Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums
Nr. 113 (3) 2019.gada 29.maijā

Šogad Valkā latviešu – igauņu Dziesmu diena
«Kroņu pinējs». Jānim Cimzem – 205
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

G

odinot Jāni Cimzi – personību, latviešu kultūrnācijas veidotāju, tautas dziesmu vācēju un apdarinātāju, kas veidoja
pirmo kordziedātāju repertuāru
un padarīja iespējamus Dziesmu
svētkus, Valkā 1.jūnijā notiks latviešu – igauņu Dziesmu diena.
Jānim Cimzem – 205 «Kroņu pinējs».
Pasākuma laikā no plkst. 18.00
līdz 20.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē norisināsies liel-

koncerts «Kroņu pinējs».

Režisors un scenārija autors Jānis Siliņš, scenogrāfs Didzis Jaunzems, muzikālais režisors Juris
Vaivods, gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, producente Asnate
Siliņa.
Piedalās:
Valkas novada sieviešu koris
«Ziemeļstīga», diriģente Karīna
Pundzjus, RTU jauktais koris «Vivere», diriģents Gints Ceplenieks,
Valkas pilsētas kultūras nama vīru
vokālais ansamblis «Lai skan!», vadītāja Inese Niklaviča, Valkas J.Cimzes ģimnāzijas jauktais koris, diriģente Inese Niklaviča, Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais
koris «Svīri», diriģents Farhards
Stade, Latvijas Nacionālās operas
soliste Kristīne Zadovska, solisti
Kristīne Kārkle, Ance Krauze,
Daumants Kalniņš, Tomass Meri,
Latvijas Nacionālā teātra aktieri
Lolita Cauka, Agnese Cīrule un
Raimonds Celms, kā arī mūziķu
grupa šādā sastāvā: Mārcis Auziņš
(ģitāra), Madars Kalniņš (taustiņinstrumenti), Kristīne Kārkle (vijole), Kristīne Stumbure (flauta), Juris Vaivods (akordeons), Edvīns
Ozols (elektrobass) un Kaspars
Grigalis (sitaminstrumenti).
Koncerta laikā tiks pasniegta
2019.gada Valkas novada Cimzes
balva.
Ieeja uz koncertu ar bezmaksas
ielūgumiem. Interesenti ielūgumus varēs saņemt Valkas pilsētas
kultūras nama kasē no 28.maija.
Pasākumu rīko Valkas novada
dome sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju un Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Programma:

• No plkst. 11.00 līdz 12.00 no
Valkas pilsētas kultūras nama
orientēšanās viktorīna ģimenēm
«Ziedu valsis». Organizē Valkas
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvas centrs.
• Plkst. 12.00 Valkas pilsētas

kultūras nama Pelēkajā zālē latviešu un igauņu gleznu izstādes «Dārza un lauka puķes» atklāšana.
Gleznotāju Judītes Liepiņas (Latvija) un Viive Piir (Igaunija) darbi.
• No plkst. 12.10 līdz 13.00 Lugažu laukumā pie Lielā latviešu –
igauņu floristu veidotā vainaga
bērnu vokālisti «Nošu karuselī».
Piedalās Rīgas Latviešu biedrības
bērnu vokālā studija «Knīpas un
knauķi». Vadītājas Edīte Putniņa,
Jonita Štoma un Sanita Sējāne un
studija «Joy», vadītāja Marina Jerjomina.
• No plkst. 10.00 līdz 16.00 Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma ekspozīcija «Vidzemes
draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus –
20.gs. sākums».
• No plkst. 13.00 līdz 14.00 Valkas novadpētniecības muzejā pasākums aicinātiem koriem «Tēja
ar Cimzes māsu». Sveic Valkas novada sieviešu koris «Ziemeļstīga»,
diriģente Karīna Pundzjus un RTU
jauktais koris «Vivere», diriģents
Gints Ceplenieks. Muzeja krājuma
Ernsta Roņa 1891.gadā būvētās ērģeles ieskandēs J.Vītola Mūzikas
akadēmijas studente ērģelniece
Baiba Betlere.
• No plkst. 14.00 līdz 16.00
«Cimzes dziesmu ceļš»:
• no plkst. 14.15 līdz 14.30
piemiņas brīdis Valkas Cimzes
kapos pie J.Cimzes atdusas vietas, dzied Valkas pilsētas kultūras nama jauktais koris «Dziesmu
rota» un Valmieras kultūras centra senioru koris «Sudrablāse»,
diriģente Tatjana Tīruma;
• no plkst. 14.45 līdz 15.30
Valkas - Lugažu Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā dzied Trikātas
kultūras nama jauktais koris «Trikāta», Smiltenes kultūras centra
jauktais koris «Pakalni», diriģents
Ēriks Derums, Smiltenes jauktais
koris «Vidzemīte», diriģente
Dzidra Jēkabsone. Jaunpiebalgas
jauktais koris, diriģenti Emīls
Rusovs un Māra Vīksna. Skanēs
J.Cimzes, M.Kalniņas, A.Rozenberga tautas dziesmu apdares.
Elektriskās ērģeles spēlēs J.Vītola
Mūzikas akadēmijas studente ērģelniece Baiba Betlere;
• no plkst. 15.45 līdz 16.00
Valgas Jaunajā laukumā dzied
Valkas pilsētas kultūras nama
jauktais koris «Dziesmu rota» un
Valmieras kultūras centra senioru koris «Sudrablāse», diriģente
Tatjana Tīruma. Skanēs J.Cimzes,
J.Veismaņa, Em.Melngaiļa tautas

dziesmu apdares.
• No plkst. 16.10 līdz 17.00 Valgas Jāņa baznīcā dzied Igaunijas
evanģēliski luteriskās Viru Sv.Pāvela baznīcas jauktais koris, diriģente Külli Salumäe, Jaunsvirlaukas un Salgales jauktais koris «Svīri», diriģents Farhards Stade, Jaunpiebalgas kultūras nama jauktais
koris «Jaunpiebalga», diriģents
Emīls Rusovs. Skanēs garīgie dziedājumi un J.Vītola tautas dziesmu
apdares. Fridriha Ladegasta būvētās ērģeles spēlēs J.Vītola Mūzikas
akadēmijas studente ērģelniece
Baiba Betlere.
• No plkst. 17.40 līdz 18.00 Valkas pilsētas kultūras nama 1.stāva
foajē dzied Valkas dziesmu draugu kopa «Nāburgi», vadītāja Mārīte
Magone.
• No plkst. 18.00 līdz 20.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā
zālē Lielkoncerts «Kroņu pinējs».
Režisors un scenārija autors Jānis
Siliņš, scenogrāfs Didzis Jaunzems,

muzikālais režisors Juris Vaivods,
gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, producente Asnate Siliņa.
Piedalās Valkas novada sieviešu
koris «Ziemeļstīga», diriģente Karīna Pundzjus, RTU jauktais koris
«Vivere», diriģents Gints Ceplenieks, Valkas pilsētas kultūras
nama vīru vokālais ansamblis «Lai
skan!», vadītāja Inese Niklaviča,
Valkas J.Cimzes ģimnāzijas jauktais koris, diriģente Inese Niklaviča, Latvijas Nacionālās operas soliste Kristīne Zadovska, solisti
Kristīne Kārkle, Ance Krauze,
Daumants Kalniņš, Tomass Meri,
Latvijas Nacionālā teātra aktieri
Lolita Cauka, Agnese Cīrule un
Raimonds Celms, kā arī mūziķu
grupa šādā sastāvā: Mārcis Auziņš
(ģitāra), Madars Kalniņš (taustiņinstrumenti), Kristīne Kārkle (vijole), Kristīne Stumbure (flauta), Juris
Vaivods (akordeons), Edvīns Ozols
(elektrobass) un Kaspars Grigalis
(sitaminstrumenti). z
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Noslēdzies 17.Lielais labdarības Robežtirgus
Teksts: Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs raisīja burtu spēle «Burtiņš», kura tapusi sadarogad pasākums 11. un 12.maijā pulcēja 320 tir- bībā ar atsaucīgajiem
gotājus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Valkas novada uzņēmēUngārijas.
jiem no SIA «Vārpas - 1»
Stādu tirgotāju pieteikumu šogad bija īpaši daudz. kolektīva, Valkas TūrisTirgotāji atzina, ka šogad ir izteikti lielāka interese ma Informācijas biroju
par stādiem no pircēju puses un daudzi divu dienu un Valkas Mākslas skolu.
laikā notirgoja visu līdzi paņemto preci. Rūpniecī- Savukārt radošajās darbbas preču tirgotāji priecēja apmeklētājus ar plašu nīcās varēja darboties
apģērbu un apavu piedāvājumu, kā arī mūzikas dis- gan lieli, gan mazi, veikiem, grāmatām un makšķerēšanas piederumiem. dojot skaistus ziedus no
Pārtikas zonā varēja iegādāties visdažādāko pro- konfektēm un papīra, kā
dukciju: Latvijā ražotus saldumus, kūpinātas zivis, arī darboties ar mālu.
pašceptu maizi, gardu sieru, medu un tējas, kā arī
Robežtirgus nav iedosvaigus dārzeņus. Amatnieki tirgoja pašu darinātās mājams bez labdarības
lietas – koka izstrādājumus, metāla kalumus, rotas, loterijas, kuru ik gadu
dizaina elementus, pat pulksteņus veidotus no ska- rīko Valkas Rotary klubs.
ņu platēm.
Visas 480 biļetes ir pilnas
Īpaši izveidotajos tirdzniecības namiņos savu un katram apmeklētāpreci piedāvāja vietējie tirgotāji, Walk alko stipros jam, kurš iegādājās lotedzērienus, SIA «Party Corner» balonus un svētku rijas biļeti tika kāds madekorus un TLMS «Saulīte» austus paklājiņus un zāks vai lielāks laimests.
citas rokām darinātas lietas.
Paldies individuālajiem VI Starptautiskais desu un gaļas festivāls. Foto: Ivo Leitis
Pirmās tirgus dienas svarīgs notikums bija VI ziedotājiem un Valkas
17.Lielā labdarības Robežtirgus apstiprinātajam
Starptautiskais desu un gaļas festivāls, kurā ar savu pilsētas un novada uzņēmējiem par to, ka katru mērķim «Valkas un Valgas pilsētu izdaiļošana» šoprodukciju piedalījās 10 pārtikas ražotāji. Vairā- gadu atbalstāt, ziedojat un dodat iespēju notikt lab- gad iegūtā naudas summa ir 16 115 EUR, kuru sakums dalībnieku festivālā piedalās gadu no gada. darības loterijai.
stāda tirgotāju dalības maksa Robežtirgū, kā arī UnDesu un gaļas festivāla žūrija atzina, ka katru gadu
Robežtirgus otrajā dienā – svētdienā, kultūras gārijas vēstnieka Latvijā Ferenca Bāņai tirgū iegūto
dalībnieki aizvien vairāk piedomā pie produkcijas programmas pasākumu ietvaros, sveicām māmiņas līdzekļu ziedošana Robežtirgus mērķim. Labdarīkvalitātes, unikalitātes un garšas uzlabošanas. Šo- īpašajā Māmiņdienas koncertā, kur notika arī Val- bas loterijas ienākumi, savukārt, tiks novirzīti mērgad žūrijai bija sarežģīts uzdevums no 61 gaļas iz- gas pagasta goda mātes apbalvošana. Pasākumā ķim – «Soliņu izveidei un uzstādīšanai Strautu ielas
strādājumu veida izvēlēties labākos.
piedalījās Valkas un Valgas pilsētas bērnu kolektīvi, pagarinājumā virzienā uz estrādi».
Pasākuma laikā bērniem bija iespēja izmantot Laura Krastiņa un Merlyn Uusküla.
Tirgus organizatori vēlas pateikties visiem – dapiepūšamās atrakcijas, aplūkot mini Zoodārzu. Jau12.maijā pārstāvji no Ungārijas vēstniecības Lat- lībniekiem, apmeklētājiem un visiem iesaistītajiem,
niešiem un pieaugušajiem iemēģināt roku loku šau- vijā tirgus apmeklētājus cienāja un deva iespēju ie- kuri, rūpējās par kārtību, drošību tirgus laikā un
šanā un braucienā ar kajakiem pa Pedeles upi. Ļoti gādāties Ungārijai raksturīgo gulašu zupu, pašcep- gādāja par patīkamu atmosfēru.
lielu interesi mazākajiem tirgus apmeklētājiem iz- tos konditorejas izstrādājumus un Ungārijas vīnus.
Uz tikšanos 18.Lielajā labdarības Robežtirgū! z

Š

Robežtirgus apmeklētāji cienājās ar ungāru vīnu un gulašzupu
Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

obežtirgus otrajā dienā, 12.
R
maijā, Valkā viesojās Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijas Republikā Ferencs Gābors Bāņai ar pārstāvjiem
no Ungārijas vēstniecības. Zaļajā
teltī pie informācijas punkta ungāru viesi tirgoja savu tradicionālo
gulaša zupu, ungāru vīnu un citus
gardumus, visus ienākumus ziedojot 17.Lielā labdarības Robežtirgus mērķim – Valkas / Valgas pilsētu izdaiļošanai.
«Vēstniecības darbinieku un
paša vēstnieka līdzdalība piešķīra

mūsu robežtirgum neparastu, oriģinālu akcentu, un par to liels paldies!» – atzīst Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis.
«Sarunās gan ar vēstnieku, gan
ar darbiniekiem bija redzams, ka
viņiem šis pasākums ļoti paticis
un bijis interesants. Es domāju, ka
tas ir labs sākums arī tālākajai sadarbībai un mēs jau iezīmējām arī
citas jomas, kur un kā mēs varētu
sadarboties, lai tas būtu interesanti mūsu iedzīvotājiem un viesiem,» komentē Valkas mērs. z

Valkas Rotari klubs veiksmīgi aizvadījis Robežtirgus 17.Labdarības loteriju
Teksts: Laila Ozoliņa, Valkas Rotari kluba prezidente
Foto: A.Simulis

ircēju aktivitāte bija ievērojama un 480 loteriP
jas biļetes (visas laimējošas) un mantas no pilnajiem plauktiem pazuda lielā ātrumā.

Šogad iegūtie līdzekļi tiks izmantoti soliņu ierīkošanai Strautu ielas pagarinājumā mežā ceļā uz
Valkas brīvdabas estrādi. Izsakām lielu paldies visiem aktīvajiem loterijas biļešu pircējiem!
Lielu pārsteigumu un prieku loterijas dalībniekiem sagādāja Ilva un Roberts Asējevi – katra 25.biļete bija bezmaksas.
Valkas Rotari klubs izsaka lielu paldies atsaucīgajiem, dāsnajiem loterijas mantu ziedotājiem:
SIA «Valkas MD», Jāņa Rozes apgāds, SIA «Valdis»,
Veikals «Mix», SIA «FRK» (Party Corner), veikals
«Aiwa», VSAC «Vidzeme» Valkas filiāle, SIA «Vārpas 1», SIA «PEPI RER», veikals «Aizmeži», veikals
«Patra», veikals «Arka Pluss», Valkas dāmu klubs,
SIA «Sporta punkts Latvija», IU «Skroders», SIA
«VALDRO Agro», veikals «Kameja», TLMS «Saulīte», SIA «MJ Eirobūve», Mierkalnu tautas nama
«Amatniecības iemaņu centrs», biedrība «Radošā
grupa «Lugaži»», Latvijas lauku konsultāciju centrs
Valkas nodaļa, NVA Valkas filiāle laikraksts «Ziemeļlatvija», Valkas novada Centrālā bibliotēka,
AVON, Valkas novada Bērnu Jaunsargi Valkas no-

vada BJC «Mice» un jauniešu centrs «Mice»,
Mazpulki Valkas novada
BJC «Mice», Bērnu aušanas pulciņš, Jaunais
amatnieks Valkas novada BJC «Mice», «Muris»
Preces zēniem un meitenēm, SIA «efn NORD»,
SIA «Valkas meliorācija»,
Kārķu pagasta pārvalde,
Z/S «Lejasciņi», LATIO,
veikals «Mego», SIA «Valkas Gaisma», Kārķu sākumskola, Ērģemes pamatskola, Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzija, Z/S
«Kaži», Ērģemes pag.,
Optikas veikals, veikals
«Alianse», veikals «Hobijs», SIA «Enefit», SIA
«K», salons «Ingre», SIA
«Valkas aptieka», veikals «Family Glamour»,
«Emmi» darinājumi Baiba Karpova, SIA «Pedelīte»,
Turnas TN rokdarbnieces, Līvija Kreile, Iveta Markova, Dināra Auniņa, Ivita Aumeistere, Aija un
Guntis Grāvji, Dita Ostapko, galdnieks Juris Ganiņš,
Dzintra Auzāne, Nadežda Možrova, Aīda Miķelso-

ne, Anita Bedrīte, Una Ķieģelmane, Vents Armands
Krauklis, Māra Zeltiņa, Ilze Leicāne, SIA «Varikon»,
AAS «Balta», Valkas mākslas skola, Andrejs Rācenis, Ilva un Roberts Asējevi.
Uz veiksmīgu sadarbību nākošgad! Prieks darīt
labus darbus un kopā mēs varam daudz! z

V
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eselības lappuse

Jūnija aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros

Valkā 5.jūlijā konsultācijas sniegs
asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

B

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

ūnijā Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību
J
profilakses pasākumi Valkas novadā» (Id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) ietvaros,
iedzīvotāji laipni aicināti piedalīties veselības veicināšanas aktivitātē «Fizis-

kas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2019.gadā». 40 minūšu garas fizisko
aktivitāšu nodarbības notiks katru pirmdienu, plkst. 18.15 Valkā, Beverīnas
ielā 3, 2.stāva zālē. Labos laikapstākļos nodarbība notiks ārā – pilsētas stadionā
vai estrādē, sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos. Nodarbības notiek BEZ
MAKSAS! z

Valkas poliklīnikas darba laiks vasarā
Teksts: Benita Brila, SIA «Vidzemes slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

V

idzemes slimnīcas poliklīnika
Valkā būs slēgta 15.07. – 21.07.
un 5.08. – 18.08. Pierakstus pie speciālistiem un uz izmeklējumiem šajā laikā varēs pieteikt pa tālr. 64722307.
Fizioterapeite Kristīne Krastiņa pakalpojumus 15.07. – 21.07. sniegs pēc
iepriekšēja pieraksta.
Narkologa dr. Valda Ķira izziņas

5.08. – 15.08. varēs saņemt, iepriekš
piezvanot pa tālr. 64722840.
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts Valkā, Rūjienas ielā
3, atvērts katru dienu plkst. 8.00 –
20.00. Tajā iespējams būs veikt arī
brūču aprūpi, infūzijas, ērču izņemšanu un citus pakalpojumus. z

Sudraba laimes karotīšu svētki
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iedrība «Atbalsts Valkai» sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja» šogad
turpina labdarības akciju «Latvijā vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros
5.jūlijā Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas Veselības istabāSemināra ielā 23, iedzīvotājus konsultēs viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls.
Pierakstīties uz konsultāciju var,

zvanot pa tālr. 28644365. Lūdzam pierakstīties laicīgi!
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju,
iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot šo unikālo iespēju saņemt augsti sertificēta
un pieredzējuša ārsta konsultāciju tuvāk mājām, lūgti veikt mērķziedojumu akcijai «Latvijas vadošie ārsti laukos» 12 EUR apmērā. Ziedot iespējams, ierodoties uz konsultāciju. z

Medicīniskā komisija Valkā
14.jūnijā
Teksts: Benita Brila, SIA «Vidzemes slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

V

idzemes slimnīcā Valkā piektdien, 14.jūnijā no plkst. 8.00 līdz
12.00 strādās medicīniskā komisija
šaujamieroču glabātājiem (nēsātājiem)
un darbam ar ieročiem un tiks veiktas
transportlīdzekļu vadītāju veselības
pārbaudes, kā arī 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.
Labākai darba un laika organizācijai vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz
komisiju – poliklīnikas reģistratūrā
Valkā, tālr. 64722307. z

Valkas novada domes
priekšsēdētājs tiekas ar
Azerbaidžānas uzņēmējiem
Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Foto: Dace Pūce

maijā Valkas pilsētas kultū18.
ras namā risinājās tradicionālais novada pašvaldības rīkotais

Starptautiskajai ģimenes dienai veltītais jaundzimušo godināšanas pasākums – Sudraba laimes karotīšu
svētki, uz kuru bija aicināti 69 pērnajā
– Latvijas simtgades gadā, dzimušie
Valkas novadā deklarētie mazuļi ar
saviem tuvākajiem cilvēkiem – vecākiem, brāļiem, māsām, vecmāmiņām,
vectētiņiem, draugiem.
Katram jaundzimušajam Valkas
novada domes izpilddirektors Ainārs
Zābers un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa pasniedza sudraba
karotīti ar novada ģerboni un iegravētu bērniņa vārdu. Novada domes
priekšsēdētājs izpilddirektors Ainārs
Zābers savā uzrunā atzina, ka katrs
bērniņš kā Latvijas nācijas turpinājums mūsu novadam ir svarīgs un ļoti
gaidīts. Viņš novēlēja vecākiem mīļas
sirdis un vieglas rokas, bet vecvecākiem – veselību un enerģiju, lai varētu
atbalstīt bērnus un mazbērnus!
Skaistās karotītes, kas speciāli šim

pasākumam tika gatavotas Tallinas
juvelieru fabrikā «JUVEEL», ir no 925.
proves sudraba. Ceram, ka tās vienmēr atgādinās ģimenēm, ka mazo cilvēciņu dzīves lielais ceļš sākās Valkas
novadā!
Tapa nu jau tradicionālā «vēsturiskā» lielā kopbilde – visi 2018.gadā dzimušie novada bērni ar saviem vecākiem!
Liels paldies visiem, kas palīdzēja
tapt šiem skaistajiem svētkiem – Gintai Krievkalnai ar ģimeni, Valkas pilsētas kultūras namam un īpaši Līgai
Pandalonei, SIA «K» un īpaši Gitai
Krastiņai, SIA «Ingra» un īpaši Ingai
Danielai, Kārķu medus gatavotājam
Igoram Ignatjevam, māksliniecei Maijai Kaimiņai, fotogrāfam Aigaram
Pandalonam, kā arī atraktīvajiem,
kustīgajiem, visa vecuma publiku izklaidējošajiem «zvēriem»!
Atgādinu, ka tās ģimenes, kuras
nevarēja ierasties svētkos, aicinātas
saņemt sudraba karotītes Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā. z

7.

maijā Valkas novada domē viesojās uzņēmēji no Azerbaidžānas Republikas. Valkas pašvaldības priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis iepazīstināja uzņēmējus ar dažādām sadarbības, kā arī investīciju iespējām Valkas un Valgas reģionā.
«Šis ir nākamais solis, lai veidotu reālu ekonomisko sadarbību ar
Azerbaidžānu. Es pastāstīju gan par tām iespējām, kādas ir šeit, tirgojot azerbaidžāņu produktus, gan arī runājām par iespējām Valkā
ražotus produktus tirgot Azerbaidžānā. Uzņēmēji bija pozitīvi noskaņoti, iepazīstināju viņus ar potenciālajiem sadarbības partneriem,»
stāsta Valkas pašvaldības vadītājs V.A.Krauklis.
«Protams, tas ir tikai pats sākums. Vēl būs jādodas arī uz ar Azerbaidžānu, bet jau ir radies iespaids, ka šai sadarbībai tiešām varētu
būt rezultāti, tā neaprobežosies tikai ar savstarpējām sarunām, runāšana,» komentē Valkas mērs. z

No 16. marta līdz 15.maijam Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 12 bērnu dzimšana
un 12 personu miršana.
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Dvīņu pilsētu Valkas - Valgas festivāla
programma 2019.gada 6. - 11.jūnijā
Ceturtdien, 6.jūnijā
VALGĀ

• plkst. 10 Valgas pagasta valdes
priekšsēdētāja Margus Lepika svinīgā pieņemšana labākajiem absolventiem un mācību priekšmetu zinātājiem, un viņu pasniedzējiem Valgas
kultūras un interešu centrā (ar ielūgumiem);
• plkst. 18 Dvīņu pilsētu Valkas Valgas festivāla un mākslinieku kopējās izstādes atklāšana Valgas kultūras un interešu centrā. Tradicionāli
savu jaunāko daiļradi demonstrēs Valkas un Valgas mākslinieki;
• plkst. 19 Svinīgais koncerts Valgas
kultūras un interešu centrā. Uzstāsies
Valgas mūzikas skolas audzēkņi un
pasniedzēji. Ieeja brīva.

VALKĀ

• plkst. 19 skriešanas seriāla «Optimists» uzvarētāju apbalvošana Valkas pilsētas kultūras namā.

Piektdien, 7.jūnijā
VALGĀ

• plkst. 16 un 18 ekskursijas Valgas
pilsēta ar gidu (igauņu valodā). Pulcēšanās Valgas muzeja pagalmā. Lūgums pieteikties priit@valgamuuseum.ee, tālr. +372 766 8867;
• plkst. 15 – 17 JJ-Street jauniešu
zona «Vasaras Jam» (Suvejämm) laukumā pie Valgas kultūras un interešu
centra. Deju sacensības «Summer Jam»
deju kategorijās Hip-Hop, Break,
Showcase. Skatītajiem ieeja brīva, dalībniekiem dalības maksa 5 �����������
€����������
. Pieteikšanās līdz 01.06.2019. Valga Suvejämm
Facebook pasākuma lapā;
• plkst. 18 – 20 JJ-Street jauniešu
zona BMX un skrituļdēļu sacensības
Valgas ekstrēmā sporta hallē. Skatītajiem ieeja brīva, dalībniekiem dalības
maksa 5 €. Pieteikšanās līdz 01.06.2019.
Valga Suvejämm Facebook pasākuma
lapā;
• plkst. 19 «Eva Talsi un Villu Talsi
Duo» koncerts Valgas Jāņa baznīcā.
Ieeja 6/4 €;
• plkst. 22 Adrenalīna deva «Greentrials – Extreme Bike Show» laukumā
pie Valgas centrālajās bibliotēkas;
• plkst. 22.30 Retro diskotēka krogā
«Voorimehe Pubi». Ieeja 5 €.

VALKĀ

• plkst. 10 – 20 piepūšamās atrakcijas, kā arī cukurvate un citi našķi
Lugažu laukumā;
• plkst. 17 Valkas novada domes
priekšsēdētāja
Venta
Armanda
Kraukļa un Valgas pagasta valdes
priekšsēdētāja Margus Lepika pieņemšana Valkas pilsētas kultūras
namā (ar ielūgumiem);
• plkst. 21 – 01 Šlāgerballe. Spēlēs
Jānis Kalniņš no grupas «Roja» (Latvija) un Mait un Mikko Maltis (Igaunija) lielajā teltī Lugažu laukumā. Būs
bufete. Ieeja brīva.

Sestdien, 8.jūnijā
VALGĀ

• plkst. 8 – 16 Livonijas gadatirgus
Valga pilsētas centrā. Gadatirgus ir
kļuvis par populāru un iecienītu ikgadēju izklaidējošu pasākumu ar savu
kultūras programmu, pirkšanas-pārdošanas iespējām, loteriju un dažādām atrakcijām bērniem, kā arī ar
daudz ko citu. Noskaņām bagāta gadatirgus programma, aktivitātes katram vecumam un visām interešu grupām.
Tirdzniecības vietas maksa:
1. 3 x 3 m (rokdarbi, lauksaimniecības

produkti, tostarp stādi) 1 vieta – 15 €;
2. 3 x 3 m (pārtikas preces, rūpniecības
preces, iespieddarbi, partiju reklāmas)
1 vieta – 25 €;
3. vienfāzes pieslēgums (16A) – par
pieslēgšanu – 15 €.
Tirdzniecības vietu reģistrēšana
līdz 5.jūnijam, elektroniski rezervētā
vieta tiks saglabāta līdz plkst. 7.30 8.
jūnijā. Papildu informācija: Valgas
kultūras un interešu centrā pie dežuranta, tālrunis +372766 9970;
• plkst. 10.30 – 14.30 kultūras programma Valgas kultūras un interešu
centra priekšā.
Programma:
10.30 – 11.00 Valkas pilsētas kultūras
nama�������������������������������
������������������������������
folkloras deju kopa «Sudmaliņas»,
11.00 – 11.30 jauktā tautas deju grupa
«Rukkilill»,
11.30 – 12.00 Valkas mūzikas skolas
koklētāju ansamblis,
12.00 – 12.30 dziesmu un deju ansamblis «Oduvantšiki» un Kerli deju
pulciņš
12.30 – 13.00 Valgas studija «Joy»,
13.00 – 13.30 «Robežpilsētas bigbends»,
13.30 – 14.00 modes deju grupa «Aija»
un Eiropas deju grupa «Oravakes»,
un deju grupa «Shammasa»,
14.00 – 14.30 Jauktā tautas deju grupa «Pilleriin» un Valgas pamatskolas
bērnu grupa «Kurekell»;
• plkst. 11 un 13 Tūre Valgas muzeja
ekspozīcijā ar gidu (igauņu valodā).
Lūgums pieteikties priit@valgamuuseum.ee, tel +372 766 8867;
• plkst. 12 Airsoft spēle Tambre veselības takā. Ar adrenalīnu pilna karaspēle Airsoft ir taktiskā karaspēle ar
speciāliem ieročiem. Tajā tiek imitētas
īstās kauju situācijas, kā no atsevišķa
karavīra, tā arī visas grupas skatpunkta. Dalības maksa: 5 € persona;
• plkst. 13.30 – 3.00 Valgas ģimnāzijas 100.gadadienai veltīti absolventu
svētki;
• plkst. 22.30 Retro diskotēka krogā
«Voorimehe Pubi». Ieeja 5 €.

VALKĀ

• plkst. 12 «Prāta Spēles» Latvijas
Kauss Valkas pilsētas kultūras namā.
«Prāta Spēles» ir izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs, kurā aicināts piedalīties jebkurš interesents, izveidojot komandu četru līdz sešu cilvēku sastāvā.
Dalība bez maksas. Reģistrējies jau šodien www.prataspeles.lv
• plkst. 11 – 19 «Kids Wonderland»
(Bērnu Brīnumzeme) festivāls bērniem un ģimenēm Valkas brīvdabas
estrādē. Daudzbērnu ģimenēm – īpaša
cena. Jubilāriem ieeja bez maksas (līdzi jābūt dokumentam). Biļetes – internetā www.ticketpoint.lv un pasākuma dienā uz vietas. Sīkāk – http://
kidswonderland.lv/
• plkst. 22 Disko zaļumballe Valkas
brīvdabas estrādē. Ieeja brīva.

Svētdien, 9.jūnijā
VALGĀ

• plkst. 11 Pludmales cīkstēšanās
Valgā, Pedeles upes rekreācijas zonā,
pie Ramsi tilta;
• plkst. 13 Pedeles upes Laivu rallijs.
Starts un finišs 1.aizsprosta apkārtnē
pie vecajām dzirnavām. Uz sacensībām tradicionāli tiek gaidīti visi pilsētnieki un pilsētas viesi, kuri ir vismaz 14 gadus veci. Vērtēs gan fizisko
sagatavotību, gan radošo pieeju izgatavotajiem tērpiem un peldzlīdzekļiem. Sacensību trase – abās valstīs.
• plkst. 14 SUP Polo Valgas - Valkas
čempionāts Valgā, Pedeles upes rek-

reācijas zonā, pie Ramsi tilta. Ar šīm
sacensībām Valgā tiek popularizēts
SUP airu dēļu sports. Tas ir komandu
turnīrs. Nepieciešams peldētprasmi
apliecinošs sportistu saraksts. Viss nepieciešamais sacensībām (laukums,
airu dēļi, airi, drošības vestes, bumba)
no organizatoriem. Pieteikties: meelis@
valgasport.ee vai uz vietas 30 minūtes
pirms sacensību sākuma;
• plkst. 16.00 ansambļa «Orthodox
Singers» koncerts Harglas baznīcā.
Ieeja brīva;
• plkst. 17 Valgas / Valkas veloorientēšanās. Dalības maksa 2 €;
• plkst. 18.00 Dzimšanas dienas
koncerts Valgas Jāņa baznīcā, kur tiks
svinēta Valgas un Valkas pilsētas 435.
dzimšanas diena. Tiks apbalvots pilsētas goda pilsonis. Uzstāsies: ansamblis «Spiréa», jauktā kora «Rõõm»
vīriešu ansamblis, Valgas ģimnāzijas
jauniešu koris «Ehe», Valgas Kamerkoris, Valgas Mūzikas skolas instrumentālisti. Koncertā gūtie ziedojumi tiks
izmantoti Valgas Jāņa baznīcas remontam.

VALKĀ

• plkst. 11 stāšanās svētku parādei
pie Valkas pilsētas kultūras nama;
• plkst. 12.00 svētku parāde no Valkas pilsētas kultūras nama pa Rīgas
– Raja – Sepa – Kesk – Riia ielām –
līdz laukumam pie Pedeles upes.
Gaidīti abu pilsētu iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu, skolu, bērnudārzu,
bezpeļņas organizāciju, amatierkolektīvu pārstāvji un dalībnieki; tehnika
(pašvaldību, policijas, glābēju);
• plkst. 18 koncertspēle «Es šonakt
būšu laimīgs» Valkas pilsētas kultūras namā (pie klavierēm N.Jakušonoks
un U.Marhilēvičs, vada Baiba Sipeniece - Gavare). Biļetes – Valkas pilsētas
kultūras namā, «Biļešu paradīzes» kasēs un www.bilesuparadize.lv

Pirmdien, 10.jūnijā
VALGĀ

• plkst. 17 Pingponga turnīrs Valgas
centrālajā laukumā. Bez dalības maksas.

Otrdien, 11.jūnijā –
VALKAS/VALGAS
435.DZIMŠANAS DIENA
VALGĀ

• plkst. 11.00 Valkas un Valgas bērnudārzu bērnu kopīgs svētku gājiens
no Valgas kultūras un interešu centra
pa Kesk ielu uz Valgas centrālo laukumu. Bērni stādīs izgatavotās puķes
draudzības un svētku puķu dobē. Sirsnīgs koncerts un pēc tam kopīga svētku dienas tortes baudīšana;
• plkst. 17 – 18.45 BRĪVĀ SKATUVE
Valgas centrālajā laukumā.�����������
����������
Brīvā Skatuve domāta visiem mūziķiem, deklamētājiem vai citiem, kas uz skatuves
var piedāvāt kaut ko interesantu. Sazinies ar mums un vienosimies par uzstāšanos laiku. Kaja Sisask, tālr. +372
766 9974, +272 5349 4175 kaja@valgakultuurikeskus.ee
• plkst. 17.00 – 18.45 Piektās stundas
tēja ar pašvaldību vadītājiem Valgas
centrālajā laukumā;
• plkst. 19.00 Festivāla noslēgums.
Livonijas Jauniešu orķestra koncerts
Valgas Kultūras un interešu centrā. Ieeja brīva;
plkst. 21 Lielās dzimšanas dienas
svinības kopā ar Anne Veski Valgas
centrālajā laukumā. Ieeja brīva.

IZSTĀDES
VALGĀ

• 8.06. – 20.08. Valgas un Valkas
mākslinieku kopējā izstāde Valgas
kultūras un interešu centrā.
• Dibinājuma «Valgas patriotiskās
audzināšana» pastāvīgā ekspozīcija
(Valgas militārais parks) atvērts: C,
Pk, Se, Sv plkst. 9 – 17. Tas ir savdabīgs
militārais muzejs, kas popularizē pilsonisko audzināšanu, valsts aizsardzības un iekšējās drošības tematiku.
• Valgas muzejs atvērts: O – Pk plkst.
11 – 18, Se plkst. 10 – 15, Sv un P grupām sākot no 25 personām pēc iepriekšēja pieteikuma.
• Valgas Jāņa baznīca atvērta: C, Pk
plkst. 12 – 16, Se plkst. 11 – 16, Sv plkst.
9.30 – 13.
Baznīca uzcelta 1816.gadā. Celta
jauktā baroka un agrīnā klasicisma
stilā, ir gaismas pielieta un ar ovālu
pamatu plānu (arhitekts Kristians Haberlands), atrodas Valgas pilsētas centrā. Interjerā dominē augsta altāra siena agrīnā klasicisma stilā ar gleznām.
Unikālas ir Fridriha Ladegasta izgatavotās ērģeles (1867.).

VALKĀ

• Gleznu izstāde «Dārza un lauku
puķes» – gleznotāju Judītes Liepiņas
(Latvija) un Viive Piir (Igaunija) darbi
Valkas pilsētas kultūras namā.
• Izstāde «Otrā pasaules kara liecības» Valkas novadpētniecības muzejā.
Valkas novadpētniecības muzeja un
Valgas muzeju (Igaunija) krājums, privātkolekcijas.

Ekspozīcijas:

• «Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus –
20.gs. sākums».
Veltīta Jānim Cimzem (1814. – 1881.),
viņa vadītajam skolotāju semināram
un audzēkņiem. Iespēja dzirdēt eksponēto mūzikas instrumentu (ērģeļu,
klavieru, harmoniju) skanējumu, apskatīt tautas dziesmu krājuma «Dziesmu rota» pirmizdevumus, J.Cimzes
vaska figūru.
• «Valka – Latvijas neatkarības šūpulis».
Stāsts par sabiedriski politiskajiem
notikumiem Valkā no 1914. līdz 1920.
gadam, kad latvieši, 1918.gadā piepildīja sapni par savu valsti. Īpaši akcentēti Latvijas valsts organizēšanas
priekšdarbi un Ziemeļlatvijas brigādes veidošana Valkā.
• Pastāvīgā izstāde «Tautas dzīves
zinātne».
Muzeja etnogrāfijas kolekcijas izstāde. Eksponēti 19.gadsimta un 20.
gadsimta sākumā lietotie darba rīki
un sadzīves priekšmeti. Apskatāma
Launkalnē Niedrāja ezerā atrastā
vienkoka laiva, kas datēta ar 15.gs.
beigām – 16.gs. sākumu.
• Animācijas īsfilma «Vieta, kur sākas valsts».
Par Valkas dalīšanu 1920.gadā. Filmai
ir tulkojumi igauņu un angļu valodā.
Darba laiks:
Valkas muzejs atvērts: O – Pk plkst. 11
– 18; Se, Sv plkst. 10 – 16.
Ieejas maksa:
Visā muzejā: 1,50 EUR
Skolēniem, studentiem, pensionāriem:
0,60 EUR
Atsevišķi tikai ekspozīcijā vai izstādē:
0,75 EUR
Skolēniem, studentiem, pensionāriem:
0,30 EUR
Papildu informācija: Tālr. 64722198
vai e-pasts: muzejs@valka.lv z
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Lielā Talka Valkas novadā

Valkas novada domes priekšsēdētājs tiekas
ar Mogotel viesnīcu grupas pārstāvjiem

Š

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

ogad talkošanas aktivitātes
Valkas novadā norisinājās,
jau sākot ar 15.aprīli.
No Jāņa Cimzes ģimnāzijas talkā piedalījās vairāk nekā 400 skolēnu un skolotāju. Tika vāktas vecās
lapas un atkritumi.
Valkā Lielās Talkas dienā kopumā čakli darbojās 85 talcinieki.
Vairākas iestādes saposa savu iestāžu ēku apkārtnes. Visčaklākie
bija SIA «PEPI RER» un Valkas novada domes darbinieki. Tika sakopta Parka ielas, Zāģezera apkārtne un pilsētas brīvdabas estrāde.
Talka notika arī pagastu teritorijās. Valkas pagastā talkā piedalījās

83 talcinieku, no kuriem liela daļa
bija skolēnu. Vijciemā strādāja 8
talcinieki, Zvārtavā 24 un Ērģemes
pagastā 20 dalībnieki.
Kopā talkā tika savākti 355 maisi ar atkritumiem un daudz veco
lapu.
Arī 6.maijā Lauktehnikas rajonā
pie tiltiņa pār upi norisinājās talka.
Stiprā dzimuma pārstāvji darbojās
ar motorzāģiem, jo talkošanas teritorija bija pilna ar upei pārkritušām kritalām. Darba teritorijā bija
daudz, tāpēc aicinām visus talkot
gribētājus pievienoties vēl vienai
talkai Lauktehnikas rajonā, kas
notiks 30.jūnijā plkst. 10.00. z

maijā Valkas novada domē
14.
viesojās Latvijas Viesnīcu
un restorānu asociācijas prezidents
un Mogotel Hotel Group finanšu
kontrolieris Jānis Pinnis un Mogotel
Hotel Group pārdošanas nodaļas vadītāja Sanda Roze.
Vizītes laikā Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis iepazīstināja viesnīcu grupas
pārstāvjus ar Valku un tuvāko apkārtni un pārrunāja iespējamās nākotnes sadarbības iespējas.
«Mēs turpinām meklēt investoru
tādai viesnīcai, kas spētu uzņemt
maksātspējīgu publiku – tūristu grupas. Viesnīcai būtu jābūt ar vismaz
40 numuriem, vēl labāk būtu, ja tie
būtu 60 numuri. Tā būtu ļoti labā 3
zvaigžņu vai pat 4 zvaigžņu līmenī,
jo tad mēs varētu uzņemt to tūrisma
segmentu, kuru pašlaik ne Valkā, ne
Valgā nav iespējams izguldīt. Šādas

grupas arī nekad nepaliks skolas internātā, jo viņu komforta prasības ir
citā līmenī,» skaidro Valkas pašvaldības priekšsēdētājs V.A.Krauklis.
«Mogotel viesnīcu grupa pašlaik
ir nopietnākie spēlētāji Baltijā ar 15
viesnīcām, kas strādā ļoti veiksmīgi. Šī nebija pirmā tikšanās, bet nu
viņi atbrauca uz Valku. Es izrādīju
visas iespējamās vietas, kur šāda
viesnīca varētu atrasties. Pirmais
iespaids viesnīcu grupas pārstāvjiem bija ļoti labs. Es ceru ka tas rezultēsies, bet būsim godīgi - šis ir
jau kāds padsmitais variants, kāds
vispār ir bijis,» atzīst Valkas mērs.
«Neapšaubāms ir fakts, ka mēs
esam salīdzinoši tālu no galvaspilsētas, un tas investoriem liekas papildu riska faktors, bet Mogotel
grupa ļoti sekmīgi strādā arī Bauskā, tā ka es ceru, ka šī loze šoreiz
varētu būt pilna.» z

Valkas novada kooperācijas speciālistes 2018.gada pārskats
Teksts: Sniedze Ragže, Valkas novada
kooperācijas speciāliste
018.gads visu atmiņās paliks ar skaistu un
2
saulainu vasaru un garu un sausu rudeni, kas
ļāva paveikt visus rudens darbus un godam sagai-

dīt ziemu, savukārt sausuma ietekme ražai vēl tikai
gaidāma. Arī mans, kooperācijas speciālistes Sniedzes Ragžes, gads bija piepildīts un ražens.
Tradicionāli sezonas sākumā Valkas novadā tiek
rīkota Lauku balle, kurā godina čaklus zemniekus
un lauku uzņēmējus, kā arī apbalvo sakoptāko īpašumu saimniekus. Balle notika martā un arī šoreiz
bija kupli apmeklēta. Daudz labu vārdu tika teikts,
lauksaimnieku darbu izvērtējot, atbalstot lauku uzņēmējus, kā arī godinot skaistu un sakoptu īpašumu saimniekus. 2018.gadā balli materiāli atbalstīja
arī VAKS un Elagrotrade Latvia.
Bija patiess lepnums un prieks par Z/S «Lejasciņi» iesaistīšanos LLKC Augkopības nodaļas projektā par laukaugu audzēšanu. Jūnijā notika pasākums
saimniecības laukos, kas reizē bija arī Valkas novada Sējumu skate. Piedalījās arī plašs loks speciālistu
ar lekcijām Turnas tautas namā, kur lauksaimnieki
saņēma atbildes uz saviem jautājumiem, kā arī uzzināja daudz interesantu jaunumu.
Ar prieku un lepnumu Aņņu sēta Valkas pagastā
uzņēma viesos Latvijas ievērojamāko dārzkopības
un ainavu speciālistu delegāciju, kas vērtēja konkursa dalībniekus «Par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2018.gadā».
Prieks par interesantajām, saturīgajām un plaši
apmeklētajām Lauku dienām Z/S «Tūži» Kārķu pagastā, kurās interesenti gan no mūsu novada, gan
no visas valsts varēja iepazīt jaunās un perspektīvās
cietes un pārtikas kartupeļu šķirnes, audzēšanas
agrotehniku, graudaugu laukos iepazīties ar jaunākajām atziņām gan agrotehnikā, gan šķirņu un
mēslojuma izvēlē, kā arī augu aizsardzības līdzekļu
lietošanā. Ar savām zināšanām un pieredzi dalījās
gan saimnieki Z/S «Tūži», gan firmas «Agrimatco
Latvia», «Timac Agro», kā arī Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs R.Arnītis u.c. Noslēgumā saviesīgajā daļā paldies tika teikts visai Z/S
«Tūžu» saimei, īpaši Iritai Kandavniecei. Te arī atziņa, ka, ģimenei kopā strādājot, panākumi neizpa-

liek. Esam lepni, ka mums ir tāda līmeņa saimniecības un tādas stipras ģimenes!
Skaists un kupli apmeklēts pasākums ir Kūku
konkurss, kurš šogad notika oktobrī. Kūku cepēji
bija ieradušies no Valkas, Smiltenes, Beverīnas,
Burtnieku, Naukšēnu un Gulbenes novadiem.
Ļoti profesionālu žūriju vadīja vieni no titulētākajiem valsts konditoriem Maija un Jānis Kairi, tāpat žūrijā bija arī Kūku karu fināliste Inese Veismane no Gulbenes un citi profesionāļi gan no Valkas,
gan Trikātas, kā arī dažādu organizāciju pārstāvji
ar savām balvām.
Balvu birums šogad bija īpaši bagātīgs, jo kā
sponsori ar balvām piedalījās ne tikai Valkas novads, bet arī laikraksts «Ziemeļlatvija», arī «Dansukker Latvia», firma «Gemoss», kā arī vietējās firmas – SIA «Pedelīte» un bistro «Rozmarīns».
Uzvarēja (kā katru gadu!) mūsējā – Gunita
Ščegoļeva. Prieks un lepnums! Jau ierasts, ka
konkursa dalībniekiem kā balvu Valkas novads
dāvina Maijas un Jāņa Kairu meistarklasi.
Gada nogalē atkal Valku un pilsētas viesus

priecēja tradicionālais Ziemassvētku labdarības
tirdziņš, kura mērķis bija savākt līdzekļus
Ziemassvētku rotājumiem pilsētā. Tā laikā pirmās
ugunskristības piedzīvoja jaunās tirgus būdiņas.
Lai varētu sekmīgi strādāt, arī es, kooperācijas
speciāliste, esmu paaugstinājusi savu kvalifikāciju
– Latvijas Augļkopju asociācijas rīkotajos kursos,
iegūta konsultanta apliecība VAAD par AAL lietošanu, pabūts pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijas Republikā, kā arī vairākos citos īslaicīgos
kursos un semināros.
Regulāri organizēju tikšanās gan saimniecībās
Ērģemes, Valkas, Vijciema, Kārķu un Zvārtavas pagastos, gan arī apmeklēju tikšanos ar iedzīvotājiem
pagastos.
Atbalstu savā darbā izjūtu gan no novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem, gan no pagasta
pārvalžu vadītājiem, gan administrācijas, īpaši no
izpilddirektora A.Zābera un izpilddirektora palīdzes Sandras Kažociņas, kā arī no Valkas TIB
kolektīva.
Ticu, ka kopā mums viss iecerētais izdosies! z
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Zināms 2019.gada Valkas novada Jāņa Cimzes balvas ieguvējs
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

014.gada 26.jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu
2
par Jāņa Cimzes balvas nodibināša-

nu. Nolikumā teikts: «Jāņa Cimzes
balvu piešķir ik gadu Valkas novada
pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu
audzināšanā un izglītošanā…»
Šogad balva tiek piešķirta jau sesto
reizi.
Balvas piešķiršanas komisija 23.maijā, izskatot izvirzītos pretendentus
balvai, nolēma to 2019.gadā piešķirt
– bijušajai latviešu valodas un literatūras skolotājai Valkas Jāņa Cimzes

ģimnāzijā, šobrīd Valkas novada
Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenajai bibliotekārei
Unai Grāvei.
Balvas ieguvēja tiek raksturota ar
vārdiem: «Šis ir tas gadījums, kad ne
jau profesionālā izglītība vai ilggadēja darba pieredze nosaka cilvēka kā
speciālista vērtību.»
Unas aktivitātes vērstas ne vien uz
darbu ar bērniem un ģimenēm tepat
Valkā, bet arī visā Valkas novadā, organizējot un koordinējot Vislatvijas
lasīšanas veicināšanas programmas
«Grāmatu starts» Mazā Pūčulēna

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Valkā
2019.gada 28.martā 							
Nr.5
APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4,24.§)

skoliņu Valkas novadā. Skaļās lasīšanas sacensības un Nacionālās skaļas
lasīšanas sacensības Valkas reģionā,
aptverot arī Smiltenes un Strenču
skolas.
Viņas pedagoģiskā darbība ieņēmusi noturīgu vietu Valkas pilsētas
bērnudārzu un skolas mācību procesa norisēs.
U.Grāves ieguldījumu Valkas novadā varētu raksturot:
– attīstījusi un stiprinājusi bērnos paradumu un prieku lasīt un mācīties;
– skolniekiem mācījusi, kā izmantot
bibliotēkas iespējas informācijas
meklēšanā skolas mācību vielas apguvei;

– veicinājusi un nostiprinājusi skolēnos vēlmi un prasmi apgūt iemaņas
kritiski informācijas novērtēšanai neatkarīgi no tās iegūšanas veida, formas vai informācijas avota;
– sekmējusi novada skolēnu prasmes
un iemaņas, kas nepieciešamas mācībām visa mūža garumā, darbojoties
mūsdienu informācijas un zināšanu
sabiedrībā.
Šogad Valkas novada Jāņa Cimzes
balva tiks pasniegta 1.jūnijā plkst.
18.00 Valkā, Valkas pilsētas kultūras
namā Latviešu – igauņu Dziesmu
dienas «Kroņu pinējs» Jānim Cimzem – 205, lielkoncerta «Kroņu pinējs» laikā. z

Skaista ēka meklē saimnieku!
Teksts un foto: Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

«Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumu Nr.15
«Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Valkas novadā»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā» 14.panta
sesto daļu un MK 25.11.2014. noteikumu Nr.727 «Darbības programmas «Pārtikas
un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020.
gada plānošanas periodā» īstenošanas noteikumi» 4.1.3.3. apakšpunktu
Izdarīt Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos
Nr.15 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas
novadā» šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:
«Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā»
14.panta sesto daļu un MK 25.11.2014. noteikumu Nr.727 «Darbības programmas «Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām
personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā» īstenošanas noteikumi»
4.1.3.3.apakšpunktu».
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2¹.punktu šādā redakcijā:
«2¹. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai
maznodrošinātas personas statusu piešķir personai (ģimenei), kuras ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz EUR 242,00 vienai personai.»
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 «Grozījumi 2017.gada
31.augusta saistošajos noteikumu Nr. 15 «Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā»» paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums
Šobrīd ir veikti grozījumi Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumos Nr. 727
«Darbības programmas «Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020.gada plānošanas periodā» īstenošanas
noteikumi» (turpmāk – MK noteikumi), kas paredz no 2019.gada 1.janvāra:
• noteikt izmaiņas personu lokā, kurām ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu. Tātad saskaņā ar
MK noteikumu 4.1.3. punktu, EAFVP atbalstu var saņemt ģimene (persona), kas
atzīta par maznodrošinātu (ko apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta
rakstiska izziņa), un kuras vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242;
• mainīt nosacījumus pamata materiālās palīdzības saņemšanai – turpmāk
higiēnas un saimniecības preču komplektus varēs saņemt ne tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem, bet arī pilngadīgas personas.
Valkas novada domes saistošajos noteikumos maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam atbilstošs personas ienākumu līmenis noteikts zemāks par
EUR 242, šobrīd tas ir EUR 175. Pašvaldībai atbilstoši savām budžeta iespējām
nav iespēju ienākumu līmeni paaugstināt, jo līdz ar to pieaugtu personu skaits,
kurām būtu tiesības uz pašvaldības pabalstiem.
Atbilstoši MK noteikumu 4.1.3.3. punktam, pašvaldība var noteikt maznodrošinātām personām labvēlīgākus nosacījumus EAFVP atbalsta saņemšanai.
Šajā gadījumā nepieciešami grozījumi saistošajos noteikumos: nosakot maznodrošinātās personas statusam atbilstošu ienākumu līmeni tikai EAFVP
atbalsta saņemšanai tām ģimenēm (personām), kuru ienākumi nepārsniedz
EUR 242. Arī šajā gadījumā ģimenes (personas) materiālā situācija tiek izvērtēta atbilstoši visiem pārējiem normatīvajos aktos noteiktajiem maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanas kritērijiem.
Īss projekta satura izklāsts
Ar šiem grozījumiem tiek palielināts to personu skaits, kurām ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.
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
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

alkas novada Zvārtavas pagastā, skaistā tēlainā vietā uz viena no ZvārV
tavas pakalniem slejās Ozolu skolas ēka. Kā liecina ekspertu vērtējums,
tad skolas atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši. Enerģētiski tā atrodas ļoti pozi-

tīvi lādētas enerģijas laukā. Par to liecina arī skolas parkā augošie koki. Skaistā
vieta, lauku klusums ir pilnīgs pretstats ierastajai pilsētas kņadai. Senajos kokos vasarās skan putnu dziesmas un gleznainā ainava veicina radošu domu
un fantāziju rašanos.
Nedaudz no vēstures: 1911.gadā durvis vēra Cirgaļu pagasta otrās pakāpes
pamatskola, bet 1945.gadā Otrā pasaules karā cietusī ēka tika rekonstruēta.
Otru rekonstrukciju skolas ēka piedzīvoja 2008.gadā, kad skolai tika nomainīti
logi, jumts un veikti plaši iekšējie remontdarbi.
Ēka būvēta no laukakmeņiem un ir ļoti labi saglabājusies. Tai ir 3 virszemes
stāvi un 1 pagrabstāvs. Kopā ēkā ir 48 telpas (ieskaitot plašo pagrabu) ar kopējo platību 895 m2. Skolai ir savs asfaltēts piebraucamais ceļš, un vairākas palīgēkas, kā arī savs artēziskais urbums.
2019.gada 1.jūnijā Ozolu skola aizver durvis saviem šābrīža pēdējiem skolēniem un domās ver durvis jauniem Skolas saimniekiem. Valkas novada dome
gaida potenciālos sadarbības partnerus, kuriem pievilcīgs ir lauku klusums,
pozitīva enerģētika un skaista ainava, kuriem ir labas idejas par šīs ēkas izmantošanu. Perspektīvā tur var ierīkot gan viesnīcu, gan pansionātu, gan izglītības vai mākslas iestādi, vai arī realizēt tieši Jūsu sapni.
Ja Tev ir idejas, par Ozolu skolas ēku grupas attīstības perspektīvu, un Tu esi
gatavs šo ēku apsaimniekot, tad mēs meklējam tieši Tevi!
Sīkāku informāciju par šīm ēkām un apsaimniekošanas nosacījumiem
var uzzināt rakstot e-pastu uz novads@valka.lv z

Jūlijā Valkā klientus apkalpos
SEB bankas mobilā filiāle

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada VPVKAC vadītāja
ūlijā Valkā, Valkas novada
J
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) klientus pieņems SEB bankas
mobilās filiāles speciālists. Pieteikšanās pa tālruni 28644365 vai klātienē pie VPVKAC vadītājas.
Izvērtējot klientu skaitu, kas būs
pieteikušies un izrādījuši nepieciešamību pēc SEB bankas pakalpojumiem,
tiks noteikts konkrēts datums un ar
tiem iedzīvotājiem, kas būs pieteikušies bankas vīzītei, sazināsies
Valkas novada VPVKAC speciālisti.
SEB bankas mobilā filiāle saviem
klientiem trešo reizi dos iespēju saņemt visus ikdienas finanšu pakalpojumus, kas tradicionāli pieejami bankas filiālē (izņemot skaidras naudas

darījumus). Tikšanās dienā iedzīvotājiem būs iespēja nomainīt kodu karti
pret kodu kalkulatoru, atvērt kontu,
iemācīties lietot internetbanku, mobilo aplikāciju, bez maksas pieslēgt vai
atbloķēt internetbanku, aktualizēt
personas datus, lai turpmāk attālināti
pieteiktu bankas pakalpojumus.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, pieteikties un izmantot doto
iespēju tikties ar bankas speciālistu
klātienē!
Kā jau tika ziņots iepriekš, ikdienā
Valkā par SEB bankas un Swedbank
internetbankas lietošanu, kā arī pakalpojumiem, kas piesakāmi, izmantojot internetbanku, iedzīvotājus konsultē, sniedz atbalstu, Valkas novada
VPVKAC speciālisti. z

Valkas novada domē
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu
vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā
Pilsēta /
pagasts

Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka

Zemes gabala Nosaukums Lauksaimniekadastra apzīcībā izmantomējums
jamās zemes
platība
VALKAS PILSĒTA
9401 008 0719 Celtnieks
0.06
99
9401 008 0701 Celtnieks
0.06
81
9401 008 0605 Celtnieks
0.06
118
9401 008 0754 Celtnieks
0.14
101
9401 008 0616
Celtnieks
0.06
129
9401 008 0615 Celtnieks
0.07
128
9401 008 0620 Celtnieks
0.06
133
9401 008 0617 Celtnieks
0.06
130
9401 008 0618 Celtnieks
0.06
131
9401 008 5326 Celtnieks
0.2
500
9401 008 0768 Celtnieks
0.19
100A
9401 008 0606 Celtnieks
0.06
119
9401 008 0567 Celtnieks
0.11
4A

Valka

9401 008 0710

Celtnieks
90
Celtnieks
211
Celtnieks
160A
Celtnieks
195
Rīgas iela
84

0.06

Valka

9401 008 0368

Valka

9401 008 0658

Valka

9401 008 0352

Valka

9401 004 0012

Valka

9401 004 0240

Rīgas iela
88

1.4

Valka

9401 008 0604

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

9452 011 0170

Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Kārķu pagasts
Kārķu pagasts

0.06
0.06
0.1
3.4

Zemes gaPrognozētā
bala nomas nomas makmaksa
sa EUR, bez
(gadā)
PVN 2019.g. *
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
Ne mazāk kā
40 EUR/ha

9.00
9.00
9.00
21.00
9.00
10.50

Pilsēta /
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9.00

Zemes gabala Nosaukums Lauksaimnie- Zemes gaPrognozētā
kadastra apzīcībā izmanto- bala nomas nomas makmējums
jamās zemes
maksa
sa EUR, bez
platība
(gadā)
PVN 2019.g.
9488 003 0330 Bērzezers
0.06
1.5% no kad.
5.00
135
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
9488 003 0212
Bērzezers
0.06
1.5% no kad.
5.00
138
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
9488 003 0338 Bērzezers
0.06
1.5% no kad.
5.00
155
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
9488 003 0418
Bērzezers
0.06
1.5% no kad.
5.00
166
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5EUR
9488 003 0343
Bērzezers
0.1
1.5% no kad.
6.45
210
vērtības

9.00

Valkas
pagasts

9.00

Valkas
pagasts

9488 014 0138

Astes

1.16

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

46.40

28.50

Valkas
pagasts

9488 014 0046

Ziedupes

2.1

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

84.00

Valkas
pagasts

9488 006 0206

Lejassilmājas

6.2

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

248.00

Valkas
pagasts

9488 006 0134

Jēkabi 1

6.37

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

254.80

Valkas
pagasts

9488 010 0067

Kastaņas

1.4497

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

57.99

9.00

Valkas
pagasts

9488 006 0430

Silakājas

6.01

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

240.40

9.00

Valkas
pagasts

9488 009 0117

Vēžukrogs

0.48

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

19.20

9.00

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

Valkas
pagasts

9488 009 0041

Mīlkalni

0.54

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

21.6

Valkas
pagasts

9488 009 0043

Mežārītes

1.0

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

40.00

27.36
9.00
5.00

15.00
136.00

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

56.00

Celtnieks
0.09
117
ĒRĢEMES PAGASTS

1.5% no kad.
vērtības

13.50

Valkas
pagasts

9488 006 0257

Druvas 7

0.33

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

13.20

0.6942

27.77

Valkas
pagasts

9488 0140126

Sedasmala

4.6

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

184.00

9452 008 0288

Zeltiņi

3.2

128.00

Valkas
pagasts

9488 010 0245 Bez adreses

1.01

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

40.40

9452 008 0144

Dīķi 2

3.5

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

64.00

9452 003 0095

Lejasstrūgas
Stabiņi

46.824

Zvārtavas
pagasts

9496 008 0156

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Vecšodi
1.97

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

78.80

10.00

Zvārtavas
pagasts

9496 008 0122

Rīkstnieki

0.53

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

21.20

29.60

Zvārtavas
pagasts

9496 007 0026

Kalnājs

0.4908

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

19.632

40.80

Zvārtavas
pagasts

9496 008 0113

Elkšņi

0.4028

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

16.112

508.00

Zvārtavas
pagasts

9496 008 0135

Jaunmurri

1.6

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

60.00

284.00

Zvārtavas
pagasts

9496 007 0103

Jaunmurri

1.07

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

42.80

Zvārtavas
pagasts

9496 008 0152

Ošupi

2.3

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

92.00

1.6

9452 008 0143

Dīķi 1

1.1706

9452 008 0313

Rītiņi

0.25

9452 008 0315

Gulbji (pagasta)
Smiltnieki

0.74

9452 008 0342
9466 002 0082
9466 006 0101

1.02

KĀRĶU PAGASTS
Liģi
12.7
Silenes

7.1

Valkas
pagasts

9488 005 0406

VALKAS PAGASTS
Alieši 220
0.0721

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 005 0263

Alieši 70

0.1329

9488 003 0273

Bērzezers
38
Bērzezers
41

0.1063

Valkas
pagasts

9488 003 0392

Bērzezers
43

0.06

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 003 0220

Bērzezers
115
Bērzezers
125

0.08

9488 003 0299

9488 003 0202

0.06

0.06

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

140.00

5.00

8.57
6.86
5.00

5.00

5.16
5.00

Ievērībai!
Nomas līguma termiņš 5 gadi.
1) Nomas maksa var tikt izmainīta:
 ja mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;
 ja tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā likumdošana un
ar to saistītie normatīvie akti (t. sk. 2016.gada 31.marta Valkas novada
domes saistošie noteikumi Nr. 7 «Par pašvaldības zemes nomu Valkas
novadā»),
 ja tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu aplikts nomas
objekts vai nomas maksājumi.
2) Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas
Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies
vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
3) 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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Valkas novada domē

28.marta Valkas novada domēs sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt drukāšanas un kopēšanas maksu visās
Valkas novada domes iestādēs, kas nodrošina šo pakalpojumu, atbilstoši cenrādim.
• Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem
Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā.
• Apstiprināt nolikumu Nr. 4 «Grantu programmas
«Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» nolikums».
Apstiprināt Grantu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes
priekšsēdētājs;
2. Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja;
3. Kristaps Sula, Valkas novada domes deputāts, uzņēmējs;
4. Iveta Markova, Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta
plānošanas jautājumos;
5. Sniedze Ragže, kooperācijas un lauku tūrisma
speciāliste.
• Līdzfinansēt biedrības «Ugunspuķe» izstrādāto
projektu «Labais vairo labo Kārķos» 300 EUR apmērā,
ja projekts tiks atbalstīts no Borisa un Ināras Teterevu
fonda izsludinātās programmas «Pats savam saimes
galdam». Projekta kopējais finansējums 1500 EUR.
• Atbalstīt biedrības «Valkas attīstībai» projekta pieteikumu «Rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu
māju bērniem», kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās
attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā
2.2. «Saturīga brīvā laika pavadīšana» ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 290. Projekta kopējās izmaksas ir EUR
2900, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Atbalstīt biedrības «Pasaciņa» projekta pieteikumu
«Gājēju celiņa izveide līdz bērnu rotaļu laukumam»,
kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.1. «Vides sakārtošana» ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1210. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 12 100, kur 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Atbalstīt biedrības «Pasaciņa» projekta pieteikumu
«Mums ir svarīga pozitīva un veselīga bērnu izaugsme!», kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības
stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma
19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2.
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.2.
«Saturīga brīvā laika pavadīšana» ar līdzfinansējumu
10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 216. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2160,
kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Atbalstīt reliģiskās organizācijas «Valkas – Lugažu
evaņģēliski luteriskās draudze» projekta pieteikumu
«Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas gājēju celiņa
atjaunošana» iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.1. «Vides sakārtošana». Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7698,27,
kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Atbalstīt biedrības «Arena1» projekta pieteikumu
«Radio Arena», kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās
attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā
2.2. «Saturīga brīvā laika pavadīšana». Projekta kopējās izmaksas ir EUR 19 846,42, kur 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Atbalstīt biedrības «Sporta klubs «Petanks Ērģeme»» projekta pieteikumu «Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā», kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas» rīcībā 2.2. «Saturīga brīvā laika pavadīšana». Projekta kopējās izmaksas ir EUR 29 126,55, kur
90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības prog-

rammas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas • Atļaut Valkas novada Amatiermākslas kolektīviem
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas izmantot domes autotransportu savu māksliniecisko
potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcības 2.2. «Saturīga aktivitāšu nodrošināšanai, apmaksājot degvielas izbrīvā laika pavadīšana» projektu «Bērnu rotaļu lau- devumus pēc piestādītā rēķina.
kuma izveidošana Valkas pagasta Sēļos». Kopējās • Atbalstīt projekta «Informatīvā stenda uzstādīšana
projekta attiecināmās izmaksas EUR 3588,60, t. sk., Ei- Vijciemā» izstrādi, iesniegšanai biedrības «Lauku
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELF- partnerība Ziemeļgauja» izsludinātajā vietējās attīstīLA) finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām bas stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadamajeb EUR 3229,74.
• Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības prog- pakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar
rammas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» akti«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas»
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas stratēģiskā mērķa Nr. 2 Kvalitatīvas dzīves vides veipotenciāla attīstības iniciatīvas» rīcības 2.3. «Kultūras došana 2.1. rīcībai «Vides sakārtošana».
un tradīciju kopšana» projektu «Gaismu sistēmas mo- • Ņemt aizņēmumu līdz EUR 141 203,12 Valkas novadernizācija Valkas pagasta Saieta namam «Lugažu da Bērnu un jauniešu centra «Mice» vienkāršotai atmuiža»». Kopējās projekta attiecināmās izmaksas jaunošanai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma
EUR 6997,43, t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda atmaksu.
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% no attieci- • Ņemt aizņēmumu līdz EUR 507 589,25 projekta
nāmajām izmaksām jeb EUR 6297,68.
«Grants ceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas nova• Atbalstīt Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības Lat- dā» (līguma identifikācijas Nr. 19-09-A00702-000001.)
vijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
apakšpasākuma 19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar • Ņemt aizņēmumu līdz EUR 13 775,85 Valkas novasabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» akti- da domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšanas
vitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» būvprojekta izstrādei no LR Valsts kases.
rīcības 2.3. «Kultūras un tradīciju kopšana» projektu • Ņemt aizņēmumu līdz EUR 18 513 Valkas novada
«Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jaunie- domes PII «Pasaciņa» ēdnīcas telpu vienkāršotās atšu tautas deju kolektīviem». Kopējās projekta attieci- jaunošanas būvprojekta izstrādei no LR Valsts kases.
nāmās izmaksas EUR 7569,11, tai skaitā ELFLA finan- • Ņemt aizņēmumu līdz EUR 101 327,43 projekta
sējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlaboša6812,20.
na Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā» realizācijai no LR
• Atbalstīt Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības Lat- Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
vijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam • Atbalstīt reliģiskās organizācijas «Valkas – Lugažu
apakšpasākuma 19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar evaņģēliski luteriskās draudze» projekta pieteikumu
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» akti- «Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas skatu torņa
vitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rekonstrukcija» iesniegšanai Rietumu Bankas labdarīcības 2.1. «Vides sakārtošana» projektu «Zaļā klase rības fonda izsludinātajā konkursā. Projekta kopējās
ABC». Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR izmaksas ir EUR 4500,00, kur 75% no projekta kopē27000, tai skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecinā- jām attiecināmajām izmaksām ir Rietumu Bankas
labdarības fonda līdzfinansējums.
majām izmaksām jeb EUR 24 300.
• Atbalstīt biedrības «Vijmalieši» Latvijas Lauku at- • Atbalstīt biedrības «Ērģemes bruņinieku pils» iztīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasā- strādāto projektu «Apgaismojuma ierīkošana vēstukuma 19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī- riskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai»
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes ar līdzfinansējumu EUR 1650, ja projekts tiks atbals19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcības tīts ar līdzfinansējumu biedrības «Lauku partnerība
2.2. «Saturīga brīvā laika pavadīšana» projektu «Brīvā Ziemeļgauja» izsludinātajā vietējās attīstības stratēģilaika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprī- jas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku atkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem». Ko- tīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasāpējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 11337,70, kuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrītai skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēizmaksām jeb EUR 10 203,93.
• Atbalstīt biedrības Radošā grupa «Lugaži» Latvijas ģiskā mērķa Nr. 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 2.1. rīcībai «Vides sakārtošana».z
apakšpasākuma 19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
Pielikums Valkas novada domes 2019.gada 28.marta
stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla
sēdes lēmumam (protokols Nr.4, 3.§)
attīstības iniciatīvas» rīcības 2.2. «Saturīga brīValkas novada domes iestāžu drukāšanas un kopēšanas
vā laika pavadīšana» projektu Aušanas aprīpakalpojumu cenrādis
kojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai «ViCena bez
r.
jums»». Kopējās projekta attiecināmās izmak- N
Pakalpojuma veids
Mērvienība P V N ,
p.k.
EUR
sas EUR 2621,80, tai skaitā ELFLA finansējums
90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR Krāsainā druka, kopija
2359,62.
0.308
1
A5 lapa (attēls)
1 lpp.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4
0.610
A4 lapa (attēls)
1 lpp.
«Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos 2
noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības 3
1.224
A3 lapa (attēls)
1 lpp.
2019.gada pamatbudžets»» 21.§
0.608
4
A5 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
• Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 460,80 bied1.210
5
A4
lapa
no
abām
pusēm
(attēls)
1
lapa
rībai «Sporta klubs «Petanks Ērģeme»» dalībai
2.424
A3 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
(2 pārstāvjiem) Pasaules Čempionātā petankā 6
El Ejido, Almeria, Spānijā no 2019.gada 2.mai- 7
0.038
A5 lapa (teksts)
1 lpp.
jam līdz 5.maijam.
0.070
8
A4 lapa (teksts)
1 lpp.
• Izveidot pirmsskolas izglītības iestādē «Pa0.144
9
A3
lapa
(teksts)
1
lpp.
saciņa» jaunu amata vietu – strādnieks, amata
aprakstā iekļaujot arī teritorijas sakopšanas 10 A5 lapa no abām pusēm (teksts)
0.068
1 lapa
darbus.
0.130
11 A4 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5
0.264
1 lapa
«Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos 12 A3 lapa no abām pusēm (teksts)
noteikumos Nr. 15 «Par maznodrošinātas Melnbaltā druka, kopija
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas 13 A5 lapa (attēls)
0.188
1 lpp.
novadā»».
0.370
14
A4
lapa
(attēls)
1
lpp.
• Apstiprināt nomas objekta Valkā, Rīgas iela
0.744
1 lpp.
24, 3.stāvā telpas Nr. 007, ar kopējo platību 14,0 15 A3 lapa (attēls)
m2, nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m2 16 A5 lapa no abām pusēm (attēls)
0.368
1 lapa
EUR 1,40 bez PVN.
0.730
17 A4 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
• Atbrīvot Inesi Avotiņu no Valkas novada
1.464
18
A3
lapa
no
abām
pusēm
(attēls)
1
lapa
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītājas
0.026
1 lpp.
amata ar 2019.gada 31.martu. Lēmums stājas 19 A5 lapa (teksts)
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
0.046
20 A4 lapa (teksts)
1 lpp.
• Atbrīvot Viktoriju Skriabu no Valkas nova0.096
1 lpp.
da Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītā- 21 A3 lapa (teksts)
0.044
1 lapa
jas amata ar 2019.gada 31.martu. Lēmums stā- 22 A5 lapa no abām pusēm (teksts)
jas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
0.082
23 A4 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
• Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu 24 A3 lapa no abām pusēm (teksts)
0.168
1 lapa
bibliotēkas vadītāju iecelt Zinaīdu Veisi. LēSkenēšana
mums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
0.163
• Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas 25 A4 lapas skenēšana
1 lpp.
bibliotēkas vadītāju iecelt Daigu Ūdri. Lēmums

Valkas novada domē
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8.aprīļa Valkas novada ārkārtas
domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Ņemt aizņēmumu EUR 1 164 726,15
projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā» realizācijai no LR
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Atbalstīt biedrības «Atrodi laiku
sev» projekta pieteikumu «Izzini
un dari Zvārtavas pagastā», ja projekts tiks atbalstīts vietējās attīstības
stratēģijas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai

(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)»
apakšpasākumā «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības
stratēģiju»
aktivitātes
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas» rīcībā 2.2. «Saturīga brīvā
laika pavadīšana» projektu konkursa
IV kārtā, ar līdzfinansējumu 10%
apmērā no kopējām attiecināmajām
izmaksām vai EUR 537. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 5370, 90%
no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums. z

Pakalpojumu izcenojumi Valkas novada kapsētās
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

1

Vienreizējā maksa par jaunas kapavietas rezervēšanu:

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Cimzes kapos:
Vienvietīga kapavieta (5,25 m2)
Divvietīga kapavieta (9 m2)
Trīsvietīga kapavieta (12 m2),
Četrvietīga kapavieta (15 m2)
Meža, Ebreju kapos:
Vienvietīga kapavieta (5,25 m2)
Divvietīga kapavieta (9 m2)
Trīsvietīga kapavieta (12 m2)
Četrvietīga kapavieta (15 m2)
Stoķu, Ērģemes, Vijciema, Aumeisteru
kapos:
Vienvietīga kapavieta (5,25 m2)
Divvietīga kapavieta (9 m2)
Trīsvietīga kapavieta (12 m2)

1.3.4.

Četrvietīga kapavieta (15 m2)

1.3.

Cena bez
PVN,
EUR

Gb.
Gb.
Gb.
Gb.

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

Gb.
Gb.
Gb.
Gb.

24,79
41,32
57,85
74,38

Gb.
Gb.
Gb.

8,26
16,53
24,79

Gb.

33,06

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Kapličas iznomāšana:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos diennakts
Ērģemes, Stoķu kapos diennakts
Kapličas iznomāšana bēru ceremonijas laikā:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
1 reize
Ērģemes, Stoķu kapos
1 reize

16,53
12,40

4.

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā

1 reize

3,305

5.

Dēļu iznomāšana kapu malu
nostiprināšanai
Par atkritumu izvešanu pēc bēru
ceremonijas

1 reize

4,13

1 reize

3,72

6.

4,13
4,13

Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk pieslēgties ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem projekta «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta» ietvaros

9

13.maija Valkas novada ārkārtas
domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu EUR 180000
no Latvijas Republikas Valsts kases. z

25.aprīļa Valkas novada domes
sēdē pieņemtie lēmumi

• Atbalstīt projekta «Valkas novada
pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana» izstrādi, iesniegšanai biedrības «No Salacas līdz Rūjai» izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr. 2 «Pievilcīga un pieejama teritorija» 5. rīcībai «Izglītības,
kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana».
• Atbalstīt projekta «Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā» izstrādi, iesniegšanai biedrības
«No Salacas līdz Rūjai» izsludinātajā
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa
Nr. 2 «Pievilcīga un pieejama teritorija» 4.rīcībai «Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana».
• Atbalstīt projekta «Pa Lustiņdruvas
zvēru un putnu pēdām» izstrādi, iesniegšanai biedrības «No Salacas līdz
Rūjai» izsludinātajā vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr.2 «Pievilcīga un pieejama teritorija» 3.rīcībai
«Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana».
• Atbalstīt *** ierosinājumu par zemes vienības Valkā, Ausekļa ielā 3, kadastra apzīmējums 9401 008 0202, platības 0,1787 ha platībā apmaiņu pret
Valkas novada domes piederošo zemes vienību Strautu iela 2A, kadastra

apzīmējums 9401 008 0218, platība
0,1787 ha.
• Apstiprināt pirmsskolas izglītības
iestādes «Pumpuriņš» ēdināšanas pakalpojumu cenas bez PVN:
1.1. Brokastis – EUR 0,50;
1.2. Pusdienas – EUR 0,89;
1.3. Launags – EUR 0,50;
1.4. KOPĀ – EUR 1,89.
• Apstiprināt pakalpojumu izcenojumus Valkas novada kapsētās saskaņā
ar cenrādi. Atcelt Valkas novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
«Par Valkas novada kapsētu maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu».
• Piešķirt finansējumu EUR 24 900
Zvārtavas pagasta pirmsskolas grupas būvniecības izmaksām Mierkalna
tautas namā.
• Komandēt Valkas novada domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Ibillinu (Izraēla) no 2019.gada
30.septembra līdz 6.oktobrim (ieskaitot).
• Valkas novada domei kļūt par Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
«Ziemeļvidzeme», reģ.Nr. 54103119541,
adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas
novads, LV - 4701, biedru, iegādājoties
700 pajas par kopējo vērtību EUR
3500.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6 «Grozījumi 2019.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets».
• Atbalstīt projekta «Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei»
izstrādi, iesniegšanai biedrības «No
Salacas līdz Rūjai» izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa
Nr.2 «Pievilcīga un pieejama teritorija» 5.rīcībai «Izglītības, kultūrvides un
sporta aktivitāšu attīstīšana». z

SIA «ZAAO» atgādina par pieteikšanos
bezmaksas iepakojuma un stikla
savākšanas konteineriem privātmājās
Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
017.gada 16.oktobrī starp Valkas novada domi un SIA «Woltec» tika no2
slēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvniecību.
Būvdarbi tika pabeigti 2018.gada 16.novembrī, kā rezultātā tika izbūvēti ūdens-

apgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes
bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā
tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171 m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154 m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396 m apjomā.
Tā kā būvniecības darbi ir beigušies, Valkas pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Atgādināsim, ka projekta mērķis bija 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. Projekts tapis ar Kohēzijas fonda atbalstu un tā
kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN).
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

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

S

IA «ZAAO», attīstot modernu,
iedzīvotājiem ērtu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu, ievieš individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmāju iedzīvotājiem Cēsu, Limbažu,
Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras pilsētu teritorijās. Pakalpojums, kurš ietver 240 litru ietilpības
konteineru uzstādīšanu vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma nodalīšanai no sadzīves atkritumiem, privātpersonām būs pieejams bez maksas.
Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klientam,
kuram ir noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ar kon-

teineru. Pieteikt līguma noslēgšanu
par individuāli dalīti vākto atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu var
zvanot pa tālr. 29221847, rakstot uz epastu zaao@zaao.lv vai ierodoties klātienē birojā Valmierā, Rīgas ielā 32 un
EKO laukumos – birojos: Cēsīs, Lapsu
ielā 19, Saulkrastos, Rīgas ielā 96a un
Limbažos, Mazajā Noliktavu ielā 3.
Konteiners vieglajam iepakojumam
būs ar dzeltenu vāku, tajā drīkst ievietot papīru, kartonu, PET dzērienu pudeles, polietilēna plēves (LDPE), kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumu (HDPE), kā arī metāla priekšmetus. Stikla pudeļu un burku nodošanai
tiks uzstādīti konteineri ar melnu
vāku. z
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agastos: Kārķos

Paldies par dalību un atbalstu Meža dienām Kārķos!
16.Meža dienas ir noslēgušies, taču nekas jau nav beidzies – turpinām apkopot foto, video materiālus, paveikto un
Kārķu
kaldinām jaunas ieceres.

Paveikto varam uzskaitīt ciparos – pasākumā piedalījās vairāk nekā
500 dalībnieku, darbs ritēja 15 objektos, taču par visu vislabāk runā darbu
apjoms un pozitīvās emocijas, kas gūtas Kārķu Meža dienu laikā. Paveiktais Meža dienu talkas laikā – tapuši vairāki jauni objekti Lustiņdruvā –
rāpšanās atrakcija Zirneklis, Meža vingrotava papildināta ar boksa maisu un vairākiem citiem jauniem elementiem, ellītes gravā uzsākti gatavot
interesanti vides elementi – baļķu tiltiņš un pīta zaru sēta, izgatavota dažādu putnu būru kolekcija ar informāciju, kas tajos dzīvo un kā tos izgatavot, tapušas Lielās Lustiņdruvas Rūķa Kurpes, renovēta Kukaiņu viesnīca un niedru mājiņa, iestādītas eglītes un priedītes, papildināts mežs ar
melnalkšņiem un bērziem, sakopts tautas nama parks, mulčētas dobes,
lasīti atkritumi gar ceļa malām. Šogad Kārķu Meža dienas raksturojās ar
jaunu informācijas iegūšanu – paldies Edgaram Neilandam par ļoti interesanto un atraktīvo semināru «Meža parku veidošana», kurā piedalījās
40 dalībnieki no visas Vidzemes, ļoti interesants pasākums bija vakarēšana «Dibeņu» klētiņā kopā ar koku vilnas izgatavošanas meistaru Robertu
Toču un dziesminieci Agritu Gruzdiņu, paldies akciju sabiedrībai «Latvijas Valsts Meži» un MKPS «Mežsaimnieks» par interesantajām darbnīcām, kas padarīja pasākumu daudzveidīgu un ikvienam sniedza jaunu
informāciju.
Liels paldies Kārķu Meža dienu – 2019 atbalstītājiem, pateicoties jums
izdevās izveidot pasākumu ar tik plašu un daudzveidīgu programmu:
Valkas novada dome (priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis), A/S «Latvijas valsts meži» (prezidents Roberts Strīpnieks, Austrumvidzemes
mežsaimniecības mežu plānošanas apsaimniekošanas vadītājs Kaspars
Spirks), A/S «Latvijas Finieris» (padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis), Dabas aizsardzības pārvalde (ģenerāldirektors Juris Jātnieks), Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centrs (valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimmermanis), Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), MKPS «Mežsaimnieks» (Vidzemes reģiona vadītājs Mārcis Saklaurs), SIA «Mārupes
siltumnīcas» (valdes loceklis Kristīne Brunovska, Kaspars Brunovskis,
Jānis Bērziņš), SIA «Lollis» (valdes priekšsēdētājs Druvis Kravainis), SIA
«Valdis» (valdes priekšsēdētājs Jānis Švolmanis), SIA «Arvore» (valdes locekles Maija Sīle, Guntra Ērgle), SIA «A.G.V.» (valdes priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), SIA «KL Retail» (valdes loceklis Kristaps Lūsis), SIA «WEGA»
(uzņēmuma vadītājs Gatis Vēveris), SIA «Brickwood» (uzņēmuma vadītājs Jānis Miezis), SIA «PATA» Strenči (meža resursu daļas vadītājs Reinis
Muižnieks), SIA «Sundin mežs» (pārstāvis Latvijā Guntis Ādamsons),
SIA «ESPA» ( valdes priekšsēdētājs Kristaps Labanovskis), SIA «Divi A» Teksts: Pēteris Pētersons, Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs
(valdes priekšsēdētājs Andis Ķīkulis), Z/S «Kalnstrīķi 1» (Jānis Čākurs),
Z/S «Kalnkustuļi» (Inese Pētersone), Z/S «Apiņi» (Ruta Bezšapočņikova),
Mirdza un Jānis Porīši, Z/S «Kalniņi» (Kaspars Builis), zemnieku saimniecībai «Tūži» (Irita Kandavniece), Z/S «Jasmīni» (Edmunds un Varis
Juškeviči), Mūrbūdu sidra darītava (Krišjānis Putniņš) saimniecība «Jaunviļņi» (Normunds Tenteris), saimniecība «Mierkalni» (Gunta un Dainis
Pēterēni), Vilnis Kazāks, Juris Aušts, Mareks Ziediņš. Paldies EP deputātam Robertam Zīlem, skolotājiem Valdim Šaicānam, Jurim Alpam, Paldies par atraktīvu pasākuma vadīšanu Valteram Krauzem, paldies Kārķu
skolas kolektīvam un direktorei Babai Smanei, Bilskas, Blomes, Ēveles,
Kārķu, Valkas, Vijciema mazpulcēniem un viņu vadītājām, RTU pasniedzējām Ingai Zotovai, Ilzei Gūtmanei un studentiem, tautas nama vadītājai Dacei Piečei un pašdarbniekiem, skolniecei Sendijai Gagārinai un
māksliniecei Maijai Kaimiņai, Kristīnei Ganiņai. Paldies saimnieču komandām Ilonas Veidemanes un Jutas Auštes vadībā, Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, medību klubam «Kārķi», alpīnistu komandai Induļa Šverna vadībā, grupai «Tandēms trijatā», Gundaram Magonem, Ingai
Karpovai, Dacei Pūcei, Anetei Podiņai, Kristīnei Ganiņai, Dāvim Millam,
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 – 2020! Būsim priecīgi par jebkuru ierosinājumu
un ideju nākamā gada pasākumam.

Foto: I.Karpova

Aicina uz svinīgu pamatakmens
ielikšanu Kārķu ražotnes ēkai

Ar lielu azartu aizvadītas VIII koka auto sacensības Kārķos,
40 koka auto konkurencē veiksmīgākie:
1.klase (līdz 1 m), kopā 13 dalībnieki:
1.vieta Sabīne Cirša (Bet Mobil), Limbaži, RTU studente
2.vieta Nils Pauls Ozols (Metriņš), Rūjiena, Rūjienas vidusskola
3.vieta Jānis Anspoks (Auto), Rīga, RTU students

2. klase (no 1 m līdz 2 m), kopā 18 dalībnieki

1.vieta Nauris Šulckis, (F1), Vecumnieki, RTU students
2.vieta Mareks Ģērmanis (Mašīna), Vijciems, Vijciema sākumskola
3.vieta Mikus Šķesters, Aldis Duncis (Red Bull), Vilpulka, Naukšēnu novada vidusskola

3.klase (2 m+), 5 dalībnieki

1.vieta Emīls Kalniņš (Čiekurs), Vijciems, Vijciema sākumskola
2.vieta Marta Šaicāne (Cerība par siltumu), Vijciems, Valkas ģimnāzija
3.vieta Eva Bitmane, Sintija Sīle, Katrīna Lība Mētriņa (Čurksteļpups
-2019), Aloja, Alojas Ausekļa vidusskola un Valmieras valsts ģimnāzija

Konstruktoru klase, 4 dalībnieki

1.vieta Aivars Magone (Bulta), Valkas pagasts, skolotājs Valkas mākslas
skolā
2.vieta Dāvis Juris Viļķins, Helvijs Šulga (Makgregors), Naukšēni,
Naukšēnu novada vidusskola
3.vieta Mārtiņš Plāters (Grupa Jānis), Jaunmārupe, RTU students
Kārķu Meža dienu organizatoru vārdā –
Ērģemes un Kārķu pagasta pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons z

Uzsākti demontāžas darbi topošās Kārķu ražotnes teritorijā. Foto: Sandra Pilskalne

C

eturtdien, 6.jūnijā pulksten 14.00
Kārķos notiks svinīga pamatakmens ielikšana Kārķu ražotnes ēkai.
Līdz ar to tiek uzsāka būvniecība objektā, kas būs nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novada
lauku teritorijā.
Svinīgajā brīdī iecerēts līdz ar pamatakmeni ielikt arī kapsulu ar vēstījumu
un vēlējumiem nākamajām paaudzēm.
Pasākumā būs iespējams iepazīties ar
priekšdarbiem, kas jau veikti, un būvprojektu, kura realizācijas termiņš ir
2021.gada 18.februāris.
Svinīgā pamatakmens ielikšanā piedalīsies Valkas novada vadība, būvdarbu
iepirkumu konkursā izvēlētās firmas SIA
«Bazalts», būvuzraudzības firmas SIA
«Marčuks», būvdarbu autoruzraudzības
veicēja un būvprojekta izstrādātāja SIA
«Geo Consultants» pārstāvji. Uz šo pasākumu aicināti pagasta iedzīvotāji un ikviens interesents, jo šis būs Kārķu pagas-

ta dzīvē un ekonomiskai attīstībai nozīmīgs solis.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās izmaksas 364 529,77 EUR. 208 182,69
EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 ir
snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts
budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR attiecināmajām izmaksām un 364 529,77
EUR neattiecināmajām izmaksām.
Jaunās ražotnes adrese ir Kārķu pagasta «Zaļkalni», tādējādi iedzīvinot jau
vairāk nekā pirms 100 gadiem senās mājvietas nosaukumu.
Pats svarīgākais un nozīmīgākais šā
projekta realizācijā ir jaunu darba vietu
radīšana, ekonomiskās aktivitātes paaugstināšana teritorijā, kas ir kā atslēga, lai Kārķi un Valkas novads būtu tā
vieta, kur cilvēki izvēlas dzīvot un justos vajadzīgi. z
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Aicina pieteikties barikāžu dalībnieku
statusa apliecību saņemšanai Kārķos
irmdien, 10.jūnijā no pulksten 11.00 līdz 16.00 Kārķu pagasta pārvaldē
P
1991.gada barikāžu muzeja pārstāvji sagatavos un izsniegs barikāžu
dalībnieku statusa apliecības.

Saskaņā ar likumu «Par 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu», pašvaldība
tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu
dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.
2019.gada 13.maijā Valkas novada domes Finanšu komitejā tika atbalstīts
priekšlikums izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos «Par nekustāmā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā» personām, kuras
ieguvušas 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu (uzrādot apliecību), par
īpašumā esošajām ēkām (t.sk. dzīvokli), par to īpašumu, kurā ir deklarēta sava
dzīvesvieta un kurš netiek izmantots saimnieciskās darbībai un iznomāts
citām personām – 50% apmērā nodokļa atvieglojums no nekustāmā īpašuma
summas. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Šis priekšlikums tiek
virzīts uz Valkas novada domes sēdi, kas notiks 30.maijā.
Pēc pašreizējās valsts uzskaites barikāžu dalībnieku skaits, kuriem Valkas
novadā piešķirts apbalvojums «1991.gada barikāžu piemiņas zīmes», ir 283
cilvēki. 2005.gada 13.maijā Rīgā 1991.gada barikāžu muzejā barikāžu apbalvojumu saņēma 99 karķēnieši.
Aicinām izmantot šo iespēju 10.jūnijā Kārķos saņemt barikāžu statusa
apliecību. Līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam
vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte). Lai būtu
ērtāk un neveidotos rinda, vēlams iepriekš pieteikties uz konkrētu laiku.
Sīkāka informācija: Sandra Pilskalne (mob.t. 26068289). z

Tuvākajā laikā tiks uzsākta Ražošanas
teritorijas būvniecība Kārķos
Teksts un foto: Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

019.gada 19.februārī Valkas
2
novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paraks-

tīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/026
par Eiropas Savienības fonda projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā» īstenošanu.
Projekta mērķis ir Valkas novada
degradētās teritorijas atjaunošana,
atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un
uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju
īpašumā «Zaļkalni», Kārķu pagasts,
Valkas novads. Projekta īstenošanas
laiks no 2019.gada 19.februāra līdz
2021.gada 18.februārim.
Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots, ka ražošanas ēkas
«Zaļkalni», Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecību veiks uzņēmums SIA «BAZALTS», reģ. Nr.
44103000378 (kopējā līgumcena bez
PVN EUR 1 320 966,95) un būvdar-

bu būvuzraudzību veiks SIA «Marčuks», reģ. Nr. 42403037066 (kopējā
līgumcena bez PVN EUR 22 922,00).
Būvdarbu autoruzraudzību veiks
būvprojekta izstrādātājs SIA «Geo
Consultants», reģ. Nr. 40003340949
(kopējā līgumcena bez PVN EUR
2800,00).
Projekts tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām»
2.atlases kārta «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās» ietvaros. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir 1 402 282,57
EUR, t. sk., attiecināmās izmaksas
1 037 752,80 EUR un neattiecināmās
izmaksas 364 529,77 EUR. 208 182,69
EUR ir ERAF finansējums, 262141,23
ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR
valsts budžeta dotācija un Valkas
novada domes līdzfinansējums
545 186,60 EUR attiecināmajām izmaksām un 364 529,77EUR neattiecināmajām izmaksām. z
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Valkas novadpētniecības muzejā
apskatāma izstāde «Otrā
pasaules kara liecības»
alkas novadpētniecības muzejā no 18.maija līdz 1.septemV
brim apskatāma izstāde «Otrā pasaules kara liecības».
Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste
Izstādē eksponēti priekšmeti no Valkas novadpētniecības muzeja,
Valgas Militārās tematikas parka muzeja, Valgas muzeja un privātkolekcijām. Izstādi papildina Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā
izstāde «Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā».
Izstāde apskatāma: līdz 1.septembrim
Otrdienās – piektdienās plkst. 11.00 – 18.00;
Sestdienās, svētdienās plkst. 10.00 – 16.00
Ieejas maksa izstādē: 0,75 €, pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,30 €, Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ieeja izstādē ir bez maksas. z

Noslēdzoties Muzeju naktij 2019
Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja
muzejpedagoģe
Foto: Dace Pūce

ogad Muzeju nakts apmekŠ
lētājus priecēja labs laiks. Pasākums kā vienmēr bija kupli ap-

meklēts – aptuveni 700 cilvēku bija
nolēmuši pavadīt Muzeju nakti
Valkā / Valgā. Programma bija sastādīta tā, lai ikvienam apmeklētājam būtu interesanti.
Muzeju nakts aktivitātes sākās
ar BJC «Mice» teātra pulciņa izrādi
«Vecmāmiņas dzimšanas diena».
Kā ik gadu, Muzeju nakts pasākuma ietvaros, muzejā tika atklāta
jauna izstāde. Izstādē «Otrā pasaules kara liecības» eksponēti priekšmeti no Valkas novadpētniecības
muzeja, Valgas Militārās tematikas parka muzeja, Valgas muzeja
un privātkolekcijām. Izstādi papildina Latvijas Okupācijas muzeja
ceļojošā izstāde «Pretējās pusēs:
Latvijas karavīri Otrajā pasaules
karā». Izstāde būs apskatāma līdz
1.septembrim.
Muzeju nakts laikā apmeklētāji
varēja noskatīties Avārijas brigādes animācijas filmas un dokumentālo filmu «Sarkanais un Brūnais» (Latvijas Nacionālā arhīva
Latvijas Valsts kinofotofonodokumenta arhīvs dokuments).
Sadarbībā ar Valgas muzeju
(Igaunija) notika orientēšanās konkurss starp abiem muzejiem. Muzejam tika iesniegtas 26 aizpildītas
orientēšanās lapas.
Kupli bija apmeklētas ekskursijas Valkas novadpētniecības muzejā un Valgas muzejā. Igauņu iedzīvotāji varēja iepazīties ar Valkas novadpētniecības muzeju ekspozīcijām igauņu valodā, bet latviešu iedzīvotāji ar Valgas muzeju
– latviešu valodā.
Muzeju nakts laikā darbojās radošās darbnīcas. Arī Valkas nova-

da jaunsargu vienība bija sarīkojusi aktivitāti Muzeju nakts apmeklētājiem.
Mazos un lielos apmeklētājus
priecēja Viestura Ēķa vides objekts
«Heopsa sapņu ķērājs» un spēle
«Burtiņš», kuru izgatavoja Valkas
Mākslas skola un Valkas Tūrisma
Informācijas birojs, sadarbojoties
ar SIA «Vārpas – 1» kolektīvu.
Lielu prieku apmeklētājiem sagādāja vilcieniņš, kurš izvadāja
pasākuma apmeklētājus starp
abiem muzejiem. Pateicoties tam,
Valkas novadpētniecības muzeju
apmeklēja liels skaits Igaunijas iedzīvotāju.
Pasākuma laikā muzeja apmeklētāji varēja iepazīties ar visām
muzejā esošajām ekspozīcijām un
izstādēm.
Valkas novadpētniecības muzejs pateicas visiem, kas iesaistījās Starptautiskās akcijas «Muzeju nakts 2019» organizēšanā un
norisē!
Īpašs PALDIES: Valkas novada
domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai, Andrim Niklāvičam, Rominai Meļņikai, Valkas novada brīvprātīgajiem jauniešiem, BJC «Mice» teātra pulciņam,
Egitai Kačevskai, Valkas novada
jaunsargu vienībai, Ingusam Auziņam, Valkas Mākslas skolai, Daigai Soloveiko, Anitai Kozlovskai,
Viesturam Ēķim, Beišu ģimenei,
SIA «Pedelītei», SIA «VĀRPAS - 1»,
SIA «ARKA PLUSS» veikala vadītājai Mārai Zālītei.
Paldies visiem, kas apmeklēja
Muzeju nakti un gaidīsim Jūs citos
Valkas novadpētniecības muzeja
pasākumos! z

Nr. 113 (3) 2019.gada 29.maijā

8.jūnijā Valkas pilsētas estrādē Disko zaļumballe
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

V

alkas pilsētas estrādē sestdien, 8.jūnijā, plkst. 22.00 sāksies Disko
zaļumballe. Lielisku mūziku dažādu vecumu apmeklētājiem visas
nakts garumā piedāvās DJ Nill Ketner un Emil Deo.
Būs specefekti, putu lavīna un uguns šovs. Strādās bārs un kafejnīca.
Ieeja – bez maksas. z

9.jūnijā koncerts
«Es šonakt būšu laimīgs»
Valkas pilsētas kultūras namā
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

9.

jūnijā plkst. 18.00 Valkas pilsētas kultūras namā Baiba Sipeniece
– Gavare, Uldis Marhilēvičs un Normunds Jakušonoks ielūdz uz
koncertspēli «Es šonakt būšu laimīgs!»
Katrs kādreiz TV ir skatījies populāro koncertspēli «Dziesmu duelis»,
kopā ar komandām centies uzminēt «paslēpto» dziesmu. Citreiz tas šķitis
ļoti viegli, citreiz – grūtāk, bet vienmēr – aizraujoši un jautri.
9.jūnijā Valkas pilsētas svētku ietvaros, beidzot noskaidrosies, kurā Valkas novada pagastā ir skaļākās balsis, azartiskākie dziedātāji un dziesmu
vārdu zinātāji! Valkas pilsētas, Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagasti, kopā 6 komandas, katrā pa 4 pārstāvjiem, pusotras stundas
laikā noskaidros novada vismuzikālāko pašvaldību. Dziedātprasme būs
jāapliecina arī koncerta apmeklētājiem, jo atraktīvā pasākuma vadītāja Baiba Sipeniece – Gavare pārbaudīs arī koncerta apmeklētāju muzikalitāti.
Būs balvas, pārsteigumi, līdzi jušana, emocijas un smiekli!
Biļetes – Valkas pilsētas kultūras namā, «Biļešu paradīzes» kasēs un
www.bilesuparadize.lv z

BĒRNU BRĪNUMZEME / KIDS WONDERLAND

festivāls bērniem un ģimenēm
Valkas brīvdabas estrāde 8.jūnijā

S

estdien, 8.jūnijā, Valkas ģimenes un bērni satiksies brīvdabas estrādes pļavā uz Kids Wonderland mūsdienu aktīvās atpūtas festivālu visai ģimenei. Bērnu izklaide ir mūsu prioritāte, bet tikpat atpūtīsies arī mammas un tēti, visas dienas garumā, aizmirstot par ikdienas
steigu un rūpēm.
Pasākuma galvenais notikums ir ģimeņu stafetes, jeb saliedēšanās aktivitātes, kurās drīkst piedalīties visi ģimenes locekļi. Ģimenes sacentīsies
par «Sportiskākās ģimenes» titulu pilsētā – būs jāsacenšas gan individuāli, gan visai ģimenei kopā, dažādās šķēršļu, talantu un atjautības jomās.
Bet sacensības nav galvenais, svarīgi ir kopā pavadītais laiks ar ģimeni.
Bērni visas dienas garumā varēs atpūsties neskaitāmās piepūšamajās atrakcijās, vai ballēties putu un burbuļu diskotēkās. Lāzertags arī būs, bērni
šo moderno izklaidi īpaši novērtēs.
Īpaši aicinām arī uz dīdžeja apmācību kursu ballīšu zonā, iepazīstot
mūsdienu tehnoloģijas un Yamaha mūzikas skolas ievadkursu. Yamaha’s
dalība paredzēta tikai atsevišķās pilsētās, kurās ir skola.
Toties māmiņas varēs piedalīties labdarības andelē un baudīt nesteidzīgu atpūtu «HAPPY» māmiņu teltī, kur bērniem paredzēts rotaļu laukums
un interesantas radošās aktivitātes un balvas no atbalstītājiem. Labdarības
andele – atnes divas vairs nevajadzīgas Jūsu bērnu mantiņas un vienu sev
vajadzīgo paņem vietā. Pārējās mantiņas nonāk vietējā/tuvākajā bērnu
namā. Ziedo vienkārši tāpat, vai samaini.
Un visbeidzot, vīriem būs sava Airsoft šautuve sadarbībā ar «MilitaryShop». Pistoles un automāti, visu būs pieejams aplūkot un pat izmēģināt roku šaušanā.
Vīru teltī paredzēts arī alus bārs un ēdināšana. Kā arī, turpat netālu,
lāzertaga poligons ar šķēršļiem un citām vīru aktivitātēm.
Piedalies lielajā ģimeņu STAFETĒ vai atpūties, un izbaudi pasākumu
atmosfēru visas dienas garumā. Būs pieejama ēdināšana, kā arī bērniem
būs iespēja nopirkt cukurvati, popkornu un saldējumu.
Pasākums tiks atklāts ar goda gājienu pulksten 12.00. Tāpēc droši «Ģimeņu stafetēs» ierodamies vienas krāsas krekliņos, vai ar citu, Jūsu ģimenes atpazīšanas atribūtiku. Balvu fonds no mūsu atbalstītājiem 300 eiro
vērtībā. Ar dalības nolikumu un reģistrāciju stafetēm var iepazīties mūsu
mājaslapā www.kidswonderland.lv
Bērnu biļetēm līdz 13.maijam atlaide 50% ! Kā arī daudzbērnu ģimenēm
īpaša cena. Biļetes pērc internetā www.ticketpoint.lv un pasākuma dienā
uz vietas.
Jubilāriem ieeja bez maksas.
Sponsori:
Zīmols «Happy», mantas vīriem «Militaryshop.lv», kokmateriāli «Rino
Grupa», izklaides parks «Ab park», akciju sabiedrība «Aldaris», peintbola
parks «Pif Paf», bāze pasākumu nomas tehnikai, precēm un pakalpojumiem «Stage Fiesta», burbuļu eksperti «MisteryBubbles».
Informatīvie atbalstītāji: spoki.lv, draugiem.lv
Biļetes, vairāk info un pieteikšanās ĢIMEŅU STAFETEI mūsu mājaslapā: www.kidswonderland.lv z

13

Nr. 113 (3) 2019.gada 29.maijā

14

Sākusies reģistrācija Starptautiskajām
sacensībām «Valkas četrcīņa 2019» –
šosejas riteņbraukšanai
Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

22.

jūnijā Valkā norisināsies
otrais Valkas četrcīņas
posms – šosejas riteņbraukšana. Kā
jau ierasts, šosejas riteņbraukšana
notiks trīs distancēs – 87 km (Valka
– Naukšēni – Valka), 60 km (Valka –
Kārķi – Valka) un 30 km (Valka – Ērģeme – Valka).
Bērnu sacensībām veicamā distance pēc vecuma grupām 400 m vai 800
m. Bērnu sacensības bez maksas.
Sacensību programma:
• Reģistrācija un numuru izņemšana
no 9:30.
• Bērnu sacensības 10.00.
• Kopējais starts visām pamat distancēm 11.00.
• Apbalvošana pēc sacensībām, kad
finišējuši visi dalībnieki.
Valkas četrcīņas posms šosejas riteņbraukšanā ir iekļauts Latvijas kausa izcīņā kā 1.kategorijas sacensības.
Šosejas riteņbraukšana ir 1.kategorijas sacensības un iekļautas Latvijas
riteņbraukšanas sacensību kalendārā.
Atbilstoši LRF nolikumam ar naudas
balvām tiks apbalvoti uzvarētāji:
1.vieta – 100 EUR; 2.v. – 75 EUR, 3.v.
– 50 EUR, 4.v. – 40 EUR, 5.v. – 30 EUR,
6.v. – 20 EUR.
Vidējās distances 60 km uzvarētāji:
1.vieta – 50 EUR, 2.v. – 30 EUR, 3.v. – 20
EUR.
Naudas balvas tiks maksātas ar
pārskaitījumu.

Nolikums un reģistrācijas saite pieejami pašvaldības mājaslapā www.
valka.lv
Sacensību seriāla «Valkas četrcīņa
– 2019» šosejas riteņbraukšanas ietvaros Valkā, 22.jūnijā sākot no plkst. 9.00
– 16.00 tiks ierobežota satiksme Valkas pilsētā apkārt Lugažu laukumam
(Raiņa, Rīgas, Beverīnas un Emīla
Dārziņa ielas posmi) un Ausekļa iela
līdz Tālavas un Ausekļa ielas krustojumam, kā arī Tālavas iela no Ausekļa
un Tālavas krustojuma līdz pat Valkas
pilsētas robežai. Tālāk riteņbraucēji
dosies pa P22 uz Ērģemi, Kārķiem un
Naukšēniem, kur sportistiem būs apkārt griešanās punkti un pa iepriekš
minēto maršrutu viņi dosies atpakaļ
uz Valku un finišēs pie Valkas pilsētas
kultūras nama.
E.Dārziņa iela pie Valkas pilsētas
kultūras nama tiks slēgta jau no plkst.
7.00. Lūgums autovadītājiem 22.jūnijā
neizmantot E. Dārziņa un Beverīnas
ielas kā sava transportlīdzekļa autostāvvietu. Novietot automašīnas sacensību dienā varēs izveidotā autostāvvietā Lugažu laukumā, iebraukšana no Beverīnas ielas, sekojot norādēm.
Lūgums autovadītājiem būt uzmanīgiem un iecietīgiem pret sportistiem
– riteņbraucējiem! z

Valgas-Valkas pilsētas svētku sporta aktivitātes
Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

S

estdien, 8.jūnijā, pludmales
volejbola centrā «Valka» norisināsies pludmales volejbola turnīrs.
Pieteikšanās pasākumam uz vietas
līdz 9.50, bet starts jau plkst. 10.00.
Galvenais tiesnesis: Gints Švecs.
Pludmales volejbola turnīri Valkā
norisinās gana regulāri, bet konkrētais turnīrs pilsētas svētku ietvaros ir
jauninājums un cerams, ka arī pilsētas
viesi augsti novērtēs šo turnīru.
Svētdien, 9.jūnijā plkst. 13.00 tiks

dots starts Pedeles laivu rallijam
(Valgā).
Aicinām pieteikties dalībniekus trīs
grupās: laivas, kanoe un paštaisītie
peldlīdzekļi.
Svētdien, 9.jūnijā plkst. 14.00 otro
gadu pēc kārtas norisināsies SUP
polo turnīrs (Valgā).
SUP polo ir diezgan demokrātisks
sporta veids, kur komandā piedalās 3
sportisti un viss ekipējums tiks nodrošināts uz vietas!
Vairāk info: www.valka.lv/sports z

Valkas pilsētas šautuvē jauns
ieroču klāsts
Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas pilsētas šautuve ir paplašinājusi savu ieroču klāstu, tāpēc aicinām izmēģināt un
salīdzināt pistoles (9 x 19
mm) no dažādām pasaules valstīm! Zinoša instruktora pavadībā iespējams iemācīties droši apieties ar ieročiem un šaut,
kā arī papildināt zināšanas un uzlabot savas prasmes.
Šautuvē pieejami kaujas ieroči no Austrijas, Vācijas, Spānijas un pat Izraēlas. Šāda veida ieročus ikdienā lieto gan militārās
struktūras, gan policijas dienesti.
Valkas pilsētas šautuves dāvanu kartes iespējams iegādāties Valkas tūrisma
un informācijas birojā.
Pirms šautuves apmeklējuma, saskaņot apmeklējuma laikus ar Valkas
pilsētas šautuves vadītāju-instruktoru Dzintaru Stočku zvanot pa tālruni
26346999. z

Valkā noticis aizraujošs pasākums
skolēniem «Startē Valkā restartē Stokholmā»
Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

maijā Valkā norisinājās
10.
jauns un aizraujošs pasākums skolēniem «Startē Valkā –

restartē Stokholmā».
Pasākumā skolēniem bija iespēja
veikt eksperimentus, spēlēt Lāzertag
spēli, pārbaudīt savu erudīciju dažādās jomās, spēlēt florbolu tumsā, noskaidrot, cik sver tautastērps, izbraukt ar drezīnu, pārbaudīt savas
velobraukšanas prasmes, iejusties
ugunsdzēsēja lomā un piedalīties citās interesantās aktivitātēs.
Pasākumā piedalījās 8 komandas
no Vidzemes skolām. Galveno balvu
– ceļojumu uz Stokholmu – izdevās
izcīnīt komandai no Variņu pamatskolas. Otrajā vietā ierindojās Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.c klase, bet
trešajā – audzēkņi no Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskolas.
Gan skolēni, gan skolotāji pasākumu novērtēja pozitīvi, tāpēc arī nākamgad, 30.aprīlī, gaidīsim skolēnu
komandas no Vidzemes, lai ar pozitīvām emocijām pabeigtu mācību gadu
un uzkrātu spēkus gaidāmajiem skolēnu zināšanu un prasmju noslēguma pārbaudījumiem.
«Gan Jāņa Cimzes ģimnāzijā, gan

pašā pilsētā notiek daudz kas interesants, bet to ne vienmēr pamana
mūsu iedzīvotāji, nerunājot nemaz
par citu pašvaldību cilvēkiem,» atzīst
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis.
«Runājot par «Startē Valkā – restartē Stokholmā», jāatzīst, ka, no vienas puses, mēs, protams, vēlamies,
lai nākotnē tas kļūtu par vēl vienu interesantu jauniešu pasākumu, kurā
tiešām tā dalībnieki – jaunieši, skolotāji – gūtu pozitīvas emocijas. No otras puses – esam ieinteresēti, lai mūsu jaunieši un tie cilvēki, kas piedalās
no citām pašvaldībām, ieraudzītu
Valku citām acīm. Tā pakāpeniski
mainītos Valkas tēls. Mums ir svarīgi, lai mūsu ģimnāzijā būtu vairāk
audzēkņu. Bieži vien, kad cilvēks izvēlas, kur ģimnāzijas līmenī mācīties,
šis lēmums nav tik daudz pragmatisks, cik emocionāls – kāds ir skolas
un pilsētas tēls. Par to, ka ģimnāzijā
ir labi skolotāji, labs izglītības līmenis, mums nav ne mazāko šaubu.
Esmu pārliecināts, ka ar šādiem pasākumiem šis tēls kļūs arvien pozitīvāks,» stāsta Valkas mērs. z

Mazā Pūčulēna skola jau otro
gadu Valkas novada bibliotēkās
Teksts: Una Grāve, Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre
rī šogad Valkas novada bibliotēkas
A
turpina iesaistīties Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā «Grāmatu

starts», ko izveidojis LNB Bērnu literatūras
centrs.
Programmas ietvaros tiek organizēta
Mazā Pūčulēna skola, kur radošās nodarbēs un lasīšanā tiek iesaistīta visa ģimene.
Skoliņa bibliotēkās paredzēta pirmsskolas
vecuma bērniem un viņu vecākiem. Tā ir
iespēja iepazīt aizraujošo grāmatu pasauli
un bibliotēku kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosināt bērnos lasītprieku un
stiprināt lasīšanas tradīciju ģimenēs.
Valkas novadā 2019.gadā Mazā Pūčulēna
skolu apmeklēs 13 bērni kopā ar ģimeni.
Skoliņā notiks trīs nodarbības, no kurām
trešā būs Mazā Pūčulēna skolas noslēgums,
kad tiek dāvināts īpaši veidots «Grāmatu
starta» pūču komplektiņš: mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu.
Valkas novadā programmas darbu koordinē Valkas novada Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar Ērģemes pagasta bibliotēku, Kārķu pagasta bibliotēku,
Vijciema pagasta bibliotēku un Zvārtavas pagasta bibliotēku. Dalību «Grāmatu startā» atbalsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība un Valkas
novada dome. z
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porta pasākumi

• 30.maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 30.maijā plkst. 14.30 mežā pie Valkas brīvdabas estrādes skriešanas seriāla «Optimists 2019» 6.kārta.
• 30.maijā plkst. 18.30 Mierkalna
tautas namā vingrošanas nodarbības
«Iekustini sevi pavasarī».
• 3.jūnijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
• 3.jūnijā plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3
fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 8.jūnijā plkst. 10.00 pludmales volejbola centrā «Valka» Valkas pilsētas

svētku pludmales volejbola sacensības.
• 9.jūnijā plkst. 13.00 Valgā Pedeles
upes krastā «Pedeles laivu rallijs
2019».
• 9.jūnijā plkst. 14.00 Valgā Pedeles
upes atpūtas zonā, pie Ramsi tilta SUP
POLO čempionāts 2019.
• 10.jūnijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
• 10.jūnijā plkst. 18.15 Beverīnas ielā
3 fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 12.jūnijā plkst. 18.00 Turnā Ziemeļvidzemes ielu basketbola vasara 2019,
Ērģemes pagasta atklātais čempionāts.

• 17.jūnijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
• 17.jūnijā plkst. 18.15 Beverīnas ielā
3 fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem.
• 19.jūnijā plkst. 9.00 Valkas pilsētas
stadionā VUGD Vidzemes reģiona sacensības ugunsdzēsēju sportā.
• 19.jūnijā plkst. 18.00 Kārķos Ziemeļvidzemes ielu basketbola vasara
2019, Kārķu pagasta atklātais čempionāts.
• 22.jūnijā plkst. 11.00 pie Valkas
pilsētas kultūras nama «Valkas četrcīņa 2019» 2.posms – šosejas riteņbraukšana.
• 25.jūnijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
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• 1.jūlijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
• 8.jūlijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
• 10.jūlijā plkst. 18.00 Valkā Ziemeļvidzemes ielu basketbola vasara 2019,
Valkas pilsētas atklātais čempionāts.
• 13. un 14.jūlijā Valkas pilsētas kultūras namā «Dižsvētku zolītes turnīrs».
• 15.jūlijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
• 23.jūlijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019».
• 29.jūlijā plkst. 18.00 pludmales volejbola centrā «Valka» «Valka Beach
2019». z

Pasākumu
kalendārs

V

alkas pilsētā

• 30.maijā plkst. 15.00 Valkas brīvdabas estrādē Mācību gada noslēguma
pasākums «Ja Tu dari, tad Tu vari!».
• 30.maijā plkst. 17.30 PII «Pasaciņā»
«Bitīšu» izlaidums.
• 31.maijā plkst. 17.00 PII «Pasaciņā»
«Zvirbulēnu» izlaidums.
• 1.jūnijā plkst. 14.15 Valkas Cimzes
kapos Piemiņas brīdis pie J.Cimzes atdusas vietas.
• 1.jūnijā plkst. 14.45 Valkas Lugažu
ev. lut. baznīcā koncerts.
• No 5. līdz 11.jūnijam Valkas – Valgas pilsētu svētki.
• 5.jūnijā plkst. 17.00 PII «Gaismiņa»
mācību gada noslēguma izlaidums.
• 9.jūnijā plkst. 12.00 Valkas/Valgas
pilsētas svētku parāde.
• 11.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas) Mobilā
diagnostika.
• 11.jūnijā plkst. 11.00 No Valgas kultūras un interešu centra līdz Valgas jaunajam centram Valkas un Valgas bērnudārzu audzēkņu gājiens. Bērni stādīs
izgatavotās puķes draudzības un svētku puķu dobē, būs koncerts un kopīga
svētku dienas tortes baudīšana.
• 12.jūlijā plkst. 19.00 Valkas brīvdabas estrādē Latvijas Nacionālā teātra
koncerts.
• 21.jūlijā plkst. 20.00 Valkas brīvdabas estrādē grupas «Labvēlīgais Tips»
koncerts.

V

alkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 31.maijā plkst. 19.00 lielajā zālē Valkas mākslas skolas izlaidums.
• 1.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 12.00
orientēšanās viktorīna ģimenēm «Ziedu valsis».
• 1.jūnijā plkst. 12.00 Pelēkajā zālē
(dežuranta telpā) latviešu un igauņu
gleznu izstādes «Dārza un lauka puķes»
atklāšana. Gleznotāju Judītes Liepiņas
(Latvija) un Viive Piir (Igaunija) darbi.
• 1.jūnijā plkst.12.10 Lugažu laukumā sliktu laika apstākļu gadījumā –
Valkas mūzikas skolā) Valkas un Valgas bērnu vokālisti «Nošu karuselī».
Piedalās Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā studija «Knīpas un knauķi»
un Valgas studija «Joy».
• 1.jūnijā plkst. 18.00 lielajā zālē –
Lielkoncerts «Kroņu pinējs». Ieeja – ar
ielūgumiem. Ielūgumus varēs saņemt
Valkas pilsētas kultūras nama kasē no
28.maija.
• No 6. līdz 11.jūnijam Valkas - Valgas Pilsētas svētki.
• 6.jūnijā plkst.19.00 lielajā zālē skriešanas seriāla «Optimists» pavasara
kārtas uzvarētāju apbalvošana.
• 7.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 20.00
Lugažu laukumā piepūšamās atrakcijas. Būs arī kārumi.
• 7.jūnijā plkst. 17.00 Valgas - Valkas
pilsētu mēru pieņemšana (ar ielūgumiem).
• 7.jūnijā no plkst. 21.00 – 1.00 lielajā
teltī Lugažu laukumā šlāgerballe. Spēlēs Jānis Kalniņš no grupas «Roja»
(Latvija) un Mikko un Mait Maltis
(Igaunija). Ieeja bez maksas. Darbosies
bufete.
• 8.jūnijā plkst. 12.00 lielajā zālē PRĀTA SPĒLES LATVIJAS KAUSS – izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs, kurā ai-

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

cināts piedalīties jebkurš interesents,
izveidojot komandu četru līdz sešu cilvēku sastāvā. Dalība bez maksas. Reģistrējies jau šodien www.prataspeles.lv.
• 8.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 19.00
Valkas brīvdabas estrādes pļavā festivāls bērniem un ģimenēm «KIDS
WONDERLAND» (Bērnu Brīnumzeme). Daudzbērnu ģimenēm – īpaša
cena. Jubilāriem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ieeja bez maksas. Biļetes internetā www.ticketpoint.
lv un pasākuma dienā uz vietas.
• 8.jūnijā plkst. 22.00 Valkas brīvdabas estrādē Disko zaļumballe. Spēlēs
DJ Nill Ketner un Emil Deo. Ieeja bez
maksas. Strādās bārs un kafejnīca.
• 9.jūnijā plkst. 11.00 pie Valkas pilsētas kultūras nama stāšanās svētku
parādei.
plkst. 12.00 no Valkas pilsētas kultūras nama svētku parāde pa Rīgas –
Raja – Sepa – Kesk – Riia ielām – līdz
laukumam pie Pedeles upes. Gājienā
aicināti piedalīties abu pilsētu iedzīvotāji, iestāžu kolektīvi, tehnika (domes, policijas, ugunsdzēsības u.c.).
• 9.jūnijā plkst. 18.00 lielajā zālē koncertspēle «Es šonakt būšu laimīgs» (pie
klavierēm N.Jakušonoks un U.Marhilēvičs, vada Baiba Sipeniece - Gavare).
Biļetes Valkas pilsētas kultūras namā,
«Biļešu paradīzes» kasēs un www.bilesuparadize.lv
• 14.jūnijā plkst. 14.00 pie piemiņas
akmens blakus Valkas dzelzceļa stacijai komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
• 17.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00
lielajā zālē donoru diena.
• 23.jūnijā Valkas brīvdabas estrādē
koncerts - balle «Līgojam Valkā kopā ar
igauņiem». Uzstāsies amatierkolektīvi,
spēlēs grupas «Baltie lāči», «Baritoni»,
Elizabete Zagorska ar grupu, kapela
«Valka vālē» no Latvijas un grupas
«S.E.K.S» un «Topeltmäng» no Igaunijas.
Būs ugunskurs un bufetes. Ieeja – 5 eiro.
• 28.jūnijā plkst. 19.00 kamerzālē
Valkas pilsētas teātra pirmizrāde Nikolajs Gogolis «Veclaiku muižnieki».

Valcenkastrānolavjāadbiba liotēkā
IZSTĀDES

• No 3. līdz 30.jūnijam izstāde «Jūnijs –
izlaidumu laiks»: grāmatas un materiāli
par izlaiduma svinēšanas tradīcijām.
• No 3. līdz 30.jūnijam daiļliteratūras
izstāde «Vasaras lasītpriekam»: daiļliteratūra atvaļinājumu laikam.
• No 5. jūnija līdz 31.jūlijam Lindas
Vorpes fotoizstāde «Ar vēju matos: fotoekspedīcija uz divriteņa».
• No 12.jūnija līdz 19.jūlijam ceļojošā
izstāde «Ainavu dārgumi vakar, šodien,
rīt»: vietas un teritorijas Vidzemē.
• No 3.līdz 28.jūnijam novadpētniecības stendā izstāde «Svešu valodu zinātāja, Valkas novadniece Lūcija Rambeka (1919. – 2007.)».

PASĀKUMI

• No 1. līdz 15.jūnijam akcija «brīvGRĀMATA» – no grāmatu plaukta 1.
stāvā ņem, maini vai dāvini grāmatu.
• 5.jūnijā plkst. 12.00 fotoizstādes
«Ar vēju matos: fotoekspedīcija uz divriteņa» atklāšana.
• No 25. līdz 27.jūnijam Jauno grāmatu
dienas. (Grāmatu izsniegšana 28.jūnijā.)
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
• 19., 20., 21.jūnijā no plkst. 11.00 līdz
12.00 pirmsjāņu izdarības bērniem
«Sienāzim ir zaļa pļava».

kas novadpētniecības
Valmuzejā

• No 18.maija izstāde «Otrā pasaules
kara liecības»; eksponāti no Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas Militārās tematikas parka muzeja, privātkolekcijām.

V

alkas pagastā

• 1.jūnijā plkst. 10.00 Zīlē, Valkas
pag. Pasākumu cikls «Piedzīvojums
Ziemeļgaujā» 2.pasākums.
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

• 21.jūnijā plkst. 18.00 Valkas pagasta Saieta namā «Lugažu muiža» Ielīgošana Valkas pagasta Sēļos.

Ērģemes pagastā

• 1.jūnijā plkst. 11.00 Turnas tautas
namā Bērnu diena ar vasariņas ieskandināšanas koncertu, dažādām spēlēm,
rotaļām un multenēm.
• 12.jūnijā plkst. 18.00 Turnā Ziemeļvidzemes ielu basketbola vasara 2019,
Ērģemes pagasta atklātais čempionāts.
• 23.jūnijā plkst. 19.00 laukumā pie
Turnas tautas nama Ērģemes pagasta
pašdarbnieku teatralizēts uzvedums
«Jezga ar precēšanos» 1.daļa.
• 27.jūlijā plkst. 17.00 Ērģemes pilsdrupās Kaspara Markševica koncerts.
plkst. 18.30 izklaides programma
bērniem «Septiņi kazlēni un vilki»
un citi pārsteigumi;
plkst. 19.30 teatralizēts uzvedums
«Jezga ar precēšanos turpinās» 2.
daļa;
plkst. 21.00 ballīte kopā ar grupu
«Rolise».

Kārķu pagastā

• 31.maijā plkst. 20.00 Kārķu Dabas
koncertzālē Vasaras ieskandināšanas
koncerts «Lai nāk silta vasariņa!».
• 6.jūnijā plkst. 14.00 svinīga pamatakmens ielikšana Kārķu ražotnes ēkai.
• 10.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 16.00
Kārķu pagasta pārvaldē barikāžu statusa apliecību izsniegšana barikāžu
dalībniekiem.
• 19.jūnijā plkst. 18.00 Kārķos Ziemeļvidzemes ielu basketbola vasara
2019 Kārķu pagasta atklātais čempionāts.
• 22.jūnijā plkst. 16.00 pļaušanas sacensības pie Eko klases.
• 23.jūnijā plkst. 22.00 Kārķu Dabas
koncertzālē Līgo vakars, spēlē gripa
«Savējie».
• Kārķu Tautas nama kamīnzālē Marijas Rozes darbu izstāde «Mazliet pieskāros...».

Vijciema pagastā

• 31.maijā plkst. 19.00 Vijciema tautas namā filma visai ģimenei «Lote un
pazudušie pūķi».
• 7.jūnijā plkst. 20.00 Vijciema tautas
namā jaunā latviešu spēlfilma komēdija «Blakus».
• 8.jūnijā plkst. 20.00 Vijciema tautas
namā Zvārtavas un Vijciema pagastu
Dziesmu spēle «Izdziedāsim Latviju!».
Tautasdziesmas, ziņģes un tautā populāras melodijas aicinām kopā izdziedāties no sirds! Programmu vada Dagnija
Pakalne.
• 15.jūnijā plkst. 16.00 Viesu namā
«Bergervilla» «Sajūtu vakars ar Igo un
Ēriku Upenieku»
• 20.jūnijā Saulgriežu ielīgošana Vijciemā.
plkst. 17.00 Amatniecības centrā radošā kulinārijas darbnīca «Ātri pagatavojams cienasts Saulgriežu vakaram»;
plkst. 20.00 Vijmalā Saulgriežu ielīgošana «Mums, latviešu tautai, Saules
ceļš ejams un Saules dziesmas dziedamas», vada Jērcēnu folkloras kopu
«Mežābele».
• 23. jūnijā Līgošana Vijmalā
plkst. 22.00 vīsim Jāņu vainagu no
dejām, dziesmām, rotaļām;
no plkst. 23.00 Jāņu nakts zaļumballe
kopā ar DJ Rihardu. Līdzi jāņem groziņi, pledi un bezmiegs!

Zvārtavas pagastā

• 30.maijā plkst. 18.30 Mierkalna tautas namā vingrošanas nodarbības «Iekustini sevi pavasarī».
• 21.jūnijā plkst. 20.00 Mierkalna
tautas namā «Vasaras saulgriežu ielīgošanas pasākums».

Arturs Goba

(25.10.1932. – 19.05.2019.)

19.maijā 86 gadu vecumā aizsaulē
devies rakstnieks, dzejnieks, publicists, Valkas pilsētas Goda pilsonis,
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, sabiedriski aktīvs un pazīstams cilvēks
– Arturs Goba.
Dzimis 1932.gada 25.oktobrī Madonas apriņķa Cesvaines pagastā, bērnību pavadījis Ērgļu novadā, mācījies
Madonas vidusskolā, kur sācis dzejot
un arī iemīlējis pedagoga darbu.
Izglītības turpmākais ceļš viņu
aizveda uz Rīgu. 1956.gadā absolvējis
Rīgas Pedagoģiskā institūta Latviešu
valodas un literatūras fakultāti. Pēc
Pedagoģiskā institūta absolvēšanas
Arturu Gobu norīkoja uz Valku.
Valkā dzīvojis kopš 1956.gada, bijis
Valkas strādnieku jaunatnes vakarskolas direktors (1956. – 1959.), strādājis
dažādos amatos Valkas rajona Tautas
izglītības nodaļā (1959. – 1978.).
Piecdesmito gadu otrās puses periodiskajos izdevumos A.Gobas vārds parādās bieži. Viņa dzejas publicē «Skolotāju Avīze», «Karogs», «Padomju Jaunatne» u.c., bet visvairāk Valkas rajona
laikraksts tolaik - «Darba Karogs».
1969.gadā klajā nāca Artura Gobas
pirmais dzejoļu krājums «Pazemes
ūdeņi».
Rakstnieku savienības biedrs kopš
1973.gada. No 1978.gada strādājis tikai
literāru darbu – rakstījis dzeju bērniem
un pieaugušajiem, vairāku senvēsturei
un ezoterikai veltītu grāmatu autors.
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos
gados A.Goba pievērsās latviešu mitoloģijas un senvēstures izpētei. 1990.
gadā iznāca grāmata «Ceļš uz Bitarīnu». Tā ir pirmā pēckara gados izdotā,
saistošā stāstījuma formā uzrakstītā
grāmata par mūsu folkloras senslāņiem. Arī nākamais darbs – 1995.gadā
izdotā grāmata «Akmenim dziļas saknes» stāsta par teikām, kas vēl arvien
dzīvo tautā un par dabā vēl neatrodamiem pierādījumiem, kas saistāmi
ar mitoloģijas pasauli. Savukārt 1996.
gadā iznākusī grāmata «Leģendas piedzimšana» stāsta par kosmisko enerģiju, kosmiskā saprāta lielo ietekmi un
lomu.
Arturs Goba nepiederēja pie autoriem, kuri raksta kādā noteiktā žanrā.
Viņš rakstīja kā dzeju, tā prozu gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Visas Artura Gobas grāmatas ir pieejamas Valkas novada bibliotēkās.
Kad sirds pilna, savu sašutumu vai
prieku izteica uz papīra publicistikā
laikrakstā «Ziemeļlatvija».
1990.gadā A.Goba saņēma Pastariņa
prēmiju par grāmatu «Dundurdziesma» (1988.g.). 1998.gadā A.Gobam tika
piešķirts Valkas pilsētas Goda pilsoņa nosaukums – par ieguldījumu pedagoģijā, literatūrā un novada izpētē
un apzināšanā. 2002.gada 11.oktobrī
apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu
ordeni.
Aiz visiem svarīgajiem amatiem un
tituliem A.Goba bija ģimenes cilvēks
un aizrautīgs dārzkopis. Sagaidot savu
75 gadu jubileju, Goba apkopojis savu
ilggadīgo pieredzi dārzkopībā grāmatā «Savs stūrītis paradīzes».
Aizejot A. Goba atstāj savu plašo
krājumu ar zināšanām un vārdiem,
kas uzrunā sirdi. Lai gaišs un viegls ir
Mūžības ceļš!

Valkas novada dome
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Valkas novada domes
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Ivo Leitis, tālr. 26444002
e-pasts: ivo.leitis@valka.lv
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