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Tradicionālā Starptautiskajai ģimenes
dienai veltītā kāzu sestdiena Valkā
Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada
domes Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
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Numura ievadsleja

M

aijs šogad mūs lutina ne ti
kai ar siltām dienām – novadā maija
mēnesī aizvadīti vairāki brīnišķīgi
pasākumi – aiz muguras pirmais uz
Igaunijas - Latvijas robežas rīkotais
12.Lielais labdarības robežtirgus,
kurš pulcēja kuplu apmeklētāju
skaitu, gan Grāmatu svētki, kas šo
gad aizvadīti Latvijas kultūras ka
nona zīmē. Ar plašu kultūras prog
rammu tika atzīmēta Starptautiskā
muzeju nakts, kur varējām baudīt
Nepieradinātā Folka Orķestra mū
ziku. Brīdī, kad top šīs slejas rindas,
jau notiek gatavošanās diviem vē
rienīgiem pasākumiem novadā –
5.Valkas novada svētkiem Vijciemā,
kurus šogad svinēsim etnogrāfiskajā
sētā «Ielīcas» un gadsimta noti
kumam Valkas brīvdabas estrādē –
igauņu un latviešu dziesmu lielkon
certam «Cimzes kods». Un beidzot
mums pilsētā ir grāmatnīca!
Arī jūnijā svinēsim Valkas - Val
gas pilsētas svētkus ar plašu kul
tūras un sporta programmu. Vis
lielākais gandarījums par svētkiem
ir pēc padarītas darba sajūtas – lai
visiem izdodas pēc ražīgām darba
dienām no sirds svinēt kopīgas svēt
ku dienas!

alkas novada Dzimtsarak
stu nodaļa jau trešo gadu rīkoja
nu jau tradicionālo akciju par go
du Starptautiskajai ģimenes die
nai – BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJU PA
VASARĪ – 17.MAIJĀ. Jaunajiem
pāriem nebija jāmaksā par svinī
go ceremoniju, tikai valsts node
va. Pērn šo iespēju izmantoja 8
jauni, skaisti pāri -  jau īstas ģi
menītes – ar esošiem un gaidā
miem bērniņiem. Šogad laulību
reģistrācijai šajā īpašajā dienā bi
ja pieteikušies 5 pāri, pārsvarā
tādi, kas jau ilgi ir kopā, daži pat
ar pieaugušiem bērniem, tādēļ,
manuprāt, ļoti labi, ka tika nofor
mēta arī attiecību juridiskā puse. Paldies, Valkas novada
domei, kas mūsu novada jaunās ģimenes sveica ar dāva
nu kartēm 25 eiro vērtībā. Uzskat u, ka mūsu rīkotā akci
ja izdevās ļoti labi un tādu noteikti atkārtosim arī nā
kamgad – 2015.gada 16.maijā!
ATGĀDINĀJUMS VISIEM «RATIŅU STŪMĒ
JIEM» – LIELĀ RATU PASTAIGA TUVOJAS!

Aicina pieteikties literāru darbu konkursam
Teksts: Zane Brūvere

V

alkas novada literārā apvienība
sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un
Valkas novada domi izsludina literāro
konkursu bērniem un jauniešiem «Do
ma izgaismo vārdu».
Konkursa mērķis ir radīt bērniem
un jauniešiem dziļāku interesi par Lat
vijas literātiem un literatūru, kā arī at
klāt jaunus talantus.
Konkursā var piedalīties bērni un
jaunieši no visas Latvijas vecumā no 7
– 18 gadiem. Konkurss notiks katru

Zane Brūvere, Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību
speciāliste
Aicinām Valkas pilsētas
iedzīvotājus izkārt karogus
pie dzīvojamām mājām:
• 31.maijā, kad Valkā notiks igau
ņu un latviešu koru lielkoncerts
«Cimzes kods;
• 6., 7. un 8.jūnijā Valkas - Valgas
pilsētas svētku laikā;
•  23.jūnijā, kad vizītē ieradīsies
Latvijas un Igaunijas prezidenti.

Es sasēju Jāņa sieru
Deviņiem stūrīšiem,
Lai redzēja Jāņa bērni,
Jāņa nakti sanākuši.
LĪGO!

Šogad tā notiks 7.jūnijā plkst. 14.00 Valkas -  Valgas
pilsētas svētku ietvaros, bet aicināti piedalīties, pro
tams, visi novada bērni un viņu vecāki. Pulcēšanās pie
Valgas Jāņa baznīcas, tad parādes gājiens līdz Valkas
kultūras namam.
Arī šogad ratiņi tiks vērtēti, un to interesantākajiem
noformētājiem būs balvas! v

gadu. Darbu iesūtīšanas termiņš līdz
11.novembrim – Lāčplēša dienai. Dar
bu izvērtēšana un rezultātu paziņoša
na līdz 1.decembrim.
Konkursam katrs autors var iesūtīt
3 darbus elektroniski uz e-pastu litera
ra.apvieniba@valka.lv, norādot iesūtī
tāja vārdu, uzvārdu, personas koda
pirmo daļu, adresi, telefona numuru
un e-pastu (Apjoms: dzejā aptuveni
100 dzejas rindas, prozā 10 – 15 lpp.).
Darbus vērtēs žūrija: Literārās ap
vienības vadītājs Normunds Rudzītis,
Latvijas Bērnu fonda viceprezidente

Vaira Vucāne, domes Sabiedrisko at
tiecību speciāliste Zane Brūvere, Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas Konsulta
tīvā centra projektu vadītāja Liega Pie
šiņa un Valkas ģimnāzijas latviešu va
lodas un literatūras skolotāja Ruta
Kriviņa.
Konkursa balvu fonds – 3 godalgas
katrā vecumā grupā, kopā 9 balvas un
galvenā balva 100 EUR vienam no 9 iz
virzītajiem autoriem.
Godalgotie darbi tiks publicēti Val
kas novada, Latvijas Bērnu fonda un
«Satori.lv» mājaslapās. v

Pērc lēt āk iepriekšpārdošanā
biļetes uz fest ivālu «Roka nakts»!
Teksts: Zane Brūvere

N

enokavē un pērc iepriekšpār
došanā lētāk biļetes uz vasaras roka
festivālu «Roka nakts»! Biļetes var ie
gādāties biļešu servisa kasē. Iepriek
špārdošanā biļetes maksās   € 7, gru
pu biļetes no 10 cilvēkiem – € 5 no
cilvēka, ģimenes biļete (2 pieaugušie
+ 2 bērni vecumā no 12 – 17 gadiem)
– € 20, bērniem līdz 12 gadu vecu
mam ieeja bez maksas. Pasākuma
dienā biļetes maksās jau € 10. Būs arī
telšu pilsētiņa –  € 1 par telts vietu, bet
tiem, kuri gribēs pasākuma teritorijā
novietot savu auto par stāvvietu būs
jāmaksā € 4.
Pasākumā uzstāsies grupas «Met
satöll», «Defeatem» un «Revolver»
no Igaunijas, «Nitroforce 9» no Somi

jas, spēlēs latviešu grunge mūzikas
veterāni «Mary Jane», kā arī īpašie
viesi – Latvijas leģendārās grupas
«Pērkons» un «Monro». Tāpat kā
pagājušajā gadā, pasākumu atklās
BJMK Rokskolas audzēkņu kon
certs.
«Šis pasākums ir ievērojams ar
to, ka to organizē kopīgi latvieši
un igauņi, un faktiski tas ir vienī
gais mūzikas festivāls, ko abas nā
cijas organizē kopā. Protams, mēs
uzsvaru liekam uz smago mūziku,
bet šogad ir arī jauninājums – ir
elektronikas telts, un mēs būtībā
gribam parādīt to, ka roks nav ti
kai klasiskā izpratnē «roks», bet
roks ir vispār brīvība,» saka pasā
kuma organizators, grupas «Mary
Jane» līderis Ernests Lībiet is. v
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Robežtirgū Igaunija un Latvija
atzīmēja 10 gadus Eiropas Savienībā
Teksts un foto: Zane Brūvere

10.

maijā uz Latvijas un Igaunijas valstu ro
bežas norisinājās 12.Lielais labdarības robežtir
gus. Abas valstis ar plašu izklaides un kultūras
programmu atzīmēja 10 gadus Eiropas Savienī
bā. Dienas garumā dvīņu pilsētās Valkā un Val
gā notika ne tikai tirgošanās, bet dažādas atrak
cijas visām gaumēm.
Šogad robežtirgus laikā ir savākti 2870 eiro,
no kuriem – 2021 eiro no tirdzniecības vietām,
720 eiro no loterijas, 24 eiro no strītbola koman
du dalības maksas un ienākumi no ēdinātājiem
– 105 eiro.
Pasākuma atklāšanas ceremonijā svinīgas ru
nas teica un pasākuma dalībniekus sveica abu
pilsētu mēri – Vents Armands Krauklis un Ka
levs Herks, kā arī Eiropas Komisijas pārstāv
niecības Latvijā un Igaunijā vadītāji – Ina
Šteinbuka un Hannes Rumms. Uz skat uves ti
ka aicināti un apsveikti 2004.gada maijā dzimu
šie bērni.
«Eirozona Valku un Valgu sat uvinājušas vēl
vairāk – pirmo reizi abu pilsēt u un valstu iedzī
votājiem tirdziņā norēķināties bija vienlīdz ērti,
un nav šaubu, ka tagad uz Latviju aizceļojis
daudz monētu ar Igaunijas karti, bet uz Igauniju
devušās neskaitāmas «Mildas». Lai šī apmaiņa
ar katru gadu pieņemas spēkā!» novēlēja I.Štein
buka.
Pirmo reizi pasākuma vēsturē notika kon
kurss gaļas ražotājiem jeb «1.Starptautiskais ga
ļas un desu festivāls». Festivāla žūriju vadīja un
gardos izstrādājumus vērtēja raidījuma «Mūs
dienu Latvijas garša» šefpavāru supersezonas
uzvarētājs un restorāna «Kaļķu vārti» šefpavārs
Raimonds Zommers. Žūrijā piedalījās arī abu
pilsētu mēri – Vents Armands Krauklis un Ka
levs Herks. Konkursa galveno balvu un eksklu

zīvu šefpavāra nazi saņēma mājražotājs
no Igaunijas – Matti Sāgs. Nominācijā
«Cēlākā» ražotāju kategorijā uzvaras lau
rus plūca «Kunt uru» asinsdesa, mājražo
tāju kategorijā par vislabāko tika atzīta
Matti Sāga pīles fileja. Nominācijā «Gar
dākā» ražotāju kategorijā uzvarēja «Ser
vilat» –  desiņas ar brieža gaļu, bet mājra
žotāju kategorijā SIA «Alias» produkts –  
auksti kūpinātā strausa desa! Skatītāju
balsojumā uzvarēja SIA «Kunt uri» un
mājražotāji – viesu nams «Ausmas».
Nopērkams bija itin viss – dalībai tirgū
bija pieteikušies gandrīz 200 tirgotāji no
Latvijas, Igaunijas un Liet uvas. Varēja ie
gādāties slavenos sīpolus no Peipusa eze
ra, kūpinātas pīles un čilli ievārījumu!
Īpašu skatītāju atsaucību guva abu
mēr u šūpošanās kīkinga šūpolēs, sim
bolizējot šā gada labdar ības mērķi. Val
kas un Valgas pašvaldību vadītāji ir vie
nojušies šī gada tirgus ieņēmumus iegul
dīt unikālu šūpoļu uzstādīšanā uz Valkas
-  Valgas robežas. Šūpojoties, būs iespēja
vienlaikus būt divās valstīs.
Pasākuma «odziņa» bija jauns sporta
veids, ko plānots izvērst par tradīciju –
uz abu valstu robežas ar siksnām ap
galvām spēkojās abu valstu mēri! Uzva
rēja draudzība!
«Ideja labdarības Robežtirgu rīkot ko
pā ar igauņiem tieši uz valstu robežas iz
rādījās pareiza –  pasākums ir kļuvis inte
resantāks, bija ieradušies daudz vairāk
tirgotāju no dažādām valstīm», stāsta
Vents Armands Krauklis, «Aktīvi strādā
jot un pilnveidojot iesākto, mērķis – radīt
vienu no lielākajiem un populārākajiem
pasākumiem Baltijā – ir sasniedzams».

Cīkstēšanās bija nopietna, taču beigās uzvarēja draudzība!

Pirmā gaļas un desu festivāla žūrija ir apbalvojusi
konkursa uzvarētājus

Paldies visiem brīvprātīgajiem un Valkas -  Valgas
pašvaldību darbiniekiem par ieguldīto darbu. Uz tikša
nos nākamajā gadā, 9.maijā, Eiropas dienā! v

Teksts un foto: Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Brūvere
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Strādāšu cilvēkiem!

Saruna ar Izglītības un kultūras daļas vadītāju Aivaru Ikšeli
jiet muguru! Jūs neesat
Aivars Ikšelis ir spilg- no
kalpi. Jūs esat tie, kuri veido

ta personība mūsu novadā
– pateicoties viņam, va
ram lepoties ar Valkas pil
sētas teātra sasnieg umiem
Latvijas un starptautiskā
mērogā. Aivars ir sarakstījis grāmat u «Valkas dili
žanss», kurā ir apkopots
un pierakstīts Valkas un
valcēniešu dzīves rit ums
vairāku gadsimt u gar umā
– grāmata šobrīd ir viena
no novada vērtībām. Izglī
tības jomā strādājis vai
rāk kā 19, bet kult ūras jo
mā – 30 gadus. Apbrīnoja
mas darba spējas un tajā
pašā laikā trausla māksli
nieka būtība – divas lietas,
kas, manā skatījumā rak
sturo Aivar u kā personī
bu.
Ir sajūta, ka šobrīd no
vadā notiek būtiskas pār
maiņas. Kā redzi izglīt ības
un kult ūras jomu att īst ību
novadā?
Pirmkārt, man liekas – ka
mēr ir pastāvējis Valkas no
vads, agrāk – apriņķis un ra
jons, pirmo reizi ir apvieno
tas izglītības un kultūras jo
mas. Sākumā tas varēt u šķist
jocīgi, jo tās ir divas ļoti kon
stantas lietas. Taču – te atkal
jāpiemin Jānis Cimze (jo mū
su pusē tomēr izglītības sak
nes meklējamas viņa semi
nārā un audzēkņu devumā),
pirmie skolotāji bija arī kul
tūras darbinieki – gan ērģel
nieki, gan biedrību un teātra
dibinātāji... Tas nav nekas
jauns, tikai aizmirsts.
Otrkārt, lai arī kādu ama
tu es ieņemt u, es strādāšu
tiem cilvēkiem, kuri darbo
jas izglītības un kultūras jo
mās, nevis viņi strādās man.
Man šķiet, ka bieži cilvēkiem,
sākot strādāt kādā atbildīgā
amatā, šīs lietas sajūk. Mai
nās prioritātes. Arī tad, kad
es kļuvu par deputāt u, es tei
cu – kāds es esmu, tāds es
būšu. Un arī tagad es saku –
es negrasos mainīt sevi un
savus uzskat us. Izglītības jo
mā esmu strādājis 19 gadus,
mūžizglītībā pat ilgāk. Kul
tūras jomā esmu strādājis 30
gadus – varu teikt, ka piere
dze man ir.
Skatoties uz novadu kopu
mā – kad gāju uz konkursu,
veicu ļoti rūpīgu gan izglītī
bas, gan kultūras iestāžu
analīzi. Man bija pašam bū
tiski saprast – kuras ir mūsu
vājās vietas un kuras – stip
rās. Un to nu gan es gribēt u
uzsvērt – mūsu stiprā vieta
ir mūsu cilvēki. Mēs neno
vērtējam savus cilvēkus.
Un es gribu uzrunāt ikvie
nu mūsu skolotāju – iztais

jauno paaudzi. Un ikvienu
skolas vadītāju es gribu aici
nāt – rūpējieties par savu zel
tu! Katrs zelts var apsūbēt.
Katrs zelta gabals var ieplīst.
Tāpēc tas nav jāmet arā, bet
par viņu ir jārūpējas. Diem
žēl, skolotāju profesijas pres
tižs mūsu sabiedrībā ir no
kritis tik, cik zemu vien ir
varējis krist. Liela daļa cilvē
ku nesaprot, kā pedagogs var
prasīt lielāku algu. Protams,
salīdzinot ar atalgojumu ci
tās profesijās un bezdarba lī
meni, prasība var šķist ne
ētiska. Taču jāatceras, ka sko
lotājs ir dzīvs cilvēks un būtī
bā strādā vairāk par vienu
slodzi, lai savilktu galus ko
pā. Sabiedrībā viegli ir izmē
rīt, ja, piemēram, ir jāizrok
grāvis no punkta A līdz pun
ktam B, jo darbs ir acīmre
dzams. Bet skolotāja darbs ir
garīgs, un novērtēt skolotāju Izglītība un kultūra ir vislielākā vērtība visos laikos
un kultūras darbinieku garī un pielietot praksē. Taču tas caur emocijām.
gumu ir ārkārtīgi grūti.
mirklis, kamēr bērns ir ģi
Klasisks piemērs – uz
menē un skolā, attiecībā pret dzimšanas dienu pie mātes
Garīgums ir prece
visu dzīvi ir tik īss, un, ja vai tēva atbrauc ģimene. Visi
Maija vidū, mēs, novada mēs viņu ar pieaugušu cilvē sēž pie galda un sanāk kopā
kultūras darbinieki viesojā ku ambīcijām ņemsim un sa – tas jau ir sakrāls brīdis. Un
mies Ogrē, kur notika pārdo gandēsim, šī jaunā paaudze tad mēs jūtam identifikāciju
māta konference «Pilsētas mums gluži vienkārši to ne ar savu ģimeni. Mēs jūtam
saskarsmi – un tas ir pamats
svētki un identitāte». Viena piedos.
kultūras darbam.
no galvenajām tēmām, kas
Šobrīd ir izveidojusies si
tika akcentēta – tirgus eko
tu
ā
cija, ka – nedod Dievs, ja
nomikā garīgums ir prece.
mums katru nedēļu nebūs
Jautājums, vai mēs to mākam
kāds kultūras pasākums –
skaisti iesaiņot un pārdot.
kāds iedomāsies, ka es ne
Līdz ar to, arī pedagogu
strādāju! Un mēs veltam lai
darbs ir prece, jo tas, ko viņi
ku daudzu bezjēdzīgu pasā
iedod skolniekiem, vēlāk tiek
kumu organizēšanai, par ku
tautsaimniecībā atražots. Tas
riem mums pašiem ir kauns.
ir viens problēmu loks.
Mēs nodarbinām savus kul
Otrs – un tagad es to pa
tūras darbiniekus bezjēdzī
teikšu skaļi, zinot, ka būs ie
gās lietās, tikai tāpēc, lai kaut
spējama «šūmēšanās» sa
Identificēt sevi
kas būt u. Tagad pozitīvi ir
biedrībā. Šā brīža sit uācijā, ja
ar novadu
tas, ka jaunā nodaļa veidos 3
Valkā varam atļauties 2 sko
Vēl mani ļoti uztrauc lie gadu pasākuma plānu prog
las ar 7., 8. un 9.klasi – tas ir
pārāk liels šiks. Ir cilvēcīgais ta, ka Valkas un Valkas nova rammu. Būs zināmi konkrēti
faktors, bet bez tā eksistē arī da iedzīvotāji nespēj sevi dat umi, ar kuriem kultūras
ekonomiskie un dzīves reali identificēt ar pilsēt u un no darbinieki varēs rēķināties.
Mūsu sabiedrība strauji
tātes faktori, un šeit emociju vadu. Tā ir ļoti liela problē
vilnim nevajadzēt u būt pār ma. Ir apmēram tā – es te dzī noveco, cilvēku skaits strauji
svarā. Lietas jāizsver prag voju un strādāju pagaidām. samazinās. Kultūras pasāku
matiski. Taču vienalga, kādi Tāds pagaidu mirklis. Pēc miem nav iespējas sevi at
ir būtiskie vai ekonomiskie tam gan jau kaut kas mainī pelnīt. Pat slavenu popdīvu
uzstādījumi, es uzreiz pasa sies un es jau būšu kaut kur koncert us sponsorē bankas
ku – lauku skolas ir jāsagla cit ur. Un līdz ar to – šeit ir ļo un lieli uzņēmumi – tā ir dzī
bā. Skolai ir jābūt pēc iespē ti liels izaicinājums kultūras ves realitāte. Var rasties jau
jas tuvāk vietai, kur bērns darbiniekiem. Mūsu kultū tājums – kāpēc jāorganizē
dzīvo. Mums ir fantastiski ras pasākumos pietrūkst šīs pasākumi, ja jātērē tik daudz
pirmsskolas iestāžu darbi identifikācijas, māju sajūta. naudas? Te ir atkal varianti
nieki, ļoti laba pirmsskolas Es pats, neskatoties uz savu – vienam pastalas, otram zu
pieredzi kultūras jomā, esmu pas bļoda, citam – kultūra.
iestāžu infrastruktūra.
No savas dzīves pieredzes pieļāvis kļūdas – neesmu va Man liekas, šis salīdzinājums
varu teikt lielu paldies Val rējis tikt līdzi tām emociju ir neētisks, jo katram sava
kas pamatskolas pedago gammām, kas valda sabied daļiņa vajadzīga. Tev var būt
giem par to, ko viņi ir iede rībā. Jo bieži tā doma, kas labas pastaliņas un zupas
vuši maniem bērniem. Tagad dzimst, ne vienmēr sakrīt ar bļoda, bet ja tev nebūs garīgā
mani bērni mācās  ģimnāzijā sabiedrības domu. Sabiedrī barība, tu būsi monstrs, kurš
un es esmu dziļi pateicīgs ba pārsvarā gaida no kultū neko cit u neredz.
Un cilvēki pie tā nav pat
par to, ko viņi dod bērniem ras iestādēm izklaidi. Taču
kultūra, pirmkārt, ir cilvēku vainīgi – vainīga ir sit uācija,
un kā strādā.
Mēs varam ņemt Somijas, izglītošana. Garīgā izglītoša kura ir izveidojusies un kurā
Norvēģijas, Vācijas modeļus na – neuzspiežot, bet radot viņi nonākuši – daudziem
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Mūsu stiprā
vieta ir mūsu
cilvēki. Mēs
nenovērtējam
savus
cilvēkus.

nolaižas rokas, lai kaut ko
mainīt u un darīt u savādāk.

Jāmāk dižoties

Viena no mūsu nelaimēm
ir – mēs nemākam dižoties.
Nevis lielīties, bet dižoties.
Mums ir ārkārtīgi labs mu
zejs, taču mēs to nenovērtē
jam. Tagad, veidojot J.Cimzes
200.jubilejas gada pasāku
mus, mēs dzirdam, ka «No
rdea» maratona dalībnieki
braucot uz riteņiem dziedās
Cimzes dziesmas, ir atmo
dusies Rauna, kurā arī būs
Cimzes dziesmu diena. Un ir
daudz tādu mazu, skaist u
moment u. Koris «Sõla», pa
teicoties mūsu aktivitātēm,
izdos disku, kurā būs apko
potas Cimzes dziesmas. Tas
līdz šim nebija izdarīts!
Un vēl par dažām fantas
tiskām lietām, kas mums ir
– mums ir brīnišķīga mūzi
kas, mākslas skola. Protams,
ir problēma – pedagogu no
vecošana un jaunu pedago
gu trūkums. Jaunajiem pe
dagogiem nav motivācijas
strādāt izglītības jomā. Jo
mūsdienās strādāt ar jaunie
šiem un bērniem nav viegli.
Mūsdienu jaunatne zina sa
vas tiesības, šķiet, no dzim
šanas brīža. Un ir sāpīgi, ka
jaunieši ir aizmirsuši savu
galveno pienākumu – mācī
ties. Un saviem audzēkņiem
es vienmēr esmu teicis –
draugi mīļie, jums šajā dzīvē
var atņemt visu – mant u,
drēbes, stāvokli sabiedrībā.
Bet, kamēr jums uz pleciem
ir galva, kamēr jūs elpojat,
jums neviens nevar atņemt
to, kas ir ielikts jūsu galvās.
Un tā nu ir vislielākā vērtība
– pretstatā tam, kas pārvērtī
sies pīšļos. v
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

2014.gada 27.martā							      Valkā

Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2014.gada 27.marta
lēmumu (protokols Nr.4, 1.§)

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Atkrit umu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkrit umu (turpmāk –
atkrit umu), tai skaitā sadzīvē radu
šos bīstamo atkrit umu, izņemot
šķidros sadzīves atkrit umus, ap
saimniekošanu Valkas novada paš
valdības teritorijā;
1.2. prasības atkrit umu savākšanai,
tai skaitā arī minimālo sadzīves at
krit umu savākšanas biežumu;
1.3. atkrit umu
apsaimniekošanas
maksas noteikšanas kārtību;
1.4. atbildību par šo noteikumu neie
vērošanu.
2. Šo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autono
mās funkcijas – atkrit umu apsaim
niekošanas organizēšana – izpildi;
2.2. noteikt atkrit umu apsaimnieko
šanas kārtību, lai aizsargāt u vidi, cil
vēku dzīvību un veselību;
2.3. veicināt atkrit umu apsaimnieko
šanu, tajā skaitā atkrit umu dalīt u
vākšanu un šķirošanu, lai samazinā
tu poligonā apglabājamo atkrit umu
daudzumu.
3. Šajos noteikumos lietotie termini
atbilst terminiem, kuri noteikti nor
matīvajos aktos atkrit umu apsaim
niekošanas jomā. Saistošo noteiku
mu izpratnē:
3.1. Atkritumu apsaimniekotājs –
juridiskā persona:
3.1.1. kas atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām par attiecīgo
darbību (atkrit umu savākšana, šķi
rošana, uzglabāšana vai pārkrauša
na, pārvadāšana, pārstrāde, apgla
bāšana) veikšanu;
3.1.2. kas normatīvajos aktos no
teiktajā kārtībā ir saņēmusi atļauju
attiecīgo darbību veikšanai;
3.1.3. kas savā darbībā ir ieviesusi
un uzt ur integrēto vadības sistēmu
atbilstoši LVS EN ISO 9001:2000 un
LVS EN ISO 14001:2004 vai nodroši
na šiem standartiem līdzvērtīgu
prasību ievērošanu;
3.1.4. ar kuru Valkas novada domei
ir noslēgts līgums par sadzīves at
krit umu apsaimniekošanas pakal
pojumu sniegšanu pašvaldības teri
torijā.
3.2. Atkritumu poligons – Ziemeļvi
dzemes atkrit umu apsaimniekoša
nas reģiona poligons «Daibe» (turp
māk – poligons «Daibe»), kas ir spe
ciāli ierīkota un aprīkota atkrit umu
apglabāšanas vieta Pārgaujas nova
da Stalbes pagastā;
3.3. Pakalpojumu saņēmējs – fizis
ka vai juridiska persona, ar kuru At
krit umu apsaimniekotājs slēdz līgu
mu par sadzīves atkrit umu savākša
nu un izvešanu.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām fi
ziskajām un juridiskajām personām
Valkas novada administratīvajā teri
torijā.
5. Visa Valkas novada administratī
vā teritorija ir viena sadzīves atkrit u
mu apsaimniekošanas zona.
6. Valkas novada administratīvajā

teritorijā savāktie sadzīves atkrit u
mi, kuri nav izmantojami reģenerā
cijai vai atkārtotai izmantošanai, no
gādājami un apglabājami poligonā
«Daibe»:
6.1. nešķiroti sadzīves atkrit umi tiek
savākti unificētos konteineros, kurus
piegādā atkrit umu apsaimniekotājs;
6.2. šķirotiem sadzīves atkritumiem
tiek noteikti savākšanas punkti un
laukumi (t.sk. EKO laukumi, EKO
punkti, atsevišķu iepakojuma veidu
savākšanas konteineri), atkritumu vei
di un atkritumu pieņemšanas laiks.
6.2. atkrit umu ražotājs var vienoties
ar atkrit umu apsaimniekotāju par
lielgabarīta atkrit umu savākšanu.  
7. Jaunas atkrit umu šķirošanas vai
pārkraušanas stacijas vai šķiroto at
krit umu savākšanas laukumus, kā
arī videi kaitīgo preču savākšanas
punktus un atsevišķu veidu bīstamo
atkrit umu savākšanas punktus Val
kas novada teritorijā drīkst izvietot
tikai gadījumā, ja to izveidošanas
nepieciešamība ir paredzēta Ziemeļ
vidzemes reģionālajā atkrit umu ap
saimniekošanas plānā.

II Valkas novada pašvaldības
kompetence atkritumu
apsaimniekošanas
organizēšanas jomā
8. Valkas novada dome organizē un

kontrolē sadzīves atkrit umu apsaim
niekošanu tās administratīvajā teri
torijā saskaņā ar normatīvajiem ak
tiem atkrit umu apsaimniekošanas
jomā, valsts un Ziemeļvidzemes re
ģionālo atkrit umu apsaimniekoša
nas plānu, kā arī Valkas novada do
mes saistošajiem noteikumiem.
9. Valkas novada dome:
9.1. publisko iepirkumu vai publisko
un privāto part nerību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtī
bā izvēlas sadzīves atkrit umu ap
saimniekotāju, veicot iepirkuma pro
cedūru vai piemērojot normatīvo ak
tu piemērošanas izņēmumus, un
noslēdz ar to līgumu par atkrit umu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša
nu un uzglabāšanu;
9.2. kontrolē pašvaldības izpildinsti
tūciju un atkrit umu apsaimniekotā
ju darbību atkrit umu apsaimnieko
šanas organizēšanas jomā;
9.3. nosaka maksu par sadzīves at
krit umu apsaimniekošanu Valkas
novada teritorijā;
9.4. noskaidro atkrit umu apsaimnie
košanā iesaistīto interešu grupu vie
dokļus un nepieciešamības gadīju
mā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā
arī nozares lietpratējus uz komiteju
un domes sēdēm;
9.5. informē atkrit umu radītājus par
atkrit umu apsaimniekotāju, ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi līgumu par
atkrit umu apsaimniekošanu, norā
dot līguma darbības termiņu, publi
cējot informāciju Valkas novada paš
valdības mājas lapā internetā;
9.6. sadarbojoties ar Atkrit umu ap

saimniekotāju, informē atkrit umu
radītājus par atkrit umu apsaimnie
košanas akt ualitātēm.
10. Atkrit umu tvertņu uzstādīšanu
un apkopi parkos, skvēros, autobusu
piet urās, u.c. publiskās vietās nodro
šina pašvaldība.
11. Valkas novada domes Adminis
tratīvā komisija savas kompetences
ietvaros piemēro administratīvo at
bildību par šo noteikumu pārkāpu
miem Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzētajos gadījumos un
apmērā.

III Atkritumu radītāju
un valdītāju pienākumi
12. Papildus atkrit umu apsaimnie

košanas nozari reglamentējošajos
normatīvajos aktos noteiktajam ik
viena atkrit umu radītāja un valdītāja
pienākums ir:
12.1. iekļauties pašvaldības sadzīves
atkrit umu apsaimniekošanas sistē
mā, savākt radītos sadzīves atkrit u
mus un nogādāt tos speciāli ierīkota
jās atkrit umu savākšanas vietās;
12.2. iesaistīties dalītas atkrit umu sa
vākšanas pasākumos un veikt atkri
tumu dalīšanu atkrit umu apsaim
niekotāja ierīkotajās vietās, kur ir iz
vietotas tvert nes dalītiem atkrit u
miem – atkrit umu savākšanas pun
kti, konteineri un laukumi.
13. Atkrit umu radītāji ar saviem ik
mēneša maksājumiem vai, pildot lī
gumā noteiktos maksājumus, sedz
atkrit umu apsaimniekošanas izde
vumus.
14. Publiski pieejamu objekt u (iestā
des, tirdzniecības un cit u pakalpoju
mu sniegšanas vietas) īpašnieks vai
valdītājs papildus tā darbības rezul
tātā radīto atkrit umu konteineriem
nodrošina sīko sadzīves atkrit umu
savākšanas tvertņu izvietošanu pie
sabiedrisko ēku ieejām, kā arī objek
tam piegulošajā teritorijā (autostāv
vietās, tualetēs u.c.).
15. Vasarnīcas vai dārza mājas īpaš
nieks vai valdītājs par laika periodu,
kurā uzt uras vasarnīcā vai dārza
mājā, slēdz līgumu par atkrit umu
apsaimniekošanu, ja atkrit umi nav
bioloģiski noārdāmie atkrit umi, kas
tiek kompostēti īpaši tam ierīkotā
vietā. Ja vasarnīcas vai dārza mājas
īpašnieks vai valdītājs vasarnīcā vai
dārzā mājā dzīvo pastāvīgi, uz viņu
attiecas noteikumu 21.4.1.punkta
prasības.
16. Lielgabarīta, būvn iecības un
būvju nojaukšanas atkrit umi savā
cami atsevišķi no cit iem atkrit u
miem, izmantojot īpaši šim nolū
kam paredzēt us konteiner us vai ci
tus atkrit umu savākšanas paņēmie
nus, kas nodrošina to apsaimn ieko
šanu videi drošā veidā. Šie atkrit u
mi būvdarbu laikā novietojami teri
torijā, kur not iek būvdarbi vai ar
nekustamā īpašuma īpašn ieku vai
valdītāju un atkrit umu apsaimn ie

kotāju saskaņotā vietā.
17. Atkrit umu radītājs nešķirotos at
krit umus ievieto tikai tajā atkrit umu
konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto
līgumu ar atkrit umu apsaimniekotā
ju ir paredzēts konkrētā nekustamā
īpašuma apkalpošanai.
18. Atkrit umu radītājs – saimniecis
kās darbības veicējs patstāvīgi slēdz
līgumu par tās darbības rezultātā ra
dīto sadzīves atkrit umu apsaimnie
košanu.
19. Nešķirotie atkrit umi pirms ievie
tošanas atkrit umu tvert nēs iesaiņo
jami atkrit umu maisos un atkrit umu
maisi ir jāaizsien. Asi priekšmeti ir
iesaiņojami tādā veidā, kas samazi
na iespējamo kaitējumu cilvēku ve
selībai, kā arī atkrit umu savākšanas,
pārvadāšanas un šķirošanas iekār
tām.
20. Atkrit umu radītājam, kurš atbil
stoši normatīvajiem aktiem par da
bas resursu nodokļa piemērošanu
atbrīvots no dabas resursu nodokļa
samaksas un kurš atbilst Ministru
kabineta noteiktajiem kritērijiem un
ir noslēdzis līgumu ar Atkrit umu
apsaimniekotāju par atkrit umu sa
vākšanu, ir pienākums 10 darba die
nu laikā informēt Valkas novada do
mi par šā līguma darbības termiņu.

IV Dzīvojamo māju lietotāja,
valdītāja, īpašnieka vai
apsaimniekotāja pienākumi
21. Nekustamā īpašuma īpašnieks,

valdītājs vai lietotājs, vai šo personu
pilnvarots namu apsaimniekotājs
papildus šajos noteikumos norādīta
jiem vispārīgajiem atkrit umu radītā
ju pienākumiem:
21.1. saskaņojot ar Atkrit umu apsaim
niekotāju norāda piemērot u viet u sa
dzīves atkrit umu konteineru izvie
tošanai, kā arī nodrošina atkrit umu
apsaimniekotāja transporta netrau
cēt u piekļuvi tai un uzt ur kārtību un
tīrību šajā vietā;
21.2. nodrošina atkrit umu apsaim
niekotāja specializētā transportlī
dzekļa piekļuvi atkrit umu savākša
nas laukumiem vai vietām, novieto
jot atkrit umu konteinerus piebrau
camā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu
iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkri
tumu tvertņu izt ukšošanas dienās
sadzīves atkrit umu tvert nes no īpa
šumu pagalmiem pārvieto speciali
zētajiem transportlīdzekļiem vai to
apkalpei pieejamā vietā, kur tās ne
traucē gājēju un transportlīdzekļu
kustību, kā arī nodrošina, lai pēc at
krit umu izvešanas tvert nes tikt u no
vietotas atpakaļ to pastāvīgajā atra
šanās vietā;
21.3. pēc Valkas novada domes vai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ap
saimniekotāju pieprasījuma sniedz
ziņas par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko
darbību attiecīgajā nekustamajā īpa
šumā;
Turpinājums 5.lpp.
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tņu laukumiem;
tēmā, šim nolūkam paredzētos dalī
V Publisko pasākumu
31.7. iespēju robežās un vadoties no to atkrit umu savākšanas laukumos
organizētāju pienākumi
21.4. slēdz līgumu par nekustamajā 26. Publisko pasākumu organizētā normatīvajos aktos noteiktajām pra un punktos, vai arī iesaistoties atkri
Turpinājums no 4.lpp.

īpašumā radīto sadzīves atkrit umu
apsaimniekošanu ar Atkrit umu ap
saimniekotāju, nodrošinot regulāru
atkrit umu izvešanu, ņemot vērā īpa
šumā radīto atkrit umu daudzumu
(apjomu), bet ne retāk kā:
21.4.1. individuālās
dzīvojamās
mājas – 4 reizes gadā (atkarībā no
iedzīvotāju blīvuma un apdzīvotas
teritorijas stat usa);
21.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas – 1 reizi mēnesī;
21.5. nepieciešamības gadījumā veic
izmaiņas šo noteikumu 21.4.punktā
minētajā līgumā, nodrošinot siste
mātisku atkrit umu izvešanu, lai pie
atkrit umu tvert nēm neveidojas at
krit umu kaudzes;
21.6. ja nekustamā īpašuma lietoša
nai ir sezonāls raksturs, tad informē
par to Atkrit umu apsaimniekotāju,
šo noteikumu 20.4.punktā minētā lī
guma noteikumos paredzot radīta
jam atkrit umu daudzumam atbilsto
šu atkrit umu izvešanas grafiku;
21.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā
īpašumā radīto atkrit umu savākša
nu, šķirošanu un nogādāšanu līdz
atkrit umu tvert nei, par kuras izt uk
šošanu tam ar attiecīgo Atkrit umu
apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;
21.8. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;
21.9. nodrošina cit u atkrit umu veidu
(piemēram, liela izmēra atkrit umi,
būvniecības un būvju nojaukšanas
atkrit umi) nogādāšanu pārstrādes
vai apglabāšanas vietās – ar savu
transport u vai, izmantojot atkrit u
mu apsaimniekotāja pakalpojumus,
par šo atkrit umu savākšanu vienojo
ties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar
atkrit umu apsaimniekotāju paredz
regulāru šāda veida atkrit umu izve
šanu, persona atkrit umus novieto to
savākšanas vietā īsi pirms noteiktā
savākšanas laika;
21.10. iesaistās cit u pašvaldības atkri
tumu apsaimniekošanas pasākumu
īstenošanā.
22. Atkrit umu radītājiem atļauts
kompostēt bioloģiski noārdāmos at
krit umus sava īpašuma teritorijā, ja
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai,
veselībai, videi, kā arī personu man
tai, ja tas nerada smakas vai skatam
atklāt us, estētiski nepievilcīgus krā
vumus, kas traucē apkārtējos iedzī
votājus.
23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki
vai namu apsaimniekotāji papildus
21.punktā minētajiem pienākumiem
ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar
Atkrit umu apsaimniekotāju par at
krit umu savākšanu no to apsaimnie
košanā nodotajiem īpašumiem.
24. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mā
jas dzīvokļu īpašnieki ar kopības lē
mumu var noslēgt mājas pārvaldīša
nas līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvo
jamās namu apsaimniekotāju, dele
ģējot tam savu atbildību par radīto
atkrit umu savākšanu nekustamajā
īpašuma. Šādos gadījumos par atkri
tumu savākšanas pasākumu īsteno
šanu ir atbildīgs namu apsaimnieko
tājs.
25. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu
ēkām izveidots speciāli ierīkots (be
tonēts, asfaltēts vai tml.) laukums at
krit umu tvertņu novietošanai, tad
atkrit umu tvert nes novietojamas ša
jā laukumā.

jam pirms pasākuma rīkošanas at
ļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums
ar Atkrit umu apsaimniekotāju par
atkrit umu tvertņu izvietošanu pasā
kuma vietā un pasākuma laikā radī
to atkrit umu savākšanu (vai nodro
šinot atkrit umu savākšanu citā vei
dā), kā arī jānodrošina attiecīgās teri
torijas sakopšana   astoņu stundu
laikā pēc pasākuma noslēguma, bet
vietās, kur notiek intensīva gājēju
vai satiksmes kustība – divu stundu
laikā pēc pasākuma noslēguma.
27. Publiskā pasākuma, kura ilgums
ir garāks par vienu stundu, organi
zētājam jānodrošina sanitāro  prasī
bu ievērošana, t.sk. tualetes pieeja
mība (noslēdzot līgumu par pārvie
tojamo tualešu izvietošanu vai citā
veidā).
28. Pirms pasākuma sākšanās pub
lisko pasākumu organizētājam jāno
drošina atkrit umu savākšanas viet u
izveide un to ekspluatācija pasāku
ma laikā.
29. Ja pasākuma laikā iespējams no
drošināt dalīt u atkrit umu vākšanu,
tad publiskā pasākuma organizētā
jam jānodrošina nepieciešamie ap
stākļi dalītai atkrit umu vākšanai.

VI Atkritumu apsaimniekotā
ja pienākumi un tiesības
30. Atkrit umu apsaimniekotājs ko

sībām un noslēgtā līguma starp Val
kas novada domi un Atkrit umu ap
saimniekotāju, nodrošināt dalīt u at
krit umu vākšanu;
31.8. nogādāt savāktos nešķirotos sa
dzīves atkrit umus poligonā «Daibe»
ar šim nolūkam paredzētiem speci
alizētiem transporta līdzekļiem;
31.9. nodrošināt pašvaldību ar paš
valdības pieprasīto informāciju at
krit umu apsaimniekošanas rezulta
tīvo rādītāju aprēķinam, kā arī infor
māciju par Valkas novada teritorijā
noslēgtajiem līgumiem par atkrit u
mu apsaimniekošanu;
31.10. par konstatētajiem pārkāpu
miem informēt pašvaldību un Valsts
vides dienest u.

VII Aizliegumi atkritumu
apsaimniekošanā un atbildība
32. Atkrit umu radītājiem Valkas no

vada administratīvajā teritorijā, ir
aizliegts:
32.1. ierīkot nesankcionētas izgāzt u
ves, piegružot vai aizbērt grāvjus un
citas ūdenstilpes, veidot zemes gaba
la atklātajās daļās atkrit umu (t.sk.
koku nobiru, dārza atlieku, lakstu)
krautnes, iznest tos no sētām un no
vietot braucamo ielu (ceļu) malās (iz
ņemot gadījumus, kad atsevišķu at
krit umu veidu savākšanai tiek orga
nizēta pašvaldības vai Atkrit umu
apsaimniekotāja akcija);
32.2. izgāzt atkrit umus mežos un jeb
kurā vietā, kas nav paredzēta atkri
tumu uzglabāšanai;
32.3. dedzināt atkrit umus tvert nēs
un urnās;
32.4. novietot (pastāvīgi) sadzīves at
krit umu tvert nes uz ielām (izņemot
nomaļas ielas, kur tvert nes netraucē
satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī
vietās, kur tas ir vienīgais iespēja
mais risinājums);
32.5. ievietot sadzīves atkrit umu
tvert nēs degošus, viegli uzliesmojo
šus un eksplozīvus priekšmet us,
šķidrus atkrit umus, infekcijas slimī
bas izraisošus atkrit umus un cit us
bīstamos atkrit umus, lielgabarīta at
krit umus, būvniecības atkrit umus
un būvgružus, ražošanas atkrit u
mus, ielu smiltis, parku un dārzu at
krit umus;
32.6. ievietot atkrit umus tvert nēs,
kas ir nodotas lietošanā citiem Pa
kalpojumu saņēmējiem;
32.7. cieši sablīvēt atkrit umus tvertnēs;
32.8. jebkādā veidā bojāt atkrit umu
tvert nes;
32.9. ievietot nešķirot us atkrit umus
dalīti vākto atkrit umu tvert nēs;
32.10. veikt citas darbības, kas rada
vides piesārņošanu vai ir pretrunā
ar normatīvajos aktos ietverto regu
lējumu.
33. Par šo saistošo noteikumu vai ci
tu atkrit umu apsaimniekošanas jo
mu regulējošo normatīvo akt u pār
kāpumiem personas ir saucamas pie
atbildības Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kār
tībā.

ordinē un savas kompetences ietva
ros uzrauga atkrit umu apsaimnie
košanu Valkas novada administratī
vajā teritorijā saskaņā ar normatīva
jiem aktiem atkrit umu apsaimnieko
šanas jomā, valsts un reģionālo at
krit umu apsaimniekošanas plānu,
kā arī šiem saistošajiem noteiku
miem un noslēgto līgumu starp Val
kas novada domi un Atkrit umu ap
saimniekotāju.
31. Atkrit umu apsaimniekotāja pie
nākumi ir:
31.1. veikt sadzīves atkrit umu ap
saimniekošanas maksas aprēķināša
nu un akt ualizēt to ne biežāk kā 2
reizes kalendārā gada laikā. Iesniegt
sadzīves atkrit umu apsaimniekoša
nas maksas aprēķinu projekt u Val
kas novada pašvaldībai;
31.2. pēc Valkas novada domes pie
prasījuma iesniegt izvērstu sadzīves
atkrit umu savākšanas, pārvadāša
nas, pārkraušanas, uzglabāšanas,
dalītās atkrit umu savākšanas, šķiro
šanas un pārkraušanas infrastruktū
ras objekt u uzt urēšanas izmaksu ap
rēķinu tādā detalizācijas pakāpē,
kāds izteikts pieprasījumā;
31.3. slēgt līgumus ar pakalpojumu
saņēmējiem par atkrit umu savākša
nu un izvešanu, piemērojot Valkas
novada domes apstiprināto maksas
par sadzīves atkrit umu apsaimnie
košanas apmēru;
31.4. slēgt līgumus ar publisko pasā
kumu organizētājiem par publisko
pasākumu laikā radušos atkrit umu
apsaimniekošanu, ja publiskā pasā
kuma organizētājam nav parādu
pret atkrit umu apsaimniekotāju;
31.5. nodrošināt regulāru sadzīves
atkrit umu (ieskaitot dalīti vāktos at
VIII Prasības sadzīves
krit umus) savākšanu no iedzīvotā
atkritumu dalītai
jiem, iestādēm un komersantiem;
vākšanai un šķirošanai
31.6. nodrošināt sadzīves atkrit umu 34. Valkas novada iedzīvotājiem tiek
tvertņu izt ukšošanu un sadzīves at nodrošināta iespēja iesaistīties dalī
krit umu izvešanu no atkrit umu tver tās sadzīves atkrit umu vākšanas sis

tumu apsaimniekotāja rīkotās akci
jās.
35. Dalītie sadzīves atkrit umi (pa
pīrs, metāls, stikls, plastmasa) tiek
savākti sašķiroti, ja Atkrit umu ap
saimniekotājs nodrošina attiecīgā
pakalpojuma pieejamību. Šķirošana
veicama atbilstoši prasībām, ko dalī
ti vācamajiem atkrit umiem noteicis
apsaimniekotājs. Šķirotajam papī
ram, ko savāc speciālās papīram pa
redzētās tvert nēs, jābūt tīram, stikla
un plastmasas iepakojumam jābūt
tīram, bez iepriekšējā pildījuma at
liekām.
36. Atkrit umu apsaimniekotājs sav
laicīgi informē atkrit umu radītājus
un sadzīves atkrit umu apsaimnieko
tājus par jauna šķiroto atkrit umu sa
vākšanas veida ieviešanu un attiecī
go tvertņu krāsojumu vai apzīmēju
mu, ievietojot informāciju savā mājas
lapā.
37. Atkrit umu apsaimniekotājs no
drošina šķiroto atkrit umu savākša
nas viet u sakopšanu.
38. Ja Atkrit umu apsaimniekotājs
nodrošina attiecīgā pakalpojuma
pieejamību, atkrit umu radītājiem,
kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās
(pārtikas) produkcijas ražošanu vai
apstrādi, pārtikas preču tirdzniecī
bu, sabiedrisko ēdināšanas pakalpo
jumu sniegšanu, ir pienākums dalīti
vākt bioloģiski noārdāmos atkrit u
mus, kas rodas to saimnieciskās dar
bības rezultātā un noslēgt līgumu ar
apsaimniekotāju par šo atkrit umu
izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja
noteiktās prasības attiecībā uz šo at
krit umu apsaimniekošanu.

IX Prasības sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu
apsaimniekošanai
39. Sadzīvē radušos bīstamo atkrit u

mu radītājs vai valdītājs:
39.1. atdala bīstamos atkrit umus no
cit u veidu atkrit umiem;
39.2. uzglabā bīstamos atkrit umus
tā, lai tie neapdraudēt u cilvēku dzī
vību un veselību, vidi, kā arī perso
nu mant u;
39.3. nogādā bīstamos atkrit umus šo
noteikumu 6.punktā minētajās spe
ciāli aprīkotās bīstamo atkrit umu sa
vākšanas vietās vai slēdz līgumu par
bīstamo atkrit umu apsaimniekoša
nu ar personu, kura veic bīstamo at
krit umu apsaimniekošanu un ir sa
ņēmusi atļauju veikt bīstamo atkri
tumu apsaimniekošanu;
39.4. sedz bīstamo atkrit umu ap
saimniekošanas izmaksas.

XI Noslēguma jautājumi
40. Atzīt par spēku zaudējušiem Val

kas novada domes 2010.gada 30.jūni
ja saistošos noteikumus Nr.23 «At
krit umu apsaimniekošanas noteiku
mi Valkas novadā» (protokols Nr.7.,
13.§).
41. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Valkas novada domes mājas lapā.
Valkas novada domes
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Turpinājums 6.lpp.
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Valkas novada domē

Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi
Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.13 «Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Sakārtot atkritumu apsaimniekošanu, sanepieciešamības
mazināt atkritumu daudzumu, veicināt vides
pamatojums
tīrību un dalītu atkritumu savākšanu.
2. Īss projekta satura
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noizklāsts
teikta kārtība, kādā pašvaldība nodrošina
vienu no savām autonomajām funkcijām – at
kritumu apsaimniekošanas organizēšana –
izpildi, kā arī noteiktas prasības atkritumu
savākšanai un atbildība par noteikumu neievērošanu
3. Informācija par
Neietekmēs pašvaldības budžetu.
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
Netiek plānota būtiska ietekme uz uzplānoto  projekta
ņēmējdarbības vidi.
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Lēmumu pieņemšana un apstrīdēšana,
administratīvajām
pārsūdzēšana atbilstoši Administratīvā proprocedūrām
cesa likuma normām.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā
nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valkas novada domes
priekšsēdētājs  V.A.Krauklis

Noslēgts līgums par ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju /
paplašināšanu Beverīnas un Oškalna ielās
Teksts: Eduards Ivļevs,
Valkas novada domes
Attīstības un projektu
daļas projektu vadītājs

2014.gada 6. maijā, Valkā, starp
Valkas novada domi un SIA «Vidze

mes energoceltnieks», reģ. Nr.
44103008831 tika parakstīts līg ums
par ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju / paplašināšanu
Bever īnas un Oškalna ielās.
Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija tiks veikta Eiro
pas Savienības Kohēzijas fonda līdz
finansētā projekta «Ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu attīstība Valkā, II
kārta» (Nr.3DP /3.5.1.1.0/10/IPIA /
VIDM/016) iet varos.
Līguma kopējās izmaksas sastāda
372 843,02 EUR, no attiecināmām iz
maksām 235 887,18 EUR finansē Eiro
pas Savienības Kohēzijas fonds, savu
kārt, 12 415,11 EUR no attiecināmām
izmaksām tiek segtas no Valkas nova

EIROP AS SAV IEN ĪB A

da domes / finansējuma saņēmēja lī
dzekļiem.
Atbilstoši noslēgtā līguma nosacīju
miem, būvdarbi jāpaveic līdz 2014.ga
da 1.augustam.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
kvalitātes uzlabošana un ūdenssaim
niecības pakalpojumu pieejamības pa
plašināšana, nodrošinot kvalitatīvu
dzīves vidi, samazinot vides piesārņo
jumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sek
mējot ūdens resursu un energoresursu
racionālu izmantošanu.
Līguma ietvaros tiks rekonstruēti
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
Beverīnas un Oškalna ielās. Tiks izbū
vētas arī 2 kanalizācijas sūkņu stacijas,
kas nodrošinās notekūdeņu novadīša
nu uz kopējo Valkas kanalizācijas sis
tēmu. v

PROJ EKT U «ŪDENSS AIMN IEC ĪB AS PAK ALP UJ UM U ATT ĪST ĪB A
VALK Ā, II KĀRTA» LĪDZF IN ANS Ē EIROPAS SAV IEN ĪB A.
FIN ANS ĒJ UM A SAŅĒM ĒJS ŠĪ PROJ EKT A
IET VAR OS IR VALK AS NOVAD A DOM E.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieg uldījums Tavā nākotn ē!
2014.gada 24.aprīļa domes sēdē
pieņemtie lēmumi
Titulam «Eiropas Gada pašvaldība
mes 2013.gada bilanci.
• Apstiprināt Valkas novada
• Apstiprināt Valkas novada do
2014» pieteicies arī Valkas novads
domes rīkotajos brīvdabas pasā
mes finanšu pārskat u ar bilances

kumos vienas tirdzn iecības vie
tas cenu (bez PVN):
– tirdzn iecībai ar rūpn iecības un
saimn iecības precēm par vienu
viet u EUR 8,265;
– tirdzn iecībai ar pārt ikas precēm
(plaša patēriņa pārt ikas preces)
par vienu viet u EUR 8,265;
– tirdzn iecībai ar pārt ikas precēm
(zemn ieku un individuālo ražotā
ju pašu ražotas pārt ikas preces)
par vienu viet u EUR 7,44;
– tirdzn iecībai ar atspirdzinošiem
bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vat i par vienu
viet u EUR 7,44;
– tirdzn iecībai ar daiļamatn iecī
bas un amatn iecības izstrādāju
miem par vienu viet u EUR 2,48;
– tirdzn iecībai ar presi, CD, ie
spieddarbiem par vienu viet u
EUR 4,96;
– tirdzn iecība un reklāma ar
skaist umkopšanas un ārstn iecī
bas līdzekļiem par vienu viet u
EUR 7,44;
– par part ijas reklāmas stenda,
telts vai cita veida vizuālās reklā
mas izvietošanu par vienu viet u
EUR 24,79;
– par dažāda veida atrakciju iz
vietošanu par vienu viet u EUR
5,785.
Pakalpojuma pircējam elekt rības
pieslēg uma cena vienai vietai –
EUR 4,13.
Noteikt, ka vienas tirdzn iecī
bas vietas platība ir 3 x 3 metri.
• Apstiprināt Valkas novada do

kopsummu pēc stāvokļa uz 2013.
gada 31.decembri – LVL 26 320 838
un pārskata gada budžeta izpildi
LVL 7 557 582.
• Apstiprināt Sabiedrības ar iero
bežot u atbildību «Valkas pilsētas
tirg us» gada pārskat u par 2013.
gadu.
• Uzdot Valkas novada būvvaldes
arhitektei līdz 2014.gada 20.jūni
jam izstrādāt mežaparka skiču
projekt u tādā stadijā, lai to varēt u
nodot publiskajai apspriešanai.
• Atbalstīt Kārķu pagasta biedrī
bas «Ugunspuķe» projekta pietei
kumu «Dabas koncertzāles būv
niecība Kārķu pagastā», kas ir iz
strādāts iesniegšanai   vietējās at
tīstības stratēģijas projekt u kon
kursa VII kārtā LAP 413. pasāku
ma «Lauku ekonomikas dažādo
šana un dzīves kvalitātes veicinā
šana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā» 2.rīcībā «Ie
dzīvotāju pulcēšanās viet u, inter
ešu izglītības un brīvā laika pava
dīšanas viet u izveidošana un at
jaunošana». Kopējās projekta at
tiecināmās izmaksas 28 457,44
EUR. Eiropas Savienības finansē
jums ir 90 % no attiecināmajām
izmaksām jeb 25 611,70 EUR.
• Apstipr ināt sabiedr ības ar ie
robežot u atbildību «Valkas Nam
saimn ieks» gada pārskat u par
2013.gadu.
Pilnu Valkas novada domes sēdes
lēmumu tekstu skatīt http://valka.lv/
pasvaldiba/domes-sezu-materiali/ v

Teksts: Ieva Kalniņa, VPR Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja

Ir noslēgusies pieteikšanās Latvijas
Pašvaldību savienības izsludinātajam

konkursam «Eiropas Gada pašvaldība
2014». Vidzemes plānošanas reģionā
(VPR) uz gada pašvaldības titulu pre
tendē septiņas pašvaldības – Valmieras
pilsēta, Valkas novads, Smiltenes no
vads, Cēsu novads, Burtnieku novads,
Priekuļu novads un Raunas novads. I
kārtas ietvaros VPR izveidos vērtēšanas
komisiju un līdz šī gada 20.jūnijam do
sies uz pašvaldībām, lai klātienē izvērtē
tu pretendentus un trīs atbilstošākos
virzītu uz konkursa II kārtu, valsts mē
roga konkursu.
Konkurss tiek organizēts ar mērķi
veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodroši
not saviem iedzīvotājiem daudzveidīgas
un kvalitatīvas izglītības, atpūtas un ie
saistīšanās iespējas. Šogad tiks noteikti
konkursa «Eiropas Gada pašvaldība
2014» uzvarētāji 3 pašvaldības – 1 re
publikas pilsēta, 1 novadu pašvaldība ar
iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un 1 novadu
pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu virs
7000, kā arī laureāti nominācijā «Pašval
dība izglītotam, radošam un aktīvam ie
dzīvotājam» un tās apakšnominācijā
«Pašvaldība veselam iedzīvotājam», kā
arī nominācijā «Pašvaldība iedzīvotāju
iesaistīšanai» un tās apakšnominācijā
«Pašvaldība ES vērtību un iespēju popu
larizēšanai».
Konkurss norit divās kārtās. Pirmā
kārta tiek organizēta sadarbībā ar Vid

zemes, Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Lat
gales plānošanas reģioniem. Trīs labā
kās pašvaldības no katra reģiona tiks iz
virzītas otrajai kārtai valsts mēroga kon
kursā. Apbalvošanas ceremonija, kurā
tiks apbalvoti visi uzvarētāji, paredzēta
26.septembrī.
Pagājušā gada konkursā Valmieras
pilsētas pašvaldība uzvarēja konkursa
nominācijā «Pašvaldība kultūrai», Ama
tas novada pašvaldība tika sveikta no
minācijā «Pašvaldība Eiropas Savienības
vērtību popularizēšanai», savukārt
Alūksnes novada pašvaldība šajā nomi
nācijā saņēma atzinību.
Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Kul
tūras ministriju, Labklājības ministriju,
Veselības ministriju, Izglītības un zināt
nes ministriju, Vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministriju, Eiropas
Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiro
pas Parlamenta Informācijas biroju Lat
vijā un Plānošanas reģioniem.
Konkursa ģenerālsponsors ir AS
«Swedbank». Konkursa sadarbības par
tneri ir Latvenergo koncerns, SIA «Lat
telecom», VAS «Latvijas dzelzceļš».
Konkursu atbalsta AS «Grindeks», Tai
pejas misija Latvijas Republikā, AS «Val
ters un Rapa», AS «Latvijas Valsts meži»
un SIA «Tirdzniecības nams Kurši».
Konkursa informatīvie atbalstītāji ir
«Latvijas Avīze», Latvijas Radio 1, por
tāls DELFI, žurnāls «Logs», Latvijas
Televīzija.
Plašāka informācija par konkursu: http://
www.lps.lv/Eiropas_Gada_pasvaldiba/ v
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Sportā

Sacensību «Valkas četrcīņa 2014»nolikums
I Mērķis

Turpināt un pilnveidot «Valkas četrcīņas» sacensību seriālu. Popularizēt un veicināt sportis
ki aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Radīt iespēju ikvienam cilvēkam sistemātiski nodarboties
ar dažādiem sporta veidiem. Noskaidrot labākos un vispusīgākos sportist us dažādās vecuma
grupās. Organizēt sacensības plašam sabiedrības lokam, izmantojot pierobežas Latvijas - Igau
nijas ģeogrāfisko atrašanās viet u.

II Dalībnieki

Sacensībās piedalās visi kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas fiziskās spējas. «Valkas četrcī
ņas» sezonas vērtējumam tiek noteiktas sekojošas vecuma grupas:
Mazā četrcīņa
Sievietes
S-16
1998.g.dz. un jaunākas
S-30
1997 – 1975.g. dz.
S-40
1974. – 1963.g. dz.
S-50
1964.g. dz.un vecākas
Veselības klase Jebkurš dzimšanas gads
V-15
V-70
Veselības klase

Mazā četrcīņa – Vīrieši
1999.g. dz. un jaunāki
1944.g. dz. un vecāki
Jebkurš dzimšanas gads

III Sacensību kalendārs,starta laiki,
distance un vieta

V-16
V-25
V-35
V-45
V-55
V-65

Lielā četrcīņa
Vīrieši
1998. – 1990.g. dz.
1989. – 1980.g. dz.
1979. – 1970.g. dz.
1969. – 1960.g. dz.
1959. – 1950.g. dz.
1949.g. dz. un vecāki

VI Drošība

Katrs dalībnieks saņem sacensību numuru,
ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu
atbildību par savas veselības atbilstību dis
tances veikšanai, kā arī ievēro sacensību notei
kumus un nolikumu. Sacensību organizatori
neatbild par dalībnieku iespējamām traumām
sacensību laikā.

Šosejas riteņbraukšana 22.06 (plkst. 11.00)
60 km (lielā) 30 km (mazā) Valka - Kārķi - Val
ka; Valka - Ērģeme - Valka.
MTB «Apkārt Zāģezeram» 30.08. (plkst.
11.00) 40 km (lielā), 20 km (mazā) Zāģezers.
Skrējiens «Apkārt Zāģezeram» 04.10. (plkst.
11.00) 9,5 km (lielā), 5 km (mazā) Zāģezers.
Slēpošana 13.12. (plkst.11.00) 15 km (lielā), 8
VII Pieteikšanās
kuri pašizgatavoti peldlī
km (mazā) Valka, sniega trūkuma gadījumā
Teksts: Zane Brūvere
E-pastā:
maris.koops@balta.lv
vai sacensību
dzekļi no materiāliem, kas
notiks skrējiens.
Sacensību organizatori var veikt izmaiņas dienā.
icinām pilsētas ie turas virs ūdens, laivas un
sacensību vietas, datuma izvēlē. Sekojiet
dzīvotājus un viesus pie kanoe laivas.
VIII Dalības maksa
informācijai www.valka.lv
Reģistrācija sacensībām
Valkas novadā deklarētiem iedzīvotājiem dalīt ies Pedeles upes laiv u pa jānosūta pa e-past u
dalība sacensībās bez maksas. Pārējiem rallijā, kas not iks 8.jūn ijā,
IV Vērtēšana
info@valgasport.ee vai uz
dalībniekiem
– dalības maksa 5 (piesakoties plkst. 12.00 Pedeles upē.
Individuālais vērtējums.
Sacensību trase atradī vietas vismaz 1 stundu
Visi dalībnieki, kas veikuši distanci 10 dienas pirms katrām 4-cīņas sacensībām,
pirms starta. Lūdzam īsi
atbilstoši sacensību nolikumā norādītajai ve iespējams maksāt sacensību dienā), 7 (piesa sies Pedeles dabas takas iepazīstināt ar savu ko
cuma grupai, saņem reitinga punktus. Katras koties sacensību dienā). Veselības klases pirmajā posmā, ar start u mandu un laivu.
distances absolūtā uzvarētāja laiks tiek dalīts dalībniekiem un bērniem līdz 14 gadiem pie Ramsi tilta, tās garums
Pedeles laivu rallijs ir
ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar dalības maksa 2. Dalības maksā ietilpsts apt uveni 750 metri. Papil
tra
dicionāls pasākums, ar
dalībnieka
numurs,
apkalpojošais
personāls,
dus labai fiziskai sagatavo
koeficentu – 1000.
ku
r
u tiek atzīmēta pilsētas
pārsteiguma
balvas,
dzirdināšana.
Sacensību
tībai tiek vērtēta arī radošā
Individuālajā kopvērtējumā tiek vērtēti visu
dzim
šanas diena un vasa
atcelšanas
gadījumā
(piem.,
nepietiekama
pieeja kostīmu un peldlī
(4) sacensību izcīnīto reitinga punktu summa.
ras
sā
kums. Dalība sacen
sniega
sega)
dalības
maksa
netiek
atgriezta,
tā
Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu
dzekļu sagatavošanā, tāpēc
sī
b
ās
ir
bez maksas.
tiek
novirzīta
Jūsu
dalībai
citās
4-cīņas
saiegūst dalībniekus, kurš izcīnījis augstāku
aicinām būt radošiem, vei
Ar rallija nolikumu varat
censībās. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām dojot komandas tēlu! Sa
vietu skriešanā.
neierodas, samaksātā dalības maksa netiek at censību klasēs ietilpst jeb iepazīties www.valka.lv v
griezta. Maksāšanas rekvizīti: «Atbalsts Valkai
V Apbalvošana
Vecuma grupu uzvarētāji tiek apbalvoti ar Biedrība», Semināra ielā 29, Valka, LV4701,
piemiņas balvām. Veselības klases dalībnieki Reģ.Nr.40008063697, norēķinu konts LV 90
UNLA0050001012299, AS «SEB Banka», mak- Izglītībā
netiek apbalvoti.
4-cīņas kopvērtējums (apbalvošana reizē ar sājuma mērķī norādot – «Dalības maksa Val
Valkas novada «Sporta laureāts 2014» ap- kas četrcīņai». Sacensību dienā jāuzrāda
Noslēgsies J.Cimzes jubilejas
balvošanu). Visās vecuma grupās atsevišķi maksājuma uzdevums par veikto iemaksu.
gadam veltīto zīmējumu konkurss
lielā un mazā 4-cīņa 1. – 3.vietu ieguvējus
IX
Izmaiņas
sacensību
nolikumā
dares, kas veltīta J.Cimzes
apbalvo ar dāvanu karti un piemiņas balvām.
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas Teksts Maruta Stabulniece
200 gadu jubilejas atcerei.
Visi dalībnieki, kas sekmīgi finišējuši visās
No visiem Latvijas nova
lielās vai mazās 4-cīņas sacensībās (slē- un papildinājumus Nolikumā. Informāciju
.maijā Valkā ieradās diem 46 mākslas skolas  
pošana, šosejas riteņbraukšana, MTB ri- var saņemt pa tālruni +371 29424580 Māris
teņbraukšana, skriešana) saņem speciālas Koops; 26455849 un 64707547 Andris Dainis žūrijas komisija, kuras sa konkursam iesūtījušas 465
stāvā bija docente, Mg.art Il bērnu darbus – gleznoju
(sekretāri J.Koops, I.Koopa). v
piemiņas medaļas.
ze Lībiete, LMA profesors mus, zīmējumus un grafi
Pēteris Postažs, Latvijas Na kas, kas radītas iedvesmojo
cionālā kultūras centra vizu ties no latviešu un cittautu
ālās mākslas izglītības eks koru dziesmu krājumā
perte Ilze Kupča   un mūsu «DZIESMU ROTA» publicē
pašmāju eksperti – Valkas tām J.Cimzes   latviešu tau
runis 26449270, e-pasts: marcis.krams@gmail. novada domes Izglītības
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada
tas dziesmu apdarēm.
com).
domes sporta un jaunatnes daļas vadītāja
kultūras sporta un jaunat
Konkursa noslēguma pa
Pieteikšanās sacensībām notiek nosūtot nes lietu nodaļas Izglītības
sākums, kā arī laureātu un
SMS uz telefona numuru +371 26449270 (pie un kultūras daļas vadītājs
rģemes pagasta pludmales volejbola
dalībnieku apbalvošana no
teikumu iesniegšanas termiņš sacensību die Aivars Ikšelis, Valkas Māk
čempionāts «Ērģeme Beach 2014» norisināsies
tiks 7.jūnijā Valkas pilsētas
nā līdz 9.00 atklāšanas posmam un 17.00 pārē slas skolas direktores viet
no 31.maija līdz 25.jūlijam Ērģemes volejbola
svētku pasākumu ietvaros
jo posmos. SMS tekstā jānorāda komandas no niece mācību darbā igauņu
laukumos.
Valkas novadpētniecības mu-
saukums un abu dalībnieku vārdi, uzvārdi.
plūsmā Margi Vehi.
Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi pludma
zejā plkst. 12.00
Sacensību pirmo trīs viet u ieguvēji tiks ap
Komisijas uzdevums bija
les volejbola interesenti bez vecuma, un profe
Darbi būs apskatāmi Val
balvoti tikai atklāšanas posmā. Pēdējā noslē izvērtēt vērienīgo Valsts māk
sionalitātes līmeņa ierobežojumiem.
kas kultūras namā un Val
guma posmā pie īpašām balvām tiks kopvēr slas skolu audzēkņu darbu
Čempionāt u organizē Valkas novada dome.
kas Mākslas skolā līdz
tējuma ieskaites pirmo trīs viet u ieguvēji.
izstādi «Jāņa Cimzes Dzies augusta beigām. v
Galvenais tiesnesis – Mārcis Krams (mob. tāl
Dalība čempionātā ir bezmaksas. v
mu rota» tautas dziesmu ap

Jau drīzumā
Pedeles laivu rallijs

A

16

Aicina uz Ērģemes pagasta pludmales
čempionātu «Ērģeme Beach 2014»

Ē

[
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Sportā

Aicina aktīva dzīvesveida piekritējus Noslēdzies futbola turnīrs projekta
uz 12.Starptautisko ielu skrējienu
«Esi aktīvs sportā» ietvaros
«Loskutova kauss 2014»

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes sporta
un jaunatnes daļas vadītāja

Svētdien, 8.jūnijā Valgas – Val
kas dvīņu pilsēt u festivāla ietva

ros plkst. 14.00 notiks Pāvela Los
kutova kauss skriešanā. Pulcēša
nās un starts pie t/c Rimi Valgā,
distances garums – 10 km un skrē
jiens norisināsies gan pa Valgas,
gan Valkas ielām.
Pasākuma mērķis ir veicināt fi
zisko aktivitāšu iespējamību Igau
nijas un Latvijas Republiku iedzī
votājiem, padziļināt dvīņu pilsēt u
iedzīvotāju labās kaimiņattiecī
bas.
Turpat vēlāk – plkst. 15.00 –
starts bērnu skrējienam, kurā var
piedalīties bērni un jaunieši līdz
15 gadu vecumam, distances ga
rums būs atkarīgs no dalībnieka
vecuma.
Pēc P.Loskutova kausa pamatsk rējiena start a not iks velosipē
du triku meist ar u sacensības pie
t/c Rim i.

Dalības maksa reģistrējoties ie
priekš, t.i., līdz 2014.gada 31.mai
jam – 3 €, no 1.jūnija līdz 7.jūnijam
– 5 €, reģistrējoties 8.jūnijā sacensī
bu norises vietā – 7 €.
Iepriekšēja reģistrēšanās inter
neta mājas lapā www.valgasport.
ee.
Sacensību laureātiem nodrošinā
tas naudas balvas, kā arī katras ve
cumgrupas 1. – 3.vietu ieguvējiem
skrējiena medaļa (kauss) un balvas.
Visiem, kuri finišēs – diploms un
sporta dzēriens.
Bērnu skrējienos katras vecum
grupas trīs labākie iegūs skrējiena
medaļu, diplomu un balvu.
Pasākumu organizē SA «Valga
Sport», Valgas dome un NVO «Val
gas apriņķa sporta apvienība..
Pavadi savas brīvdienas aktīvi!
Ar ielu skrējiena «Loskutova
kauss» nolikumu varat iepazīties
www.valka.lv  v

Sacensību noslēgumā komandas tika pie jauniem T- krekliem
Teksts un foto: Gunta Smane, Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja, projekta
«Esi aktīvs sportā» koordinatore

N
o 27. līdz 30.aprīlim Valkā un
gā projekta «Esi aktīvs sportā vi
Lietus sportistus nebaida – Val
sās trijās valstīs», ELRII – 227 (angļu
lodā – «Be good at sport through
sacensības «Ziemeļu stīga» va
three countries», saīsinātais nosau
kums «Be good at sport») ietvaros no
veiksmīgi aizvadītas
tika futbola turnīra 2.kārta. Turnīra

Teksts: Mudīte Gerke, Valkas novada
BJSS direktore

13.

maija lietainā nakts un
dienas pirmā puse apdraudēja
Starpnovadu skolu sacensību
vieglatlētikā «Ziemeļu stīga» sarī
košanu. Apskatoties internetā lai
ka apstākļu prognozi un, sazvano
ties ar novadu atbildīgajiem, sa
censību organizētājiem, riskējām
un sacensības neatcēlām.
Valkas stadionā ieradās Apes,
Smiltenes, Naukšēnu Mazsalacas,
Rūjienas un Valkas novadu skolu
komandas. Prieks bija satikt biju
šos kolēģus no Smiltenes novada
un skolēniem sacensties ar bijuša
jiem cīņu biedriem.
Dalībnieki centās uzrādīt savus
labākos rezultātus. Jauniešiem tei
camu rezultātu sasniedza Mārtiņš
Strazdiņš (Smiltenes tehnikums)

Izglītībā

tāllēkšanā – 6,68 metri. 1998. –
1999.gadā dzimušo grupā labi re
zultāti Pullem Kristeram 100 met
ru skrējienā –12,0 un Gulbim Ro
bertam tāllēkšanā – 5,57 m ( abi
Valkas ģimnāzija). Slišjānis Matīss
(Grundzāles pamatskola) 800 m
noskrēja 2:15,9. Teicami rezultāti
Mīlbergai Ilonai (Valkas pamat
skola) škēpa mešanā – 32,42 m un
Demidočkinam Dinam (Valkas
ģimnāzija) lodes grūšanā (3 kg) –
12,95 metri, Dubrovskai Sonorai
(Jeru pamatskola) tāllēkšanā – 4,64
metri un Lisovskai Veronikai (Val
kas pamatskola) labs rezultāts
augstlēkšanā – 1,50.
Paldies tiesnešiem par izturību,
skolotājiem par komandas kom
plektēšanu un skolu tiesnešu sa
gatavošanu. Apbalvošanas laikā
par labi padarīto darbu dalībnie
kus sveica saules stari. v

pirmā kārta norisinājās 2013.gada
augustā Novodevjatkino (Krievija).
Kopvērtējumā Valkas novada Bērnu
– jaunatnes sporta skolas futbola ko
manda izcīnīja zelta medaļas un kausu
par 1.viet u, atstājot aiz sevis 2.vietā
Novodevjatkino lauku pašvaldības
(Krievija) komandu un 3.vietā Valgas
pilsētas (Igaunija) komandu.
Mūsu komandā spēlēja Valkas nova
da Bērnu – jaunatnes sporta skolas
audzēkņi A.Demidočkins, A.Poga, M.
Jaunslavietis, I.Lukovskis, M.Mazurs,
M.Pulle, D.Lācis, K.Kārkliņš, A.Buiko,
D.Jūgs, K.Zauska, M.Ādamsons, R.Bri
tānovs, E.Lurins, R.Vaļģis, J.Blumbergs,
A.Blumbergs.
Apsveicam mūsu jaunos futbolis
tus un treneri Valēriju Kriviņu ar uz
var u!
28.aprīlī plkst.10.00 Valkā, Beverī
nas ielā 3, not ika projekta vadības
grupas sanāksme, kurā piedalījās Val
kas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Kraukl is, priekšsēdētāja viet

nieks V.Zar iņš, Valgas pilsēt as mērs
K.Herks, Valgas pilsētas Attīstības no
daļas vadītāja Aira Varblane, Novo
devjatkinas lauku pašvaldības admi
nistrācijas vadītājs D.Majorovs un va
dītāja vietniece I.Kupina. Sanāksmē
projekta vadītāja Marika Posta infor
mēja vadības grupu par projekta ievie
šanas laikā jau ieviestajām aktivitā
tēm:
1. Pabeigta projekta ietvaros sākotnēji
plānotā sporta inventāra un aprīkoju
ma iegāde;
2. Valkā noorganizētas florbola apmā
cības;
3. Valkā noorganizēta florbola turnīra
pirmā kārta, Valgā noorganizēta volej
bola turnīra 1.kārta un Novodevjatki
nā – futbola turnīra pirmā kārta un
Valgā/Valkā otrā kārta.
Visi vadības grupas dalībnieki vie
nojās par florbola turnīra 2.kārtas norisi
Novodevjatkinā no 2014.gada 31.maija līdz 3.jūnijam, volejbola turnīra ot
rās kārtas – Novodevjatkinā no 2014.
gada 16.jūnija līdz 19.jūnijam un pro
jekta noslēguma konferenci nolēma or
ganizēt šī gada septembra otrajā nedē
ļā arī Novodevjatkino.
Vadības grupas sanāksmē tika pār
runāts arī par turpmāko sadarbību ko
mandu sporta veidos un Valkas nova
da domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
uzaicināja Novodevjatkinas futbolis
tus piedalīties futbola turnīrā Valkā,
kas notiks šī gada augustā. v

Valkas pamatskolas hronika

dažādas jautrības stafetes – riepu ripināšana, mešana
mērķī, ķerras stumšana, piramīdas celšana, riņķu me
šana u.c. aktivitātes.
o 14. līz 16.aprīlim Valkas pamatskola pie
Pasākums noslēdzās ar «Zaķu skrējienu», kurā
dalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas varēja piedalīties gan lieli, gan mazi «zaķēni.
organizētajā kustībā «Draudzīga skola. Kustības
«Draudzīga skola» misija ir pilnveidot skolas psiho
Kustības noslēdzošais pasākums –
sociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem,
talka «Sāc ar savu skolu!»
skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas
S
est
d
ien,
26.ap
rīlī, mūsu skolā bija liela rosība –
savstarpējā cieņā un sadarbībā.
tal
k
as
die
n
a.
Uz
tal
ku bija ieradusies visa lielā sko
Notika vienojošo pasākumu nedēļa «Darbojies!
las
sai
m
e.
Iepazīsti! Radi! Fantazē!»
Saulains laiks, čakli talcinieki un cītīgs darbs die
nas
garumā palīdzēja sakopt skolas apkārtējo vidi,
Sporta diena kopā ar
lai tā kļūtu tīrāka un pievilcīgāka gan pašiem
vecākiem «Lieldienas gaidot!»
ņiem, gan darbiniekiem.
Skolā notika tradicionālā sporta diena, kurā pie audzēk
Katrs talcinieks pēc labi padarīta darba varēja
dalījās  ne tikai skolēni, bet arī viņu vecāki un sko paēst siltu zupu.
lotāji. Tā kā sporta diena tika saistīta ar Lieldienām,
Paldies visai skolas saimei par atsaucību un aktī
tad  visi tika aicināti ierasties «zaķa kostīmā».
vu darbošanos skolas organizētajos pasākumos! v
Sporta diena iesākās ar vingrošanu, tālāk sekoja
Teksts: Sintija Podniece

N

Sporta dienā visi tika aicināti ierasties «zaķa kostīmā»
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Pēdējais zvans 9.klasei

Mūzikas skola uzņem
jaunus audzēkņus
Teksts: Inese Lečmane, J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolas direktora
vietniece mācību darbā

J

.Cimzes Valkas Mūzikas skola
2014./15. mācību gadā uzņem jaun
us audzēkņus.
Konsultācijas un jaunu audzēk
ņu uzņemšana: 29. un 30.maijā no
plkst. 15.00 līdz 18.00 Valkas nova
da BJC «Mice» 3.stāvā.
Papildus dokument u pieņemša
na un uzņemšana skolā notiks no
18.augusta katru darba dienu no
plkst. 10.00 lidz 12.00 J.Cimzes Val
kas Mūzikas skolā.
Aicinām nākt mācīties J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā! Šeit jauno
talant u apdāvinātību noteikti pa

manīs pieredzes bagāti pedagogi
un palīdzēs to pilnveidot.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
ir akreditēta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde, kurā iespējams
mācīties spēlēt klavieres, akorde
onu, kokli, vijoli, flaut u, klarneti,
saksofonu, trompeti, sitaminstru
ment us, kā arī apgūt vokālās pras
mes kora klasē. Bērniem, vecumā
no pieciem gadiem, piedāvājam
mācīties muzikālo dotību attīstības
grupā. Mācību programmā – mū
zikas ābece, dziedāšana, ritmika.
Piedaloties dažādos koncertos, fes
tivālos un konkursos, skolas
audzēkņiem ir plašas iespējas
daudz koncertēt skolā, novadā,
Latvijas mērogā, kā arī tuvākajās
kaimiņu valstīs. v

Valkas mākslas skola gaida
topošos māksliniekus
Teksts: Maruta Stabulniece

J

aunajā mācību sezonā audzēk
ņu uzņemšana Valkas Mākslas
skolā notiks no 6.maija līdz 7.jūni
jam un no 11.augusta līdz 1.sep
tembrim: sagatavošanas klasē bēr
niem līdz 8 gadu vecumam; pirma
jā kursā no 9 gadu vecuma.
Savukārt studiju grupā – dažāda
vecuma interesenti ar vai bez

priekšzināšanām mākslas jomā –
uzņemšana no 16.augusta.
Skolā bērni piedalās zīmēšanas,
gleznošanas un mākslas vēst ures
mācību stundās. Savukārt, plasti
ku un apjoma izjūt u gūst kokgrie
šanas un keramikas nodarbībās.
Jau vairākus gadus skolā mācās
bērni gan no Latvijas, gan no Igau
nijas, arī pedagogi ir no abām robe
žas pusēm. v

Valkas ģimnāzijas
abiturienti iegūst stipendijas
studijām augstskolā

Teksts un foto:  Andriga Lozda

K

atram topošajam studen
tam svarīgs ir jautājums par mate
riālo nodrošinājumu. Tiem, kam
mācībās vidusskolā īpaši labi vei
cies, ir iespējas pretendēt uz kādu
no stipendijām, ko piedāvā dažā
du fondi un nodibinājumi. Uz nā
kamo akadēmisko mācību gadu
stipendijas ieguvuši divi Valkas
ģimnāzijas skolēni – Vilmārs Ve
singi un Žanete Burkēvica.
Vilmārs kļuvis par Latvijas
Universitātes fonda «M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas» ie
guvēju. Tā ir paredzēta 12.klašu
skolēniem, topošajiem LU 1.kur
sa pamatstudiju programmu stu
dentiem, kuriem ir labas sekmes
mācībās un ir nepieciešams pa
pildu materiālais nodrošinājums
studijām un kuri ir aktīvi sabied
riskajā dzīvē. Stipendija tiek iz

sniegta 2200 eiro apmērā visam
2014./2015. akadēmiskajam ga
dam. Vilmārs ir viens no 21 Latvi
jas vidējo mācību iestāžu abitu
rienta, kurš ieguvis šo stipendiju,
izturot visas LU Fonda rīkoto sti
pendiju konkursa kārtas.
Žanete ieguvusi «Vītolu fon
da» stipendiju. Fonds dibināts ar
mērķi stipendiju veidā palīdzēt
spējīgiem, centīgiem, bet maz
nodrošinātiem jauniešiem studēt
Latvijas augstskolās. Vītolu fon
da dibinātāji ir Vilis un Marta Vī
toli. Žanete ieguvusi stipendiju,
izturot konkursu starp 303 pre
tendentiem. Stipendija tiek dota
visam 2014./2015.akadēmiskajam
gadam ar iespējām to pagarināt
uz nākamo gadu.
Prieks par Valkas ģimnāzis
tiem – gan tie, kuri te mācās, gan
tiem, kuri piepulcēsies mūsu sai
mei! v

Saulainais un gaišais Pēdējā zvana pasākums 16.maijā
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9.klašu audzēkņi nu gatavi tālākam lidojumam dzīvē
Teksts: Sintija Podniece
Foto: Zane Brūvere

M

aijs ir skaistākais pavasara mēne
sis, kad smaržo ievas un dzeguze kūko
katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas
mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sa
va darba augļus.
16.maija rītā Valkas pamatskolas 9.a un
9.b klases skolēnus uz pēdējo mācību
stundu aicināja skolas zvans. Arī pati da
ba torīt lutināja ar skaistu un saulainu lai
ku, kas gan skolēnus, gan skolotājus mu
dināja nākotnē raudzīties ar saulainām
un gaišām cerībām, ka eksāmenos devīta
jiem veiksies.
Uz pasākumu bija ieradušies arī vecā
ki, kuru acīs mirdzēja pa kādai asaru pēr

lei, arī lepnums par savu bērnu, kurš nu
jau ir tikai soļa attālumā no lielās dzīves
sliekšņa.
Skolā par tradīciju ir izveidojusies «Mī
ļumstunda», kur absolventi dodas pie sa
vas pirmās skolotājas, kas viņus sagaida
ar labiem vārdiem un laba vēlējumiem.
Astotās klases gādāja par svētku norisi.
Bija sagatavojuši TV raidījumu šovu ar ko
iepriecināja klātesošos un dāvināja «veik
smes krelles».
Jauniešus sveica skolas direktore, 3. –
4.klašu ansamblis. Savukārt pirmklasnie
ki sniedza muzikālu priekšnesumu un
dāvināja katram savu «veiksmes vagoni
ņu».
Izdošanos eksāmenos, spēju saņemties
un pierādīt sevi turpmākajās  gaitās, 9.kla
ses skolēniem novēlēja visi klātesošie. v

Valkas ģimnāzija piedāvā
šādas mācību programmas:

• Pamatizglītības programma (7. – 9.kl.);
• Vispārizglītojošā virziena vidējās izglī
tības programma;
• Matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma;
• Vakara vispārizglītojošā virziena vidē
jās izglītības programma (sadarbībā ar
Valgas arodskolu, kurā skolēni iegūst
profesionālo izglītību);
• Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītī
bas programma (neklātienes apmācība).
Dokumentu iesniegšana mācībām Val
kas ģimnāzijā 7.klasē – no 30.maija līdz
4.jūnijam. Nepieciešamie dokumenti: 6.
klases liecība un vecāku iesniegums, ko
uzraksta pie ģimnāzijas sekretāres.
10.klasē – no 16.jūnija, pārrunas kopā
ar skolēna vecākiem un uzņemšana 17.,

18.jūnijā. Nepieciešamie dokumenti: ap
liecība par pamatizglītību un sekmju iz
raksts, iesniegums, medicīniskā karte.
Kā jaunums ir vakara vispārizglītojošā
virziena vidējās izglītības programmas
piedāvājums jaunietēm – 9.klašu beidzē
jām – apgūt drēbnieka specialitāti Valgas
arodskolā un vidējo izglītību Valkas ģim
nāzijā.
Jau trešo gadu sadarbībā ar Valgas
arodskolu puiši pēc 9.klases tiek aicināti
apgūt mēbeļu galdnieka specialitāti un
vidējo izglītību.

Tālruņi papildu informācijai: skolas
sekretāre – 64707272, direktores vietnie
ki – 64707271. Papildu informācija: val
kasgimnazija.lv/uznemsana v

Valkas pamatskolas interešu izglītība
Teksts: Sintija Podniece

V

alkas pamatskolā skolēni ne tikai
apgūst mācību priekšmetus, bet pēc stun
dām piedalās interešu izglītības pulci
ņos.
Skolēni tajos pilnveido savas intereses,
spējas – mācās dejot, dziedāt, spēlēt teāt
ri, strādāt ar koku, pērļot un nodarboties
ar sportu.
Mūsu skolā ir seši interešu izglītības
pulciņi: 5. – 9.kl. pērļošanas pulciņš (vad.
D.Kuplā), 1. – 4. kl. ritma deju pulciņš
(vad. E.Miftakova), 5. – 6.kl. «Jaunais
amatnieks» (vad. A.M.Rācenis), 3.kl. vo
kālais ansamblis (vad. I.Vītola), 4. – 9.kl.
volejbola pulciņš (vad. G.Švecs), teātra
pulciņš (E.Kačevska).
Šajos pulciņos darbojas viena ceturtā
daļa no mūsu skolas skolēniem. Katrs
skolotājs ar lielu mīlestību un aizrautību
ieinteresē izglītojamos. Pulciņos veidotie

darbi ir izstādīti vairākās izstādēs,
audzēkņi sevi parādījuši vairākos koncer
tos un sporta pasākumos.
Mēs lepojamies ar mūsu skolas 2. – 4.
kl. kori, kas Valkas un Strenču novada ko
ru skatē ieguva I pakāpi, bet 1. – 2.kl. un 3.
– 4.kl. dejotāji Valkas novada Skolēnu un
jauniešu deju kolektīvu skatē ieguva II
pakāpi. Paldies skolēniem un skolotā
jām, kas vada šos kolektīvus – I.Vītolai,
S.Smelterei, T.Bērtiņai.
Mūsu skolas prieks un lepnums ir
sportisti, kuri 29.aprīlī devās uz Rīgu, lai
kārtējo reizi piedalītos «Latvijas Avīzes»
pavasara krosa stafetēs  un 13.maijā star
tēja starpnovadu skolu vieglatlētikas
«Ziemeļu stīga». Abos pasākumos izcīnija
1.vietu! Paldies veiklajiem sportistiem un
viņu skolotājam G. Švecam.
Par šiem panākumiem gandarījums ir
ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem un
vecvecākiem, kuri visu mācību gadu at
balstīja savus bērnus un mazbērnus. v
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Valkas -Valgas dvīņu pilsētu
festivāls «Skanošā Livonija»

5.jūnijā
VALKĀ

• plkst.18.00 – Skriešanas seriāla «Op
timists» noslēgums Valkas pilsētas
kultūras namā;
• plkst. 20.00 – jaunās latviešu spēlfil
mas «Džimlai rūdi rallallā!» seanss  
Valkas pilsētas kultūras namā. Subtit
ri angļu valodā. Ieeja – 1,42 €.

VALGĀ

• 05. – 08.06. TIVOLI ATRAKCIJU
PARKS no Zviedrijas Pärna puiestee
17a laukumā. Izklaides iespējas visai
ģimenei. No cet urtdienas līdz piekt
dienai no plkst. 15.00 līdz 23.00, sest
dien un svētdien no plkst. 12.00 līdz
24.00;
• plkst. 12.00 Valgas mēra Kalev Härk
svinīgā pieņemšana labākajiem absol
ventiem, pasākums notiek Valgas mu
zejā (ar ielūgumiem);
• plkst. 17.00 Valgas -  Valkas radošo
cilvēku tikšanas un izstādes atklāšana
Valgas kultūras un interešu centrā. Iz
stāde apskatāma līdz 24.augustam;
• plkst. 18.00 Livonijas Jauniešu or
ķestra pirmais koncerts Valgas kultū
ras un interešu centrā. Orķestrī spēlē
Valgas, Valkas, Tirvas, Otepes, Anstlas, Nõo un Karksi-Nuia mūzikas sko
lu audzēkņi un skolotāji. Diriģents –
Vīlandes mūzikas pedagogs Anton
Kogan;
• no plkst. 18.00 līdz 21.00 Valgas pil
sētas atklātais čempionāts volejbolā (4
pret 4) un volejbola kluba «Viktooria»
seriāla I etaps. Pedeles pludmales vo
lejbola laukumā. Reģistrācija pirms sa
censībām, zvanot +372 503 9028 vai
rakstot uz valgaviktooria@hot.ee. Sa
censību dienā reģistrēšanās uz vietas
līdz plkst. 17.40.

6. jūnijā
VALKĀ

• plkst. 20.00 Ādažu amat ierteātra
«Kont akts» izrāde «Priek ulene» –
Valkas pilsēt as kult ūras namā. Iee ja
– 1,42 €;
• ap plkst.21.30 izklaides trase «Pa
skaties uzmanīgāk!» – starts un finišs
pie Valkas pilsētas kultūras nama. Ko
mandā 5 – 6 cilvēki. Pieteikumi līdz
4.jūnijam jāsūta uz onelinevalka@ in
box.lv. Katrā komandā jābūt vismaz 1
fotoaparātam vai mobilajam telefonam
ar fotografēšanas funkciju.

VALGĀ

• plkst. 13.00 Bērnu ielas futbola tur
nīrs mākslīgās zāles laukumā pie Pe
deles upes. Turnīrā pieteikties aicināti
1996. gadā un vēlāk dzimušie puiši un
meitenes. Komandas lielums 7 spēlē

tāji, uz laukuma 5+1;
• plkst. 17.00 Jāņa Cimzes 200.gads
kārtai veltītās ceļojošās izstādes «Jānis
Cimze – Igaunijas un Latvijas skol
meistaru skolotājs» atklāšana Valgas
muzejā. Izstāde veltīta J.Cimzem un
semināra audzēkņiem. Atklāšanā ko
pā ar Valgas mēru Kalev Härk un Val
kas novada domes priekšsēdētāju Ven
tu Armandu Kraukli (ar ielūg umiem);
• plkst. 18.00 Valgas – Valkas koru sa
draudzības koncerts Valgas Jāņa baz
nīcā;
• plkst. 20.00 Pilsētas dzimšanas die
nas svinības Valgas kultūras un interešu centra laukumā kopā ar Ivo Linna
un Rock - Hotel līdz pusnaktij. Ieeja 5 €,
pavisam maziem bērniem par brīvu.

7. jūnijā
VALKĀ

• plkst.9.00 Dvīņu pilsētu asociācijas
konference – Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē;
• plkst.11.00 Pilsētas pulksteņa atklāšana – blakus centra skvēram;
• plkst.12.00 Latvijas profesionālās ie
virzes mākslas skolu audzēkņu vizu
ālo darbu konkursa «Jāņa Cimzes
Dziesmu rota» noslēg uma pasākums
Valkas novadpētniecības muzejā. Kon
kursa laureātu apbalvošana.
• plkst. 15.00 Valkas un Valgas bērnu
koncerts Valkas Lugažu laukumā;
• plkst. 16.00 labdarības pasākums –
izsole «Visi mīļi, visi labi!» – pie Valkas
pilsētas kultūras nama;
• no plkst. 18.00 līdz 04.00 Valkas brīv
dabas estrādē (Rūjienas iela 1) Lielā Ro
ka Nakts. Uzstāsies rokgrupas: Pērkons
(Latvija), Honeymilk (Zviedrija), Nitro
force 9 (Somijas), Mary Jane (Latvija),
Revolver (Igaunija), Monro (Latvija),
Defeatem (Igaunija), F%ck The System
(Igaunija), BJMK School of Rock (Latvi
ja). Ap pusnakti uz skatuves kāps gal
venais mākslinieks – Igaunijas folkme
tāla grupa Metsatöll. Būs arī elektronis
kās mūzikas telts. Ieeja € 7.

VALGĀ

kie triku meistari;
• no plkst. 13.30 līdz 14.45 Valgas kul
tūras un interešu centra laukumā kon
certs «Dažādas tautas, dažādas kultū
ras». Uzstāsies dažādu tautību kultū
ras kolektīvi no Igaunijas;
• plkst. 14.00 Lielā Rat u Pastaiga. Pul
cēšanas pie Valgas Jāņa baznīcas. Jaunie vecāki ar mazuļiem ratiņos dosies
parādē līdz Valkas kultūras namam.
Jautrajā pastaigā gaidīti Valkas un Val
gas vecāki ar mazuļiem izrotātos rati
ņos. Būs arī balvas;
• Valgas Ģimnāzijas 95.dzimšanas
dienas svinības (no plkst. 12.00 līdz
23.00 reģistrēšanās Valgas Ģimnāzijā)
Absolvent u sporta sacensības Valgas
Sporta hallē (Kungla iela 23a):
plkst. 11.00 handbols,
plkst. 12.00 volejbols,
plkst. 13.00 basketbols;
• plkst. 13.00 dievkalpojums un svinī
gais koncerts Valgas Jāņa baznīcā;
• no plkst. 15.00 līdz 18.00 iespēja
apmeklēt Valgas Ģimnāziju (Valgas
Baltā Māja), Valgas Pamatskolu (Kun
gla iela 16), Valgas Pamatskolu (Vaba
duse iela 13);
• plkst. 16.00 atmiņu stunda Valgas
Baltajā Mājā (J.Kuperjanovi iela 10);
• plkst. 18.00 svinīgā sanāksme Val
gas kultūras un interešu centrā (Kesk
iela 1);
• no plkst. 20.00 līdz 02.00 absolven
tu tikšanās skolas ēkā J.Kuperjanovi
ielā 10 (Baltās mājas absolventi tiekas
skolas ēkā; Sarkanās mājas absolventi
tiekas pasākuma teltī);
• no plkst. 21.00 līdz 01.00 dejas skolas
aulā, uzstāsies grupa Kahtlane Sahin.

8. jūnijā
VALGĀ

• plkst. 10.00 Dvīņu pilsētu asociācijas konference – Valkas pilsētas
kultūras nama lielajā zālē.

VALGĀ

• plkst. 11.00 Mop ēdu sac ens īb u 1.
brauciens Pedeles atpūtas zonā (pie t/c
Rimi). Ņem savu mopēdu un droši nāc
piedalies!
• plkst. 11.30 Brīvās cīņas pludmalē
Pedeles volejbolā laukumā. Dalībnie
ku svēršana sacensību dienā no plkst.
10.30 līdz 11.00. Sacensībās tiek gaidīti
visi pilsētas iedzīvotāji un viesi;
• no plkst. 12.00 līdz 13.00 Laivu ral
lijs Pedeles upē. Sacensībās gaidīti visi
pilsētas iedzīvotāji un viesi, kuru ve
cums ir vismaz 14 gadi. Vērtēs ne tikai
fizisko sagatavotību, bet arī izdomu
un radošu pieeju tērpu un peldierīču
sagatavošanā;
• plkst. 13.00 Mopēdu sacensību 2.
brauciens Pedeles atpūtas zonā (pie t/c
Rimi);
• plkst. 14.00 P.Loskutova kauss skrie
šanā. Starts pie t/c Rimi. Pamatdistan
ce 10 km, skrējiens notiks Valgas un
Valkas ielās;
• plkst. 15.00 P.Loskutova kauss skrie
šanā bērniem. Starts pie t/c Rimi.
• Pēc P.Loskutova kausa pamatskrējie
na starta velosipēdu triku meistaru sa
censības pie t/c Rimi.

• no plkst. 9.00 līdz 16.00 Livonijas
gadatirg us Valgas centrā. Gadatirg us
ir kļuvis par populāru un vērtīg u ik
gadēju izklaides pasākumu ar bagātī
gu kultūras programmu, pārdošanu
un iepirkšanas, loteriju, atrakcijām
bērniem u.c. Tirgošanās viet u reģistrā
cija līdz 7.jūnijam, zvanot +372 766 9970
vai rakstot info@valgakult uurikeskus.
ee. Tirgošanas vieta reģistrētajiem da
lībniekiem ir bez maksas, bet ar nosa
cījumu, tirgotāji ziedo kādu savu preci
labdarības loterijai;
• no plkst. 11.00 līdz 14.00 Lietoto
grāmat u tirdziņš pagalmā pie Valgas
centrālās bibliotēkas. Nodod savas iz
lasītās grāmatas tālākai apritei, atnes
tās līdz 7.jūnijam uz Valgas centrālo
bibliotēku vai paņem tās līdzi uz tir
dziņu. Interesenti varēs izvēlēties kā
du sev tīkamu grāmat u un bez mak
sas paņemt to līdzi;
• no plkst. 12.00 līdz 14.00 Dažādu
tautu nacionālo ēdienu virtuve pilsētas
centrā. Gardēžiem būs iespēja nopirkt
dažādu nacionālo kultūru pārstāvju
gatavotu ēdienu: Gruzijas šašliku, lava
šu lezgīnu gaumē, uzbeku plovu, Ose
tijas pīrāgus, Korejas saldumus, balt
krievu kartupeļu pankūkas, Moldovas
dolmatu un tatāru peremitsu;
• no plkst. 12.00 līdz 15.00 Motociklu
triku meistaru sacensības «Valga Stunt
Ride 2014» laukumā pie centrālās bib
liotēkas. Ekstrēmus braucienus uz mo • no plkst. 7.00 līdz 12.00 rīta kafija ar
tocikliem demonstrēs Igaunijas labā pilsētas vadītājiem Rātsnama priekšā;

11.jūnijā –

Valgas pilsētas 430.
dzimšanas diena

VALGĀ

• plkst. 11.00 Valgas un Valkas bērnu
dārzu bērnu kopīgs svētku gājiens
(Valgas Jāņa baznīca – Kesk iela līdz
Valgas kultūras un interešu centram).
Bērni laidīs gaisa balonus ar laba vēlē
jumiem, būs koncerts un kopīga svēt
ku dienas tortes baudīšana;
• plkst. 14.00 kultūrvēst uriska orien
tēšanās spēle jauniešiem «Dzimtās pil
sētas kultūrvēst ure». Gaidām koman
das ar diviem līdz trim dalībniekiem
12 – 16 gadu vecumā. Komandai jābūt
fotoaparātam vai mobilajam telefo
nam, kur iebūvēts fotoaparāts, lai va
rēt u iemūžināt kontrolpunktus (tie
būs 10). Starts plkst. 14.00 pie Valgas
centrālās bibliotēkas. Dalībnieki sa
ņems orientēšanās karti un jautāju
mus. Orientēšanas spēles beigas un
labāko apbalvošana Valgas bibliotēkā.
Vērtēts tiks komandas laiks un savāk
tie kontrolpunkti;
• plkst. 18.00 Valgas pilsētas 430.
dzimšanas dienas koncerts Valgas Jā
ņa baznīcā. Uzstāsies Valgas mūzikas
skolas audzēkņi un absolventi, pilsē
tas kultūras kolektīvi un viesi no Val
kas mūzikas skolas. Notiks arī Valgas
goda pilsoņu apbalvošana.

Izstādes
VALKĀ

• No 30.maija līdz 24. augustam Jāņa
Cimzes 200.gadskārtai un draudzes
skolotāju semināra 175.gadadienai vel
tītā izstāde «Dziesmai – trejas dzī
ves…» Valkas novadpētniecības mu
zejā. Atklāšana 30.maijā plkst. 16.00.
• Līdz augustam Latvijas mākslas sko
lu audzēkņu vizuālo darbu konkursa
«Jaunā dziesmu rota» izstāde Valkas
pilsētas kultūras namā.

VALGĀ

• No 05.06. līdz 31.08. Valgas un Val
kas mākslinieku kopīga izstāde Valgas
kultūras un interešu centrā;
• No 03.06. Izstāde «Jānis Cimze –
Igaunijas un Latvijas skolmeistaru
skolotājs» Valgas Muzejā. Jāņa Cimzes
ieguldījums Igaunijas un Latvijas kul
tūrā un izglītībā ir nenovērtējams.
1839.gadā dibinātā un viņa vadītā
skolotāju semināra absolventi kļuva
par Igaunijā un Latvijā atzītiem un sa
biedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Iz
stāde veltīta Jānim Cimzem un semi
nāra audzēkņiem. Tā būs latviešu un
igauņu valodās un pēc tam apceļojos
arī cit us muzejus un mācību iestādes.
• No 02.06. līdz 31.08. Izstāde «Cim
zes semināra audzēkņi un to grāma
tas» Valgas centrālajā bibliotēkā
• Valgas patriotiskās audzināšanas
muzeja (Valgas militārais muzejs) pa
stāvīgā ekspozīcija atvērta: darba die
nās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās
no plkst. 9.00 līdz 15.00. Izstādē apska
tīta militārā tematika, patriotiskā
audzināšana, valsts aizsardzība un
iekšējā drošība.
• Valgas Jāņa baznīca atvērta cet urtdienās un piektdienās no plkst. 12.00
līdz 16.00, sestdienās no plkst. 11.00
līdz 16.00, svētdienās no plkst. 9.30 līdz
12.00. Jāņa baznīca atrodas pilsētas
centrā. Tā būvēta 1816.gadā pēc arhi
tekta K.Haberlanda projekta, un ir vie
nīgā baznīca Igaunijā ar ovālu pamat u
plānu. Interjerā dominē augsta agrā
klasicisma stila altāra siena ar glez
nām. Unikāla ir ne tikai pati baznīca,
bet arī baznīcas retās un labskanīgās
ērģeles, kuras 1867.gada jūlijā uzbūvē
ja ievērojamais vācu ērģeļmeistars
Fridrihs Ladegasts. To pasūtītājs bija
skolmeistars Jānis Cimze. v
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Vien novēlēt spēku līdz galam
Un ticību, ka kaut kur dzīve
Vēl krāsainas jostas mums auž.
(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Līgu Kalnieti 11.06., Jāni Vein
bergu 16.06., Andri Daini 18.06.,
Ivetu Gornu 25.06..

Kārķu pagastā

Nikolaju Zemcovu 05.06., Biru
tu Kalniņu 07.06., Ilgu Vīlisteri
11.06., 17.06. Nonnu Obuhoviču
17.06., Ilmāru Supi 18.06., Andri
Pelēko 29.06.

Valkas pagastā

Dzintru Bērziņu 04.06., Elmāru
Vanagu 09.06., Juriju Bugajevu
16.06.,
Zinaidu
Marmazovu
20.06.,Tatjanu Vorancovu 23.06.

Vijciema pagastā

Aivaru Eglīti 07.06., Aivaru
Ozoliņu 08.06., Aldi Leitānu
09.06., Aļīnu Kozlovu 10.06., Ru
dīti Āboliņu 10.06., Dzintru Ejubi
12.06., Austru Jakovicku 16.06.,
Nikolaju Sokovu 20.06., Benitu
Kangro 23.06., Elitu Kirilovu
23.06., Ivanu Girinu 24.06., Ilzi
Grunduli 28.06., Irēnu Pakalni
29.06.

Zvārtavas pagastā

Inesi Lazdiņu 3.06., Diānu Zem
īti 26.06., Vladimiru Smeško
29.06.

Valkas pilsētā

Birutu Rusmani 01.06., Kon
stantinu Iļdu 01.06., Laimu Lūsīti
02.06., Intu Broku 03.06., Juri Klai
piņu
04.06., Lidiju Graudiņu
04.06., Līgu Lāni 06.06., Ausmu
Zaicevu 07.06., Nadeždu Taņici
nu 08.06., Imantu Paleju 09.06.,
Veltu Fībigu 09.06, Initu Riksi
09.06., Vladimiru Beķernieku
10.06., Laimu Ozoliņu 10.06., Aldi
Suntažu 10.06., Valdu Bergholdi
10.06., Olgu Dmitrijevu 11.06.,
Guntu Žīdi 11.06., Valentīnu Ja
kubu 12.06., Raiti Kārkliņu 13.06.,
Tamāru Rolmani 13.06., Visvaldi
Dārziņu 13.06., Ingrīdu Vilni
15.06., Juriju Kabaļinski 16.06.,
Pēteri Letļanu 16.06., Valentinu
Kaļiņinu 17.06., Ausmu Balodi
18.06., Veroniku Ivanovu 19.06.,
Gaļinu Fiļinkovu 22.06., Zinaidu
Karpovu 22.06., Marutu Rozentāli
23.06., Ligitu Ozoliņu 24.06., Kiru
Maliku 24.06., Jāni Ludbergu
25.06., Elmāru Veinimjae 25.06.,
Lilitu Dzeni 27.06., Lidiju Stepa
novu 27.06., Lidiju Ščerbinsku
28.06., Viesturu Stilbiņu 28.06., Jā
ni Gicuku 29.06., Irēnu Poli 29.06.,
Ritu Vāri 29.06., Rimmu Savčen
kovu 29.06., Ēvaldu Domanski
30.06.

Valkas novada dome

(Sveicam novada iedzīvotājus
«apaļās» un «pusapaļās»
jubilejās, sākot no 50 gadiem.
Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!)

Arvien Tevī raugos
Kā brīnumā.
(K.Apškrūma)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 26.04.2014. līdz 22.05.2014.
reģistrēti: 7 bērni –  4 meitenītes – Elizabete, Sofij a, Elīza Sanija,
Anete un 3 zēni – Kristers, Raivo un Artis Muks.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Vēl tikko biji te,
Nu klusums pretī brien.
(K.Apškrūma)

Aizvadīti mūžībā

(Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 26.04.2014. līdz 22.05.2014.reģistrēta miršana)
Aušte Aija (1941.), Bož a Hild a (1922.), Graudiņa Inga (1980.),
Iļj ina Aina (1939.), Jekim ova Antoņina (1932.), Kaļins Jevg e
ņijs (1950.), Lauciņš Ziedonis (1958.), Lāce Anna (1928.), Ma
tīss Aivars (1942.), Ozol iņš Arm ands (1984.), Pilskalne Mirdza
(1935.), Veinberga Mar ija (1931.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

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

Jau 11 pavasarus aprīļa nogalē

Kārķos tiek pacelts Meža dienu ka
rogs. Ar katru gadu šis pasākums
iegūst arvien lielāku popularitāti
un dalībnieki sabrauc no dažādām
Latvijas vietām. Arī pasākums tiek
papildināts ar jaunām aktivitātēm.
Vispirms paldies gandrīz 400 da
lībniekiem, kas 30.aprīlī Kārķos strā
dāja 15 objektos – kopjot Ķires kras
tu, veicot dzīvžoga, košumkrūmu
un stādījumu pie Pelēkā akmens, sa
kopjot parku, Spiģu alas un baznīcas
apkārtni un tīrot ceļa malas, būvējot
Kukaiņu viesnīcu un Meža telefonu
un veicot vēl vairākus citus darbus.
Profesionāla arboristu komanda
«Labie koki» kopa kokus pagasta
centra parkā. Visas dienas garumā
darbojās Zaļā koka darbnīca Latvijas
Amatniecības kameras priekšsēdē
tāja Viļņa Kazāka vadībā. Pēc darba
bija kopīga garda maltīte saimnieces
Ineses Rozenfeldes un viņas palīgu
gatavota. Pēc tam notika 3.Koka au
to sacensības Kārķos, bija iespēja iz
baudīt alpīnisma atrakcijas, loka
šaušanu u.c. aktīvu atpūtu. Par visu
nav iespējams uzrakstīt, vislabāk ir
piedalīties! Lai tas viss notiktu, vis
lielākais paldies ir pasākuma atbal
stītājiem. To var salīdzināt ar skudru
pūzni, kur katra skudriņa dara savu,
bet tikai kopīgi veidojas pūznis. Kār
ķu pagasta pārvalde saka paldies at
balstītājiem: Valkas novada domei
(priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis), Latvijas Valsts meži Aus
trumvidzemes mežsaimniecībai (iz
pilddirektors Jānis Upens), akciju
sabiedrībai «Latvijas Finieris» (ģene
rāldirektors Uldis Biķis), Dabas aiz
sardzības pārvaldei (ģenerāldirekto
re Sandra Bērziņa), Valkas mežniecī
bai (mežzinis Jānis Jaunslavietis),
«Rūjienas Sadējumam», medību
sporta klubam «Kārķi» (valdes
priekšsēdētājs Igors Ignatjevs), SIA
«Mārupes siltumnīcas» (valdes lo
cekļi Kristīne Brunovska, Kaspars
Brunovskis, Jānis Bērziņš), SIA «Val
dis» (valdes locekle Kristīne Švolma
ne), SIA «Latvijas preces» (dibinātājs
Vents Armands Krauklis), SIA «Ar
vore» (valdes priekšsēdētājs Jānis
Ērglis), SIA «A.G.V.» (Valdes priekš
sēdētājs Gunārs Vīksne), zemnieku

saimniecībai «Kalnstāles» (Mirdzai
un Jānim Porīšiem), zemnieku saim
niecībai «Jasmīni» (Edmundam Juš
kevičam), zemnieku saimniecībai
«Lejasciņi» (Vilim Jansonam), pie
mājas saimniecībai «Mierkalni»
(Guntai un Dainim Pēterēniem), pie
mājas saimniecībai «Rudzīši» (Artu
ram Bērziņam), Vilnim un Kārlim
Kazākiem, Druva Kravaiņa un Inga
ra Vīksnas mežistrādes brigādēm.
Paldies arī par atraktīvu pasākuma
vadīšanu Mārim Oltem, Kārķu tau
tas nama pašdarbniekiem, skolai,
pirmskolas izglītības grupas kukainī
šiem, skolniecei Monikai Kaļvai un
māksliniecei Maijai Kaimiņai par
Meža dienu – 2014 logo, Eduardam
Dzilnam par pārgājiena vadīšanu uz
Bezdibeņa ezeru, profesoram Volde
māram Spuņģim un Dabas aizsar
dzības pārvaldes speciālistiem par
palīdzību Kukaiņu viesnīcas iekār
tošanā, 33 Rīgas Tehniskās universi
tātes studentiem, visiem beņķīšu iz
stādes dalībniekiem, Kārķu draudzei
par atsaucību izmitinot nakšņotājus,
Valdim Šaicānam par koka auto ga
tavošanas popularizēšanu un sacen
sību tiesāšanu, Gunāram Meijeram
ar orķestri par skaistu mūziku un
zaļumbali. Mums bija prieks, ka tal
kā piedalījās arī Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Ro
māns Naudiņš, Dabas aizsardzības
pārvaldes ģenerāldirektore Sandra
Bērziņa, Valkas novada domes
priekšsēdētājs
Vents
Armands
Krauklis un vairākas citas augstas
amatpersonas. Paldies arī Valkas,
Ēveles, Palsmanes un Kārķu maz
pulkiem, Naukšēnu un Ēveles pa
gastu pārvaldēm par sadarbību. Pal
dies visiem, viesiem, kuri darbos,
materiāli un domās atbalstīja pasā
kumu. Strādājot plecu pie pleca ro
das kopības sajūta un atbildība par
paveikto. Meža dienās sakoptos un
no jauna izgatavotos objektus paspē
juši aplūkot jau vairāku valstu tūris
ti. Atsauksmes liecina, ka Kukaiņu
viesnīca, Meža telefons un sakoptā
Spiģu alas apkārtne nevienu neatstāj
vienaldzīgu. Viss notiek par prieku
dabai un cilvēkiem!
Kārķu Meža dienu orgkomitejas
vārdā Pēteris Pētersons
un Sandra Pilskalne

Pamani pilsētu tās detaļās!
pieteikumu uz onelinevalka@inbox.lv.
V
ai tu pārzini Valkas/Valgas Pieteikšanās līdz 4.jūnijam. Pieteiku
pilsētas centru kā savus 5 pirkstus
vai vismaz domā, ka zini lielāko
daļu pilsētas vietu?
Ja esi gatavs pieņemt izaicinājumu
un piektdien, 6.jūnijā ap plkst. 21.30,
pēc izrādes «Priekulene», piedalīties
apt uveni pusotras stundu ilgā izklai
des trasē «Paskaties uzmanīgāk!», tad
izveido 5 – 6 cilvēku komandu un sūti

mā norādi komandas nosaukumu, da
lībnieku vārdus un uzvārdus un ko
mandas kapteiņa e-past u.
Starts pie Valkas kultūras nama.
Katrā komandā jābūt vismaz 1 foto
aparātam vai mobilajam telefonam ar
fotografēšanas funkciju.
Veiklākajiem un atraktīvākajiem
balvas! v

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Valkas novada afišu stabs
Valkas novadā

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 31.maijā plkst. 12.00 lielajā zālē
– koru konkursa «Jaunā dziesmu ro
ta» II kārta.
• 31.maijā plkst.19.00 Valkas brīv
dabas estrādē – latviešu un igauņu
koru dziesmu lielkoncerts «Cimzes
kods». Ieeja – € 5, pensionāriem un
skolēniem – € 3, ģimenes biļete –
€10.
• 5. jūnijā plkst. 17.00 lielajā zālē
– skriešanas seriāla «Optimists» ap
balvošana.
• 5.jūnijā plkst. 20.00 lielajā zālē
jaunās latviešu spēlfilmas «Džimlai
rūdi rallallā!» seanss. Ieeja – € 1,42.
• 6.jūnijā plkst. 18.00 Valgas Jāņa
baznīcā – Valgas un Valkas koru sa
draudzības koncerts. Ieeja – brīva.
• 6.jūnijā plkst.20.00 lielajā zālē –
Ādažu amatierteātra «Kontakts» iz
rāde «Priekulene». Ieeja – € 1,42.
• 6.jūnijā ap plkst.21.30 izklaides
trase «Paskaties uzmanīgāk!». Starts
un finišs pie Valkas pilsētas kultū
ras nama.
• 7.jūnijā plkst.12.00 Latvijas pro
fesionālās ievirzes mākslas skolu
audzēkņu vizuālo darbu konkursa
«Jāņa Cimzes Dziesmu rota» noslē
guma pasākums Valkas novadpēt
niecības muzejā. Konkursa laureātu
apbalvošana.
• 7.jūnijā plkst. 14.00 Lielā Rat u
Pastaiga. Maršruts – no Valgas Jāņa
baznīcas līdz Valkas kultūras na
mam.
• 7.jūnijā plkst. 15.00 pie Valkas
pilsētas kult ūras nama koncerts
bērniem «Re, kukainīti, kā saulīte
spīd!».
• 7.jūnijā plkst. 16.00 pie Valkas
pilsētas kult ūras nama – Labdarī
bas pasākums – izsole «Visi mīļi,
visi labi!».
• 7.jūnijā plkst.18.00 Valkas brīv
dabas estrādē Lielā Roka Nakts. Ie
eja – € 7.
• 14.jūnijā plkst. 14.00 pie piemi
ņas akmens blakus bijušajai Val
kas stacijai Atceres brīdis komunis
tiskā genocīda upuru piemiņai.
• 19.jūnijā plkst.19.00 pie Valkas
Novadpētniecības muzeja ielīgoša
na «Gaidīsim Jāņu dienu!».

IZSTĀDES VALKAS PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMĀ
• 1. un 2.stāva foajē, mazajā zālē,
pelēkajā zālē – Latvijas mākslas
skolu audzēkņu vizuālo darbu kon
kursa «Jāņa Cimzes Dziesmu rota»
izstāde.

Svarīga informācija
autobraucējiem

22.jūnijā no 11.00 līdz 15.00 aicinām
būt uzmanīgiem ceļa posmā Valka Ērģeme - Kārķi - Ērģeme - Valka, jo
notiks riteņbraukšanas sacensības.

• Visu mēnesi – izstāde «Vidzemes
draudzes skolu skolotāju semināra
audzēkņu literārais mantojums» no
LNB krājuma.
• No 2. līdz 16.jūnijam – izstāde
«Valka un Kārlis Ulmanis: laikrak
stu un grāmat u lappusēs».
• No 2. līdz 27.jūnijam – izstāde
«Pār kalniņu atmirdzēja līgotāju
uguntiņas!»: Jāņu svinēšana latvie
šu literatūrā. Slaidrāde «Jāņi – ievē
rojami Valkas novadnieki».
• No 16. līdz 30.jūnijam – izstāde
«Manās smilgās ziemeļvējš kokli
plēš»: Jānim Peteram – 75.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 2. līdz 13.jūnijam – izstāde
«Pasaka par...: krievu rakstniekam
Aleksandram Puškinam – 215».
• No 2. līdz 13.jūnijam – izstāde
«Tas ir ļoti jautri – rakstīt bērniem:
igauņu rakstnieku darbi bērniem».
Viktorīna «Apskati, izlasi izstādē iz
liktās grāmatas un pārbaudi savas
zināšanas!»
• No 16. līdz 27.jūnijam – izstāde
«Es nopinu vainadziņu visādām la
piņām: viss par Jāņu zālēm».

Valkas novadpētniecības muzejā
• Valkas novadpētniecības muzeja
darba laiks vasaras sezonā:
15. maijs – 30. septembris
Otrdiena – piektdiena: plkst. 11.00 –
18.00; sestdiena – svētdiena: plkst.
10.00 – 16.00; pirmdiena: slēgts.

Ērģemes pagastā
• 23.jūnijā plkst. 21.00 pie Turnas
tautas nama Ērģemes pagasta paš
darbnieku teatralizēts uzvedums
«Dāvana vientuļai sievietei», pēc
tam mini Līgo vakara ballīte kopā ar
grupu «Vecie turnavieši».

Kārķu pagastā

Valkas pagastā

• 31.maijā plkst. 21.00 – tautas na
mā Diskoballīte «Sveika, vasara!
Sveikas, brīvdienas!».
• 15.jūnijā plkst. 19.00 – tautas na
mā Kārķu pamatskolas izlaidums.
• 21.jūnijā plkst. 11.00 – pasākums
«Strīķē, Jānīt, izkaptiņu»: pašgata
voto Jāņu sieru un alus degustēša
na, sacensības pļaušanā ar rokas iz
kapti, vasaras saulgriežu tradīcijas
senlatviešu garā kopā ar senbaltu zi
nāšanu pētnieci   Regīnu Valtenber
gu.
• 22.jūnijā plkst. 9.00 – tautas na
mā Jāņa kausa izcīņa zolītes spēlē.
• 23.jūnijā plkst. 20.00 – pašdarbī
bas kolektīvu Līgo vakara uzve
dums «Jāņos visi līgo», no plkst.
22.00 – zaļumballe.

• No 6.maija līdz 16.jūnijam Val
kas pagasta saieta nama «Lugažu
muiža» un Lugažu bibliotēkas tel
pās apskatāma Māras Zeltiņas glez
nu izstāde.
• No 12.maija līdz 16.jūnijam Val
kas pagasta Lugažu bibliotēkā ap
skatāma «Latvijas laika grāmatas un
naudaszīmes» izstāde. Tajā aplūko
jama unikāla personīgā naudas ko
lekcija.
• 13.jūnijā plkst. 19.00 Valkas pa
gasta 105.gadu jubilejai veltītā izstā
des atklāšana «Stiprs tas, kam stip
ras saknes».
• 13.jūnijā plkst. 20.00 Valkas pa
gasta 105.gadu jubilejai veltītā ama
tierteātra «Rūdis» izrāde «Paradīzē»
(Pēc R.Blaumaņa stāsta «Paradīzē»
motīviem). Ieejas maksa: EUR 0,50,
bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja
bez maksas.

Vijciema pagastā
• 5.jūnijā plkst. 9.30 Vijciema tau
tas namā pasākums pirmsskolas ve
cuma bērniem «Visās varavīksnes
krāsās».
• 11.jūnijā plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā Vijciema pamatskolas
izlaidums.
• 21.jūnijā pl. 20.00 Vijciema tautas
namā Vasaras saulgriežu pasākums
«Vijciems ielīgo.

Valkas pagasta saieta namā «Lugažu
muiža» sadarbībā ar Valkas pagasta Lu
gažu bibliotēku 13.jūnijā plkst. 19.00 tiks
atklāta izstāde «Stiprs tas, kam stipras
saknes». Izstāde veltīta Valkas pagasta
105.gadu jubilejai, tajā būs apskatāmas
Valkas mākslas skolas audzēkņu prakses
-  plenēra dabā izstāde «Iepazīsti Valkas
pagastu!».
Izstādē varēs arī iepazīties ar Valkas
pagasta vēstures materiāliem un fotogrā
fijām no dažādiem laika posmiem un notikumiem Valkas pagastā.
Ieeja bezmaksas.

Tūrisma informācijas
birojs pāriet uz vasaras laiku

uz vasaras sezonas darba laiku.
Tā no pirmdienas līdz piektdienai
Tūrisma informācijas birojs būs at
vērts no plkst. 9.00 līdz 18.00, bet sest
dienā un svētdienā no 10.00 līdz
14.00.
Valkas novada tūrisma informāci

• 12.jūnijā plkst.19.00 Ozolu pa
matskolas 9.klases izlaidums.
• 20.jūnijā plkst.20.00 Ielīgošanas
pasākums. v

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

Tūrismā

Valkas novada tūrisma informā
cijas birojs, sākot ar 15.maiju, pāriet

Zvārtavas pagastā

jas birojs atrodas Valkā, Rīgas ielā 22.
Birojā ir pieejama informācija par ap
skates, atpūtas, nakšņošanas un ēdi
nāšanas  iespējām Valkā / Valgā, Val
kas novadā un visā Latvijā.
Pirms doties atpūtas braucienos,
ienāciet pēc padoma un bezmaksas
materiāliem!
Ir pieejami arī kopēšanas, printēša
nas un faksēšanas pakalpojumi. v

Jauniešu domē

309.kabinetā

