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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Jau trešo gadu Valkas brīvdabas 
estrādē ripos melodiskais 

vilciens «Rīga-Valka»

Valkas Lugažu ev. lut. baznīca 
notiks kameransambļa 

«Livonia» koncerts

Svētdien, 7.augustā plkst. 11.00 Valkas Lugažu 
evaņģēliski - luteriskajā baznīcā notiks Ziemeļlatvi-

jas kameransambļa «Livonia» koncerts.
Šī ir kļuvusi par skaistu tradīciju augusta sākumā 

sniegt koncertu Valkā. Programmā būs mūzika no gad-
simtu dzīlēm līdz Raimondam Paulam. Koncertā 
izskanēs tādas tautā iemīļotas maestro komponētās 
melodijas kā «Ilgais ceļš kāpās», «Mežrozīte» un citas. 

Ziemeļlatvijas kameransamblis ir profesionāls mūzikas 
kolektīvs, kuru dibinājusi Valkas pilsētas dome sadarbībā 
ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. z

6.augustā no plkst. 18.00 Valkas brīv-
dabas estrādi jau trešo gadu ie-

skandinās melodiskās mūzikas svētki «Vil-
ciens Rīga - Valka». Būs iespēja baudīt 
dažādu žanru mūziku – popa, roka, šlā-
germūzikas, kantrī cienītāji – katrs savai 
gaumei atradīs, ko piemērotu.

Svētku skaistākais notikums – grupas 
«Bumerangs» 30 gadu jubilejas svinības. Tā 
vienlaicīgi arī būs vienīgā iespēja šogad 
dzirdēt viņus muzicējam un priecējam sava 
talanta cienītājus.

Tāpat šogad jaunums ir arī melodiskās 
mūzikas raidījuma «Vilciens Rīga – Valka» 
skatītāju balsojuma līderu apbalvošana. 
Raidījumā kanālā RE:TV ik nedēļu vairāk 
nekā gada garumā mākslinieki un garā 

radošas personības tika aicinātas uz sarunu, 
lai ne tikai uzzinātu par viņu karjeras 
aizsākumiem, mūziku un mīlestību uz to, 
bet arī lai klausītos viņu daiļradē un ļautu 
skatītājiem iepazīt dažādus mūzikas 
žanrus.

Dažādus žanrus būs iespēja baudīt arī 
koncertā – ballē 6. augustā Valkas brīvadabas 
estrādē, jo muzicēs tādas atraktīvas grupas kā 
«Rock’n’Berries», «Melns uz Balta», «Koktei-
lis», «Mākoņstūmēji», Big Al & «The Jokers», 
«Kreicburgas ziķeri», «Retro» un citas.

 Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties 
Valkas pilsētas kultūras nama kasē; biļetes 
cena 5 eiro. Pasākuma dienā biļetes cena 7 
eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez 
maksas. z

Valkas novada domes tūrisma informācijas birojā 
(TIB) ir pieejami starptautiskā tūrisma projekta 

«Tūrista marka» koka suvenīri. 
Pirmo reizi «Tūrista markas» suvenīri ir parādījušies 

Čehijā 1997.gadā, bet 2016. gada sākumā Tūrista marka ir 
izplatīta jau vairāk nekā 20 pasaules valstīs, tostarp ta-
gad arī Latvijā. Tūrista markas izplatīšanās nemitīgi pa-
plašinās un tiek pastāvīgi papildināta ar jauniem, intere-
santiem objektiem.

«Tūrista marka» ir koka suvenīrs ar kārtas numuru, 
uz kura tiek atveidota vieta, kam ir tūrisma, kultūras vai 
dabas objekta nozīme: pilsētas, muzeji, arhitektūras 
pieminekļi, dabas liegumi, slavenas kalnu virsotnes, 
jūras kūrorti, baznīcas un citas aizraujošas vietas. Tūrista 
marka ir unikāla ar to, ka to iespējams iegādāties, tikai 
apmeklējot attēloto vietu vai objektu. 

Šis ir jauns kolekcionēšanas veids, kas ir ļoti izplatīts 
Eiropā. Plānojiet savu ceļojumu tā, lai iegūtu savā 
īpašumā vairākas Tūrista markas, kas nav tikai suvenīrs, 
bet arī patīkamas atmiņas no jūsu ceļojuma, kā arī pa-
pildus motivācija apceļot mūsu valsti.

Tūrista marku kolekcionēšana rosina tās īpašnieku 
piedalīties Kolekcionāru spēlē. 

Kolekcionēšanas spēles noteikumus var atrast http://
www.turista-marka.lv

Tūrista markas cena ir 2 € visā Latvijas teritorijā.
Sāc jau šodien un iegādājies savas pirmās «Tūrista 

markas».
Valkas TIB ir pārdošanas punkts Tūrista markai Nr.10 

– VALKA, kā arī Tūrisma markai Nr.8 ĒRĢEMES PILS-
DRUPAS. z

Starptautiskā tūrisma projekta 
«Tūrista marka» koka suvenīri 

tagad arī Valkas TIB
Teksts: Diāna Aņina, Valkas novada domes TIB tūrisma 
speciāliste  Foto: Gundega Veinberga
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16. un 17.jūlijā Valkas novada 
Kārķu un Ērģemes pagastā 

notika valsts mēroga nozīmīgs 
kultūras mantojuma izzināšanas un 
saglabāšanas pasākums – otrais Ie-
viņa ermoņiku spēlmaņu saiets, 
kurā meistarību rādīja ermoņiku 
spēles vecmeistari un tradīciju man-
tinieki – jaunie spēlmaņi.

Sestdienas pēcpusdienā Kārķos 
valdīja īpaša gaisotne – šeit pulcējās 
tautas muzikanti, viņu ģimenes un 
skatītāji no visas Latvijas. Pirms kon-
certa viesiem bija iespēja iepazīt pa-
gastu – uzspēlēt Lustiņdruvas Meža 
Klavieres, parunāt pa Meža telefonu, 
apskatīt Kārķu baznīcu kāzu rotā, 
uzzināt, kas ir Kārķu dižvīru un 
dižsievu galds, un apskatīt vēl citus 
objektus. Tad jau sākās lielais noti-
kums – svētkus ieskandināja kon-
certs Kārķu estrādē – Dabas kon-
certzālē, kur muzicēja Valdis Ander-
sons un kapela «Ieviņas», kapela 
«Hāgenskalna muzikanti», Oskara 
Patjanko kapela, Līga Tīsiņa un 
Ķekavas Ieviņu draugi, kā arī spēl-
maņi Juris Golvers, Juris Dūmiņš, 
Varis Auziņš, Ilona Dzērve, Arnis 
Ābelīte un Rūta Lūse. Pēc koncerta 
līdz pusnaktij muzicēšanu retro 
noskaņās turpinājās zaļumballē ar 
kapelu «Hāgenskalna muzikanti». 

Svētdien interesenti bija aicināti uz 
Ērģemes pagasta «Lejaskukriem», 
kur Valmieras muzeja speciālists Al-
berts Rokpelnis stāstīja par Ieviņu 
ziedu laiku mūzikas repertuāru, Os-
kars Patjanko piedāvāja iepazīties 
un pilnveidot ermoņikas spēles pras-
mes, kā arī spēlmaņi un meistari, 
kam ir pieredze ermoņiku labošanā, 
dalījās ar savām prasmēm un at-
klājumiem. «Lejaskukru» saimniece 
Rūta Lūse ir viena no tiem, kura 
mācoties kursos un pašmācības ceļā 
apguvusi Ieviņa ermoņiku spēli. 

Pateicoties Rūtas uzņēmībai un ro-
dot atsaucību no kolēģēm, sadarbībā 
ar biedrību «Skaņumāja» Latvijas 
kultūras dzīve ir papildināta ar lie-
liskiem pasākumiem, kas noteikti 
kļūs kā tradīcija. Ieviņa ermoņikām 
ir cerības atgūt nepelnīti zaudēto 
vietu mūsu mūzikas dzīvē, kas vēl 
pirms 60 – 70 gadiem visā reģionā 
bija neiztrūkstošs viesību un danču 
mūzikas instruments visā Vidzemē.

Pasākumu atbalstīja Valsts Kultūr-
kapitāla fonds, Valkas novads, Kārķu 
pagasta pārvalde, biedrība «Uguns-

puķe», alus darītava «Valmiermuižas 
alus».

Kārķu pagasta pārvalde saka 
paldies dalībniekiem un skatītājiem 
no tuvākās apkārtnes un tāluma. 
Ieviņa spēlmaņi un skatītāji bija pat 
braukuši no Rīgas, Skrīveriem, Ķe-
kavas, Limbažiem, Tūjas, Salacgrī-
vas, Cēsīm, Palsmanes un daudzām 
citām vietām, lai baudītu kopības 
sajūtu, ko var sniegt tikai no sirds 
spēlēta mūzika un neatlaidība sa-
glabāt latviešu tautas patiesās vēr-
tības. z

Teksts un foto: Sandra Pilskalne, 
Lauku tūrisma speciālists

Ieviņa ermoņiku spēlmaņu saiets pulcē tautas 
muzikantus un skatītājus no visas Latvijas

J.Cimzes balvu šogad saņēma Valkas ģimnāzijas sociālo zinību, ģeogrāfi jas 
un ekanomikas skolotāja Guntra Gaidlazda

Atzīmējot Jāņa Cimzes jubileju
Teksts: Zane Brūvere 
Foto: Evija Smane

4.jūlijā Valkas novadpētniecības 
muzejā atzīmēja izcilā peda-

goga un Latvijas kultūrnācijas vei-
dotāja Jāņa Cimzes jubileju.

Pasākuma laikā jau trešo gadu 
pasniedza Valkas novada Jāņa Cim-
zes balvu. To piešķir ik gadu vienam 
novada pedagogam par ievērojamu 
un ilggadēju ieguldījumu talantīgu 
skolēnu audzināšanā un izglītošanā. 
Šogad nozīmīgo apbalvojumu pa-
sniedza Valkas ģimnāzijas sociālo 
zinību, ģeogrāfi jas un ekonomikas 
skolotājai Guntrai Gaidlazdai.

Vakara turpinājumā notika Jānim 
Cimzem veltītās grāmatas «Ideālis-
ma vietā» atvēršana. Grāmatas au-
tori Aivars Ikšelis un Ligita Drubiņa 
atklāja, ka grāmatā mēģinājuši iz-
sekot, kā J.Cimze, viņa semināristi, 

laikabiedri un valcēnieši redzēja un 
izprata apkārt notiekošo un kā tas 
iekļaujas mūsu kultūrvēsturiskajā 
mantojumā.

«Izdevums veltīts Jāņa Cimzes 
personībai laikam, kurā viņš dzīvoja, 
un izcilā pedagoga sarežģītajam lik-
tenim», stāstīja A.Ikšelis.

Pagaidām vienīgais monogrāfi s-
kais izdevums latviešu valodā par 
J.Cimzi ir viņa audzēkņa Jura 
Kalniņa 1914.gadā izdotā grāmata 
«Jānis Cimze, Vidzemes draudzes 
skolotāju semināra pirmais direk-
tors». Tāpēc pēc vairāk nekā gadsim-
ta tapusī grāmata, kas seko latviešu 
kora mūzikas pamatlicēja dzīves un 
darba gaitām ir nozīmīgs notikums 
Latvijas kultūras telpā.

Pasākumu kuplināja pasaules 
mūzikas grupa «RŪNAS» ar pro-
grammu «Tautiskie raksti».  z

Saieta dalībnieku kopbilde

Svētdien, 18.septembrī plkst. 16.00 Valkas pilsētas kultūras namā jau 
trīspadsmito reizi notiks Latvijas Nacionālās operas un baleta māks-

linieku koncerts.
2003.gadā Valkā tika aizsākta skaista tradīcija – ik gadu Valkas pilsētas 

kultūras namā notiek Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku 
opermūzikas koncerts. 

 Koncertam, kas 18.septembrī notiks Valkas pilsētas kultūras namā, dots 
nosaukums «Viva Verdi!». Koncertā Verdi mūziku izpildīs solisti I.Šļu-
bovska, D.Bramane, J.Bavarska, I.Bagele, R.Bramanis, A.Ludvigs, A.Siliņš, 
R.Polisadovs un LNOB orķestris. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš. 

Sekojiet informācijai! z

Jau 13.gadu Valku priecēs 
Latvijas Nacionālās operas 

mākslinieku koncerts

29.jūnijā Valkas novada četros ezeros kopumā tika ielaisti ap 7000 
līdaku mazuļu, no tiem Kārķu pagasta Cepšu ezerā 2500, Ērģe-

mes pagasta Valžezerā 2500 un Bērzezerā 1000, Valkā Zāģezerā 1000 līdaku 
mazuļi.

Zivju mazuļu ielaišana notiek Zivju fonda atbalstītā Valkas novada do-
mes projekta «Zivju resursu pavairošana un atražošana Cepšu ezerā, ezerā 
Valdis, Bērzezerā, Zāģezerā un ezerā Salainis» ietvaros. z

Valkas novada ezeros 
ielaisti līdaku mazuļi

Teksts un foto: Evija Smane
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Šomēnes, kā ierasts, Zelta kāzu jubilejā sveicām brīnišķīgu 
pāri – Lidiju un Vladislavu Nagļus. 

Pie zelta pāra devāmies ciemos tepat Valkā, kur tikām ļoti 
viesmīlīgi uzņemti. Abu stāsts aizsācies Vijciemā, kur arī 1966.
gada 2.jūlijā mīti gredzeni. Kāzas svinētas plašā ģimenes un drau-
gu lokā. 

Kā vienu no skaistās un ilgās kopdzīves receptēm abi min 
kopējus hobijus.

Gan Lidija, gan Vladislavs ir kaislīgi makšķernieki, sēņotāji un 
ogotāji. Vīrs atklāj, ka savā mūžā ir noķēris 2300 līdakas, pa abiem 
kopā salasījuši ap 8 t dzērveņu. 

Vaicāti, vai kādreiz strīdas, abi sākumā sasmejas un atbild, ka 
neesot jau īsti par ko. Pēc neliela brīža Lidija atzīst, ka par vienu 
gan viņa vīru barot – tad, kad vajagot kaut ko pielabot dārza 
mājiņai, Vladislavs celtniecības kāpnes ieliekot tieši Lidijas 
krāšņajās puķu dobēs un tad gan viņa esot dikti pikta!

Lidijai un Vladislavam ir katram savas intereses, kuras otrs 
respektē. Vladislavam tā ir sporta pārraižu vērošana, bet Lidijai 
krustvārdu mīklu minēšana un puķu stādu audzēšana. 

Vladislavs ar lepnumu stāsta par Anitu un Ilzi – savām 
izskolotajām un dzīvē veiksmīgi izgājušajām meitām, kā arī 4 
mazbērniem un 2 mazmazbērniem. Kā izrādās, jaunā paaudze ir 
pārņēmusi vēl vienu vecvecāku kopējo hobiju – šaha spēli. Atsau-
coties novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 
ierosinājumam uzspēlēt kopēju ātrspēles partiju, Lidija bez 
minstināšanās piekrīt. Pēc brīža jau tiek atrasts šaha galdiņš un 
«gadsimta» spēle notiek! 

Skatoties uz enerģisko pāri, šķiet, ka abi ir vismaz uz pusi 
jaunāki, nekā liecina dati abu dokumentos! Lai arī turpmāk laba 
veselība, možs gars un uz tikšanos dimanta kāzās! z

Aicina ievērot pilsētā uzstādīto ceļa zīmi 
«Stāvvieta ar papildzīmi «Stāvēšanas laiks»»!

Teksts un foto: Evija Smane, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam kāzu 
jubilejā!

Teksts: Evija Smane, Māra Zeltiņa Foto: Evija Smane

Valkas novada Zelta pāris – Lidija un Vladislavs Nagļi

Zelta vērtības

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 
spēlē ātrspēles partiju ar Lidiju Nagli

Valkas novada dome un 
Pašvaldības policija ai-

cina pievērst uzmanību un 
ievērot Valkas pilsētā, Rīgas 
ielā (pretim veikalam «RDA») 
auto apstāšanās vietā uzstādīto 
ceļa zīmi «Stāvvieta ar pa-
pildzīmi «Stāvēšanas laiks»». 
Vadītājam, kurš novietojis au-
tomobili ar šīm zīmēm ap-
zīmētajā stāvvietā, automobiļa 
salonā pie priekšējā stikla 
jānovieto informācija par lai-
ku, kad transportlīdzeklis no-
vietots stāvvietā.

Par ceļa zīmes neievērošanu tiks piemērots 30 EUR liels sods. 
Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem! z

12.jūlijā aizvadīta 3.Valkas novada 
Lauku diena. Šoreiz interesen-

tus savā saimniecībā uzņēma Mārtiņš un 
Līvija Kreiļi no Ērģemes pagasta zemnie-
ku saimniecības «Dambīši». Uz ērģemie-
šu mājām bija sabraukuši vairāk nekā 50 
cilvēki gan no Valkas, gan no kaimiņu 
novadiem.

Lauku diena iesākās ar semināru, ko 
atklāja «Dambīšu» saimnieks Mārtiņš. 
Pagājušajā gadā Vidzemes un Latgales 
graudaudzētāju kooperatīva «VAKS» rī-
kotajās Lauku dienās Kreiļu saimniecībai 
tika dota iespēja 46 ha platībā izmantot 
kooperatīva sadarbības partneru snieg-
tos augu aizsardzības līdzekļus un mine-
rālmēslus. Seminārā «Dambīšu» saim-
nieks atklāja, ka ieguldījums ir atmaksā-
jies. Savus komentārus par rezultātiem 
sniedza arī «VAKS» agronome Zinta Jan-
sone, augu aizsardzības līdzekļu piegā-
dātāja «Syngenta» reģionālais tirdzniecī-
bas pārstāvis Dāvis Pundurs un SIA 
«Bayer» agronome Ineta Aispure. Pēc se-
mināra notika Mārtiņa un Līvijas zem-
nieku saimniecības sējumu apskate, ana-
līze un ražas prognoze. Kā atzīst Valkas 
novada kooperācijas speciāliste Sniedze 
Ragže, 2016.gada ziema bija liels pārbau-
dījums mūsu pusē, un sausais pavasaris 

traucēja vasarāju dīgšanu un attīstību. 
Neskatoties uz to, graudkopjos nezūd 
optimisms un darba spars. Iesāktais ir jā-
turpina, kā arī jāmeklē aizvien jaunas 
pieejas saimniekošanai.

Pēc sējumu apskates Lauku dienu da-
lībnieki devās nelielā ekskursijā uz Ērģe-
mes pilsdrupām, kuras joprojām ir re-
konstrukcijas gaitās. Vēlāk Lauku dienas 
dalībniekus uz gardām pusdienām aici-
nāja «Dambīšu» nama māte Līvija kopā 
ar meitu Līvu. Maltītes laikā novada 
zemnieki ar interesi uzklausīja viens 
otru, dalījās pieredzē par šī gada darbiem 
un ražu. Pateicības vārdus Lauku dienu 
namatēvam Mārtiņam Kreilim bija iera-
dies teikt Valkas novada domes izpilddi-
rektors Aivars Cekuls.

Pirmā Valkas novada Lauku diena no-
tika 2014.gadā Vijciema pagasta Z/S «Pie-
kalnes» pie Ināras Pakalnes, pagājušo 
gadu visus novada graudkopjus laipni 
savā sētā uzņēma Z/S «Kalnieši» saim-
nieki Inese un Jānis Anžes.

Valkas novada domes kooperācijas spe-
ciāliste Sniedze Ragže cer, ka laika gaitā, 
šis pasākums kļūs plašāks. Tajā varētu 
piedalīties ne tikai zemnieki, bet visi lau-
ku uzņēmēji. z

Aizritējusi 3.Valkas 
novada Lauku diena

Teksts un foto: Evija Smane, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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•	 Pēc nomas maksas un Nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas par lai-
ka periodu līdz 2016.gada 4.jūnijam 
pārjaunot zemes nomas līgumu «Par 
dzelzceļa līnijas Valka – Igaunijas 
robeža» nomu, nosakot nomas lī-
guma termiņu līdz 2017.gada 30.jū-
nijam.
•	 Piešķirt pašvaldības nozīmes kop-
lietošanas novadgrāvju statusu Me-
liorācijas kadastrā reģistrētajiem no-
vadgrāvjiem Nr. 632881:02, Nr. 
632881:29 un Nr. 632881:59 Valkas 
pagastā, Valkas novadā.
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.10 «Grozījums Valkas novada 
domes 2016.gada 31.marta saistošajos 
noteikumos Nr.7 «Par pašvaldības 
zemes nomu Valkas novadā»».
•	 Pārtraukt nekustamā īpašuma 
«Mētras», Kārķu pagastā, Valkas no-
vadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9466 005 0134, 
platība 0,3758 ha, uz tā esošas dzī-
vojamās mājas ar kadastra apzī-
mējumu 9466 005 0134 001 un pa-
līgēkas ar kadastra apzīmējumu 9466 
005 0134 002, atsavināšanas proce-
dūru, atzīstot par spēku zaudējušu 
Valkas novada domes 2015.gada 30.
jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 
11,16.§) «Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma «Mētras», Kārķi, Kārķu pa-
gasts, Valkas novads nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanas notei-
kumiem».
•	 Piešķirt fi nansiālu atbalstu EUR 
400,00 Latvijas sporta suņkopības 
federācijai, reģistrācijas Nr.400080 

31649, Starptautisko Baltijas suņu 
daudzcīņas sacensību organizēšanai 
2016.gada 6.augustā Igaunijas Re-
publikā, Valgā, Militārā festivāla ie-
tvaros.
•	 Piešķirt fi nansējumu EUR 2000,00 
biedrībai «UWC Latvijas organi-
zācija», reģ. Nr.40008041219), juridis-
kā adrese Bruņinieku iela 52 – 30, 
Rīga, LV-1011, ***, personas kods 
***-***, ceļa izdevumu segšanai 
mācībām «United World Colleges» 
koledžā Ķīnā, par 2016./2017.mācību 
gadu.
•	 Piešķirt fi nansiālu atbalstu EUR 
280,00 biedrībai «Jauniešu klubs 
«Pēda»» (reģistrācijas Nr.4000809 
5565), Valkas pilsētas jauniešu da-
lībai Vides izglītības fonda piekrastes 
aizsardzības kampaņā «Mana jūra», 
no 2016.gada 29.jūlija līdz 1.au-
gustam.
•	 Piešķirt fi nansējumu EUR 300,00 
biedrībai «Hokeja skola vārtsargiem» 
(reģ. Nr.40008252430) *** (p.k. ***-***) 
dalības maksai «Kristera Gudļevska 
vārtsargu nometnē 2016», no 2016.
gada 17.jūlija līdz 22.jūlijam Bro-
cēnos.
•	 Apstiprināt Valkas Mākslas skolas 
mācību maksu audzēkņiem EUR 
8,00 mēnesī.
•	 Apstiprināt Valkas Mākslas skolas 
mācību maksu studijas audzēkņiem 
EUR 7,44 mēnesī.
•	 Apstiprināt J.Cimzes Valkas Mū-
zikas skolas mācību maksu au-
dzēkņiem EUR 11,00 mēnesī.

•	 Apstiprināt J.Cimzes Valkas Mū-
zikas skolas muzikālo spēju attīstības 
grupā vecāku līdzmaksājumu EUR 
7,00 mēnesī.
•	 Piešķirt fi nansiālu atbalstu EUR 
1097,60 Valkas jaunsargu nometnes 
«Rītausmas šeit klusas» 16 jaunsargu 
ēdināšanai 2016.gada 20. – 26.jūlijā.
•	 Pagarināt Valkas novada domes 
2015.gada 25.jūnija sēdes lēmuma 
«Par centralizētā tīklā piegādātās 
siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā 
apstiprināšanu» (protokols Nr.9, 1.§) 
darbības laiku uz 2016./2017.gada 
apkures periodu.
•	 Izstrādāt un iesniegt Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda 3.3.1. 
specifi skā atbalsta mērķa «Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību at-
tīstības programmās noteiktajai teri-
toriju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām» otrajā projektu iesnie-
gumu atlases kārtā projekta iesnie-
gumu «Ielu pārbūve uzņēmējdar-
bības attīstībai Valkas novadā».
Kopējās projekta izmaksas EUR 
620 519,98, attiecināmo izmaksu 
summa ir EUR 615 403,38, tai skaitā 
ERAF līdzfi nansējums ir 85 % vai 
EUR 523 092,87.
Nodrošināt projekta īstenošanai ne-
pieciešamo priekšfi nansējumu un 
līdzfi nansējumu 15 % vai EUR 
92 310,51 apmērā.
•	 Atbalstīt Valkas pamatskolas un 
Valkas ģimnāzijas pedagogu kolek-

tīvu saliedēšanas semināru, piešķirot 
fi nansējumu EUR 1583,20  apmērā.
•	 Noteikt 2016./2017.akadēmiskajā 
gadā kā atbalstāmās studiju pro-
grammas:
– mūzikas pedagogs ar specializāci-
ju vokālais pedagogs vai akordeona 
spēle, vai sitaminstrumentu spēle, 
vai pūšaminstrumentu spēle, vai 
klavierspēle;
– angļu valodas skolotājs;
– krievu valodas skolotājs;
– mūzikas skolotājs;
– igauņu valodas speciālists;
– speciālās izglītības skolotājs;
– pirmsskolas skolotājs;
– sākumskolas skolotājs;
– futbola treneris;
– arhitekts;
– cita novadam nepieciešamā spe-
cialitāte.
•	 Atkārtoti uzsākt nekustamā īpa-
šuma Valkas novada Ērģemes pa-
gastā «Sterēļi», kas sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 
009 0169, platība 1,15 ha, atsavināša-
nas procedūru nosakot nekustamā 
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdo-
šana par brīvu cenu.
•	 Izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Pirkuma objektu Valkā, «Ķieģeļ-
ceplis», kas sastāv no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 9401 004 
0313, platība 1190 m2, un pirkt minēto 
nekustamo īpašumu par Pirkuma 
līgumā norādīto pirkuma maksu 
EUR 1190,00. z

2016.gada 30.jūnija Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu 
Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta/pagasts
Zemes gabala 

kadastra 
apzīmējums

Nosaukums
Lauksaimniecībā 

izmantojamās 
zemes platība

Zemes gabala nomas 
maksa (gadā)

Prognozētā nomas 
maksa EUR, bez 

PVN 2016. g.
Valka 9401 008 0719 Celtnieks 99 0.06 1.5% no kad. vērtības 9.00
Valka 9401 008 0702 Celtnieks 82 0.06 1.5% no kad. vērtības 9.00
Valka 9401 008 0601 Celtnieks 114 0.07 1.5% no kad. vērtības 10.50
Valka 9401 008 0616 Celtnieks 129 0.06 1.5% no kad. vērtības 9.00
Valka 9401 008 0615 Celtnieks 128 0.07 1.5% no kad. vērtības 10.50
Ērģemes pagasts 9452 008 0242 Alksnīši 1.1 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 44.00
Ērģemes pagasts 9452 011 0170 Lejasstrūgas 1.6 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 64.00
Valkas pagasts 9488 003 0273 Bērzezers 38 0.08 1.5% no kad. vērtības, bet ne 

mazāk 
kā 5EUR

5.16

Valkas pagasts 9488 003 0338 Bērzezers 155 0.06 1.5%no kad.vērtības, bet ne 
mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts 9488 005 0435 Alieši 115 0.0837 1.5% no kad. vērtības, bet ne 
mazāk kā 5EUR

5.40

Valkas pagasts 9488 014 0138 Atvases 1.16 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 46.40
Valkas pagasts 9488 014 0046 Slavēni 2.1 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 84.00
Valkas pagasts 9488 010 0083 Mežvīni 1 1.5254 Ne mazāk kā 40EUR/ha 61.01
Valkas pagasts 9488 006 0336 Mētras 1.6295 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 65.18
Valkas pagasts 9488 006 0206 Lejassilmājas 6.2 Ne mazāk kā 40EUR/ha 248.00
Valkas pagasts 9488 006 0134 Jēkabi 1 6.37 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 254.80
Valkas pagasts 9488 006 0309 Lazdas 1 0.4766 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 19.06
Valkas pagasts 9488 006 0304 Lazdas 0.4 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 16.00
Valkas pagasts 9488 010 0067 Kastaņas 1.4497 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 57.99
Valkas pagasts 9488 006 0430 Lejassilmājas 6.01 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 240.40
Valkas pagasts 9488 014 0055 Slavēni 1.85 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 74.00
Kārķu pagasts 9466 001 0016 Ārcelpēni 1.75 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 70.00
Vijciema pagasts 9492 005 0064 Bez adreses 3.9 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 156.00
Vijciema pagasts 9492 004 0142 Bez adreses 1.8 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 72.00
Vijciema pagasts 9492 004 0454 Zemītes 0.91 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 36.40
Zvārtavas 
pagasts

9496 008 0200 Viļņi 5.87 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 234.80

Zvārtavas 
pagasts

9496 008 0111 Vecšodi 11.5 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 460.00

Zvārtavas 
pagasts

9496 008 0156 Vecšodi 1.97 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 78.80

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto zemes 
gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 
64707499 vai 64707478. z

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra (LĢIA) veiks lauku darbus 

Vijciema un Zvārtavas pagastos
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģen-

tūras (LĢIA) Austrumu nodaļas Valmieras 
biroja darbinieki 2016.gadā veiks lauku 
apsekošanas darbus Valkas novadā, Vij-
ciema un Zvārtavas pagastos.

Šie darbi notiek topogrāfi skās kartes M 
1:10 000 izgatavošanas aktualizācijas ie-
tvaros.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģen-
tūra (LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politi-
kas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfi jas un 
ģeotelpiskās informācijas jomā.

Atbilstoši minētajos normatīvajos ak-
tos noteiktajam, LĢIA veic topogrāfi skās 
kartes mērogā 1:10 000 sagatavošanu un 
aktualizēšanu visai Latvijas teritorijai. 
Un topogrāfi sko plānu mērogā 1:2000 
sagatavošanu Latvijas lielākajām pilsētām, 
tai skaitā Valmierai. Karšu sagatavošanā 
tiek izmantoti jaunākie aerofotomateriāli, 
bet, lai kartēs dati būtu aktuāli un ti-
cami, tiek veikta kartējamās teritorijas 
apsekošana dabā.

LĢIA darbinieki, kuri veic lauka ap-
sekošanu, samērā bieži sastopas ar si-
tuācijām, kad iedzīvotāji neatļauj pār-
vietoties, apsekot un fotografēt savu īpa-
šumu teritorijās, ir nelaipni, draud uzrīdīt 
suņus un sabojāt automašīnas, tāpēc vē-
lamies informēt iedzīvotājus, ka visiem 
LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var uz-
rādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar 
Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, 
kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas 
numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA.

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūru atrodama www.
lgia.gov.lv z

Sanita Beriņa, Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra Ģeoinformācijas 

sistēmu un informācijas tehnoloģiju departa-
menta Austrumu nodaļas vadītāja vietniece
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12. un 13.augustā Kārķos 
notiks pagasta svētki, 

kuros būs kultūras, izklaides un 
sporta aktivitātes. Būs jau tra-
dicionālas lietas, taču paredzams 
arī daudz jaunu aktivitāšu un 
pārsteigumu. 

Kā atslēgas vārdi šā gada pa-
sākumam būs – spilveni, durvis 
un defi cīts.

 Kāpēc spilveni? 
Jau trešo gadu pagasta pārvaldes 

vadītājs ar komandu sestdienas 
rītā dodas modināt pagasta ie-
dzīvotājus. Šogad šim pasākumam 
dots nosaukums «Nost no spilve-
na!». Jau no pulksten 6.00 satikta-
jiem iedzīvotājiem rīts sāksies ar 
možu kafi ju un labu noskaņojumu 
visai dienai. Iepriekšējā dienā – 
piektdien, 12.augustā pulksten 
13.00 visi interesenti aicināti ar 
ziediem un dažādiem materiāliem 
piedalīties Dabas koncertzāles 
rotāšanā, kur katram būs iespēja 
profesionālas fl oristes vadībā iz-
veidot savu puķu spilventiņu, kas 
būs arī kā lieliska svētku de-
korācija. 

Kāpēc durvis?
Jebkuras durvis sevī glabā kādu 

noslēpumu, aiz tām kāds mīt. Mēs 
vēlamies, lai aiz svētku durvīm mīt 
dzīves un kopā būšanas prieks. 
Visu svētku laikā būs iespējams 
tautas nama kamīnzālē aplūkot 
izstādi «Kārķu durvis» un pie-
dalīties viktorīnā – uzmini, kur ir 
šīs durvis?

Kāpēc defi cīts?
Sestdien, 13.augustā pulksten 

18.00 pie Dabas koncertzāles būs 
vakara tirdziņš «Defi cīts» ar vie-
tējo mājražotāju un bufetnieces 
piedalīšanos. Pie bufetnieces ik-
vienam būs iespēja nopirkt kopēju 
biļeti uz vakara koncertu «No ma-
liņu maliņām», kas notiks pulks-
ten 19.00 (koncerta laikā būs arī 
sporta sacensību uzvarētāju apbal-
vošana) un balli, kurā no pulksten 
22.00 spēles grupa «Defi cīts». Visu 
biļešu īpašnieki pulksten 20.00 
piedalīsies atraktīvā izlozē ar īpa-
ši sarūpētām balvām. Kā tas no-

tiks, lai paliek noslēpums. Piedalie-
ties – visu redzēsiet un piedzī-
vosiet!

Kultūras aktivitātes
Piektdien, 12.augustā pulksten 

20.00 Dabas koncertzālē notiks Be-
verīnas novada Kauguru pagasta 
amatierteātra «Vīzija» A.Upīša 
viencēlienu «Dzimumdienas rītā» 
un «Ragana» izrādes. Sestdien, 
13.augustā uz šīs pašas skatuves 
pulksten 11.00 būs iespēja no-
skatīties Kārķu tautas nama bēr-
nu teātra izrādi «Ezīša Pukšķīša 
dāvana». Pulksten 19.00 koncerts 
«No maliņu maliņām» ar bijušo 
kārķēniešu un to, kuriem šeit dzīvo 
vecāki un vecvecāki piedalīšanos.

Sporta aktivitātes
Sporta aktivitātes aizsāksies piekt-

dien, 12.augustā pulksten 18.00 ar 
tautas volejbolu (4: 4).

Sestdien, 13.augustā pulksten 
8.00 tautas namā notiks zolītes 
turnīrs, pulksten 12.00 Dabas 
koncertzālē svinīga ceremonija 
un sporta sacensību atklāšana. 
Pulksten 12.30 bērniem piepū-
šamās atrakcijas, visām vecuma 
grupām individuālās un jautrības 
stafetes (jauktas komandas). Pulks-
ten 15.00 Minjonu triatlons bēr-
niem, pulksten 16.00 mini triat-
lons pieaugušajiem (skriešana, 
šķēršļu pārvarēšana, braukšana ar 
velosipēdiem).

Mosties, celies, atver durvis, nāc 
un piedalies – mēs gaidām Tevi, 
Tavu ģimeni un Tavus draugus! 
Uz tikšanos!

Pagasta svētku orgkomiteja:
Sīkāka informācija: 

• 26280656 pagasta pārvaldes va-
dītājs Pēteris Pētersons (par svētku 
norisi kopumā);
• 26365892 tautas nama vadītāja 
Dace Pieče (par kultūras aktivi-
tātēm un darbnīcu «Puķu spilven-
tiņi»);
• 20240606 brīvā laika organiza-
tore Silva Aušte (par sporta akti-
vitātēm);
• 26068289 lauku tūrisma speciā-
liste Sandra Pilskalne (par māj-
ražotāju tirdziņu). z

Mosties, celies, atver durvis un 
piedalies Kārķu pagasta svētkos!

Precizējums
Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenas Zvārtavas pagastā vienam 
iedzīvotājam mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās 
nav uzstādīti uzskaites mēraparāti, ņemot vērā dzīvojamo telpu 

labierīcības pakāpi.

Nr 
p. k. Labiekārtotības pakāpe

Ūdens 
patēriņa 

normatīvs
LBN 222-15, 

l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakal-
pojuma cena, EUR/
cilv. mēn. bez PVN

1
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, vietējo kanalizāciju 
(vannas vai dušas, tualetes ar ūdens 
novadu)

175 1.22

3
Savrupmājas ar centralizētu 
ūdensapgādi, vietējo kanalizāciju 
(vannas vai dušas, tualetes ar ūdens 
novadu)

200 1.40

4
Savrupmājas ar centralizētu 
ūdensapgādi, vietējo kanalizāciju (tu-
aletes ar ūdens novadu, bet bez 
vannām vai dušām)

150 1.05

5
Savrupmājas ar centralizētu 
ūdensapgādi, vietējo kanalizāciju (bez 
vannām vai dušām, tualetes ar ūdens 
novadu)

100 0.70

6
Ūdens patēriņa cena mājlopu 
novietnēs uz vienu liellopu vai 
brīvkrāniem ārpus ēkām

50 0.35

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I 
Valkā

2016.gada 30.jūnijā                  Nr.10

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 

2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8,5. §)

Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos 
noteikumos Nr.7 «Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 14.punkta «a» apakšpunktu  un 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 
Nr.735 «Noteikumi par publiskas personas zemes nomu» 18.punktu 

Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos 
Nr.7 «Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā» šādu grozījumu:

Papildināt ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
«2.6. zemes gabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-

saimniecība un kura invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi 
Manden.) – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne ilgāk 
kā 5 gadus no līguma noslēgšanas brīža, ja tiek veikti normatīvajos aktos 
noteiktie latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi».

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

Lai gan 1.septembris, šķiet, vēl ir 
tālu, ir jautājumi, kas vecākiem 

jāatrisina jau vasarā. Viens no šādiem 
jautājumiem ir ģimenes ārsta izziņa 
skolai. Tā skolai būs nepieciešama 
jau septembra pirmajās dienās.

Ģimenes ārsta izziņā jābūt no-
rādītai bērnu veselības grupai, pa-
matojoties uz kuru bērni tiek sadalīti 
veselības grupās sporta nodarbībās. 
Izziņā jāiekļauj arī ziņas, kas ne-
pieciešamas «Bērna medicīniskai 

kartei», kas glabājas skolā. Ģimenes 
ārsti par šo kārtību ir informēti.

Tā kā skolai nepieciešamajai iz-
ziņai nav noteikts konkrēts de-
rīguma termiņš, vizīti pie ģimenes 
ārsta variet ieplānot jebkurā no 
vasaras mēnešiem. Lai neradītu sev 
stresa pilnus brīžus augusta beigās 
vai septembra sākumā, izbaudiet 
vasaras brīvdienas, bet neatlieciet 
vizīti pie ģimenes ārsta uz pēdējo 
brīdi. z

Dodoties ar bērnu pie ģimenes ārsta, 
neaizmirstiet palūgt izziņu skolai!

Teksts: Sandra Pilskalne, 
Lauku tūrisma speciāliste

Teksts: Edīte Balode, sabiedrības veselības organizatore
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Valkas novada BJSS futbolisti 
starptautiska projekta ietvaros 

kopā ar Igaunijas, Baltkrievijas un 
Polijas komandām piedalījās bērnu 
futbola turnīrā, kas notika Polijas 
pilsētā Hajnuvkā 15.jūlijā.

Katrai komandai bija jāaizvada 
vairākas spēles. Valcēniešiem pir-
majā spēlē pretiniekos bija laukuma 
saimnieki – Hajnuvkas OSIR ko-
manda, kas uzreiz izmantoja savas 
priekšrocības: zināmu un pierastu 
laukumu un pazīstamu atmosfēru. 
Spēles gaitā valcēnieši pārņēma ini-
ciatīvu un guva vārtus; turpinājumā 
abas komandas cīnījās līdzvērtīgi, 
tomēr spēles izskaņā tika gūti arī ot-
rie vārti un svinēta uzvara. Labs 
sākums ir stimuls turpmākajām 
cīņām laukumā.

 Nākamie pretinieki bija Igaunijas 
komanda no Sūre-Jāni. Valkas fut-
bolisti demonstrēja pārliecinošu spē-
li, un likumsakarīgi tika izcīnīta uz-
vara ar 4:0. Dienas trešajā spēlē pre-
tinieki bija Baltkrievijas komanda no 
Kameņecas, spēlētāji bija ražena au-
guma, pat garākie mūsu komandas 
spēlētāji līdzās viņiem izskatījās 
mazi. Šai spēlei bija izšķiroša nozīme 
– tās uzvarētājs kļūst par visa turnīra 
uzvarētāju. Spēle izvērtās ļoti sa-
springta. Pretinieks izmantoja savas 
auguma priekšrocības, valcēnieši to 
kompensēja ar cīņassparu un paš-
atdevi laukumā, nevienā spēles brīdī 
mēs nepadevāmies un izveidojām 
vārtu gūšanas momentus. Spēlei tu-
vojoties beigām, aizvien vairāk bija 
manāms pretinieku fi ziskais pār-
svars, tāpēc, lai neļautu spēcīgajiem 
spēlētājiem gūt vārtus, Valkas fut-
bolisti atļāvās pārkāpt spēles notei-
kumus (turēja pretinieku, klupināja 
viņu). Sakārtojām aizsardzību un sa-

vus vārtus nosargājām. Kaut arī 
spēle beidzās ar rezultātu 0:0, tā bija 
mūsu komandas uzvara pār augumā 
un spēkā stiprāku pretinieku. Spē-
lētāji paši sev pierādīja: ja komanda 
ir vienota, tad panākt var daudz. 

Pēdējā spēlē tikāmies ar otru Balt-
krievijas komandu no Pružaniem. 
Spēles sākums parādīja, cik spēka ir 
atdots iepriekš. Mums bija noteikti 
jāuzvar, bet visu laiku bumba neli-
doja pretinieka vārtos. Tomēr iz-
paudās mūsu meistarība, un tika 
gūti tik nepieciešamie vārti. Spēlei 
beidzoties, tika svinēta uzvara ne 
tikai konkrētajā spēlē, bet arī visā 
turnīrā. Valcēnieši bija gandarīti un 
lepni par paveikto laukumā. Jā-

piebilst, ka līdz ar puikām futbola 
laukumā līdzvērtīgi cīnījās mūsu 
komandā iekļautā meitene.

Trešajā dienā, kas tika pavadīta 
Polijā, tika organizēts pludmales fut-
bola draudzības turnīrs. Laiks spē-
lētājus nelutināja, lija lietus, to-mēr 
pasākums izdevās, arī šeit mēs uz-
varējām.

Bez futbola sacensībām turnīra or-
ganizatori bija parūpējušies arī par 
dalībnieku atpūtas programmu. Pa-
bijām tuvākajā lielākajā pilsētā Be-
lostokā; vakarpusē tur skatījāmies 
Polijas līgas amerikāņu futbola su-
perfi nāla spēli. To bijām redzējuši 
tikai televīzijā, nu varējām visu re-
dzēt arī klātienē. Atmosfēra bija 

vienreizēja, to palīdzēja radīt šovs 3 
stundas jau pirms spēles sākuma, 
tomēr pašas spēles būtību mēs 
nesapratām. Bērniem bija iespēja arī 
2 reizes apmeklēt akvaparku, par to 
viņi bija vispriecīgākie.

Visas komandas vārdā lielu paldies 
saku Valkas novada domes izpild-
direktoram A.Cekulam, kurš pielika 
lielas pūles, lai braucienam tiktu no-
drošināts transports. Paldies šofe-
riem par izturību un pacietību! Pal-
dies visiem, kuri gan fi nansiāli 
atbalstīja, gan organizatoriski palī-
dzēja! Paldies bērnu vecākiem par 
atbalstu! Paldies visai komandai par 
izturību un lielisko uzvedību brau-
ciena laikā! z

No Polijas futbola turnīra atgriežas ar uzvaru
Teksts un foto: Valērijs Kriviņš

Valkas novada BJSS futbolisti kopā ar treneri Valēriju Kriviņu

No 1. līdz 3.jūlijam Valmierā norisinājās Lat-
vijas IV Olimpiāde, kurā kopumā piedalījās 

4724 dalībnieki, pārstāvot 94 pašvaldības. No tiem 
3729 ir sportisti, bet 995 ir treneri, apkalpojošais 
personāls, komandu vadība. 

Latvijas IV Olimpiādes programmā bija iekļauti 
26 Olimpiskie sporta veidi, no tiem Valmierā no-
tika badmintons, basketbols, bokss, futbols, hand-
bols, šosejas riteņbraukšana, svarcelšana, triat-
lons, vieglatlētika, volejbols, pludmales volejbols 
un airēšanas slaloms. Tāpat Valmierā notika 
Olimpiādē iekļautais neolimpiskais sporta veids 
– orientēšanās un arī paraugdemonstrējumi 
šahā.

No Valkas novada olimpiādē piedalījās viegl-
atlēti: Ilona Milberga – 10.vieta 3000 m skrējienā, 
Kristaps Āboliņš – 34.vieta 800 m skrējienā, Arnis 
Ozoliņš – 13.vieta 800 m skrējienā un 14.vieta 1500 
m skrējienā; Artūrs Meirēns – 14.vieta šķēpa me-
šanā ar rezultātu 53,43 m; Dins Demidočkins – 
10.vieta diska mešanā ar rezultātu – 41,29 m. 
Badmintonā Dāvis Lozda vienspēlēs ieguva dalīto 
9. – 16.vietu, savukārt jauktajās du-bultspēlēs 
kopā ar Daci Šneideri – dalīto 7. – 8.vietu. MTB jeb 
kalnu riteņbraucējs Ilgvars Šmits 30 km distancē 
ieguva 31.vietu. Golfa spēlē Valkas novadu 
pārstāvēja Māris un Zanda Simanoviči. Māris 
ieguva 22.vietu, savukārt Zanda – 9.vietu. Šaha 
paraugdemonstrējumos vislabāk veicās Mārim 
Koopam, kurš arī sev par pārsteigumu izcīnīja 
5.vietu, Strumpe Andis ierindojās 20.vietā un 
Vsevolods Dudzinskis – 50.vietā. Sieviešu kon-
kurencē šahā Ineta Rutina ieguva 10.vietu.

Pludmales volejbolā Gints Švecs kopā ar Tomu 

Dandenu diemžēl izkrita kvalifi kācijas turnīrā. 
Arī šoreiz Valkas novadam medaļas netika 

gūtas, bet kopš iepriekšējās pieaugušo olimpiādes 
novads varēja lepoties ar daudz vairāk sportisti-
em un pārstāvētajiem sporta veidiem.

Atsevišķi sporta veidi tika organizēti olimpiādes 
rīkotājpilsētas – Valmieras – sadarbības pašval-
dībās. Cēsīs norisinājās cīņa, džudo, loka šaušana, 
paukošana, MTB riteņbraukšana, taekvondo, 
teniss, kā arī neolimpiskais sporta veids – fl orbols. 
Jūrmalā norisinājās airēšana, kas tika organizēta 

Lielupē, bet Burtnieku novadā notika burāšanas, 
golfa, BMX riteņbraukšanas un stenda šaušanas 
sacensības. Kocēnu novadā ikviens varēja vērot 
jātnieku sporta sacensības, bet Rūjienā – regbiju. 
Smaiļošana un kanoe notika Limbažos, savukārt 
galda tenisa sacensības – Alojā. Rīgā Latvijas IV 
olimpiādes laikā norisinājās peldēšana un 
vingrošanas disciplīnas, bet sporta centrā «Kleis-
ti» notika sacensības jātnieku sportā. Valkā notika 
ložu šaušanas sacensības. z

Valcēniešu rezultāti Latvijas IV Olimpiādē
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes 
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja 
Foto: Aira Vērse

100 m sacensības skriešanas distancē dāmām

Sportā
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Līdz 14.augustam notiks Valkas 
novada pludmales volejbola 

tūres. Sacensības norisinās piecos 
posmos.

Pirmais posms notika 10.jūlijā 
Kārķos, 2.posms 23.jūlijā Valkas pa-
gasta Lugažos, 3.posms būs 31.jūlijā 
Vijciemā, ceturtais 7.augustā Ērģemē, 
savukārt 5.posms 14.augustā Valkas 
pludmales volejbola centrā.

Komandu reģistrācija no 10.00 līdz 
10.30, to izloze 10.40. Sacensību sā-
kums 11.00.

Sacensībās var piedalīties ikviens 
volejbola spēles cienītājs. Katrā ko-
mandā atļauts pieteikt 3 spēlētājus. 
Sacensībās varēs izvēlēties sev vē-
lamo grupu Tautas vai Meistaru 
grupu.  

Dalības maksa 6 EUR no ko-

mandas. 
 Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: 

sports@valka.lv, tajā norādīt koman-
das nosaukumu un spēlētāju vārdus, 
uzvārdus. Komandas dalībniekiem 
vēlami vienādas krāsas krekliņi.

Sacensības organizē un vada Val-
kas novada dome sadarbībā ar pa-
gastu sporta organizatoriem. Sacen-
sību galvenais tiesnesis – Māris 
Koops, sekretāre – Vēsma Selga.

Volejbola tūres mērķi un uzdevu-
mi ir veicināt visa vecuma cilvēku 
iesaistīšanos aktīvā nodarbē, po-
pularizēt pludmales volejbolu, kā 
sporta veidu, un virzīt iedzīvotājus 
veselīgam un aktīvam dzīves-
veidam.

Vairāk informācijas www.valka.lv, 
sadaļā Nolikumi z

Valkas novada pludmales volejbola tūres 2016

8. un 9.jūlijā Valkas šautuvē no-
tika Latvijas un Igaunijas 

atklātās starptautiskās sacensības 
«Valga-Valka Open Shooting 2016».  
Sacensības bija labi apmeklētas, 
kopumā tajās piedalījās 68 cilvēki, 
no tiem 39 Latvijas un 29 Igaunijas 
pārstāvji. Dalībnieki startēja četrās 
vecuma grupās gan vīriešiem, gan 
sievietēm. Sacensību dalībniekiem 
pēc starta bija iespēja salīdzināt savu 
rezultātu ar Latvijas 4.Olimpiādes 
dalībnieku rezultātiem, kuras Val-
kas šautuvē norisinājās no 1. – 3.jū-
lijam. 

Mūsu pusē šoreiz palika tikai di-
vas medaļas: sudraba Antrai Milber-
gai un bronzas Ditai Bambei.  

Veiksmīgi starti arī bija Ilonai Mil-
bergai, Aijai Rullei, Laurai Krastiņai, 
Aivim Krūkliņam, kas attiecīgi ie-
ņēma 4.vietas. 

Šautuves vadītājs Dzintars Stočka 
pastāstīja, ka dzirdējis atzinīgus 
vārdus gan no olimpiešiem, gan Val-
ga - Valka Open Shooting 2016 sa-
censību dalībniekiem par pilnvērtīgi 
un profesionāli aprīkoto Valkas šau-
stuvi, kas vieš cerību, ka nākamajā 
gadā vairums medaļu paliks tepat 
Valkā. 

Visiem interesentiem, kas inte-
resējas par šaušanas iespējām Val-
kas šautuvē informāciju iespējams 
atrast www.valka.lv/Sports/Sporta 
iespējas Valkas novadā z

Ar gandarījumu par kuplo apmeklējumu noslēgušās šaušanas sacensības
Teksts un foto: Evija Smane

Viens no sacensību dalībniekiem – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents 
Armands Krauklis, gaida sacensību startu
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«Lugažu muižas» parkā 
16.jūlijā 15.reizi notika Val-

kas pagasta sporta spēles. Kā jau ju-
bilejas reizē pienākas, tās pulcēja 
īpaši lielu dalībnieku skaitu. Dalībai 
sacensībās bija pieteikušās 13 ko-
mandas, uzreiz gan jāteic, ka sa-
censībās līdz galam izturēja 12.

Visas dienas garumā noritēja sa-
censības 9 sporta veidos, kuri bija 
sadalīti mazajos un lielajos sportos. 
Tradicionāli visas komandas vis-
pirms izspēlēja «mazos» sportus. Sa-
censību veidā, kas saucās «ačgārnie 
metieni», paši ātrākie bija komanda, 
kura ar nosaukumu «Vecie buki» ir 
startējusi visus 15 gadus. Šīs koman-
das kodols ir palicis nemainīgs. 
Molkky ķegļu spēlē, kura tika spēlēta 
pēc īpaši pielāgotiem noteikumiem 
pagasta sporta spēlēm, vistrāpīgākie 
ķegļu gāzēji bija komandā «Skud-
rulāči». Šī komanda pagasta sporta 
spēlēs startēja pirmo reizi. Ja pārējie 
sporta veidi mainās, tad nemainīga 
palikusi šautriņu mešana. To darot 
brīvā dabā laika apstākļi, protams, 
ietekmē rezultātu. Meistarību neno-
slēpsi, un komanda «Zigis un pārējie 
«Ņ»» šajā disciplīnā bija labākie. Ko-
mandas saliedēšanas sporta veidā ar 
nosaukumu «cītīgie glābēji», vissa-
liedētākā un ātrākā bija Vaļģu ģi-
menes komanda «Pērkoni». Šī nebija 
izņēmuma komanda, kuras kodolu 
veidoja viena ģimene. Komandā «Zi-
gis un pārējie «Ņ»» bija pārstāvētas 
Studentu ģimene, bet komandā 
«Spēriens» Empeļu ģimene. Visvai-
rāk pārstāvētā ģimene, tiesa, gan 
vairākās komandās, bija Zandersonu 
ģimene. Kā nākamā sporta veida 
pietura sekoja basketbola metieni. 
Šeit precīzākie bija komanda ar 
izaicinošo nosaukumu «Nav iera-
dušies». Kā vēlāk izrādījās, nevis viņi 
neieradās, bet devās prom, pirms 
sākās izšķirošās spēles. Pēdējā 
«mazā» disciplīnā nu jau vairākus 
gadus nemainīgi ir traktora vilkšana. 
Rezultāti šajā veidā ir vislīdzīgākie, 
tomēr stiprajiem «Bombītājiem» arī 
šogad izdevās būt par citiem āt-
rākiem.

Pēc kopējām pusdienām sākās 
spraigākā sacensību daļa. Šogad tika 
spēlēta «tautas bumba», kur ļoti 
spraigā cīņā uzvarēja «Bombītāji», 

pieveicot fi nālā komandu «Kaplis un 
viņa komanda». Trešie palika ko-
manda «Turna», kura startēja pirmo 
reizi. Arī veiklības stafetē izvērtās 
ļoti sīva cīņa, un atkal labākie bija 
«Bombītāji». Šoreiz viņiem, par nieka 
3 sekundēm, piekāpās «Turna». Trešo 
rezultātu uzrādīja «Spēriens». Visas 
dienas garumā sacensību vietā bija 
daudz līdzjutēju, visvairāk ieradās 
tieši uz sacensībām «Virves vilkšana». 
Kā jau mēdz būt nopietnās sacensībās, 
favorīti bija jau zināmi. Visiem in-
teresēja, vai «Vecie buki» arī šogad 
būs stiprākie, vai tomēr kāds viņus 
no šī troņa gāzīs. Pēc ļoti, ļoti sīvas 
cīņās, tapa skaidrs – ne šoreiz. Ļoti 
iespējams, ka visus 15 gadus tieši ko-
manda «Vecie buki» (šogad – Inga 
Kārkliņa, Ligita Gailīte, Inta Skras-
tiņa, Egils Zandersons, Jānis Or-
leans, Juris Mencis, Gundars Gulbis) 
ir bijusi pati stiprākā komanda virves 
vilkšanā. Šogad, tāpat kā pagājušajā 
gadā, tam ļoti tuvu bija «Zigis un 
pārējie «Ņ»». Trešo vietu godam 
nopelnīja jau vairākkārt pieminētie 
«Bombītāji».

Necerēti lielā dalībnieku skaita un 
līdzīgo cīņu dēļ, sporta spēles maz-
liet ievilkās. Divas stundas vēlāk, 
nekā bija plānotus tika uzzināts 
kopvērtējums un uzvarētāji 15.Val-
kas pagasta sporta spēlēs. Tā bija ko-
manda «Bombītāji» (Edgars Zalu-
žinskis, Dzintars Teteris, Raivis An-
drējevs, Andrejs Maļukovs, Simona 
Mamatkulova, Signe Zalužinska, 

Līga Mežule). Otro vietu ieguva, 
kaimiņu pagasta komanda «Turna» 
(Līva Kreile, Ilze Miķelsone, Elīna 
Sula, Mārtiņš Beiša, Madis Oskars 
Miķelsons, Artūrs Beiša, Roberts 
Kreilis), bet trešie bija «Zigis un 
pārējie «Ņ»»( Dace Studente, Agnese 
Studente, Madara Zviedre, Kaspars 
Krūmiņš, Artūrs Jeršovs, Aigars 
Āboliņš).

Kā jau jubilejas reizē pienākas, pēc 
sporta spēlēm bija arī balle. Tā sākās 
ar netradicionālu priekšnesumu – 
aktivitāti, ar nosaukumu «Teātris 
sports». To sanākušajiem «skatītā-
jiem» vadīja amatierteātra «Rūdis» 
dalībniece Baiba Karpova. Vakarā 

izturīgākie no sportotājiem, un tādu 
bija vairāk, kā 70, apmeklēja arī 
zaļumballi, kura notika «Lugažu 
muižas» pagalmā.

Paldies, visiem, kas ņēma aktīvu 
līdzdalību sporta spēļu organizēšanā 
un vadīšanā, visiem tiesnešiem, kuri 
pārstāvēja pagasta pārvaldi un 
brīvprātīgajiem palīgiem. Paldies arī 
«Lugažu muižas saieta nama» va-
dītājai Līvai Kalniņai par aktīvo 
līdzdalību.

Vislielākais paldies sacensību da-
lībniekiem! Tiekamies citos sporta 
pasākumos, un protams, nākamajās 
Valkas pagasta sporta spēlēs! z

Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta 
sporta organizators 

Valkas pagasta 15.sporta spēļu atklāšana

Valkas pagasta 15.sporta spēlēs atkal uzvar «Bombītāji»

Traktora vilkšana izrādījās viena no izšķirošajām sacensību disciplīnām

9.jūlijā par godu Valkas pilsētas stadiona 10 gadu jubilejai norisinā-
jās pirmais Valkas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā, kurā 

piedalījās dalībnieki no Smiltenes, Valmieras, Tukuma, Ogres un Rīgas 
Viktora Lāča sporta skolas. Pa dalībniekam startēja arī no kaimiņpilsē-
tas Valgas un Šauļiem (Lietuva).

Šīs sacensības bija nozīmīgas ar to, ka daži vieglatlēti cerēja izpildīt 
normatīvus, kas ļautu startēt Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs. Talantī-
gais augstlēcējs Juozas Baikštis no Lietuvas centās pārvarēt 2,16 metrus, 
kas diemžēl, viņam neizdevās, bet izdevās uzstādīt Valkas pilsētas sta-
diona rekordu pēdējo gadu laikā – 2,06 m. Tāpat normatīvu neizdevās 
izpildīt Madarai Onužānei – Saliņai no Rīgas, kurai augstlēkšanā vaja-
dzēja sasniegt 1,86 metrus.

Valkas novada veterānu sportistiem šīs sacensības bija nozīmīgas, 
gatavojoties sacensībām Latvijas sporta veterānu – senioru savienības 
53.sporta spēļu fi nālsacensības Aizkrauklē. z

paraksts

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas 
vadītāja Foto: Evija Smane 

Valkas novada atklātajā čempionātā piedalās 
vieglatlēti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas

Sportā
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2.jūlijā Viļņā risinājās Baltijas 
Valstu čempionāts vieglatlēti-

kā veterāniem, kurā kopumā pieda-
lījās 182 sportisti no 7 valstīm. Vis-
kuplāk pārstāvēta bija delegācija no 
Latvijas – 70 sportisti, Lietuvas – 48, 
Igaunijas – 44, Baltkrievijas – 12, 
Krievijas – 5, Ukrainas – 2 un viens 
pārstāvis no Somijas.

Sacensības tika rīkotas pēc starp-
tautiskiem vieglatlētikas veterānu 
sacensību noteikumiem, uzrādīto 
rezultātu rēķinot pēc koefi cienta.

No Valkas novada čempionātā pie-
dalījās seši sporta veterāni: Aija Lāce 

– 1500 m un 3000 m skrējienā, Anta 
Mincāne - 5000 m soļošanā un 800 m 
skrējienā, Aldis Dainis – 400 m un 
800 m skrējienā, Tālis Auniņš – 100 
m, 200 m, 400 m skrējienā un Latvi-
jas veterānu pirmās komandas sa-
stāvā 4 x 100m stafetes skrējienā, 
Ēriks Jukāms – 5000 m soļošanā, 
Ivars Stahovskis – lodes grūšanā, 
šķēpa un diska mešanā.

Novada sporta veterāni atgriezās 
mājās ar vienu zelta medaļu (Tālis 
Auniņš – stafetē), divām sudraba 
medaļām (Aija Lāce – 1500 m un 
3000 m skrējienā) un vienu bron-
zas medaļu (Aldis Dainis-800 m 
skrējienā). z

Novada sporta veterāni no starptautiska 
čempionāta pārved medaļas

Teksts: Tālis Auniņš

Sestdien, 13.augustā Valkā pie 
atpūtas vietas «Zāģezers» no-

tiks sacensību seriāla «Valkas četr-
cīņa - 2016» trešais posms MTB jeb 
kalnu riteņbraukšana. Sacensību re-
ģistrācija un numuru izņemšana no 
plkst. 9.30 līdz 10.40. Starts tiks dots 
plkst. 11.00.

Distances garumi būs 42 km (lielā 
četrcīņa), 21 km (mazā četrcīņa) un 
10 km (veselīgas tautas klase), kā arī 
notiks sacensības bērniem no 3 līdz 
9 gadu vecumam.

Iepriekš reģistrējoties līdz 12. au-

gustam plkst. 14.00, dalības maksa 
sākot no 0,30 EUR bērniem, 1,00 
EUR pieaugušajiem. Sacensību dienā 
dalības maksa būs lielāka. 

Bērniem līdz 7 gadu vecumam – 
bez maksas! Pensionāriem tiks pie-
mērota atlaide.

Iepriekšēja reģistrācija un vairāk 
informācijas par vērtēšanas sistēmu 
un noteikumiem www.valka.lv sa-
daļā «sports».

Sacensības organizē un atbalsta 
Valkas novada dome. z

Notiks trešais posms MTB jeb 
kalnu riteņbraukšanā

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

Sportā



Nr. 81 2016.gada 27.jūlijā10 Kultūras dzīvē

Grupas «bet bet» jubilejas 
koncerts Valkā

Valkas novadpētniecības mu-
zejā uzsākts darbs pie pa-

stāvīgās ekspozīcijas «Valka – Latvi-
jas neatkarības idejas šūpulis» iz-
veides, kas notiek Latvijas valsts 
simtgades pasākuma «Kur Latvija 
sākas» ietvaros.

Pastāvīgo ekspozīciju «Valka – Lat-
vijas neatkarības idejas šūpulis» plā-
nots veidot kā stāstu par Latvijas 
valstiskuma dibināšanu, īpaši ak-
centējot Latviešu Pagaidu Nacionālās 
padomes darbību un latviešu ka-
raspēka vienības – Ziemeļlatvijas 
brigādes – organizēšanu Valkā. Bla-
kus tradicionālajiem krājuma priekš-
metu eksponēšanas paņēmieniem, 
ekspozīcijā tiks iekļauti interaktīvi 
multimediju risinājumi.

Ekspozīcijas iekārtošanu veic SIA 
«MF7», kas uzvarēja 2015.gada Val-
kas novada domes izsludinātajā me-
tu konkursā «Valkas novadpētnie-
cības muzeja ekspozīcijas «Valka – 
Latvijas neatkarības idejas šūpulis» 
mākslinieciskā koncepcija».

SIA «MF7» piedāvātais mākslinie-
ciskais risinājums – koncepcija bals-
tīta sajūtās. Autori tās nosaukuši par 
ceļa, padomes, štāba un mājas sa-
jūtām. Piedāvājumā var lieliski sa-
just tā laikmeta noskaņas – politiku, 
tautas izmisumu, patriotismu, pa-
cēlumu un māju sajūtu.

Pastāvīgo ekspozīciju «Valka – Lat-
vijas neatkarības idejas šūpulis» 

paredzēts atklāt 2017.gada no-
vembrī.

2016.gadā plānots veikt ekspozīci-
jas telpas vēsturiskā veidola atjau-
nošanu, digitālās ekspozīcijas daļas 
dizaina un satura izstrādi, foto-
materiālu, dokumentu, tekstu gra-
fi skā noformējuma izstrādi, sarež-
ģītāko un darbietilpīgāko ekspozī-
cijas daļu (stendu) izgatavošanu.

Vienai no pastāvīgās ekspozīcijas 
daļām «Ziemeļlatvijas brigādes ko-
mandcentrs» top telpiski smilšu 
maisu krāvumu atveidojumi no stu-
ka – ģipša un kaļķa masas. Maisu 
krāvumi balstīs štāba galda plakni, 
uz kuras izvietos konkrētas kara-
darbības epizodes maketu. Līdzīgā 
plastikā veidos arī komandcentra 
sienu, kurā būs ierakstīti 90 karavīru 
– novadnieku vārdi, kas apbalvoti ar 
Lāčplēša kara ordeni. 

Ekspozīcijas «Valka – Latvijas ne-
atkarības idejas šūpulis» izveidošanu 
fi nansiāli atbalsta Latvijas republi-
kas Kultūras ministrija un Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. z

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste

Valkas novadpētniecības 
muzejā top jauna ekspozīcija

Valkas brīvdabas estrādē 21.au-
gustā plkst. 18.00 grupas «bet 

bet» notiks lielais jubilejas koncerts.
Sagaidot savu 25 gadu pastāvēšanas 

jubileju, grupas «bet bet» dalībnieki ir 
apzinājuši vietas Latvijā, kurās šajos 
gados grupa nav uzstājusies, tāpēc 
nolemts «Lielos jubilejas koncertus» 
rīkot tieši tur, vietās, kurās grupa līdz 
šim nav muzicējusi nekad, vai arī 
darījusi to ļoti, ļoti reti.

Lielajos jubilejas koncertos grupa 
plāno izpildīt sava jaunākā albuma 
«Vasara nebeigsies nekad» program-
mu, kas būs papildināta ar grupas 
lielākajiem hitiem – «Diena», «Kāpēc 
man nav sarkans mersedess», «Vakara 
vējā», «Mazs cinītis», «Es tevi nemīlu», 
«Mēmā dziesma» un daudzām citām 
pazīstamām dziesmām.

Pēc katra koncerta grupa ieplānojusi 
tikties ar saviem klausītājiem, sniegt 
autogrāfus uz jaunā albuma, kā arī 
prezentēt grupas bundzinieka Gun-
tara Rača dzejoļu un dziesmu grāmatu 
«Laikam laika nav». Par koncertiem 
informēt solījies «Latvijas radio 2»! 

Pēc šīs turnejas grupa dosies ierak-
stu studijā un gatavos jaunu Ziemas-
svētku programmu.

Grupa «bet bet» dibināta 1991.gada 
pavasarī. Tas notiek, sadaloties tolaik 
jau populārajām grupām «Jauns Mē-

ness» un «Zodiaks». Pēc pirmās ASV 
turnejas «Jaunu Mēnesi» pamet Gun-
tars Račs (bungas, balss), Aivis Kal-
vāns (bass) un Uģis Tirzītis (ģitāra, 
balss). Savukārt, atgriežoties no Ame-
rikas, arī grupas «Zodiaks» «pirmā 
vijole» Zigfrīds Muktupāvels (balss, 
vijole, taustiņi) nolemj meklēt citus sa-
biedrotos. Kāda 1991.gada marta dienā 
visi satiekas mazā Rīgas pagrabiņā, 
kurā dzīvo Guntars, un vienojas par 
jaunas grupas izveidi. Tolaik neviens 
pat nenojauš, ka grupa ar pavisam 
nelielām sastāva maiņām, spēs notu-
rēties un kopā muzicēt 25 gadus, iz-
dodot 8 studijas albumus un 4 labāko 
dziesmu izlases. Jaunākais albums 
«Vasara nebeigsies nekad» nāca klajā 
2015.gadā un tajā iekļautā dziesma 
«Mazs cinītis» šobrīd ir viena no pie-
prasītākajām dziesmām latviešu va-
lodā Latvijā.

2006.gadā grupas basģitārista vietu, 
nomainot Aivi Kalvānu, ieņem Andris 
Alviķis, un nu jau 10 gadus grupas 
sastāvs ir nemainīgs. Ceturtdaļgad-
simta laikā grupa ir apbraukājusi vai 
visu Latviju, uzstājusies Polijā, Zvied-
rijā, Somijā un Īrijā.

Biļešu iepriekšpārdošana: www.
bilesuparadize.lv 4,99 eiro; Valkas 
pilsētas kultūras nama kasē 5 eiro. z
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Valkaspilsēta
Sarma Saukuma 01.08., Nadežda Bogdanova 
01.08., Aivars Auzukalns 02.08., Haralds Eglīte 
04.08., Silvija Stolbova 05.08., Saulcerīte Pole 
06.08., Vladislavs Maļcevs 06.08., Inguna 
Medne 07.08., Raitis Vītols 07.08., Gatis Leitis 
07.08., Rita Butane 07.08., Andris Kārņups 
08.08., Edgars Posse 09.08., Viktors Pankra-
tovs 09.08., Nadežda Korņējeva-Krūmiņa 
11.08., Jevgēnijs Derjabins 12.08., Arnis 
Bērtulis 12.08., Meldra Cimdiņa 13.08., Indra 
Meļķe 13.08., Staņislavs Bažanovs 15.08., Vik-
tors Kostovs 15.08., Marija Plūmīte 15.08., Ai-
vars Zauss 15.08., Aleksejs Veličko 15.08., 
Arnis Jurģis 16.08., Juris Rusmanis 17.08., 
Oļegs Seļaņins 17.08., Vladimirs Sidorovs 
18.08., Svetlana Barinova 19.08., Dzintars 
Leinis 19.08., Jekaterina Gladiņica 19.08., As-
tra Labuce 21.08., Gaļina Rapanoviča 21.08., 
Janina Žilinska 21.08., Nikolajs Ivanovs 22.08., 
Valija Iļjina 22.08., Daiga Sondare 23.08., 
Valdis Grahoļskis 24.08., Viktors Karelis 
24.08., Dace Skutāne 25.08., Tatjana Saharova 
26.08., Elvita Seržante 28.08., Jānis Spuldze-
nieks 28.08., Aina Lase 28.08., Normunds Bri-
cis 29.08., Vija Biseniece 29.08., Andrejs An-
drejevs 30.08., Iveta Poriete 30.08., Rita Karl-
sone 30.08., Skaidra Smeltere 31.08., Biruta 
Lesnova 31.08.

Ērģemespagasts
Aivars Breģis 01.08., Edgars Viļķins 06.08., 
Anatolijs Goļmakovs 09.08.,Valdis Ābele 
12.08., Skaidrīte Blauberga 20.08., Valdis 
Strazdiņš 23.08., Laimis Luters 25.08., Astra 
Paulīte 29.08.

Kārķupagasts
Valdis Balodis 12.08., Biruta Kalniņa 19.08., 
Līga Šutoviča 26.08., Aivars Soks 28.08.

Valkaspagasts
Marija Prikazčikova 03.08., Aleksandrs Ma-
ričevs 09.08., Ruta Šņore 14.08., Aivars Egle 
19.08., Argods Cecers 27.08., Inta Kočetkova 
29.08.

Vijciemapagasts
Mārtīte Sokova 27.08., Ņina Augustovska 
30.08., Ruta Rezgale 07.08.

Zvārtavaspagasts 
Inguna Kalniņa 31.08.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Val kas no va da 
Dzimtsarakstunodaļā

no 16.06.2016. līdz 15.07.2016.reģistrēti9
bērni:4meitenītes–Denīza, Dārta, Laura, 

Madaraun5zēni–Rūdolfs, Ernests, 
Kristers Alekss, Martins, Toms

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža:4300 eks.

Izdevējs:Valkasnovadapašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Materiālusapkopoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Evija Smane. tālr. 26444002

e-pasts: evija.smane@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību 

atbild raksta autori. 

Iespieststipogrāfijā
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika:Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643

Sveicam JUBILĀRUS!

Aizvadītimūžībā
ValkasnovadaDzimtsarakstunodaļā
16.05.2016. līdz 15.06.2016.

16mirušie–Ruta Aspere (1937.), Lauma Bace 
(1931.), Klavdija Baļina (1930.), Genovefa 
Bureļa (1934.), Laimons Cekuls (1952.), Maija 
Feldmane (1933.), Velta Ģērmane (1954.), Uno 
Kosemjae (1954.), Sofija Medvedeva (1933.), 
Ilgonis Niedra (1951.), Elita Rusmane (1943.), 
Viesturs Sils (1935.), Jānis Siņicins (1953.), 
Pēteris Skruodis (1957.), Guna Tuča (1933.), 
Indulis Vītoliņš (1931.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Ar 8.augustu SEB bankas filiāle Smiltenē 
mainīs darba formātu, lai turpmāk veltītu 

vairāk laika klientu konsultēšanai par ar finansēm 
saistītajiem jautājumiem. Filiāles darbinieki vairs 
nepiedāvās ar skaidru naudu saistītos pakalpo-
jums. Ikdienas norēķinus un darījumus ar skaidru 
naudu klienti varēs ērti veikt, izmantojot filiāles 
telpās pieejamo internetbankas termināli vai arī 
kādu no Smiltenē esošajiem SEB bankomātiem:
-	 naudas iemaksas un izmaksas bankomāts 
tirdzniecības centrā Baz-nīcas laukumā 2;
-	 naudas izmaksas bankomāts SEB filiālē Dārza 
ielā 11;
-	 naudas izmaksas bankomāts Daugavas ielā 1a.

Turpmāk filiāles darbinieki veltīs vairāk laika 
finanšu konsultācijām gan privātpersonām, gan 

uzņēmējiem par jautājumiem, kas saistīti ar:
-	 mājokļa iegādi vai remontu;
-	 automašīnas iegādi līzingā;
-	 patēriņa kredīta saņemšanu;
-	 internetbankas un maksājumu karšu lie-
tošanu;
-	 finanšu risinājumiem uzņēmuma izaugsmei.

Filiāles darba laiks saglabāsies nemainīgs – dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. No 4.augusta 
klientiem filiālē būs pieejama arī pašapkal-
pošanās zona ar naudas iemaksas un izmaksas 
bankomātu un internetbankas termināli, un tā 
darbosies nepārtraukti – 24 stundas diennaktī, 
septiņas dienas nedēļā.

Tiekamies SEB bankā! z

SEB filiāle Smiltenē turpmāk 
fokusēsies uz konsultāciju sniegšanu

AS «Sadales tīkls» sniedz noderīgus pado-
mus iedzīvotājiem, lai sagatavotos jauna-

jiem elektrības sadales tarifiem, kas stāsies spēkā 
1.augustā.

Pirmos elektrības rēķinus no elektrības 
tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, 
iedzīvotāji saņems septembra sākumā. Līdz šim 
iedzīvotāji maksāja par katras patērētās elektrības 
kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā 
iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par 
elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas 
ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu 
un maksas par elektrības piegādi atbilstoši pa-
tērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā 
ir samazināta par līdz pat 22%.

Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fiksētās 
ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs 
elektrības gala rēķina pieaugumu par, piemēram, 
1,50, ietverot PVN, mājsaimniecībām vienfāzes 
pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, 
lai samazinātā maksa par elektrības piegādi pie 
vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu 
fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un 
negatīvi neietek-mētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro 
pieaugums ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, 
kuros elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 
120 000 klientu objektu ir tā dēvētie «nulles» un 
ļoti zema patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem 
objektiem ir dzīvokļi pilsētās.

Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, 
tiks nodrošināts taisnīguma princips elektrības 
piegādes maksai visām mājsaimniecībām – sākot 
ar 1.augustu, tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs 
jāmaksā arī par tiem, kas elektrību netērē, bet 

kuriem tik un tā AS «Sadales tīkls» ir jā-nodrošina 
pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un 
skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam nav 
«nulles» pieslēgums, pie vidēja elektrības patēriņa 
samazinātā maksa par elektrības piegādi faktiski 
kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par pie-
slēgumu. 

Lai klienti ātri un ērti varētu noskaidrot 
elektrības rēķina izmaiņas, AS «Sadales tīkls» 
iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu 
tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Kalkulatoram 
ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai vien-
kārši nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Kalkula-
tors ir izvietots mājaslapā www.sadalestikls.lv 
klientu apakšsadaļā pie informācijas par tari-
fiem.

Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams slodzes 
aprēķina kalkulators, ar kura palīdzību jebkurš 
klients var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie 
parametri ir nepieciešami konkrētajam mājoklim. 
Līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkula-
tors kļūst aktuāls gandrīz ikvienai mājsaimniecī-
bai, jo vienkāršā veidā un pietiekami ātri ļaus sa-
prast, vai šodienas realitāte nav pavisam cita, 
salīdzinot ar agrākajiem aprēķiniem. AS «Sadales 
tīkls» aicina ikvienu klientu izmantot abus kalku-
latorus un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz 1. 
augustam nav vērts sakārtot savu saimniecību un 
ierīkot pareizu elektroenerģijas pieslēgumu, sa-
mazinot vai, gluži pretēji, palielinot pieslēguma 
jaudu atbilstoši mājsaimniecības vajadzībām.

Visa informācija par AS «Sadales tīkls» līdz-
svarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma 
mājaslapā www.sadalestikls.lv z

Jaunie elektrības sadales tarifi – 
noderīgi padomi

Autoceļa A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas 
robeža asfaltbetona segas pastiprināša-

nas būvdarbu dēļ laika posmā no 2016.gada 
18.jūlija līdz 30.novembrim gaidāmas izmaiņas 
četru SIA «VTU Valmiera» apkalpoto maršrutu 
reisu izpildes laikos. Tiks grozīti 20 reisu, kas 
tiek izpildīti virzienā no Rīgas uz Valmieru, au-
tobusu izbraukšanas laiki no pieturvietām, kas 
izvietotas ceļa posmā Jugla – Saulītes.

Ceļa remontdarbu laikā sabiedriskā transpor-
ta kustība plānota tā, lai maršruta Nr. 7599 Rīga 
– Valmiera, Nr. 7600 Rīga – Valka, Nr. 7743 Rīga 
– Rūjiena un Nr.7744 Rīga – Mazsalaca – Rūjiena 
autobusu izbraukšanas laiks no Rīgas Starp-
tautiskās autoostas netiktu mainīts. Savukārt, 
sākot no pieturvietas Jugla (Rīga) līdz pieturvi-

etai Saulītes (Kocēnu novads), četru minēto 
maršrutu 20 reisu autobusi izbrauks piecas mi-
nūtes agrāk. Attiecīgajā laika periodā autobusu 
pienākšanas laika Valmieras autoostā izmaiņas 
nav plānotas, tomēr kavēšanās ceļa remontdar-
bu dēļ ir iespējama.

Autoceļa A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas 
(Valka) robeža asfaltbetona segas pastipri-
nāšanas būvdarbi norisināsies posmā no 60,20. 
līdz 79,45. kilometram.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus 
jautājumu gadījumā sa-zināties ar SIA «VTU 
Valmiera», zvanot pa tālruni 64222021 vai raks-
tot uz e-pasta adresi info@vtu-valmiera.lv. z

Valsts SIA «Autotransporta direkcija» 

Ceļa remontdarbu laikā gaidāmas izmaiņas 20 
reisos virzienā no Rīgas uz Valmieru
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LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises 

laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet 
informācijai www.valka.lv vai interesējieties 

pie pasākuma rīkotājiem!

Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

Valkas novadpētniecības 
muzejā

B ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

Val kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

• Līdz 29.oktobrim – izstāde «Pa-
domju laika sadzīves priekšmeti».
Ieejas maksa: 0,75 eiro; pensionāriem, 
studentiem, skolēniem 0,30 eiro.
Muzeja darba laiks:

otrdienās – piektdienās no plkst. 
11.00 līdz 18.00;
sestdienās, svētdienās no plkst. 
10.00 līdz 16.00.

• 6.augustā plkst. 18.00 Valkas 
brīvdabas estrādē – Melodiskās 
mūzikas svētki «Vilciens Rīga - Val-
ka». Biļetes iepriekšpārdošanā – Val-
kas pilsētas kultūras nama kasē; 
biļetes cena 5 eiro. Pasākuma dienā 
biļetes cena 7 eiro. Bērniem līdz 7 
gadu vecumam ieeja bez maksas.
• 21.augustā plkst. 18.00 Valkas 
brīvdabas estrādē – grupas «bet 
bet» «Lielais jubilejas koncerts». 
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas 
pilsētas kultūras nama kasē un 
www.bilesuparadize.lv; biļetes cena 
5 eiro.

• Līdz 31.augustam – izstāde «Pa-
zīsti Latvijas kokus un puķes»: Ilo-
nas Krastiņas herbārija kolekcija.

No 3. līdz 31.augustam • – izstāde 
«Es atgriežos vienmēr!»: «Bume-
rangam» – 30.

No 22. līdz 25.augustam • – jauno 
grāmatu dienas. Jauno grāmatu iz-
sniegšana 26.augustā.

26.augustā plkst. 18.00 • – tikšanās 
ar ceļotāju, grāmatas «Pakistānas 
piezīmes. Aiz priekškara» autoru 
Aināru Kadišu.

• No 1. līdz 31.augustam – izstāde 
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2016» grāmatu kolekcija: lasi un 
izvēlies savu vērtīgāko grāmatu!
• 2.augustā plkst. 11.00 – bērnu 
zīmējumu izstādes «... kur ir Valka?» 
slēgšanas pasākums un pikniks 
estrādē.

• 6.augustā plkst. 10.00 Vijciema 
pamatskolas sporta laukumā pagas-
ta sporta svētki.
• 11.augustā plkst. 9.00 Vijciema 
pagasta centrā Puķu tirdziņš.
• 12.augustā plkst. 19.00 Vijciema 
tautas namā Vijciema amatierteātra 
«Čiekurs» pirmizrāde M.Zīverts 
«Ķīnas vāze».
• 13.augustā plkst. 13.00 Vijciema 
kapos Kapusvētku Dievkalpojums.
• 13.augustā plkst. 22.00 Vijciema 
tautas namā balle. Spēlē grupa 
«Bruģis».

• 30.jūlijā Zvārtavas pagasta 
amatierteātra «Latviānis» izrāde 
«Kāzas Bazūnēs». Pēc izrādes balle 
kopā ar muzikālo duetu «Ceļotāji» 
(pasākuma norises vieta un laiks 
tiks precizēts). 

• No 1.augusta otrā stāva izstāžu 
zālē būs apskatāmas Valkas mākslas 
skolas «Vasaras prakse» darbu iz-
stāde.
• 20. augustā Minjonu ballīte bēr-
niem ar radošām darbnīcām, spēlēm, 
zirgiem un jautrošanos ar Minjonu 
draugiem!
• 27.augustā plkst. 20.00 «Lugažu 
muižas» parkā brīvdabas kino. Va-
kara noslēgumā plkst. 22.00 muižas 
parkā balle ar galdiņiem.

• 30.jūlijā Ērģemes pilsdrupās:
– plkst. 17.00 Jāņa Paukštello kon-
certs;
– plkst. 18.00 Turnas tautas nama 
bērnu dramatiskā kolektīva izrāde 
«Trīs siventiņi»;
– plkst. 19.00 Ērģemes pagasta 
pašdarbnieku un viņu draugu kon-
certs «Kopā jautrāk»;
– pēc koncerta ap plkst. 21.00 
zaļumballe kopā ar grupu «Rolise» 
Ieejas maksa: ziedojums Ērģemes 
pilsdrupu labiekārtošanai;
– pasākumā darbosies bufete.

• 12. un 13.augustā Kārķu pagasta 
svētki:

12.augustā:
– plkst. 13.00 Dabas koncertzāles 
rotāšana;
– plkst. 18.00 tautas volejbols (4: 
4);
– plkst. 20.00 Dabas koncertzālē 
Beverīnas novada Kauguru pagas-
ta amatierteātra «Vīzija» A.Upīša 
viencēlienu «Dzimumdienas rītā» 
un «Ragana» izrādes.

13.augustā:
– plkst. 6.00 rīta kafi ja satiktajiem 
iedzīvotājiem;
– plkst. 8.00 tautas namā zolītes 
turnīrs;
– plkst. 11.00 Dabas koncertzālē 
Kārķu tautas nama bērnu teātra 
izrāde «Ezīša Pukšķīša dāvana»;
– plkst. 12.00 Dabas koncertzālē 
svinīga ceremonija un sporta 
sacensību atklāšana;
– plkst. 12.30 bērniem piepūšamās 
atrakcijas, visām vecuma grupām 
individuālās un jautrības stafetes 
(jauktas komandas);
– plkst. 15.00 Minjonu triatlons 
bērniem;
– plkst. 16.00 mini triatlons 
pieaugušajiem (skriešana, šķēršļu 
pārvarēšana, braukšana ar velo-
sipēdiem);
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Lugažu muižā

Mobilais mamogrāfs

– plkst. 18.00 pie Dabas kon-
certzāles tirdziņš «Defi cīts» ar vie-
tējo mājražotāju un bufetnieces 
piedalīšanos;
– plkst. 19.00 koncerts «No maliņu 
maliņām» (koncerta laikā arī spor-
ta sacensību uzvarētāju apbal-
vošana);
– plkst. 22.00 balle, kurā spēlēs 
grupa «Defi cīts».

• 12. – 13. augustā tautas nama ka-
mīnzālē izstāde «Kārķu durvis» un 
viktorīna – uzmini, kur ir šīs dur-
vis?

Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 
4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 
4. un 5.augustā pie Valkas ģimnā-
zijas, Raiņa iela 28a.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uz-
aicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 

programmas ietvaros, izmeklējums 
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 
datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša 
ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo vesel-
ības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 
67142840 un 27866655 (lūgums ie-
priekš sagatavot personas kodu). 


