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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Aicinām iesniegt projektu 
pieteikumus Grantu programmai 

«Att īst i uzņēmējdarbību 
Valkas novadā!»

Lai veicinātu uzņēmēj-
darbības attīstību Val-

kas novadā, Valkas novada 
dome jau otro gadu atbalstīs 
ar līdzfinansējumu Valkas 
novadā reģistrēto mazo un 
vidējo uzņēmumu projektus 
uzņēmējdarbības attīstībai 
un fizisko personu projektus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Grantu programmas «Attīsti 
uzņēmējdarbību Valkas no-
vadā!» ietvaros.

Kopējais pašvaldības pie-
šķirtais finansējums 2017.ga-
dā plānots EUR 5000. Maksi-
mālā pašvaldības līdzfinan-
sējuma summa vienam pro-
jektam ir EUR 1000.

Konkursa pieteikumus 
var iesniegt no izsludināša-
nas brīža līdz 2017.gada 

15.aprīlim. 
Konkursa nolikumu, pro-

jektu pieteikuma veidlapu 
un informāciju par konkursa 
norisi var saņemt mājas lapā: 
http://www.valka.lv/Uzņē-
mējiem.

Kontaktpersona jautājumos 
par Grantu programmu «At-
tīsti uzņēmējdarbību Valkas 
novadā!» Gunta Smane, e-
pasts gunta.smane@valka.lv, 
tālrunis: 26463408; 64707478. 

Plašāka informācija par 
Grantu programmu «Attīs-
ti uzņēmējdarbību Valkas 
novadā!» tiks sniegta 2017.
gada 3.aprīlī plkst. 11.00 
Valkā, Beverīnas ielā 3, 
2.stāva zālē. Aicināti visi 
interesenti! z

Lieldienu zaķi Oliņš un Boliņš 
aicina sagaidīt Lieldienas kopā 

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Teksts: Līva Kalniņa, Saieta nama 
«Lugažu muiža» vadītāja

14.aprīlī plkst. 11.00 no 
pasaku meža uz Lu-

gažu muižu atcilpos divi drais-
ki un nebēdnīgi Lieldienu zaķi 
– Oliņš un Boliņš. Zaķi būs 
sarūpējuši pārsteigumus un 
jautru darbošanos. 

Ja arī Tu vēlies viņus satikt 
un ar viņiem kopā sagaidīt 
Lieldienas, tad esi Lugažu mui-
žā jau no plkst. 11.00!

Ņem līdz oliņu, krāsosim 
visi kopā un varbūt tieši Tava 
aizripos vistālāk! z

24.martā ceturto gadu pēc kārtas 
Valkas pilsētas kultūras namā no-

risinājās Valkas novada Lauku balle, kurā 
godināja lauksaimniekus un sakoptāko īpa-
šumu saimniekus.

Lauku balli organizēja novada dome un 
tajā pašvaldība ar apbalvojumiem un dāva-
nām teica paldies vietējiem zemniekiem par 
ikdienā ieguldīto darbu. Ierasti pasākumā 
godina arī sakoptāko īpašumu saimniekus.

Šogad Valkas novada dome pasniedza 
pateicības 27 lauksaimniekiem un 11 sakop-
tāko īpašumu saimniekiem.

Sakoptāko īpašumu saimnieki saņēma 

balvas no SIA «ZAAO», lauksaimniekiem 
dāvanas pasniedza Attīstības finanšu insti-
tūcija «Altum» un SIA «Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs».

Pateicības Valkas pagastā un pilsē-
tā saņēma:

Z/S Kalnieši – par stabilu graudkopības 
saimniecību un ģimenes kopdarbu (Inese 
un Jānis Anžes);

SIA Valdro Agro – par novadā lielākās 
graudkopības saimniecības attīstību;

Z/S Luternieki – par modernas augļkopī-
bas saimniecības attīstību un pārstrādes iz-
veidi (Iveta un Ainis Markovi);

Z/S Dimanti – par piensaimniecības at-
tīstību un noturīgu saimniekošanu (Ilona 
un Normunds Zvirbuļi);

Valkā  godina  sakoptāko īpašumu 
saimniekus  un  lauksaimniekus

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada 
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: L.Vorpe

Turpinājums 2.lpp.

2016.gada sakoptāko īpašumu skates laureāti un Valkas novada 2016.gada 
sakoptākā īpašuma saimnieki. Foto: L.Vorpe
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«Valkas Novada Vēstis» ir 
Valkas novada domes 

informatīvais izdevums, kas tiek 
izdots reizi mēnesī – katra mēne-
ša pēdējā trešdienā. Tas drukātā 
formātā tiek piegādāts ikvienā fi-
ziskām personām piederošā past-
kastītē Valkas novadā, kā arī to 
var lasīt Valkas novada mājas 
lapā www.valka.lvsadaļā «No-
vads» – «Valkas Novada Vēstis».

Ir saņemti zvani un sūdzības 
no Valkas novada iedzīvotājiem 
par to, ka informatīvais izde-
vums «Valkas Novada Vēstis» 
nav saņemts. Aicinām atsaukties 
ikvienu, kas regulāri vai pēdējā 

laikā nav saņēmis bezmaksas iz-
devumu savā pastkastītē! Jāsazi-
nās ar domes sabiedrisko attiecī-
bu speciālisti Aksanu Markoviču 
pa tel. 26444002 vai e-pastu: ak-
sana.markovica@valka.lv, lai risi-
nātu šo jautājumu.

Pašvaldības informatīvais iz-
devums «Valkas Novada Vēstis» 
atspoguļo Valkas novada aktua-
litātes, domes lēmumus, saistošos 
noteikumus, novada pasākumus 
u.c. informāciju. Laikraksts ir 
bezmaksas, tā izdošanu finansē 
Valkas novada dome. z

Vai ir kāds, kas nesaņem 
«Valkas Novada Vēstis»?

Teksts: Aksana Markoviča, 
Valkas novada domes Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Z/S Liepaines – par sīkstumu un ilglai-
cīgu saimniekošanu (Mārīte un Andris 
Līdumi);

 Mārīte Orleane – par lopkopības saim-
niecības izaugsmi, attīstību un izturību;

Jaans Tuvikens – par nenogurstošu un 
aktīvu darbu.

Pateicības Vijciema pagastā saņēma:
Z/S Pavasari – par nenogurstošu un ilg-

stošu darbu lopkopības nozarē  (Mārīte 
Žbanova);

Z/S Lejasvirši – par aktīvu un sekmīgu 
darbu piena lopkopībā (Ruta Bērtiņa un 
Uldis Volkovs);

Ilze un Dževatino Marjanovi – par ak-
tīvu darbu un saimniecības izaugsmi pie-
na lopkopībā;

Rigonda un Māris Melbārži – par ie-
guldīto darbu biškopības saimniecībā;

Ilze un Dzintars Punduri – par mērķ-
tiecīgu saimniekošanas sākumu.

Pateicības Ērģemes pagastā saņēma:
Jānis Miķelsons – par stabilu saimnie-

košanu laukos;
Z/S Kārkliņi – par strauju saimniecības 

izaugsmi un saimniekošanas dažādošanu 
(Klaipu ģimene);

Kārlis Krastiņš – par mājražošanas at-
tīstību un jaunu produktu radīšanu;

Monta Skotele – par daudznozaru lop-
kopības saimniecības attīstību; par aktīvu 
dalību pagasta dzīvē un sirds dāsnumu;

Līvija Kreile – par latviska dzīvesveida 
kopšanu un amatniecības attīstību pagastā;

Pateicības Zvārtavas pagastā saņēma:
Z/S Kāršupes – par graudkopības saim-

niecības izaugsmi un attīstību un aktīvu 
līdzdalību pagasta dzīvē;

Z/S Lejascelmiņi – par lopkopības saim-
niecības attīstību (Dzintars Pogulis);

Z/S Salaiņi – par strauju saimniecības 

izaugsmi un saimniekošanas dažādošanu 
(Agrita un Andis Paulsoni);

Dzintars Gulbis – par lopkopības saim-
niecības attīstību;

Andris Krieviņš – par videi draudzīgas 
lopkopības saimniecības attīstību un saim-
niekošanas dažādošanu;

Pateicības Kārķu pagastā saņēma:
Z/S Jasmīni – par stabilu saimniecības 

izaugsmi un investīciju piesaisti saimniecī-
bai (Juškevicu ģimene);

Gunta Pēterēna – par lopkopības saim-
niecības izaugsmi;

Mārīte Kalniņa – par amatniecības at-
tīstību Kārķu pagastā un aktīvu iesaistīša-
nos pagasta dzīvē;

Balva Ziediņa - par sekmīgu mājražoša-
nas uzsākšanu un jaunu produktu radīša-
nu;

Z/S Apiņi - par videi draudzīgu saim-
niekošanu un savas pieredzes popularizē-
šanu (Bezšapočņikovu ģimene). 

Pateicību par Valkas novada sakoptā-
ko īpašumu 2016. gadā saņēma Kurmeje-
vu ģimene Valkā, Oškalna ielā 13.

2016. gada sakoptāko īpašumu skates 
laureāti ir:

Teteru ģimene «Smaidas» Valkas pa-
gastā;

Putriņu ģimene Raiņa ielā 53, Valkā;
Kalniņu ģimene Gaujas ielā 19 un Rai-

tis Priede «Lielie Zaķi» Zvārtavas pagastā;
Ērika Ūdre «Noriņas» un Daira Roziņa 

un Aivars Vaļģis «Slavēni» Ērģemes pagas-
tā;

Auštu ģimene «Dīķkalni» un Gaida Ne-
imane «Mazžīguri» Kārķu pagastā;

Gunārs Kuga «Dravnieki» un Paleju ģi-
mene «Bērzkalni» Vijciema pagastā. 

Pasākumu finansiāli atbalstīja «Ela-
gro Trade». z

Valkā godina sakoptāko īpašumu 
saimniekus un lauksaimniekus

Turpinājums no 1.lpp.

15.jūlijā Valgā otro reizi 
notiks mājas kafejnīcu 

diena. Kaimiņi lūdz šogad vi-
ņiem pievienoties arī valcēniešus, 
lai kopā piedāvātu dvīņu pilsētu 
iedzīvotājiem un viesiem pašcep-
tus un paštaisītus gardumus, un 
kopā uzsāktu jaunu starptautis-
ku, Valgas un Valkas kopīgu pa-
sākumu.

Kā saka Valgas kultūras un in-
terešu centra direktore Ülle Juht, 
viena no Valgas mājas kafejnīcu 
dienas iniciatoriem, pasākuma 
mērķis ir pārveidot gan piemājas 
dārzus, gan citas jaukas vietas 
par mazajām kafejnīcām ar savu 
vārdu, stilu, formātu un ēdien-
karti.

No vienas puses ir jāpadomā, 
ko garšīgu piedāvāt saviem klien-
tiem, no otras puses ir svarīgi arī 
vizuālais iespaids (stils) un iz-
klaide (formāts). Vai viendienas 
kafejnīcā būs (dzīva) mūzika, 
darbības bērniem, praktiskās 
darbnīcas vai pārdos rokdarbus, 
vai rīkos nakts kino, tas būs katra 
saimnieka paša ziņā.

Viens no noteikumiem ir, ka 
kafejnīcai jābūt atvērtai no plkst. 
10.00 līdz 17.00, bet var būt arī il-
gāk. Kā liecina igauņu 2016.gada 
pieredze, ir jārēķinās vismaz ar 20 
klientiem. Pērn Valgā durvis vēra 
vaļā 13 mājas kafejnīcas, kurus 
kopā apciemoja 3000 ap cilvēku.

«Saņēmām ļoti daudz pozitī-
vas atsauksmes. Apmierināti bija 
kā klienti, tā arī kafejnīcu saim-

nieki un viņu komandas,» atceras 
Ülle Juht un iedrošina šogad pie-
dalīties arī valcēniešus. Tiem, ku-
riem rodas interese, lūgums pie-
teikties līdz 3.aprīlim (ieskaitot) 
pa e-pasta adresi: marite.uibo@
valka.lv, norādot savu vārdu un 
uzvārdu, tālruņa numuru, e-pas-
ta adresi, kafejnīcas nosaukumu, 
adresi, formātu. Vēlams, lai kā-
dam no komandas būtu arī konts 
Facebook.

«Protams, visiem interesen-
tiem rodas mazāk vai vairāk jau-
tājumu. Tāpēc, marta otrajā pusē 
rīkosim tikšanos, atbildēsim uz 
jautājumiem un dalīsimies ar pie-
redzi,» sola Valgas kultūras un 
interešu centra direktore.

Fantāzijai un sirds siltumam 
robežu nav, tāpēc atklāšanas 
prieks un pārsteiguma brīži būs 
garantēti. Mazsvarīgi nav arī 
tas, ko visi zina – mīlestība iet 
caur vēderu. z

Valdzēnieši šogad aicina atvērt 
mājas kafejnīcas arī Valkā

Teksts: Mārīte Uibo, Latvijas – Igaunijas institūta direktore

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

Valkas poliklīnikā atklās 
vēstures  ekspozīju

No 7.aprīļa Valkas poliklī-
nikā būs apskatāma vēs-

tures ekspozīcija «Valkas slimnīca 
laika griežos».

Vēstures ekspozīcijā hronolo-
ģiski attainoti notikumi, kas bijuši 
svarīgi Valkas slimnīcai un val-
cēniešiem. Informāciju un foto-
attēlus uz planšetēm papildina 
eksponāti – dažādas medicīnas 
ierīces un instrumenti, un citas in-
teresantas vēstures liecības.

«Ir prieks, ka Vidzemes slim-
nīca», atzīst Valkas poliklīnikas 
virsmāsa Dināra Auniņa, «šajos 
veselības nozarei grūtajos laikos 

ir radusi iespēju veidot šādu 
ekspozīciju, tā bagātinot mūsu 
pilsētu ar vēl vienu saistošu ap-
skates objektu». 

Ekspozīcijas veidotāji cer, ka 
«Valkas slimnīca laika griežos» 
radīs interesi gan lielos, gan ma-
zos apmeklētājos. 

Ekspozīcija tiks atklāta 7.ap-
rīlī, plkst. 12.00, Valkas poli-
klīnikā, Rūjienas ielā 3, bijušās 
sterilizācijas telpās. Visi inte-
resenti laipni lūgti uz svinīgo 
atklāšanu. Vēlāk vēstures ekspo-
zīcija būs apskatāma,  iepriekš  
piesakoties.  z

Paziņojums par vēlēšanām un 
to, kura iecirkņa sarakstā 

vēlētājs iekļauts 
No 22. – 24.martam Pilsonības un mig-

rācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatavos un 
vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi 
nosūtīs vēstuli ar informāciju, kurā iecirk-
nī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Pēc 25.
marta vēlētāji varēs uzzināt par piešķirto 
iecirkni izmantojot PMLP e-pakalpojumu 
vai bezmaksas tālruni.

Iecirkņa maiņa
Sākot no 25.marta līdz 16.maijam sākot-

nēji piešķirto iecirkni varēs mainīt, izvēlo-
ties jebkuru citu iecirkni attiecīgās pašval-
dības teritorijā vai tajā  pašvaldībā, kur vē-
lētājam pieder nekustamais īpašums. 
Lai mainītu iecirkni, būs jāizmanto 
PMLP e-pakalpojums vai jāiesniedz pie-
teikums pašvaldības dzīvesvietas dekla-
rēšanas iestādei. 

Vēlēšanu iecirkņu komisijas
Valkas novadā ir noteiktas 7 iecirkņu ko-

misijas – katrā pagastā viena un Valkā di-
vas. Iecirkņu komisijas 7 cilvēku sastāvā 
izveidojamas līdz 2017.gada 24.aprīlim.

Vēlētāji var pieteikties darbam attiecīgās 
pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot 
aizpildītu un parakstītu vēlēšanu iecirkņa 
komisijas locekļa kandidāta pieteikumu. 
Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandi-
dātu pieteikšanas termiņš līdz 2017.gada 
7.aprīlim. 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pār-
stāvjus ir:

• reģistrētām politiskām partijām vai re-

ģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju 
grupa);
• novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var būt 
ikviens vēlētājs:

• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītī-
ba;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par depu-
tāta kandidātu vai nav pilnvarotā perso-
na kandidātu saraksta iesniegšanai; 
• kurš nav deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas locek-
lis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju 
izveidošanas instrukcija un iecirkņa komi-
sijas locekļa pieteikuma veidlapa pieejama 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā 
www.cvk.lv, sadaļā Pašvaldību vēlēšanas 
2017.

Pieteikumi jāiesniedz Valkas novada vē-
lēšanu komisijai.

Iesniegšanas vieta Valkā, Beverīnas ielā 
3, Klientu apkalpošanas speciālistei nova-
da domes darba laikā: pirmdienās no plkst. 
8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ce-
turtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piekt-
dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Kandidātu sarakstu 
iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegša-
na 2017.gada pašvaldību vēlēšanām notiks 
no 14. līdz 24.aprīlim. Kandidātu saraksti 
jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas 
vai novada vēlēšanu komisijai, un jāsagata-
vo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisi-
jas lietojumprogrammu. z

Pašvaldību vēlēšanas 2017 
Teksts: Rolands Rastaks, Valkas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
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Pēdējā laikā daudzie raksti, si-
žeti, vēstules dažādos plašsa-

ziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, 
pat iesniegumi valsts kontrolējošām 
iestādēm par vecās tipogrāfijas ēku 
Valkā ir pārbagāti gan ar neprecīzu 
informāciju, gan savdabīgu faktu 
interpretāciju, gan rāda cik nepilnī-
gas ir autoru zināšanas par pašval-
dības un tās vadības lomu šāda vei-
da projektos. Tāpēc par visu pēc 
kārtas. 

PAŠVALDĪBA NE ATĻAUJ – 
NE AIZLIEDZ

Ir tikai divas uzņēmējdarbības jo-
mas, kuras uzsākot Latvijā, jāsaņem 
pašvaldības atļauja.
1) Azartspēļu vietas atvēršana.

Par iespēju Valkas centrā atvērt 
vēl vienu azartspēļu zāli interese ir 
ļoti liela, bet mēs esam skaidri de-
klarējuši un šo apņemšanos pildām 
– centrā negribam redzēt ne otro, ne 
trešo spēļu vietu (jāteic, ka līdzīga 
izmēra pilsētās citviet Latvijā dar-
bojas 3 – 4, pat 5 spēļu zāles).
2) Alkoholisko dzērienu ražošanai 
nelielos apmēros.

Šeit pašvaldība galvenokārt vērtē 
vai nepastāv risks, ka netiks maksā-
ti nodokļi un veidosies ļoti lēta, ne-
kvalitatīva alkohola tirdzniecības 
vieta. 

Prasības ir gana stingras, tāpēc 
šādu atļauju nav daudz. Sidra darī-
tava Ērģemē un alus gatavošana 
Valkas pagastā. 

Cita veida uzņēmējdarbību – ie-
skaitot alkohola veikalu atvēršanu, 
pašvaldība tiešā veidā nevar ietek-
mēt – ne atļaut, ne aizliegt. 

Tas attiecas arī uz dažādu objek-
tu, tostarp nu jau slavenās automaz-
gātavas būvniecību, arī mājas no-
jaukšanai pašvaldības atļauja nav 
jāsaņem. Vai tas nozīmē, ka katrs 
var būvēt jebkurā vietā jebkuru ob-
jektu? Nē! Būvniecības iespējas paš-
valdībā regulē teritorijas attīstības 
plāns, kurā ir skaidri norādītas da-
žādas apbūves zonas – ne tikai norā-
dot, ko šādā zonā var būvēt, bet arī 
– regulējot pieļaujamo stāvu skaitu.

Iedzīvotājiem ir ļoti lielas iespējas 
šo plānu ietekmēt, jo obligāti jārīko 
sabiedriskās apspriešanas. Plānam 
tiek gatavotas vairākas redakcijas, 
cenšoties maksimāli ņemt vērā ie-
dzīvotāju iebildumus un ierosināju-
mus.

Pēdējie grozījumi Valkas novada 
teritorijas plānojumā tika pieņemti 
29.12.2016. domes sēdē. Diemžēl ie-
dzīvotāju un uzņēmēju aktivitāte bija 
neliela. Diskusijās neredzējām nevie-
nu no tiem, kuri tagad aktīvi iesaistī-
jušies vecās tipogrāfijas ēkas aizstā-
vēšanā. Kaut gan tieši šis ir likumīgs 
veids, kā ietekmēt attīstības proce-
sus, arī vēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanu ilgus gadus uz priekšu.

Ko pašvaldība var?
Kad uzņēmējs vai privātpersona 

ir iecerējis būvēt kādu objektu, viņš 
dodas uz domi un pārliecinās vai 
viņa projekts atbilst teritorijas attīs-
tības plānam, kā arī vai par šādu ob-
jektu ir paredzēta publiskā apsprie-
šana. Tad ar tehnisko projektu (arī 
ēkas nojaukšanai tādu vajag) dodas 
uz būvvaldi. Būvvalde pārliecinās, 
vai iecere atbilst teritorijas plānoju-
mam, diskutē par objekta vizuālo 

izskatu un novietojumu (piemēram, 
kur atradīsies pievadceļi), uzdod sa-
skaņot projektu ar attiecīgajām 
valsts un pašvaldības institūcijām 
(vides pārvaldi, sadales tīkliem, 
ūdensapgādes un kanalizācijas no-
daļu utt.).

Ja augšminētās prasības ir ievēro-
tas – būvvaldei nav tiesību neļaut 
vai apturēt būvniecību. Tieši šāda 
situācija bija ar veco tipogrāfijas ēku 
un plānoto automazgātavu. 

Vai piemērotākā vieta?
Par iespēju Valkā būvēt automaz-

gātavu ir interesējušās četras firmas. 
Tām visām domes pārstāvji ir rādī-
juši, mūsuprāt, piemērotākos zemes 
gabalus (blakus tirdzniecības cen-
tram Walk, pretī stadionam, Tālavas 
– Parka ielas krustojumā). Paskaid-
rojot, ka šis uzņēmējdarbības veids 
ir specifisks un ļoti atkarīgs no atra-
šanās vietas, divas firmas nolēma 
Valkā mazgātavu nebūvēt (tieši vi-
ņuprāt piemērotas vietas trūkuma 
dēļ), bet divas iegādājās privātus 
īpašumus. Viena – aiz veikala AIWA 
(netālu no veikala TOP), ir izņēmusi 
būvatļauju, bet domes rīcībā nav 
ziņu kad un vai tā uzsāks būvniecī-
bu. Otra – veco tipogrāfijas ēku. Tie-
ši dažādo valsts institūciju prasību 
dēļ projekta realizācija iekavējās, jo 
sākotnēji investori cerēja sākt darbu 
jau pērngad. 

Visi četri investori uzsvēra, ka 
sekmīgas ir tikai tās automazgāta-
vas, kas atrodas pilsētas centrā, dzī-
vas ielas malā un ja tuvumā atrodas 
veikali, sabiedriskās ēdināšanas 
vietas. Acīm redzot, Puto automaz-
gātava tieši tāpēc atradīsies vecās ti-
pogrāfijas ēkas vietā. 

Vai ir apdraudēta Pedele?
Pašapkalpošanās automazgāta-

vām ir ļoti stingras vides prasības, 
tās tiek būvētas tā, lai notekūdeņi 
nenokļūst ārpus mazgātavas. Tāpēc 
uztraukumam par iespējamo Pede-
les piesārņošanu nav nekāda pa-
mata. 

Toties Pedeli un Zāģezeru piesār-
ņo samērā daudzi auto īpašnieki, 
kuri paši mazgā mašīnas Zāģezera 
krastā vai arī pie garāžām Pedeles 
krastā. Lai ar šiem vides piesārņotā-
jiem cīnītos, ļoti noderētu sabiedrī-
bas atbalsts, jo pašvaldības policijai 
pietrūkst kapacitātes, lai spētu pil-
nībā šo negatīvo rīcību izskaust. 

Ko pilsēta ir pazaudējusi?
Novada dome ļoti priecājas, ja 

kāds privātīpašnieks sakārto un at-
griež aktīvā apritē kādu vēsturisku 

ēku. Diemžēl šādu piemēru ir ļoti 
maz. Godprātīga ēkas atjaunošana 
prasa lielus līdzekļus un to Valkā 
lielākoties nevar paveikt uz komer-
ciāliem pamatiem (ieguldījumi ir 
lielāki nekā iespējams atpelnīt). 

Taču esam neatlaidīgi – gan es 
personīgi, gan citi domes darbinieki 
gandrīz katru nedēļu komersantiem 
rāda gan pašvaldībai, gan privāt-
personām piederošās tukšās vai da-
ļēji tukšās ēkas, rosinot tur sākt vai 
paplašināt komercdarbību (viesnīca, 
restorāns, picērija, apavu veikals, 
zāģu veikals – darbnīca, foto pakal-
pojumi, nelielas ražotnes – tie ir gal-
venie virzieni, kuros aktīvi meklē-
jam uzņēmējus). 

Ar domes piedalīšanos ir daļēji 
izdevies piepildīt bijušo Krājbankas 
ēku. Ir interese par citām telpām, 
bet par veco tipogrāfijas ēku visi tū-
līt ir pateikuši – nekādā gadījumā – 
ēka ar piebūvēm būvēta konkrētām 
tipogrāfijas mašīnām, sliktā stāvok-
lī, nepiekurināma. Prasa neadekvāti 
lielus ieguldījumus. Ne velti, tā bija 
pārdošanā vairākus gadus, bet ne-
skatoties uz stratēģiski nozīmīgo at-
rašanās vietu pircējs pat par 20 000 
EUR neatradās. Tāpēc nav pamata 
domāt, ka saglabājot ēku atrastos 
kāds, kuram ir ne tikai ideja, bet arī 
nauda tās realizēšanai. 

2018.gadā apkārtējā teritorija tiks 
pārveidota un sakārtota Latvijas – 
Igaunijas projekta ietvaros. Ar gājē-
ju ielas izveidi noteikti atdzīvosies 
Raiņa iela un Soprus iela, mazajiem 
uzņēmumiem izvietojoties robežas 
abās pusēs. Tēlaini izsakoties centra 
robežzonā mutē visi zobi būtu sala-
boti vai aizstāti ar implantiem, bet 
viens (tipogrāfijas ēka) paliktu kā 
melns, iepuvis zobs, kurš turpina 
bojāties. 

Jāņa Rauskas piemiņa
Nenoliedzami ēkai ir vēsturiska 

nozīme, Jānis Rauska to būvēja pir-
mām kārtām tipogrāfijai, sākotnēji 
tā bija arī grāmatnīca. Taču, palieli-
noties rocībai, Jānis Rauska uzcēla 
skaisto sarkano ķieģeļu ēku Raiņa 
ielā, kur pirmajā stāvā bija grāmat-
nīca un otrajā – dzīvoja Rausku ģi-
mene. Vecajā ēkā palika tikai tipo-
grāfija, jo jau tolaik cilvēki saprata – 
tipogrāfijas krāsas, svina burtu lie-
šanu nav ieteicams savienot ar dzī-
vošanu. Tā ka skaistā ēka, kur pie-
minēt Jāni Rausku, paliks uz laiku 
laikiem, bet vecās ēkas vietā auto-
mazgātavas īpašnieki uzstādīs pie-
miņas plāksni. 

Īsta Jāņa Rauskas piemiņas iemū-
žināšana būtu tad, ja uzņēmīgi cil-
vēki turpinātu viņa iesākto darbu 
un izveidotu Valkā nelielu izdev-
niecību. Dome šādam projektam 
būtu maksimāli atbalstoša. Domāju, 
ka arī finanses varētu piesaistīt, ja 
izdevniecība uzņemtos misiju vai-
rāk iepazīstināt ar kaimiņvalstu li-
teratūru, kā arī izdotu žurnālu, kas 
veltīts Baltijas valstu literatūrai, 
mākslai un mūzikai, jo par kaimi-
ņiem zinām nepiedodami maz. 

Ja Jānis Rauska vēl cara laikā spē-
ja ražot grāmatas, periodiku, kartes 
tirgošanai visā Latvijā, tad tagad – 
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, 
tas būtu daudz vienkāršāk. 

Par pirmpirkuma tiesībām
Domei tiek pārmests, ka mēs ne-

izmantojam pirmpirkuma tiesības 
un tādējādi neizglābām ēku no no-
jaukšanas. Teorētiski tas tiešām būtu 
iespējams, bet tikai teorētiski, jo:
1) pašvaldība drīkst izmantot pirm-
pirkuma tiesības tikai savu funkciju 
realizēšanai;
2) to ir jēga darīt tikai tad, ja ir 
skaidrs, ko ar šo īpašumu iesākt tu-
vākajā laikā.

Par vecās tipogrāfijas ēku šādu 
ideju nebija, neesmu dzirdējis arī 
kādu dzīvotspējīgu ideju no ēkas 
aizstāvjiem vien to, ka ēka jāsaglabā 
un viss.  

Protams, arī finansiālais aspekts. 
Pavisam nesen dome izmantoja 
pirmpirkuma tiesības un iegādājās 
vēsturisko arodskolas darbnīcu ēku 
Tālavas ielā 12. Ir gan ideja, gan tās 
realizācijas plāns kā šo vēsturisko 
ēku un piegulošo teritoriju sapost 
un caur to dot labumu lokālajai eko-
nomikai. Taču tam vajadzēs lielus 
līdzekļus, kurus ieguldīs gan dome, 
gan privātie investori. Dome izman-
toja pirmpirkuma tiesības arī iegā-
dājoties vēsturisko bankas ēku. Pa-
kāpeniski investējot tā ir gandrīz 
pilnībā sakārtota un kalpo sabiedrī-
bai. Esam iesnieguši projektu VA-
RAM, lai atlikušajās brīvajās telpās 
izveidotu vienotu valsts un pašval-
dības klientu apkalpošanas centru. 
Daudzus gadus tukša stāvēja bijusī 
sakaru mezgla ēka. Ieguldot gan 
pašvaldības, gan Šveices finanšu 
instrumentu līdzekļus, daļa telpu 
kalpo sabiedrībai, atlikušajai daļai 
top projekts bērnu un jauniešu teh-
niskās jaunrades centra izveidei.   

Nule dome izmantoja pirmpirku-
ma tiesības, iegādājoties bijušā vei-
kala ēku Ērģemē, kur jau darbojas 
petankas klubs. Uzlabosim gan to 
ēkas daļu, kas atvēlēta sportam, gan 
sakārtosim divus dzīvokļus. 

Top tehniskais projekts bijušās 
kopmītņu ēkas Domes bulvārī pār-
veidei par modernu dienesta viesnī-
cu. To darīsim par ES fondu līdzek-
ļiem. 

Intensīvi turpinām meklēt inves-
torus divām pašvaldībai piedero-
šām vēsturiskām ēkām – Valkas 
dzelzceļa stacijai un Tēraudskolai.

Iegādāties vēl vienu ēku, nezinot 
ko ar to iesākt būtu neprāts. 

Citu valstu pieredze
Daudzās Skandināvijas mazpil-

sētās samazinās iedzīvotāju skaits 
un līdz ar to paliek tukšas privātmā-
jas. Ko šīs pašvaldības dara? 

Teksts: Vents Armands Krauklis, 
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Vecā tipogrāfija – emocijas un realitāte!

Turpinājums 4.lpp.

Dotajā vizualizācijā nav iezīmēta apzaļumošana, kura tiks veikta kopā ar ainavu ar-
hitektiem un arboristu pēc automazgātavas uzbūvēšanas.
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Atpērk šīs mājas un, neskatoties 
uz to, ka šo pašvaldību budžeti ir sa-
līdzinoši ļoti bagātīgi – vienkārši no-
jauc un iesēj zālīti. Kāpēc? Tam ir 
vairāki iemesli.
1) Tādējādi nekrītas citu īpašumu 
cena. Māja Dānijā maksā 200 – 300 
tūkstoši eiro, bet, ja pilsētā gadiem 
ilgi stāv daudz tukšu māju, pārējo 
īpašumu cena krīt ne vairs procentos 
bet reizēs. Nojaucot mājas, tiek sa-
glabāta augsta cena atlikušajiem īpa-
šumiem. 
2) Tukšās mājās itin drīz ievācas 
klaidoņi, narkomāni tās demolējot, 

piecūkojot, radot nepatīkamu vai pat 
bīstamu vidi kaimiņos dzīvojoša-
jiem. Jāteic, ka tieši šāds liktenis bija 
piemeklējis māju Tālavas ielā 12, Val-
kā, kuras tīrīšana bija ļoti nepatī-
kams uzdevums.
3) Ja vēl labam īpašumam blakus at-
rodas grausts, ir ļoti grūti pierunāt 
kādu atvērt tajā, piemēram, kafejnī-
cu. Jo kurš gan gribēs apmeklēt vie-
tu, kur blakus ir ne vien neglīta, bet 
pat bīstama māja. 

Jāteic, ka šādu ceļu ir izvēlējusies 
arī Valga. Spilgtākais piemērs – vie-
na no retajām cara laikā būvētajām 
piecstāvu ķieģeļu mājām pie pašas 

Latvijas robežas, kur tagad atrodas 
Valkas/Valgas simbols. Māja gan ar 
vēsturisku, gan arhitektonisku vērtī-
bu. Savukārt bijušo apriņķa valdes 
ēku (nesen cieta ugunsgrēkā) atjau-
nos. 

Bēdīgi teikt, bet tāda ir skarbā rea-
litāte – nojaucot vienu vēsturisku 
ēku, palielinās iespējamība, ka otru 
dzīvi iegūs kāda cita vēsturiska ēka. 
Tā ir arī Valkas vecās tipogrāfijas ga-
dījumā. 

Gaida plašs darba lauks
Ļoti ceru, ka aktīvisti, kuri visos 

veidos centās panākt vecās tipogrāfi-
jas ēkas nenojaukšanu to darīja nevis 

tāpēc, ka ir priekšvēlēšanu laiks, bet 
gan savas pārliecības dēļ. Ja tā – aici-
nu Jūs apvienoties biedrībā un kopā 
ar novada domi atdot aktīvai dzīvei 
vienu vai vairākas pašlaik tukšās vai 
pustukšās vēsturiskās ēkas. Piemē-
ram, daudzkārt esmu rosinājis bied-
rības, atsevišķus amatniekus izvei-
dot Valkā salonu, kur vienviet būtu 
izstādīti un arī nopērkami mūsu 
talantīgo cilvēku darbi. Diemžēl 
vienmēr ir bijušas atrunas, kāpēc 
to nevar izdarīt. Esmu pārliecināts, 
ka var – ja patiesi grib. Dome šādu 
vai citu loģisku ideju maksimāli at-
balstītu. z

Teksts: Jana Čākure, Valkas novada centrālās bibliotēkas galvenā
bibliotekāre novadpētniecības darbā

Noslēgusies izstāde «Ga-
diem pāri skatoties… 

Valkas veikali». Ilgāk par mēne-
si bibliotēkas novadpētniecības 
stendā varēja iepazīties ar laik-
rakstu publikācijām, kas stāsta 
par veikaliem Valkā vairāku 
gadu garumā. Priecājamies, ka 
izstāde izraisīja negaidīti lielu 
interesi.

Paldies mūsu lasītājām Aldai 
Pūdelei, Judītei Gudrītei un Vel-
tai Padalkai par izstādei atvēlē-
tajām fotogrāfijām! Tās atsauca 
atmiņā agrākās tirdzniecības 
iestādes pilsētā: pārtikas preču 
veikalu «Saulīte»; kultūrpreču 
veikalu, kas tolaik bija viens no 
lielākajiem Latvijā; kā arī mo-
derno specializēto galantērijas 
un parfimērijas preču veikalu 
Raiņa ielā 3. Paldies arī Jānim 
Dienavam par iespēju apskatīt 

sava vectēva, savulaik Valkā pa-
zīstama tirgotāja Kārļa Bundžes 
vizītkartes un Latvijas tirgotāju 
savienības biedru karti.

Publikācijas un fotogrāfijas 
joprojām apskatāmas Valkas 
bibliotēkas novadpētniecības 
krājumā. 

Atgādinām, ka bibliotēkas 
mājas lapas sadaļā NOVADPĒT-
NIECĪBA joprojām aplūkojama 
digitālā izstāde «Ceļā uz Dzies-
mu svētkiem». Sakām paldies 
par papildinājumu Valkas koru 
dalībniecēm Ainai Vilkai un Vi-
jai Sidorovai! Šīs izstādes sadaļā 
VALKA tagad lasāms arī Ainas 
kundzes atmiņu stāsts. 

Visus, kam interesē ar Val-
kas novadu saistīti materiāli, 
aicinām apmeklēt Valkas bib-
liotēkas novadpētniecības lasī-
tavu! z

Valkas bibliotēka saka PALDIES!

Turpinājums no 3.lpp.

Šomēnes, kā ierasts, turpinā-
jām sirsnīgo tradīciju un svei-

cām lielisku pāri – Hertu un Anto-
nu Utānus dimanta kāzu jubilejā. 
Februārī – Mīlestības mēnesī feb-
ruārī šis pāris atzīmēja kopdzīvē 
aizvadītos 60 gadus!

Dimanta pāris kopā ar meitu 
Gaidu sveicējus – Valkas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku 
Viesturu Zariņu un novada Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāju Māru 
Zeltiņu sagaidīja savā mājīgajā dzī-
voklī.

Raitās sarunās uzzinājām pāra 
iepazīšanās stāstu. Mājas saimnie-
ce Herta ir dzimusi Balvos, bet 
saimnieks Antons – Rēzeknē. Mūsu 
stāsta varoņu ģimenes no dzimta-
jām vietām izsūtīja uz Sibīriju, kur 
jaunieši arī iepazinās. Herta atce-
ras, kā Antons ļoti ilgi mēģināja ie-
gūt viņas uzmanību, līdz tas noti-
ka! Sibīrijā Antons strādāja par 
traktoristu, viņš bija strādīgs, čakls 
un neatlaidīgs. Jaunietis ļoti vēlējis 
dienēt armijā, bet tāda iespēja vi-
ņam kā izsūtītajam bija liegta. Sie-
va lepojas ar to, ka vīram tika pie-
šķirta medaļa par apsējamo platību 
paplašināšanu un neskarto zemju 
apgūšanu. 

1957.gada 26.februārī Omskas 
apgabala Ukrainskas ciema pado-
mē pavisam vienkārši tika teikti 
liktenīgie JĀ vārdi! Sibīrijā nāca pa-
saulē Hertas un Antona pirmdzim-
tais bērniņš – meita Gaida. Pēc at-
griešanās dzimtenē pāri gaidīja 
jauni pārbaudījumi, kas ģimeni 
piespieda meklēt jaunās mājas un 
darba iespējas tuvāk Igaunijas ro-
bežai. Tā viņi nokļuva Valkas pusē, 
toreizējā sovhozā «Lugaži». 

Plecu pie pleca pavadīts strādīgs 
mūžs – vīrs strādāja par šoferi, sie-
va sākumā lika lietā savas krievu 
valodas prasmes un papildus tieša-
jiem darba pienākumiem palīdzēja 
kolēģiem ar dažādu dokumentu, 
instrukciju un vēstuļu tulkošanu. 
Dažus gadus vēlāk Herta saņēma 
veterināra diplomu un strādāja par 
vetārsti.

Vasarā Herta un Antons saim-
nieko savās lauku mājās, priecājas 
par skaisto dabu, par netālo dīķi, 
par klusumu un putnu čivināša-
nu. Agrāk viņi nodarbojušies ar 
dažādu mājlopu un mājputnu kop-
šanu: ir audzēti buļļi, cūkas, truši, 
pīles, vistas, ir stādījuši lielu dārzu 
ar kartupeļiem, burkāniem, kāpos-
tiem, un citiem lauku labumiem. 
Neskatoties uz cienījamo vecumu, 
Utānu pāris turpina rosīties un 

strādāt piemājas dārziņā, izaudzē 
sev nepieciešamo, jo pašu audzē-
tais taču garšo vislabāk! Ar pērnā 
gada bagātās ābolu un upeņu ražas 
labumiem tiekam pacienāti arī 
mēs! 

Kopīgi izaudzināti divi bērni – 
Gaida un Hermanis, prieku sagādā 

3 mazbērni un viens mazmazbēr-
niņš. 

Vēlam Dimanta pārim labu 
veselību, možu garu, saticību 
un uz tikšanos kāzu sešdesmit 
piektajā jubilejā – Saules kā-
zās! z

Sveicam dimanta kāzu jubilejā!
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada 
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dimanta pāris – Herta un Antons Utāni

Vecā tipogrāfija – emocijas un realitāte!

Zelta vērtības
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Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada 
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

25.martā arī Valkā tika pieminēta 
diena, kas Latvijas vēsturē ie-

zīmēta sēru krāsā – Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas diena.

Plkst. 14.00 Lugažu stacijā notika ko-
munistiskā genocīda atcerei veltīts pie-
miņas brīdis.

«Šodien Latvijas saprātīgā daļa sērās 
un cieņā noliec galvu, pieminot padom-
ju okupācijas režīma upurus. Vai 1949.
gada 25.martā notikušais ir kvalificē-
jams kā noziegums? Noteikti! Piedevām 
vairākos veidos.

Pirmkārt, noziegums pret cilvēci. Iz-
sūtīja ģimenes, veselas dzimtas, sākot 
no zīdaiņiem un beidzot ar sirmgalv-
jiem, skaidri apzinoties, ka daļa no vi-
ņiem nespēs pārdzīvot necilvēcīgos aps-
tākļus un nomirs jau pa ceļam. Tā bija 
apzināta, nežēlīga slepkavība, ietaupot 
lodes. 

Otrkārt, ekonomisks noziegums. Iz-
sūtīto cilvēku lielākais noziegums oku-
pantu un to līdzskrējēju acīs bija tas, ka 
viņi ir labi saimnieki. Viņu zināšanas, 
prasmes, pieredze, nedzimušie bērni 
tika atrauti Latvijai, un šā nozieguma 
sekas ir jūtamas vēl tagad. Godā cēla tos, 
kuri ir gatavi gan koksagīzu sēt, gan 
āboliņu izart, ja komunistu partija tā 
liek. Nodot māti un tēvu, nodot savu 
Latviju. 

Un arī tā sekas mēs jūtam šodienas 
Latvijā. Mums ir daudz darba ņēmēju, 
bet par maz darba devēju. Mums ir 
daudz politiķu, bet maz valstsvīru. 
Mums ir daudz kritizētāju, bet maz da-
rītāju. 

Labākā piemiņa 1941., 1944. – 1945., 
1949. gados izsūtītajiem ir padarīt Lat-
viju labāku. Un to neviens cits mūsu 
pašu vietā nedarīs!» saka Valkas nova-
da domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis.   z

Valkā pieminēta Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena
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• Iestāties Biedrībā Dzimtsarakstu 
nodaļu darbinieku asociācija (DZIN-
DA), reģ. Nr.40008248596.
• Apstiprināt Valkas novada attīstī-
bas programmas 2015. – 2021.gadam 
aktualizēto investīciju plānu.
• Apstiprināt Valkas novada attīstī-
bas programmas 2015. – 2021.gadam 
Uzraudzības pārskatu par īstenoša-
nas rezultātiem.
• Apstiprināt maksu par sniegta-
jiem pakalpojumiem Valkas novada 
Sociālās aprūpes namā (pielikumā).

• Atļaut SIA «Aldar Latvia», reģ. Nr. 
40203010130 organizēt gadatirgus 
Valkā, Raiņa ielas posmā no Viestu-
ra ielas un Raiņa ielas krustojuma 
līdz Latgales ielas un Raiņa ielas 
krustojumam 2017.gada 18.martā un 
15.aprīlī no plkst. 8.00 līdz 16.00.
• Apstiprināt nolikumu Nr.1 «Par 
tirdzniecību tirgū «15.Lielais Labda-
rības Robežtirgus»» (pielikumā).
• Nepārņemt Valkas novada domes 
īpašumā zemes gabalu Valkā, Līvu 
iela 20 A, kadastra apzīmējums 

94010050350, jo tas nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināša-
nai.
• Līdzfinansēt biedrības «Uguns-
puķe» izstrādāto projektu «Labais 
vairo labo» EUR 400,00 apmērā, ja 
projekts tiks atbalstīts no Borisa un 
Ināras Teterevu fonda izsludinātās 
programmas «Pats savam saimes 
galdam». Projekta kopējais finansē-
jums EUR 2000,00.
• Izmantot pirmpirkuma tiesības 

uz Pirkuma objektu Valkas novada 
Ērģemes pagasta Ērģemē, «Ērģemes 
Veikals», ar kadastra numuru 
94525080257, kas sastāv no ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 94520080 
257001, un pirkt minēto nekustamo 
īpašumu par Pirkuma līgumā norā-
dīto pirkuma maksu EUR 4800,00.
• Noteikt par biedru Latvijas viegl-
atlētikas savienībā Valkas novada 
domi. z

Val kas no va da do mē

2017.gada 23.februārī Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi 

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Tirgus «Lielais Labdarības Ro-
bežtirgus» ir starptautisks tirgus, kurš 
ir plašā sabiedrībā iecienīts un savā 
ziņā unikāls pasākums, kur katru 
gadu iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kā-
dam labdarības mērķim. Programmu 
papildina koncerti, konkursi, loterijas, 
gaļas izstrādājumu konkurss, degus-
tācijas, grilēšanas konkurss un pro-
dukcijas izsole.
1.2. Tirgus rīkotājs: Valkas novada 
dome sadarbībā ar Valgas pilsētas 
domi. www.valka.lv (turpmāk tekstā 
– Rīkotājs)
1.3. Vieta: Latvijas un Igaunijas Re-
publiku robeža Valkā un Valgā Rīgas 
ielā. 
1.4. Tirgus – Raiņa iela posmā no 
krustojuma ar Viestura ielu līdz krus-
tojumam ar Latgales ielu un posmā no 
Latgales ielas līdz Igaunijas Republi-
kas robežai. Rīgas iela posmā no krus-
tojuma ar Raiņa ielu līdz Latvijas Re-
publikas robežai ar Igaunijas Republi-
ku. Sēlijas iela posmā no krustojuma 
ar Smilšu ielu līdz krustojumam ar Rī-
gas ielu.
1.5. Laiks: 2017.gada 6. un 7.maijs.
1.6. Tirdzniecība: 2017.gada 6.maijā 
no plkst. 8.00 līdz 16.00 un 7.maijā no 
plkst. 8.00 līdz 14.00.
1.7. Tirgošanās vietu ierādīšana sākas 
6.maijā no plkst. 4.00 un 7.maijā no 
plkst. 6.00.
1.8. Papildus informāciju par pasāku-
mu un reģistrācijas kārtību iespējams 
saņemt, sūtot savu jautājumu uz e-pas-
tu: tib@valka.lv vai zvanot pa tālruni 
+371 64725522, +371 26446602;

2. Tirdzniecības dalībnieki un no-
teikumi:
2.1. Tirdzniecības dalībnieks ir fizis-
ka vai juridiska persona, kas reģistrē-
jusi saimniecisko darbību (turpmāk 
tekstā – Dalībnieks);
2.2. Dalībnieks tirgum piesakās 
rakstiski, reģistrējoties elektroniski.
2.3. Pieteikumā iekļaujamā informā-
cija:

2.3.1. Juridiskais nosaukums;
2.3.2. Reģistrācijas numurs;
2.3.3. Adrese;
2.3.4. Kontaktpersona;
2.3.5. Kontaktinformācija (tel. nr., e-
pasts u.c.);
2.3.6. Preču sortiments;
2.3.7. Nepieciešamā vietas platība 
(nojumes lielums, galda garums);
2.3.8. Dalība tirgū uz 2 vai 1 dienu;
2.3.9. Vēlamās vietas izvēle;
2.3.10. Elektrība;
2.3.11. Foto ar preču sortimentu un/
vai foto ar tirdzniecības vietas iekār-
tojumu sūtīt uz e pastu tib@valka.lv, 
ja Dalībnieks vēlas, lai pārdotā pre-
ces vizualizācija būtu pieejama pub-

liski citiem tirgotājiem un apmeklē-
tājiem reklāmas nolūkos.

2.4. Aizpildot pieteikuma anketu, 
Dalībnieks norāda sev vēlamo atraša-
nās vietu konkrētā sektorā. Priekšroka 
tiks dota tirgotājiem, kuri dalību pie-
teikuši uz 2 dienām. 
2.5. Dalībnieku pieteikšanās ar 
priekšapmaksu tirgum notiek līdz 
2017.gada 27.aprīlim (ieskaitot)
2.6. Dalībnieks drīkst piedalīties 
tirdzniecībā tikai ar tādu produkciju, 
kādu ir norādījis pieteikumā;
2.7. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt Dalīb-
niekam tirgot produkciju, kura nav 
norādīta pieteikumā, un, pārkāpuma 
nenovēršanas gadījumā, izraidīt Da-
lībnieku no pasākuma vietas;
2.8. Dalībniekam sava tirdzniecības 
vieta ir jāiekārto pasākuma rītā līdz 
plkst. 7.30. Ja tas nav izdarīts, Rīkotājs 
pēc 7.30 ir tiesīgs esošo vietu atvēlēt 
citiem tirgotājiem.
2.9. Dalībniekam nav tiesību, bez ie-
priekšējas saskaņošanas ar Rīkotāju, 
atskaņot savā tirdzniecības vietā mū-
ziku, izpildīt priekšnesumus vai kā 
citādi radīt troksni, kas var ietekmēt 
kopējo pasākumu;
2.10. Rīkotājs nodrošina Dalībniekam 
tirdzniecības vietu tādā platībā, kādu 
Dalībnieks norādījis pieteikumā. Iero-
doties pasākuma norises vietā, Dalīb-
nieks sagaida līdz Rīkotājs ierāda 
tirdzniecības vietu, un tikai tad veic 
uzstādīšanas darbus;
2.11. Dalībniekam ir pienākums pa-
šam iekārtot savu tirdzniecības vietu, 
nodrošinot to ar nepieciešamo atribū-
tiku (galdiem, statīviem, nojumēm 
utt.), to vizuāli noformēt atbilstoši pa-
sākuma tematikai, rūpēties par tīrību 
un kārtību savā tirdzniecības vietā;
2.12. Dalībnieks ir atbildīgs par Valsts 
augu aizsardzības dienesta, Valsts 
meža dienesta, sanitāro, ugunsdrošī-
bas, darba aizsardzības u.c. normatīvo 
aktu ievērošanu;
2.13. Tirdzniecību drīkst veikt tikai no 
telts, nojumes, saulessarga vai īpaši 
dizainētas (un saskaņotas ar Rīkotāju) 
tirdzniecības vietas, atbilstoši produk-
tam un tirgus tematikai;
2.14. Dalībnieka transporta līdzekļa 
atrašanās tirdzniecības vietā jāsaska-
ņo ar Rīkotāju reģistrācijas brīdi. Ja 
auto garums PĀRSNIEDZ rezervētās 
vietas platību, tad tā novietošana 
tirdzniecības vietā nav iespējama. 
2.15. Transporta kustība pasākuma te-
ritorijā tirdzniecības norises laikā nav 
atļauta. Dalībniekam nav tiesību atstāt 
tirdzniecības vietu ātrāk nekā norādī-
jis Rīkotājs, izņemot gadījumu, ja pār-
dota visa produkcija;
2.16. Rīkotājam, ierādot Dalībnieka 
tirdzniecības vietu, ir tiesības sagru-
pēt Dalībniekus atkarībā no piedāvā-

tās produkcijas sortimenta vai citiem 
apsvērumiem, arī gadījumus, kad Da-
lībnieks saņēmis apstiprinājumu no 
Rīkotāja par iepriekš rezervētu vietu.

3. Maksa par dalību tirgū:
3.1. Dalības mērķa ziedojumus par 
vienu tirdzniecības vietu:
3.1.1. PRIEKŠAPMAKSA: EUR 15 par 
vienu vietu par vienu dienu un EUR 
20 par vienu vietu par divām dienām;
3.1.2. APMAKSA PASĀKUMA DIE-
NĀ: EUR 25 par vienu vietu par vienu 
dienu un EUR 30 par vienu vietu par 
divām dienām.

3.1.2.1. tirdzniecībai ar rūpniecības 
un saimniecības precēm;
3.1.2.2. tirdzniecībai ar pārtikas pre-
cēm (plaša patēriņa pārtikas preces);
3.1.2.3. tirdzniecībai ar pārtikas pre-
cēm (zemnieku un individuālo ražo-
tāju pašu ražotas pārtikas preces);
3.1.2.4. tirdzniecībai ar atspirdzino-
šiem bezalkoholiskiem dzērieniem, 
saldējumu, cukura vati;
3.1.2.5. tirdzniecībai ar stādiem;
3.1.2.6. tirdzniecībai ar dārzeņiem, 
grieztiem ziediem;
3.1.2.7. tirdzniecībai ar dārzniecību 
saistītām precēm;
3.1.2.8. tirdzniecībai ar dzīvnieku 
saistīta inventāra un barības pārdo-
šanu;
3.1.2.9. tirdzniecībai ar automašīnām 
un to saistīto inventāru;
3.1.2.10. tirdzniecība un reklāma ar 
skaistumkopšanas un ārstniecības 
līdzekļiem.

3.1.3. PRIEKŠAPMAKSA: EUR 10 par 
vienu vietu par vienu dienu un EUR 
15 par vienu vietu par divām dienām;
3.1.4. APMAKSA PASĀKUMA DIE-
NĀ: EUR 20 par vienu vietu par vienu 
dienu un EUR 25 par vienu vietu par 
divām dienām.

3.1.4.1. tirdzniecībai ar daiļamatnie-
cības un amatniecības izstrādāju-
miem;
3.1.4.2. tirdzniecībai ar presi, iespied-
darbiem;
3.1.4.3. tūrisma informācijas/pakal-
pojumu sniedzēji;
3.1.4.4. par dažāda veida atrakciju iz-
vietošanu.

3.2. Par partijas reklāmas stenda, telts 
vai cita veida vizuālās reklāmas izvie-
tošanu EUR 30 par vienu vietu par 
vienu dienu.
3.3. Lielie un vidējie alus tirgotāji 
EUR 50 par vienu vietu par vienu die-
nu.
3.4. Mazie alkoholisko dzērienu tir-
gotāji EUR 20 par vienu vietu par vie-
nu dienu.
3.5. Lielais ēdināšanas uzņēmums no 
Latvijas, kurš atrodas pie tirgus skatu-
ves un sniedz ēdināšanas pakalpoju-
mus gan tirgus laikā (6. – 7.maijā), gan 

balles laikā 6.maija vakarā. EUR 300 
par vienu vietu (6x6 metri) par divām 
dienām.
3.6. Viena tirdzniecības vieta 3x3 
metri (piemēram, rezervējot 1 m, mak-
sā kā par 3x3 m; rezervējot 5 metrus, 
maksā kā par 3x3x2 m).
3.7. Rīkotājam ir tiesības piemērot 
50% atlaidi no ziedojuma par tirdznie-
cības vietas maksas maznodrošinātām 
personām ar nelielu individuālo iz-
strādājumu daudzumu.
3.8. Visu par tirdzniecības vietām ie-
kasēto maksu ieskaitīt Valkas novada 
domes ziedojumu kontā un izlietot ap-
stiprinātajam mērķim – Velosipēdu 
nomas izveidi Valkā, lai attīstītu aktī-
vā tūrisma piedāvājumu Valkā un Val-
gā.
3.9. Dalības maksa tiek novirzīta lab-
darības mērķim.

4. Dalības maksas norēķinu kārtība.
4.1. Dalības maksa Dalībniekam ir jā-
sedz:

4.1.1. veicot priekšapmaksu un re-
zervējot sev vēlamo tirdzniecības 
vietu:
4.1.2. ar pārskaitījumu uz Valkas no-
vada domes kontu (VALKAS NO-
VADA DOME, Reģ. Nr. 90009114839, 
Norēķinu konts: LV15UN-
LA0050014343001), maksājuma mēr-
ķī norādot: «Mērķa ziedojums par 
tirdzniecības vietu Robežtirgū», uz-
ņēmuma nosaukumu un vietu, par 
kuru tiek veikta samaksa (piem., 
«Mērķa ziedojums par tirdzniecības 
vietu Robežtirgū», SIA «VALKA», 
RA-1);
4.1.3. Valkas novada domes Tūrisma 
informācijas birojā (Rīgas iela 22, 
Valka) skaidrā naudā;
4.1.4. pasākuma norises dienā tūris-
ma informācijas punktā (Rīgas iela 1, 
Valka), maksājot skaidrā naudā, pēc 
kuras tiek rezervēta tirdzniecības 
vieta, vienojoties abām pusēm.

4.2. Dalības maksa pēc reģistrācijas 
Dalībniekam ir jāveic 48 stundu laikā, 
lai saglabātu iepriekš rezervēto vietu 
pasākuma plānā.
4.3. Veicot priekšapmaksu, Dalībnie-
kam ir jānosūta maksājuma uzdevums 
par veikto apmaksu uz e pastu tib@
valka.lv
4.4. Pēc naudas apmaksas par tirdz-
niecības vietu (priekšapmaksa vai uz 
vietas pasākuma dienā), atceļot savu 
rezervāciju, nauda netiek atgriezta.

5. Ar savu piedalīšanos Dalībnieks 
apliecina, ka ar šiem noteikumiem ir 
iepazinies un tiem piekrīt. z

                              APSTIPRINĀTS
Pielikums Nr.1  ar Valkas novada domes

2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2,10.§)

Par tirdzniecību tirgū «15. Lielais Labdarības Robežtirgus»
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu 
vai to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām 

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Īstenos projektu «Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Valkas novadā»

Teksts: Kristīne Salniņa, Valkas novada domes Attīstības 
un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāja

Val kas no va da do mē

Pielikums                   Valkas novada domes
2017.gada 23.februāra sēdes lēmumam (protokols Nr.2, 4.§)

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama 
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.  
k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena, 
EUR

1., 2. Stāvs
1. Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku 

uz pilnu aprūpi***
1 mēnesis 422,44

 tai skaitā ēdināšana 1 mēnesis 121,36
2. Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku 

uz pilnu aprūpi***
1 diena 13,89

 tai skaitā ēdināšana 1 diena 3,99
3. Minimālā maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes 

namā, ja pensija mazāka par EUR 71
1 mēnesis 30,00

4. Maksa par mazo istabu* 1 mēnesis 71,38
5. Maksa par lielo istabu** 1 mēnesis 98,84
6. Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā 1 mēnesis 49,42
7. Maksa dzīvoklī ar sanitāro mezglu un virtuvi (107. 

un 111.dzīvoklis)
1 mēnesis 109,82

3. stāvs (uz katrām divām istabām ir atsevišķs sanitārais mezgls)
8. Maksa par mazo istabu* (divistabu dzīvoklī) 1 mēnesis 76,87
9. Maksa par mazo istabu*, ja dzīvo divatā (divistabu 

dzīvoklī)
1 mēnesis 38,44

10. Maksa par lielo istabu** (divistabu dzīvoklī) 1 mēnesis 104,33
11. Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā (divistabu 

dzīvoklī)
1 mēnesis 52,16

12. Maksa par divistabu dzīvokli ar sanitāro mezglu 
(viesnīca un sociālie dzīvokļi)

1 mēnesis 126,29

13. Maksa par vienistabas dzīvokli ar sanitāro mezglu 1 mēnesis 93,34

PVN netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 
7.nodaļas 52.pantu

Citi pakalpojumi, cena bez PVN, EUR
14. Maksa par veļas mazgāšanu un žāvēšanu līdz 5 kg 3,72
PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam
* Mazā istaba – 11 līdz 14 m2;  ** Lielā istaba – 17 līdz 20 m2.
*** Pilna aprūpe – telpu uzturēšanas izmaksas + izmaksas, kas saistītas ar aprūpi un 
ēdināšanu vienam cilvēkam mēnesī.

Pilsēta / pa-
gasts
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nom

as m
aksa 

(gadā)

Prognozētā 
nom

as m
aksa 

EU
R, bez 

PV
N

 2017.g.

Valka 9401 005 0283 Pētera 
Radziņa 

iela 5

Mazdārziņu, 
sakņu dārzu 

un palīgsaim-
niecību vaja-

dzībām
0,193

1.5% apmērā no 
zemes kadastrā-
lās vērtības gadā, 
bet ne mazāk kā 
EUR 5,00 gadā

35,62

Zvārta-
vas pa-
gasts

9496 008 0055 Avoti 11,6 Ne mazāk kā 
40EUR/ha

464,00

Zvārta-
vas pa-
gasts

9496 008 0091 Kalnieši 2,7 Ne mazāk kā 
40EUR/ha

108,00

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

Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš 
sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā, 
15.kabinetā. z

Lai uzlabotu pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profi-

lakses pakalpojumiem Valkas novadā, 
palielinot to iedzīvotāju skaitu, kas ie-
vēro veselīgu dzīvesveidu ikdienā, Val-
kas novada dome, sākot ar šo gadu, īs-
tenos projektu «Veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pasākumi 
Valkas novadā», projekta identifikā-
cijas Nr. 9.2.4.2./16/I/035. Par šī projek-
ta realizēšanu šī gada 21.februārī tika 
noslēgta vienošanās starp Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru un Valkas 
novada domi.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savie-
nības fondu darbības programmas «Iz-
augsme un nodarbinātība» 9.2.4. speci-
fiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieejamī-
bu veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības ris-
kam pakļautajiem iedzīvotājiem» 
9.2.4.2. pasākuma «Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei» ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks no 2017.
gada janvāra līdz 2019.gada decem-
brim. Kopējais pieejamais finansējums 
Valkas novadam ir 106 585,00 EUR, t.
sk.: Eiropas Sociālā fonda finansējums 
– 90 597,25 EUR un Valsts budžeta fi-
nansējums – 15 987,75 EUR.

Projekta ietvaros organizētajos pa-
sākumos jāsasniedz unikālo dalībnie-
ku skaits – tiem jābūt vismaz 1497 ie-
dzīvotājiem.

Projekta mērķa grupa ir visi Valkas 
novada iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, 
sociālās atstumtības un nabadzības ris-
kam pakļautās iedzīvotāju grupas:
• iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ār-
pus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu 
zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilo-
metru;
• trūcīgie un maznodrošinātie iedzī-
votāji;
• bezdarbnieki;
• personas ar invaliditāti;
• iedzīvotāji, kas vecāki par 54 ga-
diem;
• bērni;

• pārējās riskam pakļautās grupas.
Lai pasākumos iesaistītu pēc ie-

spējas vairāk iedzīvotājus, projekta 
ietvaros paredzētās šādas galvenās 
aktivitātes:
• Interaktīvi pasākumi, lekcijas, prak-
tiskas nodarbības, fiziskas aktivitātes 
pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) un 
skolas vecuma bērniem par visām ve-
selīga dzīvesveida tēmām atbilstoši 
bērnu vecumam.
• Lekcijas PII un skolas bērnu vecā-
kiem.
• Lekcijas un vingrošanas cikls grūt-
niecēm un māmiņām ar bērniem.
• Veselīga dzīvesveida nometne trūcī-
gajiem un maznodrošinātajiem bēr-
niem.
• Praktiskas ēst gatavošanas nodarbī-
bas trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, 
bezdarbniekiem u.c. ar zemiem ienā-
kumiem.
• Vingrošanas grupā un aktīvā eks-
kursija senioriem.
• Fiziskas aktivitātes sēdoša darba 
veicējiem u.c. interesentiem.
• Lekcijas par stresu un izdegšanu.
• Veselības parametru mērījumi Val-
kā un pagastos.
• Dažādas lekcijas, meistarklases u.c. 
pasākumi veselīga dzīvesveida veici-
nāšanai.

Detalizēta informācija par projekta 
darba plānu 2017.gadam pieejama Val-
kas novada mājas lapā sadaļā «Pašval-
dība» – «Projekti» – «2017.gada projek-
ti». Ņemot vērā laika nobīdes, aktuālā 
informācija par projektā paredzētajiem 
pasākumiem regulāri tiks publicēta 
Valkas novada mājas lapā www.valka.
lv, kā arī «Valkas Novada Vēstīs».

Projekta koordinatore: Gunta Sma-
ne, Valkas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja, mob. tālr.: 
26463408, tālr.: 64707478, e-pasts: gun-
ta.smane@valka.lv.

Projekta vadītāja: Edīte Balode, Val-
kas novada domes Sabiedrības veselī-
bas organizatore, mob. tālr. 28644365, e-
pasts: edite.balode@valka.lv.  z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksājumi veicami vi-

enu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.
martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.no-
vembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī reizi 
gadā – avansa veidā. Nomaksāt NĪN 
iespējams – pašvaldības kasē (Se-
mināra iela 29, Valkā, no 9.00 līdz 13.00), 
pastā, internetbankā, kā arī portālā 
www.epakalpojumi.lv. Maksājumu 
veicot internetbankā, būtiski ir pār-
liecināties vai norādīts maksājuma 
mērķis (NĪ nodoklis, pers. konta Nr....).

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs 
nav saņēmis maksāšanas paziņoju-
mu līdz kārtējā gada 15.februārim, 
viņa pienākums ir mēneša laikā par to 
informēt Valkas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodokļa admi-
nistratoru. Attiecīgi, ja nodokļa mak-
sātājs nav deklarējis dzīvesvietu li-

kumā noteiktajā kārtībā un nav pa-
ziņojis nodokļu administrācijai adresi, 
kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa 
maksāšanas paziņojums netiek no-
sūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas 
spēkā kārtējā taksācijas gada 22.
martā.

Atgādinām, ka par maksājuma pa-
ziņojumā norādīto samaksas termiņu 
nokavēšanu, pamatojoties uz likumu 
tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 
0,05 procenti par katru nokavēto dienu 
no laikā nenomaksātā pamatparāda.

Aicinām iedzīvotājus aktīvāk iz-
mantot portālus www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv.

Portālā www.epakalpojumi.lv no-
dokļa maksātājs var iegūt informāciju 
par maksājamo nodokli un to apmak-
sāt, pieteikties maksāšanas paziņoju-
ma saņemšanai e-pastā, kas ir daudz 
ērtāk un būtiski taupa resursus, kā arī 
pieteikties saņemt atgādinājumu e-
pastā vai SMS veidā par tuvojošos ne-
kustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu. z

Nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa 
maksājums veicams līdz 2017.gada 31.martam
Teksts: Daira Zalužinska, Valkas novada 
domes Nekustamā īpašuma 
nodokļa administratore 

Valkas pašvaldība ar apbalvojumiem un dāvanām teica paldies vietējiem 
zemniekiem par ikdienā ieguldīto darbu. Foto: L.Vorpe

Ieskats Lauku ballē
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Biedrība «Lauku partnerība 
ZIEMEĻGAUJA» izsludina ot-

rās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšanu Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam pa-
sākuma «Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība)» apakšpasākumā «Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju».

Projektu iesniegumu pieņemša-
nas laiks: 2017.gada 27.marts – 2017.
gada 27.aprīlis.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti 
šādās vietējās attīstības stratēģijā no-
teiktajās rīcībās:

Mērķis 1. Atbalsta sniegšana vie-
tējās ekonomikas attīstībai:
• Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīša-
na un esošo attīstīšana – paredzētais 
finansējums – 163 947,80 EUR;
• Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu ra-
dīšana un esošo attīstīšana – paredzē-
tais finansējums – 109 605,09 EUR;
• Rīcība 1.3.  Vietējo produktu reali-
zācija tirgū – paredzētais finansējums 
– 70 000 EUR;

Mērķis 2. Kvalitatīvas dzīves vi-
des veidošana:
• Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – pa-
redzētais finansējums – 52 157,39 
EUR;
• Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju 
kopšana – paredzētais finansējums – 
36 000 EUR;

Projektu iesniegumu iesniegšanas 
adrese un vieta, kur var iepazīties ar 
sabiedrības virzītu vietējās attīstības 
(SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt 
projekta iesniegumus papīra doku-
menta formā:

Biedrības «Lauku partnerība ZIE-
MEĻGAUJA» birojs Valkas ielā 16, 
Strenči, Strenču novads, LV-4730.

Projektu iesniegumus papīra doku-
menta formā pieņem darbadienās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties 
arī biedrības mājas lapā www.zgauja.
lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mā-
jas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegums papīra formā 
jāiesniedz divos eksemplāros un tā 
elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārē-
jā datu nesējā. Projekta iesniegumus 
elektroniskā dokumenta formā var ie-
sniegt Lauku atbalsta dienesta Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) 
vai parakstot pieteikumu ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecinot ar 
laika zīmogu Elektronisko dokumen-
tu likumā noteiktajā kārtībā, var ie-
sniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta die-
nesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Lai iepazīstinātu ar projektu kon-
kursa nosacījumiem Biedrība «Lauku 
partnerība ZIEMEĻGAUJA» rīko se-
mināru: 03.04.2017. plkst. 11.30, Val-
kā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

Plānotā darba kārtība:
1. Biedrības «Lauku partnerība ZIE-
MEĻGAUJA» darbības teritorijas sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015. – 2020.gadam projek-
tu konkursa 2.kārtā izsludinātās rīcī-
bas, iespējamās aktivitātes un pieeja-
mais finansējums.
2. Projektu iesnieguma sagatavošana 
atbilstoši MK 2015.gada 13.oktobra no-
teikumiem Nr. 590 (ar grozīju-
miem), kā arī citu dokumentu sagata-
vošana atbilstoši spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem.
• Projekta iesnieguma veidlapas sa-
gatavošana;
• Iepirkuma dokumentācijas sagata-
vošana;
• Būvniecības dokumentu sagatavo-
šana;
• Projekta iesnieguma veidlapas un 
pavaddokumentu noformēšana un 
iesniegšana.
3. Projektu iesniegumu vērtēšanas 
kritēriji un kārtība.
4. Projektu ieviešanas nosacījumi.
5. Diskusijas, atbildes uz semināra 
dalībnieku jautājumiem.

Plānotais semināra ilgums – 3 stun-
das.

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija 
Ūdre, tālrunis – 29219477, 29163859, 
e-pasts: ziemelgauja@gmail.com z

Izsludina otrās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu

PUTNU GRIPA
Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu 

infekcijas slimība. Galvenie vīrusa 
pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas 
putni, īpaši ūdensputni. 

MĀJPUTNI
Mājputni var inficēties, kontaktējo-

ties ar inficētiem putniem, uzņemot 
vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uz-
turoties inficētā (aptraipītā) ārējā 
vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptrai-
pītu aprīkojumu, olu kastēm, trans-
portlīdzekļiem, pakaišiem u.c.

Ja kaut viens mājputns Tavā saim-
niecībā saslims ar putnu gripu, būs 
jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss 
mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu 
saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks 
noteikta aizsardzības zona un 10 ki-
lometru rādiusā - uzraudzības zona. 
Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saim-
niecībām un uzņēmumiem, kas ie-
tilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi 
mājputnu un no tiem iegūtu produk-
tu tirdzniecībai un pārvietošanai.

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir 
tikai viens) nebūs reģistrēti Lauk-
saimniecības datu centrā (LDC), Tu 
nevarēsi saņemt kompensāciju par 
slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk 
ēd, strauji samazinās olu dējība, tie 
izskatās savārguši vai pat nobeidzas, 
nekavējoties ziņo veterinārārstam vai 
tuvākajai PVD teritoriālajai struktūr-
vienībai.

BIODROŠĪBA
Visu gadu, lai pasargātu mājput-

nus no saslimšanas ar putnu gripu, 
ievēro biodrošību:
• ierobežo nepiederošu personu pie-
kļūšanu mājputnu turēšanas vietām;
• ievēro higiēnas pasākumus, veicot 
darba pienākumus (mazgā rokas ar 
ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē 
apavus un rokas);
• glabā mājputnu barību un pakai-
šus savvaļas putniem nepieejamās 
vietās;
• mājputnu barošanu un dzirdinā-
šanu organizē iekštelpās vai norobe-

žotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas 
putnu piekļūšanu;
• mājputnu dzirdināšanai neizman-
to virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu 
ūdeni;
• ziņo praktizējošam veterinārārs-
tam vai PVD par visiem gadījumiem, 
kad ir aizdomas par mājputnu sa-
slimšanu.

Laikā no 2017.gada 1.marta līdz 
31.maijam:
• mājputnus turi slēgtās telpās*, no-
vēršot to kontaktu ar savvaļas put-
niem un dzīvniekiem;
• netirgojies ar mājputniem un inku-
bējamām olām;
• nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs 
un citos pasākumos ar mājputnu pie-
dalīšanos; to norise ir aizliegta;
• nodrošini, ka darbiniekiem ir dar-
ba vai maiņas apģērbs un apavi (dar-
ba vai maiņas apģērbu un apavus lie-
to tikai mājputnu turēšanas vietā);

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, 
kā arī biodrošības pasākumi attiecas 
uz pilnīgi visām saimniecībām. Arī 
tādām, kurās tiek turēti tikai viens 
vai divi mājputni. Sevišķi piesardzī-
bas pasākumi jāievēro putnu noviet-
nēs un putnu produktu ražotāju uz-
ņēmumos.

PVD aicina ziņot par gadījumiem, 
ja atrasti vairāki (vairāk par 3 – 5 
putniem) vienkopus nobeigušies 
savvaļas putni, zvanot uz PVD uzti-
cības tālruni – automātisko atbildē-
tāju 67027402 vai arī vēršoties tuvā-
kajā PVD teritoriālajā struktūrvie-
nībā.

* Slēgta telpa - kūts vai cita veida 
un konstrukcijas vieglāka būve, kura 
ir ar vai bez pamatiem un kura no 
augšas un sāniem ir pietiekami labi 
pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi 
ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku 
piekļūšanas mājputnu turēšanas, 
dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī 
telpa var būt norobežota ar smalku 
sietu un noklāta ar drošu ūdensiztu-
rīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt 
arī tikai slēgta nojume. z

Informatīvais materiāls 
mājputnu turētājiem

18.martā Valkā, Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas sporta 

hallē norisinājās Latvijas ugunsdzēsī-
bas sporta federācijas organizētais 
starptautiskais volejbola turnīrs, kurā 
sacentās ugunsdzēsības dienestu ko-
mandas no Latvijas, Čehijas un Balt-
krievijas, kā arī Valsts policijas ko-
manda. Turnīra mērķis bija noskaid-
rot, kurš operatīvais dienests iegūs 

volejbola turnīra uzvarētāja titulu.
Par starptautiskā turnīra uzvarētā-

ju kļuva Baltkrievijas VUGD koman-
da, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta volejbola koman-
da, sastāvā spēlēja valcēnietis Gints 
Švecs, izcīnīja godpilno 2.vietu un 3.
vietā palika Čehijas VUGD komanda.

2018.gadā starptautiskais volejbola 
turnīrs norisināsies Čehijā. z

Valkā sacentās ugunsdzēsības dienestu 
komandas no Latvijas, Čehijas un Baltkrievijas

Teksts un foto: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta volejbola komandai
 – godpilnā 2.vieta!

Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

Tuvojas skriešanas seriāla 
«Optimists» pavasara kārta

Kā jau katru pavasari Valkā no-
tiek skriešanas seriāls «Opti-

mists». Tiek gaidīti gan skrējēji, gan 
nūjotāji veikt savai vecuma grupai at-
bilstošo distanci pa 1km marķēto trasi 
mežā pie Valkas brīvdabas estrādes. 
Dalībniekiem ir iespēja skriet arī savai 
grupai neatbilstošu distanci kā tautas 
grupas pārstāvjiem, nūjotāji arī tiek 
uzskaitīti kā tautas grupas pārstāvji. 
Šogad kārtu sadalījums ir sekojošs: I 
kārta – 13.aprīlis; II kārta – 20.aprī-
lis; III kārta – 27.aprīlis; VI kārta – 
11.maijs; V kārta – 18.maijs; VI kārta 
– 25.maijs.

Atgādinām, ka kopvērtējuma Val-
kas novada skriešanas seriāla «Opti-
mists», «Pavasaris 2017» un «Rudens 
– 2017» sacensību galvenā balva ir ve-
losipēds, kurš tiks izlozēts starp da-
lībniekiem, kas būs finišējuši vismaz 
5.kārtās «Optimists Pavasaris 2017» 
un 5. kārtās «Optimists Rudens 2017». 

Dalībnieki tiks apbalvoti gan indi-
viduāli, gan vērtējumā ģimenēm.

Vairāk informācijas par balvām, 
skrējienu var iegūt aplūkojot noliku-
mu www.valka.lv mājaslapā, sadaļā 
«Sports», apakšsadaļā «Rezultāti un 
nolikumi». z

Teksts: Māris Koops, Sporta speciālists Valkā

Aicina piedalīties Valkas novada 
atklātajā florbola čempionātā

22.aprīlī plkst. 10.00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē norisi-
nāsies ikgadējais Valkas novada atklātais florbola čempionāts.

Komandu iepriekšēja pieteikšanās sacensībām notiek līdz 18.aprīlim pa e-
pastiem sports@valka.lv vai ilvars.rullis@valka.lv

Ar florbola čempionāta nolikumu var iepazīties Valkas novada mājas lapā, 
sadaļā «Sports» – «Rezultāti un Nolikumi». z
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Latvijas dendrologu biedrība  
par 2017.gada koku izvēlē-

jusies parasto priedi (Pinus syl-
vestris). Aicinām iedzīvotājus ie-
skatīties dabā, savā apkārtnē un 
ieklausīties savu iepriekšējo pa-
audžu stāstījumos. Tiem, kuriem 
izdosies atrast kādu jaunu diž-
priedi, savdabīgu priedi un pie-
rakstīt kādu interesantu stāstu 
par šo koku, Meža dienu laikā 
5.maijā gaida pārsteiguma bal-
vas.

Šogad gada koka godā ticis viens 
no Latvijā visplašāk sastopamāka-
jiem un zināmākajiem kokiem, kas 
ir arī simbolisks daudzējādā ziņā. 
Parastā priede ir līdz pat 45 m 
augsts, mūžzaļš priežu dzimtas 
koks, kas Latvijas klimatā var 
sasniegt pat 400 gadu vecumu, ir 
ziņas arī par 470 gadu vecām un 
pat vēl vecākām priedēm. Priedes 
zied maijā vai jūnija sākumā, savu-
kārt sēklas nogatavojas nākamā 
gada oktobrī, bet no čiekuriem iz-
birst tikai pavasarī – divus gadus 
pēc apputes. Ja priedes stumbra 
apkārtmērs 1,3 m augstumā virs 
sakņu kakla sasniedz vai pār-
sniedz 250 cm, tas ir valsts nozīmes 
dabas piemineklis – dižkoks. Tur-
klāt par koka vecumu ne vienmēr 
liecina tās resnums – daža laba 
spartiskos apstākļos augusi purva 
priedīte var izrādīties krietni vecā-
ka par krietni labākos apstākļos 
augušu dižpriedi.

Apzinot Kārķu pagasta dižko-
kus ir izdevies atrast 3 valsts mēro-
ga dižkokus – Saliņu dižpriedi, 
Lāčplēšu dižpriedi, Cepurkalna 
dižpriedi un vairākas priedes ar 
interesantiem un vēsturiskiem 
stāstiem, kā piemēram, Soda prie-
di, Jāņu saieta priedi, Šauju priedi, 
Mīlestības priedi Augstajā kalnā. 
Īpašas priedes aug arī Lustiņdru-

vā, kas ir vairāk nekā 200 gadus 
vecas un šī vieta ir noteikta kā bio-
tops. To, ka brīnumi notiek un kat-
ru gadu atrodam jaunus dižkokus, 
apliecina tas, ka pagājušajā gadā 
pagasta iedzīvotājam Arnim Igau-
nim izdevās atrast Lāčplēšu diž-
priedi un šogad Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes speciāliste Rūta 
Zepa Lustiņdruvā atrada jaunu 
savdabīgu dižpriedi, kurai vēl nav 
dots vārds.

Atgādinām, ka 2017.gada dabas 
simboli: augs - dzeltenā salmene 
jeb tauta saukta kaķpēdiņa, dzīv-
nieks – zutis, sūna – parastā kociņ-
sūna, putns – dzeltenā cielava, sēne 
– baltā cūktrifele, kukainis – Eiro-
pas dievlūdzējs, bezmugurkaul-
nieks – augsnes dižslieka, glieme-
zis – Spānijas kailgliemezis, dzī-
votne – lauku sēta.

 Aicinām pievērst šīm dabas vēr-
tībām uzmanību,  ielūkoties dabā, 
fotografēt un pierakstīt interesan-
tus stāstus.z

Kārķu pagastā meklējam skaistas 
priedes un priežu stāstus 

Teksts: Sandra Pilskalne, Kārķu pagasta pārvaldes 
Brīvā laika pasākumu organizatore

Pagastos: Kārķos

Sestdien, 22.aprīlī visas Latvijas 
iedzīvotāji aicināti piedalīties 

Lielajā talkā. Kārķēniešus un viņu 
draugus, radus, bērnus gaidīsim pulk-
sten 10.00 pie Dabas koncertzāles, lai 
piedalītos lielajā Sniegpulkstenīšu 
stādīšanas talkā. Vispirms sadalīsi-
mies pa objektiem, kuros tiks stādītas 
puķes. Pēc paveiktā darba satiksimies 
pulcēšanās vietā kopīgam mielastam.

Pasākumā aicinām piedalīties ikvie-
nu, kuram dārzā vai sētmalē skaisti 
zied sniegpulkstenītes un kurš vēlas 
uzdāvināt kādu ceru no šiem ziediem 
pagasta centram, lai par to ziedēšanu 
varētu priecāties ikviens kārķēnietis un 
viesis. Derēs arī sniedzītes. Esat laipni 
aicināti piedalīties Sniegpulksteņīšu 
stādīšanas talkā, tādējādi aktīvi iesais-
toties sava pagasta izdaiļošanā! Ja jums 
nav stādu, ņemiet līdzi lāpstu, darbaro-
kas un darbaprieks vienmēr noderēs! 
Pasākumu organizē Kārķu pagasta 

pārvalde sadarbībā ar iniciatīvas veici-
nāšanas biedrību «Ugunspuķe».

Pareiza sniegpulkstenīšu pārstādī-
šana: stādīt gribētājiem lūgums pievērst 
uzmanību pareizai sniegpulkstenīšu 
pārstādīšanai. Jāņem vērā, ka snieg-
pulkstenīšu sīpoliņi var būt paslēpušies 
diezgan dziļi zemē, tāpēc jāizvēlas at-
bilstošs rakšanas dziļums. Pavasaris, 
kamēr sniegpulkstenītes zied, vai tūdaļ 
uzziedēs, ir labākais laiks, kad cerus 
var redzēt, un tos pārstādīt, protams, 
ievērojot vairākus nosacījumus.
1. Ar taisnu lāpstu no četrām pusēm at-
dur sniegpulkstenīšu puduru vai daļu 
no tā, ja sniegpulkstenītes saaugušas 
lielākā klājienā, durot lāpstu visā tās 
dziļumā.
2. Pēc tam, lāpstu kustinot, visu iegūto 
velēnu ar iespējami dziļu augsnes kār-
tu lēnām, uzmanīgi izceļ ārā.
3. Iegūto velēnas četrstūri ieliek plēves 
maisiņā un, ja nepieciešams, droši vai-
rākas dienas var uzglabāt ēnā.
4. Lūdzam šādā maisiņā savus stādiņus 
nogādāt talkas dienā pie Dabas kon-
certzāles, lai kopā rūpīgi iestādītu pa-
gasta centrā - pie dabas koncertzāles, 
tautas nama, skolas, autobusa pieturas. 

Sniegpulkstenīšu sīpoliņi ir nelieli 
(parasti līdz 1cm, baltā krāsā), augsnē 
tie var atrasties 5 – 15 cm dziļumā. Zem 
sīpoliņiem attīstās saknītes, kas ir sva-
rīgas labai ieaugšanai jaunā vietā. Pār-
stādīt droši var vēl neuzziedējušas, zie-
došas, kā arī pārziedējušas sniegpulk-
stenītes.

Sniegpulkstenītes viegli var pavai-
rot, jau pieminētos cerus ar rokām uz-
manīgi salaužot vairākās daļās, tādējā-
di iegūstot jaunus cerus. Vēlams, lai 
katrā cerā būtu vismaz 5 – 10 lapiņas 
vai 5 – 10 ziediņi, tad šāds jaunais cers 
dažu gadu laikā atkal pieaugs un būs 
no jauna sadalāms. Stādīšanas/pārstā-
dīšanas darbi var notikt visu pavasari, 
kad gaisa temperatūra ir no – 3 līdz +15 
grādiem.z

Kārķos Lielajā talkā stādīs 
sniedzītes un sniegpulkstenīšus 

Teksts: Pēteris Pētersons, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs

Ceturtdien, 6.aprīlī pulksten 
15.00 Kārķu sporta namā 

notiks projekta «Multifunkci-
onālā centra izveide» atklāšanas 
pasākums. Notikumu ieskandi-
nāsim – ar azartiskām dejām, 
veiklības stafetēm un florbola 
draudzības maču.

Pasākuma laikā varēs iepazīties 
ar trenažieru aprīkotajām telpām, 
izbūvēto virtuvi nometņu un pa-
sākumu vajadzībām, kā arī sporta 
precēm, kas iegādātas šā projekta 
ietvaros. Turpmāk trenažieru zāle 
būs pieejama, tādā pašā kārtībā kā 
sporta halle – iepriekš saskaņojot 
tās apmeklējumu ar dežurantu Os-
karu Veinbergu mob. 29439819.

Projekts tika īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma «Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju» ietvaros. Projektu apstip-
rināšanai ir virzīja biedrība «No 
Salacas līdz Rūjai».

Projekta mērķis ir sekmēt ie-
dzīvotāju izvēli, kā dzīves un dar-
ba vietu izvēlēties laukus, piln-
veidojot sporta, atpūtas infrastruk-
tūru un nodrošinot kvalitatīvu 
brīvā laika pavadīšanas iespējas 
visām iedzīvotāju vecuma grupām. 
Nodrošināt centra ilgtspējīgu dar-
bību ar regulāru iedzīvotāju ap-
meklējumu un noslodzi. 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 10 002,70 EUR, tai 
skaitā ELFLA finansējums ir 
9002,43 EUR jeb 90 % no attieci-
nāmajām izmaksām un Valkas 
novada domes līdzfinansējums ir 
1000,27 EUR jeb 10 % no attie-
cināmajām izmaksām.

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš z

Aicina uz Kārķu multifunkcionālā 
centra atklāšanu

Teksts: Toms Simtiņš, Valkas novada domes Attīstības un 
projektu daļas Projektu vadītājs

Šauju priede
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Saimnieciskajā ziņā no lielākiem 
darbiem pērn ir izremontēts 

gaitenis un kāpņu telpa pagasta pār-
valdes ēkā, izbūvēta laipa un atjaunoti 
soli Cepšu ezera krastā, sadarbībā ar 
A/S «Latvijas Valsts meži» Lustiņdru-
vas Karšu paviljonam sagatavoti 4 in-
formatīvi stendi par pagasta vēsturi. Ir 
uzlaboti pagasta autoceļi, veicot 560 
BER/m3 šķembu un grants uzbērumus 
atjaunojot bojāto ceļa segu, veikts bed-
rīšu remonts Kārķi - Šalderi asfaltbeto-
na segumam, izmantojot asfalta emul-
sijas tehnoloģiju. Komunālās daļas 
aprīkojums papildināts ar jauniem ro-
kas instrumentiem un metināmo apa-
rātu, veikta traktora piekabes pārbū-
ves sertifikācija, to iepriekš sagatavojot 
atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. 
Komunālā daļa ikdienā veic transpor-
ta, asenizācijas, ceļu greiderēšanas, 
ceļmalu apļaušanas un sniega šķūrē-
šanas pakalpojumus. Šādus ārpakal-
pojums var saņemt iedzīvotāji, ie-
priekš piesakot nepieciešamību un 
veicot maksājumu Kārķu pagasta pār-
valdē. 2016.gadā Kārķu pagasta pār-
valde palielinājusi bilanci ar 2 vienis-
tabas dzīvokļiem, pārņemot to parādu 
saistības un sakārtojot īpašumtiesības, 
plānots, ka darbs pie bezsaimnieku 
dzīvokļiem turpināsies. 2017.gadā tiks 
atbrīvota 4 dzīvokļu māja «Austrāļi» 
Veckārķos un plānota tās pārdošana 
izsolē.

2016.gadā daudzdzīvokļu mājām 
veikti ieguldījumi atbilstoši uzkrāju-
miem – 6. un 7. mājai veikts jumta re-
monts, 2., 4. un 5. mājai izbūvētas 5 
skursteņu spices, 5. un 7. mājai veikti 
jumta lūku remonti, 1., 3. un 7. mājai 
veikta ārdurvju nomaiņa, 8. mājai uz-
labots apgaismojums pagrabos. Vasa-
ras sezonā ap visām ēkām veikta teri-
torijas izpļaušana. Lai apspriestu māju 
apsaimniekošanu jautājumus, noorga-
nizēta iedzīvotāju sapulce Kārķu tau-
tas namā. Ar visiem jautājumiem un 
problēmsituācijām iespējams arī griez-
ties personīgi Kārķu pagasta pārval-
dē.

2016.gadā brīvprātīgie ugunsdzēsēji 
izbraukuši uz 2 ugunsnelaimēm – kū-
las un saimniecības ēkas degšanas ga-
dījumiem. Ugunsdzēsēju ekipējums 
papildināts ar jaunām šļūtenēm un 
brīvprātīgie ugunsdzēsēji paši sarūpē-
juši specializētu apģērbu. 2017.gadā 
turpināsies sadarbība ar pašvaldības 
policiju apsekojot neappļautos laukus.

2016.gadā Kārķu tautas namā turpi-
na darboties 10 pašdarbības kolektīvi, 
tai skaitā jaunizveidotais tautas deju 
kolektīvs «Lustiņdancis». Vidējās pa-
audzes deju kolektīvs, ņemot vērā ie-
bildes, sevi pārdēvējuši no «Bitīt ma-
tos» uz «Mednešiem». Kopumā kolek-
tīvi ar priekšnesumiem piedalījušies 
30 pasākumos pagastā un viesojušies 
29 pasākumos citos novados (Rūjienas, 
Burtnieku, Beverīnas, Smiltenes, 
Naukšēnu, Siguldas, Mazsalacas). 
Rokdarbu pulciņa darbi sadarbībā ar 
Naukšēnu novada rokdarbniekiem 
pabijuši arī Borgholchauzenas Zie-
massvētku tirdziņā Vācijā.

Pagasta iedzīvotāji smēlušies emo-
cijas 9 teātra izrādes, 10 koncertos, 10 
izklaides pasākumos, tautas nama ka-
mīnzālē – 7 izstādes un ieguva sev no-
derīgu informāciju 18 informatīvos 
semināros un sapulcēs. 

Kārķu pagasta skola uzņēma 3 vo-
lejbola nometnes un Latvijas Universi-
tātes  kora «Juventus» gala noslēguma 

pasākumu, kura veikumu bija iespēja 
noklausīties Kārķu baznīcā.  

Skolas vajadzībām iegādāts jauns 
auto – ar 7 sēdvietām. 

Kārķu pamatskolā līdztekus rosī-
gam mācību darbam, ir daudzveidīgas 
aktivitātes ārpus klases darbā. 2.kla-
ses skolnieces Gabriela Mieze un Vik-
torija Kalniņa – Britāle, 4.klases skol-
niece Krista Aršanova, 9.klases skol-
niece Ilze Skrastiņa 10.februārī pieda-
lījās Izteiksmīgas runas konkursā 
Valkā. 2.kārtai, kas notiks 7.martā Val-
mierā, turpina gatavoties Ilze Skrasti-
ņa.

Aktīvi rosās skolas Mazpulks pie-
daloties dažādos vides aizsardzības 
pasākumos un noorganizējot «Maz-
pulku forumu» pārējiem novada Maz-
pulkiem, ar mērķi dalīties savstarpējā 
pieredzē.

2016.gadā skolēni apmeklēja futbola 
nodarbības Valērija Kriviņa vadībā, 
dejotāji gatavojās koncertuzvedu-
mam «Latvju bērni danci veda», kas 
notiks Cēsīs, skolotājas Inetas Zutes 
vadībā. Izstādē Kārķu tautas namā sa-
vus darbus ir izlikuši 2.klases skolēni, 
mākslas skolas audzēkņi.

Daļa 5. – 9.klašu skolēni ar savu pie-
dalīšanos aktīvi atbalstīja «Ēnu dienu» 
15.februārī, tā liekot pamatus savas 
karjeras veidošanai.

Nu jau kā tradīcija notikušas 13.
Meža dienas, kurās piedalījās vairāk 
nekā 500 cilvēki. Strādājot 20 objektos 
paveikts ļoti daudz – iestādītas 2000 
priedes un egles, 200 bērzi, uzbūvēts 
niedru namiņš bebru vērošanai un 
laipa uz namiņu, sakopts Ķires krasts, 
parks pie tautas nama, uzbūvēta Zvē-
ru Kafejnīca, uzliktas 14 informatīvas 
zīmes dižkokiem, dižakmeņiem un 
Spiģu alai, sakopta pirmās Kārķu sko-
las vieta un uzlikta informatīva zīme, 
izlikti 14 putnu būri, savākti atkritumi 
Valka - Rūjiena ceļa malās, pagasta 
centrā iesēts zāliens, arboristu koman-
da sakopusi koku vainagus. Azartiski 
noritēja 5.Koka auto sacensības, kuras 
komentēja TV šovu un raidījumu vadī-
tājs Māris Grigalis. Pasākumā piedalī-
jās EP deputāts Artis Pabriks, kurš pa-
sniedza I vietas ieguvējam balvu – 
braucienu uz Briseli. 2016.gadā atklāts 
jauns valsts mēroga dižkoks – Lāčplē-
šu dižpriede. 

Ar lielu azartu noritējušas copma-
ņu sacensības, erudītu vakari, pārgā-
jieni, riteņbraukšanas un orientēšanās, 
spēka vīru un sievu sacensības, pļau-
šanas un zoles sacensības. Aizvadīts 
tradicionālais «Lāčplēša dienas skrē-
jiens» apkārt Kārķiem, volejbola Vec-
gada kauss, pagasta svētku atrakcijas 
un jautrības – par to visu mums rūpē-
jās sporta organizatore Silva Aušte. 
Mums visiem žēl, bet jauniete metusi 
jaunus izaicinājumus dzīvei un devu-
sies darbos uz Valmieru, tāpēc šajā se-
zonā sporta pasākumus mums solījuši 
pacelt jaunā latiņā kaimiņu entuziasti 
Santa Kazaka un Mārcis Krams. 2016.
gadā Valkas novada dome pieņēma lē-
mumu likvidēt iestādi Kārķu Jauniešu 
centrs, turpmāk šīs telpas nododot 
Kārķu tautas namam savu aktivitāšu 
veikšanai. 

Bibliotēkas statistikā raugoties to 
apmeklēja 30% no pagasta iedzīvotā-
jiem, ievērojami palielinājies apmeklē-
jumu skaits (2756), taču izsniegums 
samazinājies (4998). Starpbibliotēku 
abonements izmantots 63 reizes. Kā 
rekordi minami - lielākais bibliotēkas 
apmeklējums reģistrēts 13. septembrī 
– 34, lielākais izsniegums lietotājiem 
1. augustā – 80 vienības. Aktīvākajam 
lasītājam Ivaram Kalniņam gada laikā 

izsniegti 247 iespieddarbi, starp bēr-
niem un jauniešiem – Helēnai Eglītei 
62 iespieddarbi. Fonds papapildināts 
ar 626 jaunieguvumiem, no tiem 310 
grāmatas. Gada sākumā reģistrēts bi-
jušā kārķēnieša Anša Uibo (ASV) dā-
vinājums – 183 eksemplāri. Norisinā-
jušies pasākumi – Bērnu, Jauniešu un 
Vecāku žūrija, Dzejas dienas, Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļa, izstādes. Pa-
pildināti novadpētniecības materiāli 
no laikraksta «Darba Karogs» (1976. – 
1986.), materiāli par 8 Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem, kas dzimuši Kār-
ķu pagastā, novadnieka Lappas Mār-
tiņa grāmatas «Bērnu ziemsvētku grā-
matiņa», «Mīlestības vēstuļnieks», 
«Mīlestības un mīlestības gaudu dzies-
mas», «Par velti mīlēts», «Viesīgs pa-
domnieks» un «Dziesmu virkne», no-
vadpētniecības konkursa prezentācija 
«Ceļojums laikā: manas bibliotēkas 
ēkas vēsture». Lai padarītu telpas ērtā-
kas apmeklētājiem, iegādāti 2 sēžam-
maisi, ierīkots domofons.

Oktobrī notika Zemessardzes mācī-
bas «Kārķu vairogs», kurās piedalījās 
aptuveni 200 zemessargu. Mācībās 
tika izmantota hibrīdkara scenārijs, 
kurā zemessargi trenējās atbrīvot ap-
dzīvotu vietu Kārķi no bruņotiem 
grupējumiem jeb tautā iesauktajiem 
«zaļiem cilvēciņiem». Pretinieks bija 
sagūstījis pagasta pārvaldes vadītāju 
un civilos iedzīvotājus, tos izmantojot 
par «uguns aizsegu» kaujās ar Nacio-
nālo bruņoto spēku struktūrām.  

Aizvadītajā gadā tūristu grupās 
Kārķus apmeklējuši vairāk ne kā 300 
tūristu, neskaitot individuālos ceļotā-
jus un dažādu pasākumu apmeklētā-
jus, kā arī viesojušās vairākas piere-
dzes apmaiņas grupas no dažādiem 
Latvijas novadiem, īpaši aktīvas bija 
riteņbraucēju grupas, tajā skaitā Kār-
ķos norisinājās Rūjienas tradicionālais 
velobrauciens, kurā piedalījās aptuve-
ni 100 dalībnieki.

Biedrība «Ugunspuķe» realizējusi 
Borisa un Ināras Teterevu Fonda at-
balstīto projektu «Skaisti, radoši dzīvē 
un dejā Kārķu pagastā». Biedrības ak-
tīvistes piedalījušās Borisa un Ināras 
Teterevu Fonda rīkotajā pasākumā 
«Ne adatai kur nokrist» Vidzemes 
koncertzālē Cēsīs. Biedrība arī iesaistī-
jusies aktīvā nodarbinātības pasāku-
mā «Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam 
darbam» un 2 jaunieši 2016.gadā ap-
guvuši praktiskas darba iemaņas.

Biedrība ierosinājusi veidot jaunra-
des tautas tērpu komplektus tautas 
nama deju kolektīviem. Ar biedrības 
finansiālu atbalstu iegādāta vilnas 
dzija tautisko brunču paraugu auša-

nai. Piedalījusies ziedu kārtošanā Pa-
gasta svētkos, mājražotāju tirdziņos 
Pagasta svētkos, Miķeļdienā un Zie-
massvētkos, rīkotas 2 ekskursijas un 
papildinājusi koncerta «Izskaties dzir-
dēts» balvu fondu.

Gads noslēdzās ar nu jau tradicio-
nālo «Dabas bodi» kā apliecinājumu, 
ka vietējie mājražotāji un amatnieki 
spēj saražot gardu un lietderīgu pro-
dukciju. 

Finansiāli budžetā esam iezīmējuši 
darbus jaunajam gadam – tiks iegā-
dāts jauns, jaudīgs zāles pļāvējs ar nul-
les pagrieziena rādiusu, izbūvēsim at-
kritumu konteineru laukumu pie 8.
mājas, veiksim remontus dzīvojamā 
fondā – labiekārtojot dzīvokli personai 
ar īpašām vajadzībām, atjaunosim ga-
rāžas durvis, kā arī finansiāli ietilpīga 
būs tehnisko projektu sagatavošana 
ražošanas ēkas būvniecībai bijušajā 
Katlu mājas un kokogļu ceha teritorijā 
un bērnu rotaļu laukumam. Tāpat šo-
gad plūksim laurus no iepriekšējo 
gadu veikuma – no šī gada marta līdz 
jūlija beigām notiks rosība pie tirgus 
laukuma, tradīciju salas un publiskās 
tualetes sakārtošanas darbiem, tāpat 
tiks atjaunots grants autoceļš Tūži - 
Stimperi 2 km garumā, kā arī ceļa uz-
brauktuve uz Valka - Rūjiena autoceļa 
no Turnas kaltes, kas atvieglos turp-
māko satiksmes drošību šajā posmā. 
Šī gada martā tiks realizēts vēl viens 
LEADER projekts – aprīkojot sporta 
zāli ar sporta inventāru un bijušajās 
internāta telpās izvietojot trenažieru 
zāli un aprīkotu atpūtas telpu ar plīti, 
ledusskapi un veļasmašīnu, kas lieti 
noderēs turpmāko nometņu nodroši-
nāšanai Kārķu pamatskolā. Šis telpas 
būs pieejamas ikvienam pagasta ie-
dzīvotājam – to apmeklējumu jāsaska-
ņo ar sporta zāles dežurantu – Oskaru 
Veinbergu. Meža dienās šogad jūs gai-
dīsim 5.maijā, kad mūs kopā sauks te-
levīzijas seja Armands Simsons un 
12.augustā svinēsim pagasta dienu 
piena tematikā, protams, neiztiekot 
arī bez piedzīvojumiem. 

Prieks, ka Kārķos dzimstība ir lielā-
ka par mirstību un kaut arī joprojām 
iedzīvotāji turpina izdeklarēties ārpus 
Kārķiem (pērn – 11), tomēr vairākās 
mājās ir jauni saimnieki – «Silmači», 
«Puriņi», «Ķirbīši», kas liecina, ka vie-
ta tomēr tukša nepaliek. Mēs mainā-
mies un mums katram ir dotas dažā-
das izvēles iespējas. Katra izvēle virza 
mūsu dzīvi tālāk un norāda, kurā vir-
zienā varam augt un attīstīties – ja 
vien to vēlamies. Un tieši tādēļ vēl lie-
lāks prieks, ka ir ļaudis, kas savu turp-
māko dzīvi vēlas saistīt ar šo vietu. z

Paveiktais Kārķu pagastā 2016.gadā
Teksts: Pēteris Pētersons, 
Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Foto: Sandra Pilskalne

PĀRSKATS: 2016.

2016.gada oktobrī notika Zemessardzes mācības «Kārķu vairogs»
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Ērģemes pagasta iedzīvotā-
jiem 2016.gads, visticamāk, 

paliks atmiņā ar iespēju pēc desmit 
gadu pārtraukuma atgriezties pils 
mūros, lai kopā svinētu vēsturiski 
izveidojušos plašākos svētkus Ēr-
ģemē – kapusvētkus. Diemžēl des-
mit gadus šī iespēja iedzīvotājiem 
tika liegta, jo pils akmens mūri bija 
kļuvuši bīstami pasākumu apmek-
lētājiem. Biedrība «Ērģemes bruņi-
nieku pils» saka paldies tiem uzņē-
mējiem un iedzīvotājiem, kuri palī-
dzēja šo ieceri realizēt. Koncerts 
bija plaši apmeklēts. Saziedotie lī-
dzekļi tiks izlietoti pagrabu atrak-
šanas un arheoloģiskās izpētes 
darbu turpināšanai.

Ērģemes pamatskolā līdztekus 
ikdienas mācību darbam ikvie-
nam ir iespēja sevi pilnveidot inte-
rešu izglītības pulciņos un pieda-
līties daudzveidīgos ārpusstundu 
pasākumos. Janvārī piedalījāmies 
Vispasaules Sniega dienā un Bari-
kāžu atceres pasākumā. Tradicio-
nāli uz «Zinātkāro pēcpusdienu» 
pulcējās skolēni, kuri I semestrī 
uzrādīja labas un teicamas sek-
mes. Visi 1. – 9.klašu skolēni pie-
dalījās skatuves runas konkursā, 
labākie runātāji startēja konkursa 
otrajā kārtā Valkā.

Februāra galvenās aktivitātes – 
dalība ikgadējā CSDD konkursā 
«Gribu būt mobils», pētniecisko 
darbu prezentācijas 4. un 9.klašu 
skolēniem, «Ēnu dienas» gan skolē-
niem, gan pirmsskolas grupu au-
dzēkņiem.

Pirms pavasara brīvdienām no-
tika glītrakstīšanas konkurss 1. – 
9.klašu skolēniem un pirmsskolas 
vecākās grupiņas audzēkņiem.

Par skaistāko pavasara tradīciju 
skolā ir kļuvusi Vecvecāku pēc-
pusdiena, kuras koncertā skanēja 
R.Paula melodijas, godinot Maes-
tro 80.dzimšanas dienā. Aprīlī in-
teresenti piedalījās Ērģemes Petan-
ka kluba logo konkursā. Uzvarēja 
Elvitas Zīles Dicas zīmējums, tas 
rotā kluba simboliku.

Bijām aktīvi dalībnieki gan Pa-
vasara krosā, gan skrējienu seriāla 
«Optimists» pavasara un rudens 
kārtās, skrējienā «Teatejook».

Maijā kopā ar pagasta iedzīvotā-
jiem piedalījāmies «Baltā galdauta 
svētkos». Šajā dienā apskatījām pa-
gasta ievērojamākās vietas, mīcī-
jām un cepām maizi, audām, gar-
šojām medu, skolas zālē mielojā-
mies ar vietējo ražotāju sarūpēta-
jiem gardumiem, ielīmējām katrs 
savu mājiņu pagasta kartē.

Maijā notika sporta dienas gan 
pirmsskolas grupās, gan skolā. Mā-
cību gads tradicionāli noslēdzas ar 
ekskursiju un svētku koncertu Ēr-
ģemes estrādē. Jūnijā deju kolektīvs 
piedalījās deju uzvedumā «Latvju 
bērni danci veda» Valmierā. 

Jaunais mācību gads iesākās ar 
Zinību dienu. Labiem darbiem ce-
ļavārdus teica M.Stārastes grāma-
tas varonis Zīļuks. Otrajā skolas 
dienā devāmies pārgājienā, šoreiz 
iepazinām Kārķu pagastu. Olim-

piskajā dienā vingrojām 
un iesaistījāmies jautrās 
fiziskās aktivitātēs. Put-
ras dienā, 10.oktobrī, 
ēdām putru ar zemeņu 
ievārījumu, apskatījām 
pašu sanesto putras trau-
ku un karošu izstādi un 
pirmsskolas grupu au-
dzēkņu aplicētos dekora-
tīvos putras šķīvjus. 

Par tradīciju ir kļuvu-
šas pašpārvaldes organi-
zētās «Naksniņas», kad 
dalībnieki izklaidējoties 
un darot labus darbus 
pavada nakti skolā. Šis 
pasākums vienmēr tiek 
gaidīts ar nepacietību.

Rudenī notika gads-
kārtējais mazpulku fo-
rums, kurā mazpulcēni 
atskaitījās par gada dar-
ba rezultātiem. Savā gru-
pā par labāko tika atzīts 
Elvitas Zīles Dicas darbs 
«Lilijas – dārza karalie-
nes». Jau martā mazpul-
cēni vadītājas Agijas Rei-
nieces vadībā sēj dažādas 
puķes, ko vēlāk piķē un 
izstāda skolas puķu do-
bēs, kur, skolas darbinie-
ku aprūpētas, tās top par 
krāšņu skolas rotu.

Jau septīto reizi notika sporta 
skolotāja Elmāra Lapas piemiņas 
skrējiens, pat bagātīgi uzsnigušais 
sniegs neatturēja skrējējus no do-
šanās distancē, piedalījās gan sko-
lēni, gan pirmsskolas grupu au-
dzēkņi, gan bērnu vecāki. Latviešu 
tautas tradīcijās nosvinējām Mār-
tiņdienu: bija maskās tērpti Mār-
tiņbērni, kafejnīca, tirgus, kur va-
rēja pārdot pašu pagatavotu pro-
dukciju. Pasaku stāstītāji piedalījās 
stāstnieku konkursā «Teci, teci, va-
lodiņa», 6.klases skolniece Emīlija 
Kondratjeva piedalījās konkursa 
finālā Rīgā.

Īpašu vietu skolas kalendārā ie-
ņem Patriotu nedēļa. Šogad skolēni 
ne tikai piedalījās tradicionālajā 
lāpu gājienā uz Ērģemes kapiem, 
bet arī lielizmēra Latvijas valsts 
karoga pacelšanā Lugažu laukumā 
un lāpu gājienā uz Valkas Brāļu ka-
piem. Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 98.gadadienai veltītajā lī-
nijā kopā pulcējās gan skolēni, gan 
pirmsskolas grupu audzēkņi. Šajā 
līnijā godinājām Reini Feldmani, 
kurš Latvijas komandas sastāvā iz-
cīnīja 1.vietu Eiropas jauno satik-
smes dalībnieku forumā. Šīm sa-
censībām skolēniem ir iespējams 
gatavoties skolas riteņbraukšanas 
pulciņā.

Decembris atnāk ar brīnuma gai-
dīšanas sajūtu. Ērģemiešiem tā sā-
kās ar kopīgu pagasta egles iedeg-
šanu, skolas pagalma eglītes rotāša-
nu ar pašu gatavotām rotām, pirms-
skolas audzēkņu rūķošanos Nauk-
šēnu Cilvēkmuzejā. Jau trešo gadu 
ar biedrības «Lauku partnerība Zie-
meļgauja» atbalstu skolā īstenojam 
projektu «Piparkūku rīts», kad visi 
kopā cepam un rotājam piparkūkas. 
Draugus un tuviniekus priecējām 
ar svētku koncertiem gan pirms-

skolas grupās, gan skolā.
Turnas tautas namā darbojas 

seši pašdarbības kolektīvi, kuri 
aktīvi iesaistās visos novada un 
pagasta rīkotajos pasākumos. 
Esam lepni par tradicionālo Liel-
dienu zaķa skrējienu, kas gadu no 
gada pulcē kuplu dalībnieku skai-
tu, par Līgo vakara pasākumu, par 
to, ka pēc 10 gadu klusuma Ērģe-
mes pilsdrupās atkal notika kon-
certs un zaļumballe, par lauksaim-
nieku rudens Ražas balli, Ziemas-
svētku ieskaņu koncertu un balvas 
«Gada cilvēks kultūrā, sportā un 
sadzīvē» pasniegšanas ceremoni-
ju. Turnas tautas nama dramatis-
kais kolektīvs šajā gadā ir iestudē-
jis divus uzvedumus «Ruksītis» 
un «Citādie Silmači», kurus esam 
izrādījuši ne tikai savā pagastā, 
bet arī devušies viesizrādēs. Bērnu 
dramatiskais kolektīvs iestudējis 
pasaku lugu «Trīs sivēntiņi» un 
«Ziemassvētku pasaku». Visus šos 
uzvedumus Turnas tautas nama 
deju kolektīvi ir papildinājuši ar 
jaunām dejām. Tradicionāli uz 
Lieldienām Turnas tautas nama 
aušanas pulciņš atklāja savu vaļas 
prieku darbu devīto izstādi. Izstā-
de bija paši apmeklēta.

 Sabiedriska rakstura ēkai «Ār-
kādijas», kurā atrodas gan feldšer-
punkts, gan bibliotēka, gan pasta 
nodaļa, tika izbūvēts un uzstādīts 
pandus. Darbus veica SIA «Akords». 
Ērģemes feldšerpunktu 2016.gadā 
ir apmeklējuši 1217 iedzīvotāji. Mā-
jas izsaukumi – 102.

Sporta dzīves topā Ērģemiešiem 
2016.gadā bija izcīnītā otrā vieta 
Latvijas čempionātā petankā. Spor-
ta dzīves iespējas Ērģemē tika pa-
pildinātas ar divu petanku lauku-
mu izbūvi. Vecā veikala telpās ar 
šo demokrātisko sporta veidu va-
rēs nodarboties ari ziemā. Jauniz-

būvētajā āra laukumā 4.septembrī 
notika Ērģemes kausa izcīņa div-
nieku komandām kurās piedalījās 
sportisti no Ērģemes, Naukšēniem, 
Ropažiem, Upesciema, Engures, 
Olaines, Rīgas un Valgas. Plašais 
apmeklējums liecina par šā sporta 
veidu popularitāti. Plaši apmeklēts 
(vidēji 50 sportisti) ir kļuvis ikga-
dējais galdu spēļu čempionāts. Tas 
norisinās 6 posmos un tajā sportis-
tiem ir iespēja startēt kādā no 6 
sporta veidiem – šahā, dambretē, 
galda hokejā, galda tenisā, novusā, 
šautriņu mešanā (darts). Pagastā ir 
notikušas gan vasaras gan ziemas 
sporta spēles. Ar labiem panāku-
miem Ērģemes sportisti piedalījās 
novada sporta spēlēs un ierindojās 
godalgotajās vietās.

2016.gadā Ērģemes ciema iedzī-
votāji turpināja pieslēgties jauniz-
būvētajai ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēmai. Arī jaunā ciemata 
māju iedzīvotājiem daļēji tika atri-
sināts jautājums par kanalizācijas 
notekūdeņu nogādi uz attīrīšanas 
iekārtām.

Pagasta ceļiem veikti caurteku 
remontdarbi, divu jaunu caurteku 
izbūve, grāvjmalu attīrīšana no 
krūmiem un apauguma, kā arī to 
izpļaušana. Veikta regulāra ceļu 
greiderēšana. Ceļiem Saknītes - 
Kukri, Stibri - Norieši  atsevišķos 
posmos veikta virsmas seguma at-
jaunošana. Abi šie ceļi 2016.gadā 
tika iekļauti pašvaldības pārziņā. 
Darbus veica SIA «A.G.V». Turpi-
nājās Turnas parka, Ērģemes par-
ka, slidotavas un peldvietas labie-
kārtošanas un sakopšanas darbi.

Turnas tautas namā tika veikti 
telpu remonta darbi. Darbus veica 
novada remontbrigādes strādnie-
ki. Paldies viņiem par kvalitatīvo 
darbu. z

PĀRSKATS: 2016.

Teksts: Jānis Krams, Ērģemes 
pagasta pārvaldes vadītājs

2016.gadā paveiktais Ērģemes pagastā
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2016.gads ir aizritējis piesātināts 
ar sporta pasākumiem. Visska-

ļāk sevi ir pieteicis «Neiespējamais 
skrējiens», kas arī bija vislielākais un 
organizēšanas ziņā vissarežģītākais 
sporta pasākums, bet par spīti tam 
trasē kopā devās 83 sportisti un vēl 
aptuveni 100 veica veselības distanci. 
Šāda pasākuma organizēšana nebija 
iedomāja bez apkārtējo palīdzības – 
Valkas novada domes darbinieki, 
sporta organizatori, Lugažu muižas 
darbinieki, policija, zemessardze un 
vairāk nekā divdesmit brīvprātīgie, kā 
arī Valkas pilsētas kultūras nams un 
tā darbinieki.

Ērģemē turpina attīstīties petanks 
un šogad ērģemieši piedzīvoja debiju 
Baltijas kausā trijnieku komandām. 
Jāatzīmē, ka mūsu sportisti izcīnīja 
vienu uzvaru un pēdējie nepalika.

Kārķu pagastā jau otru gadu notika 
zemledus makšķerēšanas sacensības 
«Badīgais Cepša ķīsis Nr. 2», kurā šo-
gad piedalījās 48 dalībnieki. Tika sarī-
kota arī foto orientēšanās ar trans-
portlīdzekļiem pa Kārķu pagasta teri-
toriju. Visvairāk apmeklētie pasākumi 
bija festivāls «Ak, cik smeķīgs» un 
Kārķu pagasta sporta spēles attiecīgi 
ar 107 un 100 pasākuma dalībnie-
kiem.

Vijciema pagastā lielākie aizvadītā 
gada pasākumi ir pagasta ziemas 
sporta diena un pagasta sporta svētki 
augustā, kā arī Valkas novada rudens 

sporta spēles Vijciema sporta hallē. 
Zvārtavas pagasta sporta organiza-

tors Oskars Ziemiņš sadarbojas ar 
Ozolu pamatskolas kolektīvu, noorga-
nizējot sporta spēles bērniem kopā ar 
vecākiem. 

Valkas pagastā aizvadītajā gadā 
visvairāk apmeklētais sporta pasā-
kums ir 15.pagasta sporta spēles. 

Aizvien populārāks kļūst sacensību 
seriāls «Valkas četrcīņa», kurā aizva-
dītajā gadā startēja dalībnieki no Bal-
viem, Siguldas, Valmieras, Smiltenes, 
Cēsīm, Mazsalacas, Rīgas un kaimiņ-
valsts Igaunijas. Visvairāk dalībnieki 
startēja 2.posmā, proti, šosejas riteņ-
braukšanā – 145 dalībnieki. Jāatzīmē 
fakts, ka pagājušajā gadā pa ilgiem lai-
kiem Valkas četrcīņā pilnvērtīgi noti-
ka visi četri posmi, ieskaitot distanču 
slēpošanu. Aizvadītajā gadā tika saga-
tavota trase un 5. martā notika slēpo-
šanas sacensības, kā arī novadā kopā 
bija 3 slidotavas – Valkā uz Volejbola 
kluba laukuma, Vijciemā un Ērģemē.

Tāpat arī skriešanas seriāls «Opti-
mists» turpina pulcēt ievērojamu da-
lībnieku skaitu. Visvairāk dalībnieku 
piedalījās pavasarī – 506 un kopā re-
ģistrēti 1945 starti.

Ar kaimiņpilsētas Valga kolēģiem 
veiksmīga sadarbība noritēja tādos 
pasākumos kā: «Latvijas – Igaunijas 
skrējiens», «Robežtirgus strītbola tur-
nīrs» skrējiens «Valga – Valka», Pede-
les laivu rallijs, kā arī starptautiskais 
turnīrs jaunajiem futbolistiem «Valkas 
– Valgas kauss futbolā». 

PĀRSKATS: 2016.

Paveiktais 2016.gadā Vijciemā
Teksts un foto: Mārīte Kalniņa, Vijciema 
pagasta pārvaldes vadītāja

Vijciema pamatskolā skolēniem 
papildus aktīvam mācību dar-

bam tiek dota iespēja piedalīties mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, konkursos 
un sacensībās skolā, novadā un reģio-
nā. Skolēni piedalījušies mājturības un 
mājsaimniecības olimpiādē novadā, 3.
klases matemātikas un latviešu valo-
das olimpiādē, vizuālās mākslas olim-
piādē, 4.klases pētniecisko darbu ska-
tē, skatuves runas konkursā, ZAAO 
konkursā «ZAAO glezna», Meža die-
nās Kārķos ar koka auto, konkursā 
«Cielavas gudrība», «Latvju bērni dan-
ci veda» Valmierā un Vijciemā. Vijcie-
ma skolēni labprāt piedalās dažādās 
sporta aktivitātēs. Esam piedalījušies 
Valmierā «Ledus gladiatori», kur 5. – 
9.klase ieguva 4.vietu un 1. – 5.klases 
zēni piedalījās «Zelta ripas» turnīrā.

Skolā darbojas dažādi pulciņi: maz-
pulks, teātra pulciņš, rokdarbu pul-
ciņš, sporta pulciņš un tautas deju 
pulciņš. Skolēniem tiek nodrošināta 
iespēja apmeklēt divas reizes nedēļā 
Valkas mākslas un mūzikas skolas. 
Pamatskolas skolēni un pirmsskolas 
audzēkņi braukuši mācību ekskursijās 
uz Rakšiem pie Cēsīm, Siguldu, Līgat-
ni, Kara muzeju Rīgā, Dabas muzeju 
un Raunas cepli.

Skolā notikuši tradicionālie pasā-
kumi Zinību diena, ziedu kompozīciju 

veidošana, Dzejas dienas, Miķeļdienas 
tirdziņš, Skolotāju diena, Mārtiņdie-
na, Lāčplēša diena, Valsts svētki, Zie-
massvētki, Lieldienas, Mātes diena, 
pēdējā zvana diena, izlaidumi skolā 
un pirmskolā. Samērā jauns pasā-
kums, vecvecāku pēcpusdiena. Lielu 
popularitāti ieguvusi aerobikas diena. 
Viens no lielākajiem pasākumiem bija 
Vijciema pamatskolas 95 gadu jubileja 
un salidojums. Salidojumu apmeklēja 
ap 250 dalībnieki. Vecākie dalībnieki 
bija 1942. un 1949.gada absolventi.

Pagastā veikti dažādi saimnieciskie 
darbi. Attīrīšanas iekārtās izbūvēts 
notekūdeņu rezervuārs. Regulāri tiek 
veiktas attīrīšanas iekārtās visas ne-
pieciešamās analīzes. Vasaras sezonā 
veicam pašvaldības īpašumos zāles 
pļaušanu un teritorijas sakopšanas 
darbus. Pašvaldības ceļi pavasarī un 
rudenī greiderēti, asfaltētiem ceļiem 
bedrītes remontētas un atjaunots ceļa 
segums ar šķembu – grants maisīju-
mu. Rekultivētās atkritumu izgāztu-
ves teritorijā pļauta zāle un veiktas 
Valmieras vides pārvaldes noteiktās 
analīzes, kuras ir ļoti dārgas. Pagasta 
malkas šķūnim nomainīts jumta se-
gums. Tautas nama katlu telpā iegā-
dāts un nomainīts jauns apkures katls. 
Vijciema kapsētai vesta  grants. Kap-
sētas soliem nomainīti koka dēļi, kā 
arī aizvesti atkritumi. Iegādāta jauna 
automašīna Dacia.

Projekta ELFLA lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020.gadam ie-
tvaros esam papildinājuši Vijciema 
bērnu rotaļu laukumu ar tīkla piramī-
du par EUR 5024,00. 

Vijciemieši ir ļoti aktīvi sportisti. 
Regulāri trīs reizes nedēļā notiek no-
darbības Vijciema sporta zālē. Ziemā 
tiek uzliets un uzturēts hokeja lau-
kums. Hokeja komanda «Vijciems» 
piedalās Vidzemes atklātajā čempio-
nātā hokejā Valmierā. Vijciemieši pie-
dalījušies Valkas novada rīkotajās sa-

censībās florbolā (2.vieta) un futbolā 
(2.vieta) un sacensībās badmintonā, 
novusā, šautriņu mešanā un vieglatlē-
tikā. Rīkota Ziemas sporta diena, vo-
lejbola turnīrs, vasaras sporta svētki, 
pagasta sacensības badmintonā un 
šautriņu mešanā, sacensības ģime-
nēm, sadarbībā ar tautas namu «Gada 
balva kultūrā un sportā». Pie mums 
Vijciemā notikušas Valkas novada ru-
dens sporta spēles un novada volejbo-
la tūre. z

2016.gads Vijciema bibliotēkā 
Teksts: Aija Brasle, Vijciema pagasta 
bibliotēkas vadītāja

2016.gadā bibliotēkā tika reģistrē-
ti 137 lasītāji (tai skaitā, 62 bērni), 

kuri bibliotēku apmeklējuši 2340 rei-
zes (tai skaitā, 1114 reizes bērni). Vi-
ņiem izsniegtas 3686 grāmatas un 
preses izdevumi (tai skaitā, 322 grā-
matas izsniegtas bērniem), tika izlikta 
51 literatūras izstāde.

No 2009.gada bibliotēka piedalās 

lasīšanas veicināšanas programmā 
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija». 
2016.gadā grāmatas vērtēja 13 vijcie-
mieši.

Atskaites gadā bibliotēkas krājums 
tika papildināts ar 117 grāmatām.

Aktīvi tika izmantoti SBA (starp-
bibliotēku abonements) pakalpojumi. 
No Valkas un Smiltenes novadu bib-
liotēkām tika pasūtīta 91 grāmata, bet 
no Vijciema bibliotēkas krājuma tika 
izmantotas 9 grāmatas. z

2016.gadā Vijciema tautas nams 
piedāvājis dažāda veida pasāku-

mus visu vecumu auditorijām: pasā-
kumi veidoti gan pirmsskolas vecuma 
bērniem, gan jauniešiem un pieaugu-
šajiem, gan senioriem.

Notikuši arī vairāki pasākumi, kuri 
veidoti kopā ar Vijciema pamatskolu, 
Pirmsskolas izglītības iestādi, mūsu 
novada mākslas un mūzikas skolām, 
kā arī ar bērnu un jauniešu interešu 
centru «Mice».

Teātra mākslas cienītājiem bijusi ie-
spēja skatīties Rankas, Turnas, Stren-
ču, Grundzāles, Zvārtavas, Kauguru 
un Brantu, kā arī Vijciema amatier-
teātru iestudējumus.

Koncerti pulcinājuši klausītājus gan 
par godu Maestro R. Paula 80.dzimša-
nas dienai, gan pašu novada mūziķes 
Dagnijas Pakalnes veikumam. Deju 
koncertos izdejotas gan latviešu tau-
tas dejas, gan eksotisks deju kaleidos-
kops no dažādiem kontinentiem. Iz-
skanējis viens klasiskās mūzikas kon-
certs un viens profesionālās populārās 
mūzikas koncerts. Uz savas daiļrades 
vakaru ielūdza aktieris Varis Vētra.

Visvairāk apmeklētājus pulcinājuši 
tradicionālie pasākumi: Pagasta svēt-
ki, Latvijas jubilejas svinīgais pasā-
kums, Vijas vārda dienas svinības, 
Lieldienas un Vasaras saulgrieži.

Pagājušais gads bijis arī aizsākums 
daudzām jaunām tradīcijām: Baltā 
galdauta svētkiem, koncertu ciklam 
«Vasaras vakari pie upes», konkursam 
«Dziesma manai paaudzei» un Gada 
balvai kultūrā un sportā.

2016.gadā Vijciema tautas namā ak-
tīvi darbojās 6 mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvi, koncertējot un vei-
dojot izstādes gan pašu mājās, gan no-
vadā un ārpus novada. Vislabākie sa-
sniegumi bija amatierteātrim «Čie-
kurs», kurš skatē ieguva 1.pakāpi.

Vijciema tautas nams pateicas paš-
darbniekiem, kolektīvu vadītājiem, 
pasākumu apmeklētājiem un sadarbī-
bas partneriem par paveikto aizvadī-
tajā gadā. Paldies visiem, kuri devuši 
savas idejas un ierosinājumus, lai 
mums kopā sadarbojoties, kultūras 
aktivitāteskļūtu aizvien interesantā-
kas! z

Vijciema tautas nama atskats 
uz aizvadīto 2016.gadu

Teksts: Vita Bērziņa, Vijciema tautas nama vadītāja 
Foto: V.Ēķis

Sporta un jaunatnes 
daļas atskaite 

Teksts: Raivis Graņics, Sporta un 
jaunatnes daļas vadītājs

Turpinājums 12.lpp.
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Novadā

2016.gadā Valkas novadā 84 skolē-
ni saņēma pamatizglītības aplie-

cību - Ērģemes pamatskolā – 6, Kārķu 
pamatskolā – 6, Ozolu pamatskolā – 8, 
Vijciema pamatskolā – 3, Valkas pa-
matskolā – 17, Valkas ģimnāzijā – 44. 
Valkas ģimnāzijas 53 jaunieši saņēma 
atestātu par vidējo izglītību. J.Cimzes 
Valkas Mūzikas skolu absolvēja 7 au-
dzēkņi un Valkas Mākslas skolu 19.

2016.gadā pabeigta Valkas skolu re-
organizācija un 2016.gada 20.jūlijā re-
ģistrēta vidusskola ar nosaukumu 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, direk-
tore Lilita Kreicberga. Skola darbojas 
divās ēkās – Raiņa ielā 28a un Ausekļa 
ielā 5. Skolas administrācija organizē 
darbu tā, lai tiktu saglabātas un turpi-
nātās labākās pamatskolas un ģimnā-
zijas tradīcijas. Skolā 1.septembrī sāka 
mācīties 564 skolēni, strādā 65 pedago-
gi, 49 tehniskie darbinieki.

2016.gada 1.septembrī ir samazinā-
jies izglītojamo skaits novada izglītī-
bas iestādēs. 2015.gada 1.septembrī 
bija 767 skolēni un 357 pirmsskolas 
bērni, 2016.gadā tikai 729 skolēni un 
350 pirmsskolas bērni. Skolas gaitas 5 
skolās uzsāka 75 pirmklasnieki - Ērģe-
mes pamatskolā – 1, Kārķu pamatsko-
lā – 2, Ozolu pamatskolā – neviens, 
Vijciema pamatskolā – 7, Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijā – 65. Šogad 9.klasi 
beigt gatavojas 75 skolēni, 12.klasēs ti-
kai 24.

3 pirmsskolas izglītības iestādēs un 
4 pirmsskolas grupās reģistrēti 167 
bērni obligātajā 5 un 6 gadīgajā apmā-
cībā. 2016.gada 1.septembrī bērnus ne-
uzņēma Rūķu skola, kas darbojās pie 
Bērnu un jauniešu centra «Mice».

Jaunajā mācību gadā pedagoga dar-
ba gaitas vienlaicīgi ar studijām uzsā-
ka divi sporta skolotāji. Direktoru 
maiņa notika Kārķu pamatskolā un 

vasarā direktores pienākumus uzņē-
mās Baiba Smane. Diemžēl novadā 
trūkst atsevišķu mācību priekšmetu 
pedagogu pagastu skolās, ar lielām 
slodzēm strādā pedagogi ģimnāzijā. 

Ar Vijciema pagasta pārvaldes at-
balstu ir nodrošināta iespēja Vijciema 
skolēniem apmeklēt mākslas un mūzi-
kas skolas Valkā.

Izmaiņas notika interešu izglītības 
jomā. Ar 1.septembri visa novada bēr-
nu un jauniešu interešu izglītība tika 
nodota Bērnu un jauniešu centra Mice 
pārraudzībā un atbildībā, saglabājot 
iepriekšējās pulciņu nodarbību vietas. 
Novadā ir saglabāti dziesmu un deju 
svētku kustības pulciņi. 

Novadā ir stipra jaunsardzes vienī-
ba un tiek gatavots jauns jaunsargu 
instruktors, lai varētu iesaistīt vairāk 
jauniešu.

Diemžēl šobrīd novadā nav izde-
vies atrast pedagogu, kurš turpinātu 
sporta deju virzienu.

Olimpiādes
2016.gadā tika organizētas 12 dažā-

du mācību priekšmetu novada posma 
olimpiādes (fizika, vēsture, bioloģija, 
krievu valoda (svešvaloda), matemāti-
ka (2), latviešu valoda un literatūra (2), 
ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekono-
mika). Piecas Valkas un Strenču nova-
da olimpiādes (3.kl. matemātika un 
latviešu valoda, mājturība un tehnolo-
ģijas, vizuālā māksla, publiskās runas 
konkurss (krievu valodā), pētniecības 
darbi 4. kl. skolēniem un Valkas, Stren-
ču un Smiltenes novadu ģeogrāfijas 
olimpiāde.

Tradicionāli visvairāk skolēnu pie-
dalās 1. – 4.kl. vizuālās mākslas olim-
piādē – 47, Mazāk populāra 2016.gadā 
bija ekonomikas olimpiāde, kurā pie-
dalījās tikai 3 skolēni.

Kopā olimpiādēs piedalījušies 227 
skolēni, no tiem 26 Strenču novada 
bērni.

Olimpiāžu dalībnieku 
sadalījums pa skolām: 

Skola Dalībnieku sk.
Kārķu pamatskola 12
Ozolu pamatskola 5
Valkas pamatskola 49
Valkas ģimnāzija 114
Vijciema pamatskola 10
Ērģemes pamatskola 11
Strenču novada vidus-
skola 25
Strenču novada vidus-
skolas Sedas filiāle 1

227
2016.gadā 13 labākie skolēni tika iz-

virzīti uz Valsts un reģiona olimpi-
ādēm.

Konkurence dalībnieku vidū ir ļoti 
liela, bet Valkas ģimnāzijas 10.kl. skol-
nieks Gusts Svens Pētersons no Valsts 
matemātikas olimpiādes atveda Atzi-
nības rakstu (skolotāja Viola Levina).

Par sasniegumiem skolēnu mācību 
priekšmetu olimpiādēs veiksmīgākie 
skolēni saņēma diplomus un naudas 
balvas. 

Par iegūto 1.vietu diplomu un nau-
das balvu saņēma – 22 dalībnieki, 2. 
vietu – 10 dalībnieki, 3. vietu – 12 da-
lībnieki. Atzinība tika izteikta 12 da-
lībniekiem.

Pedagoģiski medicīniskā 
komisija

2016.gadā tika organizētas 11 peda-
goģiski medicīniskās komisijas sēdes, 
kuru laikā atzinumus par piemērotā-
ko izglītības programmu saņēma 54 
skolēni. No tiem pirmskolā 38 skolēni, 
1.kl. (3), 2.kl. (4), 3.kl. (0), 4.kl. (7), 10.kl. 
(1), 12.kl. (1). 

Ja skatās pēc dzimuma sadalījuma, 
tad uz komisiju vairāk ierodas zēni. 
No kopējā skaita 2016.gadā komisiju 
apmeklēja 17 ir meitenes un 37 zēni.

Lielākai daļai no pētītajiem skolē-
niem – 26 – noteikti valodas attīstības 
traucējumi, bet mācīšanās traucējumi 
konstatēti 20 skolēniem. Pārējiem sko-
lēniem piešķirtas dažādas citas, ar 

konkrēto bērna attīstības traucējumu 
saistītas izglītības programmas.

Mājmācība piešķirta 2 skolēniem.

Komisija izglītojamo atbrīvošanai 
no valsts pārbaudījumu kārtošanas 

2016.gadā pamatojoties uz ārstu slē-
dzienu, komisija no valsts pārbaudīju-
miem 9.klasē atbrīvoja četrus skolēnus 
no Kārķu pamatskolas, Ērģemes pa-
matskolas un Valkas pamatskolas. No 
12.klases centralizētajiem eksāme-
niem tika atbrīvots viens Valkas ģim-
nāzijas skolnieks.

Kursi 
Sadarbībā ar Valkas novada izglītī-

bas iestādēm, Ernsta Glika Alūksnes 
valsts ģimnāziju Valkas novada Izglī-
tības, kultūras, sporta un jaunatnes 
nodaļa 2016.gadā organizēja tālākiz-
glītības kursus pedagogiem par tē-
mām:
1. Vardarbība pret bērnu. Bērnu tiesī-
bu aizsardzība.
2. J.Cimzes Rudens lasījumi 2016 
«Mūsu skola. Izglītība šodien, rīt un 
nākotnē».
3. Pedagoģiskā procesa plānošana un 
tā īstenošana, nosakot organizatoris-
kus, metodiskus un izglītības satura 
pielāgojumus skolēniem ar speciālām 
vajadzībām.
4. Lasītprasmes veidošana un radošā 
darbība speciālajiem bērniem pirms-
skolā.
5. Klases audzinātāja darba scenārijs 
«Mainīsimies un augsim kopā ar bēr-
niem!».
6. Radošuma attīstīšana mājturības 
un tehnoloģiju stundās sākumskolā.
7. Klausīšanās un vadlīnijas sarunai 
ar ģimeni problēmu situācijās.

2016.gadā šos kursus apmeklēja 315 
pedagogi. 

Pirmo reizi tika organizēti kursi 91 
izglītības iestāžu tehniskajam darbi-
niekam bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumos.  z

Teksts: Ramona Lapiņa, Valkas novada 
domes Izglītības pārvaldes speciāliste 

Padarītais aizvadītajā gadā izglītībā

PĀRSKATS: 2016.

Sporta un jaunatnes daļas atskaite 
Pagājušajā gadā spējām panākt, ka 

starptautiskajā turnīrā kopumā pieda-
lījās 12 komandas no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas, Beļģijas un Izraēlas.

Kā jaunums šogad arī jāuzsver Zo-
lītes dižsvētku turnīrs, kurā divu die-
nu laikā startēja 188 dalībnieki, to 
skaitā divdesmit dalībnieki no Valkas 
novada.  

Sadarbojoties ar volejbola klubu 
«Valka», tika noorganizēts novada at-
klātais čempionāts volejbolā vīriešiem 
un vasarā ikviens varēja piedalīties 
novada pludmales volejbola tūrē gan-
drīz visā novadā.

Sadarbojoties ar florbola klubu 
«Valka», noorganizējām novada atklā-
to čempionātu florbolā un vasarā de-
vām iespēju ikvienam spēles cienītā-
jam uz mini laukumiem piedalīties 
florbola turnīrā «Vasaras kauss».

Sadarbībā ar badmintona klubu 
«Lotos», kopīgi tika noorganizēts no-
vada čempionāts badmintonā, kurā 
piedalījās arī spēlētāji no Igaunijas.

Kopumā var teikt, ka sports nova-
dā attīstās ļoti strauji un ir cilvēki, kas 
patiešām novērtē mūsu ieguldīto dar-
bu un palīdz ar padomu. Arī no ci-
tiem novadiem saņemti atzinīgi vār-
di, ka pilsēta ir maza, bet pasākumi 
sagatavoti labā līmenī, to arī pierāda 
fakts, ka mūsu pasākumus apmeklē 
ļoti kupls skaits cilvēku no citiem no-

vadiem.
Šī gada viens liels izaicinājums – 

Valkā - Valgā ieradīsies vairāki tūksto-
ši Latvijas Sporta veterānu – senioru 
uz 54.sporta spēļu finālsacensībām. 
Saistībā ar šo notikumu pašvaldībai 
pirmais uzdevums ir sakārtot Valkas 
stadiona skrejceļu.

Valkas pilsētas stadionā katru mē-
nesi vismaz divreiz notiek mācības 
Valsts policijai un zemessardzei, kā 
arī četras reizes nedēļā notiek šauša-
nas nodarbības Valkas novada BJSS 
audzēkņiem. Šogad šautuvē notikuši 
šādi pasākumi: Latvijas Olimpiāde 
šaušanā, ģenerāļa Radziņa kauss (mi-
litārajām struktūrām, iekšlietu struk-
tūrām, pašvaldības policijas un Igau-
nijas pārstāvjiem), starptautiskās šau-
šanas sacensības (Latvija - Igaunija) 3 
reizes gadā, Valkas novada organizē-
tās šaušanas sacensības bērniem 3 rei-
zes gadā, kā arī šaušanas sacensības 
notika olimpiskās dienas ietvaros.

Jaunatnes jomā aizvadītais gads ir 
bijis pārmaiņu pilns, un līdz ar gada 
beigām un jaunā gada sākumu tika at-
klāts Valkas novada multifunkcionā-
lais jaunatnes iniciatīvu centrs, Latvi-
jas un Šveices sadarbības programmas 
«Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstī-
bai attālos vai mazattīstītos Latvijas 
reģionos» aktivitātes «Multifunkcio-
nālu jaunatnes iniciatīvu centru izvei-
de» ietvaros. Centrs ir vieta, kur jau-

niešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, īstenot sa-
vas iniciatīvas un neformālus pasāku-
mus. Jauniešu centrs veicina dažāda 
vecuma jaunatnes integrāciju, savstar-
pēju sapratni, neformālās izglītības 
attīstību, kā arī radošu darbību un 
kultūras attīstību jauniešu vidū.

Valkas Jauniešu birojā gada griezu-
mā notikuši dažādi turnīri - galda te-
nisā, novusā, UNO kāršu spēlē, strīt-
bola turnīri, kā arī tika organizēti te-
matiskie vakari – Valentīndienas pa-
sākums, Helovīna ballīte, filmu vaka-
ri, ēst gatavošanas pēcpusdienas un 
dažādas radošās dienas ar darbnīcām 
un citām aktivitātēm. Kā arī Jauniešu 
domes ikgadējā labdarības akcija «Pie-
dzīvo Brīnumu».

Rudenī notika jau 3.Valkas novada 
jauniešu forums, kura tēma bija «Līdz-
dalība». Foruma galvenais mērķis bija 
veicināt jauniešu līdzdalības paaugsti-
nāšanu, iesaistot viņus dažādos sa-
biedriskajos procesos, jauniešu centru 
darbībā, jauniešu politikas veidošanā 
un diskusijās par sev aktuāliem un in-
teresējošiem jautājumiem. Forumā 
piedalījās jaunieši ne tikai no Valkas 
novada, bet arī no Smiltenes.

Valkas Jauniešu dome, kuras mēr-
ķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un 
personīgo izaugsmi sociālajās un kul-
tūras norisēs. Kā arī veicināt jauniešu 
iesaistīšanos jaunatnes politikas vei-

došanā, nodrošinot vidi, kurā tiek at-
tīstītas diskusijas par jauniešiem aktu-
ālajiem jautājumiem, aktīvi piedalījās 
visos lielajos kultūras un sporta pasā-
kumos novadā – Muzeja nakts, Jāņa 
Cimzes 200 gadu jubilejas koncerts - 
Cimzes kods, XIX Tautas mūzikas 
svētki, Melodiskās mūzikas svētki 
«Vilciens Rīga-Valka», 15.Labdarības 
Robežtirgus, Valkas – Valgas pilsētas 
svētki, Robežroks jeb Borderrock festi-
vāls, sacensību seriāls «Valkas četrcīņa 
– 2016», Latvijas - Igaunijas skrējiens, 
kā arī Neiespējamais skrējiens. 

Valkas novada jaunieši palīdz pasā-
kumu organizēšanā, veicot brīvprātī-
go darbu.  Brīvprātīgā darbā mērķis ir 
iesaistīt jauniešus Valkas novada sa-
biedriskās dzīves norisēs, uzlabot 
savu un apkārtējās vides dzīves kvali-
tāti, risināt humānās, sociālās un vides 
problēmas. Līgumu par brīvprātīgā 
darba veikšanu Valkas novadā ir no-
slēguši 22 jaunieši.

Vēlamies pateikties visiem tiem, 
kuri palīdz sacensībās un pasākumos 
brīvprātīgi, nesavtīgi ieguldot savu 
darbu, lai viss izdotos nevainojami. 
Paldies arī citām domes struktūrvie-
nībām par sniegto atbalstu, rīkojot gan 
vietēja mēroga, gan starptautiskas sa-
censības. Bez komandas darba pasā-
kumi nav iespējami.

Uz tikšanos pasākumos! z

Turpinājums no 11.lpp.
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Skolas februāra zīme – 
12.klases Žetonvakars 

Teksts: Andriga Lozda, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores vietniece 

12.klases Žetonvakars ar 
zīmīgu nosaukumu 

«Deviņpadsmit pāri divpads-
mit» ir izskanējis skaisti, gaiši 
un mierīgi.

24.februāra vakarā Valkas kul-
tūras namā pulcējās 12.klases 
skolēnu vecāki, draugi un sko-
lotāji, lai piedalītos jauniešu pa-
sākumā, kurā galvenie varoņi, 
ceļojot pa pasauli Laika mašīnā, 
gūst atziņas un vērtības, kas 
būtu labi izmantojamas, rakstot 
klases kopīgo eseju. Un tā – 
ceļojot un izzinot pasauli – tapa 
12.klases «Vērtību ceļojums».

Vērtību ceļojums
Valters: Katram kaut reizi 

dzīvē ir jādodas vērtību ceļojumā, 
lai atrastu tās vērtības, kas pašam 
šķiet vissvarīgākās, lai apzinātos 
to nozīmi savā un citu dzīvē. 
Šodien mēs katrs veicām šo 
ceļojumu, mēs katram atradām 
kādu vērtību, kas mums kā klasei 
ir bijusi svarīga visus 12 gadus, 
ko esam pavadījuši skolas solā.

Veronika un Beatrise: Mūsu 
vērtību saraksta augšgalā atro-
das mīlestība. Tai ir tik daudz 
dažādu izpausmju, tā ir tik plaša. 
Tā ir sajūta, ko mēs paši vienmēr 
vēlamies saņemt, tomēr to ir tik 
grūti dot. Mēs to meklējam, 
tomēr neapzināmies, ka tā aug 
tad, kad to dāvā, ne tad, kad to 
meklē.

Jurģis un Valters:  Neatlaidība 
ir tā īpašība, kas palīdzējusi 
mums nonākt tur, kur esam ta-
gad, lai arī ir bijuši daudzi šaubu 
brīži, mēs zinām, ka nekad 
nedrīkst apstāties pusceļā, jo 
tikai ar patiesu degsmi ir ie-
spējams sasniegt kvēlākos sap-
ņus. Bet, ja nu tomēr kaut kas 
neizdodas – nepadodies! Dažkārt 
noietais ceļš ir vērtīgāks nekā 
sasniegtais rezultāts.

Toms un Daina:  Savukārt, 
atjautība ir kas tāds, kas piemīt 
mums visiem, jo tā katram cil-
vēkam ir tikpat vajadzīga kā kat-
rai dienai sava nakts, ugunij 
-dzirkstele, Saulei – Mēness. Zi-
nāšanas cilvēkam skolas dotas, 
bet atjautība – Dieva dota. Ar to 
varam panākt ļoti daudz, tikai 
jāprot to pareizi izmantot.

Ginters un Viktorija:  Šo gadu 
laikā esam iemācījušies, ka atlikt 
darbus uz pēdējo brīdi it nemaz 
nav laba ideja! Tāpēc, pirms sāc 

kaut ko darīt, apzinies, cik daudz 
laika tas tev prasīs, jo laiks skrien 
vēja spārniem. Dažkārt mēs pat 
neapzināmies, cik ātri patiesībā 
iet laiks. Vienmēr jau liekas, ka 
varēs vēlāk, taču īstais brīdis ir 
tieši tagad!

Ieva: Mums katram ir jāprot 
paņemt labākais, ko mūsdienu 
pasaule mums sniedz un jā-
izmanto tas pēc iespējas efek-
tīvāk. Lai attīstītu sevi un uz-
labotu savu zināšanu un prasmju 
kvalitāti, ir jāspēj sekot līdzi lai-
kam.

Monta un Guntris: Ikkatrs 
mirklis, ko esam pavadījuši kopā 
šo gadu laikā ir bijis krāšņuma 
pilns, ja vien mēs izvēlamies to 
tādu ieraudzīt, bet vai tas vien-
mēr ir tas, kas mums vajadzīgs? 
Krāšņums ne vienmēr ir tas 
labākais, kādreiz sirds siltumam 
pietiek tikai ar vismazāko, pa-
rastāko un dažkārt pat necilāko 
dzīves mirkli.

Anastasija un Laura: Apzi-
nāties šo vērtību nozīmi mums ir 
palīdzējis viss kopā pavadītais 
laiks. Mūsu laiks kopā vienmēr 
ir bijis pozitīvs un piedzīvoju-
miem bagāts! Tas mūs ir dzinis 
uz priekšu un ļāvis nepadoties, 
sastopoties ar grūtībām, kas li-
kušās nepārvaramas.

Karīna un Laura: Visu šo 
vērtību kopums rada harmoni-
ju, ko iegūt vēlas ikkatrs no 
mums. Balanss ir svarīgs visās 
dzīves situācijās, visam ir jābūt 
līdzsvarā. Vispirms  ir jāspēj at-
rast harmonija sevī, lai spētu to 
iedvest citos.

Georgs: Šis vērtību ceļojums 
ir devis mums tik daudz zi-
nāšanu un izpratnes gan par 
sevi, gan par citiem. Mēs esam 
sapratuši patieso vērtību nozīmi 
un svarīgumu savā dzīvē, lai 
varētu ar augsti paceltu galvu 
doties tālāk – lielajā dzīves ce-
ļojumā!

Pasākuma otrajā daļā 12.klas-
es audzinātājas Viola Levina un 
Ingrīda Vabale skolēniem iz-
sniedza pēc jauna meta izgata-
votos Valkas Jāņa Cimzes ģim-
nāzijas žetongredzenus, skais-
tus un iedvesmojošus vārdus 
uzrunā teica Valkas novada 
priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis un skolas direktore 
Lilita Kreicberga. z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 
7.c klase «Ledus  gladiatoros»

Šajā gadā Valkas Jāņa Cimzes ģim-
nāzijas 7.c klase ir aktīvi darbojusies 

projektu dienās un braukusi uz «Ledus 
gladiatoru» sacensībām Valmieras olim-
piskajā centrā.

Par projektu dienā gūto pieredzi stāsta 
speciālo korespondentu grupa Lāsma, Rūta 
un Linda: 

«13.februārī, skolas 7.klasēm notika foto 
orientēšanās Valkā. Bija doti 13 objekti pil-
sētā un 2 papildu uzdevumi. Tie bija  jāat-
rod un jāizpilda 90 minūtēs. Kopā varēja 
iegūt 18 punktus. No klases tika izveido-
tas 4 komandas četru piecu cilvēku sastā-
vā, kas šos uzdevumus arī veica. Pirms 
uzdevumu veikšanas skolēniem bija ie-
spēja noskatīties prezentāciju par Valku 
un labāk izprast pasākuma mērķi.

Katrai komandai bija doti dažādi objek-
ti, piemēram, baznīcas, dome, skolas. pub-
liskie objekti, pieminekļi, valsts iestādes.

Papildu uzdevumos bija jāatrod «pub-
liskās izaugsmes kāpnes» un objekts vai 
objekti sirds formā (Valentīndienas ietva-
ros), jāizstrādā kartē maršruts, jāatbild uz 
noteiktiem jautājumiem un jāizstrādā pre-
zentācija, kura nākamajā dienā jāpasniedz 
novada domes konferenču zālē.

Apkopojot klases rezultātus, 3 no 4 ko-
mandām uzdevumi tika izpildīti veiksmī-
gi, bet 1 komandai viens uzdevums tika 
veikts neprecīzi.

Radošais uzdevums bija atbildēt uz jau-
tājumiem: kas patika/nepatika; kas izde-
vās/neizdevās, ieteikumi pasākuma uzla-
bošanai.

Bērniem patika darboties komandā, fo-
tografēt objektus, kas viņiem šķiet intere-
santi, un radošie uzdevumi. Nepatika ob-
jektu meklēšana kartē un to atzīmēšana, 
aukstais laiks un laika trūkums.

Pārsvarā visām komandām izdevās at-
pazīt objektus attēlos, bet komandas, ku-
rām tas neizdevās, nebija pareizi izlasīju-
šas noteikumus.

Nākamajām foto orientēšanas sacensī-
bām bērni iesaka pagarināt sacensību lai-

ku un izvēlēties grūtāk atpazīstamus ob-
jektus mūsu pilsētā.

Kopumā skolēniem orientēšanās sacen-
sības esot ļoti patikušas, jo tas bija veids, 
kā mācīties radošāk, izpētīt savu pilsētu 
un sadarboties ar klasesbiedriem. Ļoti 
esot patikusi Valkas daba, jo ziemas laika 
apstākļi paspilgtinājuši pilsētas skaistu-
mu.

Pasākuma mērķis bija izpētīt Valku, sa-
prast darbu ar karti, ikdienas situācijās 
ieviest tehnoloģiju izmantošanu, iegūt 
prasmi un pieredzi sadarbojoties koman-
dās. Secinājumos varam saprast, ka katra 
komanda šos mērķus īstenoja citādi, taču 
katrs no tiem beigās tika saprasts un veikts 
ar interesi, radošumu un pozitīvu garu.»

Savukārt par veiksmēm un neveiks-
mēm «Ledus gladiatoros» informāciju ap-
kopoja Kristiāna un Paula: «Mēs, 7.c klase, 
šogad piedalījāmies skolu slidošanas sa-
censībās «Ledus gladiatori» Valmierā. Tas 
bija mūsu audzinātājas Vinetas Skutānes 
piedāvājums. Ņemot vērā, ka esam atrak-
tīvi, jautri un zināt griboši,  mēs bez ilgas 
domāšanas piekritām piedalīties. Mums 
bija trīs treniņi, kuros četri  komandas da-
lībnieki pirmo reizi ar slidām kāpa uz le-
dus, iemācījās slidot. Visi iemācījāmies ar 
slidām pārvarēt šķēršļus. 

20.februārī notika sacensības, kurās 
startēja 18 septīto klašu komandas. Pēc sa-
censībām, gaidot apbalvošanu, Valmieras 
olimpiskā centra lielajā zālē bija piepūša-
mās atrakcijas, foto orientēšanās.

Mūsu klases atbalstītāji izcīnīja pirmo 
vietu, jo bija aktīvākie un skaļākie līdzju-
tēji, bet mēs, slidotāji, ieguvām pateicību 
par piedalīšanos. 

Mēs ne tikai pilnveidojām slidošanas 
iemaņas, bet iemācījāmies sadarboties, 
būt vienoti komandā. 

Nākamajā gadā arī piedalīsimies «Le-
dus gladiatorā», jo tas ir aizraujoši, intere-
santi, sportiski, bez tam - tā ir lieliska ie-
spēja tikties ar citu skolu skolēniem un 
atrast  jaunus draugus. z

Teksts: Vineta Skutāne, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 7.c klases audzinātāja

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 
9.c klase iepazīst Stokholmu 

Teksts: Kitija Bergholde, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.c klases skolniece

14.marta rītā 9.c klase kopā ar kla-
ses audzinātāju Gitu Avoti un 

skolotāju Sintiju Podnieci uzsāka savu ce-
ļojumu uz Stokholmu Zviedrijā. Līdz Rī-
gai devāmies ar sabiedrisko autobusu. 
Ejot uz ostu, priecājāmies par skaisto Dau-
gavu. Uz kuģa jauniešiem bija manāms 
satraukums, jo ne visi ir braukuši ar to.

Kad bijām iekārtojušies kajītēs, gājām 
uz klāja, lai apskatītos kā kuģis aties no 
ostas, tad devāmies iepazīt telpas. Vēlāk 
izklīdām pa kajītēm, kur dalījāmies ie-
spaidos. Plkst. 23.00 sākās deju šovs un 
loterija. Pēc loterijas garastāvoklis visiem 
bija ļoti labs. Uz kuģa ieguvām jaunus 

draugus un jauki pavadījām laiku.
No rīta devāmies aplūkot Stokholmu. 

Kopā nogājām 13 km. Iepazinām vecpilsē-
tu un gājām skatīties sardzes maiņu pie 
Stokholmas pils. Tālāk mūsu ceļš veda uz 
Vasa muzeju, kas radīja priekšstatu par 
17.gs. kuģa klāju. Šis muzejs ir populārā-
kais un visapmeklētākais muzejs Stokhol-
mā. Kad bijām aplūkojuši kuģa muzeju, 
apmeklējām arī tirdzniecības centru.

Nonākot atpakaļ uz kuģa, visi bijām 
patīkami noguruši un iespaidiem bagāti. 

Mājupceļā Rīgā apmeklējām «Jump Spa-
ce», kurā kārtīgi iztrakojāmies. Un tad jau 
piekusuši, bet laimīgi devāmies mājās. z
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Šogad starptautiskā akcija Muzeju nakts 
norisināsies 20.maijā.

Aktivitātes sāksies 20.maijā plkst. 19.00 un 
noslēgsies 21.maijā plkst. 01.00.

Šī gada tēma Latvijā ir «Laika rats»: «Laiks 
ātrāki steidzas kā vagona rats...» (E.Veiden-
baums).

Valkas novadpētniecības muzejs savai 
Muzeju nakts programmai devis nosauku-
mu «Laikmeta vērtības». 

Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt izstādi 
par Valkas novada 
sporta vēsturi. Ērģe-
mes pagasta bērnu 
teātra pulciņš priecēs 
apmeklētājus ar teāt-
ra uzvedumu. Tiks 
demonstrēta 2016.ga-
dā tapusī dokumen-
tālā filma «To atceras 
tikai vilcieni» (reži-
sors Jānis Putniņš). 
Arī šogad sadarbībā 
ar Valgas muzeju 
(Igaunija) taps kon-
kurss, kurā apmeklē-
tājiem būs jāmeklē 
dažādas laikmeta vēr-
tības. Muzeju nakts 
laikā varēs arī radoši 
izpausties darbnīcās, 
kuras vadīs Valkas 

Jāņa Cimzes ģimnā-
zijas ekoskola un Val-
kas mākslas skola. 

Muzeja nakts pa-
sākumi notiek bez 
ieejas maksas. Akci-
jas Muzeju nakts 
programma tiks pre-
cizēta. Sekojiet aktu-
ālai informācijai! z

Valkas pilsētas kultūras 
namā 15.aprīlī plkst. 19.00 

skanēs Ievas Sutugovas debijas 
albuma «STĀSTI» koncerts.

«STĀSTI» ir emocijām piesāti-
nāta dziesmu izlase. Tā aizved 
klausītāju simboliskā sajūtu ceļo-
jumā. Lai gan kompozīcijas tapu-
šas dažādos laika posmos, tās 
visas atspoguļo to, cik ļoti indivi-
duālas ir emocijas. Mūzika ir in-
struments, kas sniedz iespēju da-
līties ar šīm personīgajām sajū-
tām. Viens un tas pats skaņdarbs 
katram klausītājam skan citādi. 
Un tādi ir arī «Stāsti». Kopīgi un 
tomēr pavisam atšķirīgi. Vakara 
gaitā skanēs visas albuma kom-
pozīcijas īpašās aranžijās, kopā 
ar skaņdarbiem, kuri bijuši kā 
muzikāli pagrieziena punkti vi-

ņas ceļā līdz pirmajam kompakt-
diskam.

Uz skatuves Ievu pavadīs plašs 
mūziķu sastāvs: Jānis Miltiņš – 
taustiņinstrumenti, Jānis Bērziņš 
– ģitāra, Dairis Petrauskis – sita-
minstrumenti, Norberts Skraucis 
– bass, Elīna Čampere – fona vo-
kāls, Laima Miltiņa – fona vo-
kāls.

Koncerta īpašais viesis kom-
ponists Mārtiņš Brauns, ar kuru 
kopā tiks izpildītas arī vairākas 
dziesmas, tai skaitā arī tās, kas 
iekļautas kompaktdiskā.

Biļešu cena 9 eiro. Biļetes no-
pērkamas Valkas pilsētas kultū-
ras nama kasē un www.bilesupa-
radize.lv. z

Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras nama 
Kultūras pasākumu organizatore 

Aicina uz Ievas Sutugovas debijas albuma koncertu

Teksts: Monta Elizabete Sīmane, 
Valkas pilsētas PII «Pasaciņa» 
mūzikas skolotāja
Foto: Madara Gaidlazda

«Pasaciņā» svin pavasari 

Priecājoties par sauli un da-
bas atmodu, Valkas pilsētas 

PII «Pasaciņā» bērni un darbinie-
ki 23.martā svinēja pavasara ie-
stāšanos, iejūtoties dažādu kukai-
ņu un kustonīšu lomās! 

Visu nedēļu, gatavojoties svēt-
kiem, grupas vāca materiālus, pē-
tīja, zīmēja un veidoja dzīvās būt-
nes. Tā rezultātā tapusi arī darbu 
izstāde.

Dziedāšanas svētkos visus sa-
nākušos sveica Bite un Simtkājī-
tis, kuri iepazīstināja ar tuvākajā 
apkārtnē sastopamākajām kukai-
ņu, rāpuļu un grauzēju sugām, 
uzdeva aizraujošas mīklas un pa-
pildināja izpratni par dabai drau-
dzīgām aktivitātēm.  z

Vēl ir iespējams pierakstīties 
pie ārstiem bērnu veselības 

autobusā 7.aprīlī

Valkas novadpētniecības mu-
zejs plāno veidot izstādi par 

Valkas novada sporta vēsturi. Ie-
cerēts akcentēt mūsu novadnieku 
sportiskos sasniegumus dažāda 
mēroga sacensībās laika posmā no 
20.gadsimta sākuma līdz pat mūs-
dienām.

Izstādi paredzēts atklāt akcijas 
«Muzeju nakts 2017» pasākumā 
20.maijā.

Lūdzam atsaukties cilvēkus un 
dāvināt muzejam vai nodot uz iz-
stādes laiku dažādus materiālus 
par savām vai savu tuvinieku 
sporta gaitām: gan fotogrāfijas, 
gan dažādus priekšmetus (apģēr-
bu, aprīkojumu utt.), kā arī apbal-
vojumus. 

Vēlamies saņemt informāciju 
līdz 15.aprīlim. Darba dienās 
plkst. 8.00 – 17.00; tālrunis 
64722198 (Ligitai Drubiņai) vai e-
pasts muzejs@valka.lv z

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novad-
pētniecības muzeja izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Valkas muzejs 
veidos izstādi 

par sportu

Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja pedagoģe
Muzeju nakts 2017 Valkā
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Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.02.2017. līdz 15.03.2017. reģistrēti 24 mirušie:  Babre Silvija 
(1947.), Bojārs Artūrs (1940.), Ezeriņš Egils (1964.), Fokina Olga 
(1934.), Gaile-Gailīte Agrita (1941.), Ivanova Ņina (1948.), Kalniņa 
Aina (1931.), Krieviņa Biruta (1932.), Kvasova Jadviga (1920.), 
Ķimene Anna (1955.), Lārmanis Tālis (1950.), Markova Lidija (1936.), 
Miķelsons Viesturs Tālivaldis (1935.), Oņiščenko Džannesa (1952.), 
Ozola Aina (1949.), Pētersons Ziedonis (1957.), Sietnieks Aivars 
(1952.), Skute Vera (1922.), Šipkova Elza Mirdza (1934.), Ustinovs 
Pāvels (1925.), Vasiļjevs Jevgenijs (1953.), Vesingi Vija (1955.), Zirne 
Lilija (1920.), Zirnis Aigars (1971.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā no 

16.02.2017. līdz 15.03.2017. 
reģistrēti 7 bērni: 

3 meitenītes – Karolīna, 
Alise, Emīlija un 4 zēni – 
Eduards, Toms, Ričards 
Kārlis un Valters Kārlis.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Mēs katrs spējam
Baltākos brīnumus radīt – 
No zieda,
No vārda, 
No krāsas,
No skaņas, 
No vēja. 
Mēs katrs protam
To tālāk dot
Mīlot un atbildes neprasot.

(G.Āboliņa)

Val kas pil sē ta
Ļubova Širve 01.04., Nataļja Frolova 
01.04., Ilze Orska 01.04., Ļubova Šir-
ve 01.04., Valdis Pormeisters 01.04., 
Jānis Babris 02.04., Jānis Birkavs 
03.04., Ojārs Lakstiņš 04.04., Pēteris 
Lapiņš 05.04., Andris Bērziņš 05.04., 
Inga Mežīte 06.04., Anatolijs Cuka-
novs 06.04., Ilze Ķimene 07.04., Mai-
ja Rezņikova 07.04., Reinholds Dze-
nītis 07.04., Ilga Ābola 07.04., Lilita 
Šicāne 07.04., Ruta Melngaile 07.04., 
Jeļena Verbeca 09.04., Iveta Cimer-
mane 09.04., Monika Landratova 
10.04., Gaļina Bogdanova 10.04., Tat-
jana Tīruma 10.04., Guna Vīksna 
11.04., Ritvars Teteris 11.04., Ilmārs 
Zirnis 12.04., Nadja Zīdene 13.04., 
Jeļena Uvarova 14.04., Zinaīda Veise 
14.04., Viktors Rauženbergs 17.04., 
Vera Kļebana 17.04., Ināra Sproģe 
18.04., Ruta Brokere 18.04., Juris 
Ruks 19.04., Vera Dodonova 20.04., 
Juris Stūris 21.04., Konstantins Ko-
začuks 21.04., Sandra Grauda 21.04., 
Sandra Beiša 23.04., Anita Elstiņa 
24.04., Augusts Jundzis 24.04., Le-
onīds Lodziņš 27.04., Rasma Kjubar-
sepa 27.04., Inese Semjonova 27.04., 
Ainārs Grauds 28.04., Elmārs Kūsik-
mā 29.04., Marta Babre 29.04., Nata-
lija Oļeiņika 30.04. 

 Ēr ģe mes pa gasts
Ķībere Taņa 04.04., Ivars Volujevičs 
09.04., Ilgonis Cēsnieks 22.04., Er-
nests Jurševskis 24.04.  

Kār ķu pa gasts
Valdis Bērziņš 11.04., Līga Bullenrei-
tere 22.04., Marga Jundzīte 30.04

Val kas pa gasts
Edvīns Miglavs 01.04., Aivars Pugejs 
05.04., Zaiga Talapina 05.04., Ritvars 
Ozoliņš 09.04., Marija Salmiņa 
13.04., Kaija Āboliņa 18.04., Ārija 
Prikažčikova 18.04., Zigmārs Doršs 
20.04., Ruta Kalniņa 22.04.,Vita Ķau-
kule 24.04., Jānis Kosemje 24.04.

Vijciema pa gasts
Laima Pružinska 02.04., Aleksandra 
Kuga 07.04., Edvīns Bērziņš 09.04., 
Jānis Braslis 28.04.

Zvār ta vas pa gasts 
Andra Ustupe 12.04. 

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

Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!

Medicīniskā komisija Vidze-
mes slimnīcas poliklīnikā 

Valkā strādās piektdien, 7.aprīlī, 
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs pie-
ejams ķirurgs, neirologs, oftalmo-
logs (acu ārsts), otolaringologs (au-

su-kakla-deguna ārsts), narkologs 
un arodslimību ārsts. Varēs veikt 
elektrokardiogrammas un rentge-
na izmeklējumus, kā arī nodot ana-
līzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā 

būs iespējams izdarīt arī audiomet-
rijas un spirogrāfijas izmeklēju-
mus.

Pieteikšanās – poliklīnikas re-
ģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

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

Materiālus apkopoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002

e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību 

atbild raksta autori. 

Iespiests tipogrāfijā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643

Medicīniskā komisija aprīlī
Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izbraukuma speciālisti aprīlī

Izbraukuma vizītē Vidzemes 
slimnīcas poliklīnikā Valkā 

trešdien, 19.aprīlī, pacientus pie-

ņems ķirurgs Andrejs Blumbergs, 
endokrinoloģe Baiba Jēgere un fi-
zikālās un rehabilitācijas medicī-

nas ārste  Inese Gaiķe. 
Pieteikšanās – poliklīnikas re-

ģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 
4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradī-
sies 19.aprīlī pie Valkas Jāņa Cim-
zes ģimnāzijas, Raiņa ielā 28a.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros izmeklējums 
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstu-
le ir derīga 2 gadus kopš iesūtīša-
nas datuma). 

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša 

ārsta norīkojumu, kuram NAV lī-
gumattiecību ar Nacionālo veselī-
bas dienestu - PAR MAKSU. 

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

Mobilais mamogrāfs
Teksts: Jolanta Selezņeva. SIA Veselības centrs 4 Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore

Pēdējā februāra svētdienā «Lu-
gažu muiža» pulcēja gandrīz 

četrdesmit dalībniekus, kas pieda-
lījās «Spēļu dienā». Noskaidrojām 
labākos sešos spēļu veidos - dam-
bretē, novusā, šautriņu mešanas 
divcīņā, florbola precizitātes metie-
nos, molkky ķegļu spēle un galda 
spēlē ar metamajiem kauliņiem.

Kā jau varēja gaidīt, vissīvākās 
cīņas notika pie novusa galdiem, 
kur uzvaru svinēja valcēnietis Ag-
ris Simulis, aiz sevis atstājot vietē-
jos Sergeju Maļukovu un Jāni Tete-
ri. Pirmo reizi novusa turnīrā atse-
višķi tika vērtētas dāmas, starp 
piecām dalībniecēm pirmajā vietā 
Gita Simule, tad Inta Kruška un 
Ilze Luca. 

Dambretē izspēle notika starp 9 
dalībniekiem, tur dāmu konku-
rencē 1.vietu izcīnīja Valentīna 
Cuprijanoviča, bet vīru konkuren-
cē ar tādu pašu punktu skaitu uz-
varētājs bija Reinis Feldmanis no 

Ērģemes pagasta. 
To, ka «kauliņu spēle» nav ne-

kāda joka lieta, tad kad bija apgūti 
spēles noteikumi, pierādīja azarts 
pie šīs spēles galdiņiem un pirmās 
uzvarētājas bija Inta Kruška, Va-
lentīna Cuprijanoviča un Gita Si-
mule.

Kā varēja gaidīt, gandrīz visi 
dalībnieku vēlējās izmēģināt savu 
precizitāti šautriņu mešanā. Uzva-
rai tikai ar precīziem metieniem 
tuvāk mērķa centram bija par maz, 
vajadzēja arī veiksmi, lai «Darts» 
spēles mērķī iegūtu pēc iespējas 
vairāk punktu. Tas vislabāk starp 
vīriem izdevās Guntaram Āboli-
ņam (1.vieta), Guntim Bašķim un 
Robertam Teteram. Starp sievie-
tēm precīzākā bija Valda Empele, 
otrā vietā Ieva Kalniņa, bet trešā 
Elīna Āboliņa.

Nopietna cīņa izvērtās arī citās 
spēlēs, kur bija vajadzīga precizi-
tāte, florbola metienos starp vī-
riem pirmais bija Gatis Gailītis 
(otrais Roberts Teters, trešais Atis 

Empelis), šeit starp dāmām precī-
zākā Inga Kārkliņa. Molkky ķegļu 
spēle arī prasīja precizitāti un plā-
nošanu, dāmu konkurencē nepār-
spēta palika Elīna Āboliņa, otrā 
Sanda Strazdiņa, bet trešā Ilona 
Krūmiņa. Dīvaini, bet vīru kon-
kurencē visi pirmo triju vietu ie-
guvēji uzrādīja mazāku rezultātu 
nekā dāmas, attiecīgi pirmā vieta 
Sergejs Maļukovs, otrais Salvis 
Zelčs, trešais Dainis Zeps.

Visi spēļu godalgoto vietu iegu-
vēji saņēma diplomus un piemi-
ņas balvas, tradicionāli pirmo vie-
tu ieguvēji saņēma īpašo Valkas 
pagasta sporta kalendāru, kuru 
rotā pagājušā gada sporta notiku-
mu fotogrāfijas.

«Spēļu dienas» dalībniekiem 
bija iespēja arī sekot līdzi tiešrai-
dēs, kā veicas Latvijas skeletonis-
tiem un bobslejistiem startējot pa-
saules čempionātā. 

Paldies visiem dalībniekiem 
par pozitīvo gaisotni! z

Aizvadīta «Spēļu diena» Valkas pagastā
Teksts: Atis Empelis, Valkas 
pagasta sporta organizators

Dakteris Jānis Rozentāls Valkā konsultēs 21.aprīlī

Biedrību «Atbalsts Valkai» un 
«Latvijas Sarkanā Krusta 

Valkas komiteja» pagājušo gad aiz-
sāktā akcija «Latvijā vadošie ārsti 
laukos» tupināsies arī aprīlī.  21.ap-
rīlī iedzīvotājus atkal konsultēs SIA 
«Rīgas Austrumu klīniskā univer-

sitātes slimnīca» klīnikas «Gaiļe-
zers» asinsvadu ķirurgs Jānis Ro-
zentāls.

Akcijas noteikumi nav mainīti. 
Pacientu pieņemšana notiks Latvi-
jas Sarkanā Krusta Valkas komite-
jas Veselības istabā, Semināra ielā 

23. Lai nodrošinātu akcijas ilgtspē-
ju, visi ieinteresētie  pacienti kon-
sultācijas dienā tiks lūgti veikt mērķ-
ziedojumu 12 eiro apmērā. Pieteik-
ties pie daktera J.Rozentāla var, 
zvanot pa tālr. 28 644 365. z

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore



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

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

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

• 7.aprīlī plkst. 19.00 grupas «The 
Sound Poets» koncerts «Joprojām». 
Biļešu cenas: 8.00; 10.00; 12.00 eiro.
• 15.aprīlī plkst. 19.00 Ievas Su-
tugovas debijas albuma «STĀSTI» 
koncerts. Biļetes cena 9 eiro.
• 17.aprīlī plkst. 10.00 Lugažu 
laukumā pasākums «Otrās Liel-
dienas».
• 17.aprīlī plkst. 12.00 Lugažu 
laukumā Lieldienu Zaķa skrējiena 
starts.
• 21.aprīlī plkst. 18.00 Pētera 
Brūvera jubilejas pasākums. Ieeja 
– brīva.
• 22.aprīlī plkst. 19.00 amatier-
mākslas kolektīvu labdarības kon-
certs «Ar taureņu spārniem pie-
skarties» un Valkas pilsētas kultū-
ras nama ēkas 90 gadu jubilejas 
sumināšana. Pēc koncerta balle ar 
grupu «Klaidonis». Ieeja 3 eiro. 
Galdiņu rezervācija tālr.: 29230511.
• 29.aprīlī plkst. 10.00 Latvijas 
skolu teātru festivāls «Teātra bu-
merangs». Ieeja – ziedojums.
• 30.aprīlī plkst. 13.00 Valkas 
J.Cimzes mūzikas skolā Valkas no-
vada mazo vokālistu konkursi 
«Cālis» 2017 un «Visi putni skaisti 
dzied» 2017.

Novadpētniecības stendā:
• Līdz 13.aprīlim – izstāde Valkā, 
Vienības gatvē 4, kur kādreiz tapa 
bērnu rāpulīši: «Sarkanais rīts».
•  No 14.aprīļa līdz 15.maijam – 
izstāde «Pēters Brūveris. Dzeja no 
Valkas burtniecības un citi darbi».

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā:

• 31.martā plkst. 17.00 – pasā-
kums ciklā «Izzudis, bet ne pazu-
dis» atmiņu vakars kādreizējā uz-
ņēmuma «Sarkanais rīts» darbi-
niekiem.
• No 4. līdz 29.aprīlim – izstāde 
«Tāda ir dzīve»: reālisma virziena 
pārstāvji literatūrā.
• No 4. līdz 29.aprīlim – izstāžu 
cikls «Māksla»: sakrālā un laicīgā 
arhitektūra.
• 6.aprīlī plkst. 18.00 – pasākums 

• 8.aprīlī Vijciema tautas namā 
Vijas vārda dienas svinības:

* plkst. 18.00 KONCERTS, pieda-
lās: TDK «OLYSTA» (Alūksne), 
TDK «SAULGRIEŽI» (Cēsis), Jau-
niešu koris «SKAN» (Valmiera), 
«SUDMALIŅAS», «NĀBURGI 
UN LAI SKAN» (Valka), kā arī 
dejotāji no Vijciema;
*  plkst. 20.00 – apsveikums Vijas 
upei, vakariņas upes krastā;
* plkst. 21.00 – sadancošanās, ko 
vadīs «SUDMALIŅAS»;
* plkst. 22.00 – balle, ielūdz gru-
pa «Apvedceļš.

• 18.aprīlī plkst. 10.00 Vijciema 
tautas namā Vijciema pamatskolas 
pirmsskolas grupu pasākums 
«Lielo dienu pavadām, Silto sauli 
sveicinām».
• 22.aprīlī plkst. 15.00 Vijciema 
tautas namā Valkas un Strenču no-
vadu skolu jaunatnes tautas deju 
sadancis «Dejas dienas Vijciemā».
• 29.aprīlī plkst. 18.00 Vijciema 
tautas namā Vijciema amatierteāt-
ra «Čiekurs» pirmizrāde, Ādolfs 
Alunāns «Visi mani radi raud», re-
žisors Valdis Šaicāns. 

• 9.aprīlī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta «Lu-
turskolā» zolīte. 
• 15.aprīlī plkst. 13.00 Kalnainē «Lieldienu 
skrējiens – Olu vēliens», dalībniekus sagaida 
dažādas sportiskas aktivitātes, interesanti kon-
trolpunkti, desiņu cepšana un silta tēja.
• 22.aprīlī  plkst. 10.00 Kalnainē «Sportiskā 
Lielā Talka», kuras laikā tiks ierīkots strītbola 
grozs un sakopta piegulošā teritorija. 

* plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Gaujie-
nas amatierteātra «Kaķu nams» izrāde 
«DOUBLE PRIEKS» un pēc izrādes deju va-
kars ar Juri Krūzi. 

Turnas tautas namā
• 31.martā un 1.aprīlī no plkst. 
10.00 līdz 14.00 Turnas tautas 
nama aušanas pulciņa izstāde – 
meistardarbnīca Latvijā notieko-
šās akcijas «Satiec savu meistaru 
2017» ietvaros.
• 15.aprīlī no plkst. 10.00 visas 
dienas garumā Lieldienu ieskaņu 
pasākums ar radošajām un meis-
tardarbnīcām, šūpošanos, tradi-
cionālo Lieldienu zaķa skrējienu, 
izstādi, Līvijas un Mārtiņa zupu, 
pašmāju un vieskolektīvu koncer-
tu. Sākuma laiki tiks precizēti, se-
kojiet informācijai.
• 22.aprīlī no plkst. 9.00 Turnas 
tautas nama parka uzkopšana.
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• 1.aprīlī plkst. 19.00 koncerts 
«Izskaties dzirdēts» Kārķu tautas 
namā.

* plkst. 22.00 balle, spēlē grupa 
«Atestāts» (Rūjiena), ieeja – EUR 
2,00. 

• 6.aprīlī plkst. 15.00 projekta 
«Multifunkcionālā centra izveide 
Kārķu pagastā» atklāšanas pasā-
kums sporta namā.
• 7.aprīlī plkst. 15.00 bērnu teātra 
izrāde «Rūķīša pavasaris» Kārķu 
tautas namā.
• 16.aprīlī plkst. 18.00 Lieldienu 
pasākums Kārķu tautas namā: 

* Lieldienu olu izstāde;
* Amatierteātra «Strops» viencē-
lieni,
* Lieldienu atrakcijas.

• 22.aprīlī Lielā talka pie Dabas 
koncertzāles.
•  Kārķēnieši aicināti piedalīties 
rokdarbu izstādē «Kārķu segu un 
lakatu stāsti». Līdz 25.aprīlim lū-
dzam nogādāt tautas namā segas, 
lakatus, villaines, kas saglabājušās 
no dažādām paaudzēm.

Izstādes Kārķu pagasta 
bibliotēkā aprīlī:

• «Noslēp puķēs To, kas dziļi sāp!» 

• No 1.aprīļa līdz 13.maijam – 
Valkas novada mākslinieku 
darbu izstāde «Mana Latvija». 
Izstādes atklāšana 1.aprīlī plkst. 
15.00. Ieeja pasākumā bez mak-
sas.
• Muzeja darba laiks: pirm-
dienās – piektdienās plkst. 
10.00 – 17.00; sestdienās plkst. 
10.00 – 16.00.

Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūra atgādina, lai piedalītos ceļu 

satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās pieka-
bes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai teh-
niskajai apskatei. Apskates laikā vadītā-
jam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecī-
bai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Sa-

maksa par apskati tiek veikta pie inspek-
tora.

Uzziņām tālrunis 29154976 vai www.
vtua.gov.lv 

No 2017.gada 30.jūnija par Valsts teh-
niskās uzraudzības aģentūras pakalpoju-
miem varēs samaksāt tikai ar bezskaid-
ras naudas maksājumu.

Traktortehnikas apskates 2017.gadā Beverīnas, 
Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novados

Teksts: Atis Zemešs, Valsts Tehniskās Uzraudzības Aģentūras Tehniskās uzraudzības 
departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Valkā 

sadarbībā ar Valkas novada literā-
tu apvienību «Kornēlijas dzejas 
diena»: K.Apškrūmas dzejas lasī-
jumi un dziesmu draugu kopas 
«Nāburgi» dziesmas.
• No 6.aprīļa – virtuāla izstāde 
«Uz sliedēm»: Vigo Raudas privā-
tās bibliotēkas dārgumi. Skatāma 
bibliotēkas mājas lapā http://bib-
lioteka.valka.lv/.
• No 11. līdz 24.aprīlim – Kubalu 
skolas - muzeja ceļojošā izstāde 
«Kas vīņ tād i’? / Kes nad on?»: 
veltīta Ernesta Dinsberga 200 gadu 
jubilejai.
• 21.aprīlī plkst. 18.00 – «Dzejas 
ceļa gājējs»: Pētera Brūvera 60 gadu  
atceres pasākums Valkas kultūras 
nama mazajā zālē. Piedalās Indra 
Brūvere - Daruliene, Zane Brūvere 
- Kvēpa, komponists Māris Lasma-
nis.
• No 24. līdz 27.aprīlim – jauno 
grāmatu dienas. Jauno grāmatu 
izsniegšana 28.aprīlī.

Bērnu literatūras nodaļā:
• 1.aprīlī no plkst. 12.00 līdz 
13.00 – «Aprīlim – kā īstam jokam 
– tiešām patīk jokoties»: joku stun-
da bērnu literatūras nodaļā.
• 11., 12., 13.aprīlī no plkst. 15.00 
līdz 16.00 – radošas aktivitātes 
«Kas to Lieldienu iešūpoja».
• 15.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 
12.00 – Bērnu rīts pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērniem.
• No 18. līdz 22.aprīlim – aktivi-
tātes bibliotēku nedēļā «Es savā 
bibliotēkā».

– dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 
– 80;
• «Man atnāca Lieldieniņa...»; 
• «Savu laiku romānā ierakstīt» – 
rakstniecei Ilzei Indrānei – 90.

Dievkalpojumi

Dievkalpojumi Valkas-Lugažu baznīcā 
Klusajā nedēļā un Lieldienās: 

• Palmu svētdienā 9.aprīlī plkst. 12.00;
• Zaļajā ceturtdienā 13.aprīlī plkst. 18.00; 
• Lielajā piektdienā 14.aprīlī plkst. 15.00;
• Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpo-
jums 15.aprīlī plkst. 23.00; 
• Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldie-
nas 16.aprīlī plkst. 12.00.

Dievkalpojumi Kārķu baznīcā:
• 15.aprīlī plkst. 23.00 – Lieldienu nakts 
vigīlija;
• 16.aprīlī plkst. 14.30 – Lieldienu dievkal-
pojums. 

Dievkalpojumi Ērģemes baznīcā:
• 16.aprīlī plkst. 12.00 – Lieldienu dievkal-
pojums. z

Novads Apskates vieta Datums/ Laiks
Smiltene Branti, darbnīcas SIA Vidzemīte 10.04./10.00; 16.06./13.00

Palsmane, pie darbnīcas SIA Palsmane 12.04./10.00; 15.06./10.00
Variņi, pie darbnīcas SIA Palsa 13.04./10.00; 15.06./13.00
Blome, pie darbnīcas Ceļinieks 2010 3.05./10.00; 5.06./10.00
Bilska, darbnīcas SIA Druva 15.05./10.00; 12.06./10.00
Loberģi, pie bijušās darbnīcas 15.05./11.30; 12.06./12.00
Mēri, stāvlaukums pie Tautas nama 15.05./13.00; 12.06./14.00
Zeltiņi, Z/S Birztalas 15.05./ 14.30; 12.06./ 15.30
Kalnamuiža, pie tehnikuma darbnīcām 5.04./ 10.00; 17.05./10.00; 14.06./10.00
Brutuļi, darbnīcas SIA Kalna Tomēni 5.04./13.00; 17.05./11.30; 14.06./12.30
Launkalne, stāvlauk.pie Pagasta pārvaldes 6.04./10.00; 17.05./14.00; 16.06./10.00
Mežmuiža 6.04./13.30; 16.06./11.00
Grundzāle, pie Pagasta pārvaldes 24.04./10.00; 22.05./10.00; 19.06./10.00
Aumeisteri 24.04./13.30; 22.05./12.30; 19.06./13.00
SIA 8CBR, teritorija Rīgas iela 16 10.04./13.00
AS Sadales tīkli, teritorija Daugavas iela 64  11.05./10.00
SIA Lauku apg. un melior., teritorija Dzirnavu iela 18  11.05./11.00
Smiltenes NKUP, darbnīcas  Pilskalna iela  11.05./12.30
Smiltenes MRS, teritorija ( Silva)  11.05./13.30
VAS LAU Smiltenes ceļu, teritorija Dakteru iela 28 26.05./9.30

Beverīna Trikāta. Centrs-bijušās darbnīcas 19.04./10.00; 9.06./10.00
Vāle, darbnīcas SIA Vāle 1 19.04./12.00; 9.06./ 12.00

Valka Vijciems, pie darbnīcas KB Vijupe 8.05./ 10.00; 7.06./10.00
Ērģeme, pie Pagasta katlumājas 21.04./9.00; 19.05./9.30; 22.06./10.00
Turna, darbnīcas Z/S Baltupes 21.04./12.30; 19.05./11.30; 22.06./11.30
Omuļi, Centrs pēc pieteikuma 21.04./15.30; 19.05./13.00; 22.06./13.00
Stepi, pie Pagasta pārvaldes 26.04./10.00; 22.05./14.30; 19.06./14.30
Mierkalns, pie darbnīcas Mierkalns 26.04./13.30; 22.05./13.30; 19.06./14.00
Kārķi, stāvlaukums pie Tautas nama 27.04./10.00; 24.05./10.00; 28.06./10.00
Vēveri, pie fermas Jāngloži 27.04./13.30; 24.05./13.00; 28.06./13.00
Lugaži, darbnīcas Lugaži 28.04./9.00; 25.05./10.00; 29.06./10.00
Sēļi, Z/S Kalnieši 28.04./13.00; 29.06./13.00
Valkas novada dome, darbnīcas Austras 10  12.05./9.30 
AS Sadales tīkli, teritorija Tālavas 33  12.05./11.30
SIA Valkas meži, teritorija Tālavas 50  12.05.13.00

Strenči Plāņi, darbnīcas Plāņi 8.05./12.30; 8.06./10.00
Jaunklidzis, Z/S Jaunstrūkas darbnīca 8.05./14.00; 8.06./12.30
Jērcēni, darbnīcas Vecjērcēni 7.04./13.30; 18.05./12.30, 21.06./13.30
Ķeiži pēc pieteikuma 7.04./16.00; 21.06./11.30
Strenču novada dome, pie katlumājas Valkas iela  10.05./10.00
Sedas pilsēta, AS Seda, pie darbnīcas Tirgus iela 10 10.05./13.00

Burtnieku Ēvele, darbnīcas LKB Ēvele 7.04./10.00; 18.05./10.00; 21.06./10.00


