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Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā,
Visi labi pasākumi, kas notika novadā

J

āņi Valkas novadā ielīgoti godam – sākot ar 15.jūnija Jāņu ielīgošanu pie Lugažu muižas, kur
pulksten 24.00 tika dots starts
neparastam pasākumam – skrējienam kažokos, kur pirmo vietu
izcīnīt izdevās Edgaram Zalužinskim. Pasākumu kuplināja «Nāburgi», «Vecie turnavieši», «Romaškas» un citi Lugažu muižas
pašdarbības kolektīvi.
Pēc tam Jāņu dienu noskaņām
17.jūnijā pievienojās kārķēnieši. Šeit
jau tradicionāli notika Jāņu zolītes
kauss, pļaušanas sacensības, komandu sacensības – gatavošanās
svētkiem. Pagastmājas pagalmā
skaisti izskanēja Ķoņu folkloras
ansambļa līgodziesmas, ikviens varēja baudīt sieru un alu kā Jāņos
pienākas, kā arī iegādāties lauku
labumus. Pļaušanas sacensībās savu prasmi rādīja 6 vīri un 5 sievas.
1.vietu sievu grupā izcīnija Arta
Pūpola, 2.vietu – Ija Eglīte, 3.vietu
– Lūcija Bētaka. Vīru grupā – 1.vieta
Ērikam Jukāmam, 2.vieta – Atim
Lielbārdim, 3.vieta – Ritvaram Bez-

šapočņikovam. Visi 3 zolītes kausi
šoreiz aizceļoja kaimiņiem – 1.vieta
Haraldam Danebergam (Rūjiena),
2.vieta – Uldim Cimdiņam (Naukšēni), 3.vieta – Aivim Lācim (Rencēni).
Vijciemieši ielīgoja Vijas upes
krastā 20.jūnijā, dodoties kopīgā
pārgājienā pa pļavām un pinot ziedu vainagus, atpazīstot jāņuzāles.
Svētku noskaņas turpinājās Līgo
naktī, kurā spēlēja paši vijciemieši.
20.jūnija vakarā ar dziesmām,
dejām, sieru, jāņuzālēm un ugunskuru vasaras saulgrieži tika ielīgoti
arī Valkas novadpētniecības muzejā.
Uz kopīgām rotaļām un dančiem
gan muzeja pagalmā ap ozolu un
ugunskuru, gan lielajā zālē visus
aicināja Valkas kultūras nama folkloras deju kopa «Sudmaliņas», bet
ar skanīgām līgo dziesmām priecēja
folkloras kopa «Mežābele» no Jērcēniem. Kopīgi tika pīti vainagi,
aizdegts ugunskurs, saimniece (Līga Pandalone) visus cienāja ar
pīrāgiem un sieru, bet saimnieks
(Jānis Brīdiņš) – ar alu un kvasu.
Kopā ar valcēniešiem vasaras saulgriežu tradīcijas iepazina arī viesi
no Krievijas – Gatčinas pilsētas
mākslas skolas audzēkņi un pedagogi.
21.jūnija vakarā zvārtavieši noskatījās Mēru amatierteātra izrādi
«Aizdodiet man tenoru».
23.jūnijā Skroderdienu noskaņās
ērģemieši sagaidīja Līgo vakaru ar
uzvedumu «Ārprāts, atkal Jāņi
klāt!», valcēnieši zaļumballē sagaidīja Jāņu rītu ar muzikantu Krūmiņu ģimeni.
Šogad ielīgošanas pasākumi Valkas novadā bijuši raibi un krāsaini
kā Jāņu vainaga ziedi. Lai tā būtu
vienmēr! Tā turpināt! Tautas tradīcijas bagātina ikvienu dvēseli un
dod spēku ikdienai! v
Sandra Pilskalne

Dziesmas, senču saknes un savējo atbalsts palīdz
Atim Lielbārdim iegūt 2.vietu Kārķu pļaušanas sacensībās

Konkursa «Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā
2012» žūrijas komisija vērtēs izvirzītos pretendentus:
• 4.jūlijā Valkas pilsētā un Valkas pagastā
• 5.jūlijā Vijciema pagastā un Zvārtavas pagastā
• 6.jūlijā Ērģemes un Kārķu pagastā
(Konkursa nolikumu skatīt 2.lappusē)

«Cik tālu vēl Līgovakars?» – vaicā Jāņabērni
lasot trejdeviņas zālītes Vijciema pļavās

Valcēnieši atzīst – mācīties senas rotaļas un deju soļus ir interesanti
ne tikai tālajiem viesiem no Gatčinas, bet arī mājiniekiem

Atcel vārtus, Jāņu māte,
Nu nes zāles Jāņa bērni,
Jāņa bērni nokusuši,
Jāņa zāles lasīdami.

Paldies, Ērģeme –
svētki izdevušies!

Spītējot laika apstākļiem, Valkas
novada svētki Ērģemes pagastā pie-

rādīja, ka spējam būt kopā notikumu
virpulī un priecāties.
Ērģemieši pārliecinoši apliecināja, ka,
strādājot komandā, prot sagaidīt un
svinēt svētkus sakārtotā vidē. Liels
paldies par ieguldīto darbu Jānim Kramam, Mārtiņam Kreilim, Līgai Kramai,
Līvijai Kreilei, Andim Sulam un viņu
palīgiem, kuri ar savām idejām un darbu
palīdzēja svētku sekmīgai norisei.
Paldies Ērģemes pagasta zemniekiem
par grandiozo lauksaimniecības tehni-

kas parādi! Paldies Mārtiņam Kreilim
par izsmeļošiem komentāriem un stāstījumu, kas pat jauniešiem deva iedvesmu un pārliecību, ka arī nelielos pagastos var veiksmīgi saimniekot.
Paldies pilsētas un pagastu komandām,
kas deva iespēju uz mūsu ikdienu
paskatīties pozitīvi, ar smaidu un jaukām emocijām.
Paldies pagastu pārvaldēm, visiem
atbalstītājiem un skatītājiem, kuri
nenobijās no laika apstākļiem un izbaudīja šos svētkus kopā ar mums. v
Kārlis Albergs,
novada domes priekšsēdētājs

Valkas novada domes 31.maija sēdē pieņemtie lēmumi
• Līdzfinansēt biedrības «Biedrība «Ērģemes bruņinieku pils»» izstrādāto projekta iesnieguma «Informatīvā platforma
«Ērģemes bruņinieku pils»» ietvaros
plānotā stenda (3 m x 1,5 m) un norādes
uz pilsdrupām uzstādīšanu EUR 500
apjomā, ja projekts tiks atbalstīts «Sabiedrība ar dvēseli» 2012.gada projektu
konkursa ietvaros, ko organizē biedrība
«Lauku partnerība Ziemeļgauja», sadarbībā ar Nīderlandes «Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij» fondu.
Projekta kopējais finansējums EUR 1000.
• Apstiprināt Valkas novada domes
saistošos noteikumus Nr.12 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Valkas novadā».
• Norakstīt automašīnu VAZ 2105
(valsts reģistrācijas Nr.AJ 3069).
• Iznomāt Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpas ar kopējo platību –
294,56 m2. Apstiprināt nosacīto nomas
maksu Ls 0,80 – par 1m2. Apstiprināt izsoles nolikumu «Valkas pilsētas Kultūras
nama kafejnīcas telpu noma». Izsoles
organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldību
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai. Noteikt izsoles pieteikumu
atvēršanas laiku – 2012.gada 15.jūnijs
plkst.15:00.
• Noteikt, ka publiska pasākuma rīkošanas atļauju vai pamatotu atļaujas atteikumu Valkas pilsētas teritorijā izsniedz domes izpilddirektors, bet atļauju
pagastā – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs. Apstiprināt veidlapas – publiska
pasākuma pieteikuma iesniegums un
atļauja rīkot publisku pasākumu.
• Kopā ar citām pašvaldībām dibināt
biedrību «Ziemeļvidzemes volejbola skola». Noteikt, ka visus dibinātāja lēmumus
iepriekšminētajā biedrībā Valkas novada
domes vārdā pieņem domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
• Piešķirt līdzekļus sabiedrībai svarīgu
objektu nodrošināšanai un uzturēšanai:
– Valkas pamatskolai (PVC logu nomaiņai, bibliotēkas telpu remontam un
aprīkojuma iegādei, apgaismojuma armatūras nomaiņai) – Ls 17 000;
– Valkas Mūzikas skolai (zāles remonts)
– Ls 17 600;
– Valkas ģimnāzijai (2.stāva remonts) –
Ls 16 369;
– Siltumtrašu rekonstrukcijai: Lauktehnikas rajonā – Ls 35 000 un Merķeļa ielā
13 un 13A – Ls 20 600;
– Afišu stendu izgatavošanai – Ls 10 580;
– Ausekļa ielas siltumtrases labiekārtošanai – Ls 76 000;
– Ausekļa ielas tilta remontam – Ls 4000;
– Tālavas ielas virskārtas asfaltēšanai –
Ls 21 000;
– Bērnu un jauniešu centram «Mice»
(telpu remontam) – Ls 3300;
– Bērnu rotaļu laukuma nojaukšana PII
«Pasaciņa» – Ls 2000;
• Atbalstīt projektu «Bungu komplekta
iegāde Valkas novada Bērnu un jauniešu
centra «Mice» vajadzībām» «Hipotēku
un zemes banka» Klientu kluba «Mēs
paši» 2012.gada projektu konkursam.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 650. Pēc
projekta atbalstīšanas, Valkas novada
dome piedalīsies ar līdzfinansējumu Ls
200.
• Atļaut SIA «Valkas pilsētas tirgus» organizēt ielu un izbraukuma tirdzniecību
katru tirgus dienu. Atļaut organizēt ielu
un izbraukuma tirdzniecību 2012.gadā
Valkā, Rīgas ielā 7A un Sēlijas ielā, no
Rīgas ielas līdz Smilšu ielai, šādos datumos: 26., 27., 28.jūlijā; 23., 24., 25.augus-

tā; 27., 28., 29.septembrī; 25., 26., 27.
oktobrī; 22., 23., 24.novembrī; 20., 21.,
22.decembrī.
Izsniegt SIA «Valkas pilsētas tirgus» atļauju ielu un izbraukuma tirdzniecības
organizēšanai Valkā, Rīgas ielā 7A un
Sēlijas ielā, no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai, un pilnvarot SIA «Valkas pilsētas tirgus» valdes priekšsēdētāju Skaidrīti Pavlovu izsniegt atļaujas tirdzniecībai un
iekasēt maksu par ielu un izbraukuma
tirdzniecības vietām.
• Organizēt konkursu «Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā
2012» laikā no 2012.gada 2.jūlija līdz
2012.gada 1.septembrim. Apstiprināt
konkursa «Sakoptākā dzīves vieta un
darba vieta Valkas novadā 2012» nolikumu Nr.6.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.13 «Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas».
• Atbalstīt izstrādātā projekta «Bērnu
rotaļu laukums Kārķu pagastā – sakārtotai videi un kustību priekam» iesniegšanu VAS «Hipotēku un zemes
banka» projekta Klientu klubs «Mēs
paši» projektu konkursam. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansēt Ls
180 bērnu rotaļu laukuma izveidošanai
Valkas novada Kārķu pagastā. Kopējās
projekta izmaksas Ls 680, no kurām Ls
400 ir VAS «Hipotēku un zemes bankas»
finansējums, Ls 180 – Valkas novada domes līdzfinansējums un Ls 100 – pašu
ieguldījums. Atļaut īstenot projektā
minētās darbības uz daļas no Valkas novada domei piederošā zemes gabala
«Tautas nams».
• Uzdot Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai sniegt
iedzīvotājiem pakalpojumu – individuālo
dzīvojamo ēku pieslēgšana Valkas novada domes īpašumā esošajiem ūdens
un kanalizācijas tīkliem. Noteikt, ka pakalpojums sniedzams tikai pēc līguma
noslēgšanas ar dzīvojamās ēkas īpašnieku
un Valkas novada domi. Līgumu pašvaldības vārdā, saskaņojot ar Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju, Valkas pilsētas teritorijā slēdz domes izpilddirektors, bet pagastā – attiecīgā pagasta
pārvaldes vadītājs. Noteikt, ka pēc ēkas
īpašnieka lūguma līgumā var tikt noteikta maksājuma sadalīšana pa daļām, uz
laiku ne ilgāku par vienu gadu, samaksu
veicot katru mēnesi, proporcionāli termiņam. Pirms darbu uzsākšanas ēkas
īpašniekam jāveic samaksa, ne mazāka
kā 20% no līguma summas.
• Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību
«Valkas Dāmu klubs», par telpu Valkas
pilsētas kultūras namā, E.Dārziņa ielā 8,
Valkā (palīgtelpa Nr.52) ar kopējo platību
8,6 m2 nodošanu lietojumā uz laiku līdz
pieciem gadiem bez maksas, par ko
biedrība no savas puses nodrošinās pašvaldībai informatīvus un izglītojošus
pasākumus sociāli mazaizsargātajām
iedzīvotāju grupām.
• Atbalstīt medību koordinācijas padomes izveidošanu Valkas novadā. Uzdot novada domes teritorijas plānotājam
Ingaram Siliņam un projektu vadītājam
Eduardam Ivļevam, sadarbojoties ar
Mednieku Savienības Ziemeļvidzemes
reģiona valdi, iesniegt priekšlikumu par
personālijām un nolikuma projektu apstiprināšanai domes sēdē. v

NOLIKUMS

Valkā
2012.gada 31.maijā 						

Nr.6

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr.6, 11.§.)

Konkursam «Sakoptākā dzīves vieta un
darba vieta Valkas novadā 2012»

1. Mērķi
1.1. veicināt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes apkārtējas ainavas
sakopšanā un labiekārtošanā ap savām dzīvojamajām mājām un darba
vietām;
1.2. popularizēt apkārtējās vides sakoptības veiksmīgākos risinājumus.
2. Nominācijas un pretendenti
2.1. Konkursā par sakoptāko dzīves vietu un darba vietu Valkas novadā
tiek vērtēti turpmāk uzskaitītie objekti (turpmāk – objekti) un tiks noteikti laureāti šādās nominācijās:
2.1.1. «Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja» (Valkas pilsētā, pagastu
un ciematu centros),
2.1.2. «Sakoptākā vasarnīca (mazdārziņš)»,
2.1.3. «Sakoptākā lauku sēta»,
2.1.4. «Sakoptākā zemnieku saimniecība, kas nodarbojas ar ražošanu»,
2.1.5. «Sakoptākā daudzdzīvokļu māja»,
2.1.6. «Sakoptākais industriālais ražošanas objekts»,
2.1.7. «Vides odziņa» (mazā arhitektūras forma (vārti, pastkastīte, strūklaka, aka, mājas vārds, norādes zīme un tml.), puķu dobe, ūdenstilpne vai
cits oriģināls neliela formāta vides elements,
2.1.8. «Skaistais koks» (neparasta izmēra, formas vai sugas kokveida
augs);
2.1.9. papildnominācijā – «Sakoptākais un savdabīgākais Valkas novada
daudzdzīvokļu mājas balkons (lodžija)».
2.2. Dalībai konkursā līdz 2012.gada 2.jūlijam:
2.2.1. pretendenti var pieteikties paši;
2.2.2. pretendentus var ieteikt jebkurš iedzīvotājs vai sabiedriska organizācija;
2.2.3. pretendentus no pagastiem apzina un piesaka pagasta pārvalžu vadītāji;
2.3. Pretendentu var pieteikt, ja no viņa ir saņemta piekrišana dalībai konkursā.
2.4. Par katru pretendentu ir jānorāda: pretendenta vārds, uzvārds, telefona numurs, objekta adrese, objekta īpašnieks (ja tā ir cita persona).
3. Vērtēšana
3.1. Par katru objektu žūrija piešķir 0 līdz 10 balles:
3.1.1. nominācijās 2.1.1. – 2.1.6. objekti tiek vērtēti pēc sekojošiem
kritērijiem:
– sakoptība (tehniskais stāvoklis),
– funkcionalitāte,
– vizuālais iespaids:
Teritorijas Pieguļošā Apstāplānojums ārējā teri- dījumi
torija

1

2

3

Celiņi, Zāliens Karoga
lauvieta
kumi

4

5

6

Atkritumu
apsaimniekošana

Atpūtas vieta
un konstrukcijas

7

8

3.1.2. objekti nominācijās 2.1.8. un 2.1.9. tiek vērtēti pēc vizuālā iespaida;
3.1.3. papildnominācijā 2.1.9. «Sakoptākais un savdabīgākais Valkas
pilsētas daudzdzīvokļu mājas balkons» konkursa kritējus nosaka, objektus vērtē un iesaka apbalvošanai nevalstiskā organizācija biedrība «Valkas Dāmu Klubs».
3.2. Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem var vērtēt arī īpašus,
attiecīgajam objektam atbilstošus kritērijus, piemēram: videi draudzīga
saimniekošana vai risinājumi, oriģinalitāte, īpašs ieguldījums un darba
kvalitāte. Par to žūrija var piešķirt pārsteiguma balvas.
3.4. Konkursa žūrijai ir tiesības ierosināt izvirzīt un atzīmēt visnesakoptāko
dzīves vietu un darba vietu, ja tāda tiek pamanīta.
3.5. Konkursa žūrija (pagastos – pagasta pārvaldes) savlaicīgi (orientējoši
– trīs dienas iepriekš) saskaņo ar katru pretendentu objekta apskates laiku.
3.6. Iepriekšējo trīs gadu laureāti var tikt vērtēti tikai citās nominācijās.
4. Konkursa norises laiks, rezultāti un laureātu apbalvošanas kārtība
4.1. Konkurss notiek 2012.gadā no 2.jūlija līdz 1.septembrim.
4.2. Informācija par konkursa norisi tiek ievietota laikrakstos «Ziemeļlatvija» un «Valkas Novada Vēstis» un Valkas novada mājas lapā.
4.3. Konkursu laureāti tiek apbalvoti kopīgā pasākumā, pasniedzot Valkas novada domes Pateicības rakstus un balvas.
4.4. Balvās paredzētas dāvanas. Par balvu iegādi atbild Valkas novada
Attīstības un plānošanas nodaļa.
5. Žūrija
5.1. Guntis Bašķis, Valkas novada domes izpilddirektors – žūrijas komisijas priekšsēdētājs;
5.2. Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,
5.3. Ilona Krastiņa – Valkas novada iedzīvotāja, Dārzu un ainavu
arhitektūras tālākizglītības kursu absolvente,
5.4. Mudīte Arone, Pensionāru kluba «Zelta rudens» pārstāve.
5.5. Inese Vehi – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja,
Ainavu arhitektūras kursu absolvente,
5.6. Aija Jurjāne – Valkas novada domes juriste, Ainavu arhitektūras
kursu absolvente;
5.7. Inguna Medne – Valkas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste;
Valkas novada domes priekšsēdētājs 			

K. Albergs

1.

Kārķos gatavojas Pagasta svētkiem

Ceļazīme uz Varšavu

jūnijā Valmierā, Jāņa Daliņa
stadionā norisinājās Starptautiskās
vieglatlētikas sacensības jauniešiem
«Valmieras spēles 2012» (I kārta) un
notika atlase starptautiskām bērnu
sacensībām Polijā. Konkurence
latviešiem bija arī jaunie sportisti
no Igaunijas. Sacensībās kopumā
piedalījās ap 600 jauno vieglatlētu,
tai skaitā – arī Valkas novada Bērnu
– jaunatnes sporta skolas (BJSS)
audzēkņi.
Jana Šulce ar rezultātu 43,34
metri ieguva 1.vietu bumbiņas
mešanā, līdz ar to izcīnot iespēju

startēt starpvalstu bērnu sacensībās,
kas no 8.līdz 10.septembrim notiks
Varšavā. Vēl savās grupās godalgoto 3.vietu bumbiņas mešanā izcīnīja
Veronika Lisovska (37,22 metri) un
Ilona Milberga (42,23 metri).
Savukārt 2.jūnijā Valmieras pilsētas
atklātajā čempionātā vieglatlētikā
šķēpmetējs Artūrs Meirēns ar rezultātu 54,07 metri izcīnīja 3.vietu un
izpildīja normatīvu startiem Latvijas
III Olimpiādē, kas no 6.līdz 8.jūlijam
notiks Liepājā. v
Lija Krūkliņa,
Valkas novada BJSS metodiķe

Visi aicināti piedalīties tradicionālajos Kārķu Pagasta svētkos. Pa-

sākumi notiks 5., 10. un 11.augustā.
5.augustā pulksten 16.00 Kārķu baznīcā notiks koncerts «Čella un akordeona burvība». Spēlēs Ksenija Sidorova un Gunita Āboltiņa.
10.augustā plenērs kopā ar Donaldu
Smelteri. Aicināti visi, kuri vēlas zīmēt
un gleznot dabā. Šajā dienā notiks arī velobrauciens pa Kārķu ceļiem. Aicinām
jau laikus sagatavot savus velosipēdus
un sarūpēt ķiveres, kas nepieciešamas
drošībai. Dienas laikā notiks ziedu
kompozīcijas kārtošana – veltījums savam pagastam. Pulksten 19.00 Kārķu
amatierteātra izrāde «Kaimiņu būšana».
11.augustā diena veltīta sportam un

mūzikai. Pulksten 8.00 sāksies zolītes
čempionāts, pulksten 12.00 sporta
svētku atklāšana. Būs dažādi interesanti
pārsteigumi – ielu vingrotāju demonstrējumi, kuros ikvienam būs iespēja iesaistīties, autobraukšanas veiklības sacensības un dažādas citas sportiskas aktivitātes. Pulksten 20.00 koncerts «No maliņu maliņām», pēctam
balle. Visas dienas garumā bērni varēs
baudīt izklaidi piepūšamajās atrakcijās.
Aicināti pieteikties visi dziedošie,
dejojošie vai muzicējošie kārķēniešu
bērni un mazbērni, kuri pašreiz nedzīvo
Kārķos.
Jau laikus ieplānojiet kalendārā šīs dienas, lai skaisti, interesanti un aktīvi
pavadītu laiku Kārķos! v
Sandra Pilskalne

Aicina piedalīties Valkas pagasta sporta spēlēs

21.jūlijā pie Valkas pagasta
Saieta nama «Lugažu muiža» notiks
Valkas pagasta sporta spēles.

Uz goda pjedestāla Jana Šulce, kura izcīnījusi
iespēju startēt sacensībās Varšavā

Reģistrēšanās sacensībām – no
plkst.9.00, atklāšanas parāde –
plkst.10.00, apbalvošana – ap
plkst.18.00.
«Startējot komandā, tās sastāvā
jāpiesaka 3 vīrieši (zēni) un 3 sievietes
(meitenes) un 2 rezervistus – pa vienam no katra dzimuma. Katrai komandai jābūt savam nosaukumam,
devīzei un kapteinim. Ikvienam būs

iespēja piedalīties individuālajos
sporta veidos un aktivitātēs,» stāsta
saieta nama «Lugažu muiža» vadītāja
Kristīne Ganiņa.
Pēc sportošanas, ap plkst.22.30 būs
diskotēka, kopā ar DJ Demujanu.
Sīkāka informācija un pieteikšanās
iespējas pa e-pastu valkatn@valka.lv
vai pa mob. tel. 29694141 (Kristīne
Ganiņa)
Sporta spēlēs aicināti piedalīties ne
tikai Valkas pagasta iedzīvotāji, bet
ikviens, kas vēlas aktīvi atpūsties! v
Sandra Pilskalne

Rekonstruēts Valkas Novadpētniecības muzeja stāvlaukums

V

eiksmīgi noritējuši Valkas Novadpētniecības muzeja
stāvlaukuma rekonstrukcijas
darbi. To ietvaros paplašināta
iebrauktuve no Cimzes ielas
uz stāvlaukuma teritoriju un
atjaunots stāvlaukuma segums. Rekonstrukcija tiek
veikta, lai radītu iespēju pie
muzeja piekļūt arī lielāka
izmēra autobusiem.
Saskaņā ar iepirkumu, stāv-

laukuma
rekonstrukcijas darbus veica SIA «Limbažu
ceļi» (darbu izmaksas ir 12 199,99 LVL,
tai skaitā PVN), būvuzraudzību – SIA
«PRO VIA» (230,43
LVL, PVN 22 % – 50,69 LVL)
un autoruzraudzību – SIA
«Ceļu komforts» (230,43 LVL,
PVN 22 % – 50,69 LVL).
Muzeja stāvlaukums tika
rekonstruēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekta «Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pār-

robežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē» ietvaros. Kopējais Valkas novada
domes budžets projektā ir
31 889,89 EUR, no kura Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmas
finansējums
ir
28 700,90 EUR vai 90%. Valkas
novada domes līdzfinansējums sastāda 10 %, no kuriem
5 % ir valsts budžeta dotācija.
Šī projekta ietvaros aktivitātes notiek Via Hanseatica
tūrisma maršrutā, kas savieno
trīs valstis – Latviju, Igauniju
un Krieviju no Sanktpēterburgas caur Narvu/Ivanovogorodu, Tartu, Valku/Valgu, un veicinot projekta teritoriju bas un projektu daļas projektu
vadītāja Jana Putniņa, tālr.
Valmieru līdz Siguldai, uzs- ilgtspējīgu attīstību. v
64722250.
verot katras vietas unikalitāti
Papildus informācija: Attīstī-

Valkā viesojas projekta «Border light» partneru pašvaldības – Gatčinas delegācija

No 18.līdz 22.jūnijam
pieredzes apmaiņas vizītē

Valkā viesojas pieci audzēkņi
un divi pedagogi no Gatčinas
pilsētas mākslas skolas. Šī
vizīte ir viena no Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta
«Robežgaisma»
(«Border
light») ietvaros plānotajām
aktivitātēm. Vienlaicīgi ar
mākslas skolas pārstāvjiem
Valkas pilsētā ieradās arī
Gatčinas pilsētas kultūras
nodaļas vadītāja Tatjana Jefimova un Gatčinas teātra
režisore Tamāra Šmakova.
Vizītes pirmajā dienā, 18.jūnijā Gatčinas delegāciju uzņēma Valkas novada domes
priekšsēdētājs Kārlis Albergs,
pēc tam delegācija devās uz
Valkas mākslas skolu.
Gatčinas mākslas skolas
audzēkņiem un pedagogiem
piecu dienu laikā ir plānotas

Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece
iepazīstina Gatčinas delegāciju ar skolas darbu un
audzēkņu diplomdarbiem
kopīgas darbnīcas ar Valkas
mākslas skolas pedagogiem
un audzēkņiem, iepazīšanās
ar Valku/Valgu (projekta koordinatora Aivara Ikšeļa vadībā),

ekskursija pa Vecrīgu un
Mākslas muzeja «Birža» apmeklējums, Smilšu namiņa
apskate Siguldā, piedalīšanās
Jāņu ielīgošanā pie Valkas no-

vadpētniecības muzeja, maizes cepšanas tradīciju iepazīšana Blomes pagasta «Donās» un pats galvenais – Gatčinas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes atklāšana
piektdien, 22.jūnijā.
18.maijā notika projekta
darba grupas sanāksme, kurā
piedalījās Valkas novada domes projekta vadītāja Gunta
Smane, projekta koordinators
A.Ikšelis, projekta koordinatora asistente Mārīte Meļķe,
projekta grāmatvede Līga Beitika, Gatčinas pilsētas administrācijas projekta vadītāja
Tatjana Jefimova un projekta
vadītājas asistente Tamāra
Šmakova. Šai pat dienā notika arī pirmā projekta vadības
grupas tikšanās, kurā piedalījās Valkas novada domes
priekšsēdētājs Kārlis Albergs,
priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Gatčinas pilsētas
vadītāja pilnvarotā persona
T.Jefimova un projekta va-

dītāja G.Smane. Abās iepriekšminētajās sanāksmēs tika izskatīti dažādi abu pašvaldību
sadarbības jautājumi veiksmīgai projekta ieviešanai.
Šī gada oktobrī ir plānota
astoņu Valkas mākslas skolas
pedagogu pieredzes apmaiņas
vizīte un nākošā gadā – mūsu
mākslas skolas 5 audzēkņu un
2 pedagogu vizīte uz Gatčinas
pilsētu.
Valkas novada dome, sadarbībā ar Gatčinas pilsētas
administrāciju, laikā no 2012.
gada 1.aprīļa līdz 2013.gada
30.augustam ieviesīs Igaunijas
– Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības projektu «Robežgaisma» (angļu valodā «Border light», projekta Nr.ELRI –
135). Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome
un projekta partneris –
Gatčinas pilsētas administrācija. v
Gunta Smane, projekta
«Robežgaisma» vadītāja
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Būvinženiera amata vietas
izveide Valkas novadā
attaisnojusies

N

N

o 2010.gada 1.septembra Valkas novada
domē Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1.
aktivitātes «Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem» projekta
«Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības veicināšanai» (projekta
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005,
vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/
005/015) ietvaros tika izveidota būvinženiera
amata vieta un konkursa kārtībā darbā
pieņemts Māris Zālītis.
Būvinženiera pienākums ir sagatavot būvniecības pieteikumus – uzskaites kartes,
iesniegšanai novada būvvaldē, sagatavot
pasūtītāja «Uzdevumu projektēšanai» Valkas
novada domes būvobjektiem, izstrādāt
tehniskās specifikācijas būvniecības iepirkumiem, sagatavot būvniecības tāmes nelieliem
investīciju un citu projektu būvniecības pieteikumiem, saskaņot Valkas novada domes
pasūtīto projekta dokumentāciju pirms tās
akceptēšanas būvvaldē, sagatavot Valkas novada domes būvobjektu projektēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, apkopot nepieciešamos tehniskos noteikumus,
organizēt un pārraudzīt pašvaldības infrastruktūras objektu būvniecību un ekspluatāciju,
atbilstoši būvnormatīvu prasībām. M.Zālītis
darbojas novada domes iepirkuma komisijā,
izvērtē ar būvniecību saistītos iepirkumus.
Būvinženieris ir līdzdarbojies Valkas novadā
ieviestajos Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētos projektos un projektos, kuru ieviešana vēl
turpinās: ERAF projektā «Tranzīta maršruta
ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā», ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas projektos Valkas un Kārķu pagastos, ELFLA
projektā «Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana», Kohēzijas fonda
projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā II kārta» un citos.
Projekts «Būvinženiera amata vietas izveide
Valkas novada attīstības veicināšanai» noslēdzas 2012.gada 31.augustā. Ar ESF starpniecību 100% no projekta finansē ES. Apakšaktivitāti administrē Valsts reģionālā attīstības
aģentūra. v
Gunta Smane,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Visu daru es ar prieku

o 19. jūnija līdz 22. jūnijam
Kārķos notika vasaras nometne
«Mazpulku pieccīņa Kārķos», kas
notika Latvijas Mazpulku projekta «Visu daru es ar prieku» ietvaros. Pasākums patiesi pierādīja
– ja darbu dara ar prieku, tas sokas un gandarījums ir visiem –
gan tiem, kuri mācās, gan tiem,
kuri māca.
Nometnē piedalījās 107 projekta dalībnieki no Daugmales,
Kārķu, Pociema, Siguldas, Valkas
un Ziemeru mazpulkiem. Kopā
tika aizvadītas četras piepildītas
dienas. 1.diena saucās «Atklājam
Kārķus!», kurā tika izzināts ģerboņa noslēpums, iepazītas vietas,
cilvēki un tradīcijas. Mazpulcēni,
sadaloties komandās strādāja zemnieku saimniecībās un izzināja to
ikdienu. 2.diena bija veltīta videi,
kur speciālisti vadīja vides spēles,
ikvienam aizraujoša bija vides spēle
«Veckārķu pilskunga slepkavības
mēģinājums». Izklausās baisi, taču izrādās pie vainas bija trauku
mazgātāja, kura par daudz pielikusi trauku mazgājamo līdzekli
«Fairy». Interesanta bija arī saruna ar Dāvi Doršu par tēmu vai
Lielā Talka ir viena diena vai viss
gads. Izzinošas un jaukas bija
ekskursijas pa tuvāko apkārtni
un pie kaimiņiem Naukšēnos,
Rūjienā, Strenčos un Valkā. Vakars
atnesa aizraujošu Puķu balli, kur
dejās virpuļoja visas paaudzes.
Pasākuma dalībnieki bija sajūsmā
par Valkas jauniešu izrādi «Vista».
Trešā diena bija ļoti rosīga un
radoša – daudzajās darbnīcās tapa
vainagi, plātsmaizes, siers, lasītas
un atpazītas jāņuzāles, mācītas
dziesmas un dejas, Ziemeru pamatskolas skolotāja Jāņa Bērtiņa
vadībā pie pagasta pārvaldes tapa
zirgs, kas priecēs Kārķu pagasta
iedzīvotājus ne tikai Jāņu laikā, bet
visu vasaru.

Noturēties dzīves seglos ir pats svarīgākais! Mazpulcēni izgatavojuši
brīnumskaistu zirgu, kas kārķēniešus un viesus priecēs visu vasaru

Mājinieki – Kārķu mazpulcēni sagaida un pavada viesus,
cerot uz tikšanos citu gadu
Bērniem iemācīt darbu un svinēt
svētkus ir ļoti vērtīgs un svētīgs
darbs. «Mums ir ļoti svarīgi nodot
stafeti jaunajai paaudzei, lai tradīcijām ir pēctecība. Šis projekts ir
sevi attaisnojis, tas pierāda – laukos
dzīve ir interesanta,» visas komandas vārdā saka un vērtē nometnes

vadītāja Silvija Dorša.
Paldies visiem, kuri piedalījās un
organizēja šo pasākumu. Četras dienas Kārķos valdīja patiess prieks,
smiekli, dziesmas un jaunība, kurai līdzās vecākās paaudzes dzīves
pieredze un gudrība. v
Sandra Pilskalne

Valkas novadā pieejamie valsts apmaksātie
veselības aprūpes pakalpojumi
Ārstniecības iestādes nosaukums
Ārstniecība iestādes adrese
Ķiris Valdis – ģimenes ārsta prakse
Rūjienas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
Ķire Marianna – ģimenes ārsta prakse
Rūjienas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
Putriņa Līga – ģimenes ārsta un pediatra prakse Rūjienas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
Kļaviņa Ritma – ģimenes ārsta prakse
Rūjienas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
Nātra Māris – ģimenes ārsta prakse
Ausekļa iela 6-32, Valka,Valkas novads, LV-4701
Nātra Inga – ģimenes ārsta un pediatra prakse
Ausekļa iela 6-32, Valka,Valkas novads, LV- 4701
Uzbeka Ilona – ģimenes ārsta un ārsta ftiziopnei- Rūjienas iela 3, Valka,Valkas novads, LV-4701
monologa prakse
A.Kārkliņas doktorāts, SIA
Māja 8-15, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716
Ērģemes feldšerpunkts, Valkas novada dome
«Arkādijas», Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
Vijciema feldšeru punkts, Valkas novada dome Vībotnes-4, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733

Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji

Tālruņa Nr.
64722840
64722840
64724657
64722535
64724475
64724475
64722359
64728153
64729677
26382467

Zobārstes Leles individuālais uzņēmums
G.Ikšeles individuālais uzņēmums
Zuntes individuālais zobārstniecības uzņēmums
Simanoviča Gaļina – ārsta prakse zobārstniecībā
Dienava Lelde – ārsta prakse zobārstniecībā

Rūjienas iela 3, Valka, LV-4701
E.Dārziņa iela 8, Valka, LV-4701
Semināra 7, Valka, LV-4701
Raiņa iela18-3, Valka, LV-4701
Rūjienas iela 3, Valka, LV-4701

64722997
64722904
64723287
64723517
64724156

Arianda Grīnvalde ārsta prakse psihiatrijā, IK
Točs Oskars – ārsta prakse neiroloģijā
Vidzemes slimnīca, SIA

Ausekļa iela 6-41, Valka, Valkas novads, LV-4701
Ausekļa iela 6-32, Valka, Valkas novads, LV-4701
Rūjienas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701

64723492
64724475
64722307

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var
vērsties pie ģimenes ārstiem un feldšeriem.
Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika: ģimenes
ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 pieejams darba
dienās no 18.00 – 8.00, brīvdienās un svētku dienās visu
diennakti.
Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama,

tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai
113.
Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību
iedzīvotāji var iegūt arī zvanot uz Nacionālā veselības
dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234,
darbdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00.

Laime dzīvot starp atsaucīgiem cilvēkiem

Pirms dažām dienām
daudzos Latvijas pakalnos

un pagalmos tika iedegti
ugunskuri, skanēja līgodziesmas, tika daudzināti Jāņi un
Līgas. Valkas novadā ir 386
Jāņi, 77 LĪgas! Visvairāk Jāņu
ir Valkā – 160, Ērģemes pagastā – 52, Kārķu pagastā –
42, Vijciema pagastā – 56, Valkas pagastā – 53, Zvārtavas
pagastā – 23.
Visvairāk Līgu ir Valkā –
48, Ērģemes pagastā – 9, Kārku pagastā – 5, Vijciema
pagastā – 6, Valkas pagastā –
7, Zvārtavas pagastā – 2.
Valkas novada pagastu pārvaldes vada divi Jāņi – Valkas
pagasta pārvaldes vadītājs ir
Jānis Lapsa, Ērģemes pagasta
– Jānis Krams. Jāņi šajos skaistajos un latviskajos svētkos
parasti nekad nav vieni – ap
viņiem pulcējas līgotāji jeb
kā tautā saka Jāņubērni. Jānim Kramam jau 33 gadus
blakus ir viņa Līga. Abu
vārda dienas un tautas svētki
tiek svinēti kopā.

Kā Līga gatavojas
Līgovakaram
Līga Krama ir Turnas tautas
nama vadītāja. Pirmsjāņu laikā visas viņas domas un darbi
pakārtoti Jāņu uzvedumam,
kas notiks Līgo vakarā Turnā.
Pasākums iecerēts Blaumaņa
Skroderdienu noskaņās. «Lai
piedod citu pagastu un pilsētu
pašdarbnieki, taču manējie ir
paši labākie! Viens pats tu esi

nulle, tikai kopā var paveikt
lielus darbus! Es apbrīnoju
savējos pašdarbniekus, viņu
talantu un vēlmi darboties.
Viņi sapulcējas pēc darba noguruši, taču kopīga darbošanās dod spēku un viss
grūtums aizmirstas,» atzīst Līga. Ja dzīvē būtu kā Skroderdienās, tad Līgai noteikti
varētu piešķirt Zāras lomu, jo
kurš gan tuvumā un pat aiz
pagasta robežas nezina par
ērģemiešu izdomu un daudzveidīgajiem pašdarbnieku tērpiem. Tos visus darina Līga
sadarbībā ar savējiem. «Pašdarbnieki jau ir tāda «suga»,
gatavi tukšu māju iznest, lai
tikai būtu piemēroti tērpi vai
rekvizīti kādam uzvedumam.
Kurš vairs var saskaitīt audumu baķus un aizkarus, kas
sašūti tērpos,» teic Līga. Viņa
ir ļoti pateicīga Līvijai un
Mārtiņam Kreiļiem par tautas
namam uzdāvināto šujmašīnu,
bez kuras nav iedomājams
Līgas darbs un ikdiena. «Kad
būšu pensijā, tad pušķošu māju un pīšu vainagus, tagad visi
svētki man paiet darbā. Esmu
priecīga un laimīga, ka man ir
trīs dēli – Uldis, Mārcis un
Didzis. Viņiem visiem ir ļoti
jaukas otras pusītes – Gunta,
Kristīne un Dina. Mums ir divi
burvīgi mazbērni Evelīna un
Henrijs. Dēli ir tie, kuri rūpējas,
lai mājās būtu iedegts ugunskurs un uzvilkts karogs,»
stāsta Līga. Pirms 33 gadiem
Līga sastapa savu Jāni. «Skaitlis 7 mūsu dzīvēs ir zīmīgs –

Līgai un Jānim Kramiem sapni par jūru un atpūtu pie ūdeņiem
lieliski spēj aizstāt kopīgi mirkļi savējo vidū pie «Līču» mājas jaunizveidotā dīķa
abi nākam no septiņu bērnu tikpat kā sapnis par jūru. Jānis
ģimenēm, kāzas svinējām ir dzimis un audzis Kārķos,
1979.gadā 7.jūlijā.»
taču tagad ar stiprām saknēm
un zariem ir ērģemietis. GanKā Jānis pošas Jāņu dienai drīz visu pagasta lielāko
pasākumu organizēšanā daTuvojoties Jāņu dienai Jānim lību un izdomu ieliek arī viņa
Kramam galvenās rūpes, lai dēli. «Dēli man vienmēr bijuši
pagasta ceļi appļauti un pa- darbīgi un patstāvīgi. Atceros,
gasta ciemati sakopti. Pagāju- kad viņi bija mazi, pārbraucot
šo gadu pie savas «Līču» mājas mājās vecākais dēls Uldis teiizrakts dīķis, šogad tuvojoties ca – es sīkos pabaroju. Dēli joJāņu dienai, Jānis stiprina dīķa projām turas kopā. Uldis šokrastus un veido tos aina- brīd dien Afganistānā, taču
viskus, lai sabraucot savējiem vienmēr uztur saikni ar māir prieks atpūsties. Viņam jām.»
vienmēr patikuši ūdeņi, vaJāni ne jau tikai ūdeņi vilina,
ļasprieks ir makšķerēšana. Pēc arī zemes darbi un praktiskas
armijas piecus gadus Jānis lietas ir viņa stiprā puse – 16
braucis jūrā tālu pasaulē uz gadus «Līču» mājā tiek auzvejas kuģiem. Dīķis, kas dzētas cidonijas. Sulas ieguve
tagad tiek skaisti iekārtots ir un augļu apstrāde ir Jāņa

Sandra Pilskalne

Sveicam jūlija jubilārus
Valkas novadā!

Arvien Tevī raugos
Kā brīnumā …
(K.Apškrūma)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
25.05.2012. – 21.06.2012. reģistrēti:
13 bērni – 3 meitenītes – visas 3 Paulas, un
10 zēni – Artjoms, Mārtiņš, Krišjānis, Harijs, Mikus, Ernests,
Māris Ričards, Reinis, Kristofers Daniels un Haralds

Sveicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgu notikumu!
Valkas novada dome

Laiks ir labākā dāvana –
Katru stundu un katru brīdi.
Pat ja šķiet, ka tā reizēm nava,
Atliek saredzēt visu ar sirdi.
(M.Svīķe)

Ērģemes pagastā

Māri Laubertu 05.07., Vizmu Dulbergu 10.07., Dairi Studentu 12.07., Annu
Miglavu 12.07., Edīti Kļujevu 13.07., Valdi Čākuru 13.07., Edvīnu Priedi 17.07.,
Viktoru Lielmani 30.07., Imantu Krastiņu 30.07., Modri Miglavu 31.07.

Kārķu pagastā

Ojāru Bitenieku 03.07., Veltu Podnieci 08.07., Aldu Bezšapočņikovu 10.07.,
Dainu Sarķi 10.07., Jāni Bundzi 14.07., Ausmu Bundzi 21.07.

Vijciema pagastā

Tā dzīvē notiek:
Atnākam no zvaigznes
Un atkal ejam
Kādā zvaigznē degt.
(M.Svīķe)

Viktoru Kamoliņu 11.07., Eleonoru Kuzmiču 21.07., Valentīnu Vīnupi 22.07.

Zvārtavas pagastā

Herbertu Freimani 01.07., Andri Baškeru 09.07., Austru Rudīti 11.07., Gaļinu
Stepanovu 24.07., Guntu Vērzemnieci 26.07., Ināru Sudāri 28.07.

Aizvadīti mūžībā

(laikā no 25. 05.2012. – 21.06.2012. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie miršanas gadījumi)
Igors Dodonovs		
Pāvels Tereško		
Malda Torkova		
Aina Vilciņa		
Voldemārs Alberings		
Ksenija Klemenoka		
Anna Kozlova		

izdomāta un apgūta teh-noloģija. Septembris ir cidoniju
ražas mēnesis, kad visas Kramu ģimenes laiks un domas
pakļautas šim darbam. Sula
tiek realizēta un sagatavota tik
daudz, ka pašiem pietiek tās
arī līdz Jāņu dienai. Sūrs
darbs, saldi augļi.
Par Jāņu kroņiem Līgo vakarā Jānim nav jābēdā, tie
parasti tiek sadāvināti. Pēc
svētkiem tie gadu rotā «Līču»
pirtiņas sienu, tad tiek ziedoti
ugunskuram. Un tā katru gadu no jauna. Ir labi, ja ir ko
gaidīt un kāds vienmēr tevi
gaida. Jānis vienmēr ir gaidīts
pie pagasta ļaudīm un mājās
pie savējiem.v

(dz. 1971.)
(dz. 1947.)
(dz. 1939.)
(dz. 1937.)
(dz. 1931.)
(dz. 1921.)
(dz. 1917.)
Valkas novada dome

Valkas pagastā

Guntu Nolbergu 01.07., Aleksandru Utkinu 4.07., Svetlanu Kricku 16.07.,
Sandru Vilku 18.07., Gaļinu Lielbiksi 21.07., Ausmu Vanagu 24.07.

Valkas pilsētā

Irīnu Andrejevu 02.07., Ludmilu Bergholdi 03.07., Laini Vasiljevu 03.07.,
Uldi Bogdanovu 04.07., Jeļizavetu Šerkunovu 05.07., Hertu Utāni 06.07.,
Aleksandru Sļusarenko 06.07., Gaļinu Villu 07.07., Andreju Piļukovu 08.07.,
Egilu Feldmani 08.07., Grietiņu Baķi 09.07., Pjotru Peševiču 10.07., Arvīdu
Pēterēnu 10.07., Imantu Langenfeldu 11.07., Veroniku Kukliču 11.07., Ilgu
Kaimiņu 11.07., Antoņinu Kronbergu 12.07., Vladimiru Vorobjovu 12.07.,
Liju Mucenieci 13.07., Māri Braži 13.07., Ēriku Berežaņinu 13.07., Ludmilu
Stepanovu 14.07., Vladimiru Aleksandrovu 14.07., Žoru Asrjanu 14.07., Andreju Simanoviču 15.07., Māru Kraukli 15.07., Aleksandru Gredasovu 16.07.,
Grietu Strēlnieci 19.07., Jautrīti Meijeri 21.07., Mihailu Romanovu 22.07.,
Veltu Balodi 24.07., Juri Slišānu 25.07., Mariju Kočevu 26.07., Helēnu Volāni
26.07., Vladimiru Dubrovski 26.07., Aleksandru Dicu 26.07., Gunti Feldhānu
26.07., Mudiņu Podnieku 26.07., Rūtu Piekalni 27.07., Sergeju Ukrainčuku
27.07., Aiju Strazdiņu 27.07., Edgaru Vaivodu 27.07., Dagniju Putrāli 29.07.,
Sergeju Demidenko 29.07., Aiju Jansoni 29.07., Edgaru Stali 29.07., Jevģēniju
Meļņikovu 30.07.
Valkas novada dome
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Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 29.jūnijā plkst.19.00 Valkas
pilsētas kultūras nama kamerzālē – Valkas pilsētas teātra pirmizrāde: Andrejs Zinčuks «Mērkaķīte». Izrāde vēsta par izcilas aktrises likteni,
mēs iepazīstam Primadonnu
viņas dzīves pēdējā agra rīta
stundā Mākslas darbinieku
pansionāta istabiņā, visu aizmirstu un nevienam nevajadzīgu. Biļete maksā 2 latus.
• 6., 13.un 20.jūlijā no plkst.
20.00 – 23.00 Lugažu laukumā
– muzikālie vakari, spēlēs DJ.
Plānots, ka 6.jūlija vakarā ar
savu izvēlēto mūziku visus
priecēs DJ Jānis Gustaps. Būs
konkursi, viktorīnas, muzikāli
priekšnesumi. Tu raksti dzeju,
labi dziedi, spēlē kādu mūzikas instrumentu, rādi trikus,
zīmē portretus? Ja Tev ir kāds
talants, ko gribi parādīt citiem,
šī ir lieliska iespēja! Tikai –

lūgums iepriekš pieteikties pa
tel.29440558 vai 64723705
(Līga).
• 21.jūlijā plkst.18.00 Valkas
brīvdabas estrādē – Rūjienas
novada amatierteātra izrāde –
Jaras Beneša dziesmu spēle 2
daļās «Zaļā pļavā». Ieeja – 1
lats. Podlesu pils īpašniece
Alena Skaļicka atgriežas mājās
no studijām Šveicē, lai pārņemtu sava tēva atstāto mantojumu. Tēvocis brāļa meitas
sagaidīšanai noorganizējis kalnu ciemata jauniešu zirgu jāšanas sacīkstes. Svinīgajā sagaidīšanas ceremonijā ar nokavēšanos ierodas jaunais pils
pārvaldnieks, meža inženieris
Juris Mīļais. Kā jau tas dzīvē
notiek, ar pirmo skatienu jauno ļaužu sirdīs uzdzirkstī
mīlas uguntiņa, ko abi visu
izrādes laiku cītīgi slēpj aiz
augstprātības maskas. Lielas
jukas mierīgā ciematiņa dzīvē
rada profesora Bulfineka negaidītā iemaldīšanās mežsarga Štetiveca mājās. Daudz
pārpratumu sagādā abu neparastais dzīves redzējums.
Izrādē skan jautras Ungara
Savicka komponētās dziesmas. Ir daudz komisku situāciju, bet beigās trīs pāri
svin saderināšanos.

Izstādes
• Līdz 1.oktobrim vairākās
Valkas pilsētas kultūras nama
telpās – pelēkajā un mazajā
zālē, kā arī 2.stāva foajē apskatāma Gatčinas pilsētas
(Krievija) mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

KAPUSVĒTKI VALKAS NOVADA KAPSĒTĀS
28.jūlijā plkst. 15.00 Ērģemes kapos
29.jūlijā plkst. 14.00 Aumeisteru kapos
5.augustā plkst. 13.00 Vijciema kapos
5.augustā plkst. 11.00 Stoķu kapos
5.augustā plkst. 13.00 Valkas Meža kapos
5.augustā plkst. 15.00 Valkas Cimzes kapos
Lūgums palīdzēt bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem
Valkas novada Sociālais dienests lūdz palīdzēt sagādāt
mēbeles un sadzīves priekšmetus patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, sasniedzot pilngadību. Būsim ļoti pateicīgi, ja cilvēki
varētu bez maksas atdot lietotas, bet vēl labas mēbeles – gultas, skapi, krēslus u.c. Noderētu arī segas, spilveni, gultas veļa,
sadzīves tehnika, trauki.
Natālija Dubrovska,
Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja
Tālr. 29452453; 64725937, natalija.dubrovska@valka.lv

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Starptautiskais folkloras
festivāls «Baltica 2012»
(no 5.līdz 9.jūlijam)

Pirmdiena, 9.jūlijs.
Vidzemes diena
• 12.00 – 16.00 Sarīkojumi
Madonā.
Ceturtdiena, 5.jūlijs
• 17.00 – 19.00 Festivāla no• 19.00 Baltijas vakars – Kon- slēgums.
certs Lielajā Ģildē.
Piektdiena, 6.jūlijs.
Valkas novada
Atklāšanas diena
Centrālajā bibliotēkā
• 6.jūlijā uz Starptautisko
folkloras festivālu «Baltica • No 28.jūnija līdz 12.jūlijam
2012» dodas Valkas pilsētas – izstāde «2.jūlijā rakstniekam,
kultūras nama folkloras an- literatūrkritiķim Guntim Besamblis «Nāburgi» (vadītāja relim – 50 (1961.)».
Mārīte Meļķe) un folkloras • No 2.līdz 31.jūlijam – grādeju kopa «Sudmaliņas» (va- matu mākslas konkursam
«Zelta ābele 2011» nominēto
dītāja Skaidra Smeltere).
• 10.00 – 23.00 Festivāla sētas grāmatu izstāde.
• No 13.līdz 27.jūlijam – izatklāšana Vērmanes dārzā.
• 18.00 – 20.00 Koncerti, meis- stāde «13.jūlijā aktrisei, astrotardarbnīcas Festivāla sētā un loģijai Akvelīnai Līvmanei –
60 (1951.)».
koncertzālēs.
• No 17.līdz 31.jūlijam – iz• 21.00 Festivāla gājiens.
stāde «20.jūlijā rakstniecei,
Sestdiena, 7.jūlijs.
dramaturģei, žurnālistei MoRīgas diena
• 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – nikai Zīlei – 70 (1941.)».
«Baltica» kinofestivāls kinoValkas novadteātrī «Splendid Palace».
pētniecības muzejā
• 10.00 – 23.00 meistardarbnīcas, gadatirgus, koncerti
• Līdz 31.augustam – izstāde
Festivāla sētā
no Igaunijas «Dabas gada foto
• 12.00 – 19.00 Koncerti un
2011», konkursā atzinību gusarīkojumi koncertzālēs.
vušo darbu izlase – 60 goSvētdiena, 8.jūlijs.
dalgotās fotogrāfijas. 2000.
Novadu diena
gadā Igaunijā darbību uzsāka
• 10.00 – 20.00 Festivāla sēta vietējā tūrisma komercproRīgā.
jekts Dabas Omnibuss, kas
• 10.00 – 17.00 Sarīkojumi gandrīz katru nedēļas nogali
Ikšķilē.
dodas uz kādu skaistu vietu
• 10.00 – 17.00 Sarīkojumi Igaunijā. Projekta mērķis ir izTuraidā.
braukumus dabā un tās ie• 19.00 Sarīkojumi Vidzemes pazīšanu padarīt par dzīvesnovados («Nāburgi» koncertē veida neatņemamu daļu. IzKoknesē, «Sudmaliņas» – Ērg- braukumos var piedalīties ikļos un Cesvainē).
viens dabas draugs, par gidu
• 21.00 Danču vakars Madonā tiek pieaicināts cilvēks, kurš

ļoti labi pārzina vietu, uz kurieni brauc, tās dabu un māk
saistoši par to pastāstīt.
• 26., 27., 28.jūlijā Valkas
pilsētā – gadatirgus.

Ērģemes pagastā
• 28.jūlijā plkst.20.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta
dramatiskā kolektīva izrāde
«Divas laimes».
Plkst.22.00 balle, spēlē grupa
«Kreisais pagrieziens».

Vijciema pagastā
• 5.jūlijā plkst. 8.00 pagasta
centrā Liliju izstāde.
• 7.jūlijā plkst. 19.00 «Mirdzās» pasākums «Dod rozi,
kas nezāli noēno». Imanta Ziedoņa epifāniju vakars. Līdzi
jāņem: rozes un zemenes.
Īpaši gaidītas būs Jūsu sacerētas epifānijas.
• 27.jūlijā visas dienas garumā foto akcija «Vasara Vijciemā».
• 28.jūlijā plkst.10.00 skolas
sporta laukumā Sporta svētki.

Valkas pagastā
• 21.jūlijā plkst.10.00 Valkas
pagasta sporta spēles. Ap
plkst.22.30 būs diskotēka, kopā ar DJ Demujanu.

Zvārtavas pagastā

• 28.jūlijā plkst. 20.00 Mierkalna Tautas namā Zvārtavas
pagasta dramatiskā teātra
izrāde: A.Heinrihs «Kad gailis
dzied.»
plkst.22.00. Balle – spēlē grupa «Blēži».v

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai
www.valka.lv vai interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!
Otrdien, 3.jūlijā no plkst.9.00
– 18.00 Valkā (pie ģimnāzijas,
Raiņa ielā 28A) darbosies
SIA «Veselības centrs 4»
mobilais mamogrāfs.
• Sievietēm, kuras saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no NVD,
Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir BEZ
MAKSAS,
• Ar ģimenes vai ārstējošā
ārsta norīkojumu – pacienta
līdzmaksājums ir 2 lati.
• Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar
NVD – par maksu.
Lai veiktu izmeklējumu,
jāpierakstās pa telefonu:
67142840 vai 27866655, info@
mamografija.lv

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

