, tautas deju kolektīvi. Foto: S.Vērzemniece.

Vieni no sirsnīgākajiem svētkiem maijā - «Mātes diena» –
bērni savām mammām sa gatavoja ne tikai ziedus,
bet arī dziesmas, dzejoļus un dejas. Foto: S.Vērzemniece.
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Sud rabs laimes k arot ītēs
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umura tēma

Foto: A.Markoviča
Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada domes
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Foto: A.Pandalons

14.

maijā Valkas pilsē- Pār zemi sidrabota gaisma lejas,
tas kultūras namā Pilns mīlestības uzplaukst ābeļzieds risinājās nu jau par tradīciju Tas bērniņš mazs, un, priekā dzidri smejot,
kļuvušais novada pašvaldī- Ar maziem solīšiem viņš pretī dzīvei iet.
bas rīkotais Starptautiska(Anita Anitīna.)
jai ģimenes dienai veltītais
juvelieru fabrikā JUVEEL, ir no 925.
jaundzimušo godināšanas
pasākums – Sudraba laimes karotī- proves sudraba. Ceram, ka tās vienšu svētki, uz kuru bija aicināts 81 mēr atgādinās ģimenēm, ka mazo
pērngad dzimušais Valkas novadā cilvēciņu dzīves lielais ceļš sākās
deklarētais mazulis ar savu ģime- Valkas novadā!
nīti – vecākiem, brāļiem, māsām,
Pasākumu kuplināja muzikālā
vecmāmiņām, vectētiņiem, drau- Krievkalnu ģimene – visu iemīļotā
giem.
dziedātāja Ginta Krievkalna, tausKatram jaundzimušajam goda tiņinstrumentālists viņas vīrs Kriskūmas – Valkas novada domes taps, dēls Kristjāns Daniēls pie sitapriekšsēdētājs Vents Armands majiem instrumentiem un trīsgadīKrauklis un Dzimtsarakstu nodaļas gā meitiņa Kristīne, kam šī bija pati
vadītāja Māra Zeltiņa pasniedza pirmā uzstāšanās!
sudraba karotīti ar novada ģerboni
Tapa nu jau tradicionālā «vēstuun iegravētu bērniņa vārdu. Novada riskā» lielā kopbilde – visi 2016.gadā
domes priekšsēdētājs Vents Ar- dzimušie novada bērni ar saviem
mands Krauklis savā uzrunā izsakot vecākiem! Šī un citas pasākuma
cerību, ka bērnu dzims vairāk, ģi- skaistās fotogrāfijas vienu mēnesi
menes kļūs kuplākas, un ar laiku apskatāmas un lejuplādējamas adremājās veidosies vesela sudraba karo- sē: http://foto.inbox.lv/aigarsozo58/
tīšu kolekcija, vēlēja visiem augt lie- Sudraba-karotiites-3
liem, veseliem un gudriem saviem
Atgādinu, ka tās ģimenes, kuras
mīļajiem un Valkas novadam par nevarēja ierasties svētkos, aicinātas
prieku!
saņemt sudraba karotītes Valkas noSkaistās karotītes, kas speciāli šim vada Dzimtsarakstu nodaļā Beverīpasākumam tika gatavotas Tallinas nas ielā 3, Valkā. z

Perevozņikovu ģimene kopā ar sveicējiem

Stahovsku ģimene

Jogita Dica - Kalniņa ar meitām

Pasākumu kuplināja muzikālā Krievkalnu ģimene

N
ĢIMENE S DIENU MĒNE SĪ!
umura tēma
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Sveica m Zelta k ā z u jubi lejā!

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

M

aijā Valkas novada domes pārstāvji turpināja sirsnīgo tradīciju
– kāzu jubilāru sveikšanu! Kā jau ierasts, Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa pārus sveica ar ziediem, novada suvenīriem, dāvanu
karti, kā arī īpašo konditorejas «Jumis» gatavoto baltās šokolādes kāzu
jubilejas torti.
Visiem mūsu lieliskajiem pāriem novēlam labu veselību, saticību un
možu garu! Lai nepazūd spēks turpmākajiem dzīves ceļiem!

Draudzība sākas ar sarunu

Z

elta kāzu jubileju 22.aprīlī atzīmēja Brigita un Aivars Šaujas. Brigita un Aivars iepazinās Valkas kultūras nama pasākumā, bet īsti
satuvinājās vasarā, vecākiem palīdzot lauksaimniecības darbos. Pēc pāris
gadu ciešas draudzības Aivara tēva mājās tika svinētas lielas, lustīgas kāzas! Laulībā piedzimušas un uzaudzinātas divas skaistas un gudras meitas
– Olita un Gunita – abas lieliskas pedagoģes. Prieku ikdienā ienes divas
mazmeitas un mazdēls.
Ciemojoties omulīgajā un siltajā zelta pāra mājā, priecājāmies par saimnieces austo skaisto galdautu un salvetēm, par saimnieka pītajiem meistardarbiem, par sakopto piemājas apkārtni un interesanti sakrautajām malkas
grēdām.

Draudzību mīlestībā pār vērta
dziedāšana ansamblī un danči

Z

elta pāra Ārijas Dzintras un Mārča Tomiņu iepazīšanās un «cerēšanās» laiks cieši saistīti ar dziedāšanu. Pazīstami viņi bija jau sen,
bet viss sākās, kad Mārcis uzaicināja kautrīgo Āriju uz deju! Gredzeni tika
mīti 1967.gada 11.martā tagadējā Mākslas skolas ēkā, bet svinības notika
mājās ar daudziem viesiem – radiem, draugiem, darba kolēģiem un ansambļa biedriem, ar mūziku un dziedāšanu, kā pienākas.
Sirsnīgi sarunājoties, ieskatījāmies bērnu un mazbērnu izveidotājā bilžu
prezentācijā, kas atgādināja par skaisto dienu pirms 50 gadiem. Ģimenē
izaudzināti dēls un meita, ir 3 mazbērni – Monta, Arnolds un Vita.
Ārija Dzintra kopš 1963.gada līdz pat šim laikam strādā J.Cimzes Mūzikas
skolā: māca skolēniem akordeona spēli. 2016.gadā viņai piešķirts Valkas novada domes atzinības raksts «Par mūža ieguldījumu mūzikas izglītības darbā».

Zelta pāris – Ārija Dzintra un Mārcis Tomiņi

Ieraudzīt un saprast: «Tas
būs mans nākamais v īrs!»

S

Zelta pāris – Brigita un Aivars Šaujas

irsnīgus un mīļus mirkļus sarunās pavadījām ar Zelta pāri Tamāru
un Jāni Briežiem, kas kopdzīves 50.jubileju atzīmēja 20.maijā. Šis
datums ģimenē ir ļoti nozīmīgs, jo pirms 17 gadiem tieši 20.maiju par savu
kāzu dienu izvēlējās viens no Tamāras un Jāņa dēliem, pasakot vecākiem,
ka grib nodzīvot tikpat laimīgu un saticīgu kopdzīvi, kā viņi.
Tamāra un Jānis viens otru ieraudzīja vilcienā. Jaunais kadets Jānis, nenovēršot acu skatienu, vairākas minūtes raudzījās meitenē, bet Tamārai
galvā uzplaiksnīja doma - šis ir mans nākamais vīrs! Jau pēc dažām tikšanās reizēm jaunieši saprata, ka ir iemīlējušies viens otrā un pēc 3 nedēļām,
1967.gada 20.maijā, tika svinētas kāzas.
Plecu pie pleca ir nodzīvots saticīgs un darbīgs mūžs. Jānis dienējis armijā gan Vācijā, gan plašajā kādreizējā Padomju Savienībā. Tamāra ir izmēģinājusi sevi kultūras organizatores darbā, bet vislielāko laika daļu viņa
veltījusi ģimenei - vīram, abiem bērniem, mājas siltuma un omulīguma nodrošināšanai. Pārim ir 3 mazbērni un jau divi mazmazbērni!
Ikdienu jaukais pāris pavada, rūpējoties viens par otru, kopjot puķes
vienā no Valkas ziedošākajām lodžijām un daudz ceļojot ar mazbērniem.

A

vīzes gatavošanas dienā Zvārtavas pagastā piedzīvojām nebijušu notikumu – iespēju godināt Briljanta kāzās 70 gadus
laulībā nodzīvojušos Herbertu un Veltu Freimaņus! Lai viņiem
laba veselība un možs gars! Vairāk par mūsu novada unikālo – Briljanta pāri – nākamajā avīzes numurā.

Zelta pāris – Tamāra un Jānis Brieži
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«Jauns zelts» tradicionālajā
Starptautiskās ģimenes
dienas sestdienā
Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

13.
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2017.gada 31.maijā

maijā Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā par
godu Starptautiskajai
ģimenes dienai notika
nu jau tradicionālā «akcija» – BEZMAKSAS
SVINĪGO LAULĪBU
CEREMONIJU DIENU. Šī iespēja kā allaž
bija paredzēta pāriem,
kuri nevēlas vai nevar
atļauties rīkot lielas kāzas ar daudziem viesiem, bet svinīgo brīdi
grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem.
Īpašā datuma dēļ šogad
laulību reģistrācijai bija
pieteikušies pieci pāri –
gan patiesi drosmīgie,
gan jau nopietnu pārbaudes laiku izgājušie,
Viens otram «jā» vārdu šajā dienā teica
gan arī vienkārši tie,
mūsu
kolēģe Zane Brūvere Kvēpa un Artūrs
kam skaitlis 13 ir veikKvēps. Sveicam! Attēlā kopā ar lieciniesmes skaitlis!
kiem Indru Brūveri – Darulieni un Aidas
Paldies Valkas noDarulis. Foto – S.Kvēpa
vada domei, kas mūsu
novada jaunās ģimenes sveica ar dāvanu kartēm. Uzskatu, ka
mūsu rīkotā «akcija» kā parasti izdevās ļoti labi un tādu noteikti
atkārtosim arī nākamgad – 2018.gada maijā! z

Kārķu baznīcā notiks kameransambļa
«Altera Veritas» koncerts

Teksts: Dace Pieče, Kārķu pagasta Tautas nama vadītāja

S

vētdien, 4.jūnijā plkst. 16.00,
Kārķu baznīcā pēc
Vasarsvētku dievkalpojuma – koncerts
«Altera Veritas».
Mākslinieki: Ieva
Mežgaile, kokle, basa
kokle, Anda Eglīte,
kokle, basa kokle,
Kaspars Gulbis, akordeons, Andis Klučnieks, flauta.
Jaunā mūzika. Kamermūzika. Cita patiesība par kokli, akordeonu un flautu. Kameransamblis «Altera
Veritas» (cita patiesība
– latīņu val.), tika izveidots 1999.gadā ar
mērķi atskaņot mūsdienu latviešu komponistu oriģinālmūzikas
programmas netradicionālam un pasaulē
unikālam instrumentu sastāvam. Laika
gaitā grupa ar lieliem panākumiem koncertējusi ne vien dzimtenē, bet arī
citviet Eiropā, tās darbība novērtēta gan ar Lielo mūzikas balvu, gan laikraksta «Diena» Gada balvu kultūrā. «Altera Veritas» jaunajā koncertprogrammā ir trīs jaundarbi, kuru autori - Kaspars Zemītis, Alvils Altmanis
un Platons Buravickis ar ansambli sadarbojas pirmoreiz!
Programmā: Alvils Altmanis, Platons Buravickis, Imants Mežraups,
Kristaps Pētersons, Kaspars Zemītis. z

Paldies par dalību un atbalstu Meža dienām Kārķos!

eža dienu – 2017 pasākumi Kārķos ir noM
slēgušies, taču nekas jau nav beidzies –
koki turpina augt, ļaudīs iesakņojusies doma kopt

un mīlēt savu pagastu, novadu un savu tēvzemi
Latviju!
Paveikto varam uzskaitīt ciparos – pasākumā
piedalījās vairāk nekā 550 dalībnieku, kas ir rekordliels skaits 14 gadu laikā, kopš notiek Kārķu Meža
dienas. Strādājot 20 objektos paveikts ļoti daudz –
iestādītas 2000 priedes un 500 egles, 200 bērzi, Lustiņdruvas takā uzstādītas 20 informatīvas zīmes
kokiem un krūmiem, uzbūvēts jauns tilts un jaunas
laipas, kā arī salabotas vecās laipas, sakopti Cepša
ezera un Ķires upes krasti, pagasta centrā autobusa
pieturas, Veckārķu pils un Spiģu alas apkārtne, atrasti un apsekoti 3 jauni valsts mēroga dižkoki, sakopta un ar stādījumiem papildināta pirmās Kārķu
skolas vieta, papildināti apstādījumi arī pagasta
centrā, sakopti baznīcas apstādījumi un nomazgāti
baznīcas logi, iesētas puķu upes un savākti atkritumi Valka – Rūjiena ceļa malās, arboristu komanda
sakopusi koku vainagus, Viļņa Krasovska vadībā,
palīdzot Ringo Ceram Ābelem, izgatavots īpašs sols
ar gudro pūci, visas dienas garumā darbojās Zaļā
koka darbnīca, kurā tika izgatavotas skaistas lietas,
kā arī ar talcinieku palīdzību paveikti vēl vairāki
citi darbi.
Ar lielu azartu tika aizvadītas VI starptautiskās
koka auto sacensības Kārķos, 47 koka auto konkurencē, kā veiksmīgākie I klasē – 3.vieta Henriete
Bērziņa (HBII) – rezultāts 17,3 m, 2.vieta Emīls Ozols
(Muris) – rezultāts 18,7 m un 1.vieta Karolīne Magone (KMIO) – 28,8 m, II klasē 3.labākais brauciens
Emīls Kalniņš (Čornij Bumer) – 19,1 m, 2.vieta Marta
Šaicāne (BMW Bezdelīga) – 22,8 m, 1.vieta Digna
Bitmane (Digna 2017) – ar attālumu 26,9 m. III klasē
labākas 3.rezultāts Rodrigo Ziemiņš (Apvidus auto)
– 17 m, 2.vieta Nauris Pakalns sadarbībā ar Arti
Ozoliņu (Orlando) – 30,15 m un 1.vieta Artis Ozoliņš
(Mikseris) – 37,3 m. IV klase, kā jau spēcīgākā auto
klase, likteni lēma galvenās balvas ieguvējam –
braucējam uz Briseli. Nākošreiz vēl mazliet jāpieliek
3.vietas ieguvējam Rolandam Blumbekam (Kalniņš)
– rezultāts 34,5 m, 2.vietas ieguvējam Aivaram Magonem (AM70) – 33,6 m, bet vislielākie aplausi Magregora komandai (Magregors) ar vistālāko braucienu šajā saulainajā dienā 40,4 m. Magregora komandā darbojās 5 jaunieši – Emīls Liepiņš, Mārtiņš
Šmits, Daniels Davidovs, Kristiāns Vigo Viļķins,

Dāvis Juris Viļķins skolotāja Jura Alpa vadībā
Specbalvas par dizainu saņēma Paula Kalniņa
(Sienāzis), par tehnisko risinājumu Rolands Blumbeks (Kalniņš) un jaunradi – gravitācijas auto veiksmīgāko startu Marks Ragže (Dolands Tramps).
Paldies visiem atbalstītājiem! Paldies galvenajam
tiesnesim Vilnim Kazākam, kurš lēma par auto tehnisko atbilstību nolikumam un dalībnieku kvalifikāciju finālam. Sacensību dalībnieku reģistrāciju un
rezultātu fiksāciju nodrošināja RTU Dizaina tehnoloģiju institūts.
Kārķu pagasta pārvalde saka paldies par atbalstu: Valkas novada domei (priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis), a/s Latvijas Valsts meži (prezidents Roberts Strīpnieks, Austrumvidzemes mežsaimniecības mežu apsaimniekošanas plānošanas
vadītājs Kaspars Spirks, Ērģemes iecirkņa mežkopis Miks Goba), akciju sabiedrībai «Latvijas Finieris» (padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis), EP deputātam Artim Pabrikam, Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektors Juris Jātnieks), Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA «Mārupes
siltumnīcas» (valdes locekļi Kristīne Brunovska,
Kaspars Brunovskis, Jānis Bērziņš), SIA «Valdis»
(valdes locekle Kristīne Švolmane), SIA «Arvore»
(valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA «A.G.V.»
(valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), SIA «Vārpas
1» (valdes priekšsēdētājs Ivars Zalužinskis), SIA «KL
Retail» (valdes loceklis Kristaps Lūsis), SIA «Naukšēni» (valdes priekšsēdētājs Jurģis Krastiņš), SIA
«Gaujas koks» (direktors Vitālijs Čmihovs), SIA
«WEGA» (uzņēmuma vadītājs Gatis Vēveris), SIA
«Ligumss autoserviss» (valdes priekšsēdētājs Māris
Stalis), zemnieku saimniecībai «Kalnstāles» (Mirdzai un Jānim Porīšiem), zemnieku saimniecībai
«Kalniņi» (Kasparam Builim), zemnieku saimniecībai «Jasmīni» (Edmundam un Varim Juškevičiem),
piemājas saimniecībai «Mierkalni» (Guntai un Dainim Pēterēniem), piemājas saimniecībai «Saulieši»
(Ditai Kalniņai), leduspagraba īpašniekiem Mārītei
un Ģirtam Kalniņiem, dziedātājai Antai Eņģelei,
Laimai Lācei, Vilnim Kazākam, Druva Kravaiņa,
Vitālija Bušujeva un Jura Aušta mežistrādes brigādēm, Valdim Šaicānam, Ivaram Palejam un Vijciema draudzes pārstāvjiem par ekskursiju vadīšanu,
Rudītei un Normundam Tenteriem, Marekam Ziediņam, Edmundam Veinbergam, Jānim Miezim par
palīdzību dažādos praktiskos darbos. Paldies par
ļoti atraktīvu pasākuma vadīšanu Armandam Sim-

Koka auto un Sacensību dalībnieki.
Foto: G.Veinberga.
sonam, Kārķu skolas kolektīvam un direktorei Baibai Smanei, mazpulcēniem, studentiem, skolniekam Raimondam Pelēkam un māksliniecei Maijai
Kaimiņai par Meža dienu – 2017 logo, kā arī Arnim
Ozoliņam un Maijai Kaimiņai par afišu u.c. informatīvu materiālu noformēšanu. Paldies saimnieču
komandām Maijas Karnītes un Jutas Auštes vadībā,
Valkas, Ērģemes, Vijciema un Kārķu mazpulkiem
un viņu vadītājiem, Zvārtavas, Naukšēnu, Apes, Vidagas, Alojas, Limbažu skolēniem, Valkas AWARD
kustības jauniešiem, visiem skolotājiem – Valdim
Šaicānam, Jurim Alpam, Normundam Prazņicānam, Aivaram Magonem, Jānim Jūgam, kuru vadībā tapa koka automašīnas, Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, medību klubam «Kārķi», alpīnistu komandai Induļa Šverna vadībā, grupai «Lauku
muzikanti», Annijai Encei, Gundaram Magonem,
Gundegai Veinbergai, Ilzei Skrastiņai par foto un
video materiāliem.
Tā varam teikt un teikt daudz labu vārdu, taču
pats galvenais paldies jums visiem un katram personīgi, kuri ar darbu, labām domām un materiālu
ieguldījumu piedalījāties Meža dienu pasākumā
Kārķos! Uz tikšanos Kārķu Meža dienās - 2018! Būsim priecīgi par jebkuru ierosinājumu un ideju nākamā gada pasākumam.
Kārķu pagasta pārvaldes un pasākuma
orgkomitejas vārdā: Kārķu pagasta pārvaldes
vadītājs Pēteris Pētersons un brīvā laika
organizatore Sandra Pilskalne z
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Kārķos labiekārto Tirgus laukumu un Tradīciju salu

Teksts un foto: Sandra Pilskalne

I

kviens, kurš šobrīd mēro ceļu Valka – Rūjiena, nevar nepamanīt, ka Kārķu pagasta centrā notiek lielas pārvērtības – tiek veikti vērienīgi
teritorijas labiekārtošanas darbi. Jau tagad aicinām savos kalendāros iezīmēt 13.augustu, kad
visi būsiet gaidīti Kārķu Pagasta svētku ietvaros
ieskandināt, iedziedāt un iedejot jauno Tirgus
laukumu un Tradīciju salu.
«Pārvērtības top īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu. Projekta kopējās izmaksas ir 45 771,88 EUR,
tai skaitā ELFLA finansējums ir 41 194,69 EUR jeb
90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 4577,19 EUR jeb 10 %
no attiecināmajām izmaksām. Daudzi iedzīvotāji ar
nepacietību gaida un jautā, kā izskatīsies jaunais
Tirgus laukums un teritorija pie Dabas koncertzāles. Plānots, ka blakus esošajam stāvlaukumam tiks
ierīkota atpūtas vieta – skvērs, kurš ērti kalpos ikdienā brīvbrīdim, tajā pašā laikā patīkami būs arī
tirgus dienās gaidot ierastās zivis, gaļu un citus labumus,» skaidro Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons. Viņš atzīst, ka Tirgus laukums
būs vizuāli ļoti skaists un pievilcīgs, tajā nebūs ne
«būdas», ne galdi, ne nojumes. Projektā paredzēti
celiņi, apļveida laukums ar kopējo bruģēto platību
220 m2. Teritorija tiks apgaismota ar jaunām laternām, kas arī būs patīkams akcents pagasta centrā
diennakts tumšajā laikā. Skvēra vidū būs stilistisks
ūdens krāns, pa kuru tecēs no centrālā ūdensvada
ūdens – ērta lieta tūristiem, garāmbraucējiem un
arīdzan vasaras svelmes māktajiem, kur paveldzēties. Teritoriju kopumā papildinās 108 košumkrūmi,
kas arī piedos mūsu ciematam īpašu noskaņu, sa-

koptību un cēlumu. Projekta ietvaros tiek izbūvēta
sabiedriskā tualete un ietve no laukuma uz labierīcībām, kas ir ļoti nepieciešama organizējot balles,
tirgu un dažādus āra pasākumus Dabas koncertzālē, kā arī tūristiem, kuri apmeklē Kārķu pagastu.
Projekta ietvaros tiks sakārtota arī saliņa aiz Dabas koncertzāles – tur būs no akmeņiem izbūvēta
ugunskura vieta un izveidoti apstādījumi. Kopējo
vizuālo risinājumu izstrādāja ainavu arhitekte Jolanta Krīviņa un Ilona Krastiņa, būvprojekta autors
un būvuzraugs ir Pēteris Gudrinieks. Savas domas
un idejas arī ielicis mākslinieks Raimonds Bricis,
kurš skicēja tiltus. Viens no tiltiem būs īpašs, jo tas
izskatīsies kā vagons – ar jumtu un stilistiskām
logu konstrukcijām. Ar domu, ka šeit sākās piedzīvojumu ceļš uz Lustiņdruvu. Raimonds Bricis ir
viens no tiem, kurš devis daudz radošu ideju Kārķu
vizuālā tēla veidošanai. Kā nākošo viņš ir ierosinājis 7 tiltu izbūvi pār pār Ķires upi, šobrīd mums jau
3 tilti un būs vēl 2, tagad būtu jārod iespēja tapt vēl
diviem tiltiem – tādējādi papildinot iespējas aktivitātēm pēc laulību ceremoniju norises Kārķu baznīcā, kas kļūst aizvien populārāka laulību norises vieta Vidzemes un pat Latvijas mērogā.
Pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons atzīst, ka nekad nedrīkst apstāties, jāstrādā jau pie nākošām lietām, jo šis projekts ir spilgts piemērs, ka
no idejas līdz realizācijai paiet vairāki gadi: «Domājām, zīmējām, izstrādājām būvprojektu, veicām iepirkuma procedūru, saņēmām finansējumu, saskaņojām dokumentāciju būvvaldē, saskaņojam vairākkārtīgi arī dokumentāciju ar finansējumu devējiem Lauku atbalsta dienestu un, protams, vēl pa
vidu ziema, kas atlika darbus vēl par pusgadu. Savukārt, pati būvniecība mūsdienās norit ļoti ātri -

Labais vairo labo
Teksts un foto: Sandra Pilskalne, biedrības «Ugunspuķe» valdes locekle

K

ārķu pagastā
sekmīgi uzsākta Borisa un Ināras Teterevu fonda
programmas «Pats
savam saimes galdam» atbalstītā un
Valkas novada domes
līdzfinansētā projekta «Labais vairo labo»
realizācija. 10 pagasta
ģimenes iestādījušas
Profesionāla dārzniece Sniedze Ragže praktiskās nodarstādus un iesējušas
bības laikā sniedz padomus kā pareizi iestādīt
sēklas, kas iegādātas
un apgriezt augļukokus.
projekta ietvaros.
mam – labais vairo labo – tagad šo 10 ģiDzīvesprieks un darbaprieks – tā varēja meņu dārziņos augs ne tikai projekta ieraksturot kopējo noskaņu, kas valdīja se- tvaros iegādātie kartupeļi, Ritvars un
minārā un praktiskajā nodarbībā, ko vadī- Ivanda katrai ģimenei dāvināja vienu jauja profesionāla dārzkopības speciāliste nu kartupeļu sēklas šķirni, katram dalībSniedze Ragže, kura dalījās ar vērtīgiem niekam atšķirīgu. Tagad visiem priekšā
padomiem, kā pareizi iestādīt augļukokus, cītīgs darbs kopjot dārzus un ar nepacietīogu krūmus, kā izvēlēties piemērotu augs- bu gaidām ražu, kad rīkosim praktiskas
ni un vietu dažādiem dārzeņiem. Izman- nodarbības izaudzētā pārstrādei un sagatojot Sniedzes praktisko pieredzi, projekta tavošanai ziemai, kā arī iecerēta kartupeietvaros SIA «Valdis» veikalā «Mājam, ļu šķirņu degustācija. Jūlijā visiem projekdārzam» iegādātas kvalitatīvas un augst- ta dalībniekiem plānota ekskursija uz Vijražīgas gurķu, burkānu, redīsu, zirņu un ciemu pie Sniedzes Ragžes, lai iegūtu
daudzu citu dārzeņu sēklas, ābeļu un ērkšķ- praktiskas iemaņas kā pareizi audzēt toogu stādi, minerālmēsli un darbarīki. Nav mātus un priecātos par viņas skaisto rožu
aizmirsts arī par skaistumu – puķu dārzi- dārzu. Mēs ceram, ka projekta ietvaros izņu, kas ir prieks dvēselei un katras saim- audzētais būs nozīmīgs papildinājums
nieces lepnums. Paldies arī zemnieku mūsu pagasta ģimeņu saimes galdiem un
saimniecības «Ruģēni» īpašniekiem Ivan- projekta sekmīgas norises gadījumā, iedai un Ritvaram, no kura saimniecības gūstot pieredzi darbā ar 10 ģimenēm, nāiegādājāmies šķirnes «Exselence» sēklas kamajā gadā projektā varēsim iesaistīt vēl
kartupeļus. Atbilstoši projekta nosauku- vairāk interesentu. z

«Grods un Partneri» meistari sagatvo
Tirgus laukumu bruģēšanas darbiem.
tikai 4 mēnešus. Būvniecības darbus veic SIA «Grods
un Partneri». Tirgus laukumu un Tradīciju salu ieskandināsim Pagasta svētkos, kad būs ne tikai
sportiskas aktivitātes, bet arī koncerts, kur uzstāsies
grupa «Pienvedēja piedzīvojumi». Ballē rīta gaiļa
dziedāšanu sagaidīsim ar grupu «Savējie».»
Būvuzraugs Pēteris Gudrinieks atzīst, ka viņš ar
pārvaldes vadītāju Pēteri Pētersonu seko līdzi būvniecības procesam, darbi rit atbilstoši laika grafikam. «Šobrīd norit laukuma sagatavošana bruģēšanas darbiem, bruģēšanu veiks jau lielākā skaitā
meistari,» darbu norisi skaidro būvdarbu vadītājs
Kristaps Grinpauks. Firmai SIA «Grodi un Partneri» šis ir pirmais objekts Valkas novadā, jācer, ka sadarbība būs veiksmīga. z

Kārķos notikusi petanka
nodarbība

Teksts: Santa Kazaka, Kārķu pagasta sporta organizatore

P

iektdien, 19.maijā, Kārķos notika petanka nodarbība, kuras laikā interesenti tika iepazīstināti ar spēles
noteikumiem un praktiski tika
izmēģināts, cik viegli vai grūti
ir piemest apmēram 700 gramu smago metālā bumbu mazajai koka bumbiņai jeb kašonetam.
Nodarbības beigās tika noorganizēts draudzības mačs
starp Kārķiem un Zvārtavu, jo
izrādījās, ka uz nodarbību bija
ieradušies 3 zvārtavieši. Aizraujošā spēlē ar rezultātu 13:11
uzvaru izcīnīja zvārtavieši, bet
galvenais, ka «acis dega» visiem.
Kā atzina sporta kluba «Petanka Ērģemei» valdes loceklis
Imants Zvirbulis, ka poten-

ciāls petanka attīstībai Valkas
novadā ir, jo spēle ir patiešām
aizraujoša, neprasa lielu fizisku spēku un finanšu līdzekļus,
un ar laiku kļūst par nopietnu
hobiju. Viņš atzīst, ka sākumā
esot petanku uztvēris ar smaidu, bet tagad jau tas ir kļuvis
par neatņemamu viņa ikdienas sastāvdaļu.
Nodarbības beigās Kārķu
komandas spēlētājiem tika uzdāvināts petanka bumbu komplekts, lai patstāvīgi varētu
ļauties spēles azartam.
Sporta klubs «Petanka Ērģemei» turpināšot petanka popularizēšanu novadā, jo esot
plāns nākotnē organizēt Valkas novadā čempionātu ar
posmiem visos novada pagastos un Valkā. z

Petanka nodarbība Kārķos. Foto: M.Krams.
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Izrādīs komēdiju jeb
TV šovu lauku sētā
Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras nama Kultūras pasākumu organizatore

8

.jūlijā plkst. 19.00
Valkas pilsētas
brīvdabas estrādē izrādīs komēdiju jeb TV
šovu lauku sētā «Saimnieks meklē saimnieci».
Izrāžu
apvienības
«Pannas Teātris» jaunākā izrāde – komēdija
«Saimnieks meklē saimnieci» – šajā vasarā viesoties vairākās Latvijas
pilsētās, arī Valkā. Spilgti tēlu raksturi, komiskas situācijas un negaidīti sižetu pagriezieni
komēdijā, kas ļaus izsmieties ne tikai par mīlas trijstūra radītajām
peripetijām, bet arī par
televīzijas šovu spožumu un postu.
TV šova veidošanas
aizkulises, kuriozi filmēšanas laukumā, «netīrās veļas» mazgāšana
TV kameru priekšā – tas
viss situāciju komēdijā
«Saimnieks meklē saimnieci». No meliem līdz
patiesībai, no smiekliem līdz asarām,
izrādes notikumi noved pie atziņas,
ka īstā dzīve ir tepat blakus, nevis TV
ekrānā.
Lomās: Ģirts Ķesteris, Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Zane Daudziņa vai Līga Zeļģe, Madara Melne –
Tomsone, Aldis Siliņš vai Imants
Strads. Izrādes autore – scenāriste
Gunta Kalniņa kopā ar «Pannas Teātri» jau iepriekš radījuši komēdijas
«Gribu bērnu» un «Kukulis». Izrādes
režisors – Juris Rijnieks.
Izrāde ir divās daļās ar starpbrīdi.
Vecuma ierobežojums bērniem – no 7
gadu vecuma.
Biļešu cena: iepriekšpārdošanā - 8
eiro, izrādes dienā – 12 eiro. Biļetes
var iegādāties Valkas pilsētas kultūras
namā un «Biļešu Paradīzes» kasēs.
Sliktu laika apstākļu gadījumā

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

I

izrāde notiks Valkas pilsētas kultūras namā.

Par izrāžu apvienību
«Pannas Teātris»:

Tūkstošiem skatītāju visā Latvijā
jau iepazinuši «Pannas Teātra» izrādes
«Tētis», «Tāda es esmu», «Puse no
sirds», «Līgavainis», «Jaunais TĒTIS»,
«Gribu bērnu!», «Kukulis», «Bruņota
un Bīstama», kas likušas skatītājiem
izjust prieku un jautrību gandrīz visos kultūras centros Latvijā, kā arī
priecējušas tautiešus, viesojoties Īrijā,
Zviedrijā, Austrālijā, Amerikā u.c.
Informācija par izrāžu norises vietām – www.pannasteatris.lv
www.pannasteatris.lv
www.draugiem.lv/panna
www.facebook.com/PANNASTEATRIS z

7 D kino Valkā

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

N

Valkas novadpētniecības muzejā
no 20.maija līdz 1.oktobrim izstāde
«Valkas novada sporta vēsture»

o 5. līdz 7.jūnijam
Valkā, Lugažu laukumā piestās 7D kino busiņš,
kas piedāvās plašu īsfilmu izvēli dažādām gaumēm – filmas, programmas bērniem,
nervus kutinošus nobraucienus no augstuma, šausmu filmas. Skatoties filmiņas, varēs
izbaudīt dažādus specefektus
– ūdeni, gaismas, vēju, kustīgu platformu un citas sajūtas.
Princips ir tāds pats kā 3D
un 4D kino – uzliekot speciālas brilles un apsēžoties krēslā, virtuālais ceļojums tiek
maksimāli pietuvināts realitātei, rodas sajūta, ka briļļu
valkātājs redzēto piedzīvo pa
īstam.
Piemērots bērniem no 4
gadu vecuma. Kino busiņu
vienlaicīgi var apmeklēt četri
cilvēki. Katrs trešais apmeklējums bez maksas. Četru cilvēku grupai pieejamas atlaides. Darba laiks no 12.00 līdz 20.00. z

zstādē akcentēti mūsu novadnieku sportiskie sasniegumi
dažāda mēroga sacensībās laika posmā no 20.gadsimta sākuma līdz mūsdienām.
Atspoguļots ir gan «lielais sports»,
jeb augstu sasniegumu sports nacionālo un starptautisko sacensību līmenī. Gan dots ieskats sportiskos sasniegumos arī vietēja mēroga sacensībās,
kas liecina par Valkas novada iedzīvotāju aktivitāti un vēlmi kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Aptverti izplatītākie sporta veidi.
Izstādē apskatāmas medaļas, kausi,
apbalvojumi, dokumenti, fotogrāfijas,
afišas, sporta inventārs un drēbes,
sporta atribūtika.
Izstādē eksponēti Valkas novadpētniecības
muzeja
krājuma
priekšmeti un deponējumi –
eksponāti, kas atnesti uz izstādes laiku.
Izstādei eksponātus devuši:
Kārlis Albergs, Tālis Auniņš,
Māris Babris (paldies Lienei
Babrei), Poļina un Vjačeslavs
Baskovi, Nadežda un Ainis Blūmi, Ādolfs Bondars, Klāvs un
Felikss Boši, Ilga un Reinis Būdas, Andris Dainis, Sandra Daņilova, Jānis Dienavs, Vsevolods Dudzinskis, Dainis Dukurs, Mudīte Gerke, Ligita Gulbe, Juris Kalniņš, Arturs Klots,
Agris Knope, Anita Kozlovska,
Aivars Krastiņš, Valērijs Kriviņš, Lija Krūkliņa, Viesturs
Laurs, Aija Lāce, Dairis Leksis
(paldies Gundegai Krastiņai),
Pāvels Loskutovs, Dārta un Dāvis Lozdas, Jana Maļceva, Ivars
Meļķis, Vera Mikijanska, Unda
Ozoliņa (paldies Rolandam
Rastakam), Arnis Ozoliņš, Gu-

nārs Ozoliņš, Rūta Pence, Ivars Poga,
Kārlis Raudiņš, Ilvars Rullis, Zigmārs
Rullis, Anta Sausā, Zita Sproģe, Silva
Stale (paldies Ausmai Stalei), Andris
Stolbovs, Vilnis Sudārs, Andris Sulainis, Māris Tauriņš, Jānis Zauls, Anete,
Andris un Dārta Zuntes, Valkas BJSS.
Paldies visiem, kas iepriekš dāvinājuši Valkas novadpētniecības muzeja
krājumam materiālus, kuri izmantoti
šai izstādei!
Paldies tiem, kuri atbalstīja šo izstādi ar informāciju !
Izstāde apskatāma līdz 2017.g. 1.oktobrim: otrdienās – piektdienās plkst.
11.00 – 18.00; sestdienās, svētdienās
plkst. 10.00 – 16.00
Ieejas maksa: 0,75 €, pensionāriem,
studentiem, skolēniem 0,30 €. z

Jau drīzumā - pludmales volejbola
turnīrs «Valka Beach 2017»
Teksts: Gints Švecs,
turnīra galvenais tiesnesis

P

ludmales volejbola turnīra
«Valka Beach 2017» trešā sezona ir klāt, tāpēc lēnām sākam kustēties un gatavoties aktīvai vasarai,
spēlējot pludmales volejbolu.
Saule, smiltis, fiziskas aktivitātes,
laba kompānija, azarts un daudz
pozitīvu emociju visas vasaras

garumā, pludmales volejbola centrā
Valka. Kopumā paredzēti 13 posmi.
Ar turnīra nolikumu var iepazīties
Valkas novada mājas lapā sadaļā
«Sports», apakšsadaļā «Rezultāti un
nolikumi» – «Rezultāti un nolikumi
2017.gadā».
Turnīra pirmais posms notiks jau
5.jūnijā plkst. 18.00.
Uz tikšanos pludmales volejbola
centrā Valka! z
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Valk as novada
Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.04.2017.
līdz 15.05.2017. reģistrēti
5 bērni: 4 meitenītes –
Kerija, Amanda, Kitija,
Madara un 1 puisītis –
Ernests!

Sveicam
JUBILĀRUS!

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas pilsēta

Dainis Feldhans 01.06., Ojārs Varjakois
01.06., Egils Treilibs 01.06., Vladimirs
Ivanovs 02.06., Gaida Lapiņa 02.06., Ināra
Berežaņina 04.06., Mirdza Pētersone
04.06., Juris Strazdiņš 04.06., Ņina
Venediktova 05.06., Nataļja Stefanova
05.06., Oļegs Rjabkovs 05.06., Brigita
Šauja 06.06., Anna Baumane 06.06.,
Gunita Dālberga 06.06., Vladimirs
Meļņiks 07.06., Jons Šidlausks 07.06.,
Alda Pūdele 08.06., Dainis Jēkabsons
10.06., Aldis Dubļāns 10.06., Vladimirs
Afanasjevs 10.06., Ērika Kaša 11.06., Nora
Vološina 12.06., Teresa Bogdanova 15.06.,
Dzintra Ozoliņa 17.06., Uldis Rūtenbergs
17.06., Rūta Semjonova 19.06., Jeļena
Ostertaga 19.06., Zita Gaile 19.06., Vadims
Beļajevs 20.06., Guntis Blanks 20.06.,
Juris Dzenis 20.06., Zofija Dzene 21.06.,
Airīna Artemjeva 22.06., Sergejs Kizjakins
22.06., Antoņina Gafurova 23.06., Gaida
Jēruma 23.06., Vanda Mļečko 23.06., Līga
Biķe 23.06., Ausma Apine 24.06., Jeļena
Gromule 24.06., Nikolajs Bušujevs 25.06.,
Daina Vesingi 26.06., Līga Veinberga
26.06., Mihails Čičua 28.06., Dace Zēberga
29.06., Viktors Dzenis 29.06., Rūdolfs
Sūna 30.06., Valdis Valtiņš 30.06., Anna
Gaina 30.06., Jānis Galgāns 30.06., Valda
Meirēna 30.06.

Ērģemes pagasts

Inese Lācare 10.06., Marija Piško 13.05.,
Viktors Līcītis 15.06., Marija Romane
15.06., Solveiga Stale 18.06., Olita Šauja
26.05.

Kārķu pagasts

Gunta Pēterēna 10.06., Normunds Tenters 20.06., Ligita Tobīsa 21.06., Andis
Zandersons 18.06.

Valkas pagasts

Arnis Krastiņš 01.06., Aija Veinberga
04.06., Vera Marusičenko 10.06., Ilzīte
Buža 12.06., Gaļina Jakuba 13.06., Juris
Paškēvics 15.06., Jekaterina Romančuka
16.06., Silvija Mozga 19.06.

Vijciema pagasts

Marina Vadzei 02.06., Rasma Atlāce
02.06., Raisa Majore 03.06., Maruta
Siņicina 13.06., Dzintars Pormalis 13.06.,
Aigars Beikmanis 20.06., Jānis Uzāriņš
23.06., Pēteris Ježeks 24.06., Jānis Kūms
25.06., Dagnija Birziņa 26.06., Vineta
Rezgale 28.06., Kārlis Kuzmičs 29.06.

Zvārtavas pagasts

Ausma Grīsle 08.06., Daiga Skrodele
21.06., Biruta Briede 24.06., Modris
Kļaviņš 26.06.

Valkas novada dome

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

Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Valkas novada dome

2017.gada 31.maijā

Valkas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā «Valkas Novada Vēstis» aprīļa izdevumā ieviesusies kļūda!
Pareizi ir: laikā no
16.03. līdz 15.04. reģistrēto mirušo sarakstā
–Meļķis Ivars (1940.).
Atvainojamies tuviniekiem!

Savienotas sirdis, rokas,
Ceļš nu viens un mērķis viens,
Divas takas kopā lokās,
Šķetināts jauns pavediens!
Slēgta ir šī derība
Mīlestībā, cerībā!
(K.Apšukrūma)

Sveicam Zani Brūveri - Kvēpu un Artūru
Kvēpu ar laulības noslēgšanu!
Valkas novada domes vārdā –
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
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Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 16.04.2017. līdz
15.05.2017. reģistrēti
16 mirušie: Auziņš Jānis (1955.), Babris Aloizs (1948.), Berjozkina Katažina
(1918.), Bužinska Broņislava (1929),  Daume Arvīds (1957.), Iļjenko Māra (1940.),
Kunceviča Antoņina (1929.), Meiere
Maiga Millija (1930.), Minajevs Genadijs
(1939.), Moseičuks Mihails (1942.), Putrenieks Aleksejs (1945.), Rogaine Rasma
(1925.), Savostjanovs Nikolajs (1955.),
Suntaža Elma (1921.), Vītus Ilga (1935.),
Zaigralova Zinaida (1937.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Valkas novada Centrālās
bibliotēkas paziņojums!
Sakarā ar telpu trūkumu
makulatūras uzglabāšanai Valkas
bibliotēka pārtrauc pieņemt
makulatūru no iedzīvotājiem!

BJC «Mice» aicina pieteikties
jaunus audzēkņus

Teksts: Kristīne Ganiņa, Bērnu un jauniešu centra «Mice»
direktore

V

alkas novada Bērnu un jauniešu interešu centra
«Mice» pirmskolas izglītības klubs «Rūķu skola»
uzņem jaunus audzēkņus 2017./2018.mācību gadam.
Pieteikšanās līdz 30.jūnijam Valkas novada BJC
«Mice» pa tālruni 26423172 vai e-pastā bjc@valka.lv z

Valkas poliklīnikas darba laiks vasarā

Aicinām visus
piedalīties aptaujā par
veselības stāvokli un
paradumiem

Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes
slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste
idzemes slimnīcas poliklī- sniedzot neatliekamo medicīnisnika Valkā būs slēgta 10. – ko palīdzību 24 h/7 d.
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un
23.07. un 14.08 – 27.08. Pierakstus
Fizioterapeits Mikus Mezītis plānošanas nodaļas vadītāja
pie speciālistiem un izmeklēju- pakalpojumus sniegs pēc iepriekmiem šai laikā varēs pieteikt pa šēja pieraksta. Pieteikšanās pa
tālr. 64722307.
tālr. 29388984 (Mikus).
Steidzamās medicīniskās palīPie narkologa dr. Valda Ķira izdzības punkts Valkā, Rūjienas ielā ziņas 14. – 27.08. varēs saņemt, ie3, vasarā strādās ierastajā režīmā, priekš zvanot pa tālr. 64722840. z
iropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Valkas novadā»
(id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) ietvaros tiek
organizēta Valkas novada iedzīvotāju
aptauja par veselības stāvokli un paraTeksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes
dumiem.
slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste
Aptaujas mērķis ir veikt Valkas novada iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu
idzemes slimnīca saņēmu- darba izpildes novērtēšana un at- veselības stāvokli un veselības paradusi veicināšanas balvu per- tīstības pārrunas», kuru praktis- mus un to vai un cik iedzīvotāji būs maisonālvadības projektu konkursā kās pieredzes apmaiņas konfe- nījuši paradumus un pievērsušies vese«Izcila darba devēja DNS 2017», rencē prezentēja personāla noda- līgam dzīvesveidam projekta ieviešanas
kuru jau 4.gadu rīko personāla ļas vadītāja Sanita Kandele.
laikā no 2017.gada līdz 2019.gadam. Trīs
vadības konsultāciju uzņēmums
Žūrija, kuru pārstāvēja perso- gadu laikā ir plānoti 4 aptaujas posmi
«Eiro Personāls».
nālvadības, darba devēja tēla un un katrā ir plānots iesaistīt ap 500 resPersonālvadības projektu kon- sociālo mediju eksperti, Vidzemes pondentiem.
kursa mērķis ir veicināt pieredzes slimnīcas projektam piešķīra veiAptauja tiek veikta ESF līdzfinansētā
apmaiņu starp uzņēmumiem un cināšanas balvu – dāvanu kartes projekta «Veselības veicināšanas un
attīstīt metodes dažādās personā- 1000 eiro un 200 eiro vērtībā orga- slimību profilakses pasākumi Valkas
la vadīšanas jomās – personāla nizatora pakalpojumu izmanto- novadā», Nr. 9.2.4.2/16/I/035 ietvaros
atlasē, novērtēšanā, apmācībā, kā šanai, kā arī izteica pateicību par un Jūsu sniegtā informācija tiks izarī darba devēja tēla veidošanā.
dalību konkursā.
mantota tikai šī projekta ietvaros neKopskaitā šogad tika iesniegti
«Dalība šādā konkursā», uzsver pieciešamajam pētījumam, tā netiks
26 projekti no 22 uzņēmumiem 5 S. Kandele, «nodrošina uzreiz vis- nodota citiem.
pamatnominācijās: «Atlases mār- maz divus ieguvumus. Pirmais –
Vienošanos par aptaujas veikšanu noketings», «Kultūras un vērtību iz- no citu uzņēmumu pieredzes slēgta ar Līgu Pūci.
mantošana organizācijas proce- stāstiem pasmeļam idejas, kā pieAicinām visus Valkas novada iedzīsos», «Novērtēšana un attīstība», saistīt, iesaistīt, novērtēt un atbals- votājus būt atsaucīgiem un piedalīties
«Darba un privātās dzīves līdz- tīt sava uzņēmuma darbiniekus. aptaujā!
svars», «Spēļošana».
Savukārt prezentējot slimnīcas
Aptauja tiks veikta uzrunājot cilvēVidzemes slimnīca, šogad vie- projektu, gūstam atzinību un ie- kus dalībai individuāli un aptaujas annīgā ārstniecības iestāde, konkur- vērību kā ilgtspējas kategorijās keta ir pieejama arī elektroniski: http://
sā piedalījās pirmo reizi un startē- domājošs uzņēmums, kas rūpējas webanketa.com/forms/ 68rkae1h60qpja nominācijā «Novērtēšana un par saviem darbiniekiem, savu cc1n6mrkac34/ z
attīstība» ar projektu «Darbinieku komandu». z

V

Panākumi konkursā «Izcila
darba devēja DNS 2017»

E

V

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002
e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Iespiests tipogrāfijā

«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643

Valkas novadā
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V

alkas pilsētas
kultūras nama
pasākumi

• 1.jūnijā plkst. 18.00 Lugažu laukumā Bērnu svētki (bērnu un vecāku
gājiens, grupas «Dzeguzīte» koncerts,
Trušu pilsētiņa).
• 5. – 7.jūnijam Lugažu laukumā 7D
kino busiņš. Skatoties filmiņas, varēs
izbaudīt dažādus specefektus – ūdeni,
gaismas, vēju, kustīgu platformu un
citas sajūtas. Piemērots bērniem no 4
gadu vecuma. Kino busiņu vienlaicīgi var apmeklēt četri cilvēki. Katrs
trešais apmeklējums bez maksas. Četru cilvēku grupai pieejamas atlaides.
Darba laiks no plkst. 12.00 – 20.00.
• 8. – 11.jūnijā Lugažu laukumā Karuseļu un atrakciju parks. Darba laiks:
C., P. 13.00 – 23.00, S., Sv.: 11.00 – 23.00
Biļetes 2 un 3 eiro.
• 9.jūnijā Valkas pilsētas kultūras
namā Baltijas teātru «Teatrālas tikšanās». (Latvijas, Igaunijas, Lietuvas
teātri), ieeja uz katru izrādi EUR 1:
plkst. 17.00 Rakveres teātris «JABLOKO» (Igaunija) Aleksandrs Stroganovs monoizrāde drāma «Gludinātāja» (1 h 30 min, krievu valodā).
Režisore Olga Žulai;
plkst. 19.00 Skodas pilsētas kultūras
centra Žemaišu teātris (Lietuva) Edmundas Untulis traģikomēdija «Komētas aste» (1 h 05 min, lietuviešu
valodā). Režisors Edmundas Untulis;
plkst. 20.30 Valkas pilsētas teātris
(Latvija) Anrī Barbiss drāma «Maigums» (45 min, krievu valodā). Režisors Aivars Ikšelis.
• 10.jūnijā plkst. 11.00 Valkas brīvdabas estrādē (ļoti sliktos laika
apstākļos ������������������������
–�����������������������
kultūras namā) �������
Dūmburbuļu šovs un ballīte bērniem. Ieeja –
brīva.
• 10.jūnijā plkst. 15.30 Valkas brīvdabas estrādē Koncertballe «Lecam pa
vecam» («Baltie lāči», «Dakota», «Galaktika», «Otra puse», «Tranzīts», «AEiropa», Ivo Fomins, Antra Stafecka).
Cena  iepriekšpārdošanā 10 eiro, pasākuma dienā – 14 eiro. (Bērniem līdz 5
gadu vecumam un 1. un 2.grupas invalīdiem, uzrādot apliecību, ieeja bez
maksas). Šī «Lecam pa Vecam» biļete
derīga arī nakts jauniešu daļā!
• 10. jūnijā plkst. 22.00 – 05.00 Valkas brīvdabas estrādē «Electric
SMOG!» specefektu ballīte (Rieks ar
grupu, DJ Emil Deo, Nill Ketner, Trap
Love u.c.). Cena pirmajām 100 biļetēm
iepriekšpārdošanā 5 eiro, pēc tam 8
eiro, pasākuma dienā 10 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuserviss.
lv un Valkas pilsētas kultūras namā.
• 11.jūnijā plkst. 10.00 no Valkas
vecā VUGD depo Raiņa ielā 25 - Rīgas  
- Raja – Sepa – Kesk iela – laukums pie
Rīgas – Raja ielas robežas Valkas un
Valgas ugunsdzēsības dienestu 150.
gadadienai veltīta ugunsdzēsēju parāde ar tehnikas demonstrāciju. Gājienā
aicināts piedalīties ikviens, kurš bijis
saistīts ar ugunsdzēsēju darbu! Spēlēs
Smiltenes pūtēju orķestris.
• 14.jūnijā plkst. 16.00 pie piemiņas

2017.gada 31.maijā

akmens blakus Valkas stacijai komunistiskā genocīda upuru atceres
pasākums.
• 17.jūnijā plkst. 18.00 Valkas pilsētas kultūras namā tautas deju koncerts «Dejotprieks».
• 23.jūnijā plkst. 12.00 Lugažu laukumā «Līgo auto». Aicinām ierasties
izrotātos auto, motociklos un citos
braucamrīkos!

novadpētniecības
Valkasmuzejā

• No 21.maija līdz 1.oktobrim – izstāde «Valkas novada sporta vēsture».
Muzeja darba laiks: otrdienās –
piektdienās plkst. 11.00 – 18.00; sestdienās, svētdienās plkst. 10.00 – 16.00.

ValCenkastrānolavjaādbiba liotēkā

Novadpētniecības stendā:
• Līdz 10.jūnijam – izstāde «Latvijas
Valka»: veltījumi pilsētai dzejā un
prozā.
• No 12.jūnija līdz 14.jūlijam – izstāde «Estētisko piedzīvojumu meklētājs»: Sveiciens dzimšanas dienā Valkas fotovīram Aldim Dubļānam!
Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
• No 2. līdz 30.jūnijam – izstāde «Eiropas zvaniņi «Sudmaliņu» soļos»:
Tijas Bērtiņas zvaniņu privātkolekcija
un folkloras kopas «Sudmaliņas»
koncertu afišas.
• No 2. līdz 30.jūnijam – izstāde «Sāc
ar sevi»: grāmatas par psiholoģiju.
• No 12. līdz 22.jūnijam – izstāde
«Kursim gaišu Jāņuguni».
• No 26. līdz 29.jūnijam – jauno grāmatu dienas. Jauno grāmatu izsniegšana 30.jūnijā.
Bērnu literatūras nodaļā:
• No 2. jūnija līdz 31.augustam – izstādē «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017» grāmatu kolekcija: lasi un
izvēlies savu vērtīgāko grāmatu!
• 9.jūnijā no plkst. 12.00 līdz 14.00
– «Pēkšņi vairs neesmu viens»: dažādas aktivitātes Starptautiskajā draugu
dienā.

Ērģemes pagastā

Turnas tautas namā
• 23.jūnijā plkst. 19.00 – Ērģemes
pagasta pašdarbnieku teatralizēts uzvedums «Vella kalpi» 1.daļa, laukumā
pie Turnas tautas nama.

Kārķu pagastā

• 4.jūnijā plkst. 16.00 – kameransambļa «Altera veritas» koncerts Kārķu baznīcā.
• 7.jūnijā – ekskursija uz Madonas
novadu (sīkāk – tālr. 26365892 – Dace).
• 9.jūnijā plkst. 20.00 – Kārķu pamatskolas 9.klases izlaidums tautas
namā.
• 23.jūnijā – Līgosim Kārķos:
plkst. 8.00 – Jāņa kauss zolītē tautas
namā;
plkst. 15.00 – Pļaušanas un spēka
sacensības pie skolas ekoklases;
no plkst. 22.00 – Zaļumballe Dabas
koncertzālē, spēlē grupa «Alianse».
• 8.jūlijā plkst. 18.00 – senioru sadancošanās pasākums «Starp puķēm,
bitēm un ogām» Kārķu Dabas koncertzālē.
Izstādes Kārķu pagasta
bibliotēkā aprīlī:
• No 29.maija līdz 9.jūnijam – «Cilvēks ar plašu apvārsni» Literatūrzinātniekam, tulkotājam Kārlim EGLEM – 130.
• No 1.jūnija līdz 14.jūnijam –
Rakstniecei, tulkotājai Aijai VĀLODZEI – 60.
• No 12.jūnija līdz 21.jūnijam –
1941.gada 14.jūnijā... piemiņas diena.
• No 19.jūnija līdz 30.jūnijam –
«Laimīgais», Rakstniekam Ērikam
ĀDAMSONAM - 110.

V

alkas pagastā

• 30.jūnijā plkst. 20.00 Valkas pagasta Saieta namā «Lugažu muiža» – Valkas pagasta amatierteātra «Rūdis» izrāde – eskperiments «STUM STUM».

Zvārtavas pagastā

• 29.jūnijā plkst. 16.00 «Pēterdienas
ārstniecības augu audzēšanas un siera siešanas meistarklase» Mierkalna
tautas namā, Amatniecības iemaņu
apguves centrā.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises
laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet
informācijai www.valka.lv vai
interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

V

ijciema pagastā

• No 1. līdz 15.jūnijam Vijciema tautas namā Valkas novadpētniecības
muzeja un Valgas Muzeja (Igaunija)
ceļojošā izstāde «Jānis Cimze – Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs». Izstāde apskatāma darba dienā
plkst. 9.00 – 12.00, kā arī pirms un pēc
pasākumiem.
• 10.jūnijā plkst. 18:00 - Vijciema pamatskolas izlaidums Vijciema tautas
namā.
• 17.jūnijā plkst. 21.00 - Saulgriežu
ieskandināšanas pasākums «Pinam
kroņus, sienam sierus, Darām saldu
alutīņu» – Vijciema tautas namā. (Labos laika apstākļos pasākums notiks
Vijmalā pie depo).

J

āņu vakarā jāpušķo lauki: kāpostos
sprauž liepu zaru, lai mīksti kāposti izaug,
rudzos ozolzaru, lai kupli, pīlādzi pie
vārtiem, lai sātāns netiek iekšā, mežrozes
pie kūts, lai raganas netiek govis slaukt.
Latviešu tautas ticējums.

Laimīgu un gaišu līgošanu!

