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Sanākati, Jāņa bērni,
Augsta kalna galiņā,
Lai dzirdēja Jāņu dziesmas
Pa maliņu maliņām.

L at v ij a

u n Ig au n ij a
l īg o s Va l k ā

krietni un lustīgi!
Svinēsim saulgriežus
Valkas novada dome

Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

23.

jūnijā Valkas brīvdabas estrādē
pirmo reizi Latvijas un Igaunijas
valstu vēsturē tik vērienīgi svinēs Līgo –
no plkst. 9:00 līdz 15:00 pie estrādes būs
«Vislatvijas Jāņu gadatirgus», savukārt
plkst. 22.00 skanēs Latvijas un Igaunijas
Līgo dižkoncerts «Līgojam Valkā kopā ar
igauņiem!». Koncertā uzstāsies mākslinieki
no Latvijas un Igaunijas – Ginta Krievkalna, Ivars Cinkuss, Lorija Vuda Cinkusa, Samanta Tīna, Jānis Buķelis, Žoržs Siksna,
Viktors Lapčenoks, BIRGIT, Getera Jāni,
jaunais talantīgais solists Artūrs Biķernieks
un citi. Pasākumu vadīs Vita Baļčunaite un
Margus Abels. Organizatori sola, ka uz
skatuves būs vairāki pārsteigumi. Ieeja estrādē – no 20.00.
«Mūsu vēsturē ir daudz kopīga ar igauņiem, un viņu loma Latvijas neatkarības
izcīnīšanā ir ļoti liela. Tāpēc pavisam loģiski, ka Latvijas un Igaunijas simtgades gadā
gribam sarīkot vērienīgus svētkus, kur latvieši un igauņi kopā svinētu vasaras saulgriežus», stāsta Valkas novada domes mērs
Vents Armands Krauklis.
Šajā dienā Igaunijā svin arī Uzvaras dienu
jeb Cēsu kaujas gadadienu, un tie ir tādi paši
svētki kā Lāčplēša diena Latvijā.
«Valgas pagasta vadībai ideja par kopīgu
līgošanu ļoti patika, tāpēc brīvdabas estrādē
būs vērienīgs koncerts ar Latvijas un Igaunijas mākslinieku piedalīšanos, balle un, pro-

tams, «Vislatvijas Jāņu gadatirgus». Pateicoties uzņēmēju atbalstam, šoreiz svētki būs
bez maksas. Ļoti ceram, ka sabrauks latvieši
un igauņi no vistālākajiem Latvijas un Igaunijas nostūriem», atklāj V.A.Krauklis.
Pēc dižkoncerta un nakts balles, kas sāksies
pusnaktī, visi aicināti piedalīties pliko skrējienā. Starta sākums – saullēktā, un skrējiena
uzvarētājam organizatori sola īpašu balvu.

Ieeja – brīva. 24.jūnijā Līgo dižkoncertu varēs vērot LNT televīzijā.
Pasākumu organizē SIA «PRODUCENTS»
sadarbībā ar Valkas novada domi un Valgas
pagasta pašvaldību. Pasākuma ģenerālsponsors – «Alko 1000». Atbalsta – SIA «Woltec»,
Latvijas radio 2, LNT, SIA «McĀbols», SIA
«29one», SIA «Valkas būvnieks» un SIA
«Mego». z
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Dvīņu pilsētas Valkas – Valgas

TREŠDIEN, 6.JŪNIJĀ
VALGĀ

• Plkst. 12:00 Valgas pagasta valdes priekš-

sēdētāja Margus Lepik svinīgā pieņemšana labākajiem absolventiem un mācību priekšmetu
zinātājiem, un viņu pasniedzējiem Valgas kultūras un interešu centrā (ar ielūgumiem).
• Plkst. 19:00 veloorientēšanās «Piedzīvojumi
Valgā ar velosipēdiem» pa Valgas pilsētas ielām.

CETURTDIEN, 7.JŪNIJĀ
VALGĀ

• Plkst. 18:00 Dvīņu pilsētas Valkas – Valgas

festivāla un radošo cilvēku kopīgās izstādes atklāšana Valgas kultūras un interešu centrā. Tradicionāli savu jaunāko daiļradi demonstrēs Valkas un Valgas radošie cilvēki. Viktora Fjodorova
mākslas albuma prezentācija.
• Plkst. 19:00 Valgas Mūzikas skolas svinīgs
koncerts Valgas kultūras un interešu centrā.
• Plkst. 20:00, 21:00, 22:00 Šausmu pārgājiens
«Valgas tumšākā puse. Vol 2» pa daudzām
vietām, ko ikdienā apciemot nav tik vienkārši.
Būs arī izrāde, pārsteigumi un vēl daudz kas cits
(igauņu valodā).

VALKĀ

• Plkst. 18:00 skriešanas seriāla «Optimists»

uzvarētāju apbalvošana Valkas pilsētas kultūras
namā.

PIEKTDIEN, 8.JŪNIJĀ
VALGĀ

• Plkst. 16:00 un 20:00 ekskursija ar gidu pa

Valgas pilsētu (igauņu valodā). Pulcēšanās Valgas muzeja pagalmā. Ar pieteikšanos priit@valgamuuseum.ee vai tālr. +371 766 8867.
• Plkst. 17:00 Valgas pagasta valdes priekšsēdētāja Margus Lepik un Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
pieņemšana Valgas kultūras un interešu centrā
(ar ielūgumiem). Pasākuma koncerta daļā uzstāsies studija «Joy».
• Plkst. 19:00 Valgas pilsēttelpā pirmā piemiņas soliņa atklāšana – deju mammītei Minni
Vähi, Säde parkā. Tautas deju kopu pateicības
koncerts pie Valgas kultūras un interešu centra.
Plkst. 20:00 Operetes un muziklu melodijas no
Karmen Puis un Jaan Willem Sibul (no Tartu
teātra «Vanemuine») Valgas Jāņa baznīcā. Biļete
5/3 €.
• Plkst. 23:00 Grupa krogā «Voorimehe pubi».
Biļete 5 €.

VALKĀ

• Plkst. 16:00 Semināra ielā 9 Ungārijas vēstnie-

cības dāvinājuma – plāksnes atklāšana Stefanam Batorijam, kurš 1584.gadā Valkai piešķīra
pilsētas tiesības .
• Plkst. 20:00 Vijciema amatierteātra «Čiekurs»
izrāde Ā.Alunāns «Visi mani radi raud» Valkas
pilsētas brīvdabas estrādē. Ieeja – brīva.
• No plkst. 21.30 lōdz 23.00 Īsta zaļumballe ar
pūtēju kvintetu «5 - atā!»Valkas pilsētas brīvdabas estrādē. Ieeja – brīva.

SESTDIEN, 9.JŪNIJĀ
VALGĀ

• No plkst. 8:00 līdz 16:00 Livonijas gadatirgus

Valgas pilsētas centrā. Gadatirgus ir kļuvis par
pazīstamu un iecienītu ikgadēju pasākumu, ar
savu bagātīgu kultūras programmu, tirdziņu, loteriju, atrakcijām bērniem un ar daudz ko citu.
Noskaņām bagāta programma, aktivitātes katram vecumam un interešu grupai.
Tirdzniecības vietas maksa:
1. 3x3 m (rokdarbi, amatniecības izstrādājumi,
lauksaimniecības produkti, arī stādi) – 15 eiro,
2. 3x3 m (pārtikas preces, rūpniecības preces, iespieddarbi, partiju reklāmas) – 25 eiro,
3. ja nepieciešams vienfāzes pieslēgums (16 A) –
nāks klāt papildu 15 eiro.
Elektroniskā pieteikšanās līdz 8. jūnijam www.
valgakultuurikeskus.ee vai www.valga.ee

Elektroniski rezervēto vietu saglabās līdz plkst. 7.00.
• No plkst. 10.30 līdz 14.30
Kultūras programma Valgas muzeja pagalmā:
10:30 – 10:50 b i e d r ī b a s
«Karikakar» senioru sieviešu tautas dejotāji un deju
ansamblis «Oduvantšiki»;
10:50 – 11:10 vidējās paaudzes
deju
kolektīvs
«Spriņģi» un folkloras ansamblis «Nāburgi»;
11:10 – 11:30 jauktā deju
grupa «Rukkilill»;
11:30 – 11:50 f o l k l o r a s
deju kopa «Sudmaliņas»;
11:50 – 12:00 pa sā ku m a
vadītāji;
12:00 – 12:10 intervija ar
Valgas pagasta valdes priekšsēdētāju Margus Lepik un
Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu
Kraukli;
12:10 – 12:30 «Piirilinna
bigbänd» («Robežpilsētas
bigbends»);
12:30 – 12:50 s t u d i j a
«Joy»;
13:10 – 13:30 modes deju
grupa «Aija», senioru deju
kopa «Zelta rudens»;
13:30 – 14:10 Va l m ie ra s
bigbends;
14:10 – 14:30 Tirgus dienas kopsavilkums.
• No plkst. 9:00 līdz 18:00
Igaunijas čempionāts koku gāzējiem «X CUTCUP
2018» starp Pedeles upi un
RIMI veikala. Piedalīsies dalībnieki no Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas:
8:00 sacensību numuru izsniegšana un instruktāža;
8:30 koka gāšana mežā (Valgas apriņķī);
9:00 – 13:00 precīzā sagarināšana starp Pedeles
upi un RIMI veikala;
11:00 starts «STIHL Multisport Challenge 2018»
melnā trase (100 km);
11:30 starts «STIHL Multisport Challenge 2018»
sarkanā trase (65 km);
13:00 – 15:00 turpināsies laukuma disciplīnas:
ķēdes maiņa un kombinētā sagarināšana;
15:00 – 16:00 atzarošana;
16:00 «STIHL Multisport Challenge 2018» sarkanās trases uzvarētāju apbalvošana;
16:00 – 17:00 stafetes;
17:10 koku gāšanas sacensības uzvarētāju apbalvošana;
18:00 «STIHL Multisport Challenge 2018» melnās trases uzvarētāju apbalvošana;
Piedzīvojumu sporta sacensības «STIHL Multisport
Challenge»
https://www.youtube.com/
watch?v=_T_dZKhSmOs&t=
• Plkst. 11:00 un 13:00 tūre ar gidu Valgas muzejā (igauņu valodā). Ar pieteikšanos priit@valgamuuseum.ee vai tālr. +371 766 8867.
• Plkst. 12:00 Pusdienas ērģeļu pusdiena Valgas Jāņa baznīcā. Pie ērģelēm draudzes ērģelnieks Jüri Goltsov.
• No plkst. 12:00 līdz 16:00 bērnu un jauniešu
zona pie Valgas kultūras un interešu centra. Spēles un sacensības. Aizraujošas aktivitātes. Exit
The House istaba. Zinātnes izrāde. Football Dart.
Sacensības sumo kostīmos. JJ-Street Deju skolas
uzstāšanās utt.
• No plkst. 20:00 līdz 00:00 balle ar grupu
«2Quick Start», DJ Kätlin Kalinin un JJ-Street
Deju Skolas šovs Valgas muzeja pagalmā. Biļete
10 €.
• Plkst. 23:00 DJ krogā «Voorimehe Pubi». Biļete
3 €.

VALKĀ

• No plkst. 11:00 līdz 14:00 «Spēles Valkas/Val-

gas dienā»: dažādas spēles un citas aktivitātes
pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
Valkas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.
• Plkst. 16:00 VJCĢ 12. klases izlaidums Valkas
pilsētas kultūras namā.

SVĒTDIEN, 10.JŪNIJĀ
VALGĀ

• Plkst. 11:00 SUP Polo Valgas/Valkas čem-

pionāts Valgā, Pedeles upes atpūtas zonā pie
Ramsi tilta. Ar šīm sacensībām pirmo reizi Valgā
tiks popularizēts airu dēļu sports. Turnīrs norisināsies kā komandu čempionāts. Nepieciešams
peldētprasmi apliecinošu sportistu saraksts. Viss
nepieciešamais sacensībām (laukums, airu dēļi,
airi, drošības vestes, bumba) – no organizatoriem.
Pieteikšanās līdz 6.jūnijam plkst. 17:00.
• Plkst. 11:00 pludmales cīkstēšanās sacensības
Pedeles pludmales zonā pie vecajām dzirnavām.
• Plkst. 11:00 Valkas un Valgas ugunsdzēsības
dienestu informatīvais stends par drošību, iespēja iepazīties ar dienestu tehniku un piedalīties
atrakcijās laukumā pie Rīgas - Raja ielas krustojuma.
• Plkst. 11:00 Valkas policijas informatīvā telts
laukumā pie Rīgas - Raja ielas krustojuma.
• Plkst. 13:00 Pedeles upes Laivu rallijs. Starts
un finišs 1.aizsprosta apkārtnē pie vecajām dzirnavām. Uz sacensībām tradicionāli gaidām visus
pilsētniekus un pilsētas viesus, kuri ir vismaz 14
gadus veci. Vērtēs ne tikai labu fizisko sagatavotību, bet arī radošu pieeju tērpiem un peldošajam
materiālam. Laivu rallijs norit abās valstīs. Sportiskās dienas izklaidējošā daļā būs JJ-Street Deju
Skolas dalībnieki kopā ar Urban Style Valgas klubu un Kerli Buutipop (zumba).
• Plkst. 16:00 Dzimšanas dienas koncerts Valgas Jāņa baznīcā, kur tiks svinēta Valgas un Valkas pilsētu 434.dzimšanas diena. Tiks apbalvots
goda pilsonis. Uzstāsies Valgas un Valkas mūzikas skolu audzēkņi un pasniedzēji, un jauktais
ansamblis «Spiréa». Ienākumi no koncerta tiks
ziedoti Valgas Sv.Jāņa baznīcas remontdarbiem.
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festivāls 6. – 11.jūnijā
PIRMDIEN, 11. JŪNIJĀ –
VALGAS UN VALKAS 434.
DZIMŠANAS DIENA
VALGĀ

• Plkst. 11:00 Valgas un Valkas bērnudārzu

bērnu kopīgs svētku gājiens (Valgas Jāņa baznīca
– Kesk iela līdz Valgas kultūras un interešu centram). Bērni laidīs gaisa balonus ar laba vēlējumiem, būs koncerts un kopīga svētku dienas tortes baudīšana.
• No plkst. 17:00 līdz 19:00 Piektās stundas tēja
ar pašvaldību vadītājiem pie Valgas kultūras un
interešu centra.
• Plkst. 19:00 Festivāla noslēgums. Livonijas Jauniešu orķestra koncerts Valgas kultūras un interešu centrā. Ieeja – 3 €. Ienākumi no koncerta tiks
izmantoti orķestra darbības attistībai.

VALKĀ

• Plkst. 18:00 pasākums «Sabiedrību iedvesmo

drosme» Valkas bibliotēkā. Tikšanās ar grāmatu
«Saplēstās mežģīnes» un «Debesis pelnos» autori
Karīnu Račko.

IZSTĀDES:
VALGĀ

• No 8.jūnija līdz 20.augustam Valgas un Val-

kas mākslinieku kopējā izstāde Valgas kultūras
un interešu centrā.
• No 4. līdz 30.jūnijam «Valgas rakstnieku skatījumā: grāmatas, kuru darbība notiek Valgas
pilsētā» («Valga kirjanike pilgu läbi: raamatud,
mille tegevus toimub Valga linnas») Valgas
centrālajā bibliotēkā.
• Tartu Mākslinieku apvienības rīkotā kopējā
izstāde «Uz robežas» («Piiripealne») Valgas muzejā.
• No trešdienas līdz svētdienai Brīvības Galerija (Vabaduse galerii) Vabaduse ielā 14.
• Dibinājums «Valgas patriotiskās audzināšanas pastāvīgā ekspozīcija» (Valgas Militārais
parks) ir atvērts: C, Pk, Se, Sv no plkst. 9:00 līdz
17:00. Tas ir viens no savdabīgākajiem Igaunijas
militārajiem muzejiem, kura mērķis ir popularizēt pilsonisko audzināšanu, valsts aizsardzības
un iekšējās drošības tematiku.
• Valgas muzejs atvērts: O – Pk no plkst. 11:00
līdz 18:00, Se no plkst. 10:00 līdz 15:00, Sv un P
grupām sākot no 25 personām pēc iepriekšēja
pieteikuma.
• Valgas Sv.Jāņa baznīca atvērta C, Pk no plkst.
12:00 līdz 16:00, Se no plkst. 11:00 līdz 16:00, Sv
no plkst. 9:30 līdz 12:00. Baznīca atrodas Valgas
pilsētas centrā. Uzcelta 1816.gadā. Jauktā baroka
un agrīnā klasicisma stilā, gaismas pielieta, ar
ovālu pamatu plānu (arhitekts Kristians Haberlands). Interjerā dominē augsta altāra siena agrīnā
klasicisma stilā ar gleznām. Unikālas ir Fridriha

Sveicam Zelta pāri
– Jāni un Mudrīti
Paškevičus!

D

Ladegasta izgatavotās ērģeles (1867.).

VALKĀ

Valkas bibliotēkā Valkas/ Valgas svētku laikā
Valkas pilsētas dzimšanas dienas izstāžu kokteilis Valkas bibliotēkā:
• «Klāt jūnijs – svētku laiks Valkā/Valgā».
• «Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu».
Valkas novadpētniecības muzejā
Ekspozīcijas:
• «Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs
un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. (19.
gs. vidus – 20.gs. sākums)».
• «Valka – Latvijas neatkarības šūpulis» (sabiedriski politiskie notikumi Valkā no 1914. līdz
1920.gadam).
Izstādes:
• «Tautas dzīves zinātne».
• No 19.maija līdz 29.jūlijamValkas novada lietišķās mākslas un amatniecības darbu izstāde
«Domas šūpulis».
Muzeja darba laiks:
Otrdiena – piektdiena 11:00 -18:00
Sestdiena, svētdiena 10:00 -16:00
Pirmdiena – slēgts
Vairāk info: http://muzejs.valka.lv/ vai pa tālruni +371 64722198. z

8.jūnijā Valkā notiks vairāki
Valkas dzimšanas dienas pasākumi

ivi no tiem notiks Valkas pilsētas brīvdabas estrādē. Plkst. 20:00
Vijciema amatierteātris «Čiekurs» izrādīs Ā.Alunāna «Visi mani
radi raud». Ar šo izrādi vijciemieši ar labiem panākumiem piedalījās Ādolfa Alunāna darbu iestudējumu skatē un godam izcīnīja ceļazīmi uz XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Amatierteātra režisors – Valdis Šaicāns.
Pēc izrādes, ap plkst. 21:30, turpat estrādē sāksies Īstā zaļumballe, kurā
spēlēs pūtēju kvintets «5-atā!». Par šo kolektīvu teikts: «... patīk visiem. Jo
– kas gan var skanēt vēl labāk kā 5 vīri ar spožām taurēm!». Pūtēju kvinteta
«5 – atā!» sastāvā muzicē vieni no spēcīgākajiem Latvijas profesionālo orķestru mūziķiem: Rihards Šiliņš (trompete, LNO, Festivāla orķestris), Edgars Švembergs (trompete, LNO, Festivāla orķestris), Andris Ādamsons
(mežrags, LNO), Sandis Bārdiņš (trombons, LNO), Roberts Brants (tuba,
pūtēju orķestris Rīga). Balle ilgs līdz plkst.23.00.
Ieeja abos pasākumos – bez maksas.
Vecuma ierobežojums: 1+.
Pasākumu laikā apmeklētāji var tikt fotografēti un filmēti. z

Valkas novada bibliotēkās darbu
uzsāks Mazā Pūčulēna skola

Teksts: Una Grāve, Valkas novada centrālās bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre

2

018.gadā Valkas novada septiņās bibliotēkās
tiks īstenota Vislatvijas lasīšanas veicināšanas
programma «Grāmatu starts», ko izveidojis Bērnu
literatūras centrs. Programma paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, lai radītu interesi par aizraujošo grāmatu pasauli un bibliotēku
kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosinātu
bērnos lasītprieku un stiprinātu lasīšanas tradīciju
ģimenēs.
Programmas ietvaros Valkas novada centrālās
bibliotēka, Valkas pagasta Lugažu bibliotēka, Valkas
pagasta Sēļu bibliotēka, Ērģemes pagasta bibliotēka,
Kārķu pagasta bibliotēka, Vijciema pagasta bibliotēka, Zvārtavas pagasta
bibliotēka savstarpēji sadarbosies un piedalīsies ar kopīgi veidotām nodarbībām, organizējot Mazā Pūčulēna skolu.
Idejas rosinātāja un programmas «Grāmatu starta» Valkas novadā koordinētāja 2018.gadā ir Valkas novada centrālā bibliotēka. Dalību «Grāmatu
startā» atbalsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība un Valkas
novada dome.
Jānis un Mudrīte iepazinušies Valkā un kāzas arī svinējuši tepat Valkā.
«Grāmatu starts» (bibliotekāra izskatā un izpildījumā) uzrunā un ieIzaudzināti bērni – dēls Kaspars, meita Sanita. Foto – Dace Pūce.
saista lasīšanā ģimenes, piedāvā radošas un attīstošas nodarbības, kā arī
rosina, lai arī turpmāk bibliotēku durvis visjaunākajiem, 3 – 4 gadus veilvēki ar zelta rokām. Tēvs un dēls palīdzējuši daudziem novad- ciem, lasītājiem ir atvērtas. Valkas novadā 2018.gadā Māzā Pūčulēna skolu
niekiem ar savu darbu. Pāris dzīvo pašceltā mājā, ko rotā dārziņš apmeklēs 14 bērni kopā ar ģimeni. Ir iecerētas trīs nodarbības, no kurām
ar dīķi un aprikožu kokiem.
pirmā un otrā notiek vietējā bibliotēkā, bet trešā, noslēdzošā, notiek Valkā,
Novēlam krietnajam un labsirdīgajam pārim veselību, labklājību un Valkas novada centrālajā bibliotēkā, ar Mazā Pūčulēna skolas noslēgumu
mīlestību arī turpmāk! z
un dāvanu.z

C
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Rīko konkursu «Skaistākais un savdabīgākais
Valkas pilsētas gaisa dārzs 2018.gadā»

Teksts: Mārīte Magone, Dāmu kluba vadītāja

J

au kopš 2001.gada Valkas pilsētā tika organizēts konkurss «Sakoptākais un savdabīgākais Valkas pilsētas balkons». Konkursu organizēja toreizējā Valkas pilsētas Dome, Valkas Dāmu
klubs, Latvijas bērnu fonda Valkas rajona nodaļa.
Gadu gaitā ir mainījusies situācija, pašvaldības
struktūra, arī pilsētas izskats un labiekārtojums.
Pēdējais vērtējums bija 2015.gadā, kad likās, visi
iespējamie balkoni, lodžijas, palodzes bija apskatītas, izvērtētas un apbalvotas. Šajā Latvijai tik
nozīmīgajā gadā vēlamies atjaunot konkursu un
visu vasaru vērot, priecāties un vērtēt interesantākos, košākos un gaumīgākos gaisa dārzus
daudzdzīvokļu mājās.
Konkursa mērķis ir padarīt mūsu dzimto pilsētu skaistāku, sakoptāku, paaugstināt iedzīvotāju atbildību par sakārtotību mājā, kurā paši dzīvo,
veicināt labākās pieredzes pārņemšanu, celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu māju,

pilsētu, dzimto novadu.
Konkursā aicināti piedalīties visi Valkas pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem ir
balkons, lodžija, vienkārši loga palodze.
Konkursa vērtēšana notiek no 18.jūnija līdz
20.augustam.
Konkursu vērtēs pieredzes bagātās Dāmu kluba dalībnieces, piesaistot brīvprātīgos vērtētājus
un uzklausot arī iedzīvotāju ieteikumus, tradicionāli ierakstot īpašā žurnālā (līdzīgi kā Ziemassvētku gaismas) pie Valkas kultūras nama dežurantiem.
Konkursa uzvarētāji (3 godalgas lielie balkoni,
lodžijas, 3 godalgas mazie balkoni un 3 veicināšanas balvas) tiks paziņoti septembra sākumā un
apbalvošanas pasākums notiks īpašā Miķeļdienas gaisotnē 29.septembrī.
Vērtētāji patur tiesības balvas sadalīt citādās
proporcijās, ja kādā no grupām ir izteikti vairāk
apbalvojamo objektu.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

N p.
Kam pievērst uzmanību
Punkti
k..
vērtējot
1. Vispārējais balkona kopskats, 0 – 5
vizuālais iespaids
2. Balkona sakoptība, praktiskā 0 – 5
pielietojuma iespaids (veļas
žāvēšana, mantu glabāšana,
tīrība)
3. Ziedu kompozicionālais izvie- 0 – 5
tojums, apzaļumojuma atbilstība apkārtējai videi
4. Balkona savdabīgums, īpatnī- 0 – 5
ba, vienreizīgums (arī vienkāršība, bez pārspīlējumiem)
20
Maksimālais iespējamais punktu skaits
Nolikums apspriests un akceptēts Dāmu kluba
sapulcē 2004.gada 19.aprīlī. z

Noslēdzoties Muzeju naktij 2018

Teksts: Viktorija Maļukova,
Valkas novadpētniecības muzeja
muzejpedagoģe

M

uzeju nakts pasākums Valkas novadpētniecības muzejā bija kupli apmeklēts.
Pasākuma aktivitātes sākās ar
Valkas novada lietišķās mākslas
un amatniecības darbu izstādes
«Domas šūpulis» atklāšanu. Paldies visiem, kas piedalījās izstādē
un īpašs paldies Inesei Pētersonei
un Ārijai Tomiņai par atbalstu izstādes iekārtošanā. Izstāde būs apskatāma līdz 29.jūlijam.
Muzeju nakts laikā apmeklētāji
varēja noskatīties trīs filmas – «Mērijas ceļojums», «Valka*1917. Latviešu Pagaidu Nacionālā padome» un
dokumentālās triloģijas «Savējie sapratīs» pirmo daļu «Sešdesmitie.
Sākums».
Muzeja pirmā stāva ekspozīcijā
notika Skaļā lasīšana, kurā piedalījās četras Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolnieces un Zane Brūvere
– Kvēpa.
Sadarbībā ar Valgas muzeju
(Igaunija) notika orientēšanās konkurss starp abiem muzejiem. Lielu
prieku apmeklētājiem sagādāja vilcieniņš, kurš izvadāja konkursa dalībniekus starp abiem muzejiem.

Pateicoties tam, Valkas novadpētniecības muzeju apmeklēja
lielāks skaits Igaunijas iedzīvotāju nekā iepriekšējos gados.
Orientēšanās konkursa apbalvošana šogad notika Valgas
muzejā.
Pasākuma laikā muzeja apmeklētāji varēja iepazīties ar visām muzejā esošajām ekspozīcijām un izstādēm. Šogad galvenā uzmanība tika pievērsta jaunajai ekspozīcijai «Valka
– Latvijas neatkarības šūpulis»,
kurā visu Muzeju nakts laiku
atradās ekspozīcijas autore.
Latvijas Dabas aizsardzības
pārvaldes vecākā valsts vides
inspektore Rūta Zepa vadīja
izglītojošas spēles par dabu.
Muzeju nakts laikā darbojās radošās darbnīcas, kurās varēja izgatavot magnētus, brošas, vainadziņus, aproces un konfekšu ziedus.
Valkas novadpētniecības muzejs pateicas visiem, kas iesaistījās Starptautiskās akcijas «Muzeju nakts 2017» organizēšanā un
norisē!
ĪPAŠS PALDIES:
Valkas novada domes pilsētas

Austra Jurgena.
«AUSTRAS GRĀMATA»
2 daļās

M

ēs dzīvojam BRĪVĀ LATVIJĀ!
Par kādu cenu pirkta brīvība?
Par asiņu, asaru un sāpju maksu!
Šis stāsts ir par 11 gadīgu meiteni, kura kopā ar māti 1945.gadā
izsūtīta uz Sibīriju no Raunas pagasta, kura atgriežas Latvijā, lai
atkal 1949.gadā otro reizi tiktu izsūtīta uz Sibīriju
Atmiņas par ceļu – pilnu ar
šausmām, nāvi un neziņu par ceļamērķi.
Atmiņas par dzīvi – cīņu par
eksistenci, par graudu sauju, par

kartupeļu mizu.
Atmiņas par laimi – balandu
zupu, zābakiem kājās, ceļu uz
Latviju.
To dienu atmiņas A.Jurgena ir
uzticējusi Blomes amatierteātrim.
Izrāde veidota divās daļās. Teātra
režisore ir Gita Skadiņa, sadarbībā ar Nacionālā teātra aktieri un
režisoru Valdi Lūriņu.
Izrādē izmantotas dokumentālas vēstures liecības un materiāli no Austras Jurgenas foto
arhīva. z

teritorijas apsaimniekošanas nodaļai, Valkas TIB, Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas bibliotekārei Vinetai
Barviķei, Valkas novada centrālās
bibliotēkas galvenajai bibliotekārei
Unai Grāvei, Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas skolniecēm – Laurai
Šnukai, Kristīnei Kurmejevai, Viktorijai Jekimovai un Diānai Lielmanei, Dabas aizsardzības pārvaldes vecākai valsts vides inspektorei Rūtai Zepai, Zanei Brūverei –
Kvēpai, Inesei Pētersonei, Ārijai

Tomiņai, Rominai Meļņikai, Valkas novada brīvprātīgajiem jauniešiem, Daigai Soloveiko, Enijai Stahovskai ar mammu, Andrejam Rācenim, Anitai Kozlovskai, Beišu
ģimenei, Grietai Strēlniecei, SIA
«Pedelītei».
Paldies visiem, kas apmeklēja
Muzeju nakti un gaidīsim Jūs citos
Valkas novadpētniecības muzeja
pasākumos! z
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eselības un sporta lappuse
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Bezmaksas f izisko aktivitāšu
nodarbības Valkā maijā un jūnijā
notiek ārpus telpām

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,
pakalpojuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba
darītājiem 2018.gadā» ietvaros maija un jūnija
mēnesī notiek fizisku aktivitāšu nodarbības ārpus telpām. Fizisko aktivitāšu nodarbību cikla

«Ārpus telpām» ietvaros katru pirmdienu līdz
2018.gada 2.jūlijam plānotas vingrošanas nodarbības ārpus telpām, kurās paredzēti kardio treniņi brīvā dabā (ātra pastaiga vai lēns skrējiens),
kā arī spēka vingrinājumi izmantojot dabā atrodamos, pieejamos «šķēršļus» (soliņi, kāpnes,
margas u.tml.).
Nodarbību norises dienas pirmdienas.
Nodarbību sākums plkst. 18:15.
Nodarbību garums 40 minūtes.
Vingrošanas vieta atkarīga no laika apstākļiem – Valkas brīvdabas estrāde, Valkas pilsētas
stadions vai kāda cita izvēlēta vieta, sīkāka informācija katru pirmdienu: http://valka.lv/lv/calendar z

Projekta «Veselības veicināšanas
un slimību prof ilakses pasākumi
Valkas novadā» aktivitātes jūnijā
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 2018.gada jūnija mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:
• pirmdienās plkst. 18:15 Valkā, notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada» cikla ietvaros. Līdz 2018.gada 2.
jūlijam plānotas vingrošanas nodarbības ārpus
telpām, kurās paredzēti kardio treniņi brīvā dabā
(ātra pastaiga vai lēns skrējiens), kā arī spēka
vingrinājumi izmantojot dabā atrodamos, pieejamos «šķēršļus» (soliņi, kāpnes, margas u.
tml.). Vingrošanas vieta atkarīga no laika apstākļiem – Valkas brīvdabas estrāde, Valkas pilsētas stadions vai kāda cita izvēlēta vieta, sīkāka

informācija katru pirmdienu: http://valka.lv/lv/
calendar
• otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz
10:00, Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
komitejas ēkā Semināra ielā 23, notiek pasākumu cikls «Vingrošana senioriem 2017. – 2019.
gadā».
• trešdienās plkst.18:00 Zvārtavas pagastā,
Zvārtavas t/n, notiks 40 minūšu garas fizisko
aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada» cikla ietvaros (līdz 2018.gada 4.jūlijam).
• 19.jūnijā 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».
Nodarbības un lekcijas notiek BEZ MAKSAS!!!
Aicināti visi Valkas novada iedzīvotāji piedalīties sev interesējošos iepriekš minētajos pasākumos! z

8.jūnijā Valsts darba
inspekcija Valkā
Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 8.jūnijā, no plkst. 9:30 līdz 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/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotaisklientu-apkalposanas-centrs z

Medicīniskā komisija
Valkā 1.jūnijā

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

V

idzemes slimnīcā Valkā piektdien, 1.jūnijā
no plkst. 8:00 līdz 12:00 strādās medicīniskā komisija un būs pieejamas obligātās veselības
pārbaudes.
Klientu reģistrācija medicīniskās komisijas un
obligātās veselības pārbaudes dienā notiek līdz
plkst. 11.00.
Varēs veikt elektrokardiogrammas un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes. Klientu
ērtībām komisijas laikā būs iespējams izdarīt audiometrijas un spirogrāfijas izmeklējumus.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā,
tālr. 64722307. z

Projekta «Zaļā dzelzceļa līnija» ietvaros
īstenotas jaunas aktivitātes
Teksts: Toms Simtiņš, projektu vadītājs

P

novietne sliežu riteņiem. Atpūtas
vietu un novietni izgatavoja uzņēmums SIA «MJ Eirobūve».
«Green Railway» projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros. Projekta
mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma
maršrutu caur Latviju un Igauniju,
atjaunojot vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.
Valkas novada domes kopējais
projektā piešķirtais budžets ir
34 225,00 EUR, no kuriem 29 091,25
EUR (85% no izmaksām aktivitātēm
Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas
Savienība. Projekts tiek īstenots no
2017.gada 1.marta līdz 2019.gada
30.aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938
EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība.

rojekta «Zaļā dzelzceļa līnija»
(«Green Railway», projekta nr.
Est-Lat24) ietvaros ir izbūvēti divi
jauni gājēju / riteņbraucēju tiltiņi
posmā «Žuldiņas» – Latvijas / Igaunijas robeža. Tiltiņi ir izbūvēti, lai
tūristi un vietējie iedzīvotāji varētu
viegli pārvietoties pa esošo taku.
Tuvākajā laikā šajā posmā plānoti
arī takas tīrīšanas darbi (krūmu izciršana).
Paralēli notiek sliežu riteņu izgatavošanas darbi, viens sliežu ritenis
jau gandrīz ir gatavs. Projekta ietvaros plānoti divi sliežu riteņi, ar kuriem varēs pārvietoties pa sliedēm
no vecās Valkas dzelzceļa stacijas
līdz Latvijas-Igaunijas robežai. Sliežu riteņus izgatavo metālapstrādes
uzņēmums SIA«Akords-3».
Projekta ietvaros plānotas vēl citas aktivitātes: informatīvo zīmju un
stendu uzstādīšana visā «Green
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atRailways» maršrutā, kā arī teritori- bild autors un tā neatspoguļo Igaunijas
jas sakopšana (krūmu izciršana) pie
vecās Valkas dzelzceļa stacijas, kur - Latvijas programmas vadošās iestādes
jau rudenī projekta ietvaros tika uz- oficiālo viedokli.z
stādīta atpūtas vieta un izveidota

5

Savienība
Eiropas
finansē
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Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas
pamatu atjaunošanas būvdarbi ir sākušies

Teksts: Toms Simtiņš, projektu vadītājs

R

eliģiskās organizācijas «Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze» īsteno projektu
«Valkas - Lugažu ev. luteriskās
baznīcas pamatu atjaunošana» LEADER programmā. Projekts tiek īstenots Rīgas ielā 9, Valkā. Pamatu
atjaunošanas būvniecības darbi ir
uzsākti un tos plānots pabeigt līdz
2018.gada 30.jūnijam.
Projekts tiek 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. Projektu apstiprināšanai

virzīja biedrība «Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA».
Projekta ietvaros ir paredzēta visas ēkas pamatu atjaunošana, esošā
apmetuma noņemšana 1,2 m augstumā, sienas apstrāde ar vēsturisko
ēku apmetumu un cokola krāsošana, kā arī betona tekņu uzstādīšana,
lietusūdens novirzīšanai no ēkas.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 8590,96 EUR, tai skaitā
ELFLA finansējums 7731,86 EUR
jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums 859,10 EUR apmērā jeb
10 % no attiecināmajām izmaksām.
Informāciju sagatavoja Valkas –
Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze. z

Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos

Projekta nosaukums,
Nr.
Fonds
Programma

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos, Nr. 5.5.1.0/17/
I004
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
5.5.1.SAM «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus»

Projekta īstenošanas
2018.gada 5.marts līdz 2020.gada 4.marts
laiks
Projekta mērķi
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās
balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās
funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā
potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
Projekta aktivitātes • Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana tā atvēršanai apmeklētājiem.
• Siguldas Jaunās pils restaurācija.
• Valmieras pilsdrupu konservācija un restaurācija, kultūrvides
centra izbūve.
• Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā baznīcas torņa
atjaunošana.
• Rubenes Evaņģēliski luteriskā baznīcas pārbūve un atjaunošana, ekspozīcijas «Pa Hronikas pēdām» izveide.
• Cēsu Viduslaiku pils atjaunošana.
• Svētā Jāņa luterāņu baznīcas atjaunošana, izveidojot tajā ekspozīciju «Svētā Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece».
• Āraišu arheoloģiskajā parkā tiks būvēts daudzfunkcionāls
apmeklētāju centrs, kā arī tiks papildināta ezerpils brīvdabas
ekspozīcija, uzbūvējot Āraišu ezerpils koka aizsargceltni.
• Ungurmuižas kompleksā tiks veikta Kungu mājas un dzīvojamās mājas pārbūve, attīstot tajās trīs ekspozīcijas – vēsturisko,
dzīvo un ciklisko.
Projekta partneri
Vadošais partneris: Siguldas novada pašvaldība
Projekta partneri: Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas
novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes
Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā
draudze
Projekta kopējās iz9 385 265,75 EUR
maksas
Projekta attiecinā7 565 863,95 EUR
mās izmaksas
ERAF finansējums
5 634 000 EUR
Valkas novadam do117 647,06 EUR
mes budžets projektā
ERAF finansējums
93 900 EUR
Valsts budžeta finan5294,11 EUR
sējums
Valkas novada do12 352,95 EUR +6100,00 EUR
mes līdzfinansējums
Noslēgti līgumi
Par projektēšanu: Līgums ar SIA «Konvents», par būvprojekta
izstrādi, Nr. VND/4-22/17/336 no 01.09.2017
Projekta koordinaGunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
tors,
Mob. tālr.: 26463408, tālr.: 64707478
kontaktinformācija
e-pasts: gunta.smane@valka.lv

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
saņēmusi Vidzemes kultūras
programmas finansējumu

Teksts: Jana Putniņa, Valkas novada domes Attīstības un projektu
daļas vadītāja

2

018.gada 17.maijā Valkas
novada dome un Vidzemes plānošanas reģions parakstīja projekta «Rosinoša
kultūrvide un profesionālās
mūzikas pieejamība kā vienota
platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā» finansēšanas līgumu. Projekts tiks
īstenots Latvijas valsts mežu
un Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītās Vidzemes kultūras
programmas 2018.gada projektu konkursa ietvaros, saņemto
2000,00 EUR lielu finansējumu.
Projekta mērķis ir rosināt kvalitatīvas kultūrvides dinamisku
attīstību Latvijas reģionu / Vid-

zemes reģiona sabiedrībā, veicināt sabiedrības vajadzību pēc
kultūrvides kvalitātes un motivēt reģionu skolu jaunatni sasniegumiem izpildītājmākslā.
Projekta ietvaros J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā notiks klavieru kvarteta «RIX» koncerts,
Alfr.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas koklētāju ansambļa
un Valmieras, Strenču un J.Cimzes Valkas mūzikas skolu koklētāju ansambļu kopkoncerts, kokļu un vokālā meistarklase, Em.
Dārziņa mūzikas vidusskolas
audzēkņu koncerts un klavieru,
saksofona un flautas meistarklases. Projekta aktivitātes plānots
uzsākt 2018.gada rudenī. z

Vietējā amatniecības centra
izveide Vijciemā
Teksts: Jana Putniņa, Valkas novada domes Attīstības un projektu
daļas vadītāja
018.gada aprīlī uzsākta iegādāties trūkstošo inventāru
projekta «Vietējā amat- amatniecības centra aktivitāšu
niecības centra izveide Vijcie- nodrošināšanai – galdus (4 gab.),
mā» īstenošana. Projekta mēr- plauktus (2 gab.), virtuves mēbeķis ir sabiedrisko aktivitāšu un les, overloku un adāmmašīnu.
mūžizglītības iespēju dažādo- Projekta attiecināmās izmaksas
šana Vijciema pagastā, izveido- ir 12 257,50 EUR. Eiropas Saviejot Vietējās amatniecības cent- nības Eiropas Lauksaimniecības
ru, lai pagasta iedzīvotāji varē- fonda lauku attīstībai (ELFLA)
tu nodarboties ar dažādiem finansējums ir 90 % no attiecinādaiļamatniecības un mājsaim- majām izmaksām jeb 11 031,76
niecības veidiem, pilnveidot EUR un Valkas novada domes
zināšanas un popularizēt vie- līdzfinansējums 1225,74 EUR.
tējo iedzīvotāju radošās aktiviProjekti tiek realizēti Latvijas
tātes un radītos izstrādājumus. Lauku attīstības programmas
Projekta ietvaros plānots Vij- 2014. – 2020.gadam apakšpasākuciema pamatskolas internātā ma 19.2 «Darbības īstenošana sa(Vijciema skola, «Druvas», Vij- skaņā ar sabiedrības virzītas vieciems, Vijciema pagasts, Valkas tējās attīstības stratēģiju» aktivinovads) izremontēt un labiekār- tātes 19.2.2 «Vietas potenciāla attot divas blakus esošas telpas un tīstības iniciatīvas» ietvaros. z

2

Savienība
Eiropas
finansē
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Uzsākta telpu grupu vienkāršota atjaunošana projektā «Vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā»

Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

2

018. gada 15.maijā starp Valkas
novada domi un SIA «Evento»,
reģ. Nr. 44103019110, tika parakstīts
līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un
Raiņa ielas korpusos projektā «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā».
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku

ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
Projektu īstenojot, tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas IKT tehnoloģijas Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un
Raiņa ielas korpusos, kā arī Ozolu
sākumskolā. Veicinot skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā, tiks izbūvēts
moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs internāts. Paredzētā mērķa grupa ir 1. – 7. un 8. – 12. klašu skolēni.

Ģimnāzijas telpu grupu atjaunošanas kopējās izmaksas ir EUR
394 864,54 (bez PVN), kur EUR
255 101,42 (bez PVN) paredzēts Ausekļa ielas korpusa telpu atjaunošanai, bet EUR 139 763,12 (bez PVN) Raiņa ielas korpusa telpu atjaunošanai.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām

1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums.
Jautājumu gadījumu sazināties ar
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes nodaļas vadītāju Rolandu Rastaku (tālr. 25779961) vai
Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu
vadītāju Kristīni Juhņeviču (tālr.
26128051).z

Valkas – Valgas ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēju pieredzes apmaiņas vizīte Pērnavā
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

D

ivu dienu pieredzes apmaiņas vizītē uz Pērnavu devās
Valkas novada un Valgas pilsētas
kafejnīcu un viesnīcu/viesu namu
īpašnieki, lai iepazītu šo pakalpojumu sniedzēju darbu Pērnavas pilsētā, šoreiz galveno uzsvaru liekot tieši
uz ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu. Vizītes laikā kafejnīcu
«Villa Wesset» un restorāna «HEAmaa» īpašnieki iepazīstināja ar saviem piedāvājumiem un par to, kā
domā un piestrādā pie piedāvājuma,
lai apmeklētāji būtu ne tikai vasaras
sezonā, kad Pērnāvā to netrūkst, bet
arī «klusajā» sezonā, tas ir kad nav
pilsēta pilna ar atpūtniekiem.
Viesnīcas «Ammende Villa» restorāns, lai apmeklētāji būtu visa gada
garumā, piedāvā «Aklās vakariņas»,
tas ir, tiek pasniegti ēdieni un dzērieni apmeklētājiem aizsienot acis
(Pārsteigumu ēdienkarte) un pēc
tam uzklausot pakalpojuma saņēmēju vērtējumu par to kādu ēdienu
ir ēduši, restorāna šefpavāri novērtē
vai ēdiens atpazīts pareizi un sniedz
papildus skaidrojumus par baudītā

ēdiena pagatavošanu.
Arī pašvaldība, sadarbojoties ar
uzņēmējiem, domā un organizē dažādus pasākumus, kas nav aktīvajā
atpūtnieku pieplūduma sezonā. Kā
informēja pašvaldības uzņēmējdarbības speciālists un «Pērnavas restorānu un kafejnīcu nedēļas» organizatores, aprīlī un oktobrī tiek organizētas kafejnīcu un restorānu nedēļas,
kad tie piedāvā vairākus ēdienus par
draudzīgākām cenām kā ikdienā un
šie abi pasākumi ir kļuvuši iecienīti
gan vietējiem apmeklētājiem, gan
pilsētas viesiem no kaimiņu valstīm.
Pēdējos gados pilsētā tiek organizēta
arī «SPA nedēļa», kad par draudzīgākām cenām interesenti var saņemt
pakalpojumu paketes.
Pieredzes apmaiņas vizīte tika
līdzfinansēta no INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas projekta «Pārrobežu darba tirgus integrācija un nodarbinātības veicināšana», projekta Nr. EstLat-40 un
šī bija pirmā no projekta ietvaros
četrām plānotajām vizītēm. Šo vizīti
organizēja projekta partneris Valgas
pašvaldība, otrā uzņēmēju pieredzes
apmaiņas vizīte ir plānota pie Latvi- jiem un par tās noorganizēšanu kā atbildīgi mēs – Valkas novada domes
jas tūrisma pakalpojuma sniedzē- viens no projekta partneriem esam projektu speciālisti. z

Valgas – Valkas Centra būvprojekta izstrāde

Teksts: Jana Putniņa, Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas vadītāja

V

alkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību īsteno INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 projektu «Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība» (Nr.
Est-Lat 51). Pašlaik notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas
centra teritorijas un gājēju ielas būvprojektu izstrāde, ko
veic arhitektu birojs no Spānijas «In Project Studio Barcelona SPC». Plānots būvprojektu
pabeigt līdz 2018.gada jūlija
beigām un būvdarbus uzsākt
līdz 2018.gada beigām.
Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu pāri Varžupītei ar šūpolēm, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu rotaļu
laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta

aktivitāšu centru, kā arī Raiņa /
Sõpruse ielu posmā no Latgales
ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu.
Projekta «Valgas – Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība»
mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā
Valgā - Valkā. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir
3 529 411,76 EUR no kurām 85%
jeb 2 999 999,98 EUR ir INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 finansējums
(ERAF). Valkas novada domes
budžets projektā ir 1 777 987,29
EUR, t.sk., 1 511 289,19 EUR
(85%)
ERAF
finansējums,
88 899,36 EUR (5%) valsts budžeta dotācija un 177 798,74
EUR (10%) Valkas novada domes līdzfinansējums. z

Valkas novada domē
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2018.gada 26.aprīlī Valkas novada domē
pieņemtie lēmumi

• Piešķirt SIA «Valkas Namsaimnieks», reģ. Nr. 44103055060, līdzfinansējumu EUR 12 533,07 Merķeļa
ielas 15, Valkā pagalma labiekārtošanas darbiem, ja projekts tiek
realizēts.

• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
71 248,28 projekta «Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā» realizācijai no LR Valsts
kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.

aizņēmuma atmaksu.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 «Grozījumi 2018.gada 25.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 «Valkas novada pašvaldības
2018.gada pamatbudžets»».
• Apstiprināt Valkas novada domes 2017.gada pārskatu ar bilances
kopsummu 42 667 185 EUR.

• Atcelt Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
«Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstī• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
bas risinājumu īstenošanu un sais1 316 824,20 projekta «Ražošanas
tību
uzņemšanos»
(protokols
teritorijas izveidošana atjaunojot
Nr.1,3.§).
degradēto teritoriju Valkā» realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto • Atbalstīt projekta iesnieguma
Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas nekustamos īpašumos
«Pilsētas meži», ar kadastra numuriem 9401 006 0274, 9401 007 0137,
9401 007 0135, 9401 007 5106 Valkas pilsētā, Valkas novadā, saskaņā
ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto sarakstu. Cirsmas tiks
izsolītas kā viens vesels objekts. Cirsmu kopējā krāja – 1252,35 m3.
Izsoles vieta un laiks: 2018.gada 7.jūnijā plkst. 14.00, Valkas novada
domes apspriežu telpā Nr.3, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.
Izsoles sākuma cena EUR 44 000. Nodrošinājums EUR 4400,
jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr. 90009114839, kontā Nr.
LV16UNLA0050014283134 A/S «SEB Banka», kods UNLALV2X, pirms
reģistrācijas izsolei.
Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3,
Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas
dienas līdz 07.06.2018. plkst. 11.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00 –
12.00 un no 13.00 – 17.00, kontaktinformācija pa tālruni 64707499.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības
mājaslapā internetā http://www.valka.lv/pasvaldiba/ sludinājumiizsoles.
Izsoles objektu apskate notiks 2018.gada 29.maijā plkst. 10.00. Pulcēšanās Valkā, Parka ielā pie nekustamā īpašuma «Pilsētas meži» ar
kadastra numuru 9401 006 0274. Papildus informācija pa tālruni:
29431717. z

Izlaidumi Valkas novada izglītības iestādēs
• 24.maijā plkst. 16:30 Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības
iestādē «Pumpuriņš» izlaidums grupām «Lācēni» un «Zīļuki».
• 25.maijā plkst. 18:00 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā izlaidums
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas absolventiem.
• 30.maijā plkst. 16:00 Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» izlaidums grupai «Rūķīši».
• 31.maijā plkst. 17:00 Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» izlaidums grupai «Kāpēcīši».
• 31.maijā plkst. 17:00 Valkas - Lugažu luterāņu baznīcā izlaidums
Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes pirmsskolas izglītības
iestādei «Gaismiņa».
• 1.jūnijā plkst. 18:00 Beverīnas ielā 3 un Valkas Mākslas skolā 26.
izlaidums Valkas Mākslas skolas absolventiem.
• 1.jūnijā plkst. 16:00 Ērģemes pamatskolā izlaidums Ērģemes
pamatskolas pirmsskolas grupai.
• 1.jūnijā plkst. 18:00 Ērģemes pamatskolā izlaidums Ērģemes
pamatskolas 9.klases skolēniem.
• 9.jūnijā plkst. 16:00 Valkas pilsētas kultūras namā izlaidums Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12.klases skolēniem.
• 15.jūnijā plkst. 17:00 Vijciema pamatskolā izlaidums Vijciema
pamatskolas 9.klases skolēniem.
• 15.jūnijā plkst. 18:00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (pie skolas ēkas
Ausekļa ielā 5) izlaidums Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.b klases
skolēniem.
• 16.jūnijā plkst. 19:00 Kārķu Tautas namā izlaidums Kārķu pamatskolas
9.klases skolēniem.
• 16.jūnijā plkst. 14:00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a
skolas aktu zālē) izlaidums Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.a klases
skolēniem.
• 16.jūnijā plkst. 17:00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a
skolas dārzā, lietus gadījumā skolas aktu zālē) izlaidums Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas 9.c klases skolēniem.

sagatavošanu Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. «Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā»
9.3.1.1.pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» otrajā
projektu iesniegumu atlases kārtā.

• Uzņemties saistības sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma
īstenošanai Darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. «Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un

SAISTOŠIE

personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā»
9.3.1.1.pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» ietvaros un apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums ar
snieguma rezervi EUR 655 971,
t.sk. ERAF finansējums
EUR
557 575 un nacionālais publiskais
finansējums EUR 98 396; kopējais
projekta attiecināmais finansējums
bez snieguma rezerves EUR
612 290, t.sk. ERAF finansējums
EUR 520 446 un nacionālais publiskais finansējums EUR 91 844. z

NOTEIKUMI

Valkā

2017.gada 28.septembrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,2.§)

Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11
«Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldību budžetiem» 26.panta 4.daļu un likuma
«Par pašvaldībām» 43.panta 3.daļu
Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos
Nr.11 «Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju
kredīta un studējošā kredīta saņemšanai», šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā:
«3. Tiesības uz Pašvaldības galvojumu Kredīta saņemšanai ir personām,
kuras nevar saņemt galvojumu par studiju kredītu un/vai studējošā kredītu.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā «Valkas Novada Vēstis».
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Paskaidrojuma raksts

Valkas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošiem noteikumiem Nr.19 «Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos
Nr.11 «Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai»»
Paskaidrojuma raksta
Informācija
sadaļa
1. Projekta nepieciešamīSaistošie noteikumi nepieciešami atvieglotai
bas pamatojums
Pašvaldības galvojumu studiju kredīta saņemšanai, jo līdzšinējā prakse ierobežoja galvojuma
piešķiršanu studiju uzsācējiem un personām, kuras dažādos apstākļos zaudē tiesības uz galvojumu par studiju kredītu un/vai studējošā kredītu.
Papildus tam 2012.gadā mainījās centralizēto
eksāmenu vērtējuma noteikšana, kas izslēdz nepieciešamību to iekļaut saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izSaistošo noteikumu 3.punkts tiek izteikts saklāsts
īsinātā redakcijā (vienā teikumā), izslēdzot divus
apakšpunktus.
3. Informācija par plānoSaistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības
to projekta ietekmi uz budžetu.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoNetiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējto projekta ietekmi uz uz- darbības vidi.
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par admiSaistošos noteikumus publicē laikrakstā «Valnistratīvajām
procedū- kas Novada Vēstis», kā arī pašvaldības mājas lapā
rām
internetā.
6. Informācija par konsulSaistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikusi
tācijām ar privātperso- konsultācija ar privātpersonu par studiju kredīta
nām
galvojuma piešķiršanu studiju uzsācējiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domē
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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

Valka

9401 008 0719

Valka

9401 008 0701

Valka

9401 008 0605

Valka

9401 008 0754

Valka

9401 008 0616

Valka

9401 008 0615

Valka

9401 008 0620

Valka

9401 008 0617

Valka

9401 008 0618

Valka

9401 008 5326

Valka

9401 008 0768

Valka

9401 008 0720

Valka

9401 008 0606

Valka

9401 008 0567

Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platība
VALKAS PILSĒTA
Celtnieks
99
Celtnieks
81
Celtnieks
118
Celtnieks
101
Celtnieks
129
Celtnieks
128
Celtnieks
133
Celtnieks
130
Celtnieks
131
Celtnieks
500
Celtnieks
100A
Celtnieks
100
Celtnieks
119
Celtnieks
4A

Zemes gabala
nomas maksa
(gadā)

Prognozētā
nomas maksa
EUR, bez PVN
2018.g.

Valkas
pagasts

9488 003 0418

Bērzezers
166

0.06

1.5 % no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
1.5 % no kad.
vērtības

5.00

Valkas
pagasts

9488 003 0343

Bērzezers
210

0.1

Valkas
pagasts

9488 014 0138

Astes

1.16

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

46.40

Valkas
pagasts

9488 014 0046

Ziedupes

2.1

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

84.00

Valkas
pagasts

9488 010 0083

Mežvīni 1

1.5254

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

61.01

Valkas
pagasts

9488 006 0206

Lejassilmājas

6.2

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

248.00

6.45

0.06

1.5 % no kad.
vērtības

9.00

0.06

1.5 % no kad.
vērtības

9.00

0.06

1.5 % no kad.
vērtības

9.00

0.14

1.5 % no kad.
vērtības

21.00

0.06

1.5 % no kad.
vērtības

9.00

0.07

1.5 % no kad.
vērtības

10.50

Valkas
pagasts

9488 006 0134

Jēkabi 1

6.37

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

254.80

0.06

1.5 % no kad.
vērtības

9.00

Valkas
pagasts

9488 010 0067

Kastaņas

1.4497

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

57.99

0.06

1.5 % no kad.
vērtības

9.00

Valkas
pagasts

9488 006 0430

Silakājas

6.01

Ne mazāk kā
40EUR/ha

240.40

0.06

1.5 % no kad.
vērtības

9.00

Valkas
pagasts

9488 010 0084

Tundras

1.11

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

44.40

0.2

1.5 % no kad.
vērtības

28.50

9488 010 0079

Ķiršlauks

1.25

1.5 % no kad.
vērtības

27.36

Ne mazāk kā
40EUR/ha

50.00

0.19

Valkas
pagasts

9488 010 0081

Mežvīni 2

1.1492

1.5 % no kad.
vērtības

10.275

Ne mazāk kā
40EUR/ha

45.97

0.0685

Valkas
pagasts

Vēžukrogs

0.48

9.00

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

19.20

0.06

Valkas
pagasts

9488 009 0117

1.5 % no kad.
vērtības

0.11

1.5 % no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
1.5 % no kad.
vērtības

5.00

Valkas
pagasts

9488 004 0060

Kņaziņi

1.85

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

74.00

Valkas
pagasts

9488 006 0266

Divdruvas

0.3

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

12.00

Valkas
pagasts

9488 010 0160

Brandas

0.52

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

20.80

Valkas
pagasts

9488 006 0419

Zvaigznāji

0.7

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

28.00

9.00

Valka

9401 008 0710

Celtnieks
0.06
90
ĒRĢEMES PAGASTS

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

1.6

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

64.00

9452 003 0095

Lejasstrūgas
Stabiņi

0.6942

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

27.77

Valkas
pagasts

9488 009 0041

Mīlkalni

0.54

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

21.6

9452 008 0288

Zeltiņi

3.2

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

128.00

Valkas
pagasts

9488 010 0072

Mediņi

1.25

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

50.00

9452 008 0144

Dīķi 2

3.5

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

140.00

Valkas
pagasts

9488 010 0082

Pakalniņi
2

0.93

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

37.20

9452 008 0143

Dīķi 1

1.1706

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

46.824

Valkas
pagasts

9488 010 0174

Tundras

1.0

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

40.00

9452 008 0286

Veikaliņi

0.8

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

32.00

9488 010 0182

Mežvīni 2

0.7477

Ne mazāk kā
40EUR/ha

29.91

9452 008 358

Arkādijas

0.65

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

26.00

Valkas
pagasts

9488 005 0255

Alieši 62

0.0604

Rītiņi

0.25

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

10.00

1.5 % no kad.
vērtības

9.06

9452 008 0313

Valkas
pagasts

9488 009 0043

Mežārītes

1.0

0.74

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

29.60

9452 008 0350

Gulbji (pagasta)
Gravas

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

40.00

9452 008 0315

Valkas
pagasts

6.5

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

260.00

Valkas
pagasts

9488 010 0166

Zeltiņi

0.6739

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

26.956

9452 001 0088

Starterīši

0.446

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

17.84

Valkas
pagasts

9488 010 0074

Līksnas 1

1.0

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

40.00

Valkas
pagasts

9488 010 0167

Kastanīši

0.5

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

20.00

Valkas
pagasts

9488 010 0223

Līksnas 2

1.24

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

49.60

Valkas
pagasts

9488 005 0406

Alieši 220

0.0721

5.00

Valkas
pagasts

9488 010 0315

Kaimiņi

0.95

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

Valkas
pagasts

9488 010 0170

Dzeņi

0.6

KĀRĶU PAGASTS

Kārķu
pagasts
Kārķu
pagasts

9466 002 0082

Liģi

12.7

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

508.00

9466 006 0101

Silenes

7.1

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

284.00

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 003 0345

0.09

1.5 % no kad.
vērtības

6.39

0.1063

1.5 % no kad.
vērtības

6.86

0.06

5.00

Valkas
pagasts

9488 003 0392

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

5.00

VALKAS PAGASTS

9488 003 0273
9488 003 0299

Bērzezers
12
Bērzezers
38
Bērzezers
41
Bērzezers
43

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0220

Bērzezers
115

0.08

Valkas
pagasts

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

5.00

5.16

5.00

5.00

5.00

38.00

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

24.00

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pagasts

9496 008 0156

Vecšodi

1.97

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

78.80

9496 008 0122

Rīkstnieki

0.53

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

21.20

9496 007 0026

Kalnājs

0.4908

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

19.632

9496 008 0102

Jaunšodi

1.8

Ne mazāk kā 40
EUR/ha

72.00

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.
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agastos: Kārķos

Paldies par dalību un atbalstu Meža dienām Kārķos!
ārķu 15.Meža dienas ir noslē2.vieta Niklāvs Jānis Lācis (Ninja),
gušās, taču nekas jau nav bei- 44,40 m, Vijciema pamatskola.
K
dzies - turpinām apkopot foto, video
3.vieta Raivis Geikišs (Volvo),
materiālus, paveikto un kaldinām
jaunas ieceres.
Paveikto varam uzskaitīt ciparos
– pasākumā piedalījās vairāk nekā
500 dalībnieku, darbs ritēja 21 objektā, taču par visu vislabāk runā darbu
apjoms un pozitīvās emocijas, kas
gūtas Kārķu Meža dienu laikā. Paveiktais Meža dienu talkas laikā –
izbūvēta Meža vingrotava, jaunas
laipas, rekonstruēts Meža telefons
jeb varētu teikt – tapis jauns modelis,
nojaukta savu laiku nokalpojusi veļas žāvētava pie Mājas Nr.6, nomazgāti baznīcas logi, izzāģēti krūmi un
sakopta Liģukroga dižliepa, Veckārķu pils apkārtne, skolas mežiņš, tautas nama parks, sakopta aleja un uzstādīta informatīva zīme «Irbīšu»
saimnieka Jāņa Ampermaņa mājvietā, kurš bija klāt pie valsts dibināšans šūpuļa – viņš bija viens no 38
vīriem, kurš piedalījās Latvijas proklamēšanas pasākumā 1918.gada
18.novembrī Latvijas Nacionālā teātrī, «Tūžu» aleja papildināta ar 3 liepām, kas turpmāk būs zīmīgi koki –
stādīti Latvijas simtgadē, iestādīti
pūpoli pagasta centrā, netālu no
upes, jo Lieldienu laikā jau vienmēr
katram gribas savu pūpolzaru, arboristi sakopa koka vainagus ceļmalas
liepu rindai pie «Spaļiem», kā arī izzāģēja bīstamos zarus lielajiem kokiem «Spaļu» alejā un gar pašvaldības rekonstruējamo ceļu pie «Tūžiem», lasīti atkritumi gar ceļu malām un pirmo reizi notikusi akcija
«ķemmēsim mežus» – vākti atkritumi Latvijas valsts mežu teritorijā
Vellu mežā. Viļņa Krasovska meistardarbnīcā, darbojoties diviem brīvprātīgiem palīgiem, par godu gada
dzīvniekam vāverei tapa soliņš ar
vāveri, zaļā koka darbnīcā studentu
un Viļņa Kazāka vadībā radošums
izpaudās lidmašīnās, kas tapa no
knaģiem un saldējuma kociņiem un
ikvienā izstrādājumā, kas tika izgatavoti darbnīcās. Visu paveikto pat
uz papīra neuzrakstīt, taču šogad
īpaši bija tas, ka ļoti daudz cilvēki
nāca jau iepriekš ar ierosmēm, idejām par darba objektiem, kā arī paši
piedāvāja gan materiālu, gan darba
atbalstu pasākumam.
Ar lielu azartu aizvadītas VII koka
auto sacensības Kārķos, 45 koka auto
konkurencē veiksmīgākie:

1.klase (līdz 1 m)

1.vieta Nils Pauls Ozols, Niklāvs
Saulītis (N.P.O.N.S.) 6,95 m, Rūjienas
vidusskola.
2.vieta Santa Āboliņa (Santa Salto), 5,62 m, RTU studente.
3.vieta Mareks Ģērmanis (Speed
Monster), 5,07 m, Vijciema pamatskola.

2. klase (no 1 m – 2 m)

1.vieta Eva Bitmane, Katrīna Lība
Mētriņa, Edvards Šalajevs (EKA
2K18), 35,00 m, Alojas Ausekļa vidusskola.
2.vieta Karolīna Magone (Bitīte),
33,35 m, Limbažu sākumskola.
3.vieta Mārtiņš Šmits, Daniels Davidovs, Emīls Liepiņš (Juzi Bojka),
32,45 m, Naukšēnu novada vidusskola.

3.klase (2m+)

1.vieta Emīls Kalniņš (Garāža),
46,15 m, Vijciema pamatskola.

41,00 m, Vijciema pamatskola.

Konstruktoru klase

1.vieta Kristiāns Vigo Viļķins,
Dāvis Juris Viļķins (Piena Kannas),
48,15, Naukšēnu vidusskola, galvenā
balva – ceļojums uz Briseli.
2.vieta Edvarts Blumbeks (Kalns!),
36,85 m, RTU students.
3.vieta Aivars Magone (Retro 2),
36,40 m, Valka.
Jāpiebilst, ka pagājušā gada rekords pārsniegts par 7,75 m un interesanti, ka Kristiāns Vigo Viļķins
un Dāvis Juris Viļķins ir pārspējuši
paši sevi, jo 2017.gada koka auto sacensībās Kārķos brāļi Viļķini kopā
vēl ar 3 komandas biedriem izcīnīja
galveno balvu un braucienu uz Strasbūru.
Paldies visiem atbalstītājiem! Paldies galvenajam tiesnesim Vilnim
Kazākam, kurš lēma par auto tehnisko atbilstību nolikumam un dalībnieku kvalifikāciju finālam. Sacensību dalībnieku reģistrāciju un
rezultātu fiksāciju nodrošināja RTU
Dizaina tehnoloģiju institūts.
Kārķu pagasta pārvalde saka paldies par atbalstu: Valkas novada domei (priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis), a/s Latvijas Valsts meži
(prezidents Roberts Strīpnieks), akciju sabiedrībai «Latvijas Finieris»
(padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis), EP deputātam Artim Pabrikam,
Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektors Juris Jātnieks), Valkas
mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA «Mārupes siltumnīcas»
(valdes locekļi Kristīne Brunovska,
Kaspars Brunovskis, Jānis Bērziņš),
SIA Valdis (valdes locekle Kristīne
Švolmane), SIA «Arvore» (valdes
priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA
«A.G.V.» (valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), SIA «KL Retail» (valdes
loceklis Kristaps Lūsis), SIA «WEGA»
(uzņēmuma vadītājs Gatis Vēveris),
SIA «Mebtex» (uzņēmuma vadītājs
Mārtiņš Vilde), SIA «Meža brokeri»
(valdes priekšsēdētājs Janek Reinomagi), SIA «Brickwood» (uzņēmuma
vadītājs Jānis Miezis), SIA «Ligumss
autoserviss» (valdes priekšsēdētājs
Māris Stalis), Mirdzai un Jānim Porīšiem, zemnieku saimniecībai «Kalniņi» (Kasparam Builim), zemnieku
saimniecībai «Tūži» (Irita Kandavniece), zemnieku saimniecībai «Jasmīni» (Edmundam un Varim Juškevičiem), zemnieku saimniecībai «Tīrumkalni» (Aigars Dulbergs), saimniecībai «Mierkalni» (Guntai un
Dainim Pēterēniem), leduspagraba
īpašniekiem Mārītei un Ģirtam Kalniņiem, Vilnim Kazākam, Druva
Kravaiņa, Vitālija Bušujeva un Jura
Aušta mežistrādes brigādēm, Valdim Šaicānam, Jurim Alpam, saimniecībai «Jaunviļņi» (Normundam
Tenterim). Paldies par atraktīvu pasākuma vadīšanu Armandam Tripānam, paldies Kārķu skolas kolektīvam un direktorei Babai Smanei,
mazpulcēniem, RTU pasniedzējām
Ingai Zotovai, Ilzei Gūtmanei un
studentiem, skolniecei Sanitai Gagārinai un māksliniecei Maijai Kaimiņai par Meža dienu – 2018 logo, kā
arī Arnim Ozoliņam un Maijai Kaimiņai par afišu u.c. informatīvu materiālu noformēšanu, Paldies saimnieču komandām Maijas Karnītes

Kārķu 15.Meža dienas ir noslēgušās, taču nekas jau nav beidzies –
turpinām apkopot paveikto un kaldinām jaunas ieceres.

Ekskursija «No zemes līdz debesīm», kurā apmeklējām arī SIA «Rūjakmens»
un Jutas Auštes un Inetas Andrejauskas vadībā, Valkas, Ērģemes, Vijciema un Kārķu mazpulkiem un viņu
vadītājiem, Zvārtavas, Naukšēnu,
Alojas, Limbažu skolēniem, Valkas
AWARD kustības jauniešiem,visiem
skolotājiem – Valdim Šaicānam, Jurim Alpam, Aivaram Magonem, Jānim Jūgam, kuru vadībā tapa koka
automašīnas, Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, medību klubam «Kārķi», alpīnistu komandai
Induļa Šverna vadībā, grupām «Viršu medus» un «Ballīšu orķestrs»,
Gundaram Magonem, Ilzei Skrastiņai, RTU studentiem par foto un video materiāliem.

Tā varam teikt un teikt daudz labu
vārdu, taču pats galvenais paldies
jums visiem un katram personīgi,
kuri ar darbu, labām domām un materiālu ieguldījumu piedalījāties
Meža dienu pasākumā Kārķos! Uz
tikšanos Kārķu Meža dienās – 2019!
Būsim priecīgi par jebkuru ierosinājumu un ideju nākamā gada pasākumam.
Kārķu pagasta pārvaldes un
pasākuma orgkomitejas vārdā:
pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons
un brīvā laika organizatore
Sandra Pilskalne z

Aicina pievienoties akcijai
«Simtgades svētceļojums. 100 dienas
lūgšanā par Latviju»

Teksts: Sandra Pilskalne

A

tzīmējot mūsu valsts simtgadi, laikā no 6.maija līdz
13.augustam notiek 100 dienu ilgs
svētceļojums, kurš sākās un beigsies Aglonā, un iet visapkārt Latvijas robežai. No 30.maija līdz 2.jūnijam svētceļnieki mēros Valkas novada ceļa posmu no Zvārtavas līdz
Kārķu pagastam.
Svētceļojumam aicināti pievienoties dažādu konfesiju kristieši, dažādu vecumu cilvēki, arī tie, kuri ceļam
var atvēlēt tikai vienu nedēļu vai
dienu. Tie, kuri veiks visu ceļu, pavisam kopā plānots noiet aptuveni
1800 kilometrus. 1.jūnija vakarā
svētceļnieki ieradīsies Kārķos un šeit
arī nakšņos. Šīs akcijas idejas autors

un pasākuma organizators priesteris Arnis Maziļevskis, atzīst: «Līdzās valsts simboliem – karogam,
ģerbonim – mēs esam izvēlējušies
savas valsts himnu «Dievs, svētī Latviju». Šie Baumaņu Kārļa vārdi tiek
izdziedāti un izteikti lūgšanā ikvienā Latvijai nozīmīgā notikumā. Ar
kopīgu lūgšanu mēs varam izlūgt to,
lai Latvija ir svētīta un garīgi brīva
zeme. Ar izstrādāto maršrutu, ieplānotajām pieturvietām un veicamajiem attālumiem iepazīties iespējams
vietnē www.svetcelojums100.lv».
Piektdien, 1.jūnijā pulksten 18.00
priesteris Arnis Maziļevskis aicina
kārķēniešus un ikvienu interesentu tikties ar svētceļniekiem Kārķu
Tradīciju salā. Būsiet gaidīti! z
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Medicīnas māsu darba
iepazīšana Vidzemes slimnīcā

Teksts: Gunita Gindra

P

iektdien, 11.maijā, Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas 28 skolēni
no 7. līdz 11.klasei, kurus interesē
medicīnas nozare, devās uz Vidzemes slimnīcu. Slimnīcā notika atraktīvs pasākums par godu Starptautiskajai vecmāšu un māsu dienai.
Skolēni medicīnas māsu pavadībā
devās ekskursijā pa slimnīcas nodaļām, iepazinās ar sterilizācijas nodaļu, kurā nonāk visi operācijās lietotie
instrumenti. Jaunieši apskatīja ļoti

krāsaino un omulīgi iekārtoto slimnīcas bērnu nodaļu un iepazinās ar
mediķu darbu uzņemšanas nodaļā.
Satikās ar jautro, pat uzbāzīgo dakteri klaunu vārdā Tūta. Poliklīnikas
foajē prezentāciju posteņos atraktīvi,
jautri un krāsaini Vidzemes slimnīcas māsas un vecmātes stāstīja par
savu darbu un demonstrēja dažādas
ierīces.
Šī bija ļoti jauka iespēja iepazīt
medicīnas darbu, neesot slimam.
Priecēja skolēnu lielā interese par
medicīnas nozari. z

Pēdējā zvana svinības Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
2.klašu pārgājiens

Teksts: Sarmīte Vilciņa

Trešdienas, 16.maija rītā 2.a,b,c
klašu skolēni un viņu skolotājas sēdās autobusā, lai dotos uz Vijciema
pusi – Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» ietvaros saņēmām piedāvājumu doties pārgājienā, iepazīt mežu,
apmeklēt Vijciema čiekurkalti, uzzināt, kas jāievēro, lai pareizi sakārtotu somu pārgājienam, kārtīgi izkustēties un saelpoties svaigo meža gaisu, ieklausīties putnu dziesmās.
Iepriekšējā naktī lijis, tāpēc rīts ir
dzestrs un svaigs, enerģijas daudz
un mūsu gidu Jāņa un Daumanta
(pargajieni.lv) vadībā varam doties
uz priekšu. Mežā, soļojot pa nelielu
celiņu, ir iespējams daudz gan saklausīt, gan saredzēt, gan sasmaržot.
Uzzinām, ka Latvijā ir savs «brūnais
zelts» – kūdra, jo taka mūs atvedusi
purva malā. Varam pavērot skudru
rosību, būvējot un pilnveidojot savus pūžņus, mūsu uzmanība tiek
pievērsta sūnu «bārdiņām» kokos,
kas liecina, ka gaiss šeit ir ļoti tīrs.
Nonākam arī mežistrādes zonā, redzam izvešanai sagatavotās baļķu

grēdas un draudzīgi samājamies ar
varenas tehnikas – «meža kaķa» vadītāju. Ik pēc brīža gidi paziņo – vēl
jāiet 4 kilometri, vēl palikuši 2 kilometri un tā kopā, izrādās, nemanot
nostaigāti 8 kilometri. Kādam tas likās daudz, kādam – tīrais sīkums.
Tuvojoties galamērķim, ejam pa
milzīgu koku aleju – kļavas, ozoli un
lapegles stāv ceļa malās, sniedzot
mums veldzējošu ēnu. Pie Vijciema
čiekurkaltes mūs sagaida tās saimnieks Ivars. Un nu sākas īsts piedzīvojums, jo čiekuru žāvēšana nav beigusies un dabūjam izjust + 50 grādu
temperatūru un justies gluži kā čiekuri lielajos metāla cilindros, kurus
arī paši varam pagrozīt ar iespaidīgu rokturu palīdzību. Dažam labam
nākas veikli sprukt ārā svaigajā gaisā! Viss process no čiekura novākšanas līdz sēkliņu izbirdināšanai tiek
sīki izskaidrots. Vēl atpūta un pusdienošana pļaviņā pie čiekurkaltes,
spēles un šūpošanās, pateicības vārdi mūsu gidiem un mājupceļš uz
Valku.
Paldies par lielisko iespēju projekta vadītājai! z

Skolotāji dalās un
gūst jaunu pieredzi

Foto: Dace Pūce

Teksts: Gunita Gindra

16.

Foto: Dace Pūce
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maijā Valkas Jāņa Cimzes
skolotājas Dace Januševska
un Gunita Gindra izglītības projekta
«Kompetenču pieeja mācību saturā»
seminārā Valmierā prezentēja skolā
paveikto jaunā izglītības satura ieviešanā.
Skolas izvēlētais darba virziens šajā
mācību gadā ir pašvadības un pašizziņas prasmju attīstīšana skolēniem. Par
jaunās izglītības pieejas ieviešanu skolā notikušas skolotāju mācības, plānotas un vadītas mācību stundas, notikusi sadarbība starp dažādu mācību

priekšmetu skolotājiem sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas grupās.
Valmierā skolotāju pārstāvji iepazīstināja ar labās prakses piemēriem
skolā un diskutēja ar citu skolu pārstāvjiem, kā veiksmīgāk īstenot pārmaiņas, kas balstītas kompetenču pieejā. Īpaša interese pasākuma dalībniekiem bija par vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes
vadīšanu mūsu skolā, kā arī ieinteresēja skolotāju sniegtie praktiskie piemēri par mācību stundās apgūtā izvērtējumu.
Seminārs deva jaunas ierosmes
darbam nākamajā mācību gadā. z

Izglītībā
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Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sākumskolas
skolēni putnu vērošanā pie Lubāna ezera

Teksts: Sarmīte Vilciņa

16

.aprīļa rītā 44 Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas sākumskolnieki no 2., 3., un 4.klasēm sēdās
autobusā un devās 3 stundu garajā
ceļā uz Lubāna ezeru. Jau pa ceļam
šur un tur pamanām atgriezušos
gājputnu – ķīvītes, ligzdās stāvošus
stārķus, strazdus. Tuvojoties Lubānam, arvien biežāk debesīs parādās
lieli, daudzskaitlīgi gājputnu kāši.
Un skat- liels ūdens klajums, dažādi putni tajā un izbrīnīti jautājumi
– vai tā ir jūra? Mūs sagaida īsti erudīti – ornitologi. Tiek izdalīti binokļi,
sniegta instrukcija, kā ar tiem rīkoties. Bērnus iepazīstina arī ar spēcīgu novērošanas ierīci – teleskopu.
Nu process var sākties! Tā uzreiz nemaz neizdodas kaut ko ieraudzīt, jo
putni, kā saka ornitologs, nav pielīmēti. Tomēr padaudz cekuldūkuru
diezgan nekustīgi sēž retās niedru
audzēs un tos izdodas labi apskatīt.
Zosis, pīles, zivju gārņi, arī kāds jūras krauklis. Viss ezers burtiski skan!
Un pāri atkal un atkal laižas putnu
kāši. Nu uzzinām, ka tās ir zosis. Arī

krastmala nav nekāda
klusā – vēl kailie koki
un krūmi trīc no putnu
balsīm. Baltā cielava,
čunčiņš, vītiņš – tikai
trenēta auss māk sadzirdēt un atšķirt to
balsis. Mācāmies arī
mēs. Zemē guļ daudz
sausu niedru un tur
bērniem atklājas vesela
bagātība – desmitiem
visdažādāko gliemežvāku. Tie nu ceļos uz
Valku.
Ornitologi saka – jāpabrauc kilometrus 5
uz priekšu – tur būšot
daudz zosu. Un patiešām – lauks raibs no lielajiem putniem. Atkal tiek uzstādīts teleskops
un vērošana turpinās. Daļa gan ceļas
spārnos un laižas prom – viņiem
mūsu uzmanība nepatīk. Ornitologi
lēš – ap pusotra tūkstoša putnu. Izrādās, ka ne tikai putni interesē sākumskolas pētniekus. Tikpat aizrau-

joši ir papētīt arumus, palēkāt pa
tiem, ieskatīties saplaisājušās zemes
spraugās. Uz ceļa ieraudzītā skrejvabole arī ir pētīšanas un fotografēšanas vērta.
Dodamies tālāk – uz tūrisma centru «Bāka». Nu var ar visu teleskopu
uzkāpt uz ēkas jumta un paskatīties
uz putniem no augšas. Tie, kas pali-

kuši lejā, noklausās dumpja priekšnesumu – dobju dūcienu, it kā kāds,
noslēpies niedrēs, pūstu pudeles
kakliņā.
Diena izdevusies lieliska – vēl pēdējie foto, neliels pikniks ezermalā,
pateicības vārdi mūsu gidiem un –
uz mājām! z

Viesošanās pie draugiem Stambulā

Teksts: Madara Vaļģe, 10. klases skolniece
Dace Langenfelde, skolotāja, projekta
koordinatore

L

aika periodā no 22. līdz 28.aprīlim skolēnu un skolotāju
grupa – Madara Vaļģe, Markuss Beļakovs, Enija Stahovska, Dita Ikšele,
Ēriks Zirnis, Dace Langenfelde,
Guntra Gaidlazda un Rudīte Rabuško apmeklēja Hov Alemdag Tunc
Capa Anadolu Lisesi skolu Stambulā.
Viesošanās mērķis: Erasmus +
projekta Mācību platforma «Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana» partnervalstu skolēnu grupu īstermiņa apmaiņa.
Tikšanās dalībnieki – 11 skolotāji
un 33 skolēni no Latvijas, Spānijas,
Horvātijas, Rumānijas un Turcijas.
22.aprīļa vēlā vakarā ieradāmies
Stambulā. Skolotāji apmetās viesnīcā, bet skolēni devās uz savām viesģimenēm.
Tikšanās laikā tikām iepazīstināti
ar Hov Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi skolu, skolēni prezentēja savus biznesa plānus, saņēma sertifikātus, piedāvāja savu un citu Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumu produkciju tirdziņā
– ķermeņa skrubjus, bišu vaska sveces, konfekšu pušķus un sienu dekorus, apdrukātus kreklus, smaržīgos
vaska gabaliņus un zīda šalles. apmeklēja klases un prezentēja savu
valsti, kopā ar visu valstu skolēniem
piedalījās karaoke pasākumā un
noslēguma atpūtas pēcpusdienā.
Skolotāji apsprieda projekta ietvaros
notikušās aktivitātes un rezultātus,
izdarīja papildinājumus, apsprieda
gala ziņojuma veidošanu Mobility
Tool un iespējamo darbu pēc projekta beigām. Skolēni un skolotāji izvērtēja šo projekta tikšanos un projektu
kopumā.
Ar uzņēmējdarbības veiksmes
stāstiem iepazināmies apmeklējot
dažāda profila uzņēmumus.
Uzņēmumā ALTINAY iepazinā-

mies ar modernu starptautiskas nozīmes robotikas nozares uzņēmumu.
Skatījāmies prezentāciju, kura sniedza ieskatu nozarēs, kurās tiek izmantotas viņu tehnoloģijas, piemēram, auto ražošanā, stikla ražošanā,
virpošanā, metināšanā. Grupa apmeklēja arī projektēšanas nodaļu,
kurā viss darbs notiek pie datoriem.
Patīkami bija redzēt, ka uzņēmumu
vada un tajā strādā daudz gados jaunu cilvēku.
Uzņēmums ULKER piedāvāja prezentāciju par uzņēmuma dibināšanu
1944.gadā, tā produkcijas veidiem
un realizāciju. ULKER ražo cepumus, sāļos cepumus, šokolādi, bērnu
pārtiku un vēl daudzus izstrādājumu veidus un lepojas, ka ir viens no
iemīļotākajiem ražotājiem Turcijā.
Pēc drošības eksperta instruktāžas
visi uzvilkām aizsargtērpus un tad
tika dota iespēja iet cehā un vērot cepumu ražošanu no izejvielu sajaukšanas, cepšanas, līdz pat iesaiņošanai. Pamatā ražošanas process ir automatizēts. Tika arī dota iespēja nogaršot cepumus un uzņēmums iepriecināja grupu ar dāvanu - kastīti
ar dažādiem cepumu veidiem.
Apmaiņas dalībniekiem tika dota

iespēja apmeklēt arī uzņēmumu CANOVATE ELECTRONOCS, kas ir
viens no 10 vadošajiem uzņēmumiem, vērtējot kvalitāti, tehnoloģijas
un produkcijas piedāvājumu. Uzņēmums sadarbojas ar daudzām valstīm, piedāvājot datu centru optiskās šķiedras kabeļus. Grupai bija iespēja sekot, kā rodas datu centri.
Pēc uzņēmuma apmeklējuma dalībnieki izbaudīja lielisku braucienu
pa Bosfora šaurumu, izmantojot
kuģi kā transporta līdzekli. Tā bija
iespēja priecāties par apbrīnojamo
skatu un redzēt brauciena laikā vēsturiskas un tūristus interesējošas
vietas.
Tikšanās laikā organizatori deva
arī iespēju iepazīties ar Turcijas vēstures un kultūras objektiem: Topkapi pili, Ayasofya, Sultanhameta laukumu, Beylerbeyi pili, Kucuksu paviljonu, tā gūstot ieskatu turku vēsturē un iepazīstot Turcijas kultūru.
Tika dota iespēja ieraudzīt turku tirgus Garšvielu Tirgu un Grand Bazaar, lai izjustu šo austrumu tirgu atmosfēru un nopirktu viņu tradicionālo pārtiku un iegādātos suvenīrus.
Visas vizītes laikā grupai bija ie-

spēja redzēt Stambulas apbūvi,
transporta plūsmu, apstādījumus;
skolēniem bija iespēja iepazīt tuvāk
turku ģimenes.
Iespaids par viesģimenēm – viennozīmīgi labs, bija ļoti sirsnīga un
mīļa sagaidīšana, jauki cilvēki.
Apmaiņas vizītes laikā skolēniem
un skolotājiem bija dota iespēja:
• Dalīties pieredzē, parādīt un salīdzināt paveikto projekta ietvaros.
• Papildināt zināšanas par uzņēmējdarbību, modernu un veiksmīgu
uzņēmumu darbu.
• Izkopt izpratni un cieņu par dažādām kultūrām.
• Izkopt sadarbības prasmes, padziļināt valodu prasmes.
• Salīdzināt savu darbu pie skolēnu
mācību uzņēmumu veidošanas ar
vienaudžu veikto Spānijā, Rumānijā,
Turcijā un Horvātijā.
• Gūt pieredzi projektu darbā.
Secinājumi: tikšanās mērķi tika
izpildīti; piedāvātie pasākumi notika brīvā atmosfērā, kurā ikviens izbaudīja kopā pavadīto laiku, mācoties un apmainoties ar vērtīgu informāciju. z
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Pēdējā brīdī

30.maijā plkst. 14:00 Varoņu ielā 37A un 39 A notiks Varoņu ielas
ražošanas ēku kapsulas iebetonēšanas pasākums.
Norises vieta: būvlaukumā.
Kapsulā tiks pievienots īpašs vēstījums nākamajām paaudzēm. . z
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Skriešanas seriāla «Optimists 2018» 5.kārta. Foto: D.Pūce

1. – 4.klašu sporta diena «Esi sveiks un vesels». Foto: D.Pūce

Valgas šaušanas kluba kausa izcīņa 2018. Foto: D.Pūce

«Brūveri brūvē» dzejoļu krājuma atvēršanas svētki. Foto: D.Pūce

F

oto stūrītis
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«Gulbju mājas» atklāšana. Foto: D.Pūce

Starptautiskā florbola čempionāta «Bordercup 2018» apbalvošanas ceremonija. Foto: Z.Brūvere - Kvēpa

16.Lielais labdarības robežtirgus. Foto: D.Pūce

Sudraba Laimes karotīšu svētki. Foto: A.Pandalons
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PASĀKUMI

• 11.jūnijā plkst. 18.00 tikšanās

ar grāmatu «Saplēstās mežģīnes»
un «Debesis pelnos» autori Karīnu
Račko.
• No 25. līdz 28.jūnijam Jauno
grāmatu dienas (grāmatu izsniegšana 29.jūnijā).

Bērnu literatūras nodaļā:

Valkas novadā

• 9.jūnijā no plkst. 11.00 līdz

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 1.jūnijā plkst. 18:00 lielajā zālē
Latvijas Jaunatnes teātra muzikāls
iestudējums «Un atkal Pifs». Ieeja
– brīva.
• 7.jūnijā plkst. 18:00 lielajā zālē
Skriešanas seriāla «Optimists» Pavasara kārtas noslēgums.
• 8.jūnijā plkst. 20:00 Valkas pilsētas brīvdabas estrādē Vijciema
amatierteātra «Čiekurs» izrāde
Ā.Alunāns «Visi mani radi raud».
Ieeja – brīva.
• 8.jūnijā no plkst. 21:30 līdz
23:00 Valkas pilsētas brīvdabas
estrādē Īsta zaļumballe ar pūtēju
kvintetu «5 - atā!». Ieeja – brīva.
• 9.jūnijā plkst. 16:00 lielajā zālē
VJCĢ 12.klases izlaidums.
14.jūnijā plkst. 18:00 pie piemiņas
akmens blakus Valkas dzelzceļa
stacijai komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis.
• 23.jūnijā no plkst. 9:00 Valkas
pilsētas brīvdabas estrādē Vislatvijas Jāņu gadatirgus.
• 23.jūnijā plkst. 22:00 Valkas
brīvdabas estrādē koncerts «Līgojam Valkā kopā ar igauņiem». Ieeja
– brīva. Pusnaktī – nakts balle,
saullēktā – pliko skrējiens.

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā

Novadpētniecības stendā:

• Līdz 4.jūnijam izstāde «Nav

dzīvē nekā skaistāka par dzīvi».
Marika Svīķe.
• No 5.jūnija līdz 9.jūlijam izstāde «Klāt jūnijs – svētku laiks Valkā».

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

• Līdz 16.jūnijam virtuāla fotoiz-

stāde «Lasi mani» Valkas bibliotēkas mājas lapā.
• No 1. līdz 29.jūnijam izstāde
«Tepat kaimiņos»: igauņu un lietuviešu daiļliteratūra.
• No 4. līdz 29.jūnijam fotoizstāde «Redzu labu vārdu, rakstu labu
stāstu»: Latviešu valodas aģentūras izsludinātā konkursa darbi par
valodas zīmēm apkārtējā vidē un
to stāstiem.
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

14.00 «Spēles Valkas/Valgas dienā»: dažādas spēles un citas aktivitātes pirmskolas un jaunākā skolas
vecuma bērniem.
• 20.,21.,22.jūnijā no plkst. 11.00
līdz 13.00 meistarošana un darbošanās bērniem «Līgo līgo rallallā».

V

alkas pagastā

Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 9.jūnijā plkst. 18:00 Senioru vokālā ansambļa «Romaški» jubilejas
koncerts «Pa ziedlapiņai» (pārceltais koncerts no 26.05.). Koncerts
paredzēts muižas parkā, lietus gadījumā muižā.
• No 1. līdz 29.jūnijam Ieviņas
Korčinskas gleznu izstāde.
• No 4. līdz 28.jūnijam Lugažu
bibliotēka Slēgta. Bibliotekāre atvaļinājumā.

Kārķu pagastā

• 1.jūnijā Vasaras ieskandināšanas pasākums, veltīts Bērnu aizsardzības dienai – «Es gribu kā
bērns vēl just» Dabas koncertzālē:
no plkst.18.00 līdz 20.00 – vizināšanās ar velokartiem, poniju,
skrituļslidām; dažādas spēles;
plkst. 20.00 – bērnu un pieaugušo kolektīvu pašdarbības koncerts;
no plkst. 22.00 – zaļumballe,
spēlē Aivars Lūsis.
Darbosies bufete «Šašlika karaļi».
• 1.jūnijā plkst. 18.00 tikšanās ar
priesteri Arni Maziļevski un svētceļniekiem Tradīciju salā.
• 16.jūnijā Kārķu pamatskolas
9.klases izlaidums tautas namā.
• 21.jūnijā plkst. 21.00 ugunskura iedegšana «Izgaismo Latviju!»
Tradīciju salā.
• 22.jūnijā plkst. 17.00 Pļaušanas
un spēka sacensības, lauku labumu tirdziņš pie ekoklases.
plkst 20.00 ielīgošana «Šurp,
Jāņa bērni!» kopā ar Jērcēnu folkloras kopu «Mežābele» Dabas
koncertzālē (vainagu pīšana,
dziesmas, rotaļas, alus, siers,
ugunskurs)

Vijciema pagastā

• 1.jūnijā plkst. 10:00 Vijciema
tautas namā pasākums mazajiem
«Vērsim vārtus vasariņai».
• 8.jūnijā plkst. 20.00 Vijciema
tautas namā latviešu kriminālkomēdija «Kriminālās ekselences
fonds».
• 13.jūnijā plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā viesosies Blomes SIA
teātris. Austra Jurgena «Austras
grāmata», režisore Gita Skadiņa.
• 15.jūnijā plkst. 18.00 Vijciema
pamatskolā izlaidums 9.klasei.
• 23.jūnijā plkst. 20:00 Vijciema
tautas namā ielīgošana «Jāņu vainags man no dziesmām!» kopā ar
kapelu «Vijas krastu spēlmanīši»;
no plkst. 23.00 Vijmalā Jāņu zaļumballe ar Līgo nakts programmu DJ Dzintara izpildījumā.

S

Zvārtavas pagastā

• 21.jūnijā plkst. 21:00 pie Mierkalna tautas nama projekta «1836»
akcija «Izgaismo Latviju». Degsim
ugunskuru un dziedāsim spēka
dziesmas Latvijai. Vakara viesis –
Vilmars Miglavs.
Atgādinam, ka publiskos pasākumos
tiks fotografēts un filmēts un
fotogrāfijas varētu tikt izmantotas
novada publicitātes vajadzībām

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

porta pasākumi

• 2.jūnijā plkst. 10:00 Valkas četrcīņa 2018 – šosejas riteņbraukšana.
• 2.jūnijā plkst. 16:00 Valkas stadionā FK Valka pret FK Pļaviņas
DM.
• 4.jūnijā plkst. 18:00 Pludmales
Volejbola Centrā Valka Beach 1.
posms.
• 4.jūnijā plkst. 18:15 Valkā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 6.jūnijā plkst. 18:00 Zvārtavas
pagastā Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 9.jūnijā plkst. 9:00 starp Pedeles
upi un RIMI veikalu Igaunijas čempionāts koku gāzējiem «X CUTCUP 2018».
• 10.jūnijā plkst. 11:00 Pedeles
pludmales zonā pie vecajām dzirnavām Pludmales cīkstēšanās sacensības.
• 10.jūnijā plkst. 11:00 Valgā Pedeles upes atpūtas zonā SUP Polo
Valgas/Valkas čempionāts.
• 10.jūnijā plkst. 13:00 pie Pedeles
upes Pedeles upes Laivu rallijs.
• 11.jūnijā plkst. 18:00 Pludmales
volejbola centrā Valka Beach 2.
posms.
• 11.jūnijā plkst. 18:15 Valkā fizis-

kas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 13.jūnijā plkst. 18:00 Zvārtavas
pagasta Mierkalna tautas namā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 14.jūnijā plkst.11:00 Valkas pilsētas stadionā Klejojošā kausa izcīņas sacensības.
• 18.jūnijā plkst. 18:00 Pludmales
volejbola centrā Valka Beach 3.
posms.
• 18.jūnijā plkst. 18:15 Valkā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 20.jūnijā plkst. 18:00 Zvārtavas
pagasta Mierkalna tautas namā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 25.jūnijā plkst. 18:15 Valkā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 26.jūnijā plkst. 18:00 Pludmales
volejbola centrā Valka Beach 4.
posms.
• 27.jūnijā plkst. 18:00 Zvārtavas
pagasta Mierkalna tautas namā fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 30.jūnijā plkst. 14:00 Valkas stadionā FK Valka pret SK Cēsis.z

Laikā no 16.03.2018. līdz 15.05.2018. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie, 24 mirušie.

Izstādes Kārķu bibliotēkā
jūnija mēnesī:

• No 1. līdz 12.jūnijam Aktrisei
Verai Singajevskai – 95.
• 4.jūnijā Grāmatu starts Valkas
novadā. Mazā Pūčulēna skolas
1.nodarbība.
• No 11. līdz 18.jūnijam 1941.
gada 14. jūnijā...
• No 18. līdz 29.jūnijam Guntis
Eniņš un Kārķi. Dabaspētnieka
85.jubileja.
• No 18. līdz 29.jūnijam Vasaras
saulgrieži.
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Materiālus apkopoja:

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

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4210 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

