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Lielas dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.

N

ovēlam labā noskaņojumā
pavadīt priecīgas, svētīgas
un saulainas Lieldienas!
Valkas novada dome
Foto: Sintija Kvēpa

Tuvojas garšīgākais pavasara piedzīvojums –
16.Lielais labdarības robežtirgus!

Š

S

veiciens pavasarī!

Klāt pavasara saulgrieži –
varbūt ārā vēl nav tik silts
kā gribētos, tomēr silda doma
par to, ka vasara vairs nav aiz
kalniem.
«Valkas Novada Vēstis»
pagājušajā mēnesī sagaidīja
100.jubilejas numura
iznākšanu. Tas bija arī pēdējais
numurs, kurā publicējām to
cilvēku vārdus, kuri piedzimuši
un aizvadīti mūžībā.
2018.gada 25.maijā stāsies
spēkā Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu
apriti.
Tā ir arī atbilde uz vairākkārt
saņemtiem jautājumiem par
to, kāpēc «Novada Vēstīs» vairs
nepublicējam jubilāru vārdus.
Šajā numurā suminām mūsu
lauksaimniekus un sakoptāko
īpašumu saimniekus. Paldies
Sniedzei Ragžei par svētku
radīšanu mūsu cilvēkiem!
Īpaši suminām valcēnieti –
divkārtēju pasaules čempionu
parabobslejā – Arturu Klotu ar
olimpisko zeltu.
Lai veiksme pavada arī
turpmāk!
Priecīgas Lieldienas mums
visiem!

Zane Brūvere - Kvēpa

ogad Robežtirgus norises laiks ir 5. un 6.maijs.
Pasākums nemainīgi vienos tirgotājus gan no
Latvijas un Igaunijas, gan no tālākām valstīm. Atrakcijas un mūzika priecēs kā mazos tā arī lielos tirgus apmeklētājus divu dienu garumā.
Robežtirgus laikā notiks jau 5.konkurss gaļas ražotājiem jeb «5.Starptautiskais gaļas un desu festivāls». Konkursā aicināti piedalīties gan uzņēmumi,
kas ražo pārtiku, gan mājražotāji. Desu un žāvējumu
kvalitāti vērtēs žūrija. Konkursā var piedalīties ar produktiem: desas – vārītās, pusžāvētās, žāvētās, cieti žāvētās, asinsdesas, putraimu desas, kupāti un citas un
žāvētas gaļas produkti (cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas
gaļa u.c.). Tiks noteikti laureāti šādās nominācijās:
«Gardākā desa» un «Gardākais žāvējums».
«Produkti tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem – garša,
vizuālais izskats, smarža, un produkta dabiskums, vietējo
izejvielu izmantošana,» stāsta pašvaldības pārstāve Sniedze Ragže.
Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem var vērtēt
arī īpašus, attiecīgajam produktam atbilstošus kritērijus, piemēram: videi draudzīga saimniekošana vai risinājumi, oriģinalitāte, īpašs ieguldījums un darba kvalitāte. Par to žūrija var piešķirt pārsteiguma balvas.
Jau ceturto gadu Robežtirgus laikā 5.maijā norisināsies arī gaļas grilēšanas svētki jeb Valkas / Valgas Barbekjū konkurss «Grils bez robežām 2018», kurā individuālie dalībnieki vai komandas sacentīsies gaļas
marinēšanā un cepšanā.
Vairāk informācijas par konkursu – nolikumā, Valkas novada mājaslapā, sadaļā Kultūra / Nolikumi.
Dalību konkursos var pieteikt, rakstot uz e-pastu:
sniedze.ragze@valka.lv, kā arī zvanot pa telefonu +371
26488684 Sniedzei Ragžei.
6.maijā garšas piedzīvojumi turpināsies un īpašu
noskaņu radīs māmiņu dienai veltīti koncerti.
Labdarības loterija, tirgotāju andelēšanās, plaša kultūras programma, strītbols, izklaides bērniem, umurkumurs, zaļumballe un citas aktivitātes sagaida Robežtirgus apmeklētājus un dalībniekus!
Tūrisma informācijas biroja vadītājs Dainis Čapiņš
aicina tirgotājus pieteikt vietu tirgū savlaicīgi: «Šogad,
kā ierasts, ir elektroniska reģistrācija ar konkrētas
tirdzniecības vietas rezervāciju un priekšapmaksu.
Pirms reģistrācijas lūdzam izlasīt tirgus nolikumu un
neskaidrību gadījumā jautāt papildus informāciju tūrisma biroja darbiniekiem».

Jau tradicionāli Robežtirgus ideja un mērķis ir
labdarība un tirgū iegūtie līdzekļi par tirdzniecības
vietu nomu un loteriju tiek atvēlēti kādam konkrētam mērķim.
Šogad visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu plānots izlietot apstiprinātajam mērķim – velosipēdu nomas paplašināšanai un Valkas/Valgas pilsētu labiekārtošanai.
Tradicionāli Robežtirgus laikā notiek arī labdarības
loterija, kuras balvu fondu veido uzņēmēju, iestāžu un
privātpersonu saziedotās lietas. Pieteikt balvas loterijai var zvanot vai rakstot loterijas rīkotājiem – Valkas
Rotari klubam vai Tūrisma informācijas birojam (Tālr.:
64725522, 26446602, tib@valka.lv), kā arī vienkārši tās
nogādāt Rīgas ielā 22, Valkā. z
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Aicinām piedalīties
Starptautiskajai ģimenes dienai
veltītajos pasākumos 12.maijā!

Tuvojas 39.Cimzes
mūzikas dienas

Teksts: Līga Veinberga,
Valkas Mūzikas skolas direktore

S

Teksts: Māra Zeltiņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

S

kaistajā, šogad ļoti cerīgajā maija ziedēšanas laikā pašvaldība
rīkos nu jau tradicionālo STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTO PASĀKUMU – SUDRABA
LAIMES KAROTĪŠU SVĒTKUS iepriekšējā gadā dzimušajiem mūsu novada bērniem. Uz pasākumu, kas notiks Valkas pilsētas Kultūras namā
12.maijā, tiks izsūtīti ielūgumi novada
ģimenītēm, kuras 2017.gadā piedzīvojušas brīnišķīgo notikumu – bērniņa
piedzimšanu! Būs priekšnesumi, pašvaldības dāvana – sudraba karotīte ar
novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu, taps visu 2017.gadā dzimušo
bērnu un viņu vecāku kopbilde.
12.maijā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa par godu Starptautiska-

jai ģimenes dienai organizē arī nu jau
tradicionālo BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJU DIENU. Jaunajiem pāriem nebūs jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet tikai valsts nodeva – EUR 14.00, un šī bezmaksas laulību diena paredzēta pāriem, kuri nevēlas vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar daudziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar saviem
vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem.
Ceram sagaidīt gan jaunas ģimenītes
ar esošiem vai gaidāmiem mazuļiem,
gan arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši
daudzus gadus un kuriem jāsakārto
tikai attiecību juridiskā daļa.
Atgādinu, ka pieteikšanās laulību
reģistrācijai līdz 11.aprīlim!
Tuvāka informācija par abiem pasākumiem Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, vai
pa tālruņiem 64781556, 64781557. z

ajūtot pirmos pavasarīgos saules starus, un
dzirdot zīlīšu priecīgo čivināšanu, ir skaidrs, ka Valkā
tuvojas Cimzes mūzikas
dienas, pēc kārtas nu jau 39.
Lai pienācīgi sagatavotos
dižā novadnieka zīmē organizētajiem
muzikālajiem pasākumiem, idejas un
ieceres Valkas Mūzikas skolā tika vāktas kopā jau no rudens. Izsūtīti ielūgumi un informācija interesentiem, atliek veikt pēdējos darbiņus, lai tradicionāli visi, kas ieradīsies uz Cimzes
mūzikas dienu pasākumiem, justos
gaidīti un varētu pēc iespējas labāk izbaudīt kopā pavadīto laiku. Šā gada
Cimzes mūzikas dienu pasākumi salīdzinoši būs vairāk nekā iepriekšējā.
Mūzikas mīļotājiem būs iespēja apmeklēt trīs atšķirīgus koncertus, viens
no tiem būs festivāla formā, kas pulcinās gan pašmāju jaunos mūziķus, gan
viesus no tālienes. Uz izglītojošu semināru, kas domāts tiem, kas māca
bērniem mūziku, sagaidām mūzikas
skolotājus no visas Vidzemes. Mūzikas dienas noslēgsim Valkas kultūras
namā ar Valgas Jauniešu simfoniskā
orķestra «Livonija», (kurā spēlē mūsu

jaunās vijolnieces, flautiste un skolas
direktore) koncertu, kurā piedalīsies
arī Valkas Mūzikas skolas audzēkņi.
Vēlam izbaudīt pavasara atmodu
un atvērt sirdi mūzikai! Būsim priecīgi viens otru sastapt Cimzes mūzikas
dienu pasākumos!
• 8.aprīlis plkst. 11.15 – 39.Cimzes
mūzikas dienu ieskaņu koncerts Valkas ev. Lut. Baznīcā, piedalās J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolas audzēkņi.
• 11.aprīlī plkst. 10.00 Vidzemes mūzikas skolotāju seminārs Valkas Mūzikas skolā (interesentiem dalības
maksa 5 euro).
• 12.aprīlis plkst. 12.00 Jāņa Cimzes
Starptautiskais instrumentālo trio festivāls Valkas Mūzikas skolā. Ieeja brīva.
• 15.aprīlī plkst. 16.00 Valgas Jauniešu simfoniskā orķestra «Livonija»
koncerts Valkas kultūras namā. Ieeja
brīva. z

Valkas novada mazo vokālistu
konkursi «Cālis» 2018 un
«Visi putni skaisti dzied» 2018

29.

aprīlī plkst. 15.00 J.
Cimzes Valkas mūzikas skolā notiks Valkas novada mazo vokālistu konkursi
«Cālis» 2018 un «Visi putni
skaisti dzied» 2018.
Abos konkursos aicinām pieteikties
mazos dziedātājus no Valkas novada
(dalībnieku skaits nav ierobežots).
Konkursā «Cālis» 2018 var pieteikt
dalībniekus līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot), bet mazo vokālistu konkursā
«Visi putni skaisti dzied» 2018 – dalībniekus līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot).
Dalības maksa konkursos – 3 eiro.
To var samaksāt Valkas pilsētas kultūras nama kasē katru darba dienu no
8.00 līdz 20.00.
Konkursu mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma bērnu un jaunāko klašu skolēnu muzikālo spēju attīstību.
Katram konkursantam pēc brīvas iz-

vēles jāsagatavo 1 dziesma, kas atbilst
dziedātāja vecumam un balss spējām.
Dziesmu var dziedāt gan a capella,
gan mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Mazo vokālistu
dziedāšanu, muzikalitāti un vokālās
dotības vērtēs profesionāla žūrija. Visi
mazie dziedātāji saņems diplomus un
piemiņas balvas.
Aicinām vecākus un mūzikas skolotājus pieteikt mazos konkursantus
līdz 20.aprīlim, aizpildot pieteikuma
anketas (tās var lejuplādēt Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā
kultūra - nolikumi 2018, vai saņemt
elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz
e-pastu: liga.pandalone@valka.lv).
Konkursa dienā no plkst. 13.00 mazajiem dziedātājiem būs nodrošināti
mēģinājumi un konkursa apskaņošana.
Uz tikšanos J.Cimzes Valkas mūzikas skolā! z

Pasākums «Satiec savu meistaru»

N

o 6. līdz 8.aprīlim jau
desmito reizi visā Latvijā notiks pasākums «Satiec
savu meistaru».

«Satiec savu meistaru» pasākuma
būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai
par cilvēku, par viņa zināšanām un
prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Pasākuma «Satiec savu meistaru»
ietvaros ikviens aicināts piedalīties
meistardarbnīcās, individuālās nodarbībās, atvērtās darbnīcās, paraugdemonstrējumos, lekcijās, koncertos
vai dančos un kopīgā muzicēšanā.
Satikt savu meistaru varēs Latvijas
pilsētu un novadu bibliotēkās, muzejos, kultūras centros, izglītības iestādēs un meistaru dzīvesvietās.
Šogad Valkas novadā:
6.aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.30
bērnu un jauniešu interešu centrā

«Mice», Valkā, Semināra ielā 27 aušana un auduma apstrāde pēc aušanas.
6. un 7.aprīlī no plkst. 10.00 līdz
14.00 TLMS «Saulīte» telpās Valkas
pilsētas kultūras namā Em.Dārziņa
ielā 8 jostu un prievīšu segu aušana.
7.aprīlī no plkst.11.00 līdz 14.00 Līvija Kreile, TDM, Turnas Tautas
namā, Ērģemes pagasta «Valžkalni»,
aicina saimnieces un interesentus
savstarpējās pieredzes apmaiņas nolūkā uz Vidzemes kulinārā mantojuma – putraimu desu izgatavošanas
procesa izzināšanu, gatavošanu un
degustāciju.
Piedalīties pasākumā «Satiec savu
meistaru» aicina Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas
novadu un pilsētu pašvaldībām. z
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Piektās Lauku balles laureāti

Teksts: Sniedze Ragže, Valkas novada domes kooperācijas speciāliste

Valkas novada sakoptāko īpašumu saraksts

• Kārķu pagasts: 1. «Gaidas» – Lija un Jānis Krūkliņi
• Ērģemes pagasts: 2. «Kalnciņi» – Inese un Ingars Stūri

3. «Stūrīši» – Dace un Arturs Kazaki

• Valkas pagasts: 4. Māja nr. 6 – Inga Anže
• Valkas pilsēta: 5. Pumpura iela 10 b – Vera Dzene
• Vijciema pagasts: 6. «Miglīši» – Ilze un Dzintars Punduri

7. «Kākliņi» – Mārīte un Nikolajs Sokovi

Vijciema pagasts

19. Z/S «Vecbūdas» – par nerimstošu saimniecības attīstību, izaugsmi un
ilglaicību;
20. Z/S «Lejasbāci» – par stabilu ģimenes saimniekošanu laukos;
21. Z/S «Jaunkairi» – par raženu un noturīgu darbu daudznozaru
ģimenes saimniecībā;
22. Anitai Lotiņai – par radošu saimniekošanu laukos;
23. Brigitai un Voldemāram Brūzīšiem – par intelektuālu atbalstu
lauksaimniekiem un videi draudzīgu saimniekošanu laukos. z

• Zvārtavas pagasts: 8. «Cunci» – Dzintars Gulbis

9. Gaujas iela 20 – Agita Lielgalve

Lauksaimnieki, kuriem ir īpašās pateicības (saimniecības un
personības, kuras ir izcilas savā darbā piecu gadu laikā)

1. Z/S «Kalnieši» – Inese un Jānis Anžes – par raženu darbu un
graudsaimniecības izaugsmi;
2. SIA «Valdro Agro» – Māra Bondare Petersena un Mogens Petersens
– par raženāko saimniecību novadā, jaunu produktu ražošanu un
nodarbinātības veicināšanu;
3. Z/S «Dambīši» – Mārtiņš Kreilis – par saimniecības attīstību un
izaugsmi, par atsaucību un dāsnumu pagasta un novada dzīvē;
4. Z/S «Lejasciņi» – Vilim Jansonam un Kristapam Sulam – par modernas
graudkopības saimniecības izaugsmi, par dalīšanos ar zināšanām un
pieredzi, par inovācijām un tradīcijām lauksaimniecībā;
5. Z/S «Purmaļi» – Vilnim Vehi – par nemitīgu dārzeņu saimniecības
izaugsmi, par produkcijas kvalitāti un dažādību, par aktīvu nodarbinātības
veicināšanu novadā;
6. Jānim Kramam – par aktīvu atbalstu un sapratni lauksaimniekiem,
lauku uzņēmējiem un savas zemes kopējiem Ērģemes pagastā;
7. Z/S «Jasmīni» – Varim un Edmundam Juškeviciem – par daudznozaru
saimniecības attīstību un aktīvu investīciju piesaisti;
8. Igoram Ignatjevam – par izcilas kvalitātes produkta ražošanu;
9. Sandrai Pilskalnei – par radošu sirds darbu laukos, par spēju atrast un
parādīt citiem izcilo, skaisto un vērtīgo savā pagastā;
10. Inārai Pakalnai un Z/S «Piekalnes» – par gudru saimniekošanu
laukos, par saimniecības izaugsmi, par dalīšanos zināšanās un pieredzē
gan novada, gan valsts, gan starptautiskā līmenī;
11. Z/S «Lāčupu» ferma – par lielāko investīciju piesaisti un apguvi, par
modernas piensaimniecības attīstību, par sadarbību ar pašvaldību;
12. Mārtiņam Simsonam un Z/S «Jaunpuņģi» – par modernas
piensaimniecības attīstību, par atvērtumu un atsaucību, par krietnu
darbu;
13. Daigai Loginai un Z/S «Avoti» – par noturību un prasmīgu
saimniekošanu, par krietnu un raženu darbu un optimismu;
14. Z/S «Kāršupes» – Dairim Ziemiņam – par krietnu un neatlaidīgu
darbu, par saimniecības attīstību un izaugsmi;
15. Kristapam Builim – par aktīvu saimniekošanu un daudzveidīgu
uzņēmējdarbību.

Valkas novada domes pateicības saņem lauksaimnieki, kuri ar savu darbu un neatlaidību ir pierādījuši, ka Latvijas nākotne ir laukos.

Lauku ballē apbalvotie lauksaimnieki
Valkas pagasts:

1. Atis Empelis – par saimniecības izaugsmi un aktīvu sabiedrisko darbu
pagastā;
2. Aivars Krastiņš – par ilggadīgu un stabilu darbu graudkopības nozarē;
3. Ivars Eglītis – par stabilu un noturīgu saimniekošanu laukos;
4. SIA «Ķeizari 1» – par ražošanas paplašināšanu, attīstību un darba vietu
nodrošinājumu;
5. Valdis Pīrs – par daudznozaru saimniecības attīstību un izaugsmi.

Piektajā Lauku ballē pateicības saņem novada izcilnieki – sava aroda pratēji.

Zvārtavas pagasts

6. Z/S «Vasi» – par lopkopības saimniecības izaugsmi un noturību;
7. Z/S «Lejiņas» – par krietnu un raženu darbu laukos;
8. Z/S «Lejasvecumkalni» – par piensaimniecības attīstību un noturīgu
saimniekošanu.

Kārķu pagasts

9. Z/S «Tūži» – par sekmīgu ģimenes saimniecības izaugsmi un attīstību;
10. Rudītei un Andrim Meirēniem – par noturīgu saimniecības attīstību;
11. Rudītei un Normundam Tenteriem – par ģimenisku saimniekošanu
un aktīvu dalību mājražotāju pasākumos;
12. Rutai Bezšapočņikovai un Z/S «Apiņi» – par bioloģisko dārzeņu un
ogu produkcijas ražošanu;
13. Kasparam Builim un Z/S «Kalniņi» – par saimniecības izaugsmi un
jaunu lauksaimniecības zemju apgūšanu.

Ērģemes pagasts

14. Kristapam Sulam – par mūsu novada vārda daudzināšanu un pasaulē
nešanu;
15. Aleksandram Lukovskim – par graudsaimniecības attīstību, izturību
un neatlaidību;
16. Ilzei un Jānim Vaļģiem – par aizaugušo un neizmantoto zemju
atgūšanu lauksaimniecībai;
17. Jānim un Mārtiņam Čākuriem – par tehnisko atbalstu
lauksaimniekiem;
18. Krišjānim Zintim Putniņam – par veiksmīgu jauna produkta
radīšanu.

Skaistums glābs pasauli – «Pateicības» saņem sakoptāko īpašumu saimnieki.

2.aprīlī plkst. 14.00 Valkas pilsētas kultūras
namā notiks Dziesmu svētku ieskaņu
koncerts «Gavilējam saulei»

V

idzemes senioru koru sadziedāšanās Valkas pilsētas kultūras namā
notiks jau ceturto pavasari. Šajā koncertā uzstāsies senioru kori no
Cēsīm, Siguldas, Inčukalna, Valmieras, Smiltenes un, protams, arī koris
«Dziesmu rota» Valkas. Koncertā piedalīsies arī deju kolektīvs «Zelta rudens». Ieeja - brīva.

P
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agastos: Kārķos

Aicina gatavoties Kārķu Meža
dienām un koka auto sacensībām

Teksts: Sandra Pilskalne

P

iektdien, 4.maijā Kārķos
notiks 15.Meža dienas. Kā
vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Meža dienu ieskaņas pasākumi
sāksies jau 3.maija, kad notiks izglītojošs seminārs un ekskursija «No zemes līdz debesīm», kurā plānots iepazīt dižkokus, dižus akmeņus, apmeklēsim SIA «Rūjakmens», kur talantīga
akmeņkaļa Kaspara Apša vadībā top
akmens bruģis, apdares plāksnes, kā
arī ekskluzīvi interjera priekšmeti no
akmens. Pēc tam dosimies uz Naukšēnu pagasta «Jaunlambikām», kur iepazīsim modernu un mūsdienīgu ražotni, kas gatavo mūža mājas. Kā jau
ierasts, Kārķos jau vakarā sabrauks
studenti un mazpulcēni. Meža dienu
priekšvakarā ikviens aicināts uz
«Jaunrozēnu» māju Veckārķu muižas
leduspagrabu, kur notiks grupas «Viršu medus» koncerts.
4.maijā Meža dienu atklāšana
pulksten 9.00. Pēc tam dosimies uz
vairāk nekā 10 darba objektiem, darbosies Zaļā koka darbnīca, Rūķa Dabas bodīte. Ikviens aicināts piedalīties
izstādē «No otas līdz slotai» un iegūt
pārsteigumu balvas. Jāpiebilst, ka šo-

gad gada dzīvnieks ir vāvere un izstādes eksponātu gatavošanai var pieiet
absolūti radoši – sākot no vāverastes
otiņām, līdz pirtsslotām un visdažādākajām saimniecībā noderīgām slotām, kurās var kaut ko ievīt, iepīt vai
varbūt izgatavot interesantu slotaskātu. Pulksten 13.00 būs kopīgs mielasts un atpūta ar alpīnisma un u.c.
atraktīvām aktivitātēm. Pulksten
14.00 notiks 6.Starptautiskās koka
auto sacensības. Pasākumu vadīs TV
sporta žurnālists Armands Tripāns.
Labu omu uzturēs un vakarā tautas
namā ballē spēlēs grupa «Lauku muzikanti».
Aicinām jau brīvos brīžos gatavoties pasākumam – gatavot koka auto
un slotas. To visu var darīt individuāli vai arī kopā ar draugiem un ģimeni. Gadiem nav nozīmes – šajās nodarbēs var iesaistīties sākot no bērnudārza vecuma līdz 100 gadiem, jo padoms,
dzīvespieredze un radošums te lieti
noderēs. Šo sacensību rekorda uzrādītājam balvā EP deputāta Arta Pabrika
dāvāts brauciens uz Briseli. Katras
klases pirmo trīs vietu ieguvējiem –
sponsoru īpaši sarūpētas balvas. Lai
labāk varētu sagatavoties, aicinām iepazītie ar koka auto sacensību nolikumu.
Būsiet patiesi gaidīti Kārķos! z

LAD apstiprina Kārķu
iniciatīvas veicināšanas biedrība
«Ugunspuķe» projekta iesniegumu

Lielā talka 2018
Valkas novadā

• Kārķu un Ērģemes pagastos
talcinieki aicināti pulcēties 28.
aprīlī plkst.10.00
Lielajā talkas dienā plānots
sapost Ērģemes kapus – «Iztīrīsim apkārt esošo pamežu, kā arī
likvidēsim kapu vidū izveidotās
nelielās izgāztuves. Blakus kapu
teritorijai ir Ērģemes parks – tur
tīrīsim pamežu un būs vajadzīgas daudz darba rokas», stāsta
pagastu pārvaldnieks Pēteris
Pētersons. Talkas dienā būs arī
arborists, kurš izāģēs bīstamos
koku zarus pie kapličas, lai kapusvētkos un izvadīšanas brīžos
būtu droši stāvēt zem šiem lielajiem kokiem.
«Ja laiks atļaus un būs mums
kāds palīgs ar tehniku, veidosim
akmens sētas krāvumu arī sētai
Valkas pusē», piebilst P.Pētersons. Ierosinājumos vērsties pie
pagasta pārvaldes vadītāja Pētera Pētersona (mob. 26280656).
• Zvārtavas pagastā Mierkalna
tautas nama vadītāja Evija Zeme
aicina 28.aprīlī plkst. 10.00 uz
lielo talku, kur plānots sakopt
Mierkalna tautas nama un ciemata teritoriju.
• Vijciema pagastā talka notiks
28.aprīlī, kur no plkst. 10.00 aicina sakopt Celīškalnu un atpūtas

K

vietu Gaujmalā pie Kankarīšu
ieža.
• Valkā, kā ierasts, talka notiks
28.aprīlī. Pulcēšanās – plkst. 9.00
Tikšanās pie Valkas pilsētas kultūras nama. Dome nodrošinās
grābekļus, cimdus, talciniekiem
piedāvās tēju un pīrādziņus. Talkošana – Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas apkārtne. Entuziastus aicina talkot vietā, kur būs
Mežaparks – gar Strauta ielu.
Plānots zāģēt krūmus, savākt atkritumus. Kā katru gadu visi aicināti sakopt Zāģezera apkārtni
un estyrādes teritoriju.
Latvijas simtgadē aicinām
būt īpaši aktīviem un padarīt
vienu Latvijas stūrīti krietni
skaistāku un tīrāku! z

ārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība «Ugunspuķe» ir saņēmusi informāciju
no Lauku atbalsta dienesta par
to, ka ir apstiprināts biedrības
iesniegtais projekts «Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana» LEADER programmā.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.1. rīcības «Dabas
un kultūras objektu sakārtošana un
pieejamības uzlabošana» ietvaros.
Projektu apstiprināšanai virzīja
biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekts tiks īstenots no 2018.gada
8.februāra līdz 2018.gada 31.augustam. Projektu ietvaros plānots labie-

kārtot/uzlabot biedrībai piederošo
koncertzāli Kārķu centrā. Projektā ir
plānotas vairākas aktivitātes: uzstādīt transformējamas dekoratīvās sienas, kas pielāgotas koncertzāles unikālajam dizainam; veikt ārējo sienu
apdari un uzstādīt notekūdeņu sistēmu; iegādāties saliekamos krēslus
(30 gab.) un galdus (6 gab.) masu pasākumiem; izgatavot un koncertzāles teritorijā izvietot dekoratīvas
puķu kastes (8 gab.), iegādāties portatīvu akustisko sistēmu ar mikrofoniem.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 8184,00 EUR, tai skaitā
ELFLA finansējums ir 7667,76 EUR
jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 818,40 EUR
apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām.
Informāciju sagatavoja: Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība «Ugunspuķe» z
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Aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību prof ilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros aprīlī

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes
Sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā. (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros
pirms gada aprīlī tika uzsāktas vairākas aktivitātes un 2018.gada aprīļa mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:
•
katru pirmdienu, plkst. 18:15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, notiek 40 minūšu garas
fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada»
cikla ietvaros.
• katru otrdienu un ceturtdienu, plkst. 9:00 –
10:00, Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, notiek pasākumu
cikls «Vingrošana senioriem 2017. – 2019.gadā».
• no 2018.gada 3.aprīļa, katru otrdienu, plkst.
16:00, Kārķu pagastā, Kārķu t/n, notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.

gada» cikla ietvaros (līdz 2018.gada 22.maijam).
• katru trešdienu, plkst.18:15, Ērģemes pagastā,
Ērģemes pamatskolas sporta zālē, notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.
gada» cikla ietvaros (līdz 2018.gada 9.maijam).
• 24.aprīlī, plkst. 15:00, Valkā, Latvijas Sarkanā
Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, 2.
stāvā, aicināti visi interesenti uz kārtējo praktisku, izglītojošu nodarbību par ekonomiska, veselīga uztura tēmu pasākumu ciklā «Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga
uztura tēmu 2017. – 2019.gadā».
• plānota arī papildinošu aktivitāšu īstenošana
pēc skriešanas seriāla «Optimists» – iespēja noteikt savu ķermeņa masas indeksu un nobaudīt
veselīgo našķi – produktu, kas patīk sirdij (Latvijā
ražotie graudaugu batoniņi). Skriešanas seriāla
«Optimists» dalībnieki aicināti šo iespēju izmantot arī šīs sezonas «Pavasara» kārtā: 26.aprīlī, 3.
maijā, 10.maijā, 17.maijā, 24.maijā un 31.maijā.
Nodarbības un lekcijas notiek BEZ MAKSAS!!!
Aicināti visi Valkas novada iedzīvotāji piedalīties sev interesējošos iepriekš minētajos pasākumos! z

Valsts darba inspekcija Valkā 13.aprīlī
Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes
Sabiedrības veselības organizatore

P

iektdien, 13.aprīlī, no plkst. 9:30 līdz plkst.
12:30, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas
novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē pieņems Valsts
darba inspekcijas speciālists un sniegs konsultācijas, kā arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.
Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC):

Adrese: Rīgas iela 25, Valka
Darba laiks:
Pirmdiena:
8:00 – 18:00
Otrdiena:
8:00 – 17:00
Trešdiena:
8:00 – 17:00
Ceturtdiena:
8:00 – 17:00
Piektdiena:
8:00 – 16:00
Tālrunis: 66954878;
e-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv
Sīkākai informācijai: http://valka.lv/lv/valkasnovads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibasvienotais-klientu-apkalposanas-centrs z

Veselības aprūpes
pakalpojumi Valkā
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

V

idzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā pieejami
ambulatoro speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta (SMPP) un dienas stacionāra pakalpojumi.
Poliklīnikā pacientus pēc pieraksta pieņem pieredzējuši speciālisti:
• Oftalmologs, dr. R.Putna – 3 x nedēļā,
• Neirologs, dr. O.Točs – 3 x nedēļā,
• Onkologs, dr. T.Zaļkalne – 1 x nedēļā,
• Ginekologs, dr. V.Batalauska – 3 x nedēļā,
• Dermatovenerologs dr. J.Batalauskis – 2 x mēnesī,
• Traumatologs ortopēds D.Rācenis – 1 x nedēļā,
• Narkologs, dr. V.Ķiris – katru darbdienu,
• Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts,
I.Kezika – izbraukuma vizītēs,
• Ķirurgs, dr. A.Blumbergs – izbraukuma vizītēs
Pieejami šādi diagnostiskie izmeklējumi:
• Ultrasonogrāfijas (USG) vēdera dobumam, varogdziedzerim, krūšu dziedzeriem, veic dr. D.Zēberga,
ceturtdienās,
• Ultrasonogrāfijas (USG) ginekoloģijā, veic dr.
V.Batalauska, 3 x nedēļā,
• Rentgenogrāfijas (Rtg), veic B.Felkere, katru darbdienu,
• Elektrokardiogrāfijas (EKG), veic veic A.Gaina, katru darbdienu,
• Endoskopijas, veic dr. T.Zaļkalne, trešdienās,
• Laboratoriskie izmeklējumi – asins analīzes.
Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi: fizioterapijas procedūras pieredzējuša fizioterapeita vadībā.
SMPP atvērts katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.
Poliklīnikas darba laiks darbdienās no plkst. 8.00
līdz 16.00.
Vairāk informācijas un pieteikšanās: reģistratūra,
tālr. 64722307. z

Valkā 27.aprīlī
konsultēs
asinsvadu ķirurgs
Jānis Rozentāls

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes
Sabiedrības veselības organizatore

B

iedrība
«Atbalsts
Valkai» sadarbībā ar
biedrību «Latvijas Sarkanā
Krusta Valkas komiteja»
šogad turpina labdarības akciju «Latvijā
vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros 27.aprīlī Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
komitejas Veselības istabā, Semināra ielā
23, iedzīvotājus konsultēs viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā – Jānis
Rozentāls.
Pierakstīties uz konsultāciju var, zvanot
pa tālr. 28644365 (vietu skaits ierobežots).
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot šo unikālo iespēju saņemt augsti sertificēta un pieredzējuša
ārsta konsultāciju tuvāk mājām, lūgti veikt
mērķziedojumu akcijai «Latvijas vadošie
ārsti laukos» 12 EUR apmērā. Ziedot iespējams, ierodoties uz konsultāciju. z

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā laikā no 16.02.2018. līdz
15.03.2018. reģistrēti 7 jaundzimušie un 11 mirušie.
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Valkas novada Pašvaldības
policijas padarītais 2017.gadā

V

eicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Valkas novadā, uzraugot Valkas novada
domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu,
kā arī kontrolējot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu,
Valkas novada Pašvaldības policijas darbinieki 2017.
gadā ir sastādījuši 158 administratīvā pārkāpuma
protokolus, no tiem:
• 90 personām sastādīti administratīvā pārkāpuma
protokoli par Valkas novada domes saistošo noteikumu neievērošanu;
• 37 personām par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem pārkāpumiem;
• 31 autovadītājs saukts pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem;
• Par dažādiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzsāktas 42 administratīvās lietvedības;
• 121 administratīvā pārkāpuma lieta nosūtīta izskatīšanai Valkas novada domes Administratīvajai komisijai;
• Nosūtīti 104 rakstiski brīdinājumi;
• Nodrošināta sabiedriskā kārtībā un drošība 23
sporta un izklaides pasākumos;
• Valsts policijā atskurbšanai nogādātas 10 personas,
dzīvesvietā nogādātas 5 personas, kuras atradās publiskā vietā stiprā alkohola reibumā;
• Veikti 29 izbraukumi, lai sniegtu palīdzību dažādām valsts un pašvaldības iestādēm (t.sk. Valsts Vides dienestam, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam u.c.).
2017.gadā Valkas pilsētā tika veikta Valkas novada
domes 2015.gada 30.decembra Saistošo noteikumu
Nr.21 «Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu
grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu
norāžu izvietošanu Valkas novadā» ievērošanas kontrole. Tika izsūtīti 64 rakstiski brīdinājumi nekustamā īpašuma īpašniekiem novērst pārkāpumu, par
minēto noteikumu neievērošanu sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols, savukārt sakarā ar to,
ka 2017.gadā tika pieņemti saistošie noteikumi Nt. 7
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā» un pateicoties Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai tika uzsākts darbs pie minēto noteikumu ievērošanas kontroles, kā rezultātā tika sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli par nesankcionēta pieslēguma centrālajai ūdensapgādes
sistēmai ierīkošanu. z

Vidzemes profesionālo mākslinieku
darbu izstāde «Tuvplāns»

N

o 7.aprīļa līdz 12.maijam Valkā notiks Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu izstāde ar nosaukumu «Tuvplāns», kas veltīta Latvijas valsts simtgadei.
Tuvplāns – neliels attālums, kādā iegūst liela mēroga attēlu.
Izstāde būs skatāma četrās ekspozīciju telpās: Valkas pilsētas kultūras namā, Valkas novadpētniecības
muzejā, Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skolā un Valkas
Mākslas skolā.

Valkas novada domē
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2018.gada 22.februārī pieņemtie
Valkas novada domes lēmumi

• Apstiprināt nolikumu Nr.2 «Grantu programmas
«Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» nolikums». Apstiprināt Grantu vērtēšanas komisiju.
• Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Valkas novada domes Sociālās aprūpes
namā.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.3 «Par tirdzniecību tirgū «16.Lielais Labdarības Robežtirgus»».
• Apstiprināt projekta «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā» iesniegumu, kurā Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR 1467 520, ERAF līdzfinansējums EUR 1 247 392,00, Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 1 407 065,33. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu
EUR 1 407 065,33 apmērā.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 1 179 100,42 projekta
«Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā» realizācijai no
LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 «Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 «Grozīju-

mi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
«Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar
bērniem»».
• Apstiprināt Nolikumu Nr.4 «Ideju konkurss «Valkas pilsētas noformējums»».
• Apstiprināt noteikumus Nr.1 «Grozījumi 2011.
gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 «Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes
darbības noteikumi»».
• Noteikt ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku Valkas pilsētā izbūves fiksēto maksu
EUR 350 apmērā bez PVN (par vienu ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku), kuru
var nomaksāt ar vienu maksājumu vai pēc savstarpēji saskaņota maksājumu grafika līdz 3 gadiem (ieskaitot gada procentu likmi 6% apmērā), ar nosacījumiem, ka ūdens komercuzskaites mēraparāta
mezgla - skatakas izbūvi veic pašvaldība, un ka nekustamā īpašuma īpašnieki vai valdītāji apņemas
pieslēgties pie Valkas pilsētas centralizētā kanalizācijas tīkla, ja pašvaldība pieslēgšanās iespēju
ir nodrošinājusi.
• Noteikt ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku Valkas pilsētā izbūves fiksēto maksu

2018.gada 5.marta Valkas novada
domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
115 602,18 izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu
īstenošanai – līdzfinansējumam A3
ceļa rekonstrukcijai Valkas pilsētā
no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
346 806,55 līdzfinansējumam A3
ceļa rekonstrukcijai Valkas pilsētā
75% no līdzfinansējuma no LR
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma

atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
96 297,84 Valkas novada investīciju
projektu dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei no LR Valsts kases.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
59 048,83 izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu
īste-nošanai – Valkas pilsētas Lugažu
laukuma seguma atjaunošanai no
LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma
atmaksu. z

Īstenots projekts «Tautas tērpu iegāde
tautisko deju kolektīvam «Vendīgs»»

B

iedrības «Jauniešu klubs «Pēda»» apstiprinātajam projektam
«Tautas tērpu iegāde tautisko deju
kolektīvam «Vendīgs»» LEADER
programmā ir noslēdzies. Projektu
apstiprināšanai ir virzījusi biedrība
«Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Bērnu un
jaunatnes interešu centra «Mice» tautisko deju kolektīvam «Vendīgs», lai

pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu
un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo
(Vidzemes) piederību.
Projekta ietvaros iegādātas vīriešu
tautiskās vestes, bikses, krekli, lakati
ap kaklu, vīru jostas, meitu jostas,
meitu kurpes, vīru kurpes, vīru zābaki.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3133,10 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2819,79 EUR jeb
90% no attiecināmajām izmaksām un
Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 313,31 EUR apmērā jeb
10% no attiecināmajām izmaksām. z

Īstenots projekts «Tautisko brunču
iegāde Valkas novada sieviešu korim»
iedrības «Atbalsts Valkai» apB
stiprinātajam projektam «Tautisko brunču iegāde Valkas novada

sieviešu korim» LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība
«Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošo tautas tērpa daļu Valkas novada

sieviešu korim «Ziemeļstīga», lai pilnveidotu kultūrizglītojošās aktivitātes
un saglabātu kultūras mantojumu un
latviešu tautas tradīcijas, un veicinātu
latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.
Projekta ietvaros iegādāti 30 sieviešu tautiskie brunči.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2700,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2430,00 EUR jeb 90
% no attiecināmajām izmaksām un
Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 270,00 EUR apmērā jeb
10 % no attiecināmajām izmaksām.z

EUR 500 apmērā bez PVN (par vienu ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku), kuru
var nomaksāt ar vienu maksājumu vai pēc savstarpēji saskaņota maksājumu grafika līdz 3 gadiem (ieskaitot gada procentu likmi 6% apmērā), ar nosacījumiem, ka ūdens komercuzskaites mēraparāta
mezgla - skatakas izbūvi veic pašvaldība, un ja nekustamā īpašuma īpašnieki vai valdītāji atsakās
pieslēgties pie Valkas pilsētas centralizētā kanalizācijas tīkla, ja pašvaldība pieslēgšanās iespēju
ir nodrošinājusi.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 13 763,74 izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei – grants ceļu
pārbūvei nepieciešamo būvprojektu izstrāde no LR
Valsts kases.
• Nodot biedrībai «Atbalsts Valkas ģimenēm» patapinājumā telpas Valkā, Semināra ielā 27, 1.stāvā,
44,2 m2 platībā uz 5 gadiem, atbalsta sniegšanai Valkas novada ģimenēm ar bērniem.
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu
Nr.5 «Jauno talantu konkursa «Dziesmu karuselis»
nolikums». z

LAD apstiprina Valkas novada domes
projekta iesniegumu
Teksts: Toms Simtiņš

V

alkas novada dome ir
saņēmusi informāciju
no Lauku atbalsta dienesta par
to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts «Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā»
(Nr. 17-09-A00403-000185).
Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai,

meža ražības, audzes veselības un
kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas
palielināšanai. Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada 30.novembrim.
Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02,
pik.01/90-16/30 projektēšana, būvuzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā «Ķeizarpurvs – Pedele».
Projekta kopējās izmaksas ir
89 728,11 EUR, kopējās attiecināmās
izmaksas ir 74 651,94 EUR, tai skaitā
ELFLA finansējums ir 67 186,74 EUR
jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām
un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 7465,19 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās
izmaksas ir 15 076,17 EUR.
Projekta vadītājs: Toms Simtiņš. z

TEHNOLOĢISKAIS PĀRTRAUKUMS

projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta» ietvaros

Teksts: Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu
daļas projektu vadītāja

2

017.gada 16.oktobrī starp
Valkas novada domi un
SIA «WOLTEC», reģ. Nr.
44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III
kārta» ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu
ūdenssaimniecības un kanalizācijas
tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem.
Projekta ietvaros plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās
Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes
bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu).
Šobrīd būvdarbi netiek veikti, jo
laikapstākļu dēļ ir sācies būvdarbu
tehnoloģiskais pārtraukums, kas

ilgs apmēram mēnesi līdz 2018.gada
martam, bet būs atkarīgs no laikapstākļiem.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
EUR 1 167 065 (bez PVN). Kohēzijas
fonda līdzfinansējums 85% sastāda
EUR 560 363,40 (bez PVN), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR
98 887,66 (bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659 251 (bez PVN) apmērā,
ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās
ūdensapgādes tīkli EUR 507 813,90
(bez PVN) apmērā.
Jautājumu gadījumu sazināties ar
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu
(26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Ingu Aleksejevu
(26128051). z

Valkas novada domē

Nr. 101 (3) 2018.gada 27.martā
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu
Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta/
pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Lauksaimniecībā Zemes gabala
izmantojamās
nomas maksa
zemes platība
(gadā)

Valka

9401 008 0719

Celtnieks 99

0.06

Valka

9401 008 0701

Celtnieks 81

0.06

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0.06

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0.14

Valka

9401 008 0616

Celtnieks 129

0.06

Valka

9401 008 0615

Celtnieks 128

0.07

Valka

9401 008 0620

Celtnieks 133

0.06

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0.06

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0.06

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0.2

Valka

9401 008 0768

Celtnieks 100A

0.19

Valka

9401 008 0715

Celtnieks 95

0.0501

Valka

9401 008 0716

Celtnieks 96

0.0521

Valka

9401 008 0717

Celtnieks 97

0.0479

Valka

9401 008 0718

Celtnieks 98

0.0521

Valka

9401 008 0506

Celtnieks 4

0.1

Valka

9401 008 0720

Celtnieks 100

0.0685

Valka

9401 008 0606

Celtnieks 119

0.06

Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts

9452 011 0170

Lejasstrūgas

1.6

9452 003 0095

Stabiņi

0.6942

9452 008 0314

Irbulītes

1.73

9452 008 0252

Vēveri

1.0

9452 008 0217

Cerēļnieki

1.0

9452 008 0288

Zeltiņi

3.2

9452 008 0144

Dīķi 2

3.5

9452 008 0143

Dīķi 1

1.1706

9452 008 0286

Veikaliņi

0.8

9452 008 358

Arkādijas

0.65

9452 008 0313

Rītiņi

0.25

VALKAS PILSĒTA

ĒRĢEMES PAGASTS

KĀRĶU PAGASTS

Kārķu pagasts
Kārķu pagasts

9466 002 0082

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 003 0345

Bērzezers 12

0.09

9488 003 0273

Bērzezers 38

0.1063

9488 003 0299

Bērzezers 41

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0392

Bērzezers 43

0.06

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 003 0220

Bērzezers 115

0.08

9488 003 0202

Bērzezers 125

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0330

Bērzezers 135

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0212

Bērzezers 138

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0338

Bērzezers 155

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0418

Bērzezers 166

0.06

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 003 0343

Bērzezers 210

0.1

9488 014 0138

Astes

1.16

9488 014 0046

Ziedupes

2.1

9488 010 0083

Mežvīni 1

1.5254

9488 006 0206

Lejassilmājas

6.2

9488 006 0134

Jēkabi 1

6.37

9488 010 0067

Kastaņas

1.4497

Valkas
pagasts

9488 006 0430

Silakājas

6.01

9466 006 0101

Liģi

12.7

Silenes

7.1

VALKAS PAGASTS

1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha

Prognozētā
nomas maksa EUR, bez
PVN 2018.g.
9.00
9.00
9.00
21.00
9.00
10.50
9.00
9.00
9.00
28.50
27.36
7.515
7.815
7.18
7.815
15.00
10.275
9.00

64.00
27.77
69.20
40.00
40.00
128.00
140.00
46.824
32.00
26.00
10.00

Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha

508.00

1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha

6.39

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

284.00

6.86
5.00
5.00
5.16
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.45
46.40
84.00
61.01
248.00
254.80
57.99
240.40

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 010 0084

Tundras

1.11

9488 010 0079

Ķiršlauks

1.25

9488 010 0081

Mežvīni 2

1.1492

9488 009 0117

Vēžukrogs

0.48

9488 004 0060

Kņaziņi

1.85

9488 006 0266

Divdruvas

0.3

9488 010 0160

Brandas

0.52

9488 006 0419

Zvaigznāji

0.7

9488 009 0041

Mīlkalni

0.54

9488 010 0072

Mediņi

1.25

9488 010 0082

Pakalniņi 2

0.93

9488 010 0174

Tundras

1.0

9488 010 0182

Mežvīni 2

0.7477

9488 005 0255

Alieši 62

0.0604

9488 009 0043

Mežārītes

1.0

9488 010 0166

Zeltiņi

0.6739

9488 010 0074

Līksnas 1

1.0

9488 010 0167

Kastanīši

0.5

9488 010 0223

Līksnas 2

1.24

9488 005 0406

Alieši 220

0.0721

Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
1.5% no kad.
vērtības
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha

44.40
50.00
45.97
19.20
74.00
12.00
20.80
28.00
21.6
50.00
37.20
40.00
29.91
9.06
40.00
26.956

Ne mazāk kā
40EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5EUR

40.00

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

104.00

Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha
Ne mazāk kā 40
EUR/ha

78.80

20.00
49.60
5.00

VIJCIEMA PAGASTS
Vijciema
pagasts

9492 007 0136

Zvārtavas
pagasts
Zvārtavas
pagasts
Zvārtavas
pagasts
Zvārtavas
pagasts

9496 008 0156

Punkales

2.6

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Vecšodi

1.97

9496 008 0122

Rīkstnieki

0.53

9496 007 0026

Kalnājs

0.4908

9496 008 0144

Ozolkalni

1.03

21.20
19.632
41.2

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

Tiek uzsākti būvdarbi Valkā,
Varoņu ielā 37A, 39A

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un
plānošanas nodaļas Attīstības un
projektu daļas vadītāja

E

iropas Savienības fonda
projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā»
ietvaros 2018.gada martā tiek
uzsākti ražošanas teritorijas
Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A
būvdarbi.
Projekta ietvaros plānots izbūvēt
jaunas ražošanas ēkas un ar to saistīto
infrastruktūru, labiekārtot teritoriju
un ierīkot jaunu industriālo pieslēgumu, elektroenerģijas jaudas palielināšanai. Aktivitātes tiek īstenotas, lai
veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un
ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

V

Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā
37A, 39A būvniecību veiks uzņēmums
PS «RERE BŪVE 1», reģ. Nr.40103824432
un būvdarbu būvuzraudzību PS
«Akorda&KPR», reģ. Nr.44103076170.
Būvdarbu autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA «Arhitektu
birojs Krasts», reģ. Nr. 4003683118.
Projekts tiek īstenots darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis «Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» ietvaros. Projekta aktivitātes
attiecināmās izmaksas 3 166 759,64
EUR, t.sk., ERAF finansējums
2 493 905,22 EUR un valsts budžeta
dotācija 132 030,27 EUR. z

alkas novada dome izsludina ideju konkursu «Valkas pilsētas noformējums». Tā mērķis ir atrast mākslinieciski augstvērtīgu un ekonomiski izdevīgu dizaina risinājumu Valkas pilsētas noformējumam četros gada svētkos –
Lieldienas, Līgo svētki, Valsts svētki, Ziemassvētki (un gadu mija). Ideju konkursā
pašvaldība vēlas piesaistīt jaunas un profesionālas dizaina idejas. Labāko ideju
autoriem paredzētas naudas balvas, balvu fonds 1000 eiro.
Konkursam iesniegto ideju vērtēšanu veic žūrijas komisija. Interesenti ar nolikumu var iepazīties Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv.
Konkursa piedāvājumi jāiesniedz vienā eksemplārā līdz 2018.gada 12. aprīlim plkst.14.00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā,
LV-4701, personīgi vai pa pastu. z
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Projekta dienas Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā

Valkas skolēni saņem konkursa
«100 darbi Latvijai» apbalvojumu

Teksts: Sarmīte Vilciņa, skolotāja

«K

Klases audzēkņi vecāku vadībā jau tuvāko nedēļu laikā ir gatavi ķerties pie darba,
lai gulbjiem būtu jaunas mājas.
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas
novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
alkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 6.b
V
klasē priecīgs notikums – skolēni saņem skolu konkursa «100 darbi Latvijai» ap-

balvojumu. Piemiņas balvas un «RIMI» gardumu grozu skolēniem pasniedza konkursa
koordinatore Sandra Galgāne. Apbalvojumu skolēni saņem par ieceri izgatavot un
Valkas pilsētas dīķī uzstādīt «Gulbju māju».
«Vides darbu idejas tika iesniegtas «100
darbi Latvijai» skolu konkursa 1.posmā,
kurā piedalījās vairāk nekā 700 1. – 12.klašu
audzēkņi», informē 100 darbi Latvijai koordinatore.
«Gadu no gada Valkā ierodas gulbju pāris, kas priecē gan pieaugušos, gan bērnus.
Šie cēlie putni ir kļuvuši par visas pilsētas

mīluļiem, un skolēni apņēmušies tiem radīt
jauku mājvietu. Kopā ar pašvaldības speciālistiem un ornitologu veikts rūpīgs izpētes
darbs un izstrādās profesionāls gulbju mājas – ligzdas makets».
Klases audzēkņi vecāku vadībā jau tuvāko nedēļu laikā ir gatavi ķerties pie darba,
lai gulbjiem būtu jaunas mājas.
Kopumā vides iniciatīvā «100 darbi Latvijai», ko par godu Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadei īsteno atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums «ZAAO», pieteikti jau
vairāk nekā 130 dažādi vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un izglītības darbi. Par labajiem vides darbiem var uzzināt, kā arī
savu darbu pieteikt var mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv.
Papildus informācija: (Līga Ivanova), tālr.
26464686, e-pasts: info@100darbilatvijai.lv z

Ērģemes skolas komanda gūst
panākumus prestižā konkursā

as visu izteic bez mēles?» - šis Raiņa dzejolis laikam gan ir zināms daudzām paaudzēm. Jā, tā ir grāmata, un otro klašu projekta
dienu mērķis bija vairāk uzzināt
par grāmatām, to nozīmi,
daudzveidību un – galu galā –
vai arī bērni var būt grāmatu
autori. Apmeklējām gan Valkas
novadpētniecības muzeju, kur
daudz uzzinājām par senajām
grāmatām, to nozīmi, vērtību
un paši pavingrinājāmies rakstīt tā, kā to darīja skolnieki agrāk. Secinājums - muzejs draudzējas ar grāmatām. Valkas
centrālajā bibliotēkā – vietā, kur
dzīvo grāmatas, iepazināmies

ar grāmatu dažādību, izskatu,
sastāvdaļām un galu galā katrs
pats izveidoja kaut nelielu, bet
savu grāmatiņu. Klasēs iepazināmies ar enciklopēdijām, vārdnīcām un rokasgrāmatām. 2.a
klase pamēģināja, kā tas ir –
rakstīt lielajā, baltajā, sniegotajā
dabas grāmatā, izmantojot nūju
kā rakstāmrīku. Noslēgumā visas otrās klases tikās skolas zālē.
Tika runātas un lasītas pasakas,
runāti dzejoļi, izvērtēta sava dalība projektā un izdarīti secinājumi par projekta dienu ieguvumiem. Kā teica kāds otrklasnieks – šīs bija labākās projekta
dienas manā mūžā! z

7.a klases projektu dienas

15.

februārī ar klasi devāmies uz Trikātas šokolādes fabriku. Fabrikā mūs
ietērpa interesantos kostīmos,
tas visiem šķita jautri. Vēlāk viena no darbiniecēm iepazīstināja
mūs ar šokolādes pagatavošanas recepti. Pēc tam mēs varējām vērot, kā top šokolādes tāfelītes. Katrs mēs pagatavojām un
izdekorējām savu šokolādes tāfelīti. Mēs varējām iegādāties
fabrikas pagatavotās šokolādes.
Pēc tam devāmies uz Valmieru, kur apmeklējām Vidzemes
televīziju un iepazinām žurnālista un operatora profesijas.
Apmeklējām arī programmēšanas uzņēmumu «Wunder», kur
sapratām – nozīme ir ne tikai

pašam darbam, bet arī draudzīgām un atbalstošām attiecībām
darba vietā.
16.februārī klase piedalījās
karjeras spēlē, ko vadīja Laura
un Inese no uzņēmuma «Funa».
Ieguvām ļoti daudz informācijas par profesijām, bija iespēja
iejusties dažādu profesijas pārstāvju darbā, iztēloties savu nākotni izvēlētajā profesijā. Spēles
vadītājas bija ļoti pretimnākošas, spēles uzdevumi bija radoši
un interesanti.
Pasākums notika projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» ietvaros. z

4.klašu projektu nedēļa

Teksts: S.Brice, R.Žubule, skolotājas
Nenovērtējamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā konkursam sniedz skolotāji,
kas ar neatslābstošu entuziasmu gatavo savus audzēkņus konkursam.
fināla norisē bija Kapteiņu cīņas. Žūrija vērTeksts: Rolands Rumba, VAS «Ceļu
tēja komandas dalībnieku individuālo sniesatiksmes drošības direkcija» sabiedrisko
gumu un arī komandas darbu. Kā atzina
attiecību speciālists
skolēni – konkursā vajadzīgas gan zināšaau daudzu gadu garumā konkurss nas, gan arī veiksme. Šoreiz abi komponenti
«Gribu būt mobils» pulcē skolēnus no visizteiktāk piemita komandai «Jautrie pūvisas Latvijas un mudina tos padziļināti ap- čulēni» no Ērģemes pamatskolas, kas kļuva
gūt zināšanas un prasmes ceļu satiksmes par šīgada konkursa uzvarētāju.
drošības jomā. Konkursu organizē CSDD
Intervijā 1.vietas ieguvēji uzsvēra, ka uzun finansē LTAB/OCTA.
varu kaldināt palīdzēja skolotāja, vecāku
2017./2018.gadā 6. – 8. klašu skolēnu kon- atbalsts kā arī darbs ar CSDD sabiedrisko
kursam «Gribu būt mobils» pieteicās vairāk attiecību daļas speciālisti Valdu Kjasperi,
nekā 500 komandu. Pusfināla sacensībās gatavojoties Eiropas skolēnu sacensībām.
piedalījās 10 komandas no katra reģiona.
Nenovērtējamu ieguldījumu skolēnu saUz konkursa «Gribu būt mobils finālu» 1. gatavošanā konkursam sniedz skolotāji, kas
martā Rīgā ieradās labākās komandas no 7 ar neatslābstošu entuziasmu gatavo savus
Latvijas novadiem. Finālisti veica testus, audzēkņus konkursam. Paldies visiem pemaketā ar satiksmes līdzekļu modeļiem or- dagogiem!
ganizēja satiksmi, demonstrēja komandas
Fināla dalībnieki saņēma piemiņas balgaru ceļazīmju stafetē un praktiskā darbībā vas, bet pirmo trīs vietu ieguvēji – dāvanu
ar velosipēda riepu kā arī pārbaudīja telpis- kartes izglītojošam ceļojumam pēc savas izkās domāšanas prasmes. Novitāte konkursa vēles. z

J

P

rojektu nedēļā 4.a un 4.b
klase tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazina
savu vecāku un vecvecāku profesijas, vairāk uzzināja par skolotāja darbu senākos laikos, tuvāk iepazina Jāņa Cimzes personību.
Karjeras dienā «Profesiju karuselī» skolēni iepazina policista profesiju. Vecāki – policisti
stāstīja par savu darbu, demonstrēja ekipējumu, vadīja spēles.
Meitenēm bija iespēja tikties
ar skolas medmāsu - ārsta palīgu, uzzināt par šīs profesijas
darba specifiku. Aizraujoša tikšanās un darbošanās bija ar
konditori, cepām riekstiņus, pīrādziņus. Bibliotekāra profesiju
iepazina darbojoties Valkas no-

vada centrālājā un skolas bibliotēkā. Veidojot savas dzimtas
koku, bērni izzināja savu vecvecāku profesijas.
Iepazīšanās ar J.Cimzes biogrāfijas svarīgākajiem faktiem
notika, lasot grāmatas fragmentus par J.Cimzi, apmeklējot Valkas J.Cimzes mūzikas skolu,
piedaloties nodarbībā par J.Cimzi un skolu senatnē Valkas novadpētniecības muzejā.
Par skolu senākos laikos uzzināja, lasot fragmentus no
J.Poruka stāsta «Kauja pie
Knipskas» un apskatot senu
mācību grāmatu izstādi, kā arī
pildot uzdevumus no 1957.
gada un 1968.gada mācību grāmatām. z
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5.a un 5.b klases projektu dienas
bija saistītas ar «Karjeras izpēti»
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Valkā darbu atsāk rotaļu un
attīstības centrs «Mana kabatiņa»
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas
novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

21.

Teksts: I.Kalniņa, I.Vītola, skolotājas

V

ienā no projektu dienām klases devās ekskursijā uz kokapstrādes uzņēmumu «Vārpas 1». Uzņēmuma vadītājs V.Zalužinskis parādīja un izstāstīja koku pārstrādes procesus un uzņēmumā saražotās galaprodukcijas (elektrība, šķelda, briketes, granulas, būvmateriāli).
Otrā projektu dienā skolēni pildīja testus par savām spējām un
profesijām. Ar tautas dziesmu palīdzību tika noskaidrotas senās
un aizmirstās profesijas. Noslēgumā kopā noskatījās mācību filmu
«Neparastās profesijas».
Paldies V.Zalužinskim un I.Zalužinskai par atsaucību un interesanto ekskursiju. z

Projektu dienas par
olimpisko tēmu

Teksts: D.Januševska, G.Aire, I.Voroņenko, skolotājas

3.

klases projekta dienu laikā sportoja un izzināja visu par
ziemas olimpisko spēļu simboliku, sporta veidiem, Latvijas
sportistiem Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.
Katrs izveidoja savu «piezīmju grāmatiņu» par olimpisko tēmu.
Paši arī aktīvi sportoja kopā ar trenerēm Anci Empeli un Ievu Kalniņu.
Skolas gaitenī tapa stends ar Latvijas olimpiešu attēliem un
sporta veidiem, kuros viņi startēs Phjončhanā. Skolēni zīmēja ziemas olimpisko spēļu sporta veidus, gatavoja prezentācijas.
Noslēgumā 3.klases tikās pasākumā, kurā sacentās jauktās komandas. Bija jāatbild uz jautājumiem par olimpiskajām spēlēm,
jāatpazīst ziemas sporta veidi un Latvijas olimpieši. Uzvarētāju
komanda – Elza Zauska, Teodors Zauska, Evelīna Elīza Hrščanovica, Artūrs Aleksandrs Beļakovs, Andrejs Simonovs, Kaspars
Dulbe.
Kļuvuši zinošāki, ar prieku sekosim līdzi startiem un atbalstīsim mūsu sportistus ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejas
pilsētā Phjončhanā. z

Projekts «100 bērnu grāmatas
Latvijas simtgadei»

Teksts: A.Dālberga, skolotāja

P

rojektu dienu laikā, 15. un
16.februārī, Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas 6.a klase
kopā ar audzinātāju Aigu Dālbergu un latviešu valodas skolotāju Raineldu Popdjakuniku
strādāja pie klases projekta «100
bērnu grāmatas Latvijas simtgadei».
Viņu mērķis bija izpētīt simt
gadu gaitā Latvijā iznākušās
bērnu grāmatas un projekta no-

slēgumā par tām veidot izstādi.
Projekta sākumā skolēni izpētīja grāmatas uzbūvi, nostiprināja iemaņas plakātu veidošanā, meklēja grāmatas internetā
un skolas bibliotēkā. Valkas novada Centrālajā bibliotēkā skolēni apguva prasmes darbā ar
elektronisko katalogu, kā arī
meklēja grāmatas plauktos. Projekta noslēgumā izveidoja izstādi par bērnu grāmatām, kas iznākušas Latvijā no 1918. – 2018.
gadam. z

martā plkst. 14:00, Semināra ielā
27, Valkā, jaunajās telpās durvis
vēra rotaļu un attīstības centrs «Mana kabatiņa».
«Mūsu darbības koncepcija būs balstīta
itāļu ārstes un pedagoģes Marijas Montesori
idejās», stāsta biedrības «Atbalsts Valkas ģimenēm» brīvprātīgā Ieva Biezā.
«Rotaļu un attīstības centrs būs atvērts
katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Aicināti ir bērni no 2 līdz 12 gadiem, kuri
vēlētos kopā rotaļāties, mācīties, darboties,
izzināt, saprast vai vienkārši atpūsties rotaļu un attīstības centrā», informē Ieva.
Mazāki bērniņi centru varēs apmeklēt
kopā ar vecākiem.
Biedrība «Atbalsts Valkas ģimenēm» vēlas izteikt pateicību Valkas novada domei
par jaunajām telpām, Lielbritānijā reģistrētajai labdarības organizācijai «Giving for
Latvia» par Montesori pedagoģijas mācību
materiāliem, SIA «Akz Nobel Baltics» par
iekštelpu krāsām jaunajam interjeram.
Vairāk informācijas: Ieva Biezā, biedrības

Atvēršanas pasākuma laikā centra pārstāve Ieva
Biezā aicināja klātesošos nākt ar savām idejām
un pilnveidot centra darbu.
«Atbalsts Valkas ģimenēm» brīvprātīgā, talr.
28313470. z

13.aprīlī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā sirsnīga
filma visai ģimenei «Paradīze 89»

Š

ī ir piedzīvojumu
filma visu laiku
bērniem – četras meitenes 1989.gada vasarā,
pēc kuras viss bija citādi. Ir 1989.gada augusts. Māsas Paula (9)
un Laura, saukta Laurēns (7), vasaras brīvlaikā ierodas mazpilsētā ciemos pie māsīcām.
Māsīcu mātes Ievas nav
mājās, un meitenes izbauda «brīvību», iztēlojoties, kā tas ir – būt
pieaugušām. Maija (11)
uzņemas meiteņu sadzīves vadīšanu. Paulai pēc telefona sarunas
ar māti rodas sajūta, ka
viņas vecāki šķiras.
Paula ir apjukusi, spriedzi kāpina televīzijas
ziņas par asiņainiem
notikumiem. Mijoties
bailēm par tuvojošos
karu un nespējai emocionāli tikt galā ar pieaugušo dzīvi, meiteņu
attiecības kļūst saspīlētas.
Domājot, ka situācija
izvērtīsies par labu visiem, ja Latvija atgūs
brīvību, Paula nolemj
rīkoties un dodas uz
Baltijas ceļu. Viņa cer,
ka māsīcu māte Ieva atgriezīsies pie savām
meitām un vairs dienām un naktīm nerausies Tautas frontes darbos; nejaušam paziņam, lietuvietim Jonasam nebūs jāslēpjas no
iesaukuma padomju armijā, bet viņa ar Laurēnu tiks mājās un saglābs brūkošo ģimeni.
Kad televīzija sludina ārkārtas stāvokli valstī, likteņa varā atstātās meitenes gatavojas
karam. Mājās pārrodas Ieva.
Nacionālā pirmizrāde: 2018.gada 22.februārī
Scenārija autore un režisore – Madara
Dišlere; operators – Gints Bērziņš, mākslinieks – Aivars Žukovskis, montāžas režiso-

re – Heike Parplies. Lomās – Magda Lote
Auziņa (Paula), Marta Ģertrūde Auzāne
(Maija), Līva Ločmele (Laurēns), Evelīna
Ozola (Linda), Inga Apine, Gatis Gāga,
Kaspars Gods, Ivars Krasts, Guna Zariņa.
Producentes – Aija Bērziņa, Alise Ģelze.
Studija – «Tasse Film», kopproducējošā
studija – «Bastei Media» (Vācija), atbalsta
Nacionālais Kino centrs.
Ieeja – 2 eiro.
Filmas garums 89 minūtes. z
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Jūlijā Valkā notiks
1.Zolītes Olimpiāde

Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa

Š

ogad Valkas pilsētas kultūras
namā 14. un 15.jūlijā notiks 1.
Zolītes Olimpiāde. Tā būs iespēja kopā
sacensties pasaules labākajiem zolītes
spēlmaņiem. Olimpiāde notiks divas
dienas – pirmajā dienā notiek individuālās sacensības, bet otrajā – komandu sacensības.
«Latvijas simtgades zīmē vēlamies
sapulcēt kopā zolmaņus no visas pasaules», stāsta Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. «Kā sagatavošanās posmu 1.Zolītes
Olimpiādei esam sarīkojuši divus Zolītes Dižsvētku turnīrus, kas notika
2016., 2017.gados, pulcējot attiecīgi 118
un 115 dalībniekus. Tā parādījām spēju sarīkot vērienīgas sacensības augstā
organizatoriskā līmenī. Rīkotāji, protams, cer uz vēl lielāku atsaucību 2018.

gadā».
Lai labāk sagatavotos šim pasākumam, organizatori lūdz līdz 14.06.2018.
paziņot par savu līdzdalību rakstot uz
e-pastu: sports@valka.lv.
Lūdzam ar šo informāciju dalīties
un pārsūtīt to citiem, it īpaši ārzemju
latviešiem, lai kopā radītu neaizmirstamu svētku sajūtu!
Papildus informācija nolikumā, kas
atrodams Valkas novada mājaslapā,
sadaļā Sports/ Rezultāti un nolikumi.
Nolikums: http://valka.lv/wp-cont e nt/Zol%C4%ABt e s%20 ol i mpi%
C4%81de-2.pdf
Informācija par naktsmītnēm:
http://visit.valka.lv/
Olimpiādi organizē biedrība «Latvijas Zolītes Federācija», Valkas novada dome un biedrība «Atbalsts
Valkai». z

Lieldienu zaķa skrējiens – 2018

Teksts: Raivis Graņics

2

.aprīlī Valkā norisināsies tradicionālais Lieldienu zaķa skrējiens. Dalībnieku reģistrācija no 10:00
līdz 10:45, bērnu skrējieniem starts
11:00, pēc bērnu skrējieniem starts
pamatdistancei.
Bērnu skrējieni: apkārt ~600 m
trase apkārt Lugažu laukumam.
Pamatdistance: 3 – 4 kilometru
trase caur Valkas pilsētas ielām, trase tiks precizēta.

Ar Lieldienu zaķa skrējiena T krekliem tiks apbalvoti 10 ātrākie
vīrieši un 10 ātrākās sievietes, kā arī
10 T-krekli tiks izlozēti starp visiem
dalībniekiem. Kā arī pārsteiguma
balvas radošākajiem tērpiem!
Bērnu skrējienā visiem dalībniekiem veselīgi našķi!
Dalībnieku reģistrācija pasākuma
dienā, dalības maksa – viena krāsota Lieldienu ola!
Galvenais tiesnesis: M.Koops, tālr.
+371 29424580. z

Tuvojas Valkas atklātais
volejbola čempionāts
Teksts: Raivis Graņics

V

alkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē 28.aprīlī norisināsies atklātais Valkas volejbola
čempionāts. Turnīrā drīkst piedalīties jebkurš volejbola spēlētājs neatkarīgi no meistarības līmeņa.
Sacensību programma:
9:00 – 9:45 reģistrācija;
10:00 – spēļu sākums.
Rakstiskais spēlētāju protokols jāiesniedz līdz pirmajai spēlei.

Turnīru organizē Valkas novada
dome sadarbībā ar Volejbola klubu
Valka.
Dalības maksa no komandas EUR
30,00. Dalības maksa netiek piemērota Valkas novada pagastu komandām.
Vairāk informācija nolikumā:
http://valka.lv/wp-content/Nolikums-volejb.pdf
Papildus informācija: Kārlis Raudiņš +371 28631547. z

Aicina novada lielākais
skriešanas seriāls «Optimists»
Teksts: Raivis Graņics

V

alkas novada lielākais skriešanas seriāls «Optimists»
2018.gada sezona sāksies 26.aprīlī.
Vieta un laiks nemainīgs – mežs pie
Valkas brīvdabas estrādes, laiks –
ceturtdienu pēcpusdienas no 14:30
līdz 18:30.
Pilns seriāla grafiks:
I kārta – 26.aprīlis
II kārta – 3.maijs
III kārta – 10.maijs
VI kārta – 17.maijs
V kārta – 24.maijs
VI kārta – 31.maijs
Katru skrējēju pēc trases pievarēšanas finišā jau veselīgs graudu batoniņš un silta tēja. Šogad tāpat kā

Sporta pasākumi novadā

• 1.aprīlī plkst. 11:00 Zvārtavas pagastā Kalnainē «Lieldienu skrējiens».
• 1.aprīlī plkst. 17:00 Zvārtavas pagastā Luturskolā zolīte.
• 2.aprīlī plkst. 10:00 Lugažu laukumā Lieldienu zaķa skrējiens –
2018.
• 7.aprīlī plkst. 10:00 Saieta namā Lugažu muiža 7.Zolītes reitinga turnīrs.
• 7.aprīlī plkst. 10:00 Ozolu pamatskolā galda spēles.
• 7.aprīlī plkst. 17:00 Valgas sporta hallē OlyBet LBL spēle: BK «Valka/
Valga» - Jūrmala.
• 7.aprīlī plkst. 17:00 Saieta namā Lugažu muiža – pokera turnīrs.
• 9.aprīlī plkst. 18:15 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, 2.st. zālē –
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei)».
• 10.aprīlī plkst. 19:00 Valgas sporta hallē Alexela Igaunijas basketbola
līgas spēle: BC Valga-Valka / Maks&Moorits - TTÜ KK.

portā

aizvadītajā gadā sadarbībā ar «Atbalsts Valkai» turpināsim īstenot
projektu «Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Valkas novadā», kura ietvaros dalībnieki varēs noteikt savu masas indeksu
un arī tikt pie sirdij veselīgiem našķiem.
Pavasara sezonas noslēgumā tiks
apbalvoti ātrākie skrējēji, kā arī kliņģerus saņems ģimenes, kas būs startējušas vismaz piecos posmos. «Optimista» sezonas noslēgumā starp
dalībniekiem, kas skrējuši vismaz
piecās kārtās pavasarī un rudenī izlozēsim vienu laimīgo, kas savā īpašumā iegūs jaunu velosipēdu.
Vairāk informācija: Māris Koops,
+371 29424580; sports@valka.lv z

• 14.aprīlī plkst. 10:00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē Valkas novada atklātais čempionāts badmintonā un novusā.
• 16.aprīlī plkst. 18:15 Valkas novada domē Beverīnas iela 3, 2.st. zālē
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei)».
• 21.aprīlī plkst. 13:00 Valkā, Valgā 3.Latvijas – Igaunijas skrējiens.
• 23.aprīlī plkst. 18:15 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, 2.st. zālē
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei)».
• 26.aprīlī plkst. 14:30 Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla
«Optimists 2018» 1.kārta.
• 28.aprīlī plkst. 10:00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas hallē Valkas atklātais volejbola čempionāts.
• 28.aprīlī plkst. 11:00 Valkas novada BJSS sporta hallē Valkas novada
atklātais čempionāts šautriņu mešanā.
• 30.aprīlī plkst. 18:15 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, 2.st. zālē
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei)». z
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Džudo nodarbības Valkā

Aprīlī norisināsies Valkas novada atklātais
čempionāts badmintonā un novusā

Teksts: Raivis Graņics

V

alkas novada atklātais čempionāts badmintonā un novusā norisināsies 14.aprīlī, Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta
hallē.
Reģistrācijas sākums no plkst.
9.00 līdz 9.50. Sacensību sākums
paredzēts plkst. 10.00.
Novusa turnīrs tiek aizvadīts
sieviešu grupā un vīriešu grupā,
dalības maksa no cilvēka EUR
1,00.
Badmintona turnīrā tiek piedā-

Teksts: Edgars Matuks

Š

im vārdam japāņu valodā ir
ļoti daudz nozīmju: džu –
mīksts, maigs, pieklājīgs; do – ceļš,
pareiza taka, sirdsapziņa, morāle,
prasme, kā arī princips «labsirdība
uzvar ļaunumu un maigums gūst
virsroku pār rupju spēku». Džudo
cīņas mērķi ir – fiziski attīstīt ķermeni, apgūt veiklību un augstu sporta
meistarību, ieaudzināt augstas morālās īpašības.
Atšķirībā no boksa, karatē un citām sišanas stila divkaujām, džudo
pamatā ir metieni un noturēšanas
tehnikas. No citiem cīņas veidiem
džudo atšķiras ar mazāku fiziskā
spēka pielietojumu paņēmienos
(pretinieka enerģija tiek vērsta pret
viņu pašu) un ar lielāku paņēmienu
daudzveidību.
Nodarbības var uzsākt no 4 gadu
vecuma, Nodarbības notiek otrdienu un ceturtdienu vakaros. Pašlaik
džudo Valkā tiek organizēts divās
grupās: pirmsskola un 2010. – 2007.
gadā dzimušie.

Primārais mērķis nodarbībās ir
sasniegt to, lai audzēkņiem sports
saistās ar patīkamām emocijām un
uz treniņiem viņi dotos ar smaidu.
Uzsākot nodarbības bērni tiek vispusīgi fiziski attīstīti un tikai pēc
tam sākas ievirzīšana džudo.
Regulāri ir iespēja braukt uz sacensībām – sākumā zemāka mēroga,
pēc tam nedaudz augstāka līmeņa.
Tiek rīkoti arī kluba koptreniņi Rīgā,
plānoti arī sadraudzības pasākumi
ar Smiltenes džudistiem. Vasarā tiek
rīkota nometne divpadsmit dienu
garumā.
Arī pašiem mazākajiem notiek sacensības – rotaļu cīņu turnīri, kur
pie balvām tiek katrs sportists.
Nodarbības notiek BJS skolas
zālē.
Informācija: tālr. 28684020 (treneris Edgars), e-pasts: vidzeme.dinamolat@gmail.lv
Džudo cīņas mērķi ir – fiziski attīstīt ķermeni, apgūt veiklību un
augstu sporta meistarību, ieaudzināt augstas morālās īpašības. z
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vāts startēt:
Individuāli – EUR 3,00, sieviešu
dubultspēles EUR 3,00 no komandas, vīriešu dubultspēles EUR 3,00
no komandas, jauktās dubultspēles
EUR 3,00 no komandas.
Bērniem skolēniem (7 – 19 gadi)
un pensionāriem dalības maksa
nav jāmaksā!
Galvenais sacensību tiesnesis
– Māris Koops, e-pasts: maris.
koops@valka.lv, +371 29424580.
Badmintona un novusa nolikumi – Valkas novada mājaslapā. z

Arturs Klots otro gadu pēc kārtas
kļūst par pasaules čempionu
Teksts un foto: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vijciemieši var!
Divkārtējā pasaules čempiona Artura Klota pieņemšana domē. Klātesošie
aplūko olimpiskās medaļas

Godam nopelnītās medaļas ir izcīnītas sūrā darbā, tāpēc gandarījums ir vēl lielāks.
Foto - Facebook.com

V

ijciemieši šogad no Latvijas Jaunatnes Ziemas Olimpiskā festivāla mājās atgriežas ar 4 medaļām, izcīnot 2.vietu stafetes slidojumā. Komandas sastāvā: Marta Šaicāne, Sabīne Lotiņa, Aleksis Beikmanis un Tomass Melbārdis.
Individuālajā disciplīnā (222 m slidojums) augstāko vietu no Vijciema
sīvā cīņā izcīnīja Marta Šaicāne – 5.vieta savā vecuma grupā! Sveicam
mūsu sportistus un lepojamies, ka nesat Vijciema vārdu ārpus novada
robežām! Spēks ir komandā! z

Artura Klota vārds tagad rotās Valkas novada domes Goda grāmatu.

15.

martā Valkas novada domē notika pieņemšana Arturam Klotam – divkārtējam pasaules čempionam parabobslejā.
Pasaules čempionu sveica Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis, izpilddirektors Ainārs Zābers un novada domes
pārstāvji.
Latvijas pilots Arturs Klots otro gadu pēc kārtas kļuva par pasaules
čempionu parabobslejā, triumfējot Norvēģijas trasē Lillehammerē notikušajās sacensībās.
Sirsnīgi sveicam ar izciliem panākumiem! z

Valkas novadā

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 2.aprīlī plkst. 14.00 lielajā zālē
Dziesmu svētku ieskaņu koncerts
«Gavilējam saulei». Piedalīsies Vidzemes senioru kori un deju kolektīvs
«Zelta rudens». Ieeja – brīva.
• 6. un 7.aprīlī no plkst. 10.00 līdz
14.00 TLMS «Saulīte» telpās (ieeja – pa
pagalma durvīm) – pasākuma «Satiec
savu meistaru» ietvaros – jostu un
prievīšu segu aušana.
• 13.aprīlī plkst. 19.00 lielajā zālē filma visai ģimenei «Paradīze 89». Ieeja
– 2 eiro.
• 15.aprīlī plkst. 16.00 lielajā zālē
Cimzes mūzikas dienu noslēgums.
Jauniešu simfoniskā orķestra «Livonija» koncerts.
• 21.aprīlī plkst. 19.00 lielajā zālē grupa «Baltie lāči» ar koncertprogrammu «Atvars». Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras namā,
Biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv
• 25.aprīlī plkst. 19.00 lielajā zālē
kriminālkomēdijas «Kriminālās ekselences fonds» seanss. Ieeja – 2 eiro.
• 27.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē
Valkas novada BJC «Mice» deju kolektīva «Vainadziņš» 30 gadu jubilejas
koncerts. Ieeja – brīva.
• 29.aprīlī plkst. 15.00 J.Cimzes Valkas mūzikas skolas zālē – Valkas novada mazo vokālistu koncerts / konkursi «Cālis» 2018 un «Visi putni
skaisti dzied» 2018. Ieeja – brīva.

V

alkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Novadpētniecības stendā:

• Līdz 7.aprīlim izstāde «Esiet pazīstami – Ella Andersone!»: Valkas novadniecei – 110.
• No 9.aprīļa līdz 5.maijam izstāde
«Reiz Valkā bija…»: no cikla «Izzudis,
bet ne pazudis».

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

• Līdz 27.aprīlim Birutas Rukas
gleznu izstāde «No Ērģemes līdz Krimai».
• No 3.līdz 30.aprīlim izstāde «Tulkojuma zīmols»: atzīmējot Silvijas Brices 60 gadu jubileju, izstādē viņas tulkotie romāni.

PASĀKUMI

• No 1. līdz 15.aprīlim akcija «brīvGRĀMATA» – no grāmatu plaukta 1.
stāvā ņem, maini vai dāvini grāmatu.

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

•4 No 23. līdz 29.aprīlim Bibliotēku
nedēļas «Mainās bibliotēka-mainās
sabiedrība» ietvaros:
•4 23.aprīlī plkst. 10.00 seminārs Valkas reģiona bibliotēku darbiniekiem;
•4 23.aprīlī plkst. 11.00 visiem interesentiem tikšanās ar Kārli Krēsliņu, grāmatas «No lauku puikas līdz
ģenerālim» autoru, grāmatas prezentācija.
•4 No 23.līdz 27.aprīlim veidojam
virtuālu fotoizstādi «Lasi mani»: atnāc uz bibliotēku un nobildējies ar savu
vārdamāsu/vārdabrāli – GRĀMATU.
•4 27.aprīlī Strenču kultūras namā
notiek Valkas, Smiltenes un Strenču
novada Grāmatu svētki.
•4 No 23. līdz 26.aprīlim Jauno grāmatu dienas (grāmatu izsniegšana 27.
aprīlī.).

Bērnu literatūras nodaļā:

• 14.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 12.00
pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».
• No 23. līdz 29.aprīlim Bibliotēku
nedēļas «Mainās bibliotēka – mainās
sabiedrība» ietvaros:
• No 23. līdz 27.aprīlim veidojam
virtuālu fotoizstādi «Lasi mani»: atnāc uz bibliotēku un nobildējies ar
savu vārdamāsu/vārdabrāli – GRĀMATU;
• 24.,25.,26.aprīlī no plkst. 14.00
līdz 16.00 spēles un atjautības uzdevumi bērniem.

Lugažu ev. lut.
Valkas
baznīcā

• 30.martā plkst. 15.00 Lieldienu
piektdienas dievkalpojums.
• 1.aprīlī plkst. 12.00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas.

V

alkas pagastā

Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 7.aprīlī plkst. 17:00 Pokera vakars.
• 18.aprīlī plkst. 18:00 BJIC «Mice»
bērnu pavasara koncerts.
• 29.aprīlī plkst. 18:00 JVA «Atbalss»
jubilejas koncerts. Pēc koncerta atpūtas vakars kopā ar grupu «Brālīši».

Valkas pagasta
Sēļu bibliotēkā

• 13.aprīlī plkst. 18:00 «Putnu dienas» radošās darbnīcas un rotaļu vakars bērniem.
• Visu aprīli līdz 10.maijam keramiķes Skaidrītes Bondares gleznu
izstāde.
• No 29.marta līdz 13.aprīlim literatūras izstāde «Anekdotes un spurainas domas».
• No 9. līdz 20.aprīlim literatūras izstāde «Tulkojusi Silvija Brice».
• No 23.aprīļa līdz 15.maijam literatūras izstāde «Iet pavasaris pa zemi,
puķes sēdams...».

Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkā

• Līdz 4.maijam biedrības «Valmieras atspulgs» dalībnieka Jāņa Sprudzāna fotogrāfiju izstāde «Latvijas ainava».
• Līdz 4.maijam izstāde «Cauri gadalaikiem» Silvijas Doršas rokdarbi –
apsveikumu kartītes.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai www.valka.lv
vai interesējieties pie pasākuma
rīkotājiem!
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Ē

rģemes pagastā

• 31.martā Turnas tautas namā Liel-

dienu ieskaņu pasākums:
no plkst.10.00 radošās darbnīcas:
- gatavosim putnu būrīšus,
- veidosim papīra ziedus un galvas rotas,
- iepazīsim dekupāžu un dedzināšanu kokā,
- kopīgi krāsosim līdzpaņemtās olas;
plkst. 12.00 Tradicionālais Lieldienu
zaķu skrējiens:
- 1 km Stūrnieki - Turnas tautas
nams,
- 3 km Purmaļi - Turnas tautas nams,
- 6 km Ērģemes pietura - Turnas tautas nams;
plkst. 12.30 apbalvošana, pēc tam Līvijas un Mārtiņa Lieldienu zupa;
plkst. 13.00 tautisko deju kolektīvu
koncerts, piedalās «Vendīgs» no Valkas ģimnāzijas, «Lustiņdancis» un
«Medneši» no Kārķiem, pēc tam Turnas tautas nama bērnu dramatiskā
kolektīva izrāde «Zelta adata».
• 1.aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu dievkalpojums Ērģemes draudzes namā.
• 7.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00
«Satiec savu meistaru 2018» Līvijas
Kreiles meistarklase: putraimu desu
izgatavošanas procesa izzināšana un
praktiskā nodarbība kopā ar latviskiem dančiem, dainām un paradumiem.
• 10.aprīlī plkst. 15.00 Ērģemes bērnudārzā Turnas tautas nama bērnu
dramatiskā kolektīva teatralizēts uzvedums «Zelta adata».
• 21.aprīlī no plkst. 9.00 sakopsim
Turnas tautas nama apkārtni.
• 25.aprīlī plkst. 13:00 Ērģemes pagasta bibliotēkā bibliotēku nedēļas
laikā pasākums bērniem «Nezinīša
piedzīvojumi bibliotēkā».

Kārķu pagastā

• 2.aprīlī plkst. 11.00 pasākums
«Neej prom, Lieldieniņa!»: bērnu teātra izrāde «Lieldienu groziņš» tautas
namā, olu spēles, šūpošanās Tradīciju
salā.
• 7.aprīlī plkst. 19.00 koncertšovs
«Gan dzirdēts, gan nedzirdēts»
plkst. 22.00 – balle, spēlē Raitis no
Naukšēniem.
• 20.aprīlī plkst. 10.00 nodarbība
projekta «Labais vairo labo» dalībniekiem.
• No 10.aprīļa tautas nama kamīnzālē rūjienietes Mārītes Siliņas gleznu izstāde «Maizes ceļš».
• 28.aprīlī Kārķu un Ērģemes pagastu apvienotā Lielā talka Ērģemes kapos.

Izstādes Kārķu bibliotēkā

• No 3. līdz 13.aprīlim dzejniekam
Leonīdam Breikšam – 110.
• No 13. līdz 23.aprīlim tulkotājai
Silvijai Bricei – 60.
• No 23. līdz 30.aprīlim dziedātājai
Ievai Akurāterei – 60.

Kārķu baznīcā

• 30.martā. plkst. 14.30 Lielās piektdienas dievkalpojums.
• 1.aprīlī plkst. 14.30 Lieldienu dievkalpojums.

Vijciema pagastā

• 2.aprīlī plkst. 14.00 Vijciema baznīcā Lieldienu dievkalpojums. Mācītājs – Valmieras iecirkņa prāvests Romāns Kurpnieks Logins.
• 2.aprīlī plkst. 16.00 Vijciema tautas namā Otrās Lieldienas visai ģimenei –«Jautrošanās kopā ar Lieldienu
Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere - Kvēpa. tālr. 26444002
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

zaķiem». Līdzi jāņem krāsotas oliņas
un pavasarīgs noskaņojums!
• 2.aprīlī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā spēlfilma visai ģimenei «Paradīze 89».
• 14.aprīlī Vijciema tautas namā Vijas dienas svinības:
plkst. 18.00 koncerts, piedalās deju
kolektīvi: ZELTA RŪSIŅŠ (Gulbene),
SUDMALIŅAS, VAINADZIŅŠ (Valka), kā arī Vijciema dejotāji; un dziedošie kolektīvi: sieviešu koris ZIEMEĻSTĪGA, vīru vokālais ansamblis
LAI SKAN (Valka) un vīru koris
IMANTA (Valmiera);
plkst. 20.00 apsveikums Vijas upei,
vakariņas upes krastā;
plkst. 21.00 sadancošanu vada SUDMALIŅAS;
plkst. 22.00 BALLE, ielūdz Vijas Fogeles grupa, darbosies kafejnīca. Vijām
ieeja pasākumā bez maksas.
• 20.aprīlī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā Blomes SIA teātra viesizrāde
«Folie la famille jeb Ģimenes trakums» pēc Dž.Keselringa «Arsēns un
vecas mežģīnes» motīviem. Režisore
G.Skadiņa.

Izstādes Vijciema bibliotēkā

• No 26.marta līdz 4.aprīlim litera-

tūras izstāde «Nu atnāca Lieldieniņa».
• No 9. līdz 23.aprīlim literatūras izstāde «Latviešu aktierim Leonam Krivānam – 80».
• No 23.aprīļa līdz 6.maijam literatūras izstāde «Manās rokās ikviena
svece Tik, cik man vajag, kvēl» (latviešu dzejniekam Imantam Ziedonim – 85).

Zvārtavas pagastā

• 1.aprīlī plkst. 11:00 Kalnainē «Lieldienu skrējiens».
• 1.aprīlī plkst. 17:00 Luturskolā zolīte.
• 7.aprīlī plkst. 10:00 Ozolu pamatskolā galda spēles.
• 8.aprīlī Mierkalna tautas namā radošā darbnīca «Pavasaris».
• 20.aprīlī plkst. 19:00 Mierkalna
tautas namā Ingas Deigeles un Vilmāra Miglava koncerts.
• 28.aprīlī LIELĀ TALKA – objekti:
Mierkalna tautas nams, ciemata teritorija u.c..
• Katru otrdienu plkst. 18:00 Mierkalna tautas namā «Aktivitāšu stunda» – staipīšanās, vingrošana, dejošanās.

V

algā

• 7.aprīlī plkst. 20.00 «Rock city a go
go Tour 2018» Valgas rokklubā. Grupas «Dead Furies» diska prezentācijas
koncerts.
• 8.aprīlī plkst. 12.00 Valgas tautas
pārgājiena VI posms. Starts un finišs
pie Valgas sporta halles.
• 19.aprīlī plkst. 12.30 Valgas apriņķa profesionālās izglītības centra «Jurģu dienas skrējiens» (Jüripäeva jooks).
Starts un finišs stāvlaukumā pie izglītības centra (Loode ielā 3, Valga). Bezmaksas pasākums. Reģistrēties iespējams uz vietas pusstundu pirms sākuma.
• 19.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00
Livonijas darba gadatirgus Valgas
kultūras un interešu centrā.
• 28.aprīlī plkst. 18.00 Valgas bērnu
cirka studijas «Reveranss» koncerts
«Tiem, kuri tic maģijā» Valgas kultūras un interešu centrā.

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4030 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

