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Izjūti vasaras saulgriežu
bur v ību «Ielīcu» sētā!

ada garākajā dienā
un īsākajā naktī jeb
īstajos vasaras saulgriežos aicinām līgotājus izjust saulgriežu burvību etnogrāfiskajā zemnieku sētā
«Ielīcas», kurā uzņemta filma
«PŪT, VĒJIŅI!»
21.jūnijā no 15.00 līdz pat rīta
stundai Saulgriežus varēs
pavadīt, uzpinot krāšņus vainagus, gatavojot lāpas, piedaloties uguns rituālā un
izdziedot skaistākās līgodziesmas kopā ar vīru kopu
sa, īsa Jāņu nakts,
VILKI. Aicinām piedalīties
Pār visāmi naksniņāmi,
pļavas volejbola sacensībās
Te satumsa, te uzausa,
un pusnakts puskailo skrēPie Jānīša uguntiņas.
jienā!
(Latviešu tautas dziesma)
Dziedās un spēlēs grupas
«AUTOBUSS DEBESĪS» un
Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem,
«AAA», DJ DZINTARS.
Valkas novada dome Biļetes varēs nopirkt Valkas pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām
pilsētas kultūras namā un vajadzībām biļete maksās 5 eiro. Ģiaijs aizvadīts ar krāšņo un vē- visās «Biļešu serviss» kasēs, menes biļete (4 cilvēki) maksās 30 eiro.
Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja
rienīgo deju lieluzvedumu «Pavasa- www.bilesuserviss.lv
Pirmās 500 biļetes maksās pasākumā bezmaksas.
ra nakts mistērijas».
Vairāk nekā 1000 dejotāju izdejoja tikai EUR 7, pēc tam EUR 10. Aizliegts ienest alkoholu saturošus
senā Tālavas novada «Pavasara
nakts mistērijas» par gadu simtos
saglabātām ģimeniskām tradīcijām
un senās Valkas puses pavasara ierašām.
Izrāde bija veltīta senajiem latviešu
Teksts: Andriga Lozda, Valkas ģimnāzijas direktores vietniece
pavasara svētkiem – Jurģiem jeb
Ūsiņa dienai, kas ir viduspunkts
jūnijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 Valkas pilsētas
starp abiem saulgriežiem. «Pavasasvētku ietvaros notiks Cēsu Skolnieku rotas
ris ir burvestības, mīlestības, laipiemiņas
karoga maiņas svētki. Šajā dienā Valkā un
mības laiks un jauns sākums», uzValkas
ģimnāzijā
ciemosies deviņas Vidzemes skorunā Valkas brīvdabas estrādē teica
lu
komandas,
pasākumos
piedalīsies augstas valsts
Latvijas Republikas Kultūras minisun
novada
amatpersonas.
Būs Zemessardzes ortre Dace Melbārde.
ķestris,
kas
ar
savu
lielisko
sniegumu valcēniešus
«Kur gan citur, ja ne mistērijā
priecēja
jau
2.maijā
ģenerāļa
P.Radziņa 135.dzimdzimst jauna dzīvība. Deja vislabāk
šanas
dienas
pasākumā.
raksturo auglības rituālus un tā ir
Skolēniem notiks orientēšanās sacensības pilviena no visģimeniskākajām kulsētvidē,
no 13.00 laukumā pie Tērauda skolas būs
tūras jomām un izpausmēm, kas
lauku
virtuve
un ieroču apskate, plkst. 14.00 Valkas
saved kopā ģimenes, kas pēc tam
kultūras
namā
un vēlāk pie Kārļa Ulmaņa pieturpina dejot un atkal veido jauminekļa
notiks
svētku
pasākums, kas noslēgsies ar
nas», uzsvēra D.Melbārde.
gājienu
un
svinīgām
uzrunām.
Pasākumā piedalīsies
Kārtīgi izdancoties, lustēties un pieabi
lielie
ģimnāzijas
mākslinieciskie
kolektīvi – Valdzīvot saulgriežu burvību – šoreiz
kas
ģimnāzijas
jauniešu
deju
kolektīvs
«Vendīgs»
vasaras, aicinu «Ielīcu sētā» 21.jūun
jauktais
koris.
Pasākumu
gaitu
kuplinās
Zemesnijā no 15.00 līdz pat rīta stundai!
sardzes
orķestris.
Lai lustīgi un maģiski vasaras
Tā kā karoga svētki notiek Valkas pilsētas svētku
saulgrieži!!
Za ne Brūvere
ietvaros, laipni aicinām valcēniešus un pilsētas viesus apmeklēt arī mūsu pasākumus! v

Ī

Priecīgu līgošanu!

M

Valkā notiks
Cēsu Skolnieku rotas
piemiņas karoga svētki

6.

dzērienus!
Konkrētāka informācija turpmāk:
www.valka.lv
Ja arī tu vēlies rādīt savas prasmes vai
piedalīties ar kādu savu ražojumu,
raksti: liga.lane@valka.lv līdz 12.jūnijam. v
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Robežtirgu vērtē kā izdevušos

Grilēšanas konkursā «Grils bez robežām» visveiksmīgākā izrādījās
Kārķu komanda «Trīs vīri laivā»

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

14.

maijā Valkas novada domē
Lielā labdarības robežtirgus
organizatori tikās ar pašvaldības
vadību, lai pārrunātu un izvērtētu
šā gada pasākumu, kā arī lai vienotos par nākamā gada pasākuma
norisi. Ir zināms, ka nākamgad 14.
Lielais Valkas – Valgas robežtirgus
notiks 7. un 8.maijā.
Organizatori pasākumu vērtē kā
izdevušos – tirgū piedalījās vairāk
nekā 260 tirgotāju. To, kā ierasts,
apmeklēja daudz apmeklētāju no
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm. Liela piekrišana gan no
dalībnieku, gan apmeklētāju puses
bija 2.Starptautiskajam gaļas un
desu festivālam. Ugunskristības izturēja arī 1.Starptautiskais grilēšanas
konkurss «Grils bez robežām».
Šogad robežtirgus laikā abās robežas pusēs kopā saziedoja 5077,86
eiro, no kuriem 3622 eiro par
tirdzniecības vietām, 720 eiro par loteriju, 10,86 eiro par ziedojumiem
ziedojuma kastītē, 680 eiro par dalību 2.Starptautiskajā gaļas un desu
festivālā, grilēšanas konkursā un no
ēdinātājiem pasākumā, kā arī 45 eiro
strītbola turnīrā. Pagājušajā gadā
tika saziedoti 2870 eiro. Abas summas tiks novirzītas vienam labdarības mērķim.
Arī šogad tirgū iegūtie līdzekļi tiks
novirzīti labdarības mērķim – lielo
šūpoļu izgatavošanai un uzstādīšanai
uz Valkas – Valgas robežas pāri
Varžupītei. Tās izgatavos un uzstādīs
reizē ar Valkas – Valgas centra

P

Robežtirgus katru gadu pulcē arvien vairāk apmeklētāju

Spēcīgākie varēja izmēģināt veiksmi
umurkumurā, arī skatītājiem bija interesanti

pārbūves projekta realizāciju. Jau
šogad – vasarā izsludinās skiču projekta konkursu dvīņu pilsētu centra
un tirgus laukuma koncepcijai un
risinājumiem to labiekārtošanai. Tajā
pretendentiem būs jāparedz vieta arī
unikālajām šūpolēm.
Lai uzlabotu pasākuma kvalitāti
un organizatoriskos darbus, lūdzam
iedzīvotājus dalīties ar pieredzēto
pasākuma laikā, kā arī izteikt
konstruktīvu kritiku sazinoties ar
Valkas tūrisma informācijas biroja
darbiniekiem: Valkas TIB, Rīgas iela
22, Valka, LV-4701, tālr. +37164725522,
+37126446602, e-mail: tib@valka.lv,
madars.lans@valka.lv
Rīkotāji sola, ka arīdzan nākamgad

«Vecais Taizels» ielīksmoja apkārtējos ar lustīgu dejas soli

robežtirgus būs ne tikai tirgošanās
ar plašu kultūras un izklaides programmu, bet īstens garšas piedzīvojums ar 3.Starptautisko gaļas

un desu festivālu un 2.Starptautisko
grilēšanas konkursu «Grils bez
robežām»! Uz satikšanos nākamgad! v

Akcija «Atvērtās dienas laukos»

rofesionālā lauku tūrisma
asociācija «Lauku ceļotājs»,
kas šobrīd apvieno 330 biedrus –
lauku tūrisma uzņēmējus visā Latvijā ir izveidojuši akciju «Atvērtās
dienas laukos», kas norisināsies 13.
un 14.jūnijā.
Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi, laukos audzētus,
ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus.Tās ietvaros 2 dienas 98
saimniecības no visas Latvijas būs
atvērtas apmeklētājiem, piedāvājot
atlaides produktiem vai pakalpoju-

miem, ēdienu un dzērienu degustācijas, ekskursijas, radošas darbnīcas
vai kādus citus īpašos piedāvājumus,
ko ikdienā šajās saimniecībās nav iespējams saņemt.
Starp akcijas dalībniekiem ir arī
mūsu novadnieki – Slieku audzētava
«Agle» un P/S «Kalnbundas», kas piedāvā izjādes ar zirgiem.
Slieku audzētava «Agle» akcijas ietvaros piedāvās iegādāties SIA
Sīkāka informācija par akciju un
«Agle» ražoto biohumusu ar 20% at- dāvās 50% atlaidi izjādēm ar zirgiem,
kā arī iespēju apskatīt lauku dzīv- pārējiem tās dalībniekiem «Lauku
laidi.
Savukārt P/S «Kalnbundas» pie- niekus un pavadīt laiku lauku gai- ceļotājs» mājas lapā http://www.celotajs.lv. v
sotnē.

Numura tēma
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Starptautiskajai ģimenes dienai veltītā svinīgo
ceremoniju sestdiena dzimtsarakstu nodaļā

Teksts: Māra Zeltiņa
Foto: Viesturs Ēķis

16.

maijā Valkas pilsētas Kultūras namā notika novada
pašvaldības pirmoreiz rīkotais Starptautiskajai ģimenes dienai veltītais
jaundzimušo godināšanas pasākums,
kurā sveica 68 pagājušā gadā dzimušos
mazuļus – 33 meitenītes un 35 zēnus,
kuri deklarēti Valkas novadā.
Katram jaundzimušajam goda kūmas
– Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa
pasniedza sudraba karotīti ar novada
ģerboni, iegravētu bērniņa vārdu un
gada skaitli – 2014.
Vents Armands Krauklis savā uzrunā
uzsvēra, ka katrs novadā piedzimis
bērns ir svētki un vēlēja visiem augt
lieliem, veseliem un gudriem saviem
mīļajiem un Valkas novadam par
prieku!
Skaistās karotītes, kas speciāli šim
pasākumam tika gatavotas Tallinas
juvelieru fabrikā JUVEEL, ir no 925.
proves sudraba. Ceram, ka tās vienmēr

atgādinās ģimenēm, ka mazo cilvēciņu
dzīves lielais ceļš sākās Valkas novadā!
Pasākumu kuplināja mazie dziedātāji
– Valkas novada mazo vokālistu konkursu «Cālis» un «Visi putni skaisti
dzied» labākie dalībnieki.
Pirmo reizi tika tapa «vēsturiska» kopbilde - visi 2014.gadā dzimušie novada
bērni ar saviem vecākiem! Šī un citas
pasākuma skaistās fotogrāfijas vienu
mēnesi apskatāmas un lejuplādējamas
adresē: http://foto.inbox.lv/aigarsozolkalnos/Beernu-riits-Valkaa-16-05-2015
Manuprāt, pasākums bija sirsnīgs,
jauks un kupli apmeklēts! Jauks bija
arī skats, kad mazo svētku dalībnieku
ratiņi ar tiem piesietajiem gaišzilajiem
un rozā hēlija baloniem pēc pasākuma
izbrauca no ratiņu stāvlaukuma, kas
bija iekārtots pie kultūras nama – tas
radīja iespaidu par īstu demogrāfisko
sprādzienu novadā!
Atgādinu, ka tās ģimenes, kuras kaut
kādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties
svētkos, aicinātas saņemt sudraba karotītes Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā. v

Katram jaundzimušajam pasniedza sudraba karotīti ar novada ģerboni,
iegravētu bērniņa vārdu un gada skaitli. Foto: Aigars Pandalons

Iespēju precēties
izmanto 6 pāri

V

alkas novada Dzimtsarakstu
nodaļa rīkoja nu jau tradicionālo
«akciju» – par godu Starptautiskajai ģimenes dienai BEZMAKSAS
SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU
PAVASARĪ – 16.maijā. Jaunajiem pāriem nebija jāmaksā par svinīgo ceremoniju. Šogad laulību reģistrācijai šajā
īpašajā dienā bija pieteikušies 6 pāri,
pārsvarā tādi, kas jau kādu laiciņu
ir kopā, daži pat ar pieaugušiem
bērniem, tādēļ, manuprāt, ļoti labi, ka
tika noformēta arī attiecību juridiskā
puse. Paldies Valkas novada domei,
kas mūsu novada jaunās ģimenes sveica ar dāvanu kartēm 25 € vērtībā. Uzskatu, ka mūsu rīkotā «akcija» izdevās Esam kļuvuši vēl par vienu ģimeni bagātāki – laulību
ļoti labi un tādu noteikti atkārtosim noslēdza Juris un Inese Mežuļi. Foto Aldis Dubļāns
arī nākamgad – 2016.gada 14.maijā! v

Svinīgajā dzimšanas reģistrācijas ceremonijā pie kūmām Lindas un
Gundara Zušiem «tika» Raimonda Remicāna un Mārītes Krīgeres –
Remicānes meitiņa Melika Marjeta. Foto Aldis Dubļāns

Pagastos: Kārķos
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Paldies Kārķu Meža dienu
dalībniekiem un atbalstītājiem!
ras koka» darbnīcas no Ogres Māra
Iraids vadībā izgatavotais velosipēdu
turētājs, SIA «Metsa Forest» vīru gatavotā trošu nošļūcienu rampu izmanto
gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji, kas
vēlas aktīvi atpūsties.

Aktīva atpūta un garda maltīte

P

Trāpīt mērķī – tas ir svarīgi ne tikai pasākuma organizatoriem, bet arī rīkojoties ar īstu loku un bultām Alnīša namiņa Zaķim. (Foto: Anda Jēkabsone)

J

au 12 pavasarus Kārķos tiek
pacelts Meža dienu karogs.
Ar katru gadu šis pasākums iegūst arvien lielāku popularitāti
un dalībnieki sabrauc no dažādām Latvijas vietām. Pasākums
tiek papildināts ar jaunām aktivitātēm.

ēc darba bija kopīga garda maltīte
saimnieces Ineses Rozenfeldes un viņas palīgu gatavota, ko bija iespējams
baudīt klausoties Māri Sloku un grupu
«Klaidonis», kas arī vakarā ballē pulcēja ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes. Netrūka arī pārsteigumu, tajā
skaitā piemājas saimniecības «Mierkalni» un Rūjienas Saldējuma dāvātais saldējums katram talciniekam.
Pēc tam notika 4.Koka auto sacensības
Kārķos, bija iespēja izbaudīt alpīnisma
atrakcijas Induļa Šverna vadībā, loka
šaušanu, zirga izjādes u.c. aktīvu atpūtu, vērot koka darbnīcās izgatavotās
lietas un mērinstrumentu izstādi. Par
visu nav iespējams uzrakstīt, vislabāk Profesors Voldemārs Spuņģis secina, ka iepriekšējā gada Meža dienu laikā būvētajā
Kukaiņu viesnīcā uz dzīvi apmetušās vairāk kā 50 kukaiņu sugas. (Foto: Silvija Dorša)
ir piedalīties!

Paldies dalībniekiem un
Pirmā diena – zinības, purva noatbalstītājiem!
slēpums un Kārļa Kazāka
ai tas viss notiktu, vislielākais
dziesmu valdzinājums
paldies ir dalībniekiem un pasāku-

K

ārķu Meža dienas šogad bija jau
divas dienas. Pirmajā dienā notika izglītojošs praktisks seminārs Stimperu
mežā, pēc tam to papildināja diskusijas un lieliska saimnieču pagatavota
zupa semināra dalībniekiem Sedas
upes krastā. Pēcpusdienā Kārķos ieradās vairāk nekā 110 nakšņotāju, lai
pievienotos vakara pārgājienam uz
Bezdibeņa ezeru un kopīgai vakarēšanai ar dziesminieku Kārli Kazāku
«Vēlzemnieku» mājās. Šis pasākums
bija apliecinājums tam, ka daba spēj
vienot visas paaudzes.

Otrā diena
Pasākuma atklāšana un
paveiktais 24 darba objektos

1.

maija rīts sākās ar Kārķu himnu
un Meža dienu karoga pacelšanu, kas
bija uzticēts pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam, Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam
Armandam Krauklim un Zemkopības
ministrijas parlamentārajam sekretāram, Saeimas deputātam, Latvijas
Biškopības biedrības priekšsēdētājam
Armandam Krauzem. Pasākuma atklāšanas atraktīvi piedalījās arī Vinnijs Pūks, Siventiņš un Zinātnieks. Pēc
tam sekoja darba tirgus radio «Skonto» rīta cilvēka Valda Meldera vadībā,
kurā vairāk nekā 470 dalībnieki sadalījās darbam 24 objektos – stādīja bērzus
un augļukokus, sakopa Cepša ezera
krastu, Spiģu alas apkārtni, Ķires upes
krastu, Jāņa saieta priedes apkārtni un
dižegli, bijušās pirmās pagasta skolas
vietu, tautas nama un baznīcas apkārtni, lasīja atkritumus ceļa malas, būvēja
mākslīgās pīļu ligzdas, trošu nobraucienam rampu un velosipēdu turētāju, atjaunoja Lustiņdruvas takas dēļu
segumu, veica Kukaiņu viesnīcas un
sēravotu izpēti, veidoja puķu dobi pie
skolas un sakārtoja skolas sporta laukumu, sakopa veco ābeļdārzu, profesionāla arboristu komanda zāģēja bīstamos kokus pagasta centrā un kopa
koku vainagus pagasta centra parkā.
Visas dienas garumā darbojās Zaļā
koka darbnīca Latvijas Amatniecības
kameras priekšsēdētāja Viļņa Kazāka vadībā un «Alnīša namiņš» Daces
Iraids vadībā. Visus tagad priecē «Mā-

L

ma atbalstītājiem. To var salīdzināt
ar skudru pūzni, kur katra skudriņa
dara savu, bet tikai kopīgi veidojas
pūznis. Kārķu pagasta pārvalde saka
paldies atbalstītājiem: Valkas novada
domei (priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis), Latvijas Valsts meži (prezidents Roberts Strīpnieks), akciju
sabiedrībai «Latvijas Finieris» (ģenerāldirektors Uldis Biķis), Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektore
Sandra Bērziņa), Valkas mežniecībai
(mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA
«Mārupes siltumnīcas» (valdes locekļi
Kristīne Brunovska, Kaspars Brunovskis, Jānis Bērziņš), Mežu konsultāciju
pakalpojuma centram (Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs Andris Vīrs), SIA
Valdis (valdes locekle Kristīne Švolmane), SIA «Metsa Forest» (izpilddirektors Juris Antoņevičs), SIA «Baltijas
Meži AB» (direktors Agris Beikmanis), SIA «Valkas Meliorācija» (valdes
priekšsēdētājs Jānis Biezais), SIA «Pepi
Rer» (valdes priekšsēdētājs Imants
Šteins), SIA «Arvore» (valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA «A.G.V.»
(valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), zemnieku saimniecībai «Kalnstāles» (Mirdzai un Jānim Porīšiem),
zemnieku saimniecībai «Jasmīni»
(Edmundam Juškevičam), piemājas
saimniecībai «Mierkalni» (Guntai un
Dainim Pēterēniem), piemājas saimniecībai «Saulieši» (Ditai Kalniņai),
Vilnim un Kārlim Kazākiem, Druva
Kravaiņa, Vitālija Bušujeva un Jura
Aušta mežistrādes brigādēm, kokamatniecības darbnīcai «Māras koks».
Paldies arī par atraktīvu pasākuma
vadīšanu Valdim Melderim, Kārķu
tautas nama pašdarbniekiem, skolai,
jauniešu centram un mazpulcēniem,
studentiem, skolniecei Ilzei Skrastiņai
un māksliniecei Maijai Kaimiņai par
Meža dienu – 2015 logo, Eduardam
Dzilnam un Rihardam Romanovskim
par uzņemšanu «Vēlzemniekos», profesoram Voldemāram Spuņģim par
Kukaiņu viesnīcas inventarizāciju,
visiem mērinstrumentu izstādes dalībniekiem, Silvai Miezei un Jutai Auštei par foto izstādi «Malkas musturi».
Paldies saimnieču komandām Ineses
Rozenfeldes un Ivetas Blankas vadībā.

Valkas jauniešu kustības «AWARD» koordinatore Tija Bērtiņa ar jauniešiem un Valkas 11.
mazpulka dalībniekiem kopīgi stāda ābeli Kārķu skolas augļudārzā. (Foto: Silvija Dorša)
Mums bija prieks, ka pasākumā piedalījās arī Eiropas Parlamenta deputāte
Inese Vaidere, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands
Krauze, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un
izpilddirektors Aivars Cekuls. Paldies
arī Valkas, Ēveles, Palsmanes, Vijciema
un Kārķu mazpulkiem, Amatas EKO
skolai, Naukšēnu skolēniem, Apes un
Valgas arodskolas jauniešiem un viņu
skolotājiem. Paldies ikvienam, kurš
mēroja ceļu uz Kārķiem. Paldies visiem, viesiem, kuri darbos, materiāli
un domās atbalstīja pasākumu. Strādājot plecu pie pleca, rodas kopības sajūta
un atbildība par paveikto. Atsauksmes
liecina, ka paveiktais nevienu neatstāj
vienaldzīgu. Viss notiek par prieku dabai un cilvēkiem!

Koka auto sacensību rezultāti

Š

ogad sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – startēja
66 dalībnieki trīs dažādās klasēs. Sacensību dalībnieki bija no 19 Latvijas
vietām (Kārķiem, Strenčiem, Cēsīm,
Valkas, Naukšēniem, Rīgas, Salaspils,
Saldus, Jūrmalas, Apes, Vidagas, Zvārtavas, Valmieras, Limbažiem, Vijciema, Sedas, Palsmanes, Smiltenes,
pārstāvēta bija arī Valgas arodskola.)
Cīņa bija spraiga, kuru pavadīja daudzo skatītāju ovācijas.

Rezultāti:

Klasē līdz 1 metram:

• 1.vieta 13,91 m – Gustavs Šķilters
(RTU, Cēsis).
• 2.vieta 12,88 m – Rūta Pickaine
(RTU, Valmiera).
• 3.vieta 10,60 m – Evita Bērziņa
(RTU, Saldus).

Klasē līdz 2 metriem:

• 1.vieta 37,8 m – Kristaps Butāns
(RTU, Salaspils).
• 2.vieta 20,11 m – Sintija Toma (RTU,
Madona).
• 3.vieta 19,29 m – Ainis Žīgurs (Valgas arodskola, Valka), Klāvs Gulbis
(Valgas arodskola, Smiltene).

Klasē virs 2 metriem:

• 1.vieta 53,65 m – Aivars Magone
(Valka)
• 2.vieta 35,95 – Valdis Šaicāns (Vijciems)
• 3.vieta 32,55 – Daumants Leimanis
(Vijciema pamatskola, Vijciems).
Vistālāk aizbraukušā koka auto
titulu Kārķu Meža dienu sacensības
un braucienu uz Briseli ieguva Aivars Magone. Apsveicam visus uzvarētājus un dalībniekus par drosmi
un uzņēmību piedalīties sacensībās!
Uz tikšanos nākamajā gadā! v

Kārķu Meža dienu
orgkomitejas vārdā Pēteris
Pētersons un Sandra Pilskalne

Pagastos: Kārķos
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Kārķu skola pirms vasaras
saulgriežiem svinēs 130.jubileju

Teksts un foto:Sandra Pilskalne

1885. liecina – šiem akmeņiem būtu
daudz ko stāstīt.
130 gadu laikā Jaunkārķu skolas
direktori jeb kā senāk amatu sauca
– skolas pārzinis bijuši Liģeris, Jānis
Drulle, Arvīds Kalniņš, Emīls Peičs,
Inta Jesse, Daila Porīte, Vallija Ābele,
Ieva Cīrule, kuri visi vienmēr strādājuši ar sirdsdegsmi un pašaizliedzību.

2

015.gada 20.jūnijā visi tie,
kuri kādreiz mācījušies vai
strādājuši Kārķu skolā un ikviens, kuram tuvi ir Kārķi un
kārķēnieši, aicināti uz skolas 130
gadu jubilejas svinībām. Plānojiet
laiku tā, lai šajā skaistajā laikā,
kad daba ir plaukumā un priekšā
vasara, varam baudīt satikšanās
un kopā būšanas mirkļus. Nāciet,
brauciet, lidojiet!

Veckārķu skoliņas romantika
(1887. – 1959.)

1

Noslēpums, kāpēc no Kārķiem
nāk tik daudz garīgi
bagātu personību

S

kolas senais mūris, kurā iekalts
gadu skaitlis 1885., pieredzējis dažādus
skolas nosaukumus un notikumus,
taču tas nešaubīgi vēsta par ēkas 130
gadu pastāvēšanu. Vēstures dokumenti liecina, ka pirmo reizi Kārķu
skola minēta Vidzemes skolu revīzijas
aktos 1735.gadā, tātad kārķēnieši savus bērnus sāka skolot vēl krietni
senāk pirms šīs skolas ēkas uzcelšanas
– vairāk ne kā pirms 280 gadiem bērni
mācījās Veckārķu muižnieces de la
Barras dibinātajā skolā. Mācības notika no Mārtiņiem līdz Lieldienām.
Mācību saturs – lasīšana, katķisma
mācība, rīta un vakara lūgšanas. Aktā minēts arī neparasti liels bērnu
skaits – 109 meitenes un zēni. Senie
dokumenti liecina – 68 bērni lasījuši
Jauno derību, 12 – mazo katķismu, 29
– burtojuši. Skolotāji bija dzimtcilvēki
Toms un Turnas Pēteris, kuriem algu
maksājusi muižas īpašniece. Bērni
mācījās muižnieces ēdamistabā un
saņēma siltas pusdienas no muižas.
Pēc muižnieces nāves bērni mācīti
dažādās mājās un rijās.
Interesants ir fakts, kas aprakstīts
Luda Adamoviča grāmatā «Latviešu
ieaugšana kristietībā» – 1730.gadā
ar Valmiermuižas īpašnieces ģenerālienes M.E.fon Hallertes gādību
15 000 eksemplāros tika iespiesta Jaunā
Derība, no kuriem lielu skaitu izdalīja
par velti muižas skolu skolēniem
Valmiermuižā, Kārķos un Rankā.
Tātad pateicoties tam, ka Veckārķu
muižniece de la Barra bija cieša saistīta
ar Valmiermuižas īpašnieci Magdelēnu
Elizabeti fon Hallerti, kas bija viena no
spožākajām personībām 18.gadsimtā
Latvijā, kārķēnieši Jauno Derību lasījuši vieni no pirmajiem Latvijā un
Eiropā. Varbūt šajos senajos notikumos pirms nepilniem 300 gadiem ir
atrodams noslēpums, kāpēc tagad
Kārķos ir dižvīru un dižsievu galds,
kāpēc Kārķu skola ir izaudzinājusi
tik daudz spilgtu personību, kuru
devums ir nozīmīgs valsts mērogā –
tātad jau tajos tālajos laikos latvieši,
apgūstot zinības, izveidoja inteliģenci,
kas pēc tam savā zemē izloloja savu
valsti. Garīgās vērtības veido skaistas cilvēku dvēseles un šīs vērtības
tiek nodotas nākamām paaudzēm. Ne
velti kārķēnietis Jānis Ampermanis bijis klāt pie Latvijas šūpuļa – piedalījies
valsts proklamēšanā. Pirmajā brīvvalsts laikā ļoti augstu amatu ieņēma
un viens no Kārļa Ulmaņa domubiedriem bija Alfrēds Bērziņš, kurš
1963.gadā Amerikā izdotā grāmatā
«Labie gadi» raksta: «Daudzas mīļas
atmiņas saistās ar Kārķu pagasta skolu
un skolotāju Ligeru. Tā bija divu stāva
ēka ar divām klases istabām, divām
guļamistabām, vienu meitenēm, otru
zēniem un virtuvi apakšējā stāvā.

Tāpat kā Kārķu skolas bišu dravā bites
pulcējamies uz salidojumu
Vienā klasē atradās pat iebūvētas
nelielas ērģeles, uz kurām skolotājs
lūgšanas reizēs pavadīja garīgās dziesmas. Ligers dzimis Tirzas apkārtnē,
runāja savā īpatnējā tirzmaliešu izloksnē, kas sagādāja mums ne mazums jautrību, cenšoties to atdarināt.»
Kārķu skolā mācījušies arī izcili ar
zinātnisku un saimniecisku prātu
apveltīti cilvēki kā, piemēram, profesors, Latvijas meliorācijas zinātnes
pamatlicējs Censonis Šķiņķis, Latvijas
dārzkopības asociācijas priekšsēdētājs
Jānis Bērziņš, Latvijas Amatniecības
kameras priekšsēdētājs Vilnis Kazāks,
1936.gadā Rīgas mērs bija kārķēnietis
dzelzceļa inženieris Roberts Garselis.
Netrūkst arī izcilu radošu cilvēku, kuri
zinības guvuši vai arī bijuši skolotāji
Kārķu skolā.
Te jāmin dzejnieks tulkotājs Lapas
Mārtiņš, kura devums pielīdzināts
pat Auseklim, skolotājs Augusts Burkins, kurš ir bijis arī izcils skolotājs
Jaunkārķu skoliņā, iesūtījis Krišjānim
Baronam Veckārķu ticējumus un
tautasdziesmas. Guntas Micānes literārais devums, kas ir gandrīz 20
grāmatas, bieži vien tapis Kārķos
izjustā un piedzīvotā iespaidā. Kārķēnietis Imants Zauls ir pirmais
alpīnists, kurš uznesa Latvijas karogu
pasaules augstākajā kalnu virsotnē,
arī Dairis Leksis guvis pasaules
mēroga panākumus – Olimpiskajās
spēlēs Nagano kamaniņu sportā ieguvis 13.vieta, Lillehamerā – 12.vieta.
No jaunākās paaudzes personībām,
kā vienu no spilgtākajām, kas absolvējusi Kārķu skolu, varam minēt
Latvijas vēstnieci Eiropas Savienībā
Ilzi Juhansoni. 12 kārķēnieši ir apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni
vai Atzinības Krustu, 8 ir Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri, 99 saņēmuši
Barikāžu piemiņas Goda zīmes, kas
arī ir viens no valsts augstākajiem
apbalvojumiem. Nav iespējams visus
pieminēt, jo ikviena cilvēka darbs un
viņa devums sabiedrībai ir godājams.
Tas viss apliecina, ka šīs mazās lauku
skolas, kas Kārķos bijušas vairākas,
spējušas izaudzināt izcilus prātus un
sirdsgudrus cilvēkus.

salido stropos, tā skola gaida savējos
ta 1857.gadā Jaunkārķu – Piksāru ceļa
malā. Tā bijusi neliela koka ēka ar vienu telpu, kurā pa nakti izlikti salmu
maisi, kur gulēt, bet pa dienu maisi
sakrauti kaudzē un telpas vidū izstumts galds, kur skolēni pēc brokastīm
mācījušies. Ēkā bijis vēl arī pieliekamais un skolotāja dzīvoklis. No 1870.
– 1871.gadam šeit par skolotāja palīgu
strādā Lapas Mārtiņš, kuru pēc patriotisku dzejoļu publicēšanas laikrakstos
«Baltijas Vēstnesis» un «Mājas Viesis», atlaiž no skolotāja palīga amata
Jaunkārķu skolā. Baumaņu Kārļa
dziesma ar Mārtiņa Lapas vārdiem
«Latviski lai atskan dziesma» pirmo
reizi tiek dziedāta 1880.gadā Otrajos vispārīgajos latviešu dziedāšanas
svētkos. Šī vieta šogad Meža dienu
laikā tika attīrīta no apauguma un
šobrīd paveras skaists skats uz ozolu
rindu, kas iezīmē seno skolas vietu.

Jaunkārķu skolas (no 1885.) mūra
redzētais un piedzīvotais

1

9.gadsimta 80. – tie gadi ir skolu
celtniecības gadi. Tiek celtas Jaunkārķu
un Veckārķu skolas. Skolas tiek celtas par pagasta līdzekļiem. Jaunkārķu
skolu būvēja no akmeņiem.
1885.gadā Jaunkārķu skola bija gatava, sākotnēji tajā bija 4 klases mācībām.
Pirmajā brīvvalsts laikā tā tika pārveidota par 6 – klasīgu skolu. Skolā
bija skanīgas ērģeles. Katru rītu un vakaru skolas pārzinis Drulle noturēja
dievvārdus. Skola rīkoja Meža dienas,
Sporta svētkus, vingrotāju dienu un
daudzus citus skaistus pasākumus,
aktīvi darbojās 239.Kārķu Mazpulks.
Krasas skolas dzīves pārmaiņas notika 1940. / 1941.mācību gadā. Otrā pasaules kara beigās vācieši atkāpjoties
saspridzināja ezera dambi, Jaunkārķu
skolas un pagasta ēku nodedzināja.
Palika tikai koka ēka otrpus ceļam, tur
bija meiteņu guļamistaba un skolotāju
dzīvokļi. Sadedzis un pazudis bija viss
skolas inventārs, kas bija aiznests un
izmantots nocietinājumos. Pēc kara
mācība notika pielāgotās telpās, tajā
skaitā 1. – 4.klases bērni mācījās tautas
nama otrajā stāvā, kur vecāki paši bija
sagādājuši izgatavojuši galdus, krēslus
Kārķos mācības noritējušas divu un sanesuši trūkstošās lietas.
1960.gadā uz veciem pamatiem atgadsimtu garumā 6 vietās, pirmā
jauno Jaunkārķu pamatskolas ēku.
ēka, kas būvēta kā skola (1857. –
1973. / 1974.mācību gadā skola pāriet
1880) atradusies uz Piksāru ceļa uz kabinetu sistēmu. Laiki, iekārtas
krustojuma
un klašu skaits mainās, taču skolas
ati pirmā skolas ēka Kārķos uzcel- sienas akmenī iekaltais gadu skaitlis

P

9.gadsimta beigās pagasts nopirka zemi no «Ķeizaru» mājām pie pagasta magazīnas klēts un tur 1887.
gadā uzcēla skolas ēku. Pirmais
skolotājs bija Mārtiņš Vīlisters. Skolas vieta Raganas kalna pakājē ir ļoti
skaista un romantiska. Audzēkņi un
skolotāji ļoti mīl savu skolu un visos
laikos tā mīļi saukta par Veckārķu
skoliņu. Pirmajā brīvvalsts laikā šeit
par skolotāju strādā Augusts Burkins,
kurš kopā ar bērniem vāc tautas dziesmas, ticējumus un iesūta tos Krišjānim
Baronam. Vācu okupācijas laikā skolu
likvidēja, tur dzīvoja kareivji. 1944.
gadā rudenī atsākas mācības abās
septiņgadīgās skolās, līdz 1951.gadā
ir pēdējais septiņgadīgais izlaidums
Veckārķu skolā un to pārveido par
četrgadīgo skolu.

Kārķu skolas pārvērtības

K

ārķu skolā daudz tiek domāts par
vides izglītību, skolai ir EKO skolas
statuss, tai ir savs ābeļdārzs, bišu drava, āra eko klase. Šobrīd skolā mācās
39 audzēkņi un 18 pirmskolas bērni,
nākamajā gadā domājāms pirmo
klasē mācības uzsāks 11 skolēni. Jau
10 gadus Kārķu skolā darbojas Valkas
Jāņa Cimzes mūzikas skolas filiāle.
Īpaši pēdējo gadu laikā Kārķu skola
piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas.
2009.gadā uzbūvēta sporta zāle, pērn
veikti apjomīgi remontdarbi – skolas
ēkā izvietota pirmskolas izglītības grupa un ēdnīcas telpas. Šogad būvdarbi
turpināsies – paredzēts nomainīt skolas ēkas jumtu un veikt kosmētisko remontu kāpņu telpai. Lai arī skola ēka
mainās vizuāli, taču pamatvērtības
vienmēr būs nemainīgas – laba izglītība un sirdsgudrība, kas vienmēr
aicinās atgriezties dzimtajā pusē. Kā
bijušā skolas darbinieka Daumanta
Ķīkuļa sacerētajā Kārķu himnā dzied:
...bet, ja tomēr dzīves ceļi Tevi no
Kārķiem projām trauks,
Zini, katrā Svētku reizē, Kārķi tevi ciemos sauks.

S

estdien, 2015.gada 20.jūnijā
Kārķu skolas 130 gadu jubilejai
veltīts salidojums. No pulksten
16.00 interesentiem iespējams
apskatīt pagasta iestādes (pirmsskolas izglītības grupu, jauniešu
centru, baznīcu, informācijas
centru). Pulksten 18.00 Kārķu
tautas namā svinīgais pasākums,
kuru vadīs un muzikāli kuplinās
dažādu paaudžu Kārķu pamatskolas absolventi. Pēc tam
kopīgs gājiens uz Kārķu pamatskolu, kur notiks pasākuma
saviesīgā daļa. Tajā būs iespēja
bijušajiem skolas biedriem satikties neformālā gaisotnē, apskatīt
izstādi par skolas vēsturi, satikt
savus bijušos skolotājus, kopīgi
nofotografēties, kā arī izdejoties
zaļumballē.
Būsiet gaidīti, lai ar savām acīm
novērtētu paveikto! v

Z
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elta vērtības

Valkas novada dome sveic zelta un dimanta pārus
No sirds vēlam sirsnīgajam, strādīgajam un skaistajam pārim labu veselību,
panākumus, labklājību un
tikšanos dimanta kāzās!
aijā Valkas novada
Maijā pašvaldības pārdomes pārstāvji –
stāvji devās sveikt arī brīpriekšsēdētājs Vents Arnišķīgu dimanta pāri – Ivamands Krauklis un Dzimtnu un Valentinu Ivanovus,
sarakstu nodaļas vadītāja
kuri mūs sagaidīja savās
Māra Zeltiņa sveica brīmājās, Valkas pagastā.
nišķīgus pārus. Ar 50 gaAbi iepazinušies, Ivanam
diem kopdzīvē pašvaldība
vadājot kara pastu – tā sasumināja Zelta pāri – Oļegu
skatījušies. Valentina atceun Velinu Hazovus un diras, ka toreiz vēl nācies
manta pāri – Ivanu un Valdzirdēt, kāpēc izgājusi pie
entinu Ivanovus.
zaldāta, taču liktenis nelicis
Oļegs un Velina mūs
vilties. Abi lielāko mūža
sagaidīja savās mājās, kuru
daļu jau dzīvo mājās, kur
ieskauj krāšņs un kopts
Ivans reiz strādājis. Par
dārzs. Čaklu darba roku
cilvēkiem Valentina saka –
klātbūtne ir jūtama it visur
visi bijuši labi un «zelta
– sētā, mājās un arī rūpīgi
cilvēki». Apkārt dzīvo labi
uzklātajā svētku galdā. Dokaimiņi, tāpēc prātā nāk teimes pārstāvji sirsnīgi sveiciens – «Visi man labi bija,
ca lielisko pāri dāvinot apja es pati laba biju».
sveikumu, novada suvenīDaudz labu vārdu omurus, ziedus un, protams,
līgi sēžot mājīgajā viesistabā
īpašo torti, kurā kopā saOļegs un Velina Hazovi saskanīgā laulībā
Ivans un Valentina Ivanovi šogad svin dimanta jubileju
dzirdējām par abu bērniem
vijušies gredzeni un sirdis. nodzīvojuši jau 50 gadus
– saskaņā viens ar otru un apkārtējiem vēl arvien
un mazbērniem. Ne pirmo
Abi iepazinās Strenčos.
reizi no mūsu lieliskajiem
Velina toreiz strādāja StrenOļegs četrus gadus nodienējis jūrniekos, Kijevā,
ču ēdnīcā, Oļegs toreiz pēc darba allaž Velinu sagai- pēc tam jau uzsāktas darba gaitas. Tagad arī pāriem dzirdam, ka tas ir dzīves lielākais prieks!
Arī Ivanam un Valentinai no sirds vēlam labu vedījis. Tā arī aizšķīlās mīlestības dzirkstele un abi ap- slinkošanai laika nav – daudz darba dārzā un mājā,
precējās. Šogad pārim īpašs gads – pulka apaļo ju- pats savulaik mājai arī licis jaunu jumtu. Ikdienā selību, labklājību un labus, izpalīdzīgus cilvēkus
bileju. 50 gadu jubileja aprit gan vedeklai, gan nav apzudusi arī humora dzirksts un jautrība – apkārt!
Maijā dome sveica arī dimanta pāri Valdi un Juzedēlam, apaļa jubileja arī sievasmātei. Un, protams, vislielāko prieku, protams, sagādā bērnu un mazabu kopdzīvei. Pats Oļegs par Velinu saka «Laba bērnu apciemojums. Valmierā 2.klasē jau mācās fu Vējiņus, kuriem arī no sirds vēlam labu veselību,
saimniece, ne par velti apprecēju. Lai nepalaistu mazmazmeita!
laimi un briljanta kāzas! v
garām».
Teksts un foto: Zane Brūvere,
Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Upju festivāls «Gauja 2015»
Teksts un foto: Valkas novada tūrisma
informācijas birojs

1.

maijā, atklājot tūrisma sezonu
Valkas novadā, visi aktīvās atpūtas cienītāji tika aicināti piedalīties
upju festivālā «Gauja 2015», kurš tika
organizēts sadarbībā ar Apes novadu.
1.maija rītā Gaujienas Egļukalna estrādē
pulcējās Upju festivāla dalībnieki no
Alūksnes, Apes, Gaujienas un Valkas.
Laivu braucienu pa Gauju uzsāka un
veica pavisam 19 laivas ar 48 dalībniekiem, gan pieaugušie, gan bērni. Dalībnieki bija arī padomājuši par noformējumu
un nosaukumu savām ekipāžām, lai,
uzsākot laivojumu, atbalstītāji un organizatori vērtētu komandas izskatu
un apbalvotu atraktīvākos dalībniekus.
Braukšanas laiks nebija ierobežots un
laivojot varēja arī makšķerēt.
Finiša vietā Valkas novada Zvārtavas pagasta «Rozītēs», dalībnieki izkāpa gandarīti par veikto laivojumu.
Atgriežoties Gaujienas «Egļukalna» es-

trādē, katra komanda reģistrējās vēlreiz,
ka sveika un vesela izkāpusi krastā. Visus
dalībniekus un atbalstītājus sagaidīja ar
siltu tēju un gardu zupu.
Noslēgumā katra komanda par piedalīšanos saņēma pateicības rakstu ar
savas komandas fotogrāfiju, ko Gaujienas fotogrāfi bija fiksējuši starta brīdī, kā
arī balvas no Valkas TIB un «Very Berry». Īpaša balva pienācās arī par lielākās
zivs lomu, bet Gauja bija nelabvēlīga
makšķerniekiem šajā dienā un balva
savu saimnieku atrada izlozes kārtībā
starp aktīvajiem copmaņiem. Šo balva –
speciālo zivju tīrīšanas dēlīti – saņēma
dalībnieks no Valkas. Pārsteiguma balvas
saņēma komandas «Zoodārzs», Rančo,
«Melnie stārķi», jaunsargi no Apes un citas komandas.
Paldies par organizatoriskiem darbiem
Apes novada pārstāvjiem un Gaujienas pagasta censoņiem. Personīgs paldies atpūtas
vietas «Rozītes» saimniekam Matīsam
Siliņam un Raimondam Bricim. v

Dalībnieki bija arī padomājuši par noformējumu un nosaukumu savām ekipāžām

Starptautiskā ģimenes
diena Zvārtavas pagastā

Teksts: Evija Zeme

D

audzviet pasaulē ik gadu
šo dienu atzīmē 15.maijā,
godinot ģimeni un aicinot iedzīvotājus aizdomāties par tās
lielo nozīmi cilvēku ikdienā,
attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk
laika un uzmanības veltīt saviem
ģimenes locekļiem. Šajā dienā
sabiedrība aicināta rūpēties par
ģimenes vērtībām un novērtēt tās
nozīmību.
16.maijā arī Zvārtavas pagastā
svinēja «Starptautisko ģimenes
dienu», kur tika aicināti vecāki,
vecvecāki ar savām atvasēm,
radiem un draugiem. Pasākuma
dalībniekiem bija iespēja izvingrināt visas ķermeņa daļas –
mūzikas ritmos, darboties radošajās darbnīcās, izkustināt kājas jautrā dejas solī.

Dienas noslēgumā Mierkalna
tautas namā bija iespēja apmeklēt
– skaistu, spēcīgu balsu īpašnieču, talantīgo māsu Dimantu koncertu, kurām šoreiz talkā nāca
Pauls Eglītis un Imanta Nīgale.
Apmeklētāji klausījās vijoles, čella, kokles un citu instrumentu
skanējumā, kopumā mākslinieki
radīja ļoti mājīgu un siltu atmosfēru ne tikai tautas namā, bet
domāju, ka katra apmeklētāja
sirdī.
Koncerts, kas izskanēja Zvārtavas pagastā, bija pēdējais
Latvijā, uz kādu laiku, jo pēc
pāris nedēļām Dimantu māsas
dosies koncertēt uz Austrāliju,
tāpēc sakām lielu paldies, par šo
iespēju un vēlam veiksmi koncertturnejā! v

Vēlam veiksmi Dimantu māsām koncertturnejā Austrālijā!

Valkas novada domē
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2015.gada 30.aprīlī pieņemtie domes lēmumi
• Norakstīt un nodot automašīnu
Chrysler Grand Voyager lietoto
automašīnu pārstrādes uzņēmumam, kurš piedāvā augstāko cenu,
aptaujājot vismaz trīs pārstrādes
uzņēmumus.
• Piešķirt Kārķu tautas namam
papildus finansējumu EUR 278,00
divu videonovērošanas kameru
nomaiņai no budžeta līdzekļiem.
• Apstiprināt valsts mērķdotācijas
sadali Valkas novadā 2015.gadam
mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei
• Apstiprināt maksu par Valkas
novada domei piederošās automašīnas Chrysler Voyager sniegtajiem transporta pakalpojumiem
0,12 EUR/km + 7,74 EUR/h bez
PVN.
• Apstiprināt Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas
un notekūdens izvešanas ar specializēto transportu izcenojumu
apstiprināšanu par 1m3 sadzīves
kanalizācijas un notekūdeņu izvešanu EUR 1,99 bez PVN.
• Apstiprināt Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas krāsu lāzerprintera Konica
Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas pašizmaksu savstarpējiem norēķiniem.
• Apstiprināt Valkas novadpētnie-

cības muzeja maksas pakalpojumu
izcenojumus.
• Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam gala redakcijas projektu.
• Nodot Valkas novada attīstības
programmas 2015. – 2022.gadam
gala redakcijas projektu Vidzemes
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
• Apstiprināt noteikumus Nr.1
«Valkas novada domes medību
tiesību nomas piešķiršanas noteikumi».
• Atļaut SIA «JOKER LTD» atvērt
sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Semināra
ielā 8, Valkā, Valkas novadā.
• Nodot biedrībai «Volejbola klubs
«Valka»» patapinājumā zemi ar uz
tās esošo būvi – Pludmales volejbola laukumu, kadastra apzīmējums: 9401 006 0459 001, Beverīnas
ielā 2, Valkā, Valkas novadā uz 10
gadiem pludmales volejbola treniņu un pludmales volejbola sacensību organizēšanai.
• Pārdot par brīvu cenu kustamo
mantu – vieglo automašīnu VW
PASSAT VARIANT (valsts reģ.Nr.
HA9664, šasijas Nr.WVWZZZ3BZ1E181597), nosakot cenu EUR
500 bez PVN.
• Pārdot par brīvu cenu kustamo

2015.gada 15.maijā Valkas
novada domes ārkārtas sēdē
pieņemtais lēmums

mantu – vieglo automašīnu MITSUBISI PAJERO SPORT, nosakot
cenu EUR 2200 bez PVN.
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.6 «Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana Valkas
novadā».
• Atjaunot goda nosaukumu «Valkas pilsētas Goda pilsonis».
• Apstiprināt 2014.gada 23.septembra lēmuma «Par stipendiju skaitu
un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2014. / 2015. mācību gadā» pielikumu jaunā redakcijā.
• Apstiprināt nosacīto nomas maksu par noliktavas telpu notekūdens
attī-rīšanas iekārtu «Nagliņas» ēkā,
Valkā EUR 0,895 par 1m2 mēnesī
bez PVN.
• Apstiprināt Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas
un notekūdens pieņemšanas uz
attīrīšanu maksu par 1m3 sadzīves
kanalizācijas un notekūdens pieņemšanu uz attīrīšanu EUR 0,30
bez PVN.
• Apstiprināt Valkas novada domes 2014.gada pārskatu.
Apstiprināt Valkas novada domes
finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa uz 2014.gada
31.decembri – EUR 39 713 996.

Apstiprināt pārskata gada budžeta
izpildes rezultātu – EUR 123 398.
Sakarā ar uzskaites metodikas
maiņu apstiprināt izmaiņas 2014.
gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.24 «Grozījumi 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.5 «Valkas novada pašvaldības
2014.gada pamatbudžets» – samazinot EKK 6400 un palielinot EKK
7200 par 17 170 EUR.
Grozīt 2015.gada 26.marta domes
lēmumu «Par uzkrājumu veidošanu
šaubīgajiem debitoru parādiem»,
nosakot kopējo uzkrājuma apmēru
EUR 566 125,78.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 «Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 «Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets»».
• Iegādāties nekustamo īpašumu
Semināra ielā 21, Valkā, Valkas
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1515 m² un
divstāvu nedzīvojamās ēkas ar
kopējo patību 1185,1 m² par pirkuma maksu EUR 30 000. Finansējumu
nodrošināt no Valsts kases piešķirtā
aizdevuma nekustamā īpašuma
Semināra ielā 21, Valkā, Valkas
novadā iegādei. v

Valkas novada uzņēmumi
Vidzemes uzņēmēju dienās 2015

Ņemt aizņēmumu līdz EUR 341 959,80 apmērā investīcijām Valkas
novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.

Domē darbu uzsāk sabiedrības
veselības organizatore

Teksts: Karmena Toča, sabiedrības
veselības organizators

N

o maija darbu domē ir
uzsākusi Sabiedrības veselības organizatore Karmena
Toča. Sabiedrības veselības organizatora darbs saistīts ar veselības
vajadzību un prioritāšu noskaidrošanu. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sadarboties ar novada
mediķiem, izglītības iestādēm,
informēt iedzīvotājus par pieejamiem medicīnas pakalpojumiem,
to izmaiņām, dažādu sabiedrības
veselības programmu plānošana,
īstenošana.
Valkas novada domes jaunā
speciāliste Karmena Toča aicina
visus Valkas novada iedzīvotājus
uz sadarbību: «Lai mūsu novads
attīstītos un pilnveidotos, mums
jādarbojas visiem kopā, ja ir
problēmas – tās ir jāizrunā un
jācenšas atrisināt. Aicinu izteikt
savus viedokļus par veselību un
sociāliem jautājumiem, centīsimies risināt problēmas kopā.
Gaidīšu arī jūsu idejas un ierosinājumus
kopīgai
sadarbībai.»

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam nosaka, ka sabiedrības veselība ir ne
tikai aprūpe vai ārstēšana un tās
sniegtās iespējas, bet gan visas
sabiedrības – valsts un arī katra
iedzīvotāja rūpes par to, lai
slimības pēc iespējas attālinātos.
Veselīga un droša vide, uzturs,
fiziskās aktivitātes, smēķēšanas,
alkoholisma un narkomānijas
ierobežošana, slimības profilakse
– tie ir galvenie sabiedrības veselību veidojošie elementi.
Veselības ministrija ir uzsākusi
jaunu pieeju veselības veicināšanas darba organizēšanā Latvijas reģionos, lai palielinātu pašvaldību lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā un aicinātu
aktīvāk iesaistīties dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs.
Tieši pašvaldības, atrodoties vistuvāk saviem iedzīvotājiem, vislabāk izprot konkrētās teritorijas
iedzīvotāju vajadzības un pasākumus, kādi būtu veicami
veselīga dzīvesveida popularizēšanā. v

Teksts un foto: Zane Brūvere, Valkas
novada domes Sabiedrisko attiecību
speciāliste

V

almieras Kultūras centrā 15.
un 16.maijā norisinājās lielākā daudznozaru izstāde – gadatirgus Vidzemē – «Vidzemes Uzņēmēju dienas 2015». Izstāde jau
18.reizi apvienoja dažādu nozaru
uzņēmumus un iestādes. Šogad
Vidzemes Uzņēmēju dienās pirmo
reizi bija pārstāvēti arī Valkas novada uzņēmumi SIA «Valkas
Meliorācija», SIA «PEPI RER» un
SIA «Akords 3». Valkas novada
domi pasākumā pārstāvēja Attīstības un projektu daļas vadītāja
Jana Putniņa.
Pasākumu organizē Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Vidzemes nodaļa, sa-

darbojoties ar Valmieras pilsētas
pašvaldību. Izstādes – gadatirgus
mērķis ir sniegt iespēju uzņēmumiem, iestādēm, pašvaldībām,
amatniekiem un mājražotājiem
veicināt savu produktu un pakalpojumu noietu un atpazīstamību,
veidot jaunus kontaktus un tikties
ar saistošu mērķauditoriju. Šogad
īpašais pasākuma viesis bija ekonomikas ministre Dana ReiznieceOzola, kura piedalījās Vidzemes
Uzņēmēju dienu svinīgajā atklāšanā un darba diskusijās ar
uzņēmējiem. Izstādē – gadatirgū
viesojās arī LTRK padomes pārstāvji un sadarbības partneri no
Pleskavas un Kronštates Krievijā,
Vitebskas Baltkrievijā, Paņevežas
Lietuvā, Tartu un Vīlandes Igaunijā
un Hoje-Tāstrupas Dānijā. v
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Pēdējā zvana svētki 9.klasēm

Teksts: Sintija Podniece Foto: Ziedonis Pētersons

«Katrai dienai ir savs brīnums.
Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi
savus mazos mākslas darbus jau
šodien! Rīt tev taps dāvāts vēl.»
(Paulu Koelju)

M

aija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust
īpašu nemieru, vienai daļai šis
mēnesis vēsta par vasaras un
skolēnu brīvlaiku, bet otrai – par
satraukumu, eksāmeniem un to
rezultātiem. Valkas pamatskolas 9.
klašu skolēni 15.maijā atzīmēja Pēdējo zvanu – dienu, kurā izskanēja
skolēnu atmiņas par skolas gadiem, skolotājiem.
Tas ir īpašs, bet tomēr arī skumjš
brīdis. Katrs absolvents zina, ka
nekad vairs nesēdēs šajos skolas
solos kā pamatskolēns un ikdienā

nebūs kopā ar ierastajiem
klasesbiedriem, jo pēc vasaras
brīvlaika katrs jau būs atradis
savu tālāko dzīves ceļu.
Lai arī nedaudz skumjš, tas
ir arī liela prieka un pateicības
brīdis. Skolas absolventi Pēdējā zvana pasākumā sacīja
paldies saviem skolotājiem
par ieguldīto darbu viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu gadu garumā, kā
arī saņēma apsveikumus un
veiksmes vēlējumus no skolas
direktores.
Pasākums noslēdzās ar zvēresta nodošanu pie skolas zvana,
kur visi absolventi svinīgi solīja
veiksmīgi nokārtot eksāmenus
un nekad neaizmirst savus
Skolas absolventi sacīja paldies saviem skolotājiem par ieguldīto darbu viņu izaugsmē
skolotājus un skolu. v

Notiks sacensību seriāla «Valkas
četrcīņa – 2015» sacensības
šosejas riteņbraukšanā
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītāja

13.

jūnijā plkst. 10.30
pie Valkas pilsētas kultūras nama (E.Dārziņa ielā – 8) aizsāksies
sacensību seriāla «Valkas
četrcīņa – 2015» pirmais
posms ar šosejas riteņbraukšanas sacensībām.
Atbilstoši katrai vecuma
grupai, būs pieejamas divas distances – 60 km (Valka – Kārķi – Valka) un 30
km (Valka – Ērģeme – Valka).
Notiks arī sacensības bērniem no 3 – 11 gadu vecumam.
Vecuma grupā līdz 6 gadiem būs jāveic 200 – 300 m
gara distance, no 7 – 9 gadu
vecumam būs jāveic 600 m
garš brauciens un 10 – 11
gadiem bērniem būs jābrauc
1800 m.
Šī gada jaunums – komandu vērtējums. Komandu var veidot jebkādas interešu grupas, uzņēmumi,
ģimenes, radniecības, vecuma grupu pārstāvji (neatkarīgi – sievietes vai vīrieši). Katrā posmā komandu ieskaitē vērtē 3 labāko
dalībnieku reitinga punktu
summu (var būt arī no
veselības klases). Piederību

komandai nosaka katrs dalībnieks, piesakoties uz attiecīgo posmu. Sezonas
laikā dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.
Komandu kopvērtējuma rezultāti tiek noteikti pēc visu
četru posmu summas.
Šajā gadā jaunums ir arī
veselības klases apbalvošana, ja dalībnieks ir startējis visos četros sacensību
seriāla posmos.
Iepriekšēja reģistrēšanās:
www.valka.lv/sporta-pasakumu-rezultati/
Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas!
Valkas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem dalības
maksa sākot no 0,30 EUR ar
iepriekšēju
pieteikšanos,
pārējiem – sākot no 0,50
EUR. Iepriekš reģistrējoties
– lētāk! Bērniem līdz 7 gadu
vecumam dalība sacensībās
- bez maksas! Dalības maksā ietilpst – sacensību numurs, marķēta trase, laika
un rezultātu uzskaite, dzirdināšana trasē, diploms un
balvas.
Sīkāka informācija sacensību nolikumā: www.valka.
lv/sporta-pasakumu-rezultati/ v

Aicina piedalīties
Pedeles upes rallijā

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

V

alkas - Valgas dvīņu pilsētu
festivāla «Skanošā Livonija»
ietvaros 7.jūnijā notiks Pedeles upes
laivu rallijs. Aicināti piedalīties visi tie,
kuri ir sasnieguši 14 gadu vecumu.
Sacensību sākums plkst. 13.00,
reģistrācija līdz plkst. 12.45 starta
vietā pie Pedeles upes krastā Valgā
aiz 2.Robežpārejas punkta (Rīgas
ielā), lūgums sacensību dienā sekot
norādēm!
Trase ies gan pa Valkas teritoriju,
gan Valgas teritoriju. Distances garums – 750 m, sacensību laikā būs
jāizpilda divi papildus uzdevumi
uz sauszemes, noteikumi tiks izskaidroti sacensību dienā.
Obligātais ekipējums – jābūt
peld––līdzeklim, loti ieteicamas ir
glābšanas vestes un piemēroti apavi.
Visās sacensību klasēs (atskaitot
paštaisītos peldlīdzekļus) airi nedrīkst būt nostiprināti duļļos. Par
noteikumu neievērošanu tiesneši
var piespriest 3 soda minūtes.
Tiks apbalvoti trīs labākie no katras laivu klases (laivas, kanoe),
labākā pašdarinātā laiva un labākais
kostīms!
Iepriekšēja reģistrācija līdz 7.jūnijam pa e-pastu: sports@valka.lv,
norādot savu vārdu, uzvārdu un
kontaktinformāciju.
Informācija tiks precizēta un papildināta!
Nolikums drīzumā: www.valka.
lv/sporta-pasakumu-rezultati/ v

Sporta pasākumi Valkas novadā
• 4.jūnijā plkst. 18.00 Skriešanas seriāls «Optimists» PAVASARIS 2015 – apbalvošana Valkā,
Beverīnas ielā 3.
• 5.jūnijā plkst. 18.00 Ērģemē Ērģemes pagasta
3x3 ielu basketbola čempionāts 2015.
• 6.jūnijā Valkā Labdarības skrējiens «Ar Mego
savai pilsētai».
• 7.jūnijā Laivu rallijs Valgā, Pedeles upes atpūtas zonā.
• 12.jūnijā plkst. 18.00 pie Turnas tautas nama,
Ērģemes pagasta 3X3 ielu basktebola čempionāts 2015.
• 13. un 14.jūnijā Valkas novada BJSS Vidzemes čempionāts šahā.
• 13.jūnijā plkst. 11.00 Valkas četrcīņa 2015 –
šosejas riteņbraukšana Valka - Ērģeme - Kārķi -

Valka.
• 19.jūnijā plkst. 18.00 volejbola laukumos pie
DUS «Tīne» Ērģemes pagasta 3X3 ielu basktebola čempionāts 2015.
• 20. un 21.jūnijā Valga - Valka Helen triatlons
2015 Pedeles upes glābšanas stacijā Valgā.
• 21.jūnijā Ielīcās, Vijciema pagastā, Līgas un
Jāņa kauss volejbolā.
• 21.jūnijā Ielīcās, Vijciema pagastā, Puspliko
pusnakts pusskrējiens papardēs.
• 23.jūnijā Kārķos Pļaušanas sacensības ar izkapti un spēkavīru sacensības.
• 28.jūnijā plkst. 16.00 Valkas pilsētas stadionā
LFF 2.līgas Vidzemes reģiona 2015.gada čempionāts FK Valka/Valmiera – Torpedo Rīga/
Olaine. v

Kultūras dzīvē
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Starptautiskajai bērnu aizsardzības Koncertciklā «Melodiskais ceļojums»
dienai veltīts pasākums
piedalīsies mūziķis Jānis Žagariņš
«Sveika, mīļā vasariņa!»
alkas pilsētas kultūras

1.

jūnijā Valkas pilsētas kultūras namā mazi un lieli aicināti uz
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītu pasākumu
«Sveika, mīļā vasariņa!».
1.jūnijā visā pasaulē atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Pirmo reizi šī diena tika svinēta 1950.gadā, bet ideja radās jau
1925.gadā, kad Ženēvā notika Pasaules konference, veltīta bērnu
labklājībai.
Arī Valkas pilsētas kultūras namā
šajā dienā notiks vairāki pasākumi.
Latvijas Sarkanais Krusts no plkst.
14.00 1.stāva foajē bērnus aicina piedalīties radošajās darbnīcās «Esi iecietīgs, esi labestīgs!».
Ļoti patīkama būs atkalsatikšanās
ar SIA PEPI RER jauno produktu
«IGLU Soft Blocks» – mīkstajiem un
krā-sainajiem klučiem. Ja būs silts un
saulains, ar IGLU Soft Blocks no plkst.
14.00 rotaļāsimies zālājā pie Lugažu
laukuma, ja laiks nebūs labs – kultūras
nama mazajā zālē.
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja, sagaidot Starptautisko bērnu
aizsardzības dienu, izsludinājusi vizuālās mākslas konkursu skolēniem
«Jaunais un interesantais man apkārt».
Konkursa nolikums pieejams un zīmējumi jāiesniedz līdz 26.maijam
LSK Valkas komitejā, Semināra ielā
23, Valkā. 1.jūnijā pasākuma laikā
kultūras namā būs konkursam iesniegto darbu izstāde un plkst. 16.30
2.stāva foajē visi darbu autori gaidīti
uz apbalvošanu.
Plkst. 17.30 no kultūras nama sāksies Ģimeņu gājiens. Tajā aicinātas
piedalīties Valkas ģimenes ar bērniem. Priecāsimies, ja meitenes būs

atnākušas ar leļļu ratiņiem, puikas –
ar riteņiem vai mašīnītēm, bet mazuļi
gulēs izrotātos ratiņos. Skaistāk izrotāto braucamrīku īpašnieki tiks pie
balvām! Gājiens dosies no kultūras
nama pa Em.Dārziņa ielu - Semināra
ielu - Beverīnas ielu - Raiņa ielu un
atpakaļ līdz kultūras namam.
Plkst. 18.00 kultūras nama lielajā
zālē sāksies bērnu koncerts, kurā
dziesmas mīsies ar dejām, savukārt
pēc tā (ap plkst. 18.45) sāksies projekta Kinopunkts piedāvātā jaunāko,
Latvijā ražoto animācijas filmu programma «Multenītes Pavasarī».
Programmā iekļautas Nila Skapāna
plastilīna tehnikā veidotās filmiņas
«Spoku stunda» un «Marsietis»; Animācijas Brigādes leļļu filmas «Tornis»
(rež. Jānis Cimmermanis), «Zaķu lielā
diena» (rež. Dace Rīdūze), «Meža sargi» (rež. Māris Brinkmanis), kā arī
studijas Atom Art filmiņa «Kā lupatiņi
precējās» (rež. Edmunds Jansons) .
Animācijas programma būs saistoša
gan vismazākajiem kino skatītājiem,
gan arī lielākiem bērniem un viņu
vecākiem. Programmas kopējais garums – 47 minūtes.
Ieeja uz pasākumu plkst. 18.00 – 50
centi. v

V

nama kafejnīcā – TV
studijā pirmdien, 15.jūnijā,
plkst. 19.00 notiks koncertcikla
«Melodiskais ceļojums» koncerts – ieraksts, kurā piedalīsies
mūziķis Jānis Žagariņš. Jānis
Žagariņš ir mūziķis un mūzikas
skolotājs.
Izveidojoties sadarbībai ar
dzejnieci Mariku Svīķi, nospēlēti simtiem koncertu visā
Latvijā. Dzejnieces dzeja un
Jāņa akordi ikvienam ļauj parunāties ar visdārgāko un mīļāko cilvēku – sevi. Ja pa muguru skrien skudriņas, tad dziesmas vēstījumu klausītājs ir
saņēmis.
Ieejas maksa uz pasākumu – 3
eiro. Koncertcikla «Melodiskais
ceļojums» ar Žagariņu biļetes
iepriekšpārdošanā ir no 8.jūnija.
Vietu skaits ierobežots! v

Re:TV kanālā būs skatāms
melodiskās mūzikas raidījums
«Vilciens Rīga – Valka»

Teksts: Elīna Kunga, Re:TV satura
redaktore

J

ūnija svētdienās, plkst. 19.30
Latvijas Reģionu Televīzijas
Re:TV kanālā būs skatāma jauna
pārraide – «Melodiskās mūzikas
raidījums Vilciens Rīga – Valka».
Izklaidējošais un informatīvais
raidījums ik nedēļu sāksies vilciena restorāna vagonā un aizvedīs
skatītājus muzikālā piedzīvojumā.
Katrā raidījumā viesosies sabiedrībā populāri mūziķi un izpildītāji,
tostarp:
• 7.jūnijā – «Bumerangs» un «Stradivari»;

• 14.jūnijā – meiteņu duets «Euphony» un «Ginc&Es»;
• 21.jūnijā – «Sestā jūdze»;
• 28.jūnijā – «Mākoņstūmēji» un
Jānis Bukums.
Skatītājiem būs iespēja ne tikai
labāk iepazīt šos māksliniekus, bet
arī izzināt dažādus mūzikas žanrus, atpūsties muzikālā gaisotnē
un piedalīties viktorīnā.
Interneta tiešraidi varēs skatīties
arī Re:TV kanāla mājas lapā www.
retv.lv. Raidījuma atkārtojums –
ceturtdienās kanāla Re:TV plkst.
23.30, bet internetā www.retv.lv/
raidījumi v

Valkas bibliotēkā līdz oktobra
beigām pieņem makulatūru

V

alkas bibliotēka sadarbībā ar SIA «Līgatnes papīrs» līdz šī gada
oktobra beigām aicina novada iedzīvotājus nodot makulatūru –
grāmatas, periodikas izdevumus un cita veida makulatūru (biroja
papīrs, avīzes, bukleti, kartona iepakojumi u.c.), kas pēc tam tiks nodoti
otrreizējai pārstrādei uzņēmumam SIA «Līgatnes papīrs».
Makulatūru pieņem Valkas bibliotēkā katru darba dienu. Nodošanas
laiku lūdzam saskaņot ar bibliotēku, zvanot pa tālruni 64723672. v
Valkas NCB kolektīvs

Nr. 67 2015.gada 28.maijā

10

Valgas - Valkas dvīņu pilsētas festivāla
«Skanošā Livonija» programma

Otrdien, 2.jūnijā

pirmo igauņu tautības pilsētas galvu
Johannesu Mertsonu, pirmo igauņu
skolu vadītāju Martu Pernu un pirmo
igauņu skolu skolotāju un komponistu izglītotāju Jāni Cimzi un igauņu
pirmo olimpisko čempionu, valdzēnieti Alfrēdu Neilandu. Uzvedumā
piedalās Valgas pilsētas vadītāji un
sabiedriskie darbinieki, jauktais koris
«Rõõm», tautas deju grupa «Pilleriin»
un muzikālā trupa «Kungla». Izrādes
režisore Sīri Peldsāre.
Vakars turpinās
■ Plkst. 20.30 – 24.00 zaļumballe. Spēlē Tomas Anni. Humoristiski iestarpinājumi no Oskara Lutsa humora prēmijas laureāta Margusa Abela.

Valgā
■ Plkst. 18.00 Valgas Pamatskolas
dziesmu un deju svētki «Sev» skolas
pagalmā (Kungla ielā 16). Vairāk nekā
stundu garajā koncertā varēsiet baudīt dažādas dejas, dziesmas, skečus
gan pašu skolas skolnieku, gan draugu skolas – Rīgas Igauņu Pamatskolas
Valkā
skolnieku sniegumā.
■ Plkst. 15.00 Valkas novadpētniecības muzejā Juri Varika (Igaunija) foTrešdien, 3.jūnijā
togrāfiju izstādes «Skaistākie mirkļi
Valgā
■ Plkst. 16.00 muzejā tiek atvērtas di- dabā» atklāšana.
vas izstādes. Ādas mākslinieku izstā- ■ Plkst. 16.00 Valga – Valka 431!
des «Tūkstoš un viens stāsts aiz ādas» Valkas novada domes priekšsēdētāja
kuratores ir Marje Taska un Rēta Varb- Venta Armanda Kraukļa un Valgas
lane, un Pērnavas Porcelāna apglezno- pilsētas galvas Kaleva Herka pieņemšanas biedrība «Lister» izstādes kura- šana Valkas kultūras namā (ar ielūgumiem).
tore ir Maja Kolossova.
■ Plkst. 18.00 Kultūras centrā atklāj ■ Plkst. 19.00 – 03.30 Roka festivāls
Valgas - Valkas mākslinieku kopiz- «Borderrock» Valkas brīvdabas estrādē.
stāde. Izstāde būs apskatāma līdz Valkas un Valgas pilsētas svētkos
Valkas brīvdabas estrādē notiks Igau31.augustam.
■ Plkst. 19.00 dziedošo aktieru gru- nijas un Latvijas kopīgi organizētais
pas «Kaunimate Aastate Vennaskond» mūzikas festivāls Borderrock jeb Rokoncerts «Skaistākās dziesmas uz lielā bežroks. Festivālā uzstāsies grupas
Karmafree, B Optimist, Laika Suns,
ekrāna» Kultūras centrā. Biļete 10 €.
Inokentijs Mārpls, Jānis Bukums,
The Sound Poets, Vennaskond (EST),
Ceturtdien, 4.jūnijā
Green Novice un Heaven Grey. 309.
Valgā
kabineta elektronikas teltī darbosies
■ No 4. līdz 7. jūnijam. TIVOLI PARKS Vibe55, NIKLĀVZ, Ubisound un DJ
Pärna bulvāra 17a skvēriņā. Atrakciju Gregfull. Biļetes var iegādāties «Piparks un tā 12 atrakcijas ir neatņema- letilevi» kasēs, internetā www.piletima daļa no tradicionālās Čehijas iz- levi.ee un pirms festivāla sākuma uz
klaides. 6. jūnijā parkā ciemosies «Sal- vietas.
dējuma svētku» varoņi pingvīni, kuri
Sestdien , 6. jūnijā
dalīs saldējumu, spēlēsies ar bērniem,
Valgā
un ar kuriem jūs varēsiet kopā fotografēties. Atvērts: C., P plkst. 15.00 – ■ Plkst. 8.00 – 16.00 Livonijas gada22.00, S., Sv plkst. 12.00 – 22.00. Biļešu tirgus Valgas centrā. Livonijas gacenas: 6 biļetes – 15 €; 4 biļetes - 12 €; 1 datirgus ir kļuvis par pazīstamu un
iecienītu ikgadēju pasākumu, ar babiļete - 2,50 €.
■ Plkst. 13.00 labāko skolas absolven- gātīgu kultūras programmu, tirdziņu,
tu pieņemšana pie Valgas pilsētas gal- loteriju, atrakcijām bērniem un daudz
vas Kaleva Herka Rātsnamā (ar ielū- ko citu. Pārdevējiem lūdzam reģistrēties līdz 5.jūnijam pa telefonu +372766
gumiem).
■ Plkst. 18.00 Valgas mūzikas skolas 9970, e-pasts: info@valgakultuurikekoncerts – akts «Suvehelinad»/ «Vasa- skus.ee. Visiem reģistrētajiem tirgus
ras skaņas» Kultūras centrā. Uzstājas vieta ir par brīvu, no tirgotājiem gaidām ziedojumu labdarības loterijai no
Mūzikas skolas skolēni un skolotāji.
■ Plkst. 18.00 – 21.00 Valgas pilsētas sava produktu klāsta.
meistarsacīkstes parka volejbolā. Vo- ■ Plkst. 11.00 – 12.30 kultūras proglejbola kluba «Viktorija» sacensību I rammas uz laukuma pie Kultūras cenposms Pedeles pludmales volejbola tra.
laukumā (4 pret 4). Atsevišķi sievie- ■ Plkst. 11.00 Valgas pilsētas meistes un vīrieši. Pieteikties pa tālruni tarsacīkstes pludmales volejbolā. Vo5039028 vai e-pastā: valgaviktooria@ lejbola kluba «Viktorija» sacensību I
hot.ee. Var reģistrēties uz vietas sacīk- posms Pedeles pludmales volejbola
laukumā. Atsevišķi sievietes un vīriešu dienā līdz 17.40.
ši. Pieteikties pa tālruni +372 503 9028
Piektdien, 5.jūnijā
vai e-pastā: valgaviktooria@hot.ee Var
Valgā
reģistrēties uz vietas sacīkšu dienā
■ Plkst. 12.00 Pedeles ielokā, uz mākslī- līdz plkst. 10.40.
gā zālāja, jauniešu futbola turnīrs (2003. ■ Plkst. 11.00 – 14.00 laukumā aiz
gadā dzimušiem un jaunākiem). Ko- Centrālās bibliotēkas lietoto grāmatu
mandā 7 spēlētāji, laukumā 5 + 1.
tirgus. Dod lietotās grāmatas atpakaļ
■ Plkst. 19.00 tematisks uzvedums apritē! Atnes tās līdz 6.jūnijam uz Val«Valgas pilsētas leģenda». Vasaras va- gas Centrālo bibliotēku vai paņem līkara krēslā pie 150 gadus vecā Valgas dzi uz tirdziņu! Šajā tirgū interesenti
Rātsnama atkal stāstīsim par pilsētu. var izvēlēties piemērotu grāmatu bez
Daļēji vēsturiskā, daļēji izdomātā stās- maksas.
tā redzēsim tos, kuri ierakstījuši sevi ■ Plkst. 13.00 Studijas «Joy» pavasara
Valgas vēsturē: pāvesta legātu An- koncerts «Gadi kā pērles» Kultūras
tonio Posevino, pāvesta sūtni Polijā centrā. Biļete 5 €.
Alberto Boloņetu, vācu augstmaņus ■ Plkst. 18.00 labdarības koncerts «SkaTīzenhauzenu un Ukskilu, Polijas ka- nošā dāvana» Valgas Sv. Jāņa baznīcā.
rali Stefanu Batoriju, Livonijas hro- Uzstājas Valgas un Valkas jaunie mūniķi, Valgas Rātsnama garu, Valgas ziķi. Tiks apbalvots goda pilsonis. Ienā-

kumi no koncerta tiks ziedoti Valgas Sv.
Jāņa baznīcas remontdarbiem.

Ceturtdiena 11.jūnijs Valgas 431.dzimšanas diena

Valgā
■ Plkst. 7.00 – 12.00 rīta kafija ar pilsētas vadītājiem pie Rātsnama.
■ Plkst. 11.00 Valgas un Valkas bērnudārzu bērnu svētku gājiens garām
Valgas Sv.Jāņa baznīcai pa Kesk ielu
līdz laukumam pie Kultūras centra.
Labo vēlmju gaisa balonu lidināšana,
kam sekos koncerts un kopīga svinīgās kūkas ēšana.
■ Plkst. 17.00 baudīsim mūziku «Säde» parkā kopā ar orķestri «Piirilinna
Bigbänd».
■ Plkst. 18.00 – 21.00 Valgas čempionāts parks volejbolā. Volejbola kluba
«Viktorija» sacensību II posms Pedeles
pludmales volejbola laukumā. Atsevišķi sievietes un vīrieši. Pieteikties
pa tālruni + 372 503 9028 vai e-pastā:
valgaviktooria@hot.ee Var reģistrēties
uz vietas sacīkšu dienā līdz 17.40.
■ Plkst. 19.00 Livonijas Jauniešu orķestra koncerts Kultūras centrā. LiSvētdien, 7. jūnijā
vonijas Jauniešu orķestrim aprit viens
Valgā
■ Plkst. 11.00 Mopēdu un zāles pļā- gads kopš pirmās uzstāšanās!.
vēju sacensības pie tirdzniecības cenIzstādes:
tra «Rimi». Sameklē savu mopēdu un
Valgā
droši nāc piedalīties! Pirmo reizi Val- ■ 1. jūnijs – 30.septembris Centrālajā
gā lielās zāliena traktoru sacīkstes. bibliotēkā izstāde «Tā es piepildu garo
Izbrauciet savu zālienu traktoru no dzīvi – Ernst Enno 140».
šķūņa un piedalieties!.
■ 3. – 27.jūnijs muzeja galerijā izstā■ Plkst. 11.30 pludmales cīkstēšanās de «Tūkstoš un viens stāsts aiz ādas»
Pedeles pludmales volejbola laukumā. un Pērnavas Porcelāna apgleznošanas
Dalībnieku svēršana sacensību die- biedrības «Lister» izstāde.
nā no 10.30 līdz 11.00. Uz cīkstēšanos ■ 4.jūnijs – 31.augusts Kultūras cengaidām visus pilsētas iedzīvotājus un trā Valgas - Valkas mākslinieku kopviesus.
izstāde.
■ Plkst. 13.00 Pedeles upes Laivu ral- ■ 4.jūnijs – 31.augusts Kultūras centrā
lijs. Uz sacensībām tradicionāli gai- Tirvas Mākslas studijas gleznu izstāde
dām visus pilsētniekus un pilsētas «Akmeņi runā, sienas tērgā».
viesus, kuri ir vismaz 14 gadus veci. ■ Valgas Militārais parks ir atvērts: C,
Vērtēs ne tikai labu fizisko sagatavo- P, P, O plkst. 8.00 – 16.00, S plkst. 9.00
tību, bet arī radošu pieeju tērpiem un – 15.00.
peldošajam materiālam. Laivu rallijs ■ Valgas Sv.Jāņa baznīca no 1816.gada.
norit abās valstīs.
Baznīca ir atvērta C, P plkst. 12.00 –
Pēc Laivu rallija turpinās mopēdu 16.00, S plkst. 11.00 – 16.00, Sv plkst.
un zālienu traktoru sacīkstes.
9.30 – 12.00.
Dienvidigaunijas senioru vasaras saValkā
rīkojums «Mantojums».
Sarīkojumā piedalās aptuveni 800 ■ 4. – 5.jūnijs Centrālajā bibliotēkā
dziedātāju, dejotāju un tautas muzi- «Laikraksts laikmetu griežos: «Ziekantu no Viru, Pelvas, Viljandes un meļlatvijai» – 90» un «Suvenīru glāzītes no Eiropas Savienības valstīm».
Valgas apriņķiem:
■ Plkst. 15.30 koru koncerts «Mājīgās Bibliotēkas darba laiks 10.00 – 18.00.
■ 4. – 5.jūnijs kultūras namā Starptaudziesmas» Valgas Sv. Jāņa baznīcā.
■ Plkst. 16.40 «Skanošā iela» – Valkas tiskās mākslas un kultūras biennāles
tautas muzikanti pavada festivāla da- «Dzīve» izstādes.
lībnieku parādi pa Kesk ielu uz stadio- ■ no 5.jūnija novadpētniecības muzejā
Juri Varika (Igaunija) fotogrāfiju izstānu.
■ Plkst. 18.00 sarīkojums «Mantotie de «Skaistākie mirkļi dabā». Muzeja
stāsti» Valgas centrālajā stadionā. Uzstā- darba laiks: O – P plkst. 11.00 – 18.00;
S, Sv plkst. 10.00 – 16.00; P – slēgts. v
jas tautas dejotāji un tautas mūziķi.

Valkā
■ Plkst. 9.30 – 10.00 Zemessardzes orķestris spēlē Valkas ģimnāzijas dārzā.
■ Plkst. 13.00 – 14.00 ieroču izstāde un
lauku virtuve pie Tēraudskolas.
■ Plkst. 14.30 goda gājiens no kultūras nama līdz K.Ulmaņa piemineklim,
svinīga Cēsu Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņa, ziedu nolikšana.
■ plkst. 16.00 – 03.30 roka festivāls «Borderrock» Valkas brīvdabas estrādē.
Kolmteist (EST), The Factor, Exit,
Mountainside (LT), Defeatem (EST),
Gelousy, Rebel Riot, Monro, Jumprava, Odd Hugo (EST), PND, All Day
Long. 309.kabineta elektronikas teltī
darbosies Toms Grēviņš, Krossfāters,
RAGAVA, YURI TCH un PA. Biļetes
var iegādāties «Piletilevi» kasēs, internetā www.piletilevi.ee un pirms festivāla sākuma uz vietas.
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Zinta Aleksejeva – Goda vecmāte

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcā

Valkas pilsēta

L
iega Poste 01.06., Silvi Semutsenko 01.06.,
Endels Toms 01.06., Laima Sviķe 02.06., Ai-

vars Laursons 02.06., Jānis Šicāns 04.06.,
Anna Ķimene 05.06., Soﬁja Bagana 06.06.,
Valdis Smans 07.06., Dzintra Druste 08.06.,
Vilnis Zīle 08.06., Jānis Balodis 08.06., Agita Giņko 10.06., Arnis Viducis 10.06., Ņina
Ivanova 10.06., Jānis Garozs 10.06., Rasma
Kuplā 10.06., Valdis Rogainis 11.06., Vilnis
Lapiņš 11.06., Elmārs Kuplais 12.06., Uldis
Muižarājs 12.06., Valerijs Vītols 12.06., Malda Ozoliņa 12.06., Igors Voškins 12.06., Ludmila Niedra 12.06., Andris Jansons 13.06.,
Jevgēnija Makarova 14.06., Tamara Liske
17.06., Dainis Jansons 18.06., Anita Kozlovska 18.06., Oļģerts Slapiņš 18.06., Ludmila Ļitvīnova 18.06., Māris Taube 19.06.,
Vladimirs Čerepovičs 19.06., Jānis Puriņš
19.06., Nellija Rancāne 20.06., Dzintra Buša
21.06., Anna Šveisberga 23.06., Aivars Leimans 27.06., Ingrīda Vabale 27.06., Viktors
Vasiļjevs 27.06., Vilma Rinkus 28.06., Laila
Ozoliņa 28.06., Ivars Bāliņš 29.06.

Ērģemes pagasts

D
aiga Ūdre 04.06., Nadežda Vaskova 05.06., Ilzīte Ārgale 09.06., Aija Poga

09.06., Dzintars Blaubergs 12.06., Laimons
Vilisters 16.06., Irīda Klaipa 17.06., Maiga
Putniņa 17.06., Visvaldis Rūsa 18.06., Antra
Pinne 20.06., Anita Āboliņa 23.06., Maiga
Blauberga 26.06., Juzefa Rengarte 30.06.

Kārķu pagasts

Inese Rozenfelde 09.06., Kārlis Pētersons
18.06., Rita Brūvele 19.06., Milija Kaužēna

30.06.

Valkas pagasts

B
oriss Zinkovs 14.06.; Edīte Ābena 15.06.;
Janīna Mieze 17.06.; Inārs Šalders 21.06.;
Danuta Tetere 24.06.; Irene Blaumane
25.06.; Uldis Drille 27.06.; Jānis Drille 27.06.;
Skaidrīte Bondare 30.06.

Vijciema pagasts

A

tis Zariņš 03.06., Ilga Silgale 05.06., Jānis Ragže 06.06., Aija Ilga Pebo 09.06., Visvaldis Trencis 9.06., Inese Jirgensone 19.06.,
Iveta Kūma 23.06., Ingrīda Gūtmane 30.06.

Zvārtavas pagasts

Elga Tetere 03.06.

Valkas novada dome

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.04.2015. līdz 15.05.2015.
reģistrēti:

6 bērni: 3 meitenītes – Laura, Enija un
Beāte Paula, un 3 zēni – Kārlis, Niks
un Eduards.
veicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

S

Valkas novada dome

V

idzemes slimnīcas vecmāte Zinta Aleksejeva
nozīmīgā dzīves jubilejā, sakot paldies par vecmātes profesijā nostrādātiem 57 gadiem, saņēmusi Goda
vecmātes titulu un Latvijas Vecmāšu asociācijas goda
rakstu.
Pēc Rīgas 1.medicīnas skolas beigšanas 1957.gadā
Z.Aleksejeva trīs gadus strādājusi Valkas rajona Vijciema
slimnīcā, pēc tam 28 gadus bijusi vecmāte Valkas rajona
slimnīcas dzemdību nodaļā, vēl pēc tam 19 gadus
strādājusi par vecmāti Valkas poliklīnikas un Valkas
slimnīcas sieviešu konsultācijā. Beidzamos astoņus gadus
Z.Aleksejeva strādā Vidzemes slimnīcas poliklīnikā
Valkā.
Citiem vārdiem – vecmāte Zinta Aleksejeva visu savu
darba mūžu veltījusi Valkas un tās apkārtnes sieviešu veselībai, bijusi kopā ar viņām no bērna ieņemšanas līdz pat
piedzimšanai un vēl ilgi pēc tam. Kolēģu raksturojumā
izskan cieņa un goddevība: Zinta Aleksejeva ir ļoti
profesionāla un dzīvesgudra vecmāte, vienmēr atsaucīga
un pozitīvi noskaņota. Ar apbrīnojamu enerģiju turpina
strādāt, no sirds un ar vislielāko atbildības izjūtu pilda
visus poliklīnikas vecmātes pienākumus. Dāsni dalās savā
bagātīgajā darba pieredzē, ir palīgs un paraugs jaunajiem
kolēģiem. v

Medicīniskā komisija jūnijā

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcā

M piektdien, 5.jūnijā no plkst. 9.00

strādās

edicīniskās komisijas speciālisti Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā

līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs,

oftalmologs (acu ārsts), otolaringologs (ausu kakla - deguna ārsts), narkologs un arodslimību

Kā ikdienā apsaimniekot atkritumus?

Teksts: Zane Leimane, SIA «ZAAO»
sabiedrisko attiecību speciāliste

J

au ierasts, ka vislielāko atkritumu apjomu
iedzīvotāji nodot dažādu organizētu akciju
laikā, tomēr SIA «ZAAO» atgādina, ka piedāvā
plašu pakalpojumu klāstu, kurus izmantojot,
iespējams atbrīvoties no nevajadzīgām lietām
ikdienā, īpašu akcijas laiku negaidot.
Sazinoties ar «ZAAO», klientu konsultanti,
izvērtējot mājsaimniecībā radušos atkritumu
veidus un apjomu, vienmēr ieteiks izdevīgāko
un ērtāko veidu kā no atkritumiem atbrīvoties.
Pirmkārt, kā to paredz pašvaldības saistošie
noteikumi, katram ēkas īpašniekam ir jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu regulāru izvešanu no īpašuma. Klientam ir iespēja izvērtēt ikdienas atkritumu apjomu un
pieteikt nepieciešamo konteineru tukšošanas
grafiku. «ZAAO» nodrošina iespēju konteinera
tukšošanas grafikā izdarīt izmaiņas, ja tomēr
rodas vairāk vai mazāk atkritumi kā iepriekš
plānots.
Otrkārt, jāatceras, ka sadzīves atkritumu
konteinera ātru piepildīšanos var novērst, iz-

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.04.2015. līdz 15.05.2015.
reģistrēti 8 mirušie:
Batramoviča Austra (1944.), Dubrovskis Vasilijs (1934.), Iļjins Jurijs (1937.),
Kuppejeva Gaļina (1941.), Masejevs
Ivans (1939.), Saveļjevs Pēteris ( 1946.),
Truskausks Petrs (1946.), Veremeja
Ļubova (1943.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

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

ārsts. Varēs veikt elektrokardiogrammas un
rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes.
Klientu ērtībām komisijas laikā būs iespējams
izdarīt arī audiometrijas un spirogrāfijas izmeklējumus.
Pieteikšanās uz komisiju poliklīnikas reģistratūrā Valkā – tālr. 64722307. v

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

mantojot šķirošanas iespējas. Valkas novadā ir
nodrošināta plaša otrreizējai pārstrādei derīgus
materiālu bezmaksas nodošanas infrastruktūra
– EKO laukums (pieņem pudeļu un burku stiklu,
logu stiklu, papīru, polietilēnu, metālu, sadzīves
elektrotehniku, krāsu bundžas, luminiscentās
lampas, baterijas, akumulatorus, riepas, eļļas
filtrus, koka paletes) un EKO punkti (papīra,
PET pudeļu, sadzīves ķīmijas un kosmētikas
iepakojuma, metāla, kā arī pudeļu un burku
stikla nodošanai). Adreses var noskaidrot
www.zaao.lv vai zvanot tālr. 64281250.
Vēl ir iespēja pieteikt nolietotas sadzīves elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecībām,
kuru «ZAAO» nodrošina bez maksas. Tāpat
skābbarības sagatavošanā izmantotās ruļļu
plēves tiek vāktas bez maksas. Tālrunis pieteikumiem 26132288.
Ja tiek veikts remonts vai plānota, piemēram,
pagraba, šķūnīša tīrīšana, iesakām konsultēties
«ZAAO »nestandarta atkritumu savākšanas
nodaļā ( tālr. 29225862). Jums ieteiks piemērotāko
risinājumu šo atkritumu savākšanai – piedāvājot
liela izmēra konteinerus vai maisus būvgružu
nodošanai. v

AICINA J.CIMZES VALKAS
MŪZIKAS SKOLA!

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola uzaicina
bērnus no 6 līdz 10 gadu vecumam pieteikties
2015. / 2016. mācību gadam kora, klavieru, vijoles, akordeona, kokles un pūšaminstrumentu
klasēs.
Jaunu audzēkņu uzņemšana/pārrunas notiks
no 1. līdz 3.jūnijam pl. 16.00 – 18.00 mūzikas
skolā. Iespējams mācīties muzikālo spēju attīstības grupā.
Gaidām J.Cimzes Mūzikas skolā Valkā,
Semināra ielā 25!
Tuvāka informācija: direktore Līga Veinberga
29356739, e-pasts: muzikas.skola@valka.lv 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
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Valkas novadā

Valkas novada aﬁšu stabs

sētas kultūras
Valnakasma pilpasākumi

• 1.jūnijā Valkas pilsētas kultūras
namā pasākums «Sveika, mīļā
vasariņa!».
no plkst. 14.00 1.stāva foajē – radošās darbnīcas «Esi iecietīgs, esi
labestīgs!»;
no plkst. 14.00 zālājā pie Lugažu
laukuma vai, ja laiks nebūs labs,
kultūras nama mazajā zālē – rotaļāšanās ar SIA PEPI RER jauno
produktu «IGLU Soft Blocks. krāsainajiem klučiem;
plkst. 16.30 2.stāva foajē LSK Valkas komitejas vizuālās mākslas
konkursa «Jaunais un interesantais man apkārt. darbu autoru apbalvošana;
plkst. 17.30 no kultūras nama –
Ģimeņu gājiens. Tajā aicinām piedalīties ģimenes ar bērniem, meitenes – ar leļļu ratiņiem, puikas –
ar riteņiem vai mašīnītēm, bet mazuļus – izrotātos ratiņos! Interesantāk izrotāto braucamrīku īpašnieki tiks pie balvām! Gājiens dosies no kultūras nama pa Em.Dārziņa ielu - Semināra ielu - Beverīnas
ielu - Raiņa ielu un atpakaļ līdz
kultūras namam;
plkst. 18.00 lielajā zālē bērnu koncerts un jaunāko, Latvijā ražoto
animācijas filmu programma
«Multenītes Pavasarī». Ieeja – 50
centi.
• 5.jūnijā plkst. 19.00 Valkas brīvdabas estrādē – rokfestivāls «Borderrock». Piedalīsies grupas «Karmafree», «B Optimist», «Laika
Suns», «Inokentijs Mārpls», Jānis
Bukums, «The Sound Poets», «Vennaskond» (EST), «Green Novice»
un «Heaven Grey». «309.kabineta»
teltī uzstāsies «Vibe55», Toms Grēviņš un DJ Gregfull. Biļešu iepriekšpārdošana visās Biļešu Servisa kasēs un internetā www.bilesuserviss.lv.
• 6.jūnijā – 2.Cēsu Skolnieku rotas
piemiņas karoga svinīgais pasākums:
no plkst. 9.30 līdz 10.00 Valkas
ģimnāzijas dārzā – spēlē Zemessardzes orķestris;
no plkst. 13.00 līdz 14.00 zālājā pie
Tēraudskolas – ieroču displejs, apskate un lauku virtuve (pusdienas);
plkst. 14.30 goda gājiens no Valkas pilsētas kultūras nama līdz
K.Ulmaņa piemineklim, pie K.Ulmaņa pieminekļa – svinīga Cēsu
Skolnieku rotas piemiņas karoga
maiņa, ziedu nolikšana.

• 6.jūnijā plkst. 14.00 Valkas brīvdabas estrādē rokfestivāls «Borderrock». Piedalīsies grupas «Kolmteist» (EST), «The Factor», «Saules krāsas», «Exit»,
«Mountainside» (LT), «Defeatem» (EST), «Gelousy»,
«Rebel Riot», «Monro», «Jumprava», «Odd Hugo»
(EST), «PND», «All Day Long». «309.kabineta» teltī
spēlēs «RAGAVA», «NIKLĀVZ», «YURI TCH» un
«PA». Biļešu iepriekšpārdošana visās Biļešu Servisa
kasēs un internetā www.bilesuserviss.lv.
• 14.jūnijā plkst. 14.00 pie piemiņas akmens blakus
Valkas stacijai – atceres brīdis «Piemiņu dēstiet kā kā
maigu puķi», veltīts komunistiskā genocīda upuriem.
• 27.jūnijā plkst. 19.00 pie kultūras nama (slikta laika
gadījumā- lielajā zālē) – Starptautiskā folkloras festivāla
«Baltica 2015» Ieskaņu sarīkojums «Starp Jāņiem un
Pēteriem». Piedalīsies Ziemeļvidzemes folkloras kopas
un viesi no Sēļiem un Valgas.

Izstādes Valkas pilsētas kultūras namā

Kārķu pagastā

• 23.jūnijā plkst. 19.00 – pie
pagasta pārvaldes ēkas Pļaušanas sacensības.
plkst. 20.00 jaunuzceltajā Dabas koncertzālē – Kārķu tautas nama pašdarbības kolektīvu teatrāls uzvedums «Jānis
meklē līgaviņu».

Jau sesto gadu sacensības pļaušanā ar rokas izkapti; vietējo
saimnieču darināto Jāņu sieru
un alus degustācija; Līgo vakara sagaidīšana kopā ar amatiermākslas kolektīvu priekšnesumiem un balle ar Jāņu rīta
atrakcijām.

• 13.jūnijā Vijciema pamatskolas izlaidums.
• 21.jūnijā no plkst.15.00 līdz
rītam Vasaras saulgrieži «Ielīcu
sētā». Dziedās un spēlēs grupas
vīru kopa «Vilki», grupas «AUTOBUSS DEBESĪS» un «AAA»,
DJ DZINTARS. Pļavas volejbols, radošās darbnīcas, pusnakts puskailais skrējiens un
daudzas citas aktivitātes. Biļešu
tirdzniecība Valkas pilsētas

kultūras namā un visās «Biļešu
serviss» kasēs, www.bilesuserviss.lv. Pirmās 500 biļetes
tikai EUR 7, pēc tam EUR 10.
Bērniem un jauniešiem līdz 18
gadiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
EUR 5. Ģimenes biļete (4 cilvēki)
EUR 30. Pirmsskolas vecuma
bērniem ieeja pasākumā bezmaksas.

Vijciema pagastā

• Līdz 29.maijam 1. un 2.stāva foajē Valkas Starptautiskās mākslas un kultūras biennāles «Dzīve» ietvaros Daigas Alises Freimanes (Francija) darbu
izstāde «Mājupceļš».
• Līdz 29.maijam 1.stāva pelēkajā zālē Valkas Starptautiskās mākslas un kultūras biennāles «Dzīve» Valeva Eleranda (Igaunija) darbu izstāde «Sešas reminisvār tavas pagastā
cences par Aspaziju».
• Līdz 30.maijam mazajā zālē – Māra Čačka grafiku
izstāde «Nenoteiktie, noteiktie un pateiktie».
• 1.jūnijā plkst. 11.00 pasākums bērniem «Orientēšanās
alkas TIB
bibliotēkā». Pasākums ar meklēšanu, atrašanu, pārģērbšanos,
• Valkas TIB darba laiks sākot no 15.maija līdz fotografēšanos un našķošanos.
15.septembrim: pirmdiena – sestdiena no 9.00 līdz • No 1. līdz 29.jūnijam Luturskolā
biedrība
«Atrodi
17.00, svētdiena no 10.00 līdz 14.00.
laiku sev» organizē alus
alkas novada
glāžu un kausu izstādi. Tiek
aicināti visi gan piedalīties ar
Centrālajā bibliotēkā
• No 1. līdz 30.jūnijam – izstāde «Mans vaļasprieks»: saviem eksponātiem, gan tikai
valcēnietes Gaidas Cirītes krustdūrienā veidotās glez- apskatīties.
• 7.jūnijā «Fifīgais riteņbraunas un rokdarbi.
• 1.jūnijā plkst. 11.00 – izstādes «Mans vaļasprieks» ciens». Dalībnieki: no 14 līdz
nenoteiktam vecumam. Riteņatklāšana.
• No 5. līdz 30.jūnijam – izstāde «Laikraksts laik- braucienā piedalās tikai izrotātie, izdaiļotie, izkrāšņotie vai
metu griežos»: «Ziemeļlatvijai» – 90.
vienu vārdu sakot «Fifīgie»
• No 15. līdz 30.jūnijam – izstāde «Radošais cilvēks –
velosipēdi.
Arno Jundze»: sveicam rakstnieku, kultūras žurnālistu • 13.jūnijā «Jāņu ielīgošana
50 gadu jubilejā.
• No 15. līdz 30.jūnijam – virtuāla izstāde «Līgo diena» bibliotēkas mājas lapā vpb.valka.lv.

Z

V
V

kas Bērnu
Bibliteliotē
ratūras nodaļā

• 1.jūnijā – «Prieks bērnu acīs, prieks mūsu sirdīs. 1.
jūnijā – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena»: radošas, izglītojošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes
visas dienas garumā.
• 2., 9., 16., 30.jūnijā – «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst
– randiņš bibliotēkā»: papļāpāsim un paspēlēsim, kaut
ko uzzīmēsim un izveidosim. Ko un par ko – uzzināsi,
kad tiksimies!

Ērģemes pagastā

• 10.jūnijā plkst. 11.00 Turnas tautas namā tikšanās
ar novadnieci Ausmu Kurpnieci
• 23.jūnijā plkst. 20.30 laukumā pie Turnas pieturas
Līgo vakara teatralizēts uzvedums «Limuzīns vientuļai
sievietei» jeb «Divi vienā», pēc tam balle kopā ar grupu
«Blēži».

L

ugažu muižā

• 26.jūnijā plkst. 20.00 «Pēterdienas jampadracis
Lugažmuižas parkā». Būs dejas, dziesmas, lielais
pēcjāņu ugunskurs. Pēc koncerta zaļumballe ar DJ,
plkst 23.00 konkurss – baleta nakts deja uz skatuves.
• No 1.jūnija līdz 15.jūnijam Saieta namā «Lugažu
muiža» bibliotēkas telpās un mazajā zālē, ieskandinot
Jāņus būs apskatāma Turnas tautas nama lietišķās
mākslas studijas darbu izstāde. Būs apskatāmi gan noausti jau gatavi tautas tērpi, gan mūsu novada un
tuvāko novadu raksti jostās, brunčos, segās un
spilvenos.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku
nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai
www.valka.lv vai interesējieties
pie pasākuma rīkotājiem!

Zvārtavas pagastā». Būs Lielā
vainaga pīšana, vainagu pīšanas darbnīca – bērniem, danči
ar «Kaktu balles muzikantiem»,
Jāņu īpašās zupas degustācija.
• Līdz 15.junijam Mierkalna
bibliotēkā Ineses Petrovas
sakrāto aitiņu kolekcija.
• No 1. līdz 30.jūnijam izstāde «Vasara – ceļojumu laiks»
Apskatāmi materiāli un grāmatas par dažādām valstīm.
• No 1.jūnija līdz 31.augustam
konkurss skolēnu brīvlaikā
«Garākais grāmatu tārpiņš».
Konkurss skolas vecuma bērniem par to, kurš vasaras
brīvlaikā izlasīs visvairāk bibliotēkas grāmatu.

