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Gan katram cilvēkam perso
nīgi, gan sabiedrībai kopumā ir

svarīgi pēc noteikta darba cēliena
atskatīties un izvērtēt paveikto, lai
ar gūto pieredzi un jaunām idejām
varētu doties uz priekšu nākotnē, –
tajā, kas sākas tūlīt, ar katru jaunu
sekundi kļūstot par tagadni, un ta
jā, kas skatāma daudz tālākā per
spektīvā.
Šāds atskata brīdis šobrīd pie
nācis ikvienai Latvijas pašvaldībai
– aizvadīti četri darba gadi, priekšā
– pilsētu un novadu domju vēlēša
nas.
Šī – pēc pašvaldību reformas,
pirmā sasaukuma deputātiem 2009.
gadā uzsākt kopīgo darbu jauniz
veidotajos novados nebija viegli,
smagāku saimniecisko un organi
zatorisko darbu padarīja arī visap
tverošā ekonomiskā krīze. Tāpēc
šodien ir gandarījums, ka mūsu
novads ir pārvarējis apvienošanās
grūtības un stabilizējies arī finansi
āli. Aizvien uzsveru, ka novads ir
jāuztver, uz tā attīstību un cilvēku
dzīvi tajā jāskatās kopumā, nevis
dalīti. Un man ir patiess prieks, ka
esam tiešām kļuvuši par vienu ve
selumu – par novadu. Tas notiek,
tikai visiem attīstoties vienmērīgi,
ieguldot līdzekļus kā pilsētas, tā
pagastu infrastruktūras attīstībā
un cenšoties nodrošināt iedzīvo
tājiem kvalitatīvus pakalpojumus.
Lai to paveiktu, ļoti svarīgs ir gan
novada domes deputātu, gan ko
mandas, gan speciālistu saskaņots
darbs. Sasniegt šādu konstruktīvu
sadarbību – tas bija, ir un arī nākot
nē tam jābūt galvenajam uzdevu
mam.
Tikai pateicoties komandas
darbam un deputātu atbalstam,
kopīgi  paveikti daudzi novadam
nepieciešami darbi. Ja vērīgi ie
skatās finanšu dokumentos, kas
raksturo novada saimniecisko dar

bību, tad jāsaka, ka mūsu novads
šajos četros gados bijis kā milzīgs
būvlaukums. No 2009.gada 1.jūlija
līdz 2012.gada beigām pašvaldībā
ekspluatācijā nodoti 37 objekti par
17588131 latu. Visvairāk paveikts
novada infrastruktūras sakārtoša
nā. Īstenoti ūdenssaimniecības un
kanalizācijas tīklu sakārtošanas
projekti, nopietnas rūpes veltītas
ielu, ceļu, tiltu rekonstrukcijai un
uzlabošanai, lieli ir ieguldījumi
siltumsaimniecības attīstīšanā, iz
mantotas iespējas uzlabot arī citas
saimnieciskas vajadzības. Varbūt
ātrāk iedzīvotāji ieraudzīja un no
vērtēja paveikto izglītības, kultū
ras, sporta būvju renovācijā un uz
labošanā, vides sakopšanā. Pašval
dības vadībai patiesu gandarījumu
sniedz ikvienā pagastā paveiktais
– vai tā būtu sporta zāle Kārķos
vai Vijciemā, vai saieta nams Val
kas pagastā, vai ielu un ceļu sakār
tošana Ērģemē un Zvārtavā, vai
mākslas skolas renovācija un koģe
nerācijas stacijas izbūve Valkā. Ne
apšaubāmi, šo projektu īstenošanā
izmantots liela apjoms Eiropas fon
du līdzekļu. Priecē arī iedzīvotāju
aktivitāte, apvienojoties kopienu
biedrībās un īstenojot lieliskus pro
jektus pagastu un pilsētas dzīves
vides sakārtošanai un uzlabošanai.
Protams, ne visu, ko vēlētos redzēt
un iegūt, iespējams izdarīt uzreiz.
Bet nekas neapstājas. Arī šogad jau
norit un nākotnē īstenojami daudzi
darbi, lai turpinātos šajos četros ga
dos uzsāktais.
Mūs, protams, satrauc tas, ka ne
pietiekami aktīva ir uzņēmējdarbī
ba novadā, ka joprojām ir augsts
bezdarba līmenis un krietnu līdzek
ļu daļu jāatvēl sociālajiem pabal
stiem. Diemžēl šo sociālekonomis
ko grūtību pārvarēšana nav tikai
vienas pašvaldības kompetencē.
Taču novadā nākamajā plānošanas

periodā plānots 10 miljo
nu latu liels ieguldījums
industriālās zonas attīstī
bai Valkā. Aizvien esam
gatavi sadarbībai un uzņē
mējdarbības atbalstīšanai.
Lai novadā atgrieztos un
šeit savu darba dzīvi vei
dotu jaunie cilvēki, dome
ar stipendijām atbalsta no
vadam nepieciešamu spe
ciālistu studijas.
Esmu gandarīts, ka mū
su novadā ir sakārtota iz
glītības sistēma. Valkas
ģimnāzijā ir iespēja iegūt
vidējo izglītību. Cerīgi vei
dojas sadarbība arodizglī
tībā ar Valgas profesionāli
tehnisko skolu. Ne mirkli
nav bijusi doma likvidēt
kādu skolu pagastos. Ne
tikai izglītošanās, bet arī
aktīva ārpusstundu dzī
ve rit mūsu lauku skolās,
kuras, līdzās kultūras ie
stādēm, arī ir īsti vietējie
kultūras un izglītības cen
tri, kas pulcē bērnus, jaun
iešus, citus sava pagasta
ļaudis. Ar patiesu savas
kas novada domes priekšsēdētājs
misijas apziņu darbojas Val
Kārlis Albergs. Foto: Dainis Jansons
arī novada mūzikas, māk
slas, sporta skolas, bērnu
INFORMĀCIJAI
un jauniešu centrs «Mice”.
Aizvien ir patīkami uzzināt
No 01.07.2009. līdz 01.01.2013:
par mūsu jaunās paaudzes • Valkas novadā ekspluatācijā nodoti 37
sasniegumiem gan mācī objekti par kopējo summu LVL 17588191,
bās, gan dažādās māksli tai skaitā LVL 6661919 – koģenerācijas
nieciskās un sabiedriski stacija.
aktīvās izpausmēs. Domes
stipendijas un ikgadējā iz
Būvniecības iestrādes 2013.gadā:
cilnieku pieņemšana ir
• Ūdenssaimniecības II kārtas turpinā
viena no mūsu tradīcijām,
jums Valkā (LVL 600000);
ar kuru vēlamies stiprināt
jaunatnē apziņu, ka viņi ir • Tālavas ielas rekonstrukcija, pos
mums svarīgi un viņu vei mā no Ausekļa līdz Varoņu ielai (LVL
233713,88);
kums – nozīmīgs.
• Tautas nama atjaunošana Vijciemā
Turpinājums 4.lpp. (LVL 364000);
• Rīgas ielas 22, 24 ietves izbūve (75627
LVL);
• Ūdenssaimniecības projekts Ērģemes
pagastā (projektēšana un celtniecība,
LVL 470 000);
• Ūdenssaimniecības II kārta Kārķu pa
gastā (projektēšana un būvniecība 1,5
km, LVL 324000);
• Hokeja laukuma izbūve un peldvietas
labiekārtošana Ērģemē (LVL 20000);
• Māju siltināšana – 3 mājas (SIA «Valkas
namsaimnieks»).

Tehniskie projekti:

PII «Pasaciņa» ir viens no pirmajiem renovētajiem objektiem
novadā, kas priecē bērnus un padara košāku pilsētvidi.
Foto: Inguna Medne

Kārķu sporta zāles atklāšana – nozīmīgs
ieguldījums pagasta sporta dzīves attīstībā un
pagasta infrastruktūras sakārtošanā.
Foto: Inguna Medne

• Tranzītmaršruts 2,1 km Rīgas iela un
Zemgales ielas posmam no Raiņa līdz Rī
gas ielai;
• Rotaļu laukums pie PII «Pasaciņa»
(60000 LVL);
• Mūzikas skolas siltināšana.
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• 2013.gada 1.septembrī izsniegt
katram Valkas novada izglītības
iestāžu 1.klases skolēnam dāva
nu karti kancelejas preču iegādei
Ls 10 vērtībā.
• Apstiprināt saistošos noteiku
mus Nr.10 «Valkas novada sa
biedriskās kārtības noteikumi».
• Noslēgt ar SIA «A.Kārkliņas
doktorāts» sadarbības līgumus
par telpu bezatlīdzības lietoša
nu pašvaldības ēkā uz laiku līdz
10 gadiem ar nosacījumu, ka
«A.Kārkliņas doktorāts» nodro
šina iedzīvotājiem veselības ap
rūpes pieejamību: Kārķu pagasta
«Ausmās» ar kopējo platību 75 m2
un Ērģemes pagasta «Arkādijās»
ar kopējo platību 18,37 m2.
• Uzsākt Valkas novada ilgtspē
jīgas atīstības stratēģijas 2013.–
2037.gadam izstrādi. Noteikt at
bildīgo par stratēģijas izstrādi
– Valkas novada domes Atīstības
un plānošanas nodaļas vadītāju.
Izveidot stratēģijas izstrādes va
dības grupu šādā sastāvā: Valkas
novada domes priekšsēdētājs,
Valkas novada domes izpilddi
rektors,Valkas novada domes At
tīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs, Valkas novada domes
Atīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja vietnieks, Teritorijas plā
nošanas daļas vadītājs, Valkas no
vada domes Būvvaldes vadītājs,
Vidzemes plānošanas reģiona Te
ritorijas plānošanas nodaļas vadī
tājs.
Apstiprināt Valkas novada ilg
tspējīgas atīstības stratēģijas iz
strādes darba uzdevumu un iz
pildes termiņus.
• Uzsākt Valkas novada atīstības
programmu 2010. – 2016.gadam
aktualizāciju. Noteikt atbildīgo
par programmas aktualizāciju –
Valkas novada domes Atīstības
un plānošanas nodaļas vadītāju.
Izveidot programmas aktualizā
cijas vadības grupu šādā sastāvā:
Valkas novada domes priekšsēdē
tājs; Valkas novada domes izpil
ddirektors, Valkas novada domes
Atīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs, Valkas novada domes
Atīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja vietnieks, Teritorijas plā
nošanas daļas vadītājs, Valkas no
vada domes Būvvaldes vadītājs,
Valkas novada domes Atīstības
un plānošanas nodaļas Atīstības
un projektu daļas vadītājs, Vidze
mes plānošanas reģiona Teritori
jas plānošanas nodaļas vadītājs.
Apstiprināt Valkas novada at
tīstības programmu 2010. – 2016.
gadam aktualizācijas darba uzde
vumu un izpildes termiņus.
• Izstrādāt un iesniegt projekta
pieteikumu «Vijciema tautas na
ma infrastruktūras ierīkošana»
izsludinātās vietējās atīstības
stratēģijas projektu konkursa V
kārtā LAP 413.pasākuma «Lau
ku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo atīstības stratēģiju īste
nošanas teritorijā» 1.rīcībai «Brī
vā laika pavadīšanai paredzētās
infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvo
tājiem». Projekta kopējās izmak

Valkas novada domes 25.aprīļa
sēdē pieņemtie lēmumi
sas 18150,00 LVL, no kurām at
tiecināmās izmaksas ir 15 000,00
LVL. ES finansējums ir 90% no
atiecināmajām izmaksām jeb
13 500,00 LVL. Valkas novada do
mes līdzfinansējums atiecināmo
izmaksu segšanai ir 1500,00 LVL
un neatiecināmo izmaksu (PVN
21%) segšanai – 3150,00 LVL (ko
pā 4650,00 LVL).
• Izstrādāt un iesniegt projekta
pieteikumu «Bērnu rotaļu lauku
ma ierīkošana Valkas pilsētā» iz
sludinātās vietējās atīstības stra
tēģijas projektu konkursa V kārtā
LAP 413.pasākuma «Lauku eko
nomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo at
tīstības stratēģiju īstenošanas teri
torijā» 1.rīcībai «Brīvā laika pava
dīšanai paredzētās infrastruktū
ras ierīkošana un pilnveidošana
vietējiem iedzīvotājiem». Projekta
kopējās izmaksas 18 150,00 LVL,
no kurām atiecināmās izmaksas
ir 15 000,00 LVL. ES finansējums
ir 90% no atiecināmajām izmak
sām jeb 13 500,00 LVL. Valkas
novada domes līdzfinansējums
atiecināmo izmaksu segšanai ir
1500,00 LVL un neatiecināmo
izmaksu (PVN 21%) segšanai ir
3150,00 LVL (kopā 4650,00 LVL).
• Līdzfinansēt biedrības «Valkas
Dāmu klubs» struktūrvienības
Valkas novada literārā apvienība
izstrādāto projekta iesniegumu
«Literārās jaunrades apzināšana,
veicināšana un saglabāšana Val
kas novadā» Ls 250 apjomā.
• Lai
nodrošinātu
projekta
«Ūdenssaimniecības
atīstība
Valkā, 2.kārta» daļēju realizāci
ju, ņemt aizņēmumu LVL 374 233
apmērā no LR Valsts kases ar at
likto aizņēmuma atmaksu. Aiz
ņēmuma atmaksāšanu veikt 22
gadu laikā no aizņēmuma saņem
šanas brīža ar atlikto maksājumu
– 2 gadi, maksājot LR Valsts kases
noteikto aktuālo mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņē
muma lietošanu.
• Apstiprināt Valkas novada Bēr
nu jaunatnes sporta skolas dalību
šādās organizācijās:
– Latvijas vieglatlētikas savienībā;
– Latvijas futbola federācijā;
– Latvijas šaušanas federācijā;
– Biedrībā «Latvijas sporta izglītī
bas iestāžu direktoru padome».
• Apstiprināt saistošos noteiku
mus Nr.11 «Grozījumi 2012.ga
da 27.decembra saistošajos no
teikumos Nr.26 «Valkas novada
pašvaldības 2013.gada pamatbu
džets»».
• Apstiprināt saistošos noteiku
mus Nr.12 «Apstādījumu apsaim
niekošana un aizsardzība».
• Slēgt neapdzīvojamo telpu no
mas līgumu ar SIA «Baltic ac
countancy solutions» par telpām
Rīgas ielā 22, Valkā, nosakot tel
pu nomas noteikumus, kādi bija
telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas
līgumā ar SIA «SAN».
• Apstiprināt SIA «Valkas Nam
saimnieks», juridiskā adrese Rī
gas iela 22, Valka, gada pārskatu
par 2012.gadu.
• Apstiprināt SIA «Valkas pilsē
tas tirgus», juridiskā adrese Rīgas

iela 7A, Valka, gada pārskatu par
2012.gadu.
• Izstrādāt un iesniegt projek
ta pieteikumu «Āra vingrošanas
laukumu ierīkošana Valkas pa
gastā» izsludinātās vietējās atīs
tības statēģijas projektu konkur
sa V kārtā LAP 413.pasākuma
«Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo atīstības stratēģiju īsteno
šanas teritorijā». Projekta kopējās
izmaksas 5000,00 LVL, no kurām
atiecināmās izmaksas ir 4132,23
LVL. ES finansējums ir 90% no
atiecināmajām izmaksām jeb
3719,01 LVL. Valkas novada do
mes līdzfinansējums – 413,22
LVL. PVN 21% vai 867,77 LVL ir
neatiecināmās izmaksas.
• Atbalstīt Zvārtavas pagasta
biedrības «Atrodi laiku sev» iz
strādāto projekta iesniegumu
«Zvārtavas pagasta pašdarbnieki
redzami sev un citiem», kas iz
strādāts iesniegšanai ES LEADER
programmas atklāta projektu ie
sniegumu konkursu izsludinātai
V kārtai Lauku atīstības prog
rammas 2007. – 2013.gadam pa
sākuma «Vietējās atīstības stra
tēģijas» ietvaros apstiprinātās
vietējās atīstības stratēģijas ievie
šanai. Kopējās projekta izmaksas
LVL 1174,50, ES līdzfinansējums
LVL 1057,05 vai 90%. Ja projekts
tiks atbalstīts no LEADER prog
rammas, Valkas novada dome
piedalīsies ar līdzfinansējumu
LVL 117,45 vai 10% apmērā.
• Apturēt Valkas novada vēlēša
nu komisijas locekles Lilitas Frei
manes darbību vēlēšanu komisi
jā. Aizstāt iepriekšminēto komi
sijas locekli ar Ligitu Vidiņu, līdz
jaunas Valkas novada vēlēšanu
komisijas ievēlēšanai.
• Atbalstīt Valkas ģimnāzijas un
Valkas pamatskolas dalību Iz
glītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā
«Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta «Sports» īstenošanai
izglītības iestādēs». Projektu at
balstīšanas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu: Valkas ģim
nāzijas iesniegtajā projektā – Ls
1498,60, Valkas pamatskolas ie
sniegtajā projektā – Ls 1589,50.
• Noteikt, ka atkritumu apsaim
niekošana ir Valkas novadā stra
tēģiski svarīga nozare.
• Pārdot par brīvu cenu – 800 Ls
(astoņi simti lati) ar PVN kravas
speciālo ugunsdzēsēju automa
šīnu GAZ 66 (valsts reģistrācijas
Nr.BU5211), ieskaitot naudu Val
kas novada domes kontā
• Līdzfinansēt Ērģemes pagasta
neformālās vecāku grupas «Mēs
bērnībai» projektu «Ērģemes pa
matskolas pirmskolas grupas ro
taļlaukuma uzlabošana» 421,68
LVL vai 600 EUR apmērā, ja pro
jekts tiks atbalstīts «Sabiedrība
ar dvēseli» 2013.gada projektu
konkursa ietvaros, kuru organizē
biedrība «Lauku partnerība Zie
meļgauja», sadarbībā ar Nīderlan
des«Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatscappij» fondu. v

Noslēgts līgums par
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju/
paplašināšanu Valkā

Valkas novada
dome

EIROPAS SAVIENĪBA

Teksts:Eduards Ivļevs,Valkasnovada
domesAttīstībasunprojektudaļas
projektuvadītājs,Projektakoordinators

30.

aprīlī Valkas novada do
me un SIA «Vidzemes energo
celtnieks» parakstīja līgumu par
ūdensapgādes un kanalizācijas tīk
lu rekonstrukciju un paplašināša
nu Valkā. Tīklu rekonstrukcija un
izbūve no jauna notiks Eiropas Sa
vienības (ES) Kohēzijas fonda līdz
finansētā projekta «Ūdenssaimnie
cības pakalpojumu attīstība Valkā,
II kārta» (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/
VIDM/016) ietvaros.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, tiks re
konstruēti 886 m esošo ūdensapgādes
tīklu Tālavas un Pumpura ielās, kā
arī 204 m kanalizācijas tīklu Tālavas,
Beverīnas un Varoņu ielās. Bez tam,
tiks izbūvēti arī jauni ūdensapgādes
(2364,1 m) un kanalizācijas (1979,7
m) tīkli Blaumaņa, Varoņu, Tālavas,
Pumpura, Tērauda, Līvu, Beverīnas
un Valdemāra ielās. Vēl iepriekšmi
nētā projekta ietvaros tiks izbūvēts
ūdensvada atzars (465 m garumā),
kas nodrošinās ūdensapgādi Lauk
tehnikas rajonam no Valkas pilsētas
centralizētā ūdensapgādes sistēmas.
Līguma kopējās izmaksas ir Ls
645 091,75 lati, no atiecināmām iz
maksām Ls 408 131,21 finansē ES Ko
hēzijas fonds, bet Ls 21 480,59 no at
tiecināmām izmaksām tiek segta no
Valkas novada domes/finansējuma
saņēmēja līdzekļiem. Atbilstoši līgu
ma nosacījumiem, būvdarbi jāpaveic 6
mēnešu laikā no to uzsākšanas brīža.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes
un notekūdeņu savākšanas un at
tīrīšanas kvalitātes uzlabošana un
ūdenssaimniecības pakalpojumu pie
ejamības paplašināšana, nodrošinot
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot
vides piesārņojumu un ūdenstilpju
eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu
un energoresursu racionālu izmanto
šanu. v
PRO JEK TU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
VALKĀ, II KĀRTA» LĪDZ FI NAN SĒ
EIRO PAS SAVIE NĪBA.
FI NAN SĒJU MA SA ŅĒMĒJS ŠĪ
PRO JEK TA IE TVA ROS IR VAL KAS
NO VA DA DO ME.
PRO JEK TA AD MI NIS TRATĪVĀS,
FI NAN ŠU UN TEH NIS KĀS
VA DĪBAS UZ RAU DZĪBU
NO DRO ŠI NA
LR VI DES AIZ SAR DZĪBAS UN
RE ĢI ONĀLĀS AT TĪS TĪBAS
MI NIS TRI JA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
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Paziņojums par Valkas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013. – 2037.gadam
izstrādes uzsākšanu

2013.gada 25.aprīlī, ar Valkas nova

da domes lēmumu «Par Valkas novada
ilgtspējīgās atīstības stratēģijas istrādes uz
sākšanu» (sēdes protokols Nr.6, 4.§), ir uz
sākts darbs pie Valkas novada ilgtspējīgās
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam iz
strādes, ir apstiprināts darba uzdevums un
izpildes termiņi.
Ilgtspējīgas atīstības stratēģija ir ilgtermi
ņa atīstības plānošanas un Valkas novada
domes politikas dokuments un tās izstrā
di paredz Teritorijas atīstības plānošanas
likums. Valkas novada ilgtspējīgas atīstī
bas stratēģiju 2013. – 2037.gadam plānots
izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim.
Ilgtspējīgas atīstības stratēģijas uzdevumi
ir – definēt Valkas novada ilgtermiņa atīs
tības redzējumu, ilgtermiņa atīstības pri
oritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās
atīstības perspektīvu.
Valkas novada ilgtspējīgas atīstības stra
tēģijas izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā
esošo Latvijas Republikas normatīvo ak
tu prasībām, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas
atīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, Naci
onālā atīstības plānā, Eiropas Savienības
stratēģijā «Eiropa 2020» un Vidzemes plā
nošanas reģiona atīstības plānošanas do
kumentos noteiktos ilgtermiņa atīstības
mērķus un prioritātes.
Stratēģijas izstrādē par pamatu tiks iz
mantota Valkas novada atīstības program
mas 2010. – 2016.gadam un Valkas novada
teritorijas plānojums 2010. – 2022.gadam.
Informācija par ilgtspējīgās atīstības stra
tēģijas izstrādes aktivitātēm un par sabied
rības līdzdalības iespējām atīstības plāno
šanas dokumenta izstrādē būs pieejama
Valkas novada domes mājas lapā www.
valka.lv un izdevumā «Valkas Novada Vēs
tis».
Papildus informācija pa tālruni: 64707478,
epasts: gunta.smane@valka.lv v

Pašvaldību vēlēšanas
2013
Teksts:Helēna Kurme,Valkas novada
vēlēšanukomisijaspriekšsēdētāja

2013.gada 1.jūnijā Latvijā

notiek pašvaldību vēlēšanas. Bū
sim aktīvi un atbildīgi izlemsim
to, kas turpmākos 4 gadus vadīs
novadu, kā dzīvosim un strādā
sim Valkas novadā!
BALSOŠANAS KĀRTĪBA
VĒLĒŠANU IECIRKNĪ
1. Balsot jādodas uz vēlēšanu ie
cirkni, kura vēlētāju sarakstā esat
reģistrēts! Citā iecirknī balsot nav
iespējams. Savu iecirkni vēlētā
ji var noskaidrot paziņojumā par
pašvaldību vēlēšanām, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes tī
mekļa vietnē vai pa CVK uzziņu
tālruni 67049999.
2. Vēlēšanu dienā, 1.jūnijā, vēlē
šanu iecirkņi strādās no pulksten
7.00 līdz 22.00. Pašvaldību vēlēša
nās ir iespēja nobalsot arī iepriekš.
Iecirkņu darba laiks iepriekšējās
balsošanas dienās:
• trešdien, 29.maijā: no plkst.
17.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 30.maijā: no plkst.
9.00 līdz 12.00;
• piektdien, 31.maijā: no plkst.
10.00 līdz 16.00.
Izmantot iespēju balsot iepriekš

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Valkas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.
gadam izstrādei

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.

gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. «Par Val
kas novada ilgtspējīgas atīstības stratēģijas
2013. – 2037.gadam izstrādes uzsākšanu» ir
uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas atīstī
bas stratēģijas izstrāde.
Atīstības plānošanas dokumentu plānots
izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim.
Valkas novada ilgtspējīgas atīstības
stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādes uz
devums – noteikt pašvaldības ilgtermiņa
atīstības redzējumu, mērķi, prioritātes un
telpiskās atīstības perspektīvu.
Valkas novada dome aicina novada ie
dzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās orga
nizācijas un citus interesentus, kuri vēlas
ar savām idejām piedalīties Valkas novada
izaugsmes plānošanā, pieteikties līdzdarbī
bai:
• piedaloties darba grupās;
• piedaloties publiskajā apspriešanā, t.sk.
sanāksmēs.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus
un pieteikties līdzdalībai līdz 19.06.2013.,
elektroniski sūtot informāciju uz epastu:
gunta.smane@valka.lv vai rakstiski, ad
resējot to Valkas novada domei, Seminā
ra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV–4701,
norādot kontaktinformāciju (vārdu, uz
vārdu, adresi, tālruni, epastu) un vēlamo
līdzdalības veidu.
Precizēta informācija par sabiedrības
līdzdalības iespējām tiks ievietota Valkas
novada domes mājas lapā www.valka.lv
un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norā
dīto epastu.
Par Valkas novada ilgtspējīgas atīstības
stratēģijas izstrādi un par sabiedrības līdz
dalību atbildīgā persona: Valkas novada
domes Atīstības un plānošanas nodaļas va
dītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, epasts:
gunta.smane@valka.lv v

var jebkurš vēlētājs, kurš nevarēs
ierasties vēlēšanu iecirknī vēlēša
nu dienā.
3. Balsošanas dokuments ir pase
vai personas apliecība. Dodoties
vēlēt, ieteicams ņemt līdzi arī pa
ziņojumu par vēlēšanām. Tomēr
paziņojums nav balsošanas do
kuments, tam ir tikai informatīva
nozīme. Ja paziņojumu neesat sa
ņēmis vai tas nozaudēts, tiesības
vēlēt saglabājas.
4. Ierodoties iecirknī, uzrādiet pa
si vai personas apliecību un do
dieties pie reģistrācijas galda, kur
ir norāde ar Jūsu kārtas numuru
vēlētāju sarakstā!
5. Lai saņemtu balsošanas do
kumentus, parakstieties vēlētāju
sarakstā! Vēlēšanu iecirkņa dar
binieks Jums izsniegs vēlēšanu
aploksni un vēlēšanu zīmju kom
plektu. Pārbaudiet, vai uz aplok
snes ir Jūsu iecirkņa zīmogs, jo
derīgas ir tikai apzīmogotas vēlē
šanu aploksnes.
6. Balsošanai izvēlieties vēlēšanu
kabīni vai nodalījumu! Katram vē
lētājam ir tiesības balsot aizklāti
un savu izvēli izdarīt pašam.
7. Lai nobalsotu, no 3 vēlēšanu zī
mēm izvēlieties vienu – ar to kan
didātu sarakstu, par kuru vēlaties
balsot.
8. Vēlēšanu zīmē var:
1) ar «+» atzīmēt kandidātus, ku
rus īpaši atbalstāt,
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Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Valkas
novada attīstības programmas
2010.– 2016.gadam aktualizācijā

S

askaņā ar Valkas novada domes 2013.gada
25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. «Par Valkas novada atīs
tības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju»
ir uzsākta Valkas novada atīstības programmas ak
tualizācija.
Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstip
rināja Valkas novada atīstības programmu 2010.–
2016.gadam. Ņemot vērā, ka no 13.10.2011. stājās
spēkā jauns Teritorijas atīstības plānošanas likums
(apstiprināts 01.12.2011.), kas nosaka Teritorijas atīs
tības plānošanu vietējā līmenī, ir sagatavots arī veica
mā darba uzdevums un izstrādes grafiks, lai uzsāktu
Valkas novada atīstības programmas 2010. – 2016.
gadam aktualizāciju.
Atīstības plānošanas dokumenta aktualizēto re
dakciju plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decem
brim.
Valkas novada dome aicina novada iedzīvotājus,
uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus in
teresentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties
Valkas novada atīstības programmas 2010.– 2016.
gadam aktualizācijā, tas ir novada izaugsmes plāno
šanā, pieteikties līdzdarbībai:
• piedaloties darba grupās;
• piedaloties publiskajā apspriešanā, t.sk. sanāk
smēs.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pie
teikties līdzdalībai līdz 19.06.2013., elektroniski sū
tot informāciju uz epastu: lasma.engere@valka.lv
vai rakstiski, adresējot to Valkas novada domei, Se
mināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV–4701, no
rādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi,
tālruni, epastu) un vēlamo līdzdalības veidu.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības
iespējām tiks ievietota Valkas novada domes mājas
lapā www.valka.lv un nosūtīta uz sabiedrības pār
stāvja norādīto epastu vai adresi.
Par Valkas novada atīstības programmas 2010. –
2016.gadam aktualizāciju un sabiedrības līdzdalību
atbildīgā persona: Valkas novada domes Atīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.:
64707478, epasts: gunta.smane@valka.lv v

2) izsvītrot kandidātus, kurus ne
atbalstāt,
3) neizdarīt nekādas atzīmes.
9. Aploksni aizlīmējiet un iemetiet
vēlēšanu kastē!
BALSOŠANA VĒLĒTĀJA
ATRAŠANĀS VIETĀ
No 27.maija līdz vēlēšanu die
nai, 1.jūnijam, vēlētāji, kuri vese
lības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vē
lēšanu iecirknī, var pieteikt balso
šanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju
vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu
dienā atradīsies sava vēlēšanu ie
cirkņa teritorijā.
Lai pieteiktu balsošanu dzī
vesvietā, jāuzraksta iesniegums,
kurā jānorāda: vēlētāja vārds, uz
vārds, personas kods, adrese, kur
jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas
ārdurvju kods, ja tāds ir, un kon
taktālrunis.
Iesniegums jānogādā iecirknī,
kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegu
mu iecirknī drīkst nogādāt jebku
ra vēlētāja uzticības persona. Vē
lētāja uzticības persona iesniegu
mu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī
uz vietas vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus
pieņems šādos laikos:
• pirmdien, 27.maijā: no plkst.
16.00 līdz 20.00;
• otrdien, 28.maijā: no plkst.9.00
līdz 13.00;
• trešdien, 29.maijā: no plkst.

17.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 30.maijā: no plkst.
9.00 līdz 12.00,
• piektdien, 31.maijā: no plkst.
10.00 līdz 16.00,
• sestdien, 1.jūnijā: no plkst. 7.00
līdz 12.00.
Pieteikt balsošanu vēlētāja atra
šanās vietā var arī vēlēšanu dienā
pēc pulksten 12.00, taču jāņem vē
rā, ka šajā gadījumā vēlēšanu ko
misija izbrauks pie vēlētāja, ja va
rēs paspēt ierasties vēlētāja atraša
nās vietā līdz balsošanas beigām,
pulksten 22.00.
Valkas novadā jāievēl 15 deputā
ti no 3 deputātu kandidātu sarak
stiem (izlozē noteiktajā secībā):
Partija «VIENOTĪBA», «Centris
kā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA»; Vidzemes partija;
Nacionālā apvienība «Visu Lat
vijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK».
Papildus informācija par balso
šanas iespēju: pa tālruni 67049999
(katru dienu no plkst. 8.00 līdz
20.00, 31.maijā un 1.jūnijā – no
plkst. 7.00 līdz 24.00).
Vairāk informācijas par aktu
āliem jautājumiem, kas saistīti ar
pašvaldību vēlēšanām, novada
domes vēlēšanām reģistrētājiem
deputātu kandidātu sarakstiem:
Centrālās vēlēšanu komisijas mā
jas lapā www.cvk.lv un novada
mājas lapā www.valka.lv v
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AR GANDARĪJUMU UN NĀKOTNES IZJŪTU
Turpinājums no 1.lpp.

Svarīgi, lai cilvēki justos
vajadzīgi, ieinteresēti, no
vērtēti. Tāpēc priecē tas,
ka pilsētā un katrā pagas
tā kultūras iestādēs darbo
jas amatierkolektīvi, notiek
novada skates, pašdarbnie
ki brauc ar koncertiem un
izrādēm pie citu pagastu
ļaudīm. Kaut ne tik dāsni,
kā gribētos, taču savu ie
spēju robežās dome ir atra
dusi finansējumu kolektīvu
vadošo speciālistu atalgo
šanai. Par skaistu tradīci
ju veidojas Novada svētki,
kurus organizējam katru
gadu citviet. Valkā un kat
rā pagastā ir arī savi tradi
cionāli pasākumi, un tajos
vienmēr var sastapt arī da
lībniekus no citām novada
vietām. Varbūt šajos gados
kādam pietrūcis lielu, pom
pozu kultūras aktivitāšu,
taču šie bija gadi, kad nācās
apdomāt un izvērtēt katru
finansiālu ieguldījumu.
Domāju, mūsu novadā
arī sportot gribētāji nevar
gausties par telpu vai lau
kumu trūkumu. Protams,
aizvien var vēlēties ko vai
rāk un labāk, taču svarīgi ir
prast un gribēt izmantot to,
kas mums ir.
Katrs īstenotais projekts
un padarīts darbs nebei
dzas, tas turpinās tādā vai
citādā veidā. Ja kāda ēka ir
uzcelta, tā jāpiepilda ar cil
vēkiem un viņu darbošanās
gribu. Ja kāds infrastruktū
ras objektu virknes pirmais

Valkas pilsētas kultūras nama zāles un foajē atklāšana pēc
renovācijas bija ilgi gaidīts nama darbinieku un valcēniešu sapnis.
Foto – no arhīva

Viens no 2012.gada nozīmīgākajiem notikumiem bija – jaunās
Enefit koģenerācijas spēkstacijas atklāšana Valkā. Foto – no
Latvijas Valsts prezidenta mājas lapas

Līdz ar Saieta nama «Lugažu muiža» atklāšanu, Valkas pagastā
sākās ļoti aktīva kultūras dzīve. Foto – Inguna Medne

Pēc vērienīgiem remontdarbiem satiksmei atklāts jaunais
tranzītmaršruts Valkā. Foto -  Inguna Medne

posms ir izbūvēts, tam se
kos nākamais. Tā esam do
mājuši un darījuši šajos ga
dos.
Atskatoties uz paveikto,
izjūtu godīgi paveikta dar
ba gandarījumu un saku
paldies visiem deputātiem,
domes komandai, speciālis

mes deputātiem. No sirds
novēlu nolikt malā poli
tiskās ambīcijas un, kopīgi
risinot problēmas, meklē
jot un atrodot labāko, vaja
dzīgāko savam novadam,
tā cilvēkiem, darboties ko
mandā. Jārod sadarbība ar
valdību, Saeimu, Pašvaldī

tiem, novada iestāžu vadī
tājiem un darbiniekiem, ku
ri savus darba pienākumus
veic ar atbildību un skatu
nākotnē.
Visi gaidām vēlēšanas
1.jūnijā. Tātad – tuvā nākot
ne būs sākusies. Kopā strā
dāt būs jāsāk jaunajiem do

bu savienību. Neaizmirsī
sim, ka pašvaldība ir tāda
pati valsts institūcija kā šīs
iestādes un tām jādarbojas
visu Latvijas cilvēku labā.
Tikai tā! v

Kārlis Albergs,

Valkas novada
domes priekšsēdētājs

Valgas – Valkas dvīņu pilsētu festivāls «Skanošā Livonija»
6. – 9.jūnijā
VALGAS – VALKAS pilsētām 429
Ceturtdiena, 6.jūnijs
Valkā

• plkst.12:00 Valkas novada
domes priekšsēdētāja Kārļa
Alberga pieņemšanas pasā
kums labākajiem skolēniem
un skolotājiem – Valkas pil
sētas kultūras namā.
• 6. – 11.jūnijā plkst. 9:00
– 17:00, sestdien, 8.jūnijā
plkst. 11:00 – 16:00 Atvērto
durvju dienas Valkas Māk
slas skolā. Iepazīstināšana
ar mācību programmām,
tikšanās ar skolotājiem.
Valkas un Valgas bērnu
un jauniešu darbu izstāde
(9.jūnijā slēgts).

Valgā

• 6. – 10.jūnijā Bengts Ti
voli izpriecu parks lauku
mā pie Pedeles upes, Pärna
pst. 17A. Izpriecu parks no
Zviedrijas ceļo pa visām
Igaunijas pilsētām jau no
1.maija. Piecu dienu garu
mā Valgā tiks piedāvātas at

rakcijas un dažādas izprie
cas visai ģimenei. Darba
laiks: trešdien – ceturtdien
plkst. 15:00 – 23:00, piekt
dien plkst. 15:00 – 24:00,
sestdien – svētdien plkst.
12:00 – 24:00.
• plkst. 12:00 Valgas pilsē
tas mēra Kaleva Härka pie
ņemšana labākajiem skolu
beidzējiem Valgas rātsna
mā (ar ielūgumiem).
• plkst. 17:00 Valkas, Val
gas dvīņu pilsētu festivā
la un dvīņu pilsētu radošo
cilvēku kopīgās izstādes
«Skanošā Livonija» atklā
šana. Valgas kultūras un in
terešu centrā.

Piektdiena, 7.jūnijs
Valkā

• plkst. 8:00 – 16:00 Lielais
svētku gadatirgus Valkas
pilsētas tirgū (Rīgas iela).
Pieteikšanās un informācija
pa tālr.26875515.
• plkst. 9:00 – 17:00 At

vērto durvju diena Valkas
Mākslas skolā.
• no plkst. 11:00 Dažādās
Valgas un Valkas pilsētu
vietās mākslinieku grafi
ti meistarklase. Valkas un
Valgas jaunieši grafiti māk
slinieku Tiit Jaola (Igaunija)
un Daiņa Rudens (Latvija)
vadībā. Objekti: Valgas
patriotiskās audzināšanas
muzeja – pastāvīgās ekspo
zīcijas teritorijā, uz betona
sienas Pärna puiestee stāv
laukumā pie Pedeles upes,
Valkā – siena pie Zvaigžņu
ielas puķu tirdziņa, Valkas
pamatskolas metodiskā ka
bineta siena.
• plkst. 17:00 Valkas no
vada domes priekšsēdētā
ja Kārļa Alberga un Valgas
pilsētas mēra Kaleva Härka
pieņemšana Valkas pilsētas
kultūras namā (ar ielūgu
miem).
• plkst. 19:30 – 04:00 Lielā
Roka nakts Valkas brīvda

Valgas un Valkas talismani – robežstabi Peeter un Pēteris, ir
neiztrūkstošs elements pilsētu svētkos. Foto – Inguna Medne

bas estrādē.
• plkst. 19:30 – 22:00 BJMK
Rokskolas Valkas filiāles
audzēkņu koncerts.
• plkst. 22:00 – 04:00 Spēlēs
grupas Skyforger, All Day
Long (Latvija), Esco Comp
ton and The Southern
ers, Connectors, Kolmteist
(Igaunija) un Mindbound

(Imatra, Somija). Būs arī
bufete.

Valgā

• plkst. 13:00 Bērnu ielu
futbola turnīrs uz mākslīgā
zālāja pie Pedeles upes. Pie
dalīties aicināti 1996.gadā
un vēlāk dzimuši zēni un
Turpinājums 5.lpp.
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Valgas – Valkas dvīņu pilsētu festivāls «Skanošā Livonija»
6. – 9.jūnijā
VALGAS – VALKAS pilsētām 429

Turpinājums no 4.lpp.

meitenes. Komandā 7 spē
lētāji, uz laukuma 5+1.
• plkst. 15:00 izstādes
«Livonija» atklāšana Val
gas muzejā. Livonija 16.–
17.gadsimta kartēs. Ieskats
Latvijas Nacionālās biblio
tēkas fondos.
• plkst. 20:00 Kamerkora A.
Le Coq koncerts Valgas kul
tūras un interešu centrā.
• plkst. 23:00 Nakts Auto
kino – auto stāvvietā pie
Valgas sporta halles. Mak
sas pasākums.
• plkst. 23:00 «Video kos
moss» nakts klubā Exotica.
Festivāla kluba ballīte! DJ
parāde! Latvijas DJ Nr.1 DJ
[Ex] Da Bass & DJ MBerg.
Papildus uz projektoriem
Latvijas video diskors
Nr.1 Vj Kosmoss. Biļete 5€,
līdz pusnaktij 4€. Vecuma
ierobežojums 16+.

Sestdiena, 8.jūnijs
Valkā

• Ap plkst. 5:00 – 6:00 Gai
sa balona rīta lidojums virs
Valkas.
• plkst. 8:00 – 16:00 Lielais
svētku gadatirgus Valkas
pilsētas tirgū (Rīgas iela).
Pieteikšanās un informācija
pa tālr.26875515.
• plkst. 11:00 – 16:00 At
vērto durvju diena Valkas
Mākslas skolā.
• plkst. 11:00 kāzu kleitu
un floristikas izstādes «Bal
to sapņu mākonis» atklāša
na Valkas pilsētas kultūras
namā.
• plkst. 11:00 Strenču pū
tēju orķestra rīta sveiciens
– Rīgas/Raiņa ielas skvērā.
• plkst. 11:00 Dažādās Val
gas un Valkas pilsētu vietās
mākslinieku grafiti meis
tarklase. Valkas un Valgas
jaunieši grafiti mākslinieku
Tiit Jaola (Igaunija) un Dai
ņa Rudens (Latvija) vadībā.
Objekti: Valgas patriotiskās
audzināšanas muzeja – pa
stāvīgās ekspozīcijas terito
rijā, uz betona sienas Pärna

puiestee stāvlaukumā pie
Pedeles upes, Valkā – siena
pie Zvaigžņu ielas puķu tir
dziņa, Valkas pamatskolas
metodiskā kabineta siena.
• plkst. 11:00 – piepūšamās
atrakcijas, radošās darbnī
cas. Tirgotāji ar cukurvati,
baloniem u.c. pie Valkas
kultūras nama. Atrakcijas –
bezmaksas.
• plkst. 12:00 Starts un fi
nišs Lielajai Ratu pastaigai
– pie Valkas kultūras nama,
(Strenču pūtēju orķestris
spēlē no kultūras nama bal
kona). Aicināti arī jaunie
vecāki no Valgas. Gaidīti
arī leļļu ratiņi. Ratus vērtēs.
Pastaiga pa Raiņa un Rīgas
ielu.
• plkst. 13:00 Bērnu kon
certs – pie Valkas kultūras
nama.
• plkst. 15:00 Komandu
gājiens no Valkas pilsētas
kultūras nama uz stadionu
Strenču pūtēju orķestra pa
vadībā. Stadionā – jautras
aktivitātes.
• plkst. 22:00 balle. Spēlē
grupa Tequila Band – Val
kā, Lugažu laukumā.
• plkst. 22:00 Grafiti After
party – Radošajā telpā «309.
kabinets» (Rūjienas 3E). Ie
ejas biļete Ls 2 (~3€).

Valgā

• plkst. 9:00 – 16:00 Livo
nijas gadatirgus un jautra
tirgus programma Valgas
pilsētas centrā. Gadatirgus
kļuvis par iedzīvotāju vidū
iecienītu un novērtētu ikga
dēju pasākumu ar daudz
veidīgu kultūras program
mu, tirgošanos, dažādām
atrakcijām, loteriju un ci
tām aktivitātēm. Pieteikša
nās uz tirgošanās vietām
līdz 7.jūnijam pa tālr.+372
766 9970 vai e-pastu: info@
valgakultuurikeskus.ee.
Tirgošanās vieta visiem
tirgotājiem ir bez maksas,
katrs tirgotājs lielajai lote
rijai ziedo kādu no savām
precēm. Gadatirgus izklai
des programma Valgas kul
tūras centra apkārtnē, Säde
parkā (kultūras program
ma, izklaides bērniem un
jauniešiem u.t.t.).
• plkst. 10:00 – 13:00 Iespēja
šaut ar gaisa šauteni Valgas
muzeja pagalmā pie tiesas
ēkas.
• plkst. 11:00 Valgas pilsē
tas 429.dzimšanas dienas
koncerts Valgas Jāņa baznī
cā. Uzstājas Valgas mūzikas
skolas audzēkņi un skolas
absolventi, pilsētas kultū
ras kolektīvi un ciemiņi no
Valkas mūzikas skolas Tiks
pasniegts Goda pilsoņa ap
balvojums.

• plkst. 11:00 – 14:00 Lieto
to grāmatu tirdziņš pagal
mā pie Valgas bibliotēkas.
Nodod savas izlasītās grā
matas tālākai apritei, atnes
tās līdz 7.jūnijam uz Val
gas centrālo bibliotēku vai
paņem līdzi uz tirdziņu.
Tirdziņā interesenti varēs
izvēlēties kādu sev tīkamu
grāmatu un bez maksas pa
ņemt to līdzi.
• plkst. 11:30 Pludmales
brīvās cīņas sacensības
Pedeles pludmales volej
bola laukumā. Dalībnieku
svēršanās: sacensību dienā
no plkst. 10:30 – 11:00. Aici
nāti piedalīties visi pilsētas
iedzīvotāji un ciemiņi.
• plkst. 12:00 – 15:00 Mo
tociklu triku meistaru sa
censības «Valga Stunt Ride
2013» laukumā pie cen
trālās bibliotēkas. Ekstrē
mus braucienus demonst
rēs Igaunijas labākie triku
meistari uz motocikliem.
• plkst. 18:00 Valgas ap
riņķa mēroga deju svētki
«Deju solī cauri Valgas ze
mei». Svētkos piedalīsies
aptuveni 1100 dejotāji un
vingrotāji kopā ar pašval
dību vadītājiem Valgas cen
trālajā stadionā.
• Pēc deju svētkiem gājiens
cauri pilsētai pa maršru
tu Vabaduse iela – Kungla
iela – Valgas pilsētas parks
kopā ar iedzīvotājiem no
stadiona uz laukumu Val
gas sporta halles priekšā
• Tautiska zaļumballe Val
gas pilsētas parkā ar dejām
un dziesmām. Uzstājas da
žādas tautas deju grupas
un Mazo harmoniku apvie
nība Marko Matvere vadī
bā. Valgas pilsētas parkā.
Svētku režisors Tiina Kukk
un ielu gājiena režisors Val
deko Kalamees.
• plkst. 23:30 – 02:30 Ballī
te turpinās kopā ar ansam
bli PIXEL.
• plkst. 23:00 A.Le.Coq ir
klāt! Nakts klubā Exotica
lielisks šovs, kuru vadīs
Igaunijas gada izklaidētājs
Marko Pille un vietējais
K’Red. Festivāla afterparty! DJ parāde! Nakts klubā
Exotica. Klātesošos iekusti
nās neatvairāmas deju mei
tenes. Labākajiem balvas
no A.Le.Coq. Biļetes: 4€,
līdz pusnaktij 2€. Vecuma
ierobežojums 16+.

Svētdiena, 9.jūnijs
Valgā

• plkst. 10:00 svinīgais pil
sētas maršs Valgā. Kolonā
soļos Zemessardzes Valgas
vienības orķestris, jaunsar
gi no zēnu organizācijas
«Noored Kotkad» un meiteņu

Koncerts pagājušā gada pilsētas svētkos bija lieliska iespēja
priecāties par krāšņiem tērpiem, nevainojamiem dejas soļiem un
iepazīt dažādu tautu kultūru. Foto – Inguna Medne

organizācijas «Kodutütred»,
Glābšanas dienesta pār
stāvji, Policijas un Robež
sardzes Valgas policijas ie
cirkņa pārstāvji. Maršruts:
Jaama bulv. – Vabaduse iela
– Kesk iela – Raja iela.
• plkst. 11:00 Mopēdu sa
censību 1.brauciens Pedeles
upes atpūtas zonā (pie t/c
Rimi). Ņem savu mopēdu,
droši nāc un piedalies!
• plkst. 12:00 – 13:00 Lai
vu rallijs pa Pedeles upi.
Tradicionālajās sacensībās
tiek gaidīti visi pilsētas ie
dzīvotāji un pilsētas viesi,
kuru vecums ir vismaz 14
gadi. Vērtēšanā lielākā vē
rība tiks pievērsta nevis fi
ziskajai sagatavotībai, bet
izdomai un radošai pieejai
tērpu un peldierīces sagata
vošanā.
• plkst. 12:00 – 16:00 Valgas
pilsētas atklātais čempio
nāts pludmales volejbolā un
volejbola kluba „Viktooria“
pludmales volejbola seriāla
1.etaps, Pedeles pludmales
volejbola laukumā. Iepriek
šēja reģistrēšanās pa telefo
nu +372 5039028 vai e-pas
tu: valgaviktooria@hot.ee.
Sacensību dienā iespējams
reģistrēties uz vietas līdz
plkst. 11:40.
• plkst. 13:00 Mopēdu sa
censību 2.brauciens Pedeles
upes atpūtas zonā (pie t/c
Rimi).
• plkst. 14:00 – 15:00 «Laik
metīgā deja» – šovs «Gre
enttials Bike Tour», velotri
āls un triki (no Latvijas)
Valgā, uz Rīgas – Raja ielu
krustojuma pie t/c «Rimi».
• plkst. 18:00 Senās mūzi
kas ansambļa «Tricesimo
octavo gradu musica» kon
certs Valgas Jāņa baznīcā.
Uzstājas Raido Lill (vijole/
viola), Pärtel Toompere
(klavesīns),
Nils-Kristjan
Kosapoeg (flauta), Marlena
Keine (soprāns no Latvijas),
Egon Punnison (baritons)

un Jüri Goltsov (ērģeles, no
Valgas).

Pirmdiena, 10.jūnijs
Valkā

• No plkst. 9:00 – 17:00 At
vērto durvju diena Valkas
Mākslas skolā.

Valgā

• plkst. 18:00 Valgas pilsē
tas valdes un Valgas jau
niešu domes sacensības
volejbolā Pedeles pludma
les volejbola laukumā .

Otrdiena, 11.jūnijs
Abu pilsētu 429.
dzimšanas diena
Valkā

• No plkst. 9:00 – 17:00 At
vērto durvju diena Valkas
Mākslas skolā.

Valgā

• plkst. 8:30 – 10:00 Rīta
kafija ar pilsētas vadītā
jiem laukumā pie Valgas
Rātsnama. Valgas Jāņa baz
nīcā muzicēs baznīcas ēr
ģelnieks Jüri Goltsov.
• plkst.10:00 «Bērni – mūsu
nākotne» Valkas un Valgas
pirmsskolas izglītības ies
tāžu bērnu svinīgais gā
jiens, no Jāņa baznīcas uz
Valgas kultūras un interešu
centru. Labo domu balo
nu palaišana gaisā, bērnu
koncerts un kopīga cienā
šanās ar dzimšanas dienas
torti. Valkas – Valgas jaunās
ģimenes ar bēbīšu ratiņiem
aicinātas pievienoties svēt
ku gājienam.

Valgas pilsētas
gadadienas skriešanas
sacensības Valgas
centrālajā stadionā:

• plkst. 18:00 gadadienas
skrējiens bērniem – 429
metri;
• plkst. 19:00 gadadienas
skrējiens pieaugušajiem –
2013 metri. v
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Valkā viesojas Latvijas Zilā krusta
biedrības «Bāka» pārstāvji
Teksts: Natālija Dubrovska, Sociālā
dienestavadītāja
Foto: Kristīna Dubrovska

Aicina iedzīvotājus iesaistīties
Vides instalācijas – šķiroto
atkritumu koka – izveidē

Topošās māmiņas var
saņemt bezmaksas grāmatu
«Gribu būt māmiņa»
Teksts: Natālija Dubrovska, Sociālā
dienestavadītāja

S

IA «Roche Latvija» un A Fonds (Austru
mu slimnīcas atbalsta fonds) maija vidū ir
izdevis bezmaksas bukletu/grāmatu «Gribu
būt māmiņa» topošajām un jaunajām māmi
ņām. Grāmatiņas radītas kā sociālās atbildī
bas projekts ar mērķi izglītot topošās māmi
ņas, lai dzimtu veseli bērni un palielinātos
dzimstība. Grāmatas autore ir Latvijā labi
pazīstamā ārste Dace Rezeberga.
Valkas novada Sociālais dienests ir saņēmis
160 grāmatiņas. 40 grāmatas ir nodotas Vid
zemes slimnīcas ginekoloģei, dakterei Vijai
Batalauskai. Mūsu novada sievietes, kuras vē
las kļūt māmiņas, grāmatiņas var saņemt arī
pie sociālajiem darbiniekiem gan pilsētā, gan
pagastos.
Grāmata elektroniskā versijā atrodama
www.valka.lv v

Ērģemieši gatavojas
vasaras sezonai
Teksts:Sandra Pilskalne

G

atavojoties vasaras sezonai, Ērģemes
pagasta pārvaldei iegādāta asenizācijas mu
ca un pļaujmašīna ceļmalu kopšanai.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadība uzska
ta, ka šie ir ļoti vērtīgi un nepieciešami pirku
mi – muca nepieciešama komunālās saimnie
cības vajadzībām un kapu apgādei ar ūdeni.
Arī jaunā pļaujmašīna atvieglos un paātrinās
ceļmalu kopšanas darbus. Iepriekšējos gados
Kārķu un Ērģemes pagasti kopīgi izmantoja
vienu pļaujmašīnu ceļmalu kopšanai. Ērģe
mes pagastā pašvaldības ceļu kopgarums ir
69 kilometri. Izmantojot jauno tehniku, būs ie
spējams regulārāk veikt pļaušanas darbus. Ar
iegādāto traktoru aprīkojumu strādās trakto
rists Ēriks Dancis, kurš jau iepriekšējā nedēļā
kopā ar nodarbinātajiem sabiedriskajos dar
bos vāca akmeņus no pagasta ceļu grāvma
lām, lai sagatavotos ceļmalu appļaušanai.v

Teksts:Benita Brila,Vidzemesslimnīcas
sabiedriskoattiecībuspeciāliste

V

8.maijā Valkas novada Sociālajā dienestā

viesojās Latvijas Zilā krusta biedrības «Bāka»
prezidente Lilija Zabolocka, viceprezidente
Madara Lapsa, projektu speciāliste, narkoat
karības pārvarēšanas palīdzības punkta va
dītāja Māra Andrejeva un projekta sabiedris
ko atiecību speciālists Edgars Vērsis, kā arī
Jaunpiebalgas atbalsta grupu dalībnieki.
Pasākumu organizēja, viesus uzņēma un ar
Valkas pilsētu iepazīstināja Mārīte Magone,
kura pārstāvēja Zilā krusta biedrību no Val
kas novada. Tika pārrunāts jau paveiktais, kā
arī nākotnes plāni, kas saistīti ar palīdzības
sniegšanu alkohola atkarīgajām un līdzatka
rīgajām personām. v

Jauns izmeklējums

O

trdien, 4.jūnijā Valkā notiks SIA
«ZAAO» (ZAAO) rīkotā interaktīvā
akcija «Atkritumu šķirošanas vērtīgie
augļi». Tās laikā ZAAO, kopā ar Valkas
Jauniešu domes aktīvistiem, uzstādīs
vides instalāciju – stilizētu koku, kura
augļus veidos no šķirotajiem atkri
tumiem – plastmasas. Akcijā aicināti
iesaistīties arī iedzīvotāji.

ZAAO mudina iedzīvotājus uz
pasākuma norises vietu nest konkrētu
šķiroto atkritumu veidu – dažāda vei
da plastmasas iepakojumu (PET pu
deles, sadzīves ķīmijas vai kosmētikas
iepakojumus u.c.), lai kopīgi no tiem
veidotu stilizētus augļus, ko pēcāk
stiprināt kokā. Šis koks tiek izmantots
kā simbols, lai parādītu dalītos atkritu
mus kā vērtīgu izejvielu jaunu produk
tu ražošanā. Akcijas laikā interaktīvā
veidā varēs pārbaudīt savas zināšanas
par šķirotajiem atkritumiem un saņemt
arī informatīvu avīzi par atkritumu
šķirošanu kopumā.
Šāda akcija Vides dienu ietvaros no
4. – 6.jūnijam notiks septiņās pilsētās
– Balvos, Cēsīs, Limbažos, Smiltenē,
Saulkrastos, Valkā un Valmierā. Akci
jas mērķis ir – interaktīvā un viegli uz
tveramā veidā ZAAO darbības reģionā
informēt un iesaistīt iedzīvotājus atkri
tumu šķirošanas procesā, lai ilgtermiņā
veicinātu vides apziņas veidošanos vi
dei draudzīgai rīcībai.
Akcijā iedzīvotāji aicināti piedalīties
4.jūnijā, sākot no plkst.11:00 Lugažu
laukumā pie kultūras nama.

idzemes slimnīcas laboratori
ja piedāvā jaunu izmeklējumu, kas
palīdz atklāt nopietnu saslimšanu –
sirds mazspēju. Vairumam pacientu,
kuriem to diagnosticē, galvenā sūdzība ir elpas trū
kums. Tas liecina, ka organismā ir kādas problēmas,
iespējams – saslimšana ar plaušu slimību. Tāpat el
pas trūkums var piemeklēt rūdītu, ilggadēju smēķē
tāju. Taču elpas trūkums jeb aizdusa ir galvenā sirds
mazspējas pazīme, kas slimības vieglākā pakāpē jū
tama piepūles laikā, bet smagākā pakāpē – arī miera
stāvoklī. Par slimību arīdzan liecina paātrināta sirds
darbība, nogurums, apetītes trūkums, tūska uz kājām,
nereti arī klepus.
Diemžēl cilvēki, kuriem nekad nav bijušas problē
mas ar sirds veselību, nepievērš uzmanību šīm slimī
bas izpausmēm, uzskatot, ka ir vienkārši pārstrādāju
šies. Taču sirds mazspēja nozīmē, ka asinsrites sistēma
nespēj pārsūknēt organisma normālai darbībai vaja
dzīgo asins daudzumu, kas neārstēta ilgtermiņā var
radīt veselībai un pat dzīvībai bīstamus stāvokļus.
Jaunais izmeklējums, nosakot asinīs nātrijurētisko
peptīdu (BNP – vielu, kas pastiprināti izdalās asinīs
sirds muskuļa iestiepuma gadījumā), ļauj ārstam pa
teikt, vai pacienta sūdzības izraisījusi sirds mazspēja.
Tātad – arī laikus nozīmēt nepieciešamās zāles, izmai
ņas ēdienkartē un ikdienas paradumos.
Izmeklējums NT-proBNP ir maksas pakalpojums, tā
veikšanai asins analīzes var nodot Vidzemes slimnīcas
Valkā laboratorijā. Tālrunis informācijai: 64722307. v

VC4 mobilais digitālais
mamogrāfs Valkā
Teksts:Jolanta Selezņeva, SIA«Veselībascentrs4»
mobilāmamogrāfapierakstakonsultante

S

ievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklēju
mus tuvāk savai dzīvesvietai. SIA «Veselības centrs
4» mobilais mamogrāfs Valkā (pie ģimnāzijas, Rai
ņa ielā 28A) būs otrdien, 11.jūnijā no plkst. 9.00 līdz
18.00. Mamogrāfa pārbaude notiek TIKAI pēc ie
priekšēja pieraksta, zvanot uz numuriem 67142840
vai 27866655.
• Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no
Nacionālā veselības dienesta (NVD), Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS;
• Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu – izmek
lējums maksā 2 lati;
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, ku
ram NAV līgumatiecību ar NVD – par maksu;

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas
vides aizsardzības fonds. v

Sīkāka informācija
www.mamografija.lv vai
rakstot uz epastu: info@mamografija.lv v

Swedbank klientu informācijas centrā mainīts darba laiks
Teksts: Dana Videmane, Vadošaisklientukonsultants
PārdošanaskanāluvadībasdaļaValmierasfiliāle

No 6.maija Swedbank klientu informāci

• pieteikt un izmantot Swedbank internetban
jas centrā Valkā mainīts darba laiks. Turpmāk ku;
• pieteikt automātisko rēķinu apmaksu;
Swedbank darbinieks Jūs gaidīs:
• saņemt konsultācijas par savu naudas lietu
Valkā – Latio telpās, Rīgas ielā 11 katru treš pārvaldīšanu;
• pieteikties finanšu pakalpojumiem (dzīvības
dienu no plkst.10:00 līdz 13:00.
Swedbank klientu informācijas centrā Jums apdrošināšana, patēriņa kredīts, hipotekārais
kredīts, līzings un citi). v
ir iespēja:
Uz tikšanos!
• atvērt kontu Swedbank;
Jū
su Swedbank
• pasūtīt un saņemt maksājumu kartes;
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Ir labi būt kopā!

Teksts:Līga Veinberga,Ģimenes
atbalstacentra«Saulīte»direktore
Foto–no arhīva

M

aija pirmajās brīvdienās
Valkas novada Ģimenes atbal
sta centrā «Saulīte» ciemojās
īpaši gaidīti draugi: brīvprā
tīgie jaunieši – Daniels Truk
šāns kopā ar Aiju Ceplišu, Līgu
Mekšu, Gitu Skujiņu un Raiti
Ragu.
Piektdienas vakarā, līdz pat
tumsai tika spēlētas kopīgas
spēles, tad ar interesi klausījā
mies Gitas atraktīvajā stāstījumā
par ceļošanu un dzīvi Spānijā,
kam sekoja filmu nakts. 4.maija
rīts sākās ar jautru modināša
nu, brokastīm, dienas plānoša
nu. Pats atbildīgākais darbiņš
šajā dienā – jau rudenī dāvinā
tā Latvijas karoga masta uzstā
dīšana un karoga uzvilkšana
mastā, skaistā mirkļa iemūžinā
šana. Gājiens ar ķerru un vairā
kiem plastmasas maisiņiem pēc
melnzemes mūsu mazdārziņam

izvērtās interesantā piedzīvoju
mā. Pēc tam mazie un lielie ko
pīgi gatavoja un uzstādīja straz
du būrus, un tagad ar interesi
vērojam jauno iemītnieku rosī
šanos savu mājokļu iekārtoša
nā. Abas dienas pagāja spraigā
darbībā, un pavadot ciemiņus,
visiem bija prieks par paveikto
un jauki pavadīto laiku.
Savukārt maija vidus «Saulī
tes» iemītniekiem pagājis, kon
centrējoties mācību gada no
slēgumam un kaldinot vasaras
plānus. Tie šogad solās būt gana
spraigi, jo jau 1 jūnijā dāvanā no
kārķēnieša Mārtiņa Pētersona
saņemam ekskursiju uz Rūjie
nas saldējuma ražotni, no 3. līdz
15.jūnijam daļa bērnu dosies uz
nometni «Pasaka» Siguldā, di
viem bērniem plānojam viena
mēneša ceļojumu uz ASV. Pēc
LR Saeimas deputāta Romāna
Naudiņa ielūguma, no 18. līdz
20.jūnijam audzinātājas Guna
Vīlistere un Silvija Lielupe do
sies uz Briseli, lai klātienē iepa
zīties ar Eiroparlamenta darbību

un tiktos ar Latvijas pārstāvjiem.
Sportisko garu uzturot, bērni
kopā ar audzinātājām ir pieda
lījušies visos skriešanas seriāla
«Optimists» posmos, bet S.Liel
upe piedalījās arī Nordea Rīgas
maratonā.
Ir iegādāti augļu koki un krū
mi, ar pagasta pārvaldes palī
dzību atjaunosim vecos stādī
jumus. Ar darbinieku iniciatī
vu, idejām, labajām domām un
aktīvu iesaistīšanos tradicionāli
noritēs pasākumi «Saulītes» lab
iekārtošanā, ikdienas pienāku
mu veikšana un arī jautra atpū
ta un vasaras prieku baudīšana
pēc kopīgi padarītā darba. Lie
lākā pulkā vienmēr darbi veicas
vieglāk, laiks paiet interesantāk
un vieni paši nekad neiespē
tu to, ko paveicam kopā. Tāpēc
paldies visiem draugiem un at
balstītājiem! Paldies par finansi
ālo atbalstu jaunā karoga masta
iegādei, par dēlīšiem putnu bū
rīšu pagatavošanai.
Pateicībāparjaunajiemputnubūriem,ģimenes
Lai visiem jauka un saulaina atbalstacentra«Saulīte»apkārtnipieskandina
vasara! v
putnudziesmas.

XI Lielais Labdarības Robežtirgus noslēdzies, paldies visiem!
Teksts:Anita Tannenberga,
Tūrismainformācijasbiroja
vadītāja
Foto–Rolands Bošs

11.

maijā Valkā, Lu
gažu laukumā valcēnie
šus un pilsētas viesus
priecēja
tradicionālais
Lielais Labdarības Ro
bežtirgus. Šajā gadā visi
tirgū iegūtie līdzekļi tika
ziedoti Jāņa Cimzes vas
ka figūras izveidei Valkas
novadpētniecības muze
jā par godu Latvijas un
Igaunijas kultūras un iz
glītības pamatlicēja un
latviešu kora mūzikas 200
gadu jubilejai nākamajā
gadā. Tirgus ienākumi –
Ls 1718,50.
Šogad tirgū kopumā pie
dalījās ap 170 tirgotāju – ar
daiļamatniecības un amat
niecības izstrādājumiem,
zemnieku un individuālo
ražotāju pārtikas precēm,
stādiem, plaša patēriņa pār
tikas precēm, rūpniecības
un saimniecības precēm.
Tirgotāji bija sabraukuši
no Rīgas, Valmieras, Cē
sīm, Siguldas, Skrīveriem,
Allažiem, Balviem, Valkas,
Smiltenes, Maltas, Rēzek
nes, Alūksnes, Gulbenes,
Kocēnu, Pūres, Limbažu,
Madonas, Naukšēnu, Og
res, Salacgrīvas u.c. nova
diem un pilsētām, kā arī no
Igaunijas. Lielākā daļa no
tiem – Robežtirgus pastāvī
gie tirgotāji, bet bija arī tā
di, kas pie mums bija pirmo
reizi.
Papildus tirgošanās prie

kam, apmeklētāji varēja
baudīt kultūras program
mu, kurā šogad plaši pār
stāvēti bija igauņu kolektī
vi, kā arī dažādas atrakcijas
no atrakciju parka «Lec un
minies.», zirgu izjādes ar
zirgiem no Z/S «Kalnbun
das», bija iespēja izmēģi
nāt spēkus umurkumurā,
piedalīties Valgas slimnīcas
ātrās palīdzības atrakcijā,
darboties Jauniešu domes
rīkotajās radošajās darbnī
cās, iegādāties Valkā un
Valgā populāru cilvēku
ceptās labdarības desiņas,
kuras ziedoja Valkas gaļas
pārstrādes uzņēmums SIA
«Servilat».
Tradicionāli lielu popu
laritāti guva Valkas Rotari
kluba, Valkas Jauniešu do
mes un Tūrisma informāci
jas biroja rīkotā Labdarības
loterija, kuras balvu fondu
veidoja Valkas un tuvējās
apkārtnes uzņēmumu, ie
stāžu un privātpersonu sa
ziedotās lietas. Ņemot vērā
šā gada tirgus labdarības
mērķi, loterijas balvu fon
da izveidē liela loma bija
Igaunijas atbalstam – no
500 loterijas balvām 130 bi
ja sarūpējuši 20 uzņēmumi
un organizācijas no Valgas,
Otepes un Tartu.
Paldies Labdarības lo
terijas fonda veidotājiem:
SIA Valkas meliorācija, vei
kals Kameja, SIA Arka +,
SIA Valkas MD, Valkas ap
tieka, IU Skoders, Valkas
pamatskola, Valkas pamat
skolas mājturības skolotājs
Andrejs Rācenis un 9.klašu
skolēni, Gaļina Villa, Sigita
Zariņa, Ruta Žubule, vei

XILabdarībasRobežtirgūieradiespatsJānisCimze(RaimondsReinholds)
arsavumāsuKristīni(LigitaDrubiņa).

kals Elston, EFN Baltija,
Gjensedige apdrošināšana,
veikals Freko, Juris Ganinš,
salons Astra, Valkas novad
pētniecības muzejs, Kodak
fotocentrs, Veikals Vivo
mežam un dārzam, veikals
Latvijas preces, biedrība
Atbalsts Valkai, SIA Aro
da partneri, veikals Mix,
Valkas novada Izglītības
pārvalde, Valkas kultūras
nams, SIA Virši –A, biedrī
ba Valkas florbols, SIA Pe
pi Rer, SIA Pedelīte, TLMS
Saulīte, Aija Cimdiņa, SIA
K, veikals TOP, Aida Miķel
sone, Valdis Rogainis, Pū
res dārzniecība, laikraksts
Ziemeļlatvija, Z/s Lēpes,
Kārķu pamatskola, Ērģe
mes pamatskola, SIA LLKC
Valkas nodaļa, SIA Cellīši

un partneri, Iveta Markova,
SIA Valdis un veikals Mājai
un dārzam, Dzintra Auzāne,
Vents Zālītis, Ņ.Blūmas ārst
nieciski kosmētiskais salons,
salons Pauze, Sarmīte Vil
ciņa, Valgas pilsētas dome,
Valgas pilsētas valde, Valgas
kultūras un interešu centrs,
Valgas Patriotiskās audzi
nāšanas muzeja pastāvīgā
ekspozīcija, Valgas apriņķa
atīstības aģentūra, Veikals
SELVER, AS ATRIA EESTI,
Heshburger Valga, Valgas
apriņķa valde un pašvaldību
savienība, Valgas slimnīca,
Hotel Metsis, laikraksts Val
gamaalane, Aura akvaparks
Tartu, Ahhaa zinātņu centrs
Tartu, Valgas apriņķa Profe
sionālās izglītības centrs, Se
reno Reisid, Pühajärve SPA,

Voorimehe pubi.
Valkas novadpētniecības
muzejs visus ziedotājus un
brīvprātīgos organizētājus
aicina pie sevis uz muzeja
bezmaksas apmeklējumu,
kā arī pēc Jāņa Cimzes vas
ka figūras atklāšanas – uz
kopīgu foto.
Lielo Labdarības Ro
bežtirgu organizēja Valkas
novada dome – Valkas no
vada Tūrisma informācijas
birojs, Valkas pilsētas kultū
ras nams, Valkas pilsētas te
ritorijas apsaimniekošanas
nodaļa, sadarbībā ar Valkas
pilsētas tirgu, Valkas Dāmu
klubu, Valkas Rotari klubu,
Valkas jauniešu domi.
Paldies visiem, kas ie
guldīja savu brīvprātīgo
darbu un labdarību! v
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Apjomīga kultūras un folkloras vērtību
vākšanas ekspedīcija Valkas novadā
Teksts: Rūta Jirgensone,

Ekspedīcijaskoordinatore

Š

ajā vasarā – no 8. līdz 14.jūli
jam – Valkas novadā ir paredzēta
Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes rīkota tradici
onālās kultūras un folkloras vākša
nas ekspedīcija. Tā uzskatāma par
turpinājumu jau notikušajām Lat
vijas novadu izzināšanas ekspedī
cijām profesores Janīnas Kursītes
vadībā. Pēdējo desmit gadu laikā
prof. J.Kursīte, sadarbībā ar Filozo
fijas un socioloģijas institūta Naci
onālās mutvārdu vēstures projekta
«Dzīvesstāsts» koordinatori Māru
Zirnīti un citiem zinātniekiem, ir
veikusi folkloras un dzīvesstās
tu vākšanas ekspedīcijas dažādās
Latvijas vietās – Turlavā, Alsungā,
Dagdā u.c.
Šogad par ekspedīcijas norises
vietu ir izvēlēta Valka un tās ap
kārtne, jo novada ļaudis ir bagā
tas kultūras, valodas un pieredzes
glabātāji. Turklāt Valkas novadā

saskaras divu valstu robežas un
atšķirīgas valodas. Šī būs pirmā
tik apjomīga kultūras vērtību vāk
šanas ekspedīcija Ziemeļvidzemē
– tajā piedalīsies gan pieredzes
bagāti folkloristi, etnogrāfi, valod
nieki un arheologi, gan arī jaunā
paaudze – LU Humanitārās fakul
tātes studenti un Valkas novada
jaunieši. Ekspedīcijas dalībnieku
interešu lokā būs folkloras vērtības
(teikas, nostāsti, tautas dziesmas),
izlokšņu bagātība, personīgās pie
redzes jeb dzīvesstāsti, etnogrāfis
ki priekšmeti un citas kultūras vēr
tības.
Iespēja nokļūt intervējamo cil
vēku lokā būs ikvienam Valkas
novada iedzīvotājam, taču var arī
iepriekš individuāli pieteikties,
zvanot vai rakstot ekspedīcijas
koordinatorei Rūtai Jirgensonei –
mob.tālr. 25806938; tālr. 67034844;
epasts: r.jirgensone@gmail.com.
Ekspedīcija tiks realizēta sadarbī
bā ar Valkas novada domi. v

Krāsaini sporta laukumi Vijciema un
Zvārtavas pagastu pamatskolās
Teksts: Jana Putniņa, Attīstībasun

projektudaļasprojektuvadītāja

V

alkas nova
da biedrības «At
rodi laiku sev» iz
strādātais projekts
«Krāsaini sporta
laukumi Vijciema
un Ozolu pamat
skolās» ir atbalstīts Sorosa fonda
– Latvija iniciatīvas «Pārmaiņu ie
spēja skolām» 2.kārtas «Skola kā
kopienas atīstības resurss» 2.kom
ponentes «Pilsoniskās līdzdalības
veicināšana un prasmju atīstīša
na» ietvaros. Projekta darbības
laiks ir no 2013.gada maija līdz no
vembrim.
Projekta mērķis ir – iesaistīt
Zvārtavas un Vijciema pagastu
vietējo sabiedrību Ozolu un Vijcie
ma pamatskolu sporta laukumu
atjaunošanas darbos, radot drošu

un patīkamu vidi sporta aktivitā
šu īstenošanai brīvā dabā gan pa
gastu iedzīvotājiem, gan viesiem.
Projekta ietvaros plānots atjaunot
abu pamatskolu sporta laukumu
krāsojumu un Zvārtavas pagasta
bērnu rotaļu laukuma nožogojuma
sētas stabus, koka šūpoļu atsaites
un rotaļu laukuma inventāra krā
sojumu.
Sakopšanas talkās aicināts pie
dalīties ikviens Zvārtavas un Vij
ciema pagastu iedzīvotājs, kā arī
citi interesenti! Plašāka informā
cija pieejama Ozolu un Vijciema
pamatskolās un Valkas novada do
mē.
Projekta budžets ir 498,00 EUR
jeb 350,00 LVL. Projektu finansē
Atvērtās sabiedrības fondi (Open
Society Foundations), un tā ievieša
nu atbalsta Sorosa fonds – Latvi
ja. Plašāka informācija par Sorosa
fondu – Latvija atbalsta virzieniem
pieejama internetā www.sfl.lv. v,

Aicina Valgas arodskola
Jau otro gadu Latvijas jauniešiem Valgas arodskolā ir iespēja apgūt
profesionālo izglītību divās specialitātēs:
• kokapstrādē (ar pamatizglītību),
• transporta loģistikā (ar vidējo izglītību).
Dokumentu pieņemšana kokapstrādes specialitātē notiks 18.jūni
jā. Vispirms plkst.9.00 Valkas ģimnāzijā, pēc tam organizēti – Valgas
profesionālās izglītības centrā. Citā laikā vispirms sazināties ar skolu.
• Valgas profesionālās izglītības centrs: tel.+372 5246710 – atīstības
departamenta vadītājs Rainer Kuutma (igauniski, angliski, krieviski)
www.vkok.ee (skatīt informāciju latviešu valodā).
Loode iela 3, Valga
• Valkas ģimnāzija: tel. 64707271 – sekretāre, 26540200 – direktore
Lilita Kreicberga valkas.gimnazija@valka.lv, www.valkasgimnazija.
lv, Raiņa iela 28A, Valka

10. Starptautiskais teātru
festivāls «Tālvils 2013»
Teksts: Aivars Ikšelis,
Projektakoordinators
Publicitātesfoto

N

o 9. līdz 13.jūlijam, Igauni
jas – Latvijas – Krievijas pārrobe
žu sadarbības projekta «Robež
gaisma» («Border light», ELRI –
135) ietvaros, Valkā norisināsies
10.Starptautiskais teātru festivāls
«Tālvils 2013», kura tēma būs
«Naids, piedošana un mīlestība
— no klaunādes līdz drāmai», ie
tverot sevī sakrālo skaitli trīs.
«Tālvils» – pasaules profesionā
lo, municipālo un labāko amatier
teātru jaunā gadsimta teātra māk
slas izteiksmes, satura, veida un
meklējumu Starptautiskais teātru
festivāls Latvijas –Igaunijas pie
robežas reģionā. Festivāla aizsā
kums meklējams 1996.gadā. Tajā
piedalījušies teātri no 21 valsts ar
89 izrādēm.
Šogad festivālā piedalīsies teāt
ri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas un Ukrainas. «Tālvils
2013» laikā skatītājiem būs iespēja
noskatīties deviņas izrādes. Festi
vālu ievadīs divu izstāžu atklāša
na Valkas pilsētas kultūras namā:
«Liepāja – Valka reminiscences»
(Didzis Krūmiņš, Edīte Bernadovi
ča, Gints Veilands – gleznas, grafi
ka, foto) un «Ģimenes sāga» (Lilita
Postaža, Juta Policja, Paulis Pos
tažs, Liene Bailāne, Vija Veinberga,
Ance Žeigure, Ruta Žeigure, Paula

Skatsnolietuviešuizrādes

Postaža, Petra Postaža – gleznas).
Izstāžu atklāšanu kuplinās Dže
za trio «Blue bird», vadītājs Guntis
Veilands ( Rīga).
Pirmo reizi festivāla vēsturē at
klāšanas ceremonija – koncerts
«Ienāc mūsu pasaulē» notiks Val
kā, Putraskalnā.
Festivāla programma un izrāžu
anotācijas – nākamajā informatīvā
izdevuma «Valkas Novada Vēstis»
numurā un novada domes mājas
lapā www.valka.lv v
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Valkas pilsētu Dziesmu un deju svētkos
pārstāvēs aptuveni 150 dalībnieku
Teksts: Līga Pandalone, Valkaspilsētas
kultūrasnamakultūrasmetodiķe
Foto:Vadims Kuvšinšikovs

Bērnu un jauniešu žūrija 2013
uzsākusi savu darbu
Teksts: Ruta Korpa, Bērnu

literatūrasnodaļasvadītāja

N

o 30.jūnija līdz 7.jūlijam Rī
gā notiks XXV Vispārējie latviešu
Dziesmu un XV deju svētki. Lat
vijas kultūrvēsturiskajos nova
dos svētkus ieskandinās «Dzies
mu svētku ielīgošana»: 8.jūnijā
– Līvānos, 15.jūnijā – Ventspilī un
21.jūnijā – Staļģenē, Jelgavā un
Turaidā. Valkas pilsētas kultūras
nama folkloras deju kopa «Sud
maliņas» piedalīsies ielīgošanas
pasākumā Turaidā, bet folkloras
Valkas pilsētu XXV Vispārējos
ansamblis/dziesmu draugu kopa latviešu Dziesmu un XV deju svēt
«Nāburgi» ielīgos Ventspilī.
kos pārstāvēs aptuveni 150 dalīb
30.jūnijā, tūlīt pēc plkst.13.00 pie nieku no sešiem Valkas pilsētas
Valkas pilsētas kultūras nama tiks kultūras nama amatiermākslas ko
pacelts Valkas pilsētas Dziesmu un lektīviem: senioru koris «Zelta ru
deju svētku karogs, kas plīvos mas dens» (diriģente Tatjana Tīruma),
tā līdz 8.jūlijam un tad tiks nodots vidējās paaudzes deju kopa «Aija»
Valkas novadpētniecības muze (vadītāja Liesma Ērgle), folkloras
jam. Īpašo Valkas pilsētas Dziesmu deju kopa «Sudmaliņas» (vadī
un deju svētku zīmi „Valka – Latvi tāja Skaidra Smeltere), folkloras
jas ziemeļvārti” izveidoja kultūras ansamblis/dziesmu draugu kopa
nama pašdarbības kolektīvu kop «Nāburgi» (vadītāja Mārīte Meļ
koris 6.aprīlī Valkas pilsētas kultū ķe), Valkas novada sieviešu koris
ras namā, dziedot tautas dziesmu (vadītāja Liene Skruode) un TLMS
«Teici, teici valodiņa», komponista «Saulīte» (vadītāja Inese Pēterso
ne). v
Jāņa Cimzes apdarē.
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L

asīšanas veicināšanas prog
ramma «Bērnu žūrija» Latvijā tiek
organizēta jau 12 gadu, Valkas bib
liotēka šajā programmā piedalās
11.reizi. Kā jau katru gadu, lasītāju
vērtējumam tiek piedāvātas atbil
stoši vecuma grupai īpaši atlasītas
grāmatas bērniem un jauniešiem.
Grāmatas līdz gada beigām jāizla
sa un jānovērtē. Par žūrijas eksper
tu var kļūt ikviens, kuram ir vēlē
šanās lasīt un izteikt savu viedokli.
Jau otro gadu Bērnu un jauniešu
žūrijai ir pievienojusies arī Vecāku
žūrija, tāpēc aicinām žūrijas darbā
iesaistīties gan bērnus, gan viņu
vecākus. Šī gada žūrijas ekspertus
gaida plašs un interesants grāmatu
klāsts, katrai grupai būs jāizlasa 6
grāmatas.
Valkas bērnu bibliotēkā žūrijas
ekspertiem šogad būs iespējams
piedalīties dāvanu karšu izlozē trīs
kategorijās:
• «Es pats» – tiks izlozētas 3 dāva
nu kartes individuālo lasītāju vi
dū;
• «Es un mans draugs» – lasot pa
šam un uzaicinot lasīt arī savu
draugu, abi varēs piedalīties 4 dā
vanu karšu izlozē (tātad laimētāji

būs divi draugu pāri);
• «Lasa mana ģimene» – tiks izlo
zētas 2 dāvanu kartes to dalībnie
ku vidū, kuri žūrijas darbā būs ie
saistījuši arī savus vecākus.
Vairāk par Bērnu žūrijas norisi
un noteikumiem var uzzināt bibli
otēkā. Tur iespējams arī pieteikties
žūrijas darbam un aizpildīt pietei
kuma anketu. Bērnu žūrijas 2013.
gada kolekcijas saraksts atrodams
www.valka.lv
Informācijai:
Lasīšanas veicināšana program
ma «Bērnu un jauniešu žūrija» ir
Latvijas Nacionālās bibliotēkas iz
strādāta un kopš 2009.gada Latvi
jas Bibliotekāru biedrības īstenota
programma, ko finansiāli atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds. Prog
rammas mērķis ir – dažādot un
pilnveidot publisko bibliotēku ie
spējas darbā ar bērniem un jaun
iešiem, kā arī veicināt bibliotēkas
pakalpojumu izmantošanu jauno
lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot
grāmatniecības procesus un bib
liotēku rīcībpolitiku valstī. Prog
rammas uzdevums ir – konsolidēt
valsts un pašvaldību pasākumus
un līdzekļus lasīšanas veicināša
nai, izmantojot un pilnveidojot
publisko bibliotēku pakalpojumus
bērniem un jauniešiem. v

Zvārtavieši aicina mācīties
vasaras saulgriežu tradīcijas
Teksts: Marita Treijere

21.jūnijā

Robežtirgusapmeklētājusarsavuatraktīvopriekšnesumupriecēdziesmuundeju
svētkudalībnieki–dejukopa«Aija»

plkst. 19.00 viesu
mājā «Salaiņi» notiks pasākums
«Iesmel vasaru!». Ieeja pasākumā
 mākslinieciski noformēts spainis,
gabaliņš siera un Jāņuzāļu slotiņa.
Pasākumā piedalīsies un pirts lietu
tradīcijas mācīs un rādīs profesi
onālais pirts meistars Dainis Jan
sons. Apgūsim latvju tradīcijas va
saras saulgriežos un iedziedāsim

balsis. No mākslinieciski noformē
tajiem spaiņiem veidosim izstādi.
Būs siera degustācijas. Būsiet gai
dīti! v

Bauda pavasari, dzīvi un skaisti atpūšas

I

r 17.maijs – saulains, jauks vakars viesu mājā
«Salaiņi». Smaržo svaigi pļauta zāle un viena pēc ot
ras pagalmā ieripo mašīnas. Te nu sabrauc dažādas
paaudzes, gan lieli, gan mazi. Iekārtojušies ezerma
lā, katrs atrod savu nodarbi. Ir kas makšķerē, kas ga
tavo lielo zupas katlu. Lai būtu jautrāk, ir padomāts
par atrakcijām, piemēram, pat koka zivju ķeršana,
kur nepārspēti paliek bērni.
Veiksmīgākiem copmaņiem tiek balvas, lai turp
māk ķertos vēl labāk. Bērni tiek izvizināti ar lai
vu, ir iemēģināts arī ezera ūdens, nopeldoties.
Pa to laiku ir savārīta ļoti garda zivju zupa, kāda
var sanākt tik vārīta uz īstas uguns. Vakara gaitā
tiek stāstīti «zvejniekstāsti», daži pat ļoti smieklī
gi. Dīķī varžu korim muzicējot, griezītei krūmā
jos griežot ir jauki pavadīts laiks. Mēs dodamies
mājās, lai atkal satiktos pēc mēneša tai pašā vie
tā, tai pašā laikā 21.jūnijā uz vasaras saulgriežiem.
Krāsojam vien paši to savu dzīvi, cits košāku, cits ne
tik košu – kā nu kuram sanāk!
Saulainu ziedu mēnesi vēlot – Biedrības
«Atrodi laiku sev» vārdā Lilita Ikale v

Jāņanaktīnevajagot
gulēt, tad cilvēks esot
visugadumiegains,vai
arīnedabūjotsievas.
Jāņunaktiatveroties
debesis. Ja tai brīdī
kaut ko vēlas, tad tas
piepildās.
Jāņu naktī vajaga
dedzināt sūnas; ja
labi degs, tad drīz
apprecēšoties.
Jāņos nedrīkst čūs
kas pieminēt, tad tās
nākmājā.
Ja Jāņu naktī go
vis maujot, tad būšot
slapjšrudens.

Makšķerēšanairlabanodarbejebkurāvecumā,unpatīkami,jaizdodas
noķertzivtiņassavāmpusdienām

Latviešutautas
ticējumi
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Ēka ar 160 gadus garu kultūr vēsturisku likteni
Teksts:Ligita Drubiņa,Valkas
novadpētniecībasmuzeja
speciāliste

Ē

ka Valkā Rīgas ielā 64,
uzcelta pirms 160 gadiem.
Tajā kopš 1970.gada atro
das Valkas novadpētniecī
bas muzejs. Šī ir ļoti nozī
mīga vieta kā latviešiem, tā
igauņiem. Ēkā 19.gadsimta
2.pusē atradās Vidzemes
draudzes skolu skolotāju
seminārs, kurā draudzes
skolotāja, mācītāja palīga
un ērģelnieka izglītību ie
guva jaunekļi ne tikai no
Vidzemes latviešu, bet arī
no igauņu daļas. Skolotāju
semināru, no tā dibināša
nas līdz savai nāvei, vadī
ja latviešu pedagogs, koru
kultūras pamatlicējs Jānis
Cimze (1814. – 1881.).
1843.gadā Valmierā no
dega draudzes skolas nams,
kurā atradās arī 1839.gadā
dibinātais skolotāju semi
nārs. 1849.gadā to pārcēla
uz Valku, kura sava ģeo
grāfiskā stāvokļa dēļ bija
izdevīgāka, jo tā atradās pa
vidu starp Vidzemes latvie
šu un igauņu apgabaliem.
Šeit ērti bija mācīties arī
igauņiem un tādējādi neva
jadzēja dibināt otru seminā
ru. Tā kā piemērotas ēkas
semināra vajadzībām Valkā
nebija, nolēma celt jaunu.
Būves skici veidoja lauk
skolu padomnieks, bīskaps
Karls Kristjānis Ulmans
(Carl Christian Ulmann). 2
pūrvietas lielo zemes ga
balu dāvināja un par ēkas
celtniecību rūpējās Lugažu
muižas īpašnieks barons
Karls fon Vrangels (Carl von
Wrangel). Jāpiebilst, ka sā
kotnēji barons piedāvāja ci
tu zemes gabalu – netālu no
Lugažu draudzes baznīcas.
1850. gada janvārī Luga
žu pilī viņš ar būvmeistaru
Dāvidu Libertu noslēdza lī

Ap1980.gadu
Semināraaudzēkņidārzadarbos.Apt.1880.g.FotografējisF.Kajanders.Nogrāmatas«DasritterschaftlicheParochiallehrer-SeminarinValk»

gumu par ēkas būvniecību.
Jauno semināra ēku ie
svētīja 1853.gada 19. (vec.
st.) jūnijā ar plašām svinī
bām. Nama celtniecība iz
maksāja 7471 rubli 49 kapei
kas. Jaunajā namā seminārs
varēja netraucēti izvērsties
par Vidzemes garīgo gais
mas pili. Tajā atradās telpas
ne tikai audzēkņu mācībām
un internātam, bet arī ista
ba palīgskolotājam un dzī
voklis direktoram. Bija arī
saimniecības ēkas.
Priekšstatu par to, kā
ēkas apkārtne izskatījās
19.gadsimta 2.pusē, gūs
tam no latviešu sabiedriskā
darbinieka, pedagoga, mā
cību grāmatu autora Kārļa
Dēķena atmiņām par savu
ierašanos uz mācībām se
minārā 1884.gadā: «Semināra nams Lugažu muižas tīruma vidū. Vienkārša 2-stāvu
ēka, nupat piemetināts viens
spārns, (..). No Rīgas lielceļa,
aleja iet semināram garām uz
skuju mežiņu, kurā ir celiņi,
soli, vidū laukums ar galdu un
soliem. No alejas ieejas uz pašu
semināru, tas vienos zaļumos,
uz lielceļa pusi parādes durvis. To priekšā zāles laukums
ar puķu dārzu, tad līdz lielceļam, tur augļu koki un ogulāji
pa rindai starp sakņu dobēm.
Dārzs noslīkst terasveidīgi uz
lielceļa, gareniski un sķērsām

grants celiņi. Semināra otrā
pusē parastā ieeja. Tās priekšā
pagalms viss kuplos lapu kokos. Pie pagalma saimniecības
ēkas, aiz pagalma ģimnastikas
laukums. Tam visapkārt lapu koki un egles. Visus kokus
priekš 30 gadiem sanesuši paši
semināristi uz savām mugurām. Arī dārzs ierīkots un iekopts Cimzes paša.»
Semināru slēdza 1890.
gadā. Pēc tam nams ilgā
ku laiku netika izmantots.
Ēka piederēja Vidzemes
muižniecībai. To 1894.ga
dā nopirka Rīgas mācī
bu apgabala kurators par
14000 rubļiem, ar domu
ierīkot šeit Krievu tautas
skolotāju semināru. Tomēr
šis nodoms nerealizējās.
20.gadsimta sākumā savu
kārt Vidzemes vācu biedrī
ba gribēja šeit ierīkot vācu
skolotāju semināru. Arī tas
netika īstenots.
No 1920.gada līdz 1970.
gadam ēkā atradās dažādas
iestādes: Valkas pilsētas vi
dusskola (1920.g. – 1929.g.
rudenim), Valkas pilsētas
II pamatskola (1920.g. –
1921.g. rudenim), Latvijas
Sarkanā Krusta veselības
kopšanas punkts (1930.jos
gados), 7.Valkas aizsargu
pulka muzejs (atklāts 1939.
gada 2.septembrī), Valkas
apriņķa Tautas izglītības

2007.gadadecembrī.FotoL.Drubiņa

2013.gadamaijā.FotoL.Drubiņa

nodaļa, Valkas 1.vidussko
las internāts u. c.
Valkas novadpētniecības
muzejs šajā namā atrodas
kopš dibināšanas – 1970.
gada. Muzeja misija ir po
pularizēt latviešu pedago
ga un koru kultūras pamat
licēja Jāņa Cimzes un viņa
audzēkņu atstāto kultūras

mantojumu, veicināt sa
biedrības interesi un iz
pratni par vēsturiskajiem
procesiem Valkas novadā.
Muzejs ir viena no nozīmī
gākajām vēstures liecību
krātuvēm Vidzemē.
Ēka ir valsts nozīmes vēs
tures piemineklis «Vidze
mes skolotāju seminārs». v

Paldies par atbalstu Meža dienām Kārķos!

Meža dienu – 2013 pasākumi

Kārķos ir noslēgušies, taču nekas jau
nav beidzies - koki turpina augt, ļaudīs iesakņojusies doma kopt un mīlēt
savu pagastu, novadu un savu tēvzemi
Latviju!
Paveikto varam uzskaitīt ciparos –
talkā piedalījās vairāk kā 300 talcinieku, pāri Ķires upei uzbūvēts tilts, pie
skolas iestādīti 30 krīkļi, 6 jasmīni un
6 skujeņi, sakopti 2 dižkoki, pie baznīcas izveidotas puķu dobes, sakopta
tautas nama apkārtne. Tā varam uzskaitīt vēl un vēl, taču pats galvenais
- tagad Ķires upe var vieglāk elpot atbrīvota no atkritumiem un brikšņiem.
Aizsāktais darbs pie Lustiņdruvas
veselības takas izveides sekmīgi turpinās. Zaļā koka darbnīcā tapušās koka
automašīnas veiksmīgi piedalījās sa-

censībās un ir kā apliecinājums – dzīvot saskaņā ar dabu un videi draudzīgi, ir interesanti.
Pavisam sacensībās piedalījās 35
dalībnieki ar 24 mašīnām. Šoreiz
veiksmīgākie 6 ﬁnālisti: 1.vieta – Lauris Allens (RTU, Mārupe), Ralfs Majors (Vijciema pamatskola, Vijciems),
Daumants Leimanis (Vijciema pamatskola, Vijciems), Kristaps Palejs
(Vijciema pamatskola, Vijciems), Ilze
Gūtmane, Inga Zotova (RTU, Rīga),
Alise Dorša (11.Valkas mazpulks, Valka). Īpašs paldies arī Rīgas Tehniskās
Universitātes studentiem, kas jau otro gadu kuplā skaitā piedalās sacensībās un to organizēšanā un Vijciema
pamatskolas mājturības skolotājam
Valdim Šaicānam, kura audzēkņi piedalījās ar 12 mašīnām.

Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem – Valkas novada domei
(priekšsēdētājs Kārlis Albergs), akciju sabiedrībai «Latvijas valsts meži»
Austrumvidzemes mežsaimniecībai
(izpilddirektors Andrejs Lācis), akciju
sabiedrībai «Latvijas ﬁnieris» (ģenerāldirektors Uldis Biķis), Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektors
Jānis Strautnieks), SIA «Mārupes
siltumnīcas» (Valdes priekšsēdētājs
Jānis Bērziņš), SIA «A.G.V.» (valdes
priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), SIA
«Jaunrozēni» (valdes locekle Mārīte
Kalniņa), z/s «Kalnstāles» (īpašnieki
Mirdza un Jānis Porīši), z/s «Jasmīni» (īpašnieks Edmunds Juškevičs),
piemājas saimniecībai «Mierkalni»
(īpašnieki Gunta un Dainis Pēterēni),
Kārķu pamatskolas direktorei Vallijai

Ābelei, Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētājam Vilnim Kazākam.
Paldies skolniecei Helēnai Eglītei
par skaisto Kārķu Meža dienu - 2013
logo, paldies pašdarbniekiem par
skaisto saspēli ar Latvijas Nacionālā
teātra aktieri Aināru Ančevski, senioru ansamblim, kapelai «Vecie turnavieši», alpīnistu komandai Induļa
Šverna vadībā, vijciemiešiem, naukšēniešiem, mazpulcēniem, kas piedalījās kuplā skaitā, saimniecēm par
gardajām pusdienām, tā varam teikt
un teikt daudz labu vārdu, taču pats
galvenais paldies jums visiem un katram personīgi, kuri ar darbu, labām
domām un materiālu ieguldījumu piedalījāties Meža dienu pasākumā Kārķos! v
Kārķu pagasta pārvalde
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Aicina bērnu vasaras nometne
«Muižas noslēpums»
Nometnes organizētājs: Biedrība
«ATBALSTS VALKAI».
Nometnes norises vieta: Lugažu
muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Val
kas novads.
Nometnes norises laiks: 2013.gada
22. – 28.jūlijs.
Nometnes mērķauditorija: Puiši • 5 ēdienreizes dienā;
un meitenes, 8 – 13 gadu vecumā.
• visi nodarbībām nepieciešamie ma
teriāli (visus nometnes laikā gatavo
Nometne reģistrēta www.nomet tos darbus bērni var ņemt līdzi pēc
nes.gov.lv un veikti visi nepiecieša nometnes beigām);
mie saskaņojumi ar atbildīgajiem die • matrači gulēšanai, segas, spilveni,
nestiem.
gultasveļa;
• ekskursijas uz apkārtnē esošajiem
Nometnes leģenda: Lugažu muižas objektiem – podnieka cepli, zirgu
un parka pirmsākumi meklējami 700 staļļiem un citur;
gadu tālā senatnē, kad Livonijas or • apdrošināšana uz nometnes laiku.
denis uzcēla pili. Līdz mūsdienām no
pils nekas nav saglabājies. Ar muižu Dalības maksā neietilpst bērna no
saistās kāds aizraujošs notikums – gādāšana nometnes vietā. Tas vecā
zelta meklēšanas kampaņa. Sākoties kiem jādara pašiem, ierodoties Lu
Ziemeļu karam, muižas īpašnieks no gažu muižā, Lugažos, Valkas pag.,
racis zeltu, un pats aizbraucis uz ār Valkas nov. 22.jūlijā no 9.00 – 10.00.
zemēm. Atpakaļ tā arī nav atgriezies. Ierašanās pēc bērna – nometnes pēdē
Viņa radinieki šī gadsimta sākumā jā dienā, 28.jūlijā no 13.00 līdz 14.00.
organizējuši zelta meklēšanu. Nolī
Pēc vecāku vēlēšanās ir iespējams
guši strādniekus, kuri veselu gadu norunāt tikšanos ar nometnes vadītā
muižas teritorijā meklējuši zeltu. Ša ju un pedagogu, pirms izlemt par sa
jā procesā radinieki iztērējuši kaudzi va bērna dalību nometnē, lai noskaid
naudas, bet bagātības tā arī neatrada. rotu sev interesējošus jautājumus un
Aicinām Latvijas bērnus mēģināt at iepazītos ar cilvēkiem, kam uzticēsiet
klāt muižas zelta noslēpumu šajā va savu bērnu. Pirms vecāki piesaka sa
sarā!
vu bērnu kādā konkrētā nometnē, vi
Nometne ir aizraujošu notikumu ko ņiem ir tiesības zināt, vai nometnes
pums nedēļas garumā, kurā tiek ie vadītājam ir obligāti nepieciešamā
saistīts katrs nometnes dalībnieks, apliecība par to, ka viņš ir apguvis
apgūstot daudz vērtīgu prasmju un Izglītības un zinātnes ministrijas ak
iemaņu, jaunas zināšanas un atklājot reditētu bērnu un jauniešu nometņu
sevī jaunas personas īpašības, atro vadītāju kursu programmu un saņē
dot jaunus draugus. Nometne ietver mis attiecīgu apliecību. Tāpat vecāki
lietderīgu brīvā laika pavadīšanas drīkst interesēties par nometnes va
iespēju, jaunu, enerģisku un intere dītāja pieredzi darbā ar bērniem un
santu cilvēku iepazīšanu, sevis piln jauniešiem, var iepazīties arī ar no
veidošanu. Nometnē ir organizēta 14 metnes programmu, tās plānojumu
– 16 stundu dienas programma, kas pa dienām.
neļauj bērniem garlaikoties. Nomet
Lai bērns varētu piedalīties nomet
ne atrodas 6 km attālumā no tuvākās nē, ir jānoslēdz līgums ar nometnes
medicīniskās palīdzības, ja tāda būs organizētāju par dalībnieka uzņem
nepieciešama.
šanu, jāaizpilda speciāla anketa, kurā
jānorāda dažādas ziņas par dalībnie
Ko bērns iegūst piedaloties nomet ku, kā arī jāiesniedz izziņa par bērna
nē:
veselības stāvokli no primārās veselī
• iespēju piedalīties interesantu akti
bas aprūpes ārsta.
vitāšu kopumā;
Vecāki, ja esiet izlēmuši par labu
• jaunus spēkus un iedvesmu jaun
bēr
na dalībai nometnē, pārrunājiet
ajam mācību gadam;
to
ar
bērnu un saņemiet viņa piekri
• jaunas zināšanas, iemaņas, piere
ša
n
u.
dzi, kas noderēs dažādās dzīves situ
Priecāsimies, ja mums kopā izdo
ācijās;
sies
visu paveikt un jums paliks la
• jaunus draugus;
bas
at
miņas par piedzīvojumiem un
• atraisīsies radošums, atklāsies kāds
drau
g
iem!
jauns talants;
No
m
et
nes vadītāja Ilze Krastiņa (Apl.
• atklāsies jaunas personības iezī
Nr.009-00003),
tālr. +371 28378835.
mes;
No
m
et
n
es
pe
d
agogs: Anda Kušķe,
• vēlme kļūt patstāvīgākam un izpa
tālr.
+371
28300964.
līdzīgākam, savstarpējās cieņas iz
e-pasts: nometnes.valka@gmail.com v
pratne;
• komunikācijas un sadarbības pras
mju pilnveidošanu;
• veicinās līdera un vadītāja spējas;
• lietderīgi pavadīts brīvais laiks.
Nometnes dalības maksa ir 100 Ls,
ko veido:
• audzinātāju klātbūtne 24 stundas
diennaktī;

11

Piedāvā izbaudīt
«Emociju virpuli laukos»
iegūt praktiskas iemaņas seno
V
isas vasaras garumā vie lauku darbu apgūšanā – vilnas
su namā «Ausmas» (Valkas no
vadā) bērniem, vecumā no 7.
līdz 12.gadiem, paredzētas bēr
nu nometnes «Emociju virpulis
laukos», kas piedāvā izbaudīt
visdažādākos piedzīvojumus
– radošā, jautrā un interesantā
veidā uzzināt par dzīvi laukos.
Nometņu norišu laiki paredzēti:
03.06. – 12.06., 22.07. – 28.07. un
05.08. – 11.08. Desmit dienu va
saras nometnes maksa ir Ls 150,
bet nedēļas maksa ir Ls.105.
Radošas un izglītojošas bērnu
vasaras nometnes viesu nams
«Ausmas» organizē jau piekto
gadu. Nometņu galvenais uz
devums ir – iepazīstināt bēr
nus ar lauku dzīvi un darbiem,
dot iespēju pašiem tajos aktīvi
līdzdarboties. Tāpat tiek do
māts par dalībnieku radošuma
un praktisko iemaņu attīstību,
piedāvājot dažādas praktiskās
un radošās nodarbības, kuras
palīdzēs īstenot nometnes pe
dagogs. Nometnes gaitā būs ie
spējams gan iepazīties ar lauku
sētā esošajiem dzīvniekiem, gan
uzzināt vairāk par to ikdienu
caur radošām un aizraujošām
aktivitātēm. Tāpat būs iespēja

vērpšanā, tēju lasīšanā, māla
darbnīcās u.c. Nometnes prog
ramma tiek papildināta arī ar
ekskursiju, sportiskām aktivi
tātēm, brīvdabas kino un citiem
aizraujošiem elementiem.
Nometnes organizatore Ilze
Leicāne (nometņu vadīšanas
apliecības Nr.RR000128) norāda
uz rūpīgi izstrādātu, kvalitatīvu
un saistošu nodarbību saturu
un pasākumu scenāriju. Bērni
tiks intensīvi nodarbināti visu
nometnes laiku, veicinot lauku
dzīves piepildījuma sajūtu. No
metnes laikā tiek nodrošināta
ēdināšana piecas reizes dienā
un guļvietas muižas telpās. Pie
teikšanās nometnēm beidzas
trīs nedēļas pirms nometnes sā
kuma.
Viesu nams «Ausmas» ir Val
kas novada tūrisma uzņēmums,
kas piedāvā gan viesu nama
pakalpojumus – izmitināšanu,
pirts iespējas, telpu īri, gan arī
plašu pasākumu organizēšanas
klāstu.
Vairāk informācijas: Ilze Lei
cāne. Viesu nams «Ausmas»
www.lainotiek.lv,
e-pasts: ergeme@inbox.lv,
tālr. +371 29234102. v
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Dzīve savedusi kopā ar labiem cilvēkiem
Teksts:Sandra Pilskalne

V

alkas novada Dzimtsarakstu
nodaļas aicinājumam  pieteikties
ģimenēm, kuras šogad svin zelta
kāzas, atsaucās valcēnieši Gaida
un Pjotrs Timofejevi. 9.maijā ap
ritēja 50 gadi, kopš viņi reģistrēja
laulību Valkas pagasta ciema pa
domē.
Ir parasta diena mazpilsētā – ļau
dis steidzas darbos, dažam vaigs
rūpju pārņemts, dažs iet nesteidzī
gi. Iegriežoties Semināra ielas 11,
Gaidas un Pjotra nelielajā dzīvok
lītī, šķiet tas saules un labestības
pieliets. Saimnieki pratuši iekārtot
«ligzdiņu», kurā paši, bērni, maz
bērni, mazmazbērni un ikviens
viesis jūtas gaidīts. Te nav plašu
telpu, taču viss Pjotra remontēts,
gatavots un kopīgi ar Gaidu iekār
tots. Pats galvenais – mājai ir sava
īpaša dvēsele un Timofejevu ģime
ne pratusi mīlestību kopt, saudzēt
un glabāt visos šos kopā pavadītos
50 gadus.

Zaldāta un vietējās
meitenes mīlestība

1961.gadā Pjotru Timofejevu ie
sauca dienēt padomju armijā. Pui
si no Novgorodas apgabala Boro
viči pilsētas nosūtīja uz armijas
daļu Valkas rajonā. Pjotrs dienēja
celtniecības daļā un reizēm pildīja
arī šofera pienākumus. Lai arī pa
visam nejauši, tomēr nekas dzīvē
nav netīšām – Pjotrs bija atnācis
līdzi draugam pie Gaidas darba
kolēģes. Viņa tobrīd ar mammu
strādāja fermā. Tā abi jaunieši sa
stapās un uzplauka viņu draudzī
ba un mīlestība. Gaidai tobrīd bija
19 gadi, Pjotram jeb kā Gaida ik
dienā sauc vīru Pēterim – 21. Ma
teriālā rocība neļāva svinēt lielas
kāzas. «Tobrīd Pēteris vēl dienēja.
Viņam bija iedotas 3 stundas brī
vā laika ārpus armijas daļas, tad
arī mēs aizgājām uz Valkas ciema
padomi, kur reģistrējām laulību,»
atceras Gaida. Pēc dienesta Pjotrs
palika Latvijā. Piedzima dēli Vladi

mirs un Andrejs. Ģimene sākotnēji duši un viens otru atbalstījuši. Man
dzīvoja Valgā. Iedzīve un visas lie dzīvē ir laimējies – liktenis saveda
tas bija kopīgi pelnītas un gādātas. kopā ar labu, darbīgu un sirsnīgu
cilvēku.»
Motocikla vasaras
Valkas novada dome uzskata,
ka
stipras ģimenes ir nozīmīga sa
Gaida un Pjotrs iegādājas mo
bied
rības vērtība un no sirds sveic
tociklu un tā sākās viņu kopīgie
Gai
du
un Pjotru zelta kāzās! v
ceļojumi. Bieži tika braukts arī uz
Palabi:PjotrsTimofejevs1961.gads.
Krieviju pie vīra radiem. «Līdz ma
nai dzimtenei ir 700 kilometri. Ja Foto:no arhīva
pēcpusdienā izbraucām, tad nāko Apakšā:Valkasnovadadzimtsarakstu
nodaļasvadītājaMāraZeltiņaunnošajā vakarā jau bijām galapunktā,» vadadomespriekšsēdētājsKārlisAlatceras Pjotrs. Gaida atzīst, ka viņa bergssveicPjotruunGaiduTimofejevus
vienmēr pie vīra radiem braukusi zeltakāzās.Foto:Inguna Medne
ar vislielāko prieku: «Mana vīra
māte bija zelta cilvēks un visi radi
ir sirds cilvēki.» Tagad aizbraukt ir
sarežģīti. Atliek tikai telefona saru
nas.

Atbildība par darbu un
rūpes par savējiem
Gaidas darba mūža lielākā daļa
aizritējusi strādājot Lauktehnikas
traktoru cehā un joprojām viņai ir
sirsnīgas atiecības ar bijušajiem
darba kolēģiem. Pjotrs par saviem
darba objektiem var saukt ļoti
daudz ēkas gan Latvijā, gan Igau
nijā, piemēram, bērnudārzus, sko
las, dzīvojamās mājas, pasta ēku
Valgā, fermas, vairākus militārus
objektus.
Darbs un ģimene ir Timofeje
vu ģimenes stūrakmeņi. Vienmēr
rūpes un domas ir arī par maz
bērniem un mazmazbērniņiem.
«Mums ir četri mazbērni – Inese,
Evita, Modris un Andrejs. Piekt
ais mazdēliņš Aleksandrs pirms
dažiem gadiem noslīka. Tas bija
ļoti liels trieciens un nelaime visai
mūsu dzimtai. Mums ir arī jau trīs
mazmazdēliņi – Aivis, Džeralds
un Sidnejs. Mazmeita Evita ar ģi
meni dzīvo Anglijā, dēla Vladimi
ra ģimene Alūksnē, Modris Rīgā.
Tā nu kur nu kurais, taču kad ir
lielāki svētki, visi sabrauc,» stāsta
Gaida. Šobrīd veselības stāvoklis
neļauj Pjotram tālu braukt un ak
tīvi pārvietoties. Gaida pielāgojas
situācijai un viena necenšas nekur
viesoties. Viņa teic: «Vai nu abi, vai
ne viens. Tā mēs esam dzīvē piera

Gaidaarsaviemtuvajiem.Foto:no arhīva

Akcija skaisti pārtop par tradīciju

Teksts:Māra Zeltiņa,Dzimtsarakstu
nodaļasvadītāja
Foto:Inguna Medne

P

ar godu Starptautiskajai ģime
nes dienai Valkas novada Dzimtsa
rakstu nodaļa jau otro gadu rīkoja
«akciju» – BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJU PAVA
SARĪ – 18.maijā. Jaunajiem pāriem
nebija jāmaksā par svinīgo ceremo
niju, bet tikai valsts nodeva – pieci
lati.
Pērn šo iespēju izmantoja 5 jauni
un skaisti pāri – jau īstas ģimenītes,
ar esošiem un gaidāmiem bērniņiem.
Šogad laulību reģistrācijai šajā īpaša
jā dienā bija pieteikušies 8 pāri, pār
svarā tādi, kas jau ilgi ir kopā, daži
pat ar pieaugušiem bērniem un tieši
tādēļ, manuprāt, ļoti labi, ka tika no
formēta arī atiecību juridiskā puse.
Viens otram «jā» vardu šajā die
nā teica arī Ausma Delle un Andris

Zivtiņš. Abi kopā ir gana ilgi – jau
divdesmit vienu gadu. «Jau sen to
gribējām izdarīt, bet kaut kā visu lai
ku atlikām un nu beidzot viss ir tā,
kā tam jābūt – tagad mums visiem ir
vienāds uzvārds. Paldies par to jāsa
ka arī radiem, kuri ik pa laikam mūs
uz to mudināja. Tiem, kas vēl do
mā – vai to vajag, iesaku to noteikti
izdarīt. Dzīvē ik pa laikam ir lietas
un darbi, ko it kā vajag izdarīt, bet
var arī atlikt. Un tā vienmēr atrodas
kāds cits, svarīgāks darbs, bet tā ne
izdarītā darba sajūta nepazūd. Tad
nu šobrīd savas sajūtas varu rakstu
rot kā pēc ilgi atlikta, bet labi pada
rīta darba,» savu prieku neslēpj Aus
ma Zivtiņa.
Paldies Valkas novada domei,
kas mūsu novada jaunās ģimenes
sveica ar dāvanu kartēm 25 latu
vērtībā. Uzskatu, ka mūsu rīkotā
«akcija» izdevās ļoti labi un tādu
noteikti atkārtosim arī nākamgad,
bet tad jau sauksim to par tradīci AusmaDelleunAndrisZivtiņširpriecīgi,kajuridiskinoformētalaulībauntagad
ju! v
ģimenēvisiemviensuzvārds
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Darbs, kas darīts ar mīlestību nes bagātu ražu
Tekstsunfoto:Sandra Pilskalne

V

alkas novada Kārķu pamat
skolas direktores Vallijas Ābeles
vārds atpazīstams pagastā, no
vadā un pedagogu aprindās arī
valsts mērogā. Šis pavasaris viņai
ir īpašs – 4.maijā LR Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienā
pieņemšanā pie valsts prezidenta
saņemts augsts valsts apbalvo
jums – Atzinības krusts, skolā no
strādāti 50 gadi un pēc nepilnām
divām nedēļām Vallijas kundze
svinēs skaistu dzīves jubileju.
Vallijas darba mūžu var salīdzi
nāt ar viņas uzvārdu  darbs ir kā
ābele, tā nes bagātu ražu, jo bērnu
dvēseles tiek koptas ar lielu mīles
tību.
Kārķu pamatskola viņai ir pirmā
darba vieta. Tālajā 1962.gadā uz
Kārķiem atnāca jauna skolotāja,
kura ātri iejutās skolas un ciema
dzīvē. Vallija 19 gadus Kārķu kul
tūras namā un arī skolā vadīja deju
kolektīvus. Šeit viņa sastapa savu
dzīvesdraugu Aivaru un izveidoja
stipru ģimeni, kurā izaudzināti trīs
krietni bērni – Ina, Aiga un Aivis.
Tagad viņu jau priecē trīs mazbērni
– Antra, Artūrs un Eduards.
Izglītības pārvalde un sabiedrī
ba jau pirms 32 gadiem atzinīgi no
vērtēja viņas organizatoriskās spē
jas un 1981.gadā iecēla par Kārķu
skolas direktori.
Vallijai Ābelei Kārķu pamatsko
la ir pirmā un vienīgā darba vieta,
kurā aizvadīti 50 gadi. Runājot lī
dzībās – piecdesmit ir zelta skaitlis,
arī Vallijas veikums ir zelta burtiem
pagasta vēsturē ierakstīts. Par vai
rākām lietām, ko Vallija ir izveido
jusi skolā, var teikt – pirmoreiz pa
gasta, pirmoreiz skolas, pirmoreiz
novada un pirmoreiz valsts vēstu
rē. Piemēram, mazajā Kārķu skolā
darbojas Valkas mūzikas skolas fi
liāle, kurā mācās gandrīz puse no
visiem skolēniem, tāpēc var sacīt,
ka Kārķi ir muzikālākais pagasts
novadā. Atmodas sākumā Vallija
ieguldīja lielu darbu, lai atjaunotu
239.Kārķu Mazpulku, kas Kārķos
darbojās jau no pirmās brīvvalsts
laika. Tas bija viens no pirmajiem
atjaunotajiem mazpulkiem valstī.
Lai dārzs uzziedētu skaisti, ir
vajadzīgs dārznieka padoms, lai
bērnu dvēseles koptu, svarīgi ir to

KārķupamatskolasdirektoreVallijaĀbeleLRNeatkarībasdeklarācijas
pasludināšanasdienāsaņēmaaugstuvalstsapbalvojumu–Atzinībaskrustu

darīt profesionāli un ar lielu sirds
mīlestību. Apliecinājums tam, ka
Kārķu skolas kolektīvam tas izdo
das, ir skolas salidojumi, kurā pul
cējas simtiem skolēnu, lai pateiktu
paldies savai skolai. Kārķu skolā
strādā pieci skolotāji un trīs teh
niskie darbinieki, kuri ir mācījušies
šajā skolā un bijuši Vallijas skolēni.
Visiem šiem jaunajiem skolotājiem,
uzsākot darba gaitas, sirds likusi
atgriezties dzimtajā skolā. Izveidot
veiksmīgu un saliedētu kolektīvu
spēj tikai cilvēks, kam šūpulī ie
likts vadītāja talants.
Vallija ir no tiem cilvēkiem, ku
rai, sākoties Atmodai, bija skaidra
doma, kā rīkoties, lai pienāktu die
na, kad bērni varētu kļūt par savas
zemes saimniekiem. Viņa ir viena
no tiem 99 kārķēniešiem, kura ko
pā ar vīriem stājās uz barikādēm un
pirms dažiem gadiem saņēma Ba
rikāžu piemiņas Goda zīmi. Kārķu
skola bija viena no pirmajām valstī,
kur skolā mācīja kristīgo ētiku. Sā
kotnēji, kad vēl nebija uzcelta Kār
ķu baznīca, dievkalpojumi notika
skolā. Tā bija jauna lieta un liela
uzdrīkstēšanās paust skolā kristī
gu viedokli.
Pamatskolas skolotāja darba no
vērtējums ir bērnu darba rezultāti,
viņu sagatavotība turpmākajām
skolām un dzīvei. Vallijas Ābeles
vadītais darba kolektīvs ir aplieci
nājis, ka Kārķu skolā iegūta izglī
tība ir konkurētspējīga ar lielās un

prestižās skolās iegūto izglītī
bu, bērnu sirdīs ir iesēta un ie
audzināta dzimtās vietas mīles
tība un labestība. Tas nav pro
centos, ne skaitļos sarēķināms,
taču nav mazāk svarīgi personī
bu atīstībai.
Vallijas Ābeles darbu atzinīgi
novērtējusi arī Kārķu pašvaldī
ba – viņa ir ieskaitīta to 20 cilvē
ku skaitā, kuri visvairāk darīju
ši Kārķu vārda atpazīstamībai.
Kārķēnieši šos cilvēkus sauc
par dižvīriem un dižsievām. Par
godu šiem cilvēkiem pie skolas
ir iestādīts dižsievu un dižvīru
ozolu un liepu koku stādījums.
Vallijas fotogrāfija un krēsls ir
Kārķu informācijas centrā pie
dižvīru dižsievu galda.
Vallijas Ābeles veikums – 50
ziemas un arī vasaras veltītas,
lai uzplauktu Kārķu skola un
bagātas būtu bērnu dvēseles,
kuras mācās šajā skolā.
Valliju Ābeli kā direktori
vērtē skolēni un kolēģi:

D

okumenti
iestājai
Valkas ģimnāzijas 7.klasē
(2013./2014.m.g.) tiek pie
ņemti no š.g. 31.maija, ie
sniedzot skolēna 6.klases
liecību un vecāku iesniegu
mu (veidlapa pie skolas
sekretāres). Topošo pro
ģimnāzistu vecāku sapulce
– 5.jūnijā plkst.17:30.

VallijaĀbeleardzīvesbiedruAivaruundrauguģimeniAleksandruunZigurduKrastiņiem
DziesmuunDejusvētkosCēsīs.Vallija19
gadusvadījadejukolektīvuKārķutautas
namā.Foto:no arhīva

Endijs (1.kl.): Viņa ir vislabākā.
Maksis( 2.kl.): Viņa ir palīdzējusi
noņemt strīdus.
Emīls: ( 4.kl) : Dzīvespriecīga, citreiz laimīga
Ralfs (4.kl.): Nav ļauna, ja kaut ko
izdara.
Dārta (4.kl): Jauka, sirsnīga, izpalīdzīga

Uzņemšana Valkas ģimnāzijas 7. un 10.klasē
Teksts:Gunita Gindra,Valkas
ģimnāzijasdirektoresvietniece

VallijaĀbele1962.g.Foto:noarhīva

Dokumenti iestājai Val
kas ģimnāzijas 10.klasē
(2013./2014.m.g.) tiek pie
ņemti no š.g. 17.jūnija, ie
sniedzot apliecību par pa
matizglītību un sekmju iz
rakstu, medicīnas karti, fo
togrāfiju (3x4 cm) skolēna
apliecībai un iesniegumu
(veidlapa pie skolas sekre
tāres), līdzi ņemot pasi. Uz (pieteik ties iepriekš pie
ņemšana 10.klasē tiek orga skolas sekretāres pa tel.
ni zēta kā pārru nas ar sko 647 07271). v
lēnu un viņa vecākiem

Ineta Zute( skolotāja): taisnīga,
sirdsgudra, emocijas nenes uz āru.
Arta Pūpola (pirmskolas izglītības
grupas skolotāja): liela atbildības sajūta, reizēm strādā pāri spēkiem.
Aleksandra Krastiņa (darba kolēģe):
laba humora izjūta, ļoti dāsna, ja vajadzēs otram atdos visu. v

IZLAIDUMI VALKAS NOVADA SKOLĀS
Valkas ģimnāzijā
• 15.jūnijā plkst. 20.00 9.klasei (Valkas kultūras
namā);
• 21.jūnijā plkst. 22.00 12.a klasei (Valkas ģimnāzijā);
• 22.jūnijā plkst. 16.00 12.b klasei (Valkas ģimnāzijā);
Valkas pamatskolā 15.jūnijā, plkst. 13.00.
Ozolu pamatskolas izlaidums tautas namā «Mierkal
ni» 13.jūnijā, plkst. 20.00.
Ērģemes pamatskolā 15.jūnijā, plkst. 18.00.
Vijciema pamatskolā 14.jūnijā, plkst. 17.00.
Kārķu pamatskolā 15.jūnijā, plkst. 19.00.
Valkas mākslas skolā 1.jūnijā, plkst. 14.00.
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Valkas jaunsargiem sasniegumiem bagāts pavasaris
Teksts:Sandra Pilskalne

29.

maijā Valkas jaun
ieši svinīgi saņēma jaun
sargu apliecības, kas ir no
zīmīgs notikums un pierā
dījums tam, ka instrukto
ra Ritvara Leitena vadībā
aizvadīta darbīga sezona.
Rezultāti dažādās starp
novadu un valsts mēroga
sacensībās apliecina – val
cēnieši ir vieni no stiprāka
jiem valstī.
«Šajā pavasarī esam pie
dalījušies daudzās sacensī
bās – aprīļa nogalē šauša
nas čempionātā Jērcēnos.
Ļoti veiksmīgi izdevās star
tēt peintbola čempionātā,
kur starp 39 komandām ie
kļuvām finālā un izcīnījām
3.vietu,» stāsta instruktors
Ritvars Leitens.
Peintbola komandas kap
teinis bija Sandris Zutis,
dalībnieki – Dāvis Zirnis,
Reinis Šalders, Gunvaldis
Leitens, Aleksandrs Mat
vejevs, Ainis Žīgurs. Ja iz
dosies gūt materiālu atbal
stu, jūnijā nogalē Valkas
komanda uz vairākām die
nām uzaicināta uz vasaras
lauku mācībām Bārbalē, kas
ir ļoti laba iespēja apmainī
ties ar pieredzi ar šobrīd
valstī stiprākajām jaunsar
dzes peintbola komandām.
Sandris Zutis atzīst, ka tā
bija ļoti interesanta piere
dze – būt kapteinim, vadīt
komandu un pieņemt iz
šķirošus lēmumus. Viņš ļo
ti atzinīgi vērtē instruktora
Rivara Leitena ieguldījumu
sagatavojot komandu, mā
cot kaujas taktiku un stra
tēģisko domāšanu. «Esmu
iecerējis arī nākotni saistīt
ar militāro jomu,» stāsta
Sandris, kurš mācās Valkas
ģimnāzijas 10.klasē un jau
nopietni domā par profesi
jas izvēli.
Šaušanas sacensībās Jēr

Čempionātauzvarētāji213.Valkas1.komandanespējnoslēpt
priekuparuzvaru

Sīvacīņa,sudrabamedaļa,diploms,karogagodasardze–tāir
spēcīgaadrenalīnaunemocijudeva

Stacionārajāšaušanāstartē213.vienībasĒrģemeskomanda,kas
pastiprinātaar218.vienībaspārstāviLailu
Mūsukomandafinālā-nokreisās:DāvisZirnis,SandrisZutis,
AleksandrsMatvējevs,ReinisŠalders,RitvarsLeitens,Gunvaldis
Leitens

cēnos piedalījās 12 koman
das, kurās startēja 48 dalīb
nieki. Valcēniešiem vislabāk
veicās dueļu šaušanā, kur
iegūta 1. un 2.vieta, cirvja
mešanā – 2. vieta, stacionā
rā stenda šaušanā – 3.vie
ta. Individuāli visaugstā

kos rezultātus sasniedza
Ivo Talviks (4.vieta), Alīda
Krūmholce (7.vieta), Rei
nis Šalders (8.vieta), Jēkabs
Jaunslavietis (10.vieta).
25.maijā Valkas jaunsar
gi Anete Ģērmane, San
dris Zutis, Dāvis Zirnis,

Germans Ļebezovs, Jēkabs
Jaunslavietis un Alek
sandrs Matvejevs piedalījās
ikgadējos Karoga svētkos
Limbažos. Tas ir pasākums,
kas pārbauda jauniešu eru
dīciju vēstures jautājumos
un vienlaikus arī ir spor
ta sacensības un atpūta.
Pasākumā
viceadmirālis
Gaidis Andrejs Zeibots uz
teica Valkas jaunsargu stāju

un prasmi nest karogu.
Valkas novada jaunsargi
šajā sezonā ir godam aiz
stāvējuši savas organizāci
jas vārdu un labprāt savās
rindās jaunajā sezonā gai
dīs jaunus biedrus. Jaunsar
gu organizācija palīdz kļūt
ne tikai fiziski, bet arī garīgi
stipriem, kas ir ļoti svarīgi
izvēloties jebkādu profesiju
un dzīves ceļu. v

Futbola festivāls «Daugavas upes labais krasts pret kreiso»
Teksts:Valerijs Kriviņš
Foto:Aivis Sulainis

18.maijā

Rīgā aizritēja
viens no nozīmīgākajiem
masu futbola pasākumiem
– Futbola diena. Tās laikā
Rīgas centrā tika izveidots
īpašs futbola kvartāls, kurā
tika apvienotas četras spor
ta celtnes: Skonto stadions,
Rīgas 49.vidusskolas sporta
komplekss, Rīgas Hanzas
vidusskolas futbola lau
kums, Olimpiskais Spor
ta centrs. Futbola kvartālā
apmeklētājiem bija iespēja
piedalīties teorētiskos un
praktiskos semināros, bau
dīt dažādu mākslinieku un
deju kolektīvu priekšnesu
mus, pārliecināties par sa
vām prasmēm un iemaņām

futbola meistarības kon
kursos, apmeklēt izstādi
Futbols Expo 2013, bērnu
pilsētiņu un daudzas citas
ar futbolu un ne tikai ar to
saistītas aktivitātes. Kopē
jais Futbola kvartāla ap
meklētāju skaits bija aptu
veni 3500 cilvēku.
Rīgas 49.vidusskolas sporta
kompleksā un Olimpiskajā
Sporta centrā notika Futbo
la festivāls «Daugavas upes
labais krasts pret kreiso» ar
aizraujošām futbola spē
lēm starp Latvijas bērnu un
Jauniešu futbola klubiem
no visas Latvijas. Kopumā
festivālā tika pārstāvētas
komandas no 22 dažādām
futbola organizācijām. Šajā
pasākumā Valkas novada
BJSS piedalījās ar divām ko
mandām U11 un U9. Sek

mīgi spēles aizvadīja U11
komanda. Kaut arī netika
izcīnītas uzvaras, tomēr ne
izšķirti rezultāti pret Futbo
la skolu Meta 2:2 ( vārtus
guva M.Mazurs un D.Jūgs)
un JFC Skonto 1:1 (K.Maļ
cevs) ir uzskatāms par pa
nākumu. Rīgas komandas
bija ātrākas un precīzākas,
valcēnieši pretī lika cīņas
sparu un pašaizliedzību.
Pēc spēlēm daudzu koman
du treneri slavēja mūs par
sniegumu laukumā. Mazāk
sekmīgas spēles izdevās
mazāko zēnu komandai,
nācās zaudēt stiprām Rīgas
komandām FK Dinamo, SK
Babīte un JFC Skonto2. To
mēr arī viņi nepalika bez
uzvaras  tika pieveikta ci
ta Rīgas komanda «Carona
borealis».

Kad spēles bija beigušās,
dalībnieki devās uz Skon
to stadionu un noskatījās
Latvijas kausa izcīņas fināl
spēli starp Liepājas «Me

talurga» un FC Ventspils
komandām. Diena izvērtās
gara un nogurdinoša, to
mēr visi bija priecīgi. v

ValkasnovadasportaskolasU–9futbolistipirmsspēlesarRīgas
«Dinamo»komandu

Nr. 43
tik netaisni šķiet,
ka ziedi nobirst pirms savas laimītes
sameklēt paspējam.
(M.Svīķe)
Tur, kur esam mēs,
tur mūsu mīlestībai mājas.
Dodot, ņemot
gadi virknē krājas.
(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Andri Andersonu 06.06., Viju
Barviķi 11.06., Ilzi Strazdiņu
16.06., Ausmu Kreicburgu 28.06.,
Valteru Paulīti 28.06.

Kārķu pagastā

Jāni Beitānu 03.06., Valliju Ābeli
11.06., Raitu Lammasi 15.06., Jāni
Ampermani 17.06., Mārīti Šostaku
20.06., Mirdzu Cekulu 22.06.

Vijciema pagastā

Aiju Maigu Ziediņu 16.06., Jāni
Siņicinu 17.06., Arvīdu Leimani
24.06., Zigrīdu Dudeli 25.06.

Zvārtavas pagastā

(Laikā no 20.04.2013. – 22.05.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta miršana)

Margaritu Cibuli 02.06., Pēteri
Pāži 02.06., Valēriju Fedjukovu
04.06., Juri Bērtuli 09.06., Pēteri
Pīru 17.06., Valentīnu Marmazovu
18.06., Viktoru Zaicevu 22.06., Li
gitu Sērmūksli 23.06., Anatoliju
Metusu 24.06., Arvo Vaasmu
24.06., Ilgu Bērziņu 28.06., Aināru
Karnīti 29.06.

Valkas pilsētā

Irinu Spasjuku 01.06., Ninu Tuuli
01.06., Tāli Poli 02.06., Vladislavu
Beļajevu 02.06., Alvi Gustsonu
02.06., Ilgu Rubeli 02.06., Rimu Si
dorovu 03.06., Gaidu Utāni 03.06.,
Jāni Laizānu 03.06., Aivaru Lavi
ņu 04.06., Tamāru Smilgu 04.06.,
Astrīdu Zālīti 05.06., Vairi Kalni
ņu 06.06., Anatoliju Mitčenko
06.06., Birutu Levinu 07.06., Edga
ru Sallu 08.06., Viju Klaipu 08.06.,
Ļubovu Ennsu 09.06, Veltu Zīli
09.06., Ainu Paleju 09.06., Initu
Stūri 10.06., Nikolaju Vasiļjevu
10.06., Tamāru Harku 11.06., Gunu
Knopi 12.06., Līgu Stali 13.06.,
Agru Vuškāni 14.06., Aigaru Roci
14.06., Zigrīdu Pētersoni 16.06.,
Iru Silāju 16.06., Leonīdu Sokolo
vu 16.06., Andri Muižnieku 17.06.,
Emmu Zeltiņu 17.06., Viju Sopuli
17.06., Ernu Pormeisteri 18.06.,
Olgu Ķieģelmani 18.08., Janīnu
Jundzi 19.06., Gaidu Košelevu
19.06., Rasmu Staņu 19.06., Svetla
nu Deivisu 20.06., Ivaru Ruku
20.06., Almu Belzoni 20.06., Anto
niju Ogurcovu 21.06., Irēnu Bor
dāni 22.06., Vasiliju Kozlovu
25.06.,Tamāru Markovecu 26.06.,
Sandru Krastiņu 26.06., Ludmilu
Aleksandrovu 27.06., Vladimiru
Ļeļetu 27.06., Uldi Skujenieku
28.06., Aleksandru Šiliņu 28.06.,
Tamāru Aleksandrovu 29.06., Inesi
Maļcevu 29.06., Rutu Ozoliņu
30.06., Svetlanu Simonovu 30.06.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapaļās» jubilejās,
sākot no 50 gadiem. Sveicam arī
visus pārējos jubilārus!)

Šogad Lielā Ratu pastai
ga notiks 8.jūnijā plkst.12.00

Valkas – Valgas pilsētas
svētku ietvaros, bet parādē
aicināti piedalīties visi no
vada bērni un viņu vecāki.
Pulcēšanās pie Valkas pil

sētas kultūras nama, tad or
ķestra pavadībā neliels gā
jiens pa pilsētu. Šogad ratiņi
tiks vērtēti 3 grupās: lielie
rati, sporta rati un leļļu rati.
Interesantākie saņems bal
vas! v

(dz. 1927.)
(dz. 1939.)
(dz. 1937.)
(dz. 1939.)
(dz. 1991.)
(dz. 1921.)
(dz. 1941.)
(dz. 1926.)
(dz. 1929.)
(dz. 1926.)
(dz. 1944.)
(dz. 1922.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Valkas novada dome

Aiju Fjodorovu 04.06.

Valkas pagastā

Atgādinājums visiem «Ratiņu stūmējiem» –
tuvojas Lielā Ratu parāde!

Aizvadīti mūžībā

Ausma Bundze
Dzidra Espe		
Taisa Griņko		
Ivans Iļjenko
Mārtiņš Kalniņš
Zelma Kāposta
Dāvis Kleins
Anna Kreile
Arturs Ķīkulis
Vilma Pupa		
Viesturs Sermuss
Vanda Stanislavska
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Bet vēl nav jāsteidzas,–
Es tikko – atnācis:
Ap mani pasaule.
(M.Svīķe)
Laikā no 20.04.2013. – 22.05.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 12 bērnu dzimšana:
2 meitenītes – Margarita un Ance,
10 zēni – Dāvis, Miķelis, Ansis,
Gabriels, Markuss Marks, Adrians,
Vladislavs, Darels, Henrijs, Tomass.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Ieeja brīva
Paldies Ritvaram Bezšapočņikovam par
palīdzību zemes apstrādāšanā.

Ķārķu seniori
Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo tad
alus nerūgst.
Jāņu vakarā uz ganībām jāiet līgot un siera ēst, lai govīm svē
tība pieliptu.
Jāņa dienas rītā agri līdz saules lēkšanai jauniem cilvēkiem
jāiet uz kviešu druvu un jānomazgājas  ar kviešu rasu, lai tiem
visu vasaru būtu balts un smuks ģīmis.
Latviešu tautas ticējumi

Valkas novada afišu stabs
Valkas novadā
viss notiek

stacijai – atceres brīdis komunistis
kā genocīda upuru piemiņai.
• 20.jūnijā plkst. 20.00 pie Val
kas kultūras nama – ielīgošanas
pasākums ar dziesmām un dejām
«Papardes ziedu meklējot». Pieda
līsies amatiermākslas kolektīvi.
• 23.jūnijā plkst. 22.00 Valkas
brīvdabas estrādē – balle «Jāņu
dienu sagaidot». Spēlē grupa «Ce
ļojums» no Smiltenes, ieeja – bez
maksas.
• 30.jūnijā pie Valkas kultūras
nama – Valkas pilsētas dziesmu un
deju svētku karoga pacelšana.
• No 8.līdz 14.jūnijam Valkas pil
sētas kultūras namā – kāzu kleitu
un floristikas izstāde «Balto sapņu
mākonis».

Valkas kultūras nama
pasākumi

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• 6.jūnijā plkst. 12.00 Valkas kul
tūras namā – Valkas novada do
mes priekšsēdētāja Kārļa Alberga
pieņemšana labākajiem skolēniem
un skolotājiem.
• 7.jūnijā no plkst. 19.30 – 04.00
Valkas brīvdabas estrādē – Lie
lā Roka nakts, plkst.19.30 – 22.00
BJMK Rokskolas Valkas filiāles
audzēkņu koncerts, plkst.22.00 –
04.00 spēlēs grupas Skyforger, All
Day Long (Latvija), Esco Compton
and The Southerners, Connectors,
Kolmteist (Igaunija) un Mindbo
und (Imatra, Somija). Būs arī bufe
te, ieeja bez maksas.
• 8.jūnijā ap plkst. 5.00 – 6.00
gaisa balona rīta lidojums virs Val
kas (atkarībā no laika apstākļiem
balona pacelšanās var būt arī va
karā, ap plkst.18.00).
• 8.jūnijā plkst. 11.00 Rīgas –
Raiņa ielas skvērā – Strenču pūtēju
orķestra rīta sveiciens.
• 8.jūnijā plkst. 11.00 pie Val
kas kultūras nama – piepūšamās
atrakcijas, radošās darbnīcas, iz
jādes ar zirgiem. Atrakcijas – bez
maksas. Tirgotāji ar cukurvati, ba
loniem u.c..
• 8.jūnijā plkst. 12.00 pie Valkas
kultūras nama – starts un finišs
2.Lielajai Ratu pastaigai pa Raiņa
un Rīgas ielu. Aicināti arī jaunie
vecāki no Valgas. Gaidīti arī leļļu
ratiņi. Ratus vērtēs.
• 8.jūnijā plkst. 13.00 pie Valkas
kultūras nama – bērnu koncerts ar
dziesmām un dejām.
• 8.jūnijā plkst. 15.00 no Valkas
kultūras nama – komandu gājiens
uz stadionu Strenču pūtēju orķes
tra pavadībā. Stadionā – jautras
aktivitātes.
• 8.jūnijā plkst. 22.00 Lugažu
laukumā – balle, spēlē grupa Te
quila Band. Ieeja – bez maksas.
Būs bufete.
• 9.jūnijā no plkst. 14.00 – 15.00
Valgā, uz Rīgas – Raja ielu krusto
juma pie t/c «Rimi» – «Laikmetīgā
deja» – šovs «Greenttials Bike To
ur», velotriāls un triki (no Latvi
jas).
• 14.jūnijā plkst. 17.00 pie piemi
ņas akmens blakus bijušajai Valkas

• Līdz 27.jūnijam – izstāde no
Valkas novadpētniecības muzeja
krājumiem «Dziesmu svētku gara
gaita (1890. – 1990.)».
• 6.jūnijā plkst. 16.00 – pasākums
«Ceļā uz Dziesmu svētkiem» – at
miņu pēcpusdiena iepriekšējo svēt
ku dalībniekiem, virtuālās izstādes
atklāšana. Ieeja – bez maksas.
• No 6. līdz 20.jūnijam – izstāde
«12.jūnijā aktrisei Verai Singajev
skai – 90».
• No 7. līdz 21.jūnijam – izstā
de «Veltījums novadniekam, fi
nanšu ministram Andrim Vilkam
50.dzimšanas dienā».
• No 14. līdz 27.jūnijam – izstā
de «16.jūnijā rakstniekam Jānim
Mauliņam – 80».
• No 17.jūnija līdz 2.jūlijam – iz
stāde «18.jūnijā – dabas pieminek
ļu pētniekam, publicistam, sabied
riskam darbiniekam un rakstnie
kam Guntim Eniņam – 80».

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
• No 3. līdz 14.jūnijam – izstāde
«Lasīsim igauņu rakstnieku dar
bus!». Igauņu bērnu literatūra no
teikti nav sentimentāla vai maiga,
drīzāk tā ir asa, reizēm – pat ar zo
biem (Pir et a Raud a).
• No 19. līdz 28.jūnijam – izstāde
«Pa gadskārtu Jānīt’s nāca».
• No 3.jūnija līdz 31.decembrim
– izstāde «Bērnu, jauniešu un ve
cāku žūrijas 2013.gada grāmatu
kolekcija».

Radošajā telpā
«309.kabinets»
• 19.jūnijā plkst. 22.00 – zviedru
elektronikas grupas «NATTEN»
koncerts. Ieeja – 1 LVL vai 1,50
EUR.
• 8.jūnijā plkst. 22.00 – Valkas/
Valgas pilsētas svētku Grafiti meis
tarklases izlaidums un dejas. Ieeja
– 2 LVL vai 3 EUR.

Ērģemes pagastā
• 1.jūnijā plkst. 11.00 Ērģemes
pamatskolā pagasta pašdarbnieku
teatralizēts uzvedums «Pie sapņu
Fejas».
• 5.jūnijā plkst. 19.00 Turnas tau
tas namā uzvedums «Pie sapņu
Fejas».
• 23.jūnijā plkst. 21.00 pie Tur
nas tautas nama teatralizēts uzve
dums «Filmējam filmu Limuzīns
Jāņu nakts krāsā».

Kārķu pagastā
• 9.jūnijā plkst. 16.00 Kārķu baz
nīcā – LELB Jauniešu centra Gos
peļkora koncerts «Melodies from
Heaven».
• 23.jūnijā plkst. 20.00 amatier
kolektīvu uzvedums «Pa Jāņiem
kā pa kāzām», balle.

Vijciema pagastā
Pirmsjāņu koncerti māju pagal
mos «Kalnā kāpu gavilēt, lai bal
stiņis tālu skan»:
• 18.jūnijā plkst. 9.30 «Kļavu»
pagalmā, pl.10.30 «Krustceļu» pa
galmā;
• 19.jūnijā plkst. 9.30 Pārupes ie
lā;
• 21.jūnijā plkst. 9.30 «Dalderu»
pagalmā.
Aicināti tuvi un tāli klausītāji (Lie
tus gadījumā pasākumi nenotiks).
• 21.jūnijā plkst. 20.00 pļavā pie
«Piekalnēm» Jāņu ielīgošanas pa
sākums «Kuplis auga ozoliņš».
Folkloras/ziņģu grupas TUVU
«Alus programma» pie uguns
kura. Tautas dziedāšanas svētki
«Zem ozola kuplajiem zariem».
Līdzi jāņem groziņš (Lietus gadī
jumā pasākums nenotiks).

Valkas pagastā
• 21.jūnijā plkst. 18.00 Valkas pa
gasta amatierteātra «Rūdis» pirm
izrāde «Koncerts», pēc izrādes ap
plkst. 21.00 Jāņu ielīgošana mui
žas parkā.
• 30.jūnijā fotomedības Valkas
pilsētas un Valkas pagasta apkār
tnē.

Zvārtavas pagastā
• 21.jūnijā plkst. 19.00 viesu mā
jā «Salaiņi» pasākums «Iesmel va
saru». v

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet
in-formācijai www.valka.lv vai interesē-jieties pie pasākuma rīkotājiem!

S

Paldies, Kārķi!

pītējot ne visai labiem laika apstākļiem, IV Valkas novada svēt
ki aizvadīti. Paldies Kārķu pagasta pārvaldes vadītājam, tautas nama
vadītājai Dacei Piečei un visiem kārķēniešiem, kuri palīdzēja un gā
dāja par to, lai mēs visi kopā justos labi!
Paldies novada bērniem, viņu pedagogiem, Valkas pagasta jaunie
šiem par skaisto galeriju, kas priecēja visus.
Paldies visām pagastu pārvaldēm, kultūras darbiniekiem, pašdar
bības kolektīviem, dalībniekiem, apmeklētājiem un arī visiem vār
dos nenosauktajiem, kuri piedalījās mūsu kopējo svētku sagatavoša
nā un norisē!
Kārlis Albergs,
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Valkas šaha klubā
• 15.un 16.jūnijā – Valkas nova
da čempionāts šahā.

Valkas novadpētniecības muzejā
• Līdz 30.jūnijam – fotomāksli
nieka Jura Krieviņa piemiņas iz
stāde.

Gadatirgi
• 27., 28., 29.jūnijā Valkas pilsētā
– gadatirgus

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

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

Foto: Dainis Jansons
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,tālr.64707489.
Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA»

