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Sveiciens skolēniem, skolotājiem
un vecākiem Zinību dienā!

N

ovēlam saglabāt 1.septembra pozitīvās emocijas,
enerģiju, aizrautību, prieku un zināšanu kāri visa mācību gada garumā!
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem – neatlaidību,
sapratni, spēku un panākumus, palīdzot
bērniem atvērt logu zināšanu pasaulē!
Lai radošām idejām un panākumiem
bagāts jaunais mācību gads!

Pirmā skolas diena Valkas
novada izglītības iestādēs
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skola jauno mācību gadu uzsāks 31.augustā plkst. 12.00,
bet Valkas Mākslas skola savus audzēkņus
uz pirmo skolas dienu gaida plkst. 14.00.
1.septembrī ar svinīgo līniju mācību gadu
uzsāks:
• plkst. 9.00 – Vijciema pamatskola, Kārķu
pamatskola, Ozolu sākumskola, Ērģemes
pamatskola;
• plkst. 10.00 – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija;
• plkst. 10.30 – SPII «Pumpuriņš».
4.septembrī svinīgi mācību gadu uzsāks:
• plkst. 9.30 – PII «Pasaciņa» un PII «Gaismiņa».
• Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta
skola, Valkas novada Bērnu un jauniešu
centrs «Mice» mācību gadu uzsāks, tiekoties ar saviem audzēkņiem nodarbībās.

Uz Valku aicina 12.Starptautiskā
laikmetīgā teātra

festivāls «Tālvils 2017»

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

N

o 7. līdz 9.septembrim Valkā norisināsies 12. Starptautiskais
laikmetīgā teātra festivāls
«Tālvils 2017».
«Tālvils» ir pasaules profesionālo, municipālo un labāko amatierteātru jaunā
gadsimta teātra mākslas izteiksmes, satura, veida un
meklējumu Starptautiskais
teātru festivāls Latvijas –
Igaunijas pierobežas reģionā. Festivāla aizsākums
meklējams 1996.gadā. Tajā
kopā piedalījušies teātri no
22 valsts ar 92 izrādēm.
Šogad festivālā piedalīsies

teātri no Latvijas, Igaunijas,
Somijas, Izraēlas un Krievijas.
Festivāla moto veido filozofa un psihologa Uģa Kuģa
pārdomas: «Dzīve ir neiedomājami īsa. Dzīve ir par īsu,
lai ienīstu, skumtu, vainot
citus pie mūsu neveiksmēm,
atriebtos, nest aizvainojumu
gadiem savā sirdī. Dzīve ir
par īsu, lai gaidītu piemērotu gadu, dienu, stundu, minūti, laikapstākļus, vietu, lai
sāktu darīt to, ko vēlies. Lai
būtu par to, kas vēlies būt.
Dzīve ir pārāk brīnumaina,
bet laiks steidzīgs, tas nevienu nesaudzē, tāpēc neieciklēsimies uz savām problēmām, bet dzīvosim, lai nera-

dītu problēmas citiem.
Mēs esam mazas daļiņas,
bet tik svarīgas šim lielajam
visumam. Šī dzīve, kuru mēs
uzskatam, par kaut ko mūžīgu paskries vienā mirklī šajā
Absolūtajā visumā. Cik daudzi no mums ir iemācījušies
dzīvot ar sevīm? Cik daudzi
no mums ir iemācījušies būt
paši? Padomā, lūdzu, par to.
Sāc dzīvot.»
Festivāla laikā aktieriem
notiek arī teātra pedagogu
meistarklases.
Ieeja uz katru izrādi 1
eiro, bet uz visām septiņām
izrādēm – 5 eiro. Bērniem
ieeja brīva. Atbalsta Valkas
novada dome. z

Ak, Skola, Tu nekļūsti sirma,
Tu mūžam nebūsi veca –
Ik septembri sagaidi pirmā
Tu bērnus ar somu plecā!
(R.Urtāne)
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Asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls
turpina konsultēt Valkā
Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

K

Fiziskas aktivitātes sēdoša
darba darītājiem

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

S

Pierakstīties uz konsultāciju var,
zvanot pa tālr. 28644365 (vietu skaits
ierobežots).
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju,
iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot šo
unikālo iespēju saņemt augsti sertificēta un pieredzējuša ārsta konsultāciju tuvāk mājām, lūgti veikt mērķziedojumu akcijai «Latvijas vadošie ārsti laukos» 12 eiro apmērā.
Ziedot iespējams, ierodoties uz
konsultāciju. z

ākot no 7.augusta Valkā 2 reizes nedēļā darba dienu
vakaros (pirmdienās un ceturtdienās) Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē notiek Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas
novadā», id.Nr.9.2.4.2./16/I/035, pakalpojuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2017.gadā» ietvaros fizisku aktivitāšu nodarbības
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem». Nodarbības notiek BEZ
MAKSAS!

Pasākumi «Jauno vecāku skola»
un «Topošo vecāku skola»

Nodarbības vada trenere Ance Andrējeva-Empele. Nodarbības garums
40 minūtes. Nodarbību datumu laika grafiks:

ā jau iepriekš rakstīts, biedrība «Atbalsts Valkai» sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanā
Krusta Valkas komiteja» šogad turpina labdarības akciju «Latvijā vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros
8.septembrī Valkā, Latvijas Sarkanā
Krusta Valkas komitejas Veselības
istabā, Semināra ielā 23, iedzīvotājus
konsultēs viens no vadošajiem
asinsvadu ķirurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls.

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» (id.
Nr.9.2.4.2/16/I/035) ietvaros SIA
«Vidzemes slimnīca» sadarbībā
ar Valkas novada domi aicina
Valkas novadā dzīvojošos topošos vecākus un jaunos vecākus
apmeklēt bezmaksas pasākumu
ciklus «Topošo vecāku skola»
un «Jauno vecāku skola»:
Pasākuma cikla «Topošo vecāku skola» ietvaros:
SIA «Vidzemes slimnīca» Valkas poliklīnikas telpās (Valkā,
Rūjienas ielā 3) no 7.jūnija notiek
nodarbības topošajiem vecākiem.
Lekcija topošajiem vecākiem 2.
cikla ietvaros notiks 6.septembrī plkst. 14.00, savukārt 6 vingrošanas nodarbības grūtniecēm, kuras vada fizioterapeits
Mikus Mezītis un kas ietilpst topošo vecāku skolas 2.ciklā, septembrī plānotas šādos laikos:
08.09. 15.30 – 16.00
11.09. 15.30 – 16.00
14.09. 15.30 – 16.00
18.09. 15.30 – 16.00
21.09. 15:30 – 16.00
25.09. 15.30 – 16.00
Grupu vingrošanā uzmanība
tiks pievērsta vēdera muskulatū-

Personām ar invaliditāti un
prognozējamu invaliditāti darbaspējas vecumā, kuri vēlas apgūt
profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un
prasmes Sociālās integrācijas
valsts aģentūra piedāvā:
 noskaidrot intereses un motivāciju mācīties
 novērtēt vispārējas spējas un zināšanas
 apzināties prasmes un iemaņas
 izvērtēt veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai

rai, kā arī muguras, it īpaši muguras lejas daļas un korsetes daļas stiprināšanai.
Iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.
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Pasākuma cikla «Jauno vecā4
7
11
ku skola» ietvaros:
Nodarbības sadalītas 5 ciklos:
SIA «Vidzemes slimnīca» ValCikla nosaukums
Apraksts
kas poliklīnikas telpās (Valkā,
Ciklā paredzēti vingrojumi, kuri orientēti uz korseRūjienas ielā 3) no 7.jūnija notiek Veselai mugurai
tes un ķermeņa augšdaļas muskulatūras attīstīšanu un
nodarbības jaunajiem vecākiem
nostiprināšanu (vēdera, muguras, plecu un krūšu mus(pasākums ««Jauno vecāku skokulatūras). Ciklā tiks izmantoti paklājiņi, hanteles un
las» un «Topošo vecāku skolas»
pretestības gumijas.
nodrošināšana 2017.gadā» ieCikla ietvaros paredzēts strādāt pie lokanības atĶermenim un
priekš minētā projekta ietvaros). prātam
tīstīšanas, darbs ar elpošanu un savu spēju apzināšaLekcija jaunajiem vecākiem 2.
nos, iekšējā disciplīna. Tiks izmantoti vingrošanas
cikla ietvaros notiks 6.septempaklājiņi.
brī plkst. 13.00, savukārt 2.ciklā
iekļautās 6 vingrošanas nodarbī- Ārpus telpām
Kardio treniņi brīvā dabā (ātra pastaiga vai lēns
bas jaunajām māmiņām ar bērskrējiens), kā arī spēka vingrinājumi izmantojot dabā
niem ieplānotas šādos septematrodamos, pieejamos «šķēršļus» (soliņi, kāpnes, margas u.tml.).
bra datumos un laikos:
Kardio treniņi visai ķermeņa muskulatūrai, kas vērsIzturībai un
08.09. 15.00 – 15.30
ti uz izturības izkopšanu.
asinsritei
11.09. 15.00 – 15.30
Paredzēti vingrinājumi ar vingrošanas bumbu, kuru
Koordinācijai un
14.09. 15.00 – 15.30
izpildei nepieciešama līdzsvara izjūta un kuri vērsti
līdzsvaram
18.09. 15.00 – 15.30
uz dziļās muskulatūras nostiprināšanu, ciklā pare21.09. 15.00 – 15.30
dzēts arī darbs ar koordināciju (pagriezieni, dažādi
25.09. 15:00 – 15.30
vingrinājumu izpildes ātrumi, vingrinājumu simetrisKopumā 2017.gadā paredzēti
ka izpilde u.c.).
šādi 3 cikli. Nākamā 3.cikla sākums (t.i. lekcija) «Topošo vecāku
Uzsākta projekta ieviešana nodarbinātības
skolā» un «Jauno vecāku skolā»
veicināšanai Valkas novadā
plānots novembrī.
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Aicināti visi interesenti! z

V

SIVA specialist komanda palīdz
noteikt atbilstošāko profesiju:
 psihologs novērtē gatavību apgūt kādu profesiju
 arodārsts izvērtē veselības stāvokli un iesaka atbilstošāko darbības jomu
 profesiju konsultants sniedz
vispusīgu priekšstatu par darbu
dažādās profesijās
 arodskolotāji darba izmēģinājumos palīdz iepazīt dažādas profesijai.
SIVA atbalsta punkts Cēsīs, Pļavas ielā 3a, tel. 26473806. z

alkas novada dome ir uzsākusi INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 līdzfinansētā projekta «Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana» («Valka – Valga mobility», identifikācijas Nr. Est – Lat 40) ieviešanu.
Projekta ieviešana laiks 2017.gada
1.augusts – 2019.gada 20.jūlijam.
Projekta vadošais partneris ir Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekta partneri ir Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds, Valgas pilsētas
valde un Valkas novada dome.
Projekta mērķis ir veicināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un
darba devēju pārliecību par viņu spēju atrast attiecīgi piemērotu darbu
vai darbinieku. Veicināt pārrobežu
integrāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējas, nodrošinot un uzlabojot labāku kvalitāti informācijas
piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot kopīgas nodarbinātības un apmācības, un attīstot konsultāciju pakal-

pojumus.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: informatīvā laikraksta izdošana par darba piedāvājumiem un nodarbinātību Valkas novadā, Valgas apriņķī un kaimiņu novados, pētījuma izstrāde par pārrobežu darbaspēka mobilitāti, pasākumi darba devējiem (Valgas-Valkas
uzņēmēju brokastis, igauņu valodas
apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi), pasākumi darbiniekiem un
darba meklētājiem (semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību, «Darba tirgi»,
igauņu valodas apmācības).
Projekta kopējās izmaksas aktivitātēm Valkas novadā ir EUR 93 119,98,
tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir EUR 79 152 (85 % no izmaksām). z

Z

elta vērtības
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Vasaras nogales zelts!

Teksts: Aksana Markoviča,
Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

Vasara ir brīnišķīgs laiks kāzām,
tāpēc droši var teikt, ka vasaras mēneši ir piemērots laiks gan precībām,
gan kāzu jubileju svinībām! Augustā
Valkas novada domei turpinot brīnišķīgo tradīciju – kāzu jubilāru
sveikšanu, pašvaldības pārstāvji sumināja un sveica 50 gadus saskanīgā
laulībā nodzīvojušo Zelta pāri Margaritu un Valteru Švalbes.
Margarita un Valters sveicējus sagaidīja savā mājīgajā dzīvoklī un pēc
skanīgajiem apsveikumiem atklāja
savu iepazīšanās stāstu. Valters uz
Valku atnāca no Rūjienas puses, kad
pēc armijas draugs piedāvājis iespēju strādāt Lauktehnikā apmaiņas
punktā. Margarita tolaik strādāja
veikalā, kur jaunieši arī pirmo reizi
ieraudzīja viens otru. Valters nevarēja neievērot skaisto slaido meiteni, savukārt Margaritas uzmanību piesaistījusi staltā jaunieša interesantā frizūra! Tomēr īstā sapazīšanās notika
kādā deju vakarā Valkas kultūras namā, kad Valters uzlūdzis Margaritu dejot. Tā aizsākās jauniešu draudzība, kuras rezultātā 1967.gada 1.jūlijā
tika svinētās kāzas.
Kopā nodzīvots interesants un darbīgs mūžs.
Šodien Švalbes ģimene ar lepnumu stāsta par saviem diviem bērniem – meitu un dēlu, četriem
mazbērniem un nu jau vienu mazmazdēlu!
Jaukās ģimenes mājīgā dzīvokļa atmosfēru
rada daudzās grāmatas, kas atklāj Margaritas

Zelta pāris Lāsma un Edvīns Bodnieki.
Foto: A.Markoviča
aizraušanos – viņa ļoti daudz lasa – gan savas
grāmatas, gan bibliotēkā paņemtās.
Visu mūžu pāra sirdslieta bija rūpes par mazu
dārziņu «Celtniekā», bet nu ticis izlemts vairāk
laika pavadīt, rūpējoties vienam par otru un lolojot jaunāko paaudzi, bet iespēju izkustēties un pabūt pie dabas rast pie mazmeitas, kura dzīvo privātmājā.
Ciemošanās pie Margaritas un Valtera Švalbēm
mums atstāja tik siltas un sirsnīgas atmiņas! Lieliskajam pārim novēlam labu veselību, saticību
un možu garu! Lai arī turpmāk viņi izskatās tikpat labi un ir tikpat optimistiski! Lai nepazūd

Zelta pāris Margarita un Valters Švalbes.
Foto: A.Mičule
spēks turpmākajiem dzīves ceļiem un uz pavisam drīzu tikšanos dimanta kāzās!
Laikraksta jūlija numurā rakstā par Zelta
pāri Edvīnu un Laimu Bodniekiem ieviesusies
neliela nepilnība, par ko atvainojamies! Ģimenē izaudzināti ne vien 2 dēli Nauris un Dairis,
bet arī meita Lana! Edvīns un Laima priecājas
un lepojas ar kuplo mazbērnu pulciņu – 4 mazdēliem Sandi, Edgaru, Gunāru un Niko Kristianu, un 4 mazmeitām – Lāsmu Agnesi, Kristīni
Tīnu, Sindiju un Keitiju! z

Daļa plānoto aktivitāšu projekta
«Zaļā dzelzceļa līnija» ietvaros ir īstenotas

Teksts: Toms Simtiņš, Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas Projektu vadītājs

P

rojekta «Zaļā dzelzceļa līnija» («Green
Railway», projekta Nr. Est-Lat 24) ietvaros tika ierīkota atpūtas vieta un izveidota
novietne sliežu riteņiem vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā. Atpūtas vietu un novietni izgatavoja uzņēmums SIA «MJ Eirobūve».
Projekta ietvaros plānotas vēl citas aktivitātes šajā teritorijā, tas ir, sliežu riteņu iegāde,
teritorijas sakopšana (krūmu izciršana), kā
arī informatīvo zīmju un stendu uzstādīšana.
Ar sliežu riteņiem būs iespēja pārvietoties no
vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz Latvijas Igaunijas robežai un atpakaļ.
Vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijas
labiekārtošana ir tikai daļa no projektā plānotām aktivitātēm, projekta ietvaros tiks sakopta vecā dzelzceļa līnija posmā no Latvijas Igaunijas robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 5
km), kā arī uzstādītas informatīvās zīmes visā
«Green Railways» maršrutā.
«Green Railway» projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros.
Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma
maršrutu caur Latviju un Igauniju, atjaunojot
vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.
Valkas novada domes kopējais projektā
piešķirtais budžets ir 34 225,00 EUR, no kuriem 29 091,25 EUR (85% no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas
Savienība. Projekts tiek īstenots no 2017.
gada 1.marta līdz 2019.gada 30.aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir
1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē
Eiropas Savienība. z

Medicīniskā komisija
septembrī

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

M

Vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā projekta «Zaļā
dzelzceļa līnija» ietvaros tika ierīkota atpūtas vieta uzbūvēta skaista lapene!

edicīniskā komisija Vidzemes
slimnīcas poliklīnikā Valkā
strādās piektdien, 8.septembrī no
plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs (acu
ārsts), otolaringologs (ausu-kakla-deguna ārsts), narkologs un arodslimību
ārsts.
Varēs veikt elektrokardiogrammas
un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes.
Klientu ērtībām komisijas laikā būs
iespējams izdarīt arī audiometrijas un
spirogrāfijas izmeklējumus.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Izbraukuma speciālisti
septembrī
Tāpat projekta ietvaros tika realizēta ideja par slēdzamās
riteņu novietnes jeb garāžas uzbūve, lai pēc sliežu riteņu
iegādes tos varētu glabāt drošā vietā!

I

zbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā piektdien,
8.septembrī, pacientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs un otolaringologs Ivo Tērauds, savukārt trešdien,
20.septembrī, pacientus pieņems fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste
Inese Gaiķe.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z
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Aicina pieteikties pabalstam
mācību piederumu iegādei

Teksts: Natālija Dubrovska, Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja

V

alkas novada Sociālais dienests atgādina, ka no 1.jūlija
ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss, kā arī daudzbērnu
ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtu bērnu ir
tiesības saņemt vienreizēju pabalstu
15 eiro mācību piederumu iegādei.

Pabalstu var saņemt par katru
bērnu, kurš ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1. – 12.klases audzēknis.
Iesniegumu pabalsta saņemšanai
var iesniegt no 1.jūlija līdz 31.oktobrim pie sociālā darbinieka pagastos vai pilsētā. z

Par zemes gabala
Valkā, Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar
piebrauktuvi daļas nomas tiesību IZSOLI
Teksts: Lāsma Engere, Valkas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

V

alkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0431, «Zvaigžņu ielas
stāvlaukums ar piebrauktuvi»,
daļu 1480 m 2 platībā.
Nomas līguma mērķis: esošā auto
stāvlaukuma labiekārtošana un uzturēšana.
Nosacītā nomas maksa gadā: 2%
apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
0,07 EUR/m2 gadā – EUR 103,60
(viens simts trīs euro un 60 cents)
bez PVN.
Nomas objekts tiek iznomāts uz
laiku līdz 30 gadiem.
Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles
nolikumu personīgi katru darba
dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv)
vai elektroniski mājas lapā www.
valka.lv.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.
gada 14.septembra plkst. 10.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3,
Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas
novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam
termiņam.
Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 14.septembrī
plkst. 11.00, Valkas novada domes
apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3,
Valka, Valkas novads.
Nomas objektu var apskatīt dabā
tā atrašanās vietā. Sīkāka informācija mob.tālr.: +371 2943171. z

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu
vai to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām
Nomas līguma termiņš 5 gadi
Pilsēta,
pagasts

Zemes gabala
kadastra apzīmējums

Nosaukums

Valka

9401 004 0012

Rīgas
iela 84

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platība

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas
Novada Vēstis» uz minēto zemes
gabalu vai to daļu nomu pieteiksies
vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Iepazīties ar Nomas objektu un
saņemt to izvietojumu shēmas
var iepriekš sazinoties pa tālruni
64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā, 15.kabinetā. z

3,4

Zemes gabala
Prognozētā
nomas maksa nomas maksa
(gadā)
EUR, bez
PVN 2017.g.

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

136,00

IZVIETOJUMA SHĒMA

Valkas novada dome
izsludina mutisko izsoli

Teksts: Lāsma Engere, Valkas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

V

alkas novada dome pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kā vienotu izsoles objektu sekojošus nekustamos
īpašumus Valkas novada Valkas
pagastā:
1. «Saule 4» – 2, K. Nr. 9488 900
0121, sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar
kopīpašuma 207/1205 domājamo
daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9488 012
0021) un sešām palīgēkām;
2. «Saule 4» – 700, K. Nr. 9488 900
0122, sastāv no neapdzīvojamas
telpas Nr.700 ar kopīpašuma
382/1205 domājamo daļu no
daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9488 012 0022) un
sešām palīgēkām.
Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3,
Valkā, darba dienās darba laikā,
un elektroniski mājaslapā www.
valka.lv sadaļā «Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles».
Izsolāmo objektu var apskatīt tā
atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.

tel. 26638683.
Pieteikumu reģistrācija - Valkas
novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.
kab, Valkā, sākot ar nākamo darba
dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 13.09.2017. plkst.
12.00, katru darbdienu, no plkst.
8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz
17.00. tālr. 64707499.
Izsole notiks 14.09.2017. plkst.
10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.
Izsoles sākuma cena EUR
3640,00. Reģistrācijas maksa EUR
30,00, un nodrošinājums EUR
364,00 jāiemaksā Valkas novada
domes, reģ. Nr.90009114839, kontā
Nr. LV16UNLA0050014283134 A/S
«SEB Banka», Smiltenes filiāle,
kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.
Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas
pirkuma gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. z

Iedzīvotāji aicināti sniegt
vērtējumu konkursā «Ģimenei
draudzīga pašvaldība»

L

ai noteiktu pašvaldības, kas
nodrošina lielāko atbalstu,
daudzveidīgākos un pieejamākos
pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šogad
pirmo reizi rīko konkursu «Ģimenei draudzīga pašvaldība».
Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm vērtēs ne tikai konkursa
komisija, balstoties uz pašvaldību
iesniegto informāciju, bet savu
vērtējumu tiks aicināti sniegt ikviens Latvijas iedzīvotājs. Tas tiks
ņemts vērā izvēloties konkursa uzvarētājus.
Balsojums par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm notiks 2017.
gada oktobrī. Ikviens, kas sniegs
vērtējumu, piedalīsies izlozē, kurā
katru nedēļu varēs laimēt dāvanu

karti 50 eiro vērtībā ģimenes izklaidēm un citas veicināšanas balvas.
Jau tuvākajā laikā vietnē www.
vietagimenei.lv atradīsiet informāciju par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm – ne tikai pabalstiem,
sabiedrisko transportu skolēniem,
ēdināšanu skolās, bet arī interešu
izglītību, rotaļu laukumiem, pasākumiem ģimenēm pašvaldībās,
ēku pieejamību un citām pašvaldību iniciatīvām ģimeņu atbalstam.
Te arī varēsiet salīdzināt vairāku
pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm.
Vietni uztur Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.
Sazināties ar mums:
info@vietagimenei.lv. z

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu
vai to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta,
pagasts

Zemes gabala kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Valkas 9488 009 0117 Vēžukrogs
pagasts

Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platība

0,48

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis»
uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu
pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to
izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties
pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē
Beverīnas ielā 3, Valkā, 15.kabinetā. z

Zemes
Prognozētā
gabala no- nomas makmas maksa sa EUR, bez
(gadā)
PVN 2017.g.

Ne mazāk
kā 40
EUR/ha

19,20

IZVIETOJUMA SHĒMA

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums
«Sveika, mīļā vasariņa!». Foto: L.Vorpe

Valkas novada domē
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2017. gada 27. jūlijā Valkas novada domes sēdē
pieņemtie lēmumi
• Izdarīt Valkas novada domes 2017.
gada 26.janvāra lēmumā «Par Valkas
novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu» (protokols Nr.1, 1.§) grozījumu, apstiprinot 60.pielikumu jaunā
redakcijā.
• Atlikt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu apstiprināšanu un līdz nākošai domes sēdei tās
pārskatīt.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.10 «Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas
novadā».
• Neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu, nodalīt zemes vienības daļu 0,1480 ha platībā vairāk vai
mazāk no nomas objekta teritorijas
kadastrālās uzmērīšanas un nomas
plāna izgatavošanas no Valkas novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības «Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi», Valka, kadastra apzīmējums 9401 001 0431,
nosakot turpmāko minētās zemes
vienības daļas lietošanas mērķi: atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).
• Apstiprināt Valkas novada domes
Nolikumu Nr.7 «Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas nolikums».

• Apstiprināt Valkas novada domes
Nolikumu Nr.8 «Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo trio festivāla
nolikums».
• Pārņemt Valkas novada domes
īpašumā zemes gabalu Valkā, Varoņu iela 55A, kadastra apzīmējums
9401 07 0211, jo tas ir nepieciešams
sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 15.panta 1.daļas 2.
punktu, kas nosaka «gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas
un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)» un 15.panta 1.
daļas 10.punktu, kas nosaka sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu;
• Apstiprināt izstrādāto finanšu modeli, kurā Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR 563 043, Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR
422 790, Valkas novada domes līdzfi-

nansējums EUR 1 649 061,94.
• Ievēlēt Valkas novada Vēlēšanu
komisiju šādā sastāvā:
1.1. Inese Gaile – Valkas pilsētas
Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» pirmsskolas skolotāja;
1.2. Rolands Rastaks – Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;
1.3.Vilnis Vilguts – Valkas novada
domes vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators;
1.4. Arita Ārgale – Valkas novada
domes Personāla nodaļas speciāliste,
vadītājas vietniece;
1.5. Ilze Kalniņa – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas speciālais pedagogs;
1.6. Mārīte Valtiņa – Valkas novada
domes Kancelejas lietvede;
1.7. Ramona Lapiņa – Valkas novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
15 925,37 projekta «Zaļā dzelzceļa līnija – bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi
draudzīgā tūrisma maršrutā» (identifikācijas Nr. Est-Lat 24) realizācijai
no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Noslēgt ar SIA «Valkas Namsaimnieks» nomas līgumu par siltumtra-

Nelikumīgi izgāž atkritumus
Teksts: Aksana Markoviča,
Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste, foto: no
Pašvaldības policijas arhīva

Autobusu kustību
grafiks sākot ar 2017.gada
1.septembri Sēļos

1.septembrī no Zīles – 8.50, iet pa maršrutu
Kokši – 9.05, no Kaičiem 9.30, no Sēļiem – 9.40,
Sedaskalns – 9.45.
No Ausekļa ielas ģimnāzijas ēkas – 12.00
No kultūras nama – 12.05

V

alkas novada Pašvaldības
policija regulāri saņem
informāciju par Valkas novada
teritorijā nelikumīgi izgāztajiem
atkritumiem. Par šādām nelikumīgajām izgāztuvēm pārvēršas
gan meži, pļavas, ceļu nomales,
gan pilsētā un pagastos kapos
paredzētās atkritumu konteineru vietas, kurās ļaundari tīšām
atved un izgāž gan būvgružus,
gan sadzīves atkritumus. Par
aizvien jaunām un lielākām nelikumīgajām atkritumu izgāšanās vietām Pašvaldības policijas
darbiniekus informē iedzīvotāji,
tā teikt «dabas draugi», līdzcilvēki, kuriem rūp dabas un kuri vēlas dzīvot tīrākā vidē. Par apliecinājumu, cik šausmīgi izskatās šādas nelegālās izgāztuves, kalpo nevienaldzīgo iedzīvotāju iesūtītās bildes.
Iesūtītajos attēlos, kā arī pēc ierēdņu izbraukšanas uz norādītajām nelikumīgajām izgāztuvēm, redzamās situācijas bieži liecina par to, ka
sakrājušās atkritumu kaudzes kāds īpašnieks
vai vairāki īpašnieki ir vēlējušies atbrīvoties
gan no sadzīves atkritumiem, vecām mēbelēm,
automašīnu riepām, gan no vecām lupatām, saplēstiem traukiem un pudelēm, gan no būvgružiem, veciem logiem un ķieģeļiem, kas ir
kaitīgi apkārtējai videi.
Vainīgās personas atrašanā un pierādīšanā,
ka tieši viņš ir pārkāpis likumu un citai personai vai valstij piederošajā īpašumā ir izgāzis
atkritumus, kalpo Valkas novada Pašvaldības
policijas rīcībā esošās kameras, gan iedzīvotāju
atsaucība un ziņojumi par visāda veida aizdomīgajiem transporta līdzekļiem un personām.
Pārkāpējiem tiek piemērota administratīvā
atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo

ses atzaru sākot no maģistrālajām
siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr. 3
ēku kompleksu, uz Valkas pamatskolu un uz Pirmsskolas izglītības
iestādi «Pasaciņa» nomu uz laiku
līdz 2017.gada 31.decembrim. Siltumtrašu atzarus izmantot Valkas novada domei piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
43 133,18 izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai – Valkas pilsētas Lugažu
laukuma seguma atjaunošanai no
LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 45 980
izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei no LR Valsts kases.
• Izvirzīt par Valkas novada domes
pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu
Armandu Kraukli.
• Komandēt Valkas novada domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Novodevjatkino Krievijā no
2017.gada 8.augusta līdz 2017.gada
10.augustam (ieskaitot). z

4.septembrī uz skolu – pa maršrutu no Zīles 7.20, no Sēļiem – 7.55
No Ausekļa ielas ģimnāzijas ēkas – 13.00
No kultūras nama – 13.10
5.septembrī uz skolu – pa maršrutu no Zīles 7.20, no Sēļiem -7.55
No Ausekļa ielas ģimnāzijas ēkas – 13.00
No kultūras nama – 13.10

pārkāpumu kodeksa 58.pantu – Vides piesārņošana un piegružošana.
Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu
(virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem
vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā — uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai
bez konfiskācijas.
Valkas novada dome aicina rīkoties atbildīgi
un nepiesārņot vidi. Gadījumos, ja šādas situācijas tiek novērotas, iedzīvotājus lūdz nepalikt
vienaldzīgiem – ziņot par patvaļīgu atkritumu
izvešanu mežā pašvaldības policijai vai citām
pašvaldības atbildīgajām iestādēm. z

Autobusu kustību
grafiks sākot ar 2017.gada
1.septembri Zāģezers Lugaži

1.septembrī no garāžām – 9.00, iet pa maršrutu
Zāģezers 9.05 – Burga – 9.15, Lugažos pie ūdens
torņa (visi vienā pieturā) – 9.20, Buli – 9.30
No Ausekļa ielas ģimnāzijas ēkas – 12.00
No kultūras nama – 12.05
4.septembris no Zāģezera – 7.30, iet pa maršrutu
uz Lugažiem – 7.50
No Ausekļa ielas ģimnāzijas ēkas – 13.00
No kultūras nama – 13.10
5.septembris no Zāģezera – 7.30, iet pa maršrutu
uz Lugažiem – 7.50
No Ausekļa ielas ģimnāzijas ēkas – 13.00
No kultūras nama – 13.10
Priecīgu mācību gadu!
Sekojiet līdzi grafikam, kas atrodas autobusā.

6

Valkas novadā
norisināsies
zolītes reitinga
turnīri
Teksts: Raivis Graņics, Sporta un
jaunatnes lietu daļas vadītājs

2

.septembrī, Valkas pagasta Lugažu muižā norisināsies Valkas novada 1.zolītes
kausa izcīņa, kas ir iekļauta
Latvijas zolītes federācijas reitinga turnīru sarakstos un dalībniekiem būs iespēja izcīnīt
reitinga punktus.
Pirmais turnīra etaps norisināsies 2.septembrī un katrs nākamais etaps norisināsies attiecīgi nākamā mēneša pirmajā
sestdienā (izlaižot 2017.gada decembri) – 02.09., 07.10., 04.11.,
06.01., 03.02., 03.03., 07.04.2018.
Kopā paredzēti 7 etapi. Turnīra
sākums plkst. 10.00.
Dalības maksa EUR 20, likme
1 EUR punktā. Piedalīties turnīra var dalībnieki, kas uz etapa
dienu ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Sīkāku informāciju par
balvu fonda sadalījumu skatīt
turnīra nolikumā.
Turnīra galvenais tiesnesis –
Māris Koops, tel. 29424580, epasts: maris.koops@valka.lv
Informāciju par nakšņošanu
un ēdināšanu var saņemt Valkas
novada Tūrisma informācijas birojā tel. 64725522, tib@valka.lv;
www.visit.valka.lv/ z
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Valkas sporta internāta basketbolisti
startēs LBL 2.divīzijā

Teksts: Jānis Tiltiņš, BK «Valka/Valga» ģenerālmenedžeris,
foto: T.Veselova

Latvijas basketbola savienība (LBS) apstiprinājusi 21 komandu, kas 2017./2018.gada sezonā piedalīsies Latvijas basketbola līgas 2.divīzijas (LBL-2) čempionātā, tajā skaitā Valkas sports internāta jauniešu vienība. Basketbolistus cīņā
vedīs treneris Kārlis Večens.
Valkas sporta internāta basketbolisti trenera Kristapa
Zeida vadībā jau no jūnija sākuma intensīvi un regulāri trenējas divas reizes dienā, slīpējot savu individuālo meistarību un lejot sviedrus stadionā, uzlabojot savu fizisko sagatavotību. Pēc vairākām treniņu sesijām, kurās uz pārbaudes
periodu ieradās vairāk, nekā 16 censoņi, patlaban līgumus
ar biedrību noslēguši septiņi spēlētāji – Arvils Andersons
un Elvis Vaivods no Ogres, Aleksis Eduards Brālītis no Smiltenes, Jānis Krastiņš no Alūksnes, Renārs Levics no Jelgavas,
Ralfs Freibergs Niks Niklāvs Kļaviņš no Rīgas. Taču regulāri treniņos iesaistās vēl jauni kandidāti un interese par jaunizveidoto komandu ir ievērojama. Plānots, ka līdz sezonas
sākumam tiks nokomplektēta pilna 12 spēlētāju komanda.
Kļuvis arī zināms, ka komandas galvenais treneris jaunajā sezonā būs Kārlis Večens, kurš arī asistēs Kristapam Zeidam BK «Valka/Valga» vienībā. 21 gadu vecais basketbola
speciālists savas karjeras laikā kā spēlētājs «VEF» Latvijas
Jaunatnes basketbola līgā pārstāvējis BJBS «Rīga/Pārdaugava» komandu, kā arī ticis iekļauts Latvijas U20 izlases kandidātu rindās un trīs sezonas aizvadīja, spēlējot «Olybet»
LBL klubā «Latvijas Universitāte». Kārlis nolēmis likt punktu profesionālajām basketbolista gaitām un bija gatavs pieņemt Valkas sporta internāta piedāvājumu. K.Večens būs kā
labs paraugs jauniešiem, kuri līdzīgi kā viņš no sporta skolas komandas, soli pa solim, centās nokļūt līdz profesionālam līmenim, turklāt jaunajam trenerim ir pietiekami liela
pieredze, lai nodotu zināšanu bagāžu saviem audzēkņiem.
Par komandas spēlētāju veselību rūpēsies un to uzraudzīs
fizioterapeits Ervīns Dzalbs, kuram Valka ir dzimtā pilsēta.
Valkas sporta internāts šogad aicināja 1999., 2000. un 2001.
gados dzimušos sportistus uz treniņiem, kuri ir gatavi sevi
pierādīt sevi jaunā līmenī. Meistarīgākajiem dalībniekiem
tiek piedāvāta iespēja trenēties sporta internātā, kura mērķis

ir sagatavot jaunos atlētus spēlēm pieaugušo basketbolā, arī
profesionālajā klubā «Valka/Valga». Jauniem basketbolistiem plānoti divi treniņi dienā, apvienojot tos ar mācībām
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Sportistiem tiks piedāvāts
treniņu slodzei atbilstošs uzturs un dzīvošana labiekārtotās
kopmītnēs. Turklāt Valkas sporta internāta komanda darbosies kā fārmklubs lielajai komandai un ir paredzēts, ka abas
vienības sastrādāsies kopā roku rokā.
Plānots, ka jauniešu komanda varētu arī piedalīties «VEF»
LJBL, līdzīgi kā citas LBL-2 spēlējošās jauniešu vienības, pieslēdzoties izslēgšanas spēļu kārtā, taču dalība šajā turnīrā
vēl nav oficiāli apstiprināta.
Komandas dalību LBL-2 šosezon atbalstīs arī AS «Cēsu
alus» produkcijas zīmols «RC Cola».
2017./2018.gada sezonā LBL-2 piedalīsies BK «Jelgava»,
«Valmiera Glass»/ViA, BK «Ķekava», BA «Turība», «Ogre/
Kumho tyre-2», RSU, BK «Mārupe», Limbažu OC, RSU, RTU,
BK «Saldus», Līvāni, Gulbenes «Buki»/BJSS, Ventspils Augstskola, Latvijas Universitāte/BS «Rīga», BJBS «Rīga/DSN»,
Madona/BJSS, «VEF skola», BJBS «Rīga/Rīdzene», Bauskas
BJSS/SC «Mēmele», BK «Kandava» un Valkas sporta internāts. Izspēles sistēma tiks apstiprināta līdz augusta beigām.
LBL 2.divīzijas pamatturnīrs startēs oktobra sākumā, izslēgšanas spēles – marta beigās. z

S

portā
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Skriešanas un nūjošanas
sezonai gatavoties aicina
«Optimists» rudens kārtas!
Teksts: Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs,
foto: Aksana Markoviča

2017.gada 30.augustā

Noslēdzies futbola turnīrs
«Valka – Valga 2017»

Teksts: Raivis Graņics, Sporta un
jaunatnes lietu daļas vadītājs,
foto: Aksana Markoviča

N

o 18. līdz 20.augustam Valkas pilsētas stadionā norisinājās Starptautiskais futbola turnīrs bērniem un jauniešiem
«Valkas – Valgas kauss 2017», kurā piedalījās komandas no Izraēlas, Beļģijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
U – 14 grupā pirmo vietu izcīnīja Izraēlas
komanda «Ibilin Hapoel». Šī komanda turnīra gaitā izskatījās pārliecinošāk par pretiniekiem no Latvijas un Igaunijas, atstājot Valkas
komandu otrajā vietā, bet FC «Warrior»
(Igaunija) trešajā vietā.
U – 11 grupā konkurence bija daudz sīvā-

P

avasara sezona noslēgusies ar rekordlielu
apmeklētību, bet mēs esam
gatavi turpināt labot rekordus arī rudenī. Tiek gaidīti
gan skrējēji, gan nūjotāji
veikt savai vecuma grupai
atbilstošo distanci pa 1 km
marķēto trasi mežā pie Valkas brīvdabas estrādes. Dalībniekiem ir iespēja skriet
arī savai grupai neatbilstošu distanci kā tautas grupas
pārstāvjiem, nūjotāji arī tiek
uzskaitīti kā tautas grupas
pārstāvji. Šoruden kārtu sadalījums ir sekojošs:
I kārta – 7.septembris
II kārta – 14.septembris
III kārta – 21.septembris
VI kārta – 28.septembris
V kārta – 6.oktobris
VI kārta – 12.oktobris
Atgādinām, ka kopvērtējuma Valkas novada
skriešanas seriāla «Optimists», «Pavasaris 2017»
un «Rudens – 2017» sacensību galvenā balva ir velosipēds, kurš tiks izlozēts
starp dalībniekiem, kas
būs finišējuši vismaz 5.
kārtās «Optimists Pavasaris 2017» un 5.kārtās «Op-

timists Rudens 2017».
Arī rudenī skriešanas seriāla «Optimists» laikā,
projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» ietvaros tiks piedāvātas
papildinošas
aktivitātes
skriešanas seriālam «Optimists» – svēršanās un mērīšanās pēc skrējiena, lai noteiktu ķermeņa masas indeksu, un veselīgo našķu –
uztura, kas patīk sirdij –
augļu, dārzeņu, pilngraudu
maizes/ rupjmaizes ar medus baudīšana.
Dalībnieki tiks apbalvoti
gan individuāli, gan vērtējumā ģimenēm.
Vērtējumā ģimenēm tiek
ieskaitīti arī veiktie starti
veselības grupā, bet ģimenēm rudens V vai VI jāaizpilda pieteikums, kurā jānorāda ģimenes skrējēju
sastāvs.
Vairāk informācijas par
balvām, skrējienu var iegūt
aplūkojot nolikumu valka.lv
mājaslapā, sadaļā «Sports»,
apakšsadaļā «Rezultāti un
nolikumi». z

7

ka. Par uzvarētājiem kļuva komanda no Valmieras – «FC Gauja», kas pabeidza turnīru,
nezaudējot nevienu spēli, komandas «Ibilin
Hapoel» spēlētāji palika otrie, bet trešie viesi
no Beļģijas komandas «Durbuy». Lietuviešu
komanda «Trakai» turnīru noslēdza ceturtajā vietā, komanda pavisam noteikti varēja
cīnīties par trijnieku, bet spēlētāju trūkuma
dēļ nepietika spēka turnīru pabeigt godalgoto komandu trijniekā.
Tālāk – piektie FC «Warrior» no Igaunijas,
sestie – vietējā Valkas komanda, bet septītie
palika «Ibilin Hapoel» otrā komanda. Jāpiezīmē, ka Ibilīnas komanda sadalījās divās
komandās, lai puiši iegūtu lielāku spēļu
praksi. z

Par Starptautiskā futbola turnīra bērniem un jauniešiem «Valkas – Valgas kauss 2017»
uzvarētājiem U – 11 grupā kļuva FC «Gauja» no Valmieras,
kas aizvadīja turnīru, nezaudējot nevienu spēli.

Valkas komanda Starptautiskajā turnīrā «Valkas – Valgas kauss 2017»
U – 14 grupā izcīnīja 2.vietu.

Foto stūrītis

Valkas četrcīņas 2017 – 2. posms MTB riteņbraukšanā.
Foto: D.Pūce.
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Noskaidrots pludmales
volejbola turnīra «Lugažu
«beach» karalis 2017»

Teksts un foto: Atis Empelis, Valkas pagasta sporta organizators

S

vētdien, 6.augustā, dienu
pēc Vijciema pagasta sporta
spēlēm, kurās ļoti veiksmīgi startēja Lugažu volejbolisti, tika noskaidrots «Lugažu «beach» karalis 2017».
Pasākums netika plaši reklamēts, jo vēlējāmies noskaidrot tieši
stiprāko Lugažu ciema smilšu laukumu volejbolistu. Savu dalību sacensībās pieteica 16 dalībnieki, kurus sākotnēji sadalīja četrās apakšgrupās, kur katrs spēlētājs izspēlēja
spēli pārī ar katru. No katras
apakšgrupas, divi labākie turpināja cīņu, pirmie četri par karaļa titulu, bet četri otro vietu ieguvēji
apakšgrupās par pretendenta titulu (5. - 8.vieta), šajā grupā labākais
bija Jānis Kosemje.
Kā jau varēja prognozēt, titulu
savā starpā izspēlēja Edgars Zalužinskis, Aivis Jermacāns, Jānis
Jermacāns un Kristers Kazaks. Lai
pasākums neievilktos ļoti garš, bijām vienojušies, ka setu spēlējam
līdz 15 punktiem, bez divu punktu
pārsvara, bet ja ir nepieciešams
trešais sets, tad līdz 8 uzvarētiem

S

2017.gada 30.augustā

punktiem. Cik sīva būs cīņa par
«karaļa» titulu jau parādīja grupas
spēles, kuras katrs dalībnieks, tāpat kā priekšsacīkstēs izspēlēja
pārī ar katru dalībnieku. Divās no
trim spēlēm, lai noskaidrotu uzvarētāju «karaļu» grupā, bija nepieciešami trīs seti.
Rezultāta, cīnīties par «karaļa»
titulu un izvēlēties partneri no pārējiem sacensību dalībniekiem ieguva Jānis un Aivis. Abi bija ieguvuši vienādu punktu skaitu par
uzvarām, tāpēc, lai noteiktu labāko, kurš pirmais izvēlēsies spēles
partneri, tika ņemti vērā iegūtie
punkti izspēlēs. Tādā veidā «pirmo
roku» izvēlē ieguva Jānis, kurš par
savu komandas biedru izvēlējās
Edgaru, savukārt Aivis finālmaču
aizvadīja pārī ar Kristeru. Skaistā,
līdzīgā cīņā «Lugažu «beach» karaļa 2017» titulu ieguva Jānis Jermacāns, pierādot, ka nejaušību nav un
regulāra spēļu pieredze ir pamatā
skaistām uzvarām.
Tiekamies Lugažu smilšu volejbola laukumos nākamgad, lai dotu iespēju Jānim aizstāvēt savu titulu. z

portā

Aizvadīti Vijciema pagasta
sporta svētki

Teksts: Juris Kalniņš, Vijciema pagasta sporta organizators, foto I.Matuka

5.

augustā notika Vijciema pagasta sporta svētki. Sporta
svētkos bija sapulcējušies vairāk
nekā 230 dalībnieki un to skaits
dienas gaitā tikai pieauga. Dalībnieki bija no dažādiem Latvijas novadiem un rindas visas dienas garumā veidojās pie visām sporta
disciplīnām. Sīvas cīņas notika futbolā. Volejbolā pieteicās daudz komandas. Visstiprākie volejbolā bija
Valkas pagasta komanda. Aizraujošas cīņas izvērtās švammbolā un
jautrajā futbolā. Īpaši interesanti
bija jautrajā futbolā, kur bija jāspēlē
ar īpaši veidotām brillēm.
Paldies visiem tienešiem, kuri
visas dienas garumā darbojās teicami. Paldies par palīdzību sacensību vietu sagatavošanā Indulim,

Jānim un Feliksam.
Balvās komandas saņēma kliņģerus un atspirdzinošus dzērienus,
individuālo disciplīnu uzvarētāji
diplomus un šokolādes.
Bērni visas dienas garumā varēja izpriecāties piepūšamajās atrakcijās. Kā katru gadu, arī šogad,
savu konkursu rīkoja Valdis Šaicāns no «Cellīši un partneri».
Paldies dalībniekiem par izturību, jo pasākums ieilga gandrīz līdz
pusnaktij.
Ar Sporta svētku dalībnieku rezultātiem var iepazīties Valkas novada mājas lapā, sadaļā «Vijciema
pagasts» aktualitātēs.
Tiekamies citos sporta pasākumos! z

Vijciema sporta svētkos bija sapulcējušies vairāk
nekā 230 dalībnieki un to skaits dienas gaitā tikai pieauga

Skaistā, līdzīgā cīņā «Lugažu «beach» karaļa 2017» titulu
ieguva Jānis Jermacāns, pierādot, ka nejaušību nav

Foto stūrītis

Vijciema sporta svētkos aizraujošas cīņas
izvērtās švammbolā - šādu sporta veidu
komandas izspēlēja pirmo reizi!

Valkas pagasta komandas dalībnieks Edgars Zalužinskis veic
individuālo disciplīnu «Tāllekšana no vietas»

Pagastos: Kārķos
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Šķipsniņa sajūtu no Kārķu pagasta svētkiem
P
aldies visiem Kārķu pagasta dienu
organizatoriem, sporta
spēļu tiesnešiem, režisoriem, mūziķiem, aktieriem, dziedātājiem, pušķotājiem, pavāriem, elektriķiem un visiem, visiem, kuri nāca talkā, lai
svētki būtu piedzīvojumiem, emocijām un priekiem bagāti! Te «šķipsniņa» sajūtu no aizvadītajiem svētkiem! z

Ne kur nav tik labi kā mājās – spēlēt, atgriezties un
dzīvot. Andris Ķīkulis (pirmais no kreisās puses), Ilona
Veidemane un Juris Jegorovs saņem skatītāju atzinību pēc
nospēlētās izrādes «Tās govis...». Foto: Sandra Pilskalne

Kārķu pagasta
pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons

Pat lielais karstums un tveice, reizēm jūtoties
kā uz pannas, neaptur bērnus baudīt svētku prieku.
Foto: Sandra Pilskalne

Kārķu tautas nama vokālā ansambļa «Tik un tā» dalībnieces (Agrita
Jegorova, pirmā no kreisās puses, Zane Tobīsa, Iveta Vīksne,
Silva Liepiņa, Dana Zirne, Ineta Andrejauska) vienmēr spēj ienest
priecīgu un vasarīgu noskaņu uz skatuves un dzīvē. Foto: Dace Pūce

Vietējo mājražotāju produkcija Kārķos ir atpazīstama un pieprasīta.
Pirkt un pārdotprieku turpmāk vēl vairāk veicinās rekonstruētais
tirgus laukums. Foto: Dace Pūce

Svētkos, kas veltīti piena devējām un to saimniekiem, bez govs neiztikt.
Enerģiskā Tamāra Matīsa šo nodarbi apguvusi jau bērnībā.
Foto: Sandra Pilskalne

Skaists un emocijām piepildīts ir svētku noslēguma koncerts Kārķu
baznīcā, kurā koncertēja starptautiski atzītas mūziķes arfiste
Ieva Šablovska un flautiste Sondra Lejmalniece. Foto: Sandra Pilskalne

Sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana. Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons ar komandu cīņas laureātiem. Foto: Dace Pūce

Rekonstruējot Tirgus laukumu un izbūvējot Tradīciju salu, atrasti 18
zirgu pakavi. Pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons atklāšanas
ceremonijā tos dāvina cilvēkiem, kuri visvairāk ieguldījuši pūļu
un radošo izdomu projekta realizācijā. Foto: Dace Pūce
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Uzaicina dāvināt peonijas stādus
Teksts: Aksana Markoviča,
Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

V

alkas novada iedzīvotāji aicināti dāvināt lakstveida
(parasto) peoniju stādus Valkas
centrā esošo puķu dobju papildināšanai un apstādīšanai par godu
Latvijas simtgadei.
Pašvaldībā radusies iecere apstādīt Valkas centrā jau esošās puķu dobes ar lakstveida un kokveida peonijām, lai pilsētas iedzīvotāji un viesi
varētu priecāties par košām un ziedošām puķu dobēm ilgāku laiku!
Kokveida peonijas pašvaldība iegādāsies no stādaudzētāja un dārzkop-

ja Māra Lindes. Savukārt lakstveida
peonijas stādus aicināts ziedot ikviens, kas vēlas papildināt apstādījumus, tā radot prieku gan sev, gan
apkārtējiem.
Ideja par iedzīvotāju rosināšanu
piedalīties esošo puķu dobju papildināšanā ar peonijām radusies pilsētas dārzniecei Ilonai Krastiņai, kura
vairākus gadus aktīvi darbojas pilsētas dobju apstādīšanas un sakopšanas darbos.
Iecerēts saziedotos stādus iestādīt 4
esošajās dobēs: ziemciešu dobē pret
Valkas - Lugažu ev. luterisko baznīcu, hortenziju dobē (Rīgas ielā 16), Rīgas/Raiņa skvēra dobē un puķu dobē
Beverīnas ielā 3. Lai īstenotu iecerē-

to, ļoti ceram uz iedzīvotāju atsaucību un lūdzam ziedot lakstveida
peonijas: rozā – 11 stādus, sarkanās
– 11 stādus un baltās – 17 stādus!
Iedzīvotāji aicināti dāvināt peoniju stādus līdz 15.septembrim, iepriekš sazinoties ar pilsētas dārznieci Ilonu Krastiņu pa tel. 27110840 vai
rakstot e-pastā: ilona-krastina@inbox.lv.
Domājot vienu soli uz priekšu, t.i.
par 2018.gada pavasara Lielo talku,
Ilonai radusies ideja par vēl vienas
vietas sakopšanu un apstādīšanu.
Dārznieces redzējums ir par Tālavas/Parka ielas apstādīšanu ar ceriņu krūmiem, lai iebraukšana Valkā
no Ērģemes puses arī sagādātu prie-

Aizvadīta 13.literārā
pēcpusdiena «Velgas diena»

Teksts: Evija Smane, Saieta nama «Lugažu muiža» vadītāja, foto: Kaspars Bērziņš

S

pītējot lielajam karstumam, 12.augustā
Valkas pagasta «Strautiņos» norisinājās jau 13.
literārā pēcpusdiena «Velgas diena». Pasākumā piedalījās Latvijas Literatūras gada balvas 2017 –
kategorijā «Labākais prozas darbs» ieguvēja rakstniece, liepājniece un liela
Velgas Kriles dzejas cienītāja Jana Egle, kā arī
kategorijā «Spilgtākā debija literatūrā» ieguvējs,
jaunais dzejnieks Jānis
Tomašs.
Pasākumu kuplināja atpazīstamā latviešu dzejniece, tulkotāja un atdzejotāja
Amanda Aizpuriete, kā arī dzejnieks,
dramaturgs, aktieris Juris Helds un dzejniece Madara Gruntmane. Par muzikālo

Valkas novada iedzīvotāji
aicināti piedalīties projektā
«Latvijas dabas bagātības»

Teksts: Dāvis Landorfs, Pasaules
Dabas Fonda (PDF) projektu
vadītājs

P

noformējumu rūpējās dziesminieks Jānis
Rūcis. Šī literārā pēcpusdiena bija īpaša
ar to, ka pirmo reizi pasākumā tika lasīta
ne tikai dzeja, bet arī proza. Savu prozas
fragmentu lasīja rakstniece Jana Egle.
Paldies visiem, kas ieradās un godināja mūsu izcilās novadnieces piemiņu! z

ku, aromātu un krāšņumu. Tāpēc iedzīvotāji aicināti padomāt, vai kādam ir iespēja dāvināt sarkano, balto, rozā un zilo ceriņu krūmu stādus. Kā arī sniegpulkstenīšus un
sniedzītes, kurus ar talcinieku palīdzību varētu stādīt Lugažu laukuma
parkā!
Protams, iedzīvotāji aicināti izteikt savas domas par to, kādas puķu
dobes, ar kādiem košumkrūmiem
un ziediem vēlētos redzēt Valkā, lai
pilsēta paliktu aizvien košāka, ziedošāka un pievilcīgāka, kā arī ikviens brīvprātīgais rudenī aicināts
nākt palīgā īstenot iecerēto un palīdzēt iestādīt esošajās dobēs kokveida
un lakstveida peonijas.z

rojekta ietvaros Latvijas iedzīvotāji tiek
aicināti saplūst fotogrāfijā
ar savām īpašajām vietām
Latvijas dabā vai arī pastāstīt par to, ko viņiem nozīmē Latvijas dabas bagātības.
Projektā aicināti piedalīties arī Valkas novada iedzīvotāji, tūrisma objektu
pārstāvji un dabas aktīvisti.
Projekta dalībniekiem ir jānofotografējas savā mīļākajā
vietā Latvijas dabā, tajā
nomaskējoties un ar to pēc
iespējas labāk saplūstot.
Fotogrāfiju piemērus var
aplūkot un vairāk par to, kā
projektā piedalīties, var uzzināt projekta mājaslapā:

http://www.dabasbagatibas.lv/
Visas iesūtītās dabas bagātības tiks publicētas projekta mājaslapā un apkopotas īpašā Latvijas simtgades
dabas deklarācijā. Jums ir
iespēja ar saviem attēliem
starp Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī Valkas
puses skaistākās vietas.
Attēlus var iesniegt gan
projekta mājaslapā, gan publicēt Facebook, lietojot #DabasBagatibas.
«Latvijas dabas bagātības»
ir nekomerciāls Latvijas
simtgades projekts. Tā virsmērķis ir apzināt Latvijas
iedzīvotāju dabas bagātības
un veicināt publisku diskusiju par to nozīmi mūsdienu
Latvijā. z

Rūjienas mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde «Laikmeti»
Teksts: Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore

V

alkas Mākslas skolā no 21.augusta līdz 30.septembrim apskatāma
Rūjienas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «LAIKMETI», kas veltīta skolas 25 gadu jubilejai. Izstādē skatāmi
audzēkņu diplomdarbi – lielformātu
grafikas, gleznas un 3D objekti, kas tapuši dažādos laika posmos.
Mākslas skola 1989.gadā uzsāk savu
darbību Rūjienā kā Valmieras Mākslas
skolas filiāle – mākslinieku Jāņa un Antras Galzonu vadībā. Kopš 1992.gada skola
dibināta kā Rūjienas pilsētas pašvaldības
Mākslas skola.
Šogad 1.jūlijā skola atzīmēja savu 25
gadu jubileju.
Direktors Jānis Galzons: «Mūsu skolas
uzdevums ir paplašināt mākslas izpratnes apvārsni un pasaules uztveri, metafizisku izpratni par personīgām sajūtām
un attieksmi dzīves jēgas meklējumos.
Visa pamatā ir daba – tās izpēte dod
visdažādākās variācijas un kompozīcijas
mainīgajā laika plūdumā, ko mūsu audzēkņi atspoguļo savos darbos.»

Daži no nozīmīgākiem akcentiem skolas darbības vēsturē:
• 2004.gads – 6.Starptautiskā bērnu un
jauniešu mākslas izstāde «HARMONIJA»
Latvijas Dzelzceļa muzejā Rīgā, (Grand
Prix par Rūjienas Mākslas skolas darbu
kolekciju);
• 2006.gads – izstāde Valkā «Jaunieši
interpretē vēsturi» (Rūjienas un Valkas
Mākslas skolu kopprojekts), Valkas novadpētniecības muzejs;
• 2008.gads – 7.Starptautiskā bērnu un
jauniešu mākslas izstāde «AR MĪLESTĪBU» Rīgas Kongresu namā (Grand Prix
par Rūjienas Mākslas skolas darbu kolekciju);
• 2011.gads – 8.Starptautiskā bērnu un
jauniešu mākslas izstāde «IEKĀP RĪGAS
MĀKSLĀ» – Rīgas Kongresu namā, (1.
vieta 6 – 9 gadu grupā par Rūjienas
Mākslas skolas darbu kolekciju);
• 2016.gads
������������������������������������
–�������������������������
��������������������������
Jānim Galzonam tiek piešķirta Imanta Ziedoņa fonda «Viegli» konkursa «Laiks Ziedonim» balva nominācijā
«Kedas».z
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Baznīca vieno
latviešus un dāņus

Teksts: M. E. Sīmane, foto:H.Wendelboe Bøcher

2017.gada 30.augustā

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 06.07.2017. līdz
15.08.2017.
reģistrēti 8 dzimušie:
5 meitenītes – Līna
Evelita, Ieva, Melānija,
Nikola, Melānija un 3
zēni – Patriks, Eduards Rafaēls, Maksims.

S
veicam ģimenes
ar dzīvē nozīmīgo
notikumu!

Valkas novada dome

Aizvadīti
mūžībā

J

ūlija beigās, desmit Valkas-Lugažu evaņģēliski
luteriskās draudzes locekļi viesojās pie māsu draudzes Lindholmā, Dānijā. Lindholmas
baznīca atrodas Dānijas pilsētā
Alborgā un mūsu draugi ir jau
vairāk nekā 10 gadus. Ikgadējo
tikšanos mērķis ir pilnveidot
savstarpējās attiecības, apmainīties pieredzē un iegūt jaunus
iespaidus. Ciemojoties Dānijā,
gribējām vēl tuvāk iepazīt un
izprast māsu draudzes darbošanos un baznīcas aktivitātes,
lai jauniegūto pieredzi ieviestu
arī mūsu draudzē. Piemēram,
jau šobrīd rit sarunas par jauna
sveču galda izveidi, līdzīgu
tam, kādu redzējām Lindholmas baznīcā. Protams, pārdomas raisīja atbalsts, kādu Dānijā baznīcām sniedz valsts. Tie
ir vairāki desmiti tūkstoši gadā
vienai baznīcai. Būtiska atšķirība no mūsu baznīcas, kura iztiek no iknedēļas draudzes locekļu ziedojumiem.
Esot Dānijā, piedalījāmies
draudzes pasākumos, kas ir
daudz brīvāki un atvērtāki.
Piemēram, pie baznīcas uzceļ
telti, cep gaļu, atskaņo dzīvo

mūziku un vienkārši priecājas
par kopā būšanu. Līdz šādiem
vakariem mums vēl jāaug, jo
draudzi ik gadu kuplina arvien
mazāk cilvēku, kā arī svētdienas dievkalpojumos redzams
krietni mazāks skaits apmeklētāju. Valkas pārstāvjiem bija iespēja būt klāt Dāņu draudzes
dzīvē un redzēt, cik vienoti un
draudzīgi viņi ir. Lindholmas
draudze ir kā viena liela ģimene, kur viens otru pazīst, rūpējas un vienmēr sagaida ar smaidu. Dāņi mūs sagaidīja ar lielu
siltumu un mīlestību, uzņemot
mūs savās mājās un pavadot ikdienas gaitās. Iepazinām arī
vietējo kultūru, apmeklējot Viduslaiku festivālu un populārus apskates objektus. Kā viens
no saviļņojošākajiem brīžiem
bija Hūnes baznīcas dārza apmeklējums, kur atdusas 23 latviešu Otrā pasaules kara bēgļi.
Nelielā piemiņas brīdī izpildījām latviešu tautasdziesmu «Es
karā(i) aiziedams», nolikām
svecītes un ziedu vainagu.
Paldies Valkas tūrisma informācijas birojam par palīdzību. z

Valkas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā no 06.07.2017. līdz
15.08.2017. reģistrēti
•mirušie:
Vladimirs Vasiļjevs (1950.),
Arturs Purgalis (1936.),
Velta Pūce (1935.), Alda
Martinsone (1928.), Inese
Lenša (1941.), Mirdza Pētersone (1937.), Skaidrīte
Ozola (1932.), Zinaida Sitova (1948.), Pēteris Ruņģis (1964.), Leonīds Trofimovs (1940.), Juris Karlauskis (1964.), Muza Petuhova (1927.), Haralds
Gaigalis (1934.), Pēteris
Eglītis (1939.).

Sveicam JUBILĀRUS!
Valkas pilsēta

Zita Sproģe 01.09., Ilga Kreile 01.09., Uģis Stilbiņš 02.09., Agrafena Proletova 02.09., Aija Paltiņa 02.09., Valērijs Kriviņš 03.09., Nadezda
Abena 03.09., Nadežda Peševiča 03.09., Olga
Bedrina 04.09., Jurijs Mitčenko 04.09., Sergei
Kaslev 05.09., Aivars Šauja 06.09., Ilva Jansone
07.09., Ilga Zābaka 08.09., Valda Andersone
10.09., Ziedonis Alksnis 10.09., Nikolajs Jevsejevs 10.09., Didzis Linde 10.09., Lelde Dienava
13.09., Brigita Klaipa 14.09., Dzintra Mežīte
15.09., Svetlana Svetlova 15.09., Arianda Grīnvalde 15.09., Jolanta Dudzinska 16.09., Imants
Vītiņš 17.09., Lidija Upīte 17.09., Viktors Volohs
18.09., Anna Šostaka 19.09., Ludmila Matvejeva
19.09., Vēsma Paškēvica 20.09., Uģis Putniņš
20.09., Aivars Veisis 20.09., Andris Rožlapa
20.09., Modris Elziņš 21.09., Inta Lāce 26.09.,
Ausma Portere 26.09., Māra Simtiņa 26.09., Ilze
Guļāne 26.09., Harijs Kaimiņš 29.09., Irina Posse 30.09., Oleg Volkov 30.09.

Ērģemes pagasts

Raitis Hesse 19.09., Austra Ludriksone 26.09.,
Larisa Lutere 29.09., Mārtiņš Šmits 30.09.

Kārķu pagasts

Juris Kūmiņš 01.09., Anna Fovriša 02.09., Velta
Kuratņika 07.09., Mārīte Biteniece 08.09., Guntars Krastiņš 10.09., Anna Šostaka 19.02., Ilze
Brice 25.09.

Valkas pagasts

Aldis Gailītis 04.09.,Valija Pāvuliņa 05.09., Biruta Jēruma 15.09.,Gaļina Karimova 24.09., Lilija Krastiņa 24.09.

Vijciema pagasts

Austra Krastiņa 16.09., Sandra Gaile 16.09.

Zvārtavas pagasts

Maira Vasiļjeva 05.09., Vaira Kūma 17.09., Maruta Kauliņa 22.09., Zina Veske 23.09.

Valkas novada dome

Izsakām līdzjūtību

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

tuviniekiem –

Valkas novada dome
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Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Skaists klasiskās mūzikas koncerts
skanēs Zvārtavas pagastā

Teksts: Evija Zeme, Mierkalna tautas nama vadītāja

P

ienākot septembrim, gaisā jau virmo
rudens smarža, kas liek mums mazliet
apstāties un apsvērt gada pirmās puses padarītos un nepadarītos darbus. Lai turpinātu
un paveiktu ieplānotos darbus ir nepieciešams
mazliet miera no ikdienas steigas.
Tādēļ svecīšu vakara ietvaros, 9.septembrī
plkst. 20.00 Mierkalna tautas namā gaidāms
skaists un emociju piepildīts klasiskās mūzikas koncerts «Emociju virpulis». Koncertā
Tiek gaidīts ikviens - gan tie, kas ir klasispiedalās jauni un enerģiski solisti – Jurģis
kās
mūzikas piekritēji, gan tie, kas ar to vēl
Marcinkevičs (bass), Viktorija Pakalniece
(soprāns), Diāna Bistere (mecosoprāns), nav saskārušies. Koncerta ieejas maksa EUR
2.00, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez
koncertmeistare: Veronika Rinkule.
maksas. z
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4030 eks.

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

Materiālus apkopoja:

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

Iespiests tipogrāfijā

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

Novadpētniecības stendā:

V

alkas pilsētas
kultūras nama
pasākumi

• No 18.jūlija līdz 16.septembrim
izstāde ar uzdevumu «Ko stāsta
akmeņi? Iepazīsim piemiņas vietas Valkā!».
• No 18.septembra līdz 18.oktobrim izstāde «Rakstniece no Rikandas krastiem. Vija Upmale».

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

• Līdz 31.augustam mākslinieka Jāņa Sīmaņa jubilejas atceres
izstāde.
• No 1.septembra līdz 28.oktobrim izstāde «Vizītkarte»: valcēniešu atpazīstamības apliecinājums 20.gs. sākumā.
• No 1.septembra līdz 29.septembrim izstāde «Uz patiesiem faktiem»: vēsturiskie romāni.

PASĀKUMI
12.starptautiskais laikmetīgā
•
14.septembrī
plkst. 18.00 «Kad
teātra festivāls «Tālvils 2017»:

• 7.septembrī plkst. 17.00 lielajā
zālē festivāla atklāšana un Balvu
neredzīgo cilvēku teātra kopa «Redzēt ar sirdi» (Latvija) – Selmas
Lāgerlēvas un kristīgā izdevuma
«Mieram tuvu» teksti literāra kompozīcijā «Vārds»;
• 7.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Pleskavas Jauniešu teātra «Teatr Slova» (Krievija) izrāde pēc
Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem «Lakstīgala»;
• 7.septembrī plkst. 20.30 lielajā
zālē Tallinas Krievu jauniešu teātra (Igaunija) izrāde «Edīte Piafa.
Dzīve uz kredītu»;
• 8.septembrī plkst. 17.00 lielajā
zālē Telavivas Eksperimentālais
teātra «Eldar» (Izraēla) izrāde Semjuels Bekets «Gaidot Godo»;
• 8.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Rakveres teātra «Jabloko»
(Igaunija) izrāde Asja Kotļar
«Mammas»;
• 8.septembrī plkst. 21.00 lielajā
zālē Sanktpēterburgas Pētera Lielā
politehniskās universitātes teātra
(Krievija) izrāde pēc Aleksandra
Arbuzova lugas «Mans nabaga
Marats» motīviem «Maratiņš»;
• 9.septembrī plkst. 17.00 lielajā
zālē Belgorodas Neatkarīgā jauniešu teātra «Novaja scena – 2»
(Krievija) izrāde «Sāls»;
• 9.septembrī plkst. 18.30 lielajā
zālē Jiveskiles teātra «Art – Master» (Somija) izrāde pēc Loras Kaningemas romāna «Skaistie ķermeņi» motīviem «Meitenes».
• 9.septembrī plkst. 20.30 lielajā
zālē Ņižņijnovgorodas Neteātris
drāmas un komēdijas «Lifts»
(Krievija) izrāde Dmitrijs Suhoterins «Eņģeļi».
Ieeja uz katru izrādi EUR 1.00, uz
visām kopā EUR 5.00.

novadpētniecības
Valkasmuzejā

• 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..

vārdi uzplaukst ziedos» Smaidas
Maskinas dzejas krājuma atvēršana (smilteniete, floriste, dzejniece, šīs ir viņas pirmais iespiestais
krājums).
• 21.septembrī plkst. 18.00 tikšanās ar Inesi Prisjolkovu, grāmatas «100 dienas, kas mainīs pasauli» autori.
• 23.septembrī «Valkas novada
dzejas diena. Pēteram Brūverim
– 60».

Bērnu literatūras nodaļā:

• 1.septembrī plkst. 11.30 pasākums bērniem «Ačum, bačum,
čummā, bums! Septembris pie
mums!».
• 16.septembrī no plkst. 11.00
līdz 12.00 Tiekamies BĒRNU
RĪTĀ!

dakai – 85.
• No 4. līdz 17.septembrim Prezidentam Kārlim Ulmanim 140.
• No 7. līdz 17.septembrim Dzejas dienas. Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150.
• No 18. līdz 30.septembrim
«Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzināja».

Valkas pagastā

Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža»

• No 4.septembra līdz 9.oktobrim
Valkas māksla skolas un studijas
audzēkņu darbu izstāde – gleznojumi uz zīda «Ziedošā vasara». Ieeja bez maksas.
• 8.septembrī plkst. 18.00 muzikāli literārais vakars «Dzejas dienas noskaņās». Sirsnīgas sarunas
un dziesmas pie tējas tases ar Valkas novada literātu apvienību. Ieeja bez maksas.
• 28.septembrī plkst. 16.00 kulinārā pēcpusdiena «Ko interesantu ziemā ēdīsim?» Lugažu bibliotēkā.

Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā:

• No 4.septembra izstāde, kas
veltīta Dzejas dienām.

Vijciema pagastā

• 1.septembrī
plkst.
10.30
1.septembra svinības Vijciema
pamatskolas skolēniem «Garais
starpbrīdis ar jestro skolotāju
Jūlu Klimpiņu» Vijciema tautas
namā.
• 9.septembrī plkst. 17.00 klasiskās mūzikas koncerts «Emociju
virpulis» Vijciema tautas namā.
Piedalās: Jurģis Marcinkevičs
(bass), Viktorija Pakalniece (soprāns), Diāna Bistere (mecosoprāns),
koncertmeistare Veronika Rinkule.
• 15.septembrī plkst. 17.00 dzejas pēcpusdiena «Rudenīgas noskaņas dzejā» Vijciema bibliotēkā.
Piedalās Anita Anitīna ar draugiem.
• 23.septembrī plkst. 17.00 Svecīšu vakara Dievkalpojums Vijciema baznīcā.
• 23.septembrī plkst. 18.00 klasiskās mūzikas koncerts «Uz zelta stīgas» Vijciema baznīcā. Piedalās Līga Veinberga un Lolita Medne.

Z

vārtavas pagastā

• 9.septembrī plkst. 20.00 klasiskās mūzikas koncerts «Emociju
virpulī» Mierkalna tautas namā;
Ieejas maksa EUR 2.00.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams
mainīt. Sekojiet informācijai www.
valka.lv vai interesējieties pie
pasākuma rīkotājiem!

Ērģemes pagastā

Turnas tautas namā:

• 30.septembrī plkst. 17.00 Ērģemes kapos Svecīšu vakars;
• plkst.18.30 Turnas tautas namā
dziedošās Tihovsku ģimenes
koncerts.

Kārķu pagastā

• 8.septembrī plkst. 13.00 tikšanās ar Jāni Brīmani – zīmējumu
izstādes autoru tautas nama kamīnzālē.
• 12.septembrī plkst. 13.00 Dzejas pēcpusdiena «Uz zemes nav
taisnības...» Kārķu bibliotēkā.
• 14.septembrī ekskursija uz
Alūksni (sīkāka informācija – tautas namā, 26365892).
• 23.septembrī plkst. 11.00 Rudens tirdziņš Dabas koncertzālē.
• No 15.septembra tautas nama
kamīnzālē – Briču ģimenes gleznu izstāde.

Izstādes Kārķu bibliotēkā:

• No 1. līdz 30.septembrim Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas
2017 kolekcija.
• No 1. līdz 7.septembrim «Nedrīkstam ļaut tumsai sevi piepildīt» – Dzejniecei Lijai Brī-

Vidzemnieku dārza svētki 2017. Foto: U.Raibacis

F

oto stūrītis

