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Maijā aicina garšīgākais pavasara piedzīvojums –

16.Lielais labdarības robežtirgus!

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

Š

N

ogad Robežtirgus notiks 5. un 6.maijā. Pasākums nemainīgi vienos tirgotājus gan no
Latvijas un Igaunijas, gan no tālākām valstīm. Atrakcijas un mūzika priecēs tirgus apmeklētājus
divu dienu garumā.
«Labdarības loterija, tirgotāju andelēšanās, plaša
kultūras programma, strītbols, izklaides bērniem,
umurkumurs, zaļumballe, māmiņu dienai veltīti
koncerti un citas aktivitātes sagaida Robežtirgus apmeklētājus un dalībniekus», informē Valkas tūrisma
un informācijas biroja vadītājs Dainis Čapiņš.
5.maijā no plkst. 10:00 Uz Latvijas – Igaunijas robeveiciens pavasarī!
žas, Rīgas un Raja ielas krustojumā norisināsies jau
Pie lasītājiem dodas kārtējais Valkas 5.konkurss gaļas ražotājiem jeb «5.Starptautiskais
Novada Vēstu numurs. Maijs būs bagāts gaļas un desu festivāls». Konkursā aicināti piedalīar īpašiem notikumiem. Novadā svinēs
ties gan uzņēmumi, kas ražo pārtiku, gan mājražotāBaltā galdauta svētkus, Valkā atzīmēs
ji. Desu un žāvējumu kvalitāti vērtēs žūrija. Konkurģenerāļa Pētera Voldemāra Radziņa
sā var piedalīties ar produktiem: desas – vārītās, pus138.dzimšanas dienu. Un mūsu pilsētā
žāvētās, žāvētās, cieti žāvētās, asinsdesas, putraimu
notiks arī Latvijas Ordeņu brālības
desas, kupāti un citas un žāvētas gaļas produkti
20.salidojums.
Un kā katru gadu, maijā uz Valku aicina (cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa u.c.). Tiks noteikti
laureāti nominācijās «Gardākā desa» un «Gardākais
garšīgākais pavasara piedzīvojums –
žāvējums».
16.Lielais labdarības robežtirgus, kas
«Produkti tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem norisināsies 5.un 6.maijā uz Latvijas un
Igaunijas robežas. Īpaši aicinu izmēģināt garša, vizuālais izskats, smarža, un produkta dabisprasmes grilēšanā un pieteikt savu
kums, vietējo izejvielu izmantošana», stāsta pašvalkomandu festivālam «Grils bez robežām dības pārstāve Sniedze Ragže.
2018», jo īpaši tādēļ, ka grilēšanas
«Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem var vērkonkursam nepieciešamos produktus
tēt arī īpašus, attiecīgajam produktam atbilstošus
nodrošina organizatori.
kritērijus, piemēram: videi draudzīga saimniekošaŠonedēļ – Lielās talkas nedēļa. Plašāk
na vai risinājumi, oriģinalitāte, īpašs ieguldījums un
par talkas vietām – avīzē. Laba ziņa
darba kvalitāte. Par to žūrija var piešķirt pārsteiguma
iedzīvotājiem – pašvaldība turpina
balvas».
darbu pie Mežaparka plānošanas un
Jau ceturto gadu Robežtirgus laikā 5.maijā norisināsakārtošanas. Dome ir uzsākusi sakārtot
sies
arī gaļas cepšanas sacensības jeb Valkas / Valgas
Strauta ielas mežu aiz Valkas J.Cimzes
Barbekjū
konkurss «Grils bez robežām 2018», kurā indiģimnāzijas ēkas Ausekļa ielā, lai nākotnē
viduālie
dalībnieki
vai komandas sacentīsies gaļas mabūtu dabas takas, kur var staigāt
rinēšanā
un
cepšanā.
Konkursam starts tiks dots jau
un atpūsties. Mežaparka teritorija
paredzēta no Valkas J.Cimzes ģimnāzijas plkst. 8:00 no rīta, Tartu ielā 2, Valgā, kad ieradīsies koēkas līdz Zāģezeram.
mandas, lai saņemtu grilējamos produktus. DalībnieMaijā sāksies arī darbi Lugažu laukuma kiem uz grila būs jāgatavo vista, ribas, liellopu gaļa un
1.kārtas izbūvē un pašvaldība sāks
deserts. Katrai komandai tiks iedots pārtikas grozs,
rekonstruēt ietvi Rīgas ielā. Maijā
kurā būs sacensībām nepieciešamie produkti.
arī turpināsies ēku siltināšanas darbi
Vērtēšana notiks atbilstoši WBQA (World BBQ Assopilsētā.
ciation) noteikumiem.
Lai skaists, notikumiem bagāts pēdējais
Vairāk informācijas par konkursiem – nolikumā,
pavasara mēnesis!
Valkas
novada mājaslapā, sadaļā Kultūra/ Nolikumi.
Zane Brūvere - Kvēpa

umura
ievadsleja

S

Dalību abos konkursos var pieteikt, rakstot uz epastu sniedze.ragze@valka.lv, kā arī zvanot pa telefonu +371 26488684 Sniedzei Ragžei.
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

Aicinām piedalīties Starptautiskajai ģimenes
dienai veltītajos pasākumos

Teksts: Māra Zeltiņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

G

aidām pavasari, gaidām skaisto ziedēšanu un arī 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, ir 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, visu 2017.
gadā dzimušo bērnu un viņu vecāku
kopbilde, ģimeņu fotografēšanās svētku šūpolēs!
12.maijā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa par godu Starptautiskajai ģimenes dienai organizē arī nu jau
tradicionālo BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJU DIENU.
Šī iespēja paredzēta pāriem, kuri
nevēlas vai nevar atļauties rīkot lielas
kāzas ar daudziem viesiem, bet svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar saviem
vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem.
Pieteikšanās šīgada ceremonijām gan

jau beigusies, bet skaidri zināms, ka
arī nākamgad rīkosim šādus svētkus.
Pavisam nebijis pasākums notiks
4.maijā Valkas novadpētniecības muzejā Baltā galdauta svētku ietvaros,
kurā aicināti piedalīties «Simtgades
bērni» – 2018.gadā dzimušie mazuļi
ar vecākiem. Katrs šajā Latvijas simtgades gadā dzimušais Valkas novada
bērniņš saņems 925 proves Sudraba
vērdiņu ozolkoka kastītē ar apsveikuma vēstuli bērniņam un viņa ģimenei.
Šī dāvana ir atgādinājums par piederības sajūtu Latvijai un apliecinājumu
simtgades notikumam. «Simtgades

bērnu» pasākums
notiek, pateicoties
aktīvajiem mūsu
novada brīvprātīgajiem – līdzekļu
piesaistītājiem, kā
arī atbalstītājiem,
par kuru ziedojumiem Sudraba
vērdiņi iegādāti.
Tuvāka informācija par šiem pasākumiem Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa tālruņiem 64781556,
64781557. z
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Valkas novadpētniecības muzejā Rīgas ielā 64, Valkā
4.maijā «Baltā galdauta svētki Valkā»
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzePulksten 12:30 notiks 2018.gadā
ja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja dzimušo bērniņu sveikšana.

P

asākums «Baltā galdauta svētki Valkā» veltīts valcēnietim Bernhardam
Zutim (1893. – 1968.) – farmaceitam, tirgotājam, sabiedriskajam darbiniekam, mecenātam. B.Zuša sirdslieta bija sports, un
viņš to aktīvi popularizēja starp valcēniešiem.
Pasākuma programmā:
• Skrējiens «Izskrien Latviju Valkā»;
• Sudraba vērdiņa pasniegšana;
• Izstāde par Bernhardu Zuti;
• Prezentācija Irēnas Dudzinskas pētījumam par Valkas aptiekām;
• J.Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi;
• Galda spēles par Latviju.

Pulksten 11:30 sāksies skrējiens «Izskrien
Latviju Valkā» – starts un finišs pie muzeja.
Maršruts vedīs pa Valkas novada sporta speciālistu sagatavotu maršrutu, kas veido Latvijas kontūru. Dalībnieku rezultāti netiks vērtēti,
bet visi dalībnieki saņems piemiņas nozīmītes.
Vairāk informācijas: novada sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs Raivis Graņics: tālr.
64726015; e-pasts raivis.granics@valka.lv
Lai veicinātu Latvijas atpazīstamību pasaulē
un kopīgi sagaidītu Latvijas valsts simtgadi,
Latvijas institūts kopā ar biedrību «VSK Noskrien» aicina tautiešus un Latvijas draugus iesaistīties akcijā «Izskrien Latviju pasaulē». Aicinājums ir ikvienam aktīvam skrējējam vai gājējam izskriet, iziet, izbraukt ar riteni vai arī pat
izpeldēt Latvijas kontūru un izmantot savas iecienītās aplikācijas, lai pēc tam ar rezultātu dalītos sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #izskrienLatviju.

Katrs šajā Latvijas simtgades
gadā dzimušais Valkas novada bērniņš saņems 925 proves Sudraba
vērdiņu ozolkoka kastītē ar apsveikuma vēstuli bērniņam un viņa ģimenei. Šī dāvana ir atgādinājums
par piederības sajūtu Latvijai un
apliecinājumu simtgades notikumam.
Aicināti piedalīties 2018.gadā
dzimušie mazuļi ar vecākiem un
atbalstītāji, kuru ziedojumiem pateicoties šīs dāvaniņas iegādātas.
Vairāk informācijas: novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra
Zeltiņa: tālr. 64781556; e-pasts mara.
zeltina@valka.lv
Pulksten 13:00 pasākums turpināsies muzeja Saimes istabā.
Būs apskatāma izstāde par valcēnieti Bernhardu Zuti, kurš bija ne tikai farmaceits un veiksmīgs tirgotājs,
bet arī sabiedriski aktīvs cilvēks. Viņš
darbojās dažādās Valkas biedrībās:
gan kā priekšnieks, valdes loceklis
vai vienkārši biedrs. B.Zutis bija arī
nesavtīgs mecenāts.
Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar pētījumu par Valkas aptiekām. To Rīgas Stradiņa universitātē studiju laikā veikusi aptiekas
«Valka» vadītāja Irēna Dudzinska
izmantojot arī Valkas novadpētniecības muzeja
krājumu.
Gan bērniem, gan pieaugušajiem pasākuma
laikā būs iespēja izspēlēt dažādas spēles par
Latviju.
Baltā galdauta svētki ir tradīcija Latvijas otrās

Starptautiskais militārais
vingrinājums «SIIL 18»

Teksts: Ieva Karlsberga

N

o 5. līdz 13.maijam Vidzemē
notiks starptautiskais militārais vingrinājums «SIIL 18» («Ezis
18»), kurā piedalīsies vairāk nekā
500 karavīri un zemessargi no Latvijas un sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem.
Militārā vingrinājuma laikā pa autoceļiem un to pieguļošajām teritorijām pārvietosies karavīri un militārā
tehnika, īslaicīgi ierobežojot satiksmi:
• 5. – 10. maijā Valkas novada Sēļu
apkārtnē pa un ap autoceļu P23;
• 7. – 8. maijā Alūksnes novadā pa
autoceļu A2 no Igaunijas robežas līdz
Veclaicenei un maršrutā Alūksne–
Strautiņi, kā arī Apes novadā maršrutā Alūksne - Gaujiena;
• 10. – 11. maijā uz autoceļa P23 (kontrolposteņu darbības laikā ierobežota
satiksme; vēlams lietot autoceļu P24);
• 10. – 12. maijā no Alūksnes un Gulbenes cauri Smiltenei uz Valku; 13.
maijā – no Valkas uz Alūksni un Gulbeni;
• 12. – 13.maijā Valkā.
Vingrinājuma laikā karavīri un zemessargi veiks dažādus uzdevumus,
kuros tiks lietota salūtmunīcija un
sprādzienu imitācijas līdzekļi, kas
rada troksni un dūmus, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību, kā
arī nenodara kaitējumu videi:
• 8.maijā uz autoceļa A2 no Igaunijas

robežas līdz pagriezienam uz Api;
• 9.maijā uz autoceļa A2 no pagrieziena uz Api līdz Gaujienai un Virešos;
• 12.maijā Valkā gar veco dzelzceļu
un tam pieguļošajās ielās, kā arī «Zāģezerā».
Vingrinājuma noslēguma pasākums notiks 13.maijā, plkst. 11.00,
Valkā, Lugažu laukumā.
Lai gan militārais transports iekļausies kopējā satiksmes plūsmā, neveidojot kolonnu, Nacionālie bruņotie
spēki lūdz ar izpratni izturēties pret
iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 27327669.
Papildus informācija Zemessardzes mājas lapā zs.mi.lv un Facebook/
Vidzemes brigādes zemessargi z

dzimšanas dienas – 1990.gada 4.maija – svinēšanai.
Pirms 28 gadiem šajā dienā Latvijas PSR Augstākā
padome pieņēma deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu» – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti.
Aicinām 4.maijā svinēt kopā Baltā galdauta svētkus! z
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Valcēnietis Bernhards Aleksandrs Zutis (1893. – 1968.) –
farmaceits, sabiedriskais darbinieks, mecenāts
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muze- biedrībā. Tomēr vislielākais viņa ieguldījums
ja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja bija Valkas Sporta biedrības (VSB; dibināta

V

alkā Lugažu draudzē 1893.gada 6.oktobrī
(pēc jaunā stila 18.oktobrī) Kārļa un Lotes (dzimusi Pulst) Zušu ģimenē piedzima septītais bērns – dēls, kuram deva vārdu Bernhards
Aleksandrs. Viņu ģimene bija svētīta ar astoņiem bērniem. Bernhards absolvēja Mārtiņa
Alkšņa 4-klasīgo tirdzniecības skolu Valkā.
1916.gadā viņš, nokārtojot pārbaudījumus Kazaņas Universitātē, ieguva aptiekāra palīga kvalifikāciju un strādāja par aptiekāra palīgu Valkā.
Bernhards Zutis piedalījās Latvijas brīvības
cīņās. Valkā 1919.gada 24.februārī viņš kā medicīnas feldšeris iestājās 1. (4.) Valmieras kājnieku
pulkā. Vēlāk tika ieskaitīts Vidzemes Artilērijas
pulka 1.Divīzijas parkā, pēc tam – Rīgas evakuācijas punktā. Demobilizēts 1920.gada 10.septembrī.
Kad B.Zutis atgriezās Valkā, pilsēta bija sadalīta un aptieka palikusi Igaunijas pusē. Pilsētas
valde 1920.gada jūlijā atvēra jaunu aptieku, kas
atradās Semināra ielā Nr.4. Tās iekārtošanā iesaistījās Bernhards ar brāli Jāni. 1924.gadā Bernhards to ieguva savā īpašumā un 1926.gadā pārcēla uz savu namu Rīgas ielā Nr.13. Viņš to izveidoja par vienu no modernākām provinces
aptiekām Latvijā. 1922. – 1939.gadā viņš bija
īpašnieks arī aptiekai Ērģemē.
B.Zutis bija kļuvis par prasmīgu un veiksmīgu uzņēmēju. 1929.gadā viņš Valkā nodibināja
arī augļu un minerālūdens iestādi. Uz sava zemes īpašuma pie Pedeles upes valcēniešu populārās pastaigu vietas Avotkalna jeb Heidelbergas teritorijā (tagad Koklētāja un brīvdabas estrādes rajons) B.Zutis uzcēla limonādes paviljonu,
kuru izīrēja.
Līdztekus uzņēmēja darbībai Bernhards Zutis aktīvi iesaistījās sabiedriskajā darbā. Viņš
bija Latvijas brīvības cīnītāju biedrības «Ziemeļnieki» priekšnieks, 7.Valkas aizsargu pulka farmaceits, vairāku Valkas kultūras un saimniecisko biedrību valdes loceklis un aktīvs biedrs,
piem., Brāļu kapu komitejas Valkas nodaļā, Valkas Viesīgā biedrībā, Valkas apriņķa Mednieku

1922.g.) darbībā, kuras priekšnieks B.Zutis bija
1924. – 1938.g. Līdz ar viņa iesaistīšanos aktivizējās tās darbība. Viņš sāka ar sporta popularizēšanu valcēniešu vidū, rīkojot lielus sporta
svētkus ar vietējo skolu un jaunatnes organizāciju, kā arī ievērojamāko Rīgas sportistu, piedalīšanos. Šie sarīkojumi saistīja jaunatnes uzmanību, deva tai ierosmi. Rezultātā Valkā izveidojās kupla sportistu saime, kas deva ne vienu
vien redzamu rekordistu un sporta meistaru.
Bernhards Zutis bija nesavtīgs mecenāts. Viņš
ieguldīja savus personiskos līdzekļus gan Valkas sporta dārza (tagad stadions) tenisa laukuma un tūristu mītnes - vasarnīcas «Gaujaskalns»
Zīlē izbūvēšanā, gan pilsētas labiekārtošanā –
Varoņu ielas Brāļu kapu un pilsētas apstādījumu veidošanā, gan arī citos pasākumos.
Pēc 2.pasaules kara Bernhards Zutis emigrēja. Bēgļu gaitās Vācijā viņš vadīja IRO (International Refugee Organisation – Starptautiskā
bēgļu aprūpes organizācija) slimnīcas aptieku
Veidenes bēgļu nometnē. 1951.gadā viņš devās
uz ASV, kur strādāja savā profesijā.
B.Zutis mira 1968.gadā 75 gadu vecumā Ņujorkā (ASV).
Par nopelniem tēvijas labā Bernhards Zutis
saņēma valsts apbalvojumus. 1923.gadā viņam
piešķirta Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas
medaļa. B.Zutis apbalvots: 1931.gadā ar Triju
zvaigžņu ordeņa V šķiru un 1939.gadā ar Atzinības krusta V šķiru, bet par nopelniem Aizsargu organizācijas labā – ar Nopelnu Krustu. 1931.
gadā Latvijas Futbola savienība savā 10 gadu jubilejā par nopelniem futbola veicināšanā viņu
apbalvojusi ar savienības lielo goda nozīmi –
zelta medaļu.
Par Bernhardu Zuti valcēnieši saglabājuši labas atmiņas. Svētku reizēs viņš apdāvinājis savus darbiniekus un draugus. B.Zutis nodarbojies ar filatēliju, bijis makšķernieks un mednieks,
kā arī, protams, sporta cienītājs – īpaši aizrāvies
ar izbraucieniem kanoe laivās. Kārlis Bundža
(1908. – 2002.), bijušais laikraksta «Ziemeļlatvija» līdzstrādnieks, savās atmiņās par Valku

rakstīja: «Lielāki grupu slēpojumi notika svētdienās
uz Gaujmalu, kilometrus 10 no Valkas. Tas prasīja
zināmu izturību. Parasti mugursomās līdzi bija ēdamais. Tad Gaujmalā uzkūrām ugunskuru, cepām
mednieku desiņas, kuras ēdām ar kliņģeriem. Parasti
pa glāzei tika iedzerts biedrības priekšnieka B.Zuta
pašgatavotais pīlādžu liķieris. /../ Dažreiz uz Gaujmalu līdzi bija atvests B.Zuta privātais zirgs. Aiz tā
pie striķiem, kas piestiprināti kamanām, saķērās slēpotāji un ļāvās sevi pārvilkt mājās, it sevišķi dāmas
un tie, kas pagarā slēpojumā jutās pārguruši.».
Ceru, ka Bernharda Aleksandra Zuša darbība savas dzimtās vietas un tēvijas labā, ir iedvesmojošs paraugs katram no mums! z

16.Lielā labdarības Robežtirgus programma
(5. un 6.maijs)

Sestdiena, 5.maijs

• 8:00 sākas 16. Lielais labdarības Robežtirgus uz
Raiņa, Rīgas, E.Dārziņa, Raja un Tartu (Valga) ielām.
• 8:30 Labdarības loterija - teltī pie informācijas
punkta.
• 9:30 Vārds pasākuma vadītājiem Arne Nõmmik
un Līgai Pandalonei; pasākuma vadītāji iepazīstina ar tirgus programmu.
• 10:00 Valgā pie robežas - Robežtirgus svinīgā
atklāšana.
V Starptautiskā Desu un gaļas festivāla atklāšana,
IV starptautiskā BBQ 2018 konkursa atklāšana
• 10:00 – 12:00 Lielajā teltī (Valgā) tirgus apmeklētāji un žūrija vērtē gaļas un desu izstrādājumus.
• 10:00 – 14:00 Tekstila radošās darbnīcas bērniem
un jauniešiem, dekoru veidošana no māla.
• 11:00 – 15:00 Ēdiena gatavošanas meistarklase
GMP Pihajerves Restorāna pavadībā.
Pie Valkas pilsētas kultūras nama lielajā teltī:
• 10:15 – 10:30 Folkloras deju kopa «Sudmaliņas».
• 10:30 – 10:45 Sieviešu deju grupa «Pilleriin».
• 10:45 – 11:00 Ansamblis «Trīnes» no Valmieras
pagasta.
• 11:00 – 11:15 Valgas kultūras un interešu centra
meiteņu tautas deju grupa «Piiripealsed».
• 11:15 Pasākuma vadītāji iepazīstina ar tirgus
programmu.
• 11:30 – 11:45 DK «Oravakes».

• 12:00 – 12:15 DK «Spriņģi».
• 12:15 – 12:30 Tautas deju grupa «Karikakar».

• Valgā: 12:30 – 13:00 V Desu un gaļas festivāla
laureātu apbalvošana.
• Valgā: 13:00 Grilētās produkcijas izsoles (ik
pusstundu).
Umurkumura sacensības.
• 16:00 Tirgus dienas noslēgums.
• 21:00 –2:15 BALLE Pie Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā teltī. Uzstāsies Māris Blāze no grupas
«Jūrkant» (Latvija) un ansamblis «Tulivesi» (Igaunija). Ieeja 2 eiro.

kultūras nama. Reģistrēties iespējams sūtot pieteikumu uz e-pastu: maris.koops@valka.lv līdz
4.maijam (līdz plkst.18:00).

Svētdiena, 6.maijs

• 8.00 sākas 16.Lielais labdarības Robežtirgus uz
Raiņa, Rīgas, E.Dārziņa, Raja un Tartu (Valga) ielām.

Uz skatuves

• 8:00 Tirgus sākums.
• 10:00 Robežtirgus otrās dienas atklāšana. Vārds
pasākuma vadītājiem.
• 11:00 – 11:45 Koncerts. Uzstājas Valgas bērni –
Aktivitātes bērniem un pieaugušajiem Dziesmu studijas «Musamõmmi» bērni, Valgas
kultūras un interešu centra līnijdeju un zumbas
Valgā:
• 10:00 – 16:00 Atrakcijas bērniem: radiovadāmās dejotāji, JJ-Street, jauktā deju grupa «Sikutajad».
mašīnas, piepūšamās atrakcijas, IGLU Soft blocks, • 12:00-13:00 Uzstājas Valkas 1.un 2.klases, kā arī
sejas apgleznošana bērniem, izbraucieni ar zirgu 3. Un 4.klases bērni – «Vainadziņš», DK «Vendīgs».
un zirga pajūgu.
Pie Valkas pilsētas kultūras nama:
• 10:00 – 16:00 Radošās darbnīcas bērniem un
jauniešiem, Dzīvnieku sēta «Rudzīši», Atrakcija
«Katapulta».
• 13:15 – PČ hokeja spēles Latvija – Norvēģija pārraide.

Sportiskās aktivitātes

• 10:00 – 14:00 – Umurkumurs.

Radošās aktivitātes

• 10:00 – 14:00 Atrakcijas bērniem: katapulta, piepūšamās atrakcijas, IGLU Soft blocks, sejas apgleznošana bērniem, hennas zīmēšana.
• 10:00 – 13:00 Radošās darbnīcas bērniem un jauSportiskās aktivitātes
• 10:00 – 16:00 Laivu izbraucieni pa Pedeles upi. niešiem.
• 10:00 – 14:00 Tekstila radošās darbnīcas bērniem
• 10:00 – 18:00 Umurkumurs.
• 12:00 – 18:00 Strītbols 3x3 pie Valkas pilsētas un jauniešiem.
• 14:00 Tirgus dienas noslēgums. z
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Valkā pieminēs ģenerāli Pēteri Voldemāru Radziņu

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

2

.maijā ar svinīgu pasākumu
Valkā atzīmēs Latvijas armijas ģenerāļa, divkārtējā Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Pētera Voldemāra Radziņa 138.
dzimšanas dienu.

Pasākuma programma sāksies plkst. 11:00 ar ģenerāļa Pētera Radziņa biedrības vadītāja
Agra Purviņa izglītojošu lekciju
Valkas Centrālajā bibliotēkā «Ģenerāļa P.Radziņa dzīves gaitas
laikabiedru, virsnieku un vēsturnieku skatījumā».
Plkst. 14:00 pasākuma dalībnieki pulcēsies ģenerāļa dzimtajā
vietā «Jaunvīndedzes», kur paredzēta piemiņas koku stādīšana.
Pasākumā uzrunas teiks amatpersonas un muzikālu priekšnesumu sniegs Valkas J.Cimzes
ģimnāzijas koris. Savukārt 14:45
paredzēts piemiņas brīdis un
svinīga ziedu nolikšana 1919.
gadā kritušo Latvijas brīvības cīnītāju kapos.
15:00 pasākuma programma
turpināsies ar koku stādīšanu
pie Valkas J.Cimzes ģimnāzijas
Ausekļa ielā. 16:00 Viesi apmeklēs Valkas novadpētniecības muzeju.
17:30 visi aicināti uz Valkas
pilsētas kultūras nama foajē, kur
notiks grāmatu «Latvijas armijas
komandieri» (autori – Ilmārs Baikovs, Jānis Hartmanis, Ēriks Jēkabsons, Kārlis Krēsliņš, Edīte
Sondoviča) un «Deviņvīru spēks»
(autors – Valsts kanceleja) atvēršana. Klātesošie varēs apskatīt
ģenerāļa Pētera Radziņa biedrības izstādi.
Jubilejas svinības noslēgsies
plkst. 18:00 ar koncertu Valkas
pilsētas kultūras namā, kur no-

tiks ģenerāļa P.Radziņa marša pirmatskaņojums, ko izpildīs
Nacionālais bruņoto
spēku orķestris.
P.Radziņš ir dzimis
Lugažu pagasta «Jaunvīndedzēs».
Skolas
gaitas uzsācis Lugažu
draudzes skolā, bet
pēc tam mācījies Valkas pilsētas skolā un
Valkas Nelsona reālskolā.
Ģenerālis visu savu
dzīvi veltījis Latvijas
armijas
veidošanai.
Laikabiedri uzsver ģenerāļa godīgumu, taisnīguma izjūtu un patriotismu. Viņš apbalvots ar daudziem ordeņiem: IV šķiras Sv.
Jura ordeni, II un III
šķiras Sv. Staņislava
ordeņiem, II, III un IV
šķiras Sv. Annas ordeņiem, III šķiras Lāčplēša Kara ordeni nr. 1,
1927.gadā apbalvots ar
II šķiras Lāčplēša Kara
ordeni, I šķiras Triju
Zvaigžņu ordeni, I šķiras, II pakāpes Igaunijas Brīvības krustu, III
šķiras Francijas Goda
Leģiona ordeni, Polijas
«Virtuti Militari» ordeni, I šķiras Somijas
Baltās rozes ordeni un
I šķiras Zviedrijas Šķēpa ordeni.
Neaizmirsīsim, ka
trīs mirdzošās zvaigzrību un varonību.
gos pasākumus ģenerāļa dzimto
nes Brīvības piemineklī ir izcīnīVisi aicināti godināt P.Radzi- māju vietā un Valkas pilsētas
tas arī ar ģenerāļa Radziņa gudņa nopelnus un apmeklēt svinī- kultūras namā. z

Muzeju nakts Valkā
Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas
novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

Š

ogad starptautiskā akcija Muzeju nakts norisināsies 19.maijā. Aktivitātes sāksies 19.maijā plkst.
19:00 un noslēgsies 20.maijā plkst.
01:00. Latvijas valsts simtgades stāstā, kas sākas 2017.gadā un turpinās
līdz 2021.gadam, 2018.gada vadmotīvs ir «Dzimšana». Tāpēc šogad Muzeju naktij izvēlēta tēma «Šūpulis».
Valkas novadpētniecības muzejs savai Muzeju nakts programmai devis nosaukumu «Domas šūpulis».
Plkst. 19.00 atklās Valkas novada lietišķās mākslas un amatniecības darbu izstādi «Domas šūpulis». Tāpat tiks demonstrētas divas dokumentālās filmas – «Valka* 1917. Latviešu Pagaidu Nacionālā padome» un triloģijas «Savējie sapratīs» pirmā daļa «Sešdesmitie. Sākums».
Muzeju nakts apmeklētāji varēs iepazīties ar Valkas novadpētniecības muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām. Par tradīciju kļuvis orientēšanās
konkurss Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas muzeja (Igaunija)
ekspozīcijās. Noslēgums un apbalvošana šogad paredzēta Valgas muzejā. Apmeklētājiem būs iespēja darboties radošajās darbnīcās un spēlēt
izglītojošas spēles par Latviju. Muzeju nakts pasākumi notiek bez ieejas
maksas.
Sekojiet aktuālai informācijai Valkas novadpētniecības muzeja mājaslapā muzejs.valka.lv sadaļā «Muzeju nakts 2018» z

Valkā notiks Latvijas
Ordeņu Brālības
salidojums

Teksts: Mārīte Magone

«A

rī Latvijai ir bijusi sava
Betlēme, mazā nabadzīgā
Valka, pār kuras zemiem, nomelnējušiem jumtiem toreiz spīdēja tik
lielas, kuplas zvaigznes. Lai pēc desmit gadiem, kad sabiedrība nogrimusi rupjā materiālismā, pāŗ Latviju atkal nāk šis agro zvaigžņu
spožums!»
(Kārlis Skalbe)

26.maijā plkst. 11:00 Valkas pilsētas kultūras namā, Emīla Dārziņa ielā 8, notiks Latvijas Ordeņu
Brālības 20.salidojums. Salidojuma laikā būs izbraukumi uz Valgu, Igaunijā un Ērģemes pagastu,
piemiņas brīži pie Jāņa Cimzes,
Kārļa Ulmaņa un Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei veltītajiem pieminekļiem, viesošanās
mūzikas un mākslas skolās un

noslēgums bijušajā J.Cimzes skolotāju seminārā (Valkas novadpētniecības muzejā).
Latvijas Ordeņu brālība ir organizācija, kas apvieno ļaudis, kas
apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības
Krustu vai ar šo ordeņu Goda
zīmi. Brālība darbojas kopš 1999.
gada un apvieno vairāk nekā 300
biedrus.
Viena no daudzajām aktivitātēm ir ikgadējie salidojumi kādā
no Latvijas pilsētām. Šogad 20.salidojums notiks Valkā 2018.gada
26.maijā. Salidojumu organizē
Valkas novada domes ciešā sadarbībā ar brālības valdi. Šiem salidojumiem ir savi izstrādāti pasākuma norises elementi, bet pamatā
dienas programmu sastāda vietējie organizatori. »z

V

eselības un sporta lappuse
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Veselības veicināšanas un
slimību prof ilakses pasākumi
Valkas novadā maijā

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 maija
mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:
• pirmdienās, 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.
• otrdienās un ceturtdienās, plkst. 9:00 –
10:00 Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
komitejas ēkā, Semināra ielā 23, notiek pasākumu cikls «Vingrošana senioriem 2017. –
2019.gadā».
• otrdienās, 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).
• trešdienās, 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).
• no 2018.gada 16.maija 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).
• 29.maijā, 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: 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 apmaksāti podologa pakalpojumi
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

L

ai uzlabotu pakalpojuma pieejamību, ar
aprīli Vidzemes slimnīcas poliklīnikā
cukura diabēta pacientiem ir pieejami valsts
apmaksāti podologa pakalpojumi, kurus
sniedz sertificēta podoloģe Arnita Kandavniece.
Podologs ir speciālists ar medicīnisko izglītību, kas nodarbojas ar problemātiskas pēdas
aprūpi un ārstēšanu, diabētiskās pēdas aprūpi un ārstēšanu, veic varžacs likvidāciju, ādas
sabiezējumu apstrādi, ieaugušu nagu ārstēšanu, nagu korekciju, sēnīšu bojāto nagu apstrādi un ārstēšanu, ādas plaisājumu apstrādi,

problemātisku nagu modelēšanu, pēdu izmeklējumus. Podologs arī izglīto klientu par
viņa kāju, pēdu un nagu veselības veicināšanu un saglabāšanu.
Lai saņemtu valsts apmaksātu podologa
pakalpojumu, nepieciešams ģimenes ārsta vai
ārsta endokrinologa nosūtījums.

Pieteikšanās pie podoloģes A.Kandavnieces poliklīnikas reģistratūrā, tālr.
64202601, 64202603, elektroniski: www.vidzemesslimnica.lv/e-pieraksts z

Maijā Valkā norisināsies
11.Starptautiskais turnīrs
f lorbolā «BorderCup»

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

N

o 12. līdz 13.maijam Valkā norisināsies jau 11.Starptautiskais turnīrs florbolā «BorderCup
2018».
Turnīra rīkotājs Ilvars Rullis informē, ka ir beigusies pieteikšanās turnīram. Šogad sacensībās piedalīsies
16 komandas no 5 valstīm – Latvijas,
Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un
Krievijas.
I.Rullis stāsta, ka šogad sacensībās
pieteicies rekordliels dalībnieku
skaits: «Turnīra pirmsākumos redzējām, ka komandas brauc nepilnos sastāvos. Tagad pieteikumos redzam,
ka komandas brauc maksimālā sastāvā. No tā varam secināt – komandas katru gadu turnīru uztver aizvien nopietnāk».
Turnīrs norisināsies Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē.
Rīkotājs: Florbola klubs «Valka» sadarbībā ar Valkas novada domi. z

5

Valsts darba
inspekcija Valkā
11.maijā

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 11.maijā, 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

Izbraukuma
speciālisti poliklīnikā
Valkā maijā

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

I

zbraukuma vizītēs Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā pieņems: otrdien, 8.maijā, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste rezidente
Inta Kezika, piektdien, 18. un 25.maijā, ķirurgs
Andrejs Blumbergs.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā,
tālr. 64722307. z

Valkas novada domē
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2018.gada 29.marta Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Līdzfinansēt biedrības «Ugunspuķe» izstrādāto projektu «Labais
vairo labo Kārķos» EUR 300,00 apmērā, ja projekts tiks atbalstīts Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas «Pats savam saimes galdam» ietvaros. Projekta kopējais finansējums EUR
1500,00.
• Apstiprināt maksu par Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas sniegtajiem pakalpojumiem.
• Apstiprināt siltumenerģijas cenu
Ērģemes katlumājai pieslēgtajiem
lietotājiem 59,38 EUR/MWh bez
PVN.
• Apstiprināt maksu par apkures
periodā piegādāto siltumenerģiju
daudzdzīvokļu mājai «Pūcītes» par
1 m2 – EUR 1,21 bez PVN.
• Apstiprināt maksu par karstā
ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā
«Pūcītes» par 1 m3 – EUR 3,45 bez
PVN.
• Apstiprināt maksu par karstā
ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā
«Pūcītes», ja dzīvoklī nav uzstādīts
karstā ūdens skaitītājs, 1 cilvēkam
mēnesī – EUR 8,95 bez PVN
• Maksa par piegādāto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens
sagatavošanai tiks aprēķināta sākot
ar 2018.gada 1.oktobri.
• Apstiprināt maksu par Valkas
novada kapsētu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi.
• Slēgt ar biedrību «Valkas sporta
internāts» (reģ. Nr. 40008257495)

sadarbības līgumu ar mērķi attīstīt un popularizēt dažādus sporta
veidus, ieinteresējot jauniešus nodarboties ar sportu profesionālā līmenī, un popularizēt Valkas vārdu
Latvijā un ārpus tās robežām, un
nododot biedrības lietošanā dzīvokļus Varoņu ielā 38 – 5, Varoņu
ielā 38-6 un Varoņu ielā 36 – 5, Valkā.
• Izveidot Valkas novada kapsētu
kapavietu aktēšanas komisiju.
• Apstiprināt Valkas novada domes
Nolikumu Nr.6 «Kārķu sākumskolas nolikums».
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.7 «Vijciema sākumskolas nolikums».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.7 «Par sociālā pakalpojuma
«Aprūpe mājās» nodrošināšanu
Valkas novadā». Saistošos noteikumus Nr.7 «Par sociālā pakalpojuma
«Aprūpe mājās» nodrošināšanu
Valkas novadā» triju dienu laikā
pēc parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
• Apstiprināt Valkas novada domes Civilās aizsardzības komisijas
nolikumu
• Apstiprināt Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cenrādi
• Apstiprināt valsts mērķdotācijas
sadali Valkas novadā 2018.gadam
mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei. z

Valkas novada kapu maksas pakalpojumu cenrādis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2018. gada 22. februārī

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez
PVN, EUR

gb
gb
gb
gb

41,32
57,85
74,38
90,91

gb

24,79

1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

Vienreizējā maksa par jaunu kapavietu:
Cimzes kapos:
Vienvietīga kapavieta (5,25 m2)
Divvietīga kapavieta (9 m2)
Trīsvietīga kapavieta (12 m2)
Četrvietīga kapavieta (15 m2)
Meža, Ebreju kapos:

1.2.1.

Vienvietīga kapavieta (5,25 m2)

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.

gb
Divvietīga kapavieta (9 m )
gb
Trīsvietīga kapavieta (12 m2)
gb
Četrvietīga kapavieta (15 m2)
Stoķu, Ērģemes, Vijciema, Aumeisteru kapos:

41,32
57,85
74,38

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
2
2.1.
2.1.1.

gb
Vienvietīga kapavieta (5,25 m2)
gb
Divvietīga kapavieta (9 m2)
gb
Trīsvietīga kapavieta (12 m2)
2
gb
Četrvietīga kapavieta (15 m )
Maksas pakalpojumi:
Kapličas iznomāšana:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
diennakts
(izremontētas kapličas)

8,26
16,53
24,79
33,06

2.1.2.
2.2.

Ērģemes, Vijciema, Stoķu kapos
Kapličas iznomāšana bēru ceremonijas laikā:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
(izremontētas kapličas)

diennakts

1,65

1 reize

8,26

Ērģemes, Vijciema, Stoķu kapos
Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā
(Meža, Aumeisteru kapos)
Apbedījuma vietas ierādīšana esošā vietā
Dēļu iznomāšana kapu malu nostiprināšanai

1 reize
1 reize

4,13
3,05

1 reize
1 reize

8,26
4,13

2

2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,10.§)

Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43.punktu,
likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu
7. Ja bērns vienā audžuģimenē ir pavadījis piecus gadus un turpina tur
atrasties, audžuvecākam ir tiesības
pieprasīt un atkārtoti saņemt vienreizēju pabalstu bērnam nepieciešamā
mīkstā inventāra un apģērba iegādei
EUR 150.
8. Valkas novada sociālais dienests,
pēc iesnieguma saņemšanas no audžuvecāka, papildus ikmēneša pabalstam bērna uzturam audžuģimenē
un vienreizēja pabalsta apģērba un
mīkstā inventāra iegādei:
8.1. Apmaksā brīvpusdienas skolā vai
pirmsskolas izglītības iestādē 100%
apmērā;
8.2. Piešķir pabalstu veselības aprūpes
un/vai psihologa apmeklējuma saistīto izdevumu segšanai līdz 100 euro
gadā, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu piestādīšanas.
9. Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē izmaksā par pašreizējo mēnesi
līdz mēneša 10.datumam.
10. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt var apstrīdēt Valkas novada
domē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2009. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr.11
«Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm».
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

3,05

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.5
«Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm
Valkas novadā» paskaidrojuma raksts

Valkā

1. Šie noteikumi nosaka Valkas novada domes pabalsta apmēru bērna uzturam audžuģimenē, pabalsta apmēru
apģērba un mīkstā inventāra iegādei,
kā arī citu pašvaldības pabalstu audžuģimenēm apmēru un saņemšanas
kārtību.
2. Līgumu ar audžuģimeni Valkas novada sociālais dienests noslēdz pamatojoties uz Valkas novada Bāriņtiesas
lēmumu.
3. Tiesības pieprasīt un saņemt šajos
saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus ir tam audžuģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis ar Valkas novada sociālo dienestu līgumu par bērna
ievietošanu audžuģimenē.
4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu
pēc iesnieguma saņemšanas no audžuvecāka pieņem Valkas novada sociālais dienests.
5. Valkas novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturam tiek
aprēķināts un izmaksāts atbilstoši
spēkā esošajiem Ministru kabineta
noteikumiem par katru audžuģimenē
ievietoto Valkas novadā dzīvesvietu
deklarējušo bērnu. Ja bērnu ievieto
audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks
par mēnesi, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto
dienu skaitam.
6. Valkas novada domes noteiktais
vienreizējais pabalsts bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra un apģērba iegādei ir EUR 300 apmērā par katru audžuģimenē ievietoto Valkas novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu.

Mērvienība

Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd valstī notiek deinstitucionalizācijas process, kas paredz, ka bērnu
nami kā institūcijas beigs pastāvēt 2019.gada 31.decembrī. Bērnam piemērotākā
vide augšanai un attīstībai ir ģimene, pašvaldības uzdevums ir atbalstīt
bērnu ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē. Viena no ārpusģimenes aprūpes
formām ir audžuģimenes. Šobrīd audžuģimenēs dzīvo 4 Valkas novada bērni,
bērnu namā atrodas 8 bērni. Viena bērna uzturēšanas faktiskās izmaksas
bērnu namā – ĢAC «Saulīte» sastāda 793 eiro mēnesī. Pēc šobrīd spēkā
esošajiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība par viena bērna uzturēšanu
audžuģimenē maksā aptuveni 250 eiro mēnesī. Valkas novada bērni ir ievietoti
audžuģimenēs citos novados, jo Valkas novadā nav ne vienas audžuģimenes.
Viens no veidiem, ka motivēt cilvēkus kļūt par audžuvecākiem ir pašvaldības
mateiālais atbalsts.

Īss projekta satura izklāsts

Tiek noteikts pabalsts bērna uzturam audžuģimenē atbilstoši 2006.gada
19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1036 «Audžuģimeņu noteikumi», kā arī palielināts vienreizējā pabalsta mīkstā inventāra un apģērba iegādei apmērs no 284,57 eiro uz 300 eiro. Pabalstu 50% apmērā atkārtoti var
saņemt, ja bērns audžuģimenē uzturas ilgāk nekā piecus gadus. Tiek turpināts
apmeksāt 100% bērna ēdināšanu izglītības iestādēs. Audžuvecākiem, piestādot
izdevumus apliecinošus dokumentus, būs tiesības saņemt pabalstu bērna veselības aprūpei saistīto izdevumu segšanai līdz 100 eiro gadā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu

Pabalsti audžuģimenēm šobrīd sastāda 4837,50 euro. Ņemot vērā to, ka
valsts atmaksās 50% no pašvaldības izdevumiem par bērnu uzturu audžuģimenē, budžeta izdevumi nepalielināsies.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

jā.

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritori-

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu
Ir uzklausīts audžuģimeņu viedoklis.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domē
SAISTOŠIE
2018. gada 22.februārī
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Paraksta nozīmīgu vienošanos
par izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošanu

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018. gada 22.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,11.§)

«Grozījumi 2014. gada 27. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas
novada ģimenēm ar bērniem»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada
ģimenēm ar bērniem» šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
«4. Tiesības saņemt materiālo atbalstu ir ģimenei, kurā vismaz
viena no vecākiem (aizbildņa) un bērnu pamata dzīvesvieta
deklarēta Valkas novadā un kuri arī faktiski dzīvo Valkas novada pašvaldībā, kā arī aizbildnībā esoša bērna ģimenei, kuru
deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir citā novadā,
bet aizbildnību dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa».
2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
«11. Tiesības saņemt noteikumu 12. un 17.punktā minēto materiālo atbalstu ir daudzbērnu ģimenēm un aizbildņiem, kuri
nesaņem šāda veida pašvaldības pabalstu kā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes».
3. Papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
«12.1 Aizbildnībā esošiem bērniem, kuriem aizbildnību dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa un kuru deklarētā un/vai faktiskā dzīvesvieta ir cita pašvaldība un kuri apmeklē izglītības
iestādi citas pašvaldības teritorijā, atbalstu ēdināšanai ieskaita
vienu reizi mēnesī aizbildņa vai bērna kontā. Atbalstu aprēķina mācību dienu skaitu reizinot ar EUR 1,57».
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
«Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas
novada ģimenēm ar bērniem»»

paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums

2014.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 «Par materiālo
atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem» tika pieņemti, lai
sniegtu materiālu atbalstu Valkas novada daudzbērnu ģimenēm
un aizbildnībā esošiem bērniem. Aizbildnībā esošie bērni ne
vienmēr paliek dzīvot un mācās Valkas novadā, jo aizbildņa dzīvesvieta ir citā novadā, līdz ar to pēc pašlaik spēkā esošajiem
saistošajiem noteikumiem šiem bērniem netiek sniegts atbalsts
ēdināšanai.
Lai atbalstu saņemtu visi aizbildnībā esošie bērni, kuriem aizbildnību ir dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa Valkas novada
domei ir jāveic grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar
bērniem».
Pašlaik pieci Valkas novada aizbildnībā esošie bērni faktiski
dzīvo pie aizbildņiem citās pašvaldībās un tur arī apmeklē izglītības iestādes.

Īss projekta satura izklāsts

Lai pašvaldības sniegtu atbalstu visiem aizbildnībā esošajiem
novada bērniem, kuriem aizbildnību dibinājusi Valkas novada
bāriņtiesa tiek izdarīti grozījumi un papildinājumi saistošajos
noteikumos. Grozījumi tiek izdarīti arī ar mērķi precizēt saistošo
noteikumu punktu, kurš nosaka, atbalsta saņēmēju tiesības uz
atbalstu bērna ēdināšanai un mācību piederumu iegādei.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi varētu palielināt pašvaldības budžeta
izdevumus aptuveni par 1000 eiro gadā, bet šī summa ir ieplānota
Sociālā dienesta 2018.gada budžetā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Ir uzklausīts to aizbildņu viedoklis, kuri paņēmuši aizbildnībā Valkas novada bērnus, bet ir deklarēti citos novados.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

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

Š

odien biedrības «Reģionālo attīstības centru apvienība» (RACA)
telpās Rīgā, Valkas novada Domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras direktore Anita Krūmiņa
parakstīja vienošanos par projekta
«Valkas novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana» īstenošanu.
Līdzīgas vienošanās par ieguldījumiem izglītības infrastruktūrā parakstīja arī Kuldīgas, Preiļu, un Tukuma
novadu pašvaldības.
«Šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo pakāpeniski veidojam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju par mācību iestādi, kas
būs interesanta ne tikai jauniešiem no
Valkas novada, bet arī no citām pašvaldībām», komentē Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis. «Jau tagad Valkā ir basketbola internāts, ģimnāzijā attīstām IT
padziļinātu apmācību, robotiku. Šis
būs instruments, kā gan skolu materiāli tehnisko bāzi, gan mācību vidi,
kā arī iespēju dzīvot dienesta viesnīcā
nodrošināt tādā līmenī, kāds tas ir visattīstītākajās valstīs».
Projekta laikā tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas
un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī
Ozolu sākumskolā. Lai veicinātu skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā, izbūvēs
modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu internātu. Paredzētā mērķa grupa ir
1. – 7. un 8. – 12.klašu skolēni.
Valkas novadā 2016.gadā notika
skolu reorganizācija – apvienojot Valkas ģimnāziju un Valkas pamatskolu,
izveidoja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju. Skola atrodas divās ēkās, un
darbs ir organizēts tā, lai saglabātu
un turpinātu labākās pamatskolas un
ģimnāzijas tradīcijas.
Ausekļa ielas korpusā pilnībā atjaunot ēkas 2.stāvu, izveidojot četras pilnībā modernizētas multifunkcionālas klases, kur 1. – 7. klašu skolēniem

būs iespēja mācīties mūsdienīgā vidē,
izmantot ergonomiskas un atbilstošas mēbeles, kā arī lietot un ikdienā
izmantot jaunākās IKT tehnoloģijas
mācību priekšmetos. Raiņa ielas korpusā pilnībā atjaunos 1.stāvu, izveidojot multifunkcionālu telpu, kura būs
plaša, ar iespējām ikdienā viegli pārveidot darba vietas no individuālajām
līdz darbam grupās.
2016.gadā pašvaldība pieņēma lēmumu par Ozolu pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu. Pēc projekta
īstenošanas Ozolu sākumskolas skolēniem būs iespēja izmantot interaktīvo
ekrānu, padarot ikdienas mācību procesu interesantāku un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošāku.
Ņemot vērā to, ka demogrāfiskie
procesi valstī ir ar negatīvu zīmi,
skolēnu skaits turpina samazināties.
Valkas novadā vienīgā vidusskola ir
Valkas pilsētā, attiecīgi bērni no lauku skolām mācās Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā.
Tā kā novada skolas tiek reorganizētas, pašvaldība prognozē, ka 7. –
12.klašu skolēnu skaits pieaugs, tāpēc
arī ir nepieciešams nodrošināt šiem
bērniem dzīvesvietu ikdienā. Internāta pārbūves rezultātā būs izveidots
un modernizēts jauns un mūsdienu
prasībām atbilstošs internāts, kur jauniešiem būs nodrošinātas divvietīgas
istabiņas ar tualetes un dušas telpu,
iekārtota virtuve, mācību telpa, atpūtas telpa un saimnieciskā telpa.
Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais
finansējums
veido
2 654 457,33 eiro. 1 247 392 eiro būs ES
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 1 407 065,33 – Valkas novada domes līdzfinansējums.
Projekta «Valkas novada vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana» (projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/025)
mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības
satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
Sasniedzot mērķi, tiks nodrošināta
Valkas novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas ir
pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei. z
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Atsākti būvdarbi projekta
«Ūdenssaimniecības attīstība Valkā,
III kārta» ietvaros

Teksts: Kristīne Juhņeviča, 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 atsākušies būvdarbi
Smilšu, Ceriņu un Strautu ielās.

Par darbu atsākšanu Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka
un Zvaigžņu ielā tiks paziņots atsevišķi.
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 65 9251 (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 Kristīni
Juhņeviču (26128051). z

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

Š

ogad Lielā talka norisināsies
28.aprīlī. Arī Valkas novadā,
Latvijas simtgades gaidās, aicinām
šajā dienā būt aktīviem un padarīt
vienu Latvijas stūrīti krietni skaistāku un tīrāku.
Valkā pulcēšanās plkst. 9:00 pie
Valkas pilsētas kultūras nama.
Dome nodrošinās grābekļus, cimdus, talciniekiem piedāvās tēju un
pīrādziņus. Kā katru gadu, visi aicināti sakopt Zāģezera apkārtni un
estrādes teritoriju, sakārtot dzelzceļa apkārtni. Entuziastus aicina
talkot vietā, kur būs Mežaparks –
gar Strauta ielu. Plānots zāģēt krūmus, savākt atkritumus.
Ģimnāzijas skolotāji, skolēni un
bērnu vecāki talkoja jau pirms 28.
datuma Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas apkārtnē.
Kārķu un Ērģemes pagastos talcinieki aicināti pulcēties 28.aprīlī
plkst. 10:00
Lielajā talkas dienā plānots sapost Ērģemes kapus – «Likvidēsim
kapu vidū izveidotās nelielās izgāztuves. Blakus teritorijai ir Ērģemes parks – tur tīrīsim pamežu.
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.

Ja ir ierosinājumi, 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 pagasta pārvalde un
entuziasti aicina uz kopēju talkošanu Celīškalnā 28.aprīlī plkst.
10:00.
«Ir laiks kopīgiem spēkiem atjaunot Vijciema zaļākās vietas
spozmi, lai tā mums kļūtu vēl pieejamāka, vieglāk izejama un sakoptāka», aicina talkas rīkotāji.
«Talkas dienā darbu sāksim teritorijā pie ceļa, turpinot dziļāk
mežā. Uz kopīgo talkošanu ir aicināts ikviens, jo darbiņi būs visa vecuma dalībniekiem! Lūgums līdz
ņemt cirvjus, zāģus, grābekļus un
cimdus. Tērpjaties laikapstākļiem
piemērotā apģērbā, līdzi ņemiet
kādu ūdens pudeli, tēju. Pēc talkošanas pārrunāsim padarīto, iespējamos nākotnes plānus un vienkārši pabaudīsim kopīgi paveikto - pie
ugunskura un desiņām!», sola Vijciema pagasta pārvalde. z

LAD apstiprina Valkas novada domes
projekta iesniegumu
Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un
projektu daļas projektu vadītāja

V

alkas novada dome saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir
apstiprināts domes iesniegtais
projekts «Tautas tērpu un deju
apavu iegāde Kārķu tautas nama
deju kolektīviem» LEADER
programmā.
Projektu apstiprināšanai virzījusi
biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekta aktivitātes norisināsies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projektu īstenos no 2018.gada 5.ap-

rīļa līdz 2018.gada 1.jūnijam. Projekta
mērķis – iegādāties tautas tērpa komplektus Kārķu tautas nama deju kolektīviem «Medneši» un «Lustiņdancis», lai pilnveidotu vidējās paaudzes
un senioru kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti
un reģionālo (Vidzemes) piederību.
Projekta ietvaros plānots iegādāties
gan tautas tērpus, gan apavus abiem
deju kolektīviem.
Projekta kopējās izmaksas ir
15 931,20 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 % no
attiecināmajām izmaksām un 2431,20
EUR ir Valkas novada domes nodrošinātais līdzfinansējums. z

Izvērtē Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas konkurētspēju

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

Š

odien Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā kopā ar mūžizglītības un
kultūras institūtu «VITAE» veic izglītības iestādes ārējo mācības procesu kvalitātes vērtēšanu.
«Izvērtējam mācību iestādes stiprās puses, attīstības iespējas, mācību
stundu efektivitāti un izmantotās
didaktikas pieejas mācību procesā»,
stāsta Izglītības un kultūras daļas
vadītājs Aivars Ikšelis.
«Mums ir jānoskaidro mūsu skolas konkurētspēja Vidzemē. Kopumā tiks izvērtētas 12 stundas skolā.
To veic apmācīti pedagogi ar lielu
pieredzi no Cēsīm, Rīgas un Jūr-

malas».
Šāda izvērtēšana ir notikusi jau 50
skolās Latvijā. Pēc desmit dienām
nodaļa saņems rakstisku skolas izvērtēšanas analīzi.
«Gribam, lai ģimnāzija uz Vidzemes fona izceltos, lai būtu arī ārējais
ekspertu vērtējums. Uz nākamo izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi nodaļa būs sagatavojusi Valkas novada Izglītības attīstības programmu 2018. – 2020. gadam», skaidro
A.Ikšelis. «Vērtēšana palīdzēs saprast, vai pedagogi ir gatavi jaunajām kompetencēm, vai izglītības iestādē ir labs metodiskais darbs, un
pie kā vēl jāpiestrādā». z

Vietējo produktu tirdzniecības vietu
izveidošana Valkas novadā

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

2

018.gada aprīlī uzsākta projekta «Vietējo produktu
tirdzniecības vietu izveidošana
Valkas novadā» īstenošana. Projekta mērķis ir jaunu tirdzniecības
vietu izveidošana un esošo preču
realizācijas veidu pilnveidošana
Valkas novada vietējiem mājražotājiem, amatniekiem un citiem komersantiem, Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamības paaugstināšana un uzņēmējdarbības attīstības un nodarbinātības veicināšana pašvaldības teritorijā.

Projekta ietvaros plānots iegādāties 3 tirgus namiņus – kioskus. Lai
nodrošinātu pēc iespējas plašāku kiosku izmantošanu, tie būs saliekami
un pārvietojami, tādējādi, nodrošinot to izmantošanu atkarībā no nepieciešamības gan Valkas pilsētas
tirgus laukumā, gan plānotajā Valgas - Valkas centrālajā laukumā, gan
citās Valkas pilsētas teritorijās un ie-

lās, gan arī Valkas novada pagastos.
Vienu tirgus namiņu varēs izmantot
vienlaicīgi vairāki tirgotāji, atkarībā
no piedāvāto preču daudzveidības
un apjoma. Vienota dizaina tirgus
kioski nodrošinās Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamību un izcelšanos pārējo produktu
vidū. Projekta attiecināmās izmaksas ir 14 334,00 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 70 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10 033,80 EUR un
Valkas novada domes līdzfinansējums 4300,20 EUR.
Projekti tiek realizēti Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam apakšpasākuma 19.2
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» aktivitātes 19.2.1 «Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas» ietvaros. z
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Šogad pirmo reizi
norisināsies Valkas novada
atklātais čempionāts
šautriņu mešanā

Teksts: Raivis Graņics

Š

ogad pirmo reizi norisināsies Valkas novada atklātais čempionāts
šautriņu mešanā, speciāli šim čempionātam ir izveidoti trīs šautriņu mešanas
mērķi.
Sacensības norisināsies 2018.gada 28.
aprīlī, sākums plkst. 11:00 Valkas novada
BJSS sporta hallē Varoņu ielā 35b, Valkā.
Pieteikšanās sacensībām elektroniski
rakstot uz e-pastu sports@valka.lv un sacensību dienā līdz plkst. 10:30.
Dāmas un kungi tiek vērtēti kopā, kungi spēlē spēli «501», dāmas – «401». Jaunieši startē pieaugušo grupā.
Dalības maksa no cilvēka EUR 1,00.
UZ SACENSĪBĀM JĀIERODAS AR
MAIŅAS APAVIEM. Nolikums – Valkas
novada mājaslapā www.valka.lv, sadaļā
Sports/ Nolikumi.
Vairāk informācija:
maris.koops@valka.lv vai zvanot pa
tālruni (+371) 29424580. z

Nedēļas nogalē - 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 ne-

atkarīgi 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
30,00 EUR. Dalības maksa netiek
piemērota Valkas novada pagastu

Pielikums Valkas novada domes 2018.gada 29.marta
sēdes lēmumam (protokols Nr.4, 6.§)

Pielikums Valkas novada domes 2018.gada 29.marta sēdes
lēmumam (protokols Nr.4,25.§)

Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cenrādis

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.
Pakalpojuma veids
k.
1.
Sporta halle (visa) + skrejceļš + inventārs + duša
2.
Sporta zāle (visa) + inventārs + duša (iestādēm,
organizācijām, privātpersonu grupām)

Mērvienība
1h

Cena bez
PVN, EUR
28,92

līdz 10 apmeklētājiem
no 11 līdz 20 apmeklētājiem
no 21 līdz 40 apmeklētājiem
vairāk par 40 apmeklētājiem
Sporta zāle (1/2) + inventārs + duša (iestādēm,
organizācijām, privātpersonu grupām)

1h
1h
1h
1h

9,92
12,40
14,88
18,18

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.

līdz 10 apmeklētājiem
no 11 līdz 15 apmeklētājiem
no 16 līdz 25 apmeklētājiem
vairāk par 26 apmeklētājiem
Skrejceļš + duša + inventārs
Aerobikas zāle + inventārs + dušas
Klinšu siena + inventārs + dušas + drošināšana
Trenažieru zāle skolēniem
Trenažieru zāle pieaugušajiem
Atpūtas telpa + sauna + duša
1 apmeklētājam
2 apmeklētājiem
3-5 apmeklētājiem
6-10 apmeklētājiem
Telpu noma nometnes vienam dalībniekam

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1 reize
1 reize

6,61
8,27
9,92
12,40
4,13
4,13
4,13
0,83
1,24

11.
12.

Kafejnīcas telpu izmantošana slēgtiem pasākumiem
Klašu telpu izmantošana 1 personai

13.

Klašu telpu izmantošana semināriem u.c.
vajadzībām grupām līdz 10 cilvēkiem
Klašu telpu izmantošana semināriem u.c.
vajadzībām grupām virs 10 cilvēkiem
Datorklases izmatošana
Aktu zāles izmantošana pasākumiem
Dienesta viesnīcas lietošana vienam skolēnam
mēnesī līdzmaksājums*
Naktsmītne dienesta viesnīcā

14.
15.
16.
17.
18.

Nr.
p. k.
1

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

1h
1h
1h
1h
1 diennakts
1 reize
1 diennakts
1h

2,48
4,96
7,44
14,88
3,30
20,66
1,24
4,13

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN,
EUR

1h

37.43

2

Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām
Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām
līdz 10 cilvēkiem

1h

4.13

3

Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām
no 11 līdz 20 cilvēkiem

1h

7.44

1h

10.74

1h

31.14

1h
1h
1h
2h

2.48
7.44
14.88
2.06

2h
10 reizes

1.03
16.53

10 reizes

8.26

1h

4.71

1h

0.83

1h

11.57

1h

1.98

6
7
8
9

Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām
no 21 un vairāk cilvēkiem
Futbola laukuma izmantošana valsts, reģiona
sacensībām
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana vienam
cilvēkam
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 3-5 cilvēkiem
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 6-10 cilvēkiem
Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem

10
11

Trenažieru zāles izmantošana skolēniem, pilna laika
studiju studentiem un pensionāriem
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem

4
5

15

Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika
studiju studentiem un pensionāriem
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem
ieročiem un savu instruktoru)
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves
instruktoru)

16

Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem
ieročiem un šautuves instruktoru)

17
18

Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot
šautuves pneimatiskos ieročus, t. sk. 20 lodītes)
Pneimatisko ieroču lodītes

1h
10 gb

2.48
0.08

Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot
šautuves 22LR kalibra ieročus, t. sk. 20 patronas)
22LR kalibra ieroču patronas

1h
10 gb

4.13
0.83

1h

4.96

1h
10 gb

6.61
2.07

12
13
14

1h

6,61

1h
1h
1 mēnesis

8,26
12,4
3,72

19
20

1 diennakts

7,02

21

*Pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai, skolēniem tiek noteikts līdzmaksājums dienesta viesnīcas izmantošanai, pārējās izmaksas sedz pašvaldība.

komandām.
Nolikums – Valkas novada mājaslapā
www.valka.lv,
sadaļā
Sports/ Nolikumi.
Papildus informācija: Kārlis Raudiņš +371 28631547. z

22
23

Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot
šautuves 22LR kalibra šauteni KK300, t. sk. 20 patronas)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot
šautuves 9 mm kalibra pistoli Glock17 Gen4FS, t. sk. 20
patronas)
9mm kalibra ieroču patronas
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9. maijs – Eiropas diena
Teksts: Sandra Veldre un Raita Kauliņa, 2.b un 2.c klases audzinātājas
Foto: Sintija Podniece

A

icinot skolēnus vairāk zināt, izprast
un būt informētiem par Eiropas
Savienību, 5.aprīlī
Valkas J.Cimzes
ģimnāzijas pagalmā piestāja «Mobilais
zināšanu
ekspresis 2018.»
Autobuss, kas
iekārtots skolēnu
izziņas rosināšanai par Eiropas
Savienību.
Nodarbībās
piedalījās 2. un
3.klašu skolēni.
Skolēniem aktīvā
veidā lika līdzdarboties un nonākt pie 3 svarīgām
atziņām:
katrs no mums
var mainīt pasauli; katrs esam daļa
no pasaules; es
pats esmu atbildīgs par savu rīcību un zināšanām. Skolēni saņēma
«Pase Pašiņš», kurā pildīja dažādus uzdevumus un atbildēja uz
jautājumiem par Eiropas Savienību. Daļa no informācijas bija izvietota autobusā, bērniem bija jāprot šo informāciju izmantot.

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā viesojas Mobilais
zināšanu ekspresis 2018

Teksts: Rēzija Vabale, 10.a klase

5.

aprīlī pie mūsu skolas skolēniem ar Mobilo zināšanu ekspresi
viesojās Eiropas kustība Latvijā pārstāvji. Viņu vidū arī Kaspars
Blūms-Blūmanis Jeb Kašers. Ar interesantiem stāstiem, uzdevumiem
un padomiem, viesi sniedza mums lielisku pieredzi gan saistībā ar Eiropas Savienību, gan vienkārši daloties pieredzē, tādējādi iedvesmojot
arī mūs. Ļoti novērtējam šādas lieliskas iespējas - satikt mums visiem
pazīstamus cilvēkus, klausīties viņu padomos un stāstos jeb vienkārši
parunāties ar viņiem. z
Veiklākie, vērīgākie un precīzākie
saņēma balviņas.
Paldies vadītājām par aizraujošo, interesanto un izzinošo nodarbību! Paldies par dāvaniņām, kuras bērniem ļoti patika un būs noderīgas! z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
viesojās Cēsu pulka Skolnieku rotas
ceļojošā karoga komisija

Teksts: Ēriks Zirnis, 11.b klase

K

ā jau katru gadu, arī šogad Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
viesojās Cēsu pulka Skolnieku rotas
ceļojošā karoga komisija. Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas skolēni – Elīna
Šnuka, Monta Amanta Mazure, Ēriks
Zirnis – komisijai pastāstīja par šī
mācību gada spilgtākajiem notikumiem skolā un pilsētā, kas saistīti ar patriotisko
audzināšanu,
Latvijas
vēstures izzināšanu un Cēsu pulka
Skolnieku rotas vārda godināšanu.
Savu stāstījumu skolēni sāka ar trīs
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
vērtībām - piederība, cieņa, skolas
vide. Skolēni komisijai uzsvēra, ka
2017.gadā 11.novembrī Lāčplēša diena
Valkā bija ļoti īpaša, jo tika atklātas
Valkas novada Lāčplēša ordeņa kavalieru stēlas. Pasākumā piedalījās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni –
jaunsargi un 7. – 12.klašu jauktais koris. Arī 2.decembra pasākumā
«Latviešu Pagaidu Nacionālai padomei – 100», kurā piedalījās Latvijas
valsts prezidents Raimonds Vējonis,

aktīvi iesaistījās skolēni, gan veicot
brīvprātīgo darbu, gan piedaloties
monumenta «Veltījums Latviešu Pagaidu
Nacionālajai
padomei»
atklāšanā. Vēl skolēni dalījās pozitīvās
emocijās par Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas jaunsargu organizēto 1991.
gada
barikāžu
atceres
dienas
pasākumu, kurā bija interesanti
pārbaudījumi – armijas ekipējuma
pielaikošana, maskēšanās, šķēršļu josla un, protams, ugunskurs, pie kura
varēja nobaudīt siltu tēju, sasildīties
un klausīties barikāžu dalībnieku
atmiņu stāstos.
Komisijas uzdevums ir izvērtēt,
kura no desmit Cēsu pulka Skolnieku
rotas karoga skolām iegūs tiesības
glabāt karogu nākamajā mācību gadā.
Šogad karogs ir Rūjienas vidusskolā,
bet 17.maijā svinīgā pasākumā Rūjienā,
tas tiks nodots tālāk - glabāšanā
nākamajai skolai.
Prieks, ka komisija atzinīgi novērtēja
skolas vadības un skolēnu stāstīto, bija
ieinteresēti, uzdeva jautājumus un
uzslavēja par labi padarīto darbu. z
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Kārķu Meža dienu dalībniekus gaida pārsteigumi un tradīcijas

K

ā top Meža vingrotava? Kā pareizi sasiet slotu, kurš atnesīs
visskaistāko? Kas ir simtkājis, kāpēc
tam tik liels gods ierādīts valsts simtgades gadā? Kurš koka auto aizbrauks vistālāk? Ko varēs nopirkt
Rūķa bodītē? Kas gards vārīsies lielajos katlos uz dzīvās uguns kopīgam
mielastam? Kas būs akcija «ķemmēsim mežus», ko tajā darīsim, lai mežs
un cilvēki būtu laimīgi – to visu un
daudz, daudz ko vairāk uzzināsiet, ja
jau laikus ieplānosiet 3. un 4. maijā
piedalīties Kārķu Meža dienās. Kā
vienmēr būs tradicionālās lietas, bet
netrūks arī pārsteigumu.
Meža dienu ieskaņas pasākumi
sāksies jau 3.maija, kad notiks izglītojošs seminārs zemes īpašniekiem, skolotājiem, mazpulku vadītājiem un ikvienam, kurš interesējas par dabu
«Dabas skaitīšana un dabas gada simboli», pēc tam 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 Naukšenu 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 pulksten 20.00 notiks grupas «Viršu medus» koncerts.
4.maijā Meža dienu atklāšana pulksten 9.00. Pēc tam dosimies uz vairāk
nekā 10 darba objektiem. Darbi plānoti
Lustiņdruvā, kur tiks izbūvētas jaunas
laipas, Meža vingrotava, darbi noritēs
arī pie Veckārķu pils, Ķires krastā, sakopsim Liģkroga dižliepas apkārtni,
vāksim mežos atkritumus, kā arī darbs
paredzēts vēl vairākos citos objektos.
darbosies Zaļā koka darbnīca, amatnieks Viļņa Krasovska meistardarbnīca, atvērta būs Rūķa Dabas bodīte. Ikviens aicināts piedalīties izstādē “No
otas līdz slotai” un iegūt pārsteigumu
balvas. Jāpiebilst, ka šogad 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 7.starptautiskās koka auto sacensības. Pasākumu
vadīs TV sporta žurnālists Armands
Tripāns. Labu omu uzturēs un vakarā
tautas namā ballē spēlēs grupa «Ballīšu orķestris».
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 kla-

ses pirmo trīs vietu ieguvējiem – sponsoru īpaši sarūpētas balvas. Lai labāk varētu sagatavoties sacensībām, aicinām iepazītie ar koka auto sacensību nolikumu www.valka.lv, https://
www.facebook.com/karkupagasts/
Būsiet patiesi gaidīti Kārķos!
Kārķu Meža dienu organizatoru vārdā Sandra Pilskalne

Valkas novadā

PASĀKUMI

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 7.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.
• 2.maijā plkst. 18:00 lielajā zālē NBS
orķestra koncerts. Stāstījums par ģenerāli Pēteri Radziņu. Ieeja – brīva.
• 5.maijā no plkst. 10:15 līdz 12:30
lielajā teltī Lugažu laukumā Robežtirgus kultūras programma. Ieeja – brīva.
• 5.maijā plkst. 21:00 lielajā teltī Lugažu laukumā Robežtirgus balle. Spēlēs Māris Blāze no grupas «Jūrkant»
(Latvija) un ansamblis «Tulivesi»
(Igaunija). Ieeja 2 eiro.
• 6.maijā plkst. 11:00 lielajā teltī Lugažu laukumā koncerts «Valgas bērni
– māmiņām». Ieeja – brīva.
• 6.maijā plkst. 12:00 lielajā teltī Lugažu laukumā koncerts «Valkas bērni
– māmiņām». Ieeja – brīva.
• 12.maijā plkst. 12:00 lielajā zālē
Sudraba Laimes karotīšu svētki. Ieeja
ar ielūgumiem.
• 22.maijā no plkst. 10:00 līdz 13:00
lielajā zālē donoru diena.

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā

Novadpētniecības stendā:

• Līdz 5.maijam izstāde «Reiz Valkā
bija…»: no cikla «Izzudis, bet ne pazudis».
• No 7.maija līdz 4.jūnijam izstāde
«Nav dzīvē nekā skaistāka par dzīvi».
Marika Svīķe.

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

• No 20.aprīļa līdz 12.maijam Bērnu
literatūras nodaļā izstāde «Mākslinieces Ievas Jurjānes ilustrācijas Kārļa
Skalbes pasakai «Kaķīša dzirnavas»».
• No 2. līdz 31.maijam literatūras izstāde «Priekšplānā zaļā»: grāmatas,
kurām vāciņi ir zaļā krāsā.
• No 7. līdz 31.maijam izstāde «Vienotas dažādībā»: ES monetārā savienība praksē un faktos (rīko Valkas
ESIP).
• No 15.maija virtuāla fotoizstāde
«Lasi mani» Valkas bibliotēkas mājas
lapā.

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

• 2.maijā plkst. 11:00 lekcija «Vēsture ģenerāļa Pētera Radziņa kontekstā»: lektors Agris Purviņš, atvaļinātais virsnieks, ģenerāļa Pētera Radziņa biedrības priekšsēdētājs.
• 9.maijā viktorīna visiem vecumiem
«Zini nu!»: veltījums Eiropas Savienības dzimšanas dienai (rīko Valkas
ESIP).
• 10.maijā plkst. 11:00 seminārs iedzīvotājiem «VSAA pakalpojumu pieprasīšana elektroniski»: iesniegumi,
izziņas un citi pakalpojumi interneta
vidē.
• No 21. līdz 24.maijam Jauno grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana
25.maijā.)

Bērnu literatūras nodaļā:

• 16.maijā plkst. 14:00 Brūveru ģimenes dzejoļu grāmatas «Brūveri
brūvē» atvēršanas pasākums.
• 19.maijā no plkst. 11:00 līdz 12:00
pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».

novadpētniecības
Valkasmuzejā

• No 7.aprīļa līdz 12.maijam Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu
izstāde «Tuvplāns»
Muzeja darba laiks:
pirmdienās – piektdienās plkst. 10:00
– 17:00; sestdienās plkst. 10:00 –
16:00.. Ieeja izstādē bez maksas
• 4.maijā Baltā galdauta svētki Valkā
Plkst. 11:30 – sāksies skrējiens «Izskrien Latviju Valkā»; starts un finišs
pie muzeja.
Plkst. 12:30 – vērdiņa pasniegšana
2018.gadā dzimušajiem bērniem.
Plkst. 13:00 – pasākums turpināsies
muzeja Saimes istabā.

V

alkas pagastā

Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 3.maijā plkst. 11:00 Baltā galdauta
svētki.
«Pie balta galdauta atveru albūmu savu».
Pie balti klāta galda kavēsimies pagājušo
gadu atmiņās. Kopā ar pagasta iedzīvotājiem, pašķirstīsim seno laiku foto albumus. Pieminēsim dzejnieku Imantu Ziedoni, viņam būtu 85 gadi.
• 11.maijā plkst. 19:00 Māmiņdienas
koncerts «Es savi māmiņai, kā sirsniņa azotē».
• 26.maijā plkst. 18:00 Valkas pagasta Sēļu senioru ansambļa «Romaški»
jubilejas koncerts «Pa ziedlapiņai...».

Valkas pagasta
Sēļu bibliotēkā

• Līdz 15.maijam Skaidrītes Bondares akvareļu izstāde
• No 2. līdz 16.maijam Literatūras
izstāde I.Ziedonim – 85 «Es vientiesis
un Dieva piemeklētais...».
• No 7. līdz 18.maijam «Arī manā
sirdī esi...» – literatūras iestāde Mātes
dienai.
• No 28. līdz 11.maijam «Viss kā dzīvē...» – literatūras izstāde veltīta Ē.
Hānbergam.
• 3.maijā Balto rokdarbu izstāde.
• 8.maijā Jauno grāmatu diena.

Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkā

• No 1. līdz 31.maijam Ieviņas Korčinskas gleznu izstāde.
• 30.maijā plkst. 11:00 Mazā Pūčulēna skola «Bibliotēka un grāmata, iepazīšanās ar bibliotēku».
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Ērģemes pagastā

• 2.maijā plkst. 10:00 Ērģemes pagasta bibliotēkas (Ērģemes, Turnas,
Omuļu) un Turnas tautas nams aicina
visus uz pasākumu Baltā galdauta
svētku laikā – «Mūsu pagasts – mūsu
lepnums». Pasākumu atklāsim pie
Omuļu bibliotēkas ar Latvijas himnu,
pēc tam visi kopā iestādīsim ozolu,
kas ir kļuvusi par tradīciju mūsu pagastā. Tālāk apmeklēsim Omuļu
saimniecības un cilvēkus, ar kuriem
savā pagastā varam lepoties. Pagasta
ietvaros kursēs arī autobuss. Sīkāka
informācija un pieteikšanās Ērģemes
pagasta bibliotēkās.

Kārķu pagastā

• No 3. līdz 4.maijam Meža dienas.
• 4.maijā plkst. 22:00 Balle, spēlē
grupa «Ballīšu orķestris».
• 24.maijā ekskursija uz Latgali ( sīkāk – 26365892 – Dace).
Tautas nama kamīnzālē – rūjienietes
Mārītes Siliņas gleznu izstāde «Maizes ceļš un citi darbi».

Izstādes Kārķu bibliotēkā

• Līdz 14.maijam – «Katram ir sava
dzeja» dzejniekam Imantam Ziedonim – 85.
• No 14. līdz 24.maijam – dramaturgam Pēterim Pētersonam – 95.
• No 21. līdz 31.maijam «Ne izdzīvot, bet dzīvot» – rakstniekam Ērikam Hānbergam – 85.

Vijciema pagastā

• No 3.līdz 25.maijam Vijciema tautas namā Alda Dubļāna ceļojošā izstāde «Ceļā uz Latvijas neatkarības
atjaunošanu».
• 3.maijā plkst. 18:00 Vijciema tautas
namā BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
un Eiropas deju grupu festivāls «Vijolīšu valsis»
• 11.maijā plkst. 18:00 Vijciema tautas namāVijciema pamatskolas kolektīva koncerts «Veltījums Mātes dienai».
• 30.maijā plkst. 10:00 Vijciema tautas namā Ivara Selecka dokumentālā
filma «Turpinājums». Kinostāsts par
pieciem bērniem, viņu dzīvi un pirmo skolas gadu dažādos Latvijas reģionos.
• 31.maijā no plkst. 9:00 Vijciema
pamatskolā un tautas namā Pēdējās
skolas dienas svinības skolēniem
«Vasara klāt! »

Zvārtavas pagastā

Valgā

• 8.maijā Valkas-Valgas mākslas skolas izstādes «Valgas apriņķa krājēji /
vācēji / kolekcionāri un pašdarbnieki» atklāšana Valgas muzejā.
• 19.maijā Muzeju nakts laikā ekskursija (plkst. 10 – 16) uz Valgas apriņka muižām – Kaagjärve, Karula,
Pikajärve (Cantervilla pils), Sangaste
pils un Hummuli muiža. Ekskursiju
organizē Valgas muzejs.
• 20.maijā plkst. 12:00 bērnu dziesmu konkurss «Valgas apriņķa dziesmu karuselis» Valgas kultūras un interešu centrā.
• 25.maijā baznīcu nakts Valgas pagasta baznīcās.
26.maijā studijas «Joy» pavasara koncerts Valgas kultūras un interešu centrā.
• 26.maijā no plkst. 8:00 līdz 15:00
starptautiskais senlietu un amatniecības gadatirgus Valgas militārās tematikas parka teritorijā. Gaidīti ir arī tirgotāji, kuru piedāvājumā ir augi, stādi
un mājražotāju produkcija. Biļete pieaugušajiem 1 eiro.
• 29.maijā Valgas mūzikas skolas
džeza trio «Manfred» koncerts Valgas
kultūras un interešu centrā.

Sporta pasākumi

• 3.maijā, plkst. 14:30 Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla «Optimists 2018» 2. kārta.
• 5.maijā, plkst. 12:00 pie Valkas
pilsētas kultūras nama Strītbola
turnīrs.
• 7.maijā, plkst. 18:15 Valkas novada
domē Beverīnas ielā 3, 2.st. zālē fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei).
• 10.maijā, plkst. 14:30 Valkas brīvdabas estrādē skriešanas seriāla «Optimists 2018» 3. kārta.
• No 12. līdz 13.maijam 11.Starptautiskais turnīrs florbolā vīriešiem «BorderCup 2018».
• 12.maijā plkst. 17:00 Saieta namā
«Lugažu muiža» Pokera turnīrs.
• 17.maijā plkst. 14:30 Valkas brīvdabas estrādē skriešanas seriāla «Optimists 2018» 4.kārta.
• 22.maijā plkst. 11:00 Valkas pilsētas stadionā Valkas novada skolēnu
sporta spēles vieglatlētikā.
• 24.maijā plkst. 14:30 Valkas brīvdabas estrādē skriešanas seriāla «Optimists 2018» 5.kārta.
• 31.maijā plkst. 14:30 Valkas brīvdabas estrādē skriešanas seriāla «Optimists 2018» 6.kārta. z

• 4.maijā «Baltā galdauta
svētki» Zvārtavas pagastā.
• 19.maijā plkst. 19:00 Mierkalna tautas namā koncerts
«Pavasara skaņās».

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!
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.

