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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Valkas novada domes vadītāja amatu 
saglabā Vents Armands Krauklis

2.Valkas Alus festivāls 
– šogad augustā!

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

3.jūlijā plkst. 18.00 Valkas no-
vadpētniecības muzejā atzī-

mēs izcilā pedagoga un Latvijas 
kultūrnācijas veidotāja Jāņa Cim-
zes jubileju. Pasākuma ietvaros jau 
ceturto gadu pasniegs Valkas no-
vada Jāņa Cimzes balvu. To piešķir 

ik gadu vienam novada pedago-
gam par ievērojamu un ilggadēju 
ieguldījumu talantīgu skolēnu au-
dzināšanā un izglītošanā. 

Pasākumu kuplinās etno mūzi-
kas grupa «Vairogi».

Ieeja pasākumā bez maksas.z

Ceturto reizi pasniegs Valkas 
novada Jāņa Cimzes balvu

Teksts: Līga Lāne, Valkas novada domes  Masu kultūras pasākumu organizatore

16.jūnijā norisinājās Valkas novada domes jaunā sasaukuma 
pirmā sēde. To vadīja novada vēlēšanu komisijas priekšsē-

dētājs Rolands Rastaks. Pirmajā sēdē piedalījās visi šī gada 3.jūnijā 
Pašvaldību vēlēšanās ievēlētie deputāti. Sēdes galvenais jautājums 
bija novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Tās notika atklāti, metot 
personificētus vēlēšanu biļetenus vēlēšanu urnā.

Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti divi kandidāti – Vents 
Armands Krauklis (VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienī-
ba) un Valdis Šaicāns (Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» - «Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK»).

Ar 12 «Par» balsīm tika ievēlēts līdzšinējais Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Pret viņu balsoja Dace 
Bašķe, Aivars Sjademe un Valdis Šaicāns no partijas Nacionālā ap-
vienība «Visu Latvijai!» - «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK».

Vēlāk, plkst. 14.00 tika sasaukta Valkas novada domes ārkārtas 
sēde, kurā tika ievēlēti divi priekšsēdētāja vietnieki - Juridiskajos un 
sociālā darba jautājumos tika ievēlēts deputāts Viesturs Zariņš («VIE-
NOTĪBA», «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»), bet Izglītības, kul-
tūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos tika ievēlēta deputāte Unda 
Ozoliņa (VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība). Domes 
ārkārtas sēdē tika ievēlēti arī Finanšu komitejas, Attīstības lietu ko-
mitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Saimniecisko lietu 
komitejas, Sociālo lietu komitejas un dažādu komisiju locekļi. z

Sestdien, 19.augustā, Valkas pil-
sētas brīvdabas estrādē no 

plkst. 18.00 līdz 2.00 notiks 2.Valkas 
Alus festivāls. 

Pasākuma laikā būs iespēja bau-
dīt un degustēt Latvijas un Igauni-
jas vadošo alus ražotāju produkciju, 
bet tas neliegs apmeklētājiem no-
baudīt arī mazo alus ražotāju veiku-
mu. Padomāts tiks arī par to, lai 
svētku sajūta būtu ikvienam – bēr-

niem atrakciju pilsētiņa (par mak-
su), pieaugušajiem – konkursi un 
rekordu uzstādīšana.

Par labu noskaņojumu rūpēsies 
dažādu mūzikas žanru pārstāvji: 
«The Missing», Viktors Lapčenoks, 
«Indygo», «Refleksija», ansis, Ozols, 
«Opus Pro».

Festivālu atbalsta Valkas novada 
dome, TvNet, Re:TV.

Ieeja pasākumā – 3 eiro.z
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31.maijā Zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs, kā 

arī Zemkopības ministrijas, Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) un Pārti-
kas un veterinārā dienesta (PVD) 
speciālisti darba vizītē ieradās Val-
kā. Vizītes laikā ministra delegāci-
ja tikās ar Valkas novada domes 
priekšsēdētāju Ventu Armandu 
Kraukli, novada domes speciālis-
tiem un zemniekiem, pārrunāja 
aktuālākos jautājumus un novitā-
tes lauksaimniecības nozarē.

Ministra J.Dūklava darba vizīte 
sākās ar kokapstrādes uzņēmuma 
SIA «Vārpas 1» apmeklējumu, noti-
ka tikšanās ar uzņēmuma ražoša-
nas un pārdošanas daļas vadītāju 
Valēriju Zalužinski, tika pārrunā-
tas nozares aktualitātes, eksporta 
iespējas un attīstības plāni, kā arī 
delegācija atzinīgi novērtēja uzņē-
muma daudzveidīgo produkciju. 

Vēlāk ministrs un delegācija ap-
skatīja Ērģemes pagasta Turnas 
graudaudzētāju saimniecību Z/S 
«Dambīši» un Z/S «Lejasciņi» lau-
kus, kā arī Z/S «Lejasciņi» jauno 
graudu kalti. 

Tālāk viesi devās uz Zvārtavas 
pagastu, kur apmeklēja Andra 
Krieviņa gaļas liellopu saimniecī-
bu un zemnieku saimniecību 
«Avoti», kas nodarbojas ar piena 
lopkopību.

Tikšanās ar Valkas novada paš-
valdības vadību un lauksaimnie-
kiem norisinājās Turnas tautas 
namā, kurā pulcējās novada zem-
nieki un lauksaimnieki un citi in-
teresenti. Ministrs J.Dūklavs kopā 
ar ZM, LAD un PVD pārstāvjiem 
sniedza atbildes uz lauksaimnie-
ku jautājumiem un skaidroja ne-
skaidrības. z

Zemkopības ministra 
Jāņa Dūklava darba 
vizīte Valkas novadā 

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

Valkā īstenota ideja 
par velonomas 
punkta izveidi

Kā jau tika ziņots, tradicionāli 
Robežtirgus ideja un mērķis 

ir labdarība un tirgū iegūtie līdzekļi 
par tirdzniecības vietu nomu un lo-
teriju tiek atvēlēti kādam konkrētam 
mērķim.

Aizvadītā gada novembrī Valkas 
novada dome izsludināja aptauju – 
ideju konkursu, kurā tika aicināti 
piedalīties visi iedzīvotāji un organi-
zācijas! Šīs aptaujas – ideju konkursa 
mērķis bija uzzināt iedzīvotāju vie-
dokli, kādam nolūkam izmantot šī 
gada kopīgajā Valkas / Valgas Lielā 
labdarības Robežtirgū saziedotos lī-
dzekļus.

Aptaujā – ideju konkursā piedalī-
jās 9 cilvēki, tika iesūtītas 16 dažādas 
idejas un ieteikumi. Kopīgajā Valkas 
– Valgas sanāksmē idejas tika ap-
spriestas un tika lemts, ka tuvāko 
gadu laikā tiks realizēti 3 ierosināju-
mi. Šī gada kopīgajā Valkas/ Valgas 
Lielā labdarības Robežtirgū saziedo-
tos līdzekļus novirzīja velosipēdu 
nomas punktu izveidei Valkā un 
Valgā, jo ir ārkārtīgi svarīgi nodroši-
nāt, lai gan vietējie iedzīvotāji, gan 
arī pilsētas viesi dotu priekšroku ve-
selīgam dzīvesveidam un aizraujo-
šām, sportiskām nodarbēm.

Par saziedotajiem līdzekļiem Val-
kas velosipēdu nomas punktā tika 
iegādāti 15 velosipēdi: 2 pilsētas tipa 

sieviešu velosipēdi, 2 pilsētas tipa 
vīriešu velosipēdi, 4 MTB tipa vīrie-
šu velosipēdi, 4 MTB tipa sieviešu 
velosipēdi, 3 MTB tipa pusaudžu ve-
losipēdi, 2 bērnu skrejriteņi (skūteri), 
2 jauniešu skrejriteņi (skūteri), 2 pie-
augušo skrejriteņi (skūteri). Iegādāts 
arī nepieciešamais inventārs – ķive-
res, bērnu sēdeklīši un slēdzenes.

VELOSIPĒDU Un InvEntāra 
nOMaS CEnaS:

Velosipēda noma - diennakts EUR 
7; velosipēda noma - katra nākamā 
diena EUR 4; velosipēdu noma - pir-
mā stunda EUR 2; Velosipēda noma 
- katra nākamā stunda EUR 1; ķive-
res noma slēdzot līgumu par velosi-
pēda nomu EUR 1; bērnu sēdekļa 
noma slēdzot līgumu par velosipēda 
nomu EUR 2.

vELOSIPĒDU nOMaS 
atraŠanāS vIEta

Valkas velosipēdu nomas punkts 
izveidots Valkas novada tūrisma in-
formācijas birojā, Rīgas ielā 22.

Velosipēdu noma ir pieejama gan 
pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.

nOMaS nOSaCĪJUMI:
Inventārs tiek iznomāts, uzrādot 

personas personu apliecinošu doku-
mentu (pase/vadītāja apliecība/ID 
karte).  z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: D.Čapiņš

Biedrības «Turna-
va» projekts «Ēr-

ģemes pagasta sporta 
infrastruktūras labiekārtoša-
na» jau kādu laiku tiek īstenots, 
notiek būvniecības un rakšanas 
darbi.

Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLa) Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam apakšpasākuma 
«Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju» ietvaros. Projek-
tu apstiprināšanai virzīja biedrī-

ba «Lauku partnerība ZIEMEĻ-
GAUJA».

Projekta mērķis ir radīt iespēju 
Valkas novada Ērģemes pagasta 
iedzīvotājiem kvalitatīvi un aktī-
vi pavadīt brīvo laiku, pilnveido-
jot sporta infrastruktūru Ērģe-
mes pagastā un dažādojot brīvā 
laika pavadīšanas iespējas.

Projekta ietvaros plānotas šā-
das aktivitātes: izveidot skrejceļu 
un ieskrējiena zonu tāllēkšanai 
ar sintētisko sporta segumu, iz-
veidot tāllēkšanas bedri, izlīdzi-

nāt futbola laukumu un uzstādīt 
divus soliņus ar atkritumu ur-
nām.

Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas ir 29 969,53 EUR, 
tai skaitā ELFLA finansējums ir 
26 972,58 EUR jeb 90 % no attie-
cināmajām izmaksām un Valkas 
novada dome nodrošinās līdzfi-
nansējumu 2996,95 EUR apmērā 
jeb 10 % no attiecināmajām iz-
maksām.

Projekta Nr.: 16-09-AL12-A019. 
2202-000005. z

Teksts: Biedrība «Turnava»
Foto: M.Krams

Tiek īstenots biedrības «Turnava» projekts 
un pilnā sparā norit būvniecības darbi 
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Eiropas Sociālā fonda projekta 
«Veselības veicināšanas un sli-

mību profilakses pasākumi Valkas 
novadā» (id.Nr.9.2.4.2/16/I/035) ie-
tvaros SIA «Vidzemes slimnīca» sa-
darbībā ar Valkas novada domi aici-
na Valkas novadā dzīvojošos topo-
šos vecākus un jaunos vecākus ap-
meklēt bezmaksas pasākumu ciklus 
«Topošo vecāku skola» un «Jauno ve-
cāku skola»:

Pasākuma cikla «topošo 
vecāku skola» ietvaros:

SIa «vidzemes slimnīca» valkas 
poliklīnikas telpās (valkā, rūjie-
nas ielā 3) no 7.jūnija notiek nodar-
bības topošajiem vecākiem. Lekcija 
topošajiem vecākiem notika 7.jūnijā, 
savukārt 6 vingrošanas nodarbības 
grūtniecēm, kuras vada fiziotera-
peits Mikus Mezītis un kas ietilpst 
topošo vecāku skolas ciklā, jūnijā un 
jūlijā plānots šāds nodarbību gra-
fiks:

20.06. 13:30 – 14:00
22.06. 13:30 – 14:00
26.06. 13:30 – 14:00
29.06. 13:30 – 14:00
24.07. 13:30 – 14:00
28.07. 13:30 – 14:00
Grupu vingrošanā uzmanība tiks 

pievērsta vēdera muskulatūrai, kā 
arī muguras, it īpaši muguras lejas 
daļas un korsetes daļas stiprināša-
nai. 

Iepriekšēja pieteikšanās nav ne-
pieciešama.

Pasākuma cikla «Jauno vecā-
ku skola» ietvaros:

SIa «vidzemes slimnīca» valkas 
poliklīnikas telpās (valkā, rūjie-
nas ielā 3) no 7.jūnija notiek nodar-
bības jaunajiem vecākiem (pasā-
kums «Jauno vecāku skolas» un «To-

pošo vecāku skolas» nodrošināšana 
2017.gadā» iepriekš minētā projekta 
ietvaros). Lekcija jaunajiem vecā-
kiem notika 7.jūnijā, savukārt ciklā 
iekļautās 6 vingrošanas nodarbības 
jaunajām māmiņām ar bērniem ie-
plānotas šādos jūnija un jūlija datu-
mos un laikos:

20.06. 13:00 – 13:30
22.06. 13:00 – 13:30
26.06. 13:00 – 13:30
29.06. 13:00 – 13:30
24.07. 13:00 – 13:30
28.07. 13:00 – 13:30
Kopumā 2017.gadā paredzēti šādi 

3 cikli. Nākamo ciklu sākums (t.i. 
lekcija) «Topošo vecāku skolā» un 
«Jauno vecāku skolā» plānots sep-
tembrī un novembrī. 

Aicināti visi interesenti!

Pasākums «Fiziski aktīvs, 
dzīvojot pansionātā»

Eiropas Sociālā fonda projekta 
«Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Valkas no-
vadā» (id.Nr.9.2.4.2/16/I/035) ietva-
ros SIA «Vidzemes slimnīca» sa-
darbībā ar Valkas novada domi 
organizē pasākumu «Fiziski aktīvs, 
dzīvojot pansionātā 2017. – 2019.
gadā».

valkas novada Sociālā aprūpes 
nama telpās (valkā, rūjienas ielā 
3E) no 2017.gada 21.jūnija notiek 
grupu vingrošanas un/vai nūjošanas 
nodarbības, kā arī fizisko aktivitāšu 
– izkustēšanās grupās fizioterapeita 
vadībā 2 reizes nedēļā. Nodarbības 
vada sertificēts fizioterapeits Mikus 
Mezītis. 

Jūnijā nodarbības: 30.06. 8:30 - 
11:00

Jūlijā nodarbības: 25.07. 9:00 - 11:30 
un 28.07. 9:00 - 11:30. z

Pasākumi «Jauno vecāku skola» 
un «Topošo vecāku skola»

Valkas novada domes 
speciālisti veikuši pieredzes 

apmaiņas braucienu 
pa tūrisma maršrutu 

Vennbahn

no 4.jūnija līdz 6.jūnijam 
Valkas novada domes spe-

ciālisti kopā ar projekta «Green 
Railway» partneriem no Vidze-
mes un Dienvidigaunijas ar velo-
sipēdiem iepazinās ar 125 km garo 
Zaļo ceļu Vennbahn.

Vennbahn ir kādreizējā dzelz-
ceļa līnija, kas savienoja Vācijas 
pilsētu Āheni (Aachen) ar pilsētu 
Troisvierges, kas atrodas Luksem-
burgas Ziemeļu daļā. Vennbahn 
lielāko daļu ved pa Vācijas Beļģi-
jas robežu. 

Brauciena dalībnieki trīs dienu 
braucienu veica ar elektroriteņiem 
(eBike), kura laikā projekta part-
neri iepazinās un izvērtēja Venn-
bahn zaļā ceļa infrastruktūru. 
Liela uzmanība tika pievērsta in-
formācijas stendiem, norādēm, ve-
loceļa marķējumam, kā arī atjau-
notajiem tiltiem, un bijušo dzelz-
ceļa staciju tehniskajam stāvoklim, 
kā arī tika novērtēti pieejamie pa-
kalpojumi, kas tiek piedāvāti 
maršruta. Īpaša uzmanība tika 
pievērsta Railbike piedāvātajam 
braucienam (kas arī tiks ieviesti 
Latvijā), un atzinīgi tika novērtēta 
tradicionālā Beļģu vafeļu kafejnī-
ca, kas ierīkota bijušajā dzelzceļa 
vagoniņā. 

Projekta partneriem īpaši node-
rīga bija tikšanās ar Vennbahn 
Projekta menedžeri Dany Heck, 
kurš pastāstīja par Vennbahn iz-
veidošanas vēsturi un dalījās pro-
jekta īstenošanas pieredzē.   Brau-
ciena laikā iegūtās zināšanas tiks 
izmantotas, lai izveidotu «Zaļā 
Dzelzceļa» maršrutu Latvijā un 
Dienvidigaunijā.

Brauciens tika organizēts Igau-
nijas – Latvijas projekts «Green 
Railway» ietvaros, kas paredz bi-
jušo dzelzceļa līniju infrastruktū-
ras sakārtošanu Vidzemē un Dien-
vidigaunijā, kopumā izveidojot 
aptuveni 750 km garu kopīgu 
velo/kājāmgājēju maršrutu, kura 
lielākā daļa ved pa bijušajām 
dzelzceļa līnijām. 

Valkas novada domes kopējais 
projektā piešķirtais budžets ir 
34 225,00 EUR, no kuriem 29 091,25 
EUR (85% no izmaksām aktivitā-
tēm Valkas novadā) līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Projekta vadošais partneris ir 
Vidzemes Tūrisma asociācija, tā 
kopējais budžets ir 11 74938 EUR, 
no kuriem 85% līdzfinansē Eiro-
pas Savienība. Projekts norisinās 
26 mēnešus no 01.03.2017 - 
30.04.2019. z

Teksts: Alise Plaude, Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja, projekta 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinam uz veselības nedēļu!

Eiropas Sociālā fonda projekta 
ietvaros «Veselības veicināša-

nas un slimību profilakses pasāku-
mi Valkas novadā» (id.Nr.9.2.4.2/16/
I/035) pakalpojuma «Ārstniecības 
personu pakalpojumi Veselības ne-
dēļas īstenošanai 2017.gadā» pasā-
kums «veselības nedēļa – 2017» 
valkas novadā. Tā ietvaros ikvie-
nam novada iedzīvotājam tiek dota 
iespēja bez maksas pārbaudīt savu 
veselības stāvokli pie medicīnas 
speciālista:
•	 Nosvērties, nomērīties un noteikt 
ķermeņa masas indeksu (ĶMI);
•	 Izmērīt asinsspiedienu un pulsu;
•	 Noteikt cukura līmeni asinīs;

•	 Izmērīt holesterīnu, hemoglobī-
nu,
•	 Saņemt medicīnas personāla īsu 
konsultāciju par iegūtajiem rādīju-
miem, kā arī par tālāko nepiecieša-
mo rīcību.

Pasākuma norises dienas:
•	 10.jūlijā KārĶU taUtaS na-
Mā no 09:00 līdz 12:00.
•	 10.jūlijā tUrnaS taUtaS 
na-Mā no 12:30 līdz 16:00.
•	 11.jūlijā vaLKaS KULtŪraS 
naMā no 09:00 līdz 15:00.
•	 12.jūlijā vIJCIEMa FELDŠEr-
PUnKtā no 09:00 līdz 15:00. z

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore
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•	 Ievēlēt Valkas novada domes de-
putātu Viesturu ZARIŅU par Valkas 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieku juridiskajos un sociālā darba 
jautājumos.
•	 Ievēlēt Valkas novada domes de-
putāti Undu OZOLIŅU  par Valkas 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieku izglītības, kultūras, sporta un 
ārējo sakaru jautājumos.
•	 Valkas novada domes Finanšu ko-
mitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Vents Armands KRAUKLIS;
1.2. Unda OZOLIŅA;
1.3. Agris SIMULIS;
1.4. Agris KRASTIŅŠ;
1.5. Kristaps SULA;
1.6. Viesturs ZARIŅŠ;
1.7. Valdis ŠAICĀNS.
•	 Valkas novada domes Attīstības 
lietu komitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Vents Armands KRAUKLIS;
1.2. Unda OZOLIŅA;
1.3. Agris SIMULIS;
1.4. Agris KRASTIŅŠ;
1.5. Viesturs ZARIŅŠ;
1.6. Maruta STABULNIECE;
1.7. Valdis ŠAICĀNS.
•	 Valkas novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta  komitejā ievēlēt 
deputātus:
1.1. Vents Armands KRAUKLIS;
1.2. Unda OZOLIŅA;
1.3. Maruta STABULNIECE;
1.4. Andris DAINIS;
1.5.Sandra PILSKALNE;
1.6. Evija SMANE;
1.7. Valdis ŠAICĀNS.
•	 Valkas novada domes Saimniecis-
ko lietu komitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Agris SIMULIS;
1.2. Vents Armands KRAUKLIS;
1.3. Andis SULA;
1.4. Jānis ANŽE;
1.5. Agris KRASTIŅŠ;
1.6. Kristaps SULA;
1.7. Aivars SJADEME.
•	 Valkas novada domes Sociālo lie-
tu komitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Viesturs ZARIŅŠ;
1.2. Vents Armands KRAUKLIS;
1.3. Andis SULA;
1.4. Andris DAINIS;
1.5. Evija SMANE;
1.6. Sandra PILSKALNE;
1.7. Dace BAŠĶE.
•	 Ievēlēt Valkas novada Adminis-
tratīvajā komisijā:
1.1. Kārli BRIEDI – Valkas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju;
1.2. Inese VEHI – Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;
1.3. Līgu ĶĪBERI – Valkas būvvaldes 
būvtehniķi;
1.4. Ritvaru OZOLIŅU – Valkas pa-
gasta iedzīvotāju;
1.5. Baibu VOROBJEVU – SIA «BUTS» 
Valkas filiāles vadītāju;
1.6. Raiti PRIEDI – Zvārtavas pagasta 
pārvaldes vadītāju;
1.7. Andri DAINI – Valkas novada 
domes deputātu.
•	 Apstiprināt Valkas novada Dzīvo-
jamo māju privatizācijas komisiju 
šādā sastāvā:
1.1. Valdis ŠAICĀNS – komisijas 
priekšsēdētājs, Valkas novada domes 
deputāts;
1.2. Agris SIMULIS – Valkas novada 
domes deputāts;
1.3. Guntis BAŠĶIS – Valkas novada 
domes izpilddirektora vietnieks;
1.4. Kārlis BRIEDIS – Valkas novada 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs;
1.5. Agris KRASTIŅŠ – Valkas no-
vada domes deputāts.
•	 Iepirkumu komisijā ievēlēt:
1.1. Viesturu ZARIŅU – Komisijas 
priekšsēdētājs - Valkas novada do-

mes priekšsēdētāja vietnieku juridis-
kajos un sociālā darba jautājumos;
1.2. Andri DAINI – Valkas novada 
domes deputātu;
1.3. Ivetu MARKOVU – Grāmatve-
dības un finanšu nodaļas vadītājas 
vietnieci budžeta plānošanas jau-
tājumos;
1.4. Ventu Armandu KRAUKLI – 
Valkas novada domes priekšsē-
dētāju;
1.5. Agri SIMULI – Valkas novada 
domes deputātu;
1.6. Māri ZĀLĪTI – Valkas novada 
domes būvinženieri.
•	 Apstiprināt Valkas novada Paš-
valdību īpašuma privatizācijas un 
atsavināšanas komisiju šādā sastā-
vā:
1.1. Viesturs ZARIŅŠ – Komisijas 
priekšsēdētājs, Valkas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos 
un sociālā darba jautājumos;
1.2. Agris SIMULIS – Valkas novada 
domes deputāts;
1.3. Aida INDUSA – sertificēta mēr-
niece;
1.4. Lāsma ENGERE – Teritorijas 
plānošanas daļas vadītāja;
1.5. Kristaps SULA – Valkas novada 
domes deputāts; 
1.6. Pēteris GUDRINIEKS – sertifi-
cēts būvuzraugs;
1.7. Andra EVERTE – Latio vērtētāji 
& konsultanti Vidzemē, SIA Valkas 
biroja vadītāja.
•	 Apstiprināt Valkas novada Dzī-
vokļu komisiju šādā sastāvā:
1.1. Valdis ROGAINIS – Komisijas 
priekšsēdētājs, pensionārs;
1.2. Ivo MEĻĶIS – SIA «Valkas Nam-
saimnieks» valdes loceklis;
1.3. Dagnija OZOLIŅA – SIA «Val-
kas Namsaimnieks» parādu piedzi-
ņas speciāliste;
1.4. Līga METUZĀLE – Personāla 
nodaļas vadītāja.
•	 Apstiprināt Valkas novada peda-
goģiski medicīnisko komisiju seko-
jošā sastāvā:
1.1. Ramona LAPIŅA – komisijas 
priekšsēdētāja, izglītības speciāliste;
1.2. Dace GAILĪTE – izglītības psiho-
loģe;
1.3. Ingrīda VĪLISTERE - logopēde;
1.4. Ausma ZEIBOTE – speciālā pe-
dagoģe;
1.5. Līga PUTRIŅA – ģimenes ārsts.
•	 Apstiprināt Valkas novada domes 
Sapulču, gājienu un piketu komisiju 
šādā sastāvā:
1.1. Diāna JŪGA – komisijas priekš-
sēdētāja, Pašvaldības policijas priekš-
niece;
1.2. Jānis ANŽE – Valkas novada do-
mes deputāts;
1.3. Guntis BAŠĶIS – Valkas novada 
domes izpilddirektora vietnieks;
1.4. Valdis ŠAICĀNS – Valkas nova-
da domes deputāts;
1.5. Viesturs ZARIŅŠ – Valkas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks 
juridiskajos un sociālā darba jautāju-
mos.
•	 Apstiprināt Stipendiju piešķirša-
nas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Vents Armands KRAUKLIS – 
komisijas priekšsēdētājs, Valkas no-
vada domes priekšsēdētājs
1.2. Agris SIMULIS – Valkas novada 
domes deputāts;
1.3. Maruta STABULNIECE – Valkas 
novada domes deputāte;
1.4. Aivars IKŠELIS – Izglītības un 
kultūras daļas vadītājs;
1.5. Līga METUZĀLE – Personāla 
nodaļas vadītāja;
1.6. Valdis ŠAICĀNS – Valkas nova-
da domes deputāts.

•	 Apstiprināt Vidi degradējošas, sa-
gruvušas vai cilvēku drošību ap-
draudošas būves klasificēšanas ko-
misiju šādā sastāvā:
 1.1. Guntis BAŠĶIS – komisijas 
priekšsēdētājs, izpilddirektora viet-
nieks;
 1.2. Māris ZĀLĪTIS – domes būv-
inženieris;
 1.3. Inese VEHI – Pilsētas teritori-
jas apsaimniekošanas nodaļas vadī-
tāja;
 1.4. Aleksandrs GOLUBOVS –  ju-
rists;
•	 Apstiprināt Valkas novada Zemes 
komisiju šādā sastāvā:
1.1. Vents Armands KRAUKLIS – 
komisijas priekšsēdētājs, Valkas no-
vada domes priekšsēdētājs;
1.2. Lāsma ENGERE – Teritorijas 
plānošanas daļas vadītāja;
1.3. Kristaps SULA – Valkas novada 
domes deputāts;
1.4. Māris PANDALONS – Būvval-
des vadītājs;
1.5. Kristīne SALNIŅA – teritorijas 
plānotāja.
•	 Apstiprināt Komisiju koku cirša-
nai ārpus meža 4 locekļu sastāvā:
1.1. Agris SIMULIS – komisijas 
priekšsēdētājs, Valkas novada domes 
deputāts:
1.2. Ingars SILIŅŠ – Attīstības un 
plānošanas nodaļas teritorijas plā-
notājs;
1.3. Guntis BAŠĶIS – Valkas novada 
domes izpilddirektora vietnieks;
1.4. Ritvars OZOLIŅŠ – Valsts meža 
dienesta meža reproduktīvā mate-
riāla vecākais inspektors.
•	 Apstiprināt Interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un mērķ-
dotācijas sadales komisiju šādā sa-
stāvā: 
1.1. Aivars IKŠELIS – komisijas 
priekšsēdētājs, Izglītības un kultūras 
daļas vadītājs;
1.2. Unda OZOLIŅA – Valkas nova-
da domes deputāte;
1.3. Sandra PILSKALNE – Valkas 
novada domes deputāte;
1.4. Valdis ŠAICĀNS – Valkas nova-
da domes deputāts;
1.5. Mairita JANSONE – Valkas pa-
gasta deju kolektīva «Spriņģi» vadī-
tāja;
1.6. Līvija KREILE – Ērģemes pagas-
ta daiļamatu meistare;
1.7. Marita TREIJERE – Zvārtavas 
pagasta biedrības «Atrodi laiku sev» 
biedre.
•	 Apstiprināt komisiju izglītojamo 
atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu 
kārtošanas sekojošā sastāvā:
1.1. Ramona LAPIŅA – komisijas 
priekšsēdētāja, izglītības speciāliste;
1.2. Līga PUTRIŅA – ģimenes ārsts;
1.3. Mārīte VALTIŅA – Kancelejas 
lietvede.
•	 Ievēlēt Komisiju tiesiskuma uz-
raudzībai un lēmumu pieņemšanai 
darījumos ar lauksaimniecības zemi 
šādā sastāvā:
1.4. Kristaps SULA – komisijas 
priekšsēdētājs, Valkas novada domes 
deputāts;
1.5. Viesturs ZARIŅŠ – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks, Valkas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks, 
deputāts;
1.6. Valda EMPELE – Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centra Val-
kas nodaļas uzņēmējdarbības kon-
sultante;
1.7. Lāsma ENGERE – Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja vietnie-
ce – Teritorijas plānošanas daļas va-
dītāja;
1.8. Kristīne SALNIŅA – Attīstības 

un plānošanas nodaļas teritorijas 
plānotāja;
1.9. Aida INDUSA – sertificēta mēr-
niece.
•	 Izveidot Medību koordinācijas 
komisiju 20 locekļu sastāvā. Ievēlēt 
par Medību koordinācijas komisiju 
šādā sastāvā: 
1.1. Salvis STEPIŅŠ – mednieku ko-
lektīvs «Zīle»;
1.2. Ints KUĢIS – mednieku kolek-
tīvs «Vijciems»;
1.3 Aivars OZOLIŅŠ – mednieku ko-
lektīvs «Vija»;
1.4. Agris USTUPS – mednieku ko-
lektīvs «Stils-1»;
1.5. Modris EGLĪTIS – mednieku ko-
lektīvs «Pedele»;
1.6. Vitauts VILKS – mednieku ko-
lektīvs «Mežmuiža»;
1.7. Dainis PĒTERĒNS – mednieku 
kolektīvs «Kārķi»;
1.8. Jānis KRŪKLIŅŠ – mednieku 
kolektīvs «Valkas Meliorācija»;
1.9. Jānis ANŽE – mednieku kolek-
tīvs «Dravnieki»;
1.10. Juris INDUSS – mednieku ko-
lektīvs «Salainis»;
1.11. Agris GULBIS – mednieku ko-
lektīvs «Akots»;
1.12. Edmunds JUŠKEVIČS – med-
nieku kolektīvs «Juškevics»;
1.13. Andrejs SIMANOVIČS – med-
nieku kolektīvs «Ezerkalni»;
1.14. Jānis GALGĀNS – mednieku 
kolektīvs «Lejasciņi»;
1.15. Jānis PRAULIŅŠ – zemnieku 
pārstāvis no Vijciema;
1.16. Dairis ZIEMIŅŠ – zemnieku 
pārstāvis no Zvārtavas;
1.17. Mārtiņš PĒTERSONS – zemnie-
ku pārstāvis no Kārķiem;
1.18. Kristaps SULA – zemnieku pār-
stāvis no Ērģemes;
1.19. Daina ANŽE – zemnieku pār-
stāvis no Valkas;
1.20. Ingars SILIŅŠ – Valkas novada 
domes teritorijas plānotāju;
•	 Apstiprināt Valkas novada Civilās 
aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
1.1.  Vents Armands KRAUKLIS – 
Valkas novada domes priekšsēdē-
tājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
1.2.  Salvis STEPIŅŠ – VUGD Vidze-
mes reģiona brigādes Valkas daļas 
komandieris;
Komisijas locekļi:
1.3.  Guntis BAŠĶIS – Valkas novada 
domes izpilddirektora vietnieks;
1.4. Agris SIMULIS – CSDD Valkas 
nodaļas priekšnieks, Valkas novada 
domes deputāts;
1.5.  Raitis BRIEDIS – Valsts Robež-
sardzes Rīgas pārvaldes Vidzemes 
II.kategorijas dienesta priekšnieka 
vietnieks;
1.6. Aivars GAILIS – SIA «Latvijas 
propāna gāze» atslēdznieks-meis-
tars;
1.7. Pēteris PĒTERSONS – Kārķu 
pagasta pārvaldes vadītājs;
1.8. Jānis KRAMS – Ērģemes pagas-
ta pārvaldes vadītājs;
1.9. Mārīte KALNIŅA – Vijciema 
pagasta pārvaldes vadītāja;
1.10. Raitis PRIEDE – Zvārtavas pa-
gasta pārvaldes vadītājs;
1.11. Jānis LAPSA – Valkas pagasta 
pārvaldes vadītājs;
1.12. Sergejs MAJORS – Vidzemes 
reģiona policijas pārvaldes Valkas 
iecirkņa priekšnieks;
1.13. Ivars PAVĀRNIEKS – Sadales 
tīkls Ziemeļu reģions Smiltenes no-
daļas ekspluatācijas daļas meistars;
1.14. Jānis BATALAUSKIS – SIA «Vi-
dzemes slimnīca» Kvalitātes procesa 
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vadības daļas vadītājs;
1.15. Andris GINDRA – Darba aiz-
sardzības un civilās aizsardzības ve-
cākais speciālists;
1.16. Jānis JAUNSLAVIETIS – Valsts 
meža dienesta Valkas nodaļas vecā-
kais mežzinis;
1.17. Ingus AUZIŅŠ – Zemessardzes 
22.kājnieku bataljona 2.kājnieku ro-
tas komandieris;
1.18. Mārcis ULMANIS – PVD Zie-

meļvidzemes pārvaldes vadītājs, 
Valsts vecākais veterinārais inspek-
tors;
1.19. Līga ZVIRBULE – Valmieras re-
ģionālās vides pārvaldes direktora 
vietniece, kontroles daļas vadītāja;
1.20. Ināra BEREŽAŅINA – Vi-
dzemes reģionālā centra NMP die-
nesta Valkas brigāžu punkta vecā-
kais ārsta palīgs.
•	 Noteikt Valkas novada Vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteik-
šanas termiņu līdz 2017.gada 19.jūli-
jam (ieskaitot). Noteikt pieteikumu 
iesniegšanas vietas:
1.1. Valkas pilsētā – Valkas novada 
domē, Beverīnas ielā 3, Valkā;
1.2. Valkas pagastā – Valkas pagasta 
pārvaldē, «Lugažu muiža», Valkas 
pagastā;
1.3. Ērģemes pagastā – Ērģemes pa-
gasta pārvaldē, «Pūcītes», Ērģemes 

pagastā;
1.4. Kārķu pagastā – Kārķu pagasta 
pārvaldē, «Ausmas», Kārķu pagastā;
1.5. Vijciema pagastā – Vijciema pa-
gasta pārvaldē, «Dalderi», Vijciema 
pagastā;
1.6. Zvārtavas pagastā – Zvārtavas 
pagasta pārvaldē, «Luturskola», 
Zvārtavas pagastā. z

   ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi
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Pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 19.jūnija ārkārtas sēdes lēmumam

(protokols Nr.8,2.§)
Maksa par valkas novada tūrisma un 
informācijas biroja velosipēdu nomu

Nr. 
p. k. 

Pakalpojuma veids (velosipēdu un inventāra noma) Cena bez 
PVN, EUR

1. Velosipēdu noma - diennakts 5,79
2. Velosipēdu noma - katra nākamā diena 3,31
3. Velosipēdu noma - pirmā stunda 1,66
4. Velosipēdu noma - katra nākamā stunda 0,83
5. Ķiveres noma slēdzot līgumu par velosipēda nomu 0,83
6. Bērnu sēdekļa noma slēdzot līgumu par velosipēda 

nomu 1,66

•	 Izdarīt Valkas novada domes 
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmuma 
«Par Valkas novada domes admi-
nistrācijas un iestāžu amatu sa-
rakstu apstiprināšanu» (protokols 
Nr.1, 1.§) 27.pielikumā grozījumus 
- apstiprināt 27.pielikumu jaunā 
redakcijā.
•	 Apstiprināt SPII «Pumpuriņš» 
ēdināšanas pakalpojumu cenas 
bez PVN: 
1.1.Brokastis – EUR 0,44;
1.2.Pusdienas – EUR 0,89;
1.3. Launags – EUR 0,44;
1.4.Vakariņas – EUR 0,71;
KOPĀ: EUR 2,48.
•	 Apstiprināt Valkas novada attīs-
tības programmas 2015. - 2021.ga-
dam aktualizēto IV daļu «Investī-
ciju plāns».
•	 Nepieņemt dāvinājumu – SIA 
«UFO Valka» piederošās ēkas Tā-
lavas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, 
jo tās nav nepieciešamas pašvaldī-
bas funkciju nodrošināšanai;
•	 Atļaut biedrībai «Atbalsts Val-
kai», reģ. Nr.40008063697 izvietot 
uzrakstu «VALKA» Varoņu un 
Parka ielas krustojumā uz zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 
9401 006 5102.
•	 Apstiprināt Valkas novada do-
mes Nolikumu Nr.4 «Valkas pilsē-
tas speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes «Pumpuriņš» nolikums».
•	 Apstiprināt Valkas novada do-
mes Nolikumu Nr.5 «Ozolu sā-
kumskolas nolikums».
•	 Noteikt 2017./2018.akadēmiska-
jā gadā kā atbalstāmās studiju 
programmas Valkas novada do-
mes stipendiju piešķiršanai: 
1.1. mūzikas pedagogs ar speciali-
zāciju vokālais pedagogs vai akor-
deona spēle, vai sitaminstrumentu 
spēle, vai pūšaminstrumentu spē-
le, vai klavierspēle; 
1.2. angļu valodas skolotājs; 
1.3. mūzikas skolotājs (dažādās iz-
glītības pakāpēs); 
1.4. informātikas skolotājs vai IT 
speciālists ar tiesībām mācīt infor-
mātiku; 
1.5. fizikas skolotājs; 
1.6. psihologs; 
1.7. sociālais darbinieks; 
1.8. sociālais pedagogs; 
1.9. igauņu valodas speciālists vai 
pedagogs; 
1.10. futbola treneris; 
1.11. ainavu arhitekts; 
1.12. jurists; 
1.13. cita novadam nepieciešamā 
specialitāte;
•	 Apstiprināt Noteikumus Nr.3 
«Kārtība, kādā tiek sniegti trans-
porta pakalpojumi Sociālā dienes-
ta klientiem».
•	 Apstiprināt Valkas novada Bā-
riņtiesas ētikas kodeksu.

•	 Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Valkā, Blaumaņa iela 18E, kadastra 
numurs 9401 505 0137, izsoles re-
zultātus, nosakot par izsoles uzva-
rētāju – ***, personas kods ***-***, 
dzīvo: *** iela ***, Valka, Valkas no-
vads, LV-4701, kas izsolē nosolīja 
augstāko cenu EUR 870,00.
•	 Apstiprināt «Ērģemes viduslai-
ku pils attīstības stratēģiju 2016. – 
2025.gadam».
•	 Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Kārķu pagastā «Austrāļi», kadas-
tra numurs 9466 006 0276, izsoles 
rezultātus, nosakot par izsoles uz-
varētāju – ***, personas kods ***-***, 
dzīvo: “***”, *** pagasts, Valkas no-
vads, LV-4716, kas izsolē nosolīja 
augstāko cenu EUR 3195,00.
•	 Izveidot struktūrvienību – 
Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs, Rīgas 
ielā 25, Valkā, ar divām amatu vie-
tām.
•	 Atļaut Valkas novada Multi-
funkcionālajam jaunatnes iniciatī-
vu centram noslēgt patapinājuma 
līgumu ar biedrību «Valkas sporta 
internāts» par telpu Valkas nova-
dā, Valkā, Valkas novada Multi-
funkcionālajā jaunatnes iniciatīvu 
centrā, Semināra ielā 21 (hosteļa 
telpas 59,9 m2 platībā, 2.stāvā, telpa 
Nr.002-16) izmantošanu bez atlī-
dzības basketbola nometņu orga-
nizēšanai no 2017.gada 11.jūnija 
līdz 14.jūnijam; no 2017.gada 17.jū-
nija līdz 22.jūnijam; no 2017.gada 
27.jūnija līdz 5.jūlijam; no 2017.
gada 17.jūlija līdz 27.jūlijam; no 
2017.gada 1.augusta līdz 11.augus-
tam; no 2017.gada 17.augusta līdz 
28.augustam;
•	 Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
667 783,22 izdevumiem Valkas no-
vada domes katlu mājas atjauno-
šanas būvprojekta izstrādei, būv-
darbiem, autoruzraudzībai un 
būvuzraudzībai no LR Valsts ka-
ses;
•	 Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
301 297,07 apmērā investīcijām 
Valkas novada izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiālās bā-
zes uzlabošanai no LR Valsts kases 
ar atlikto aizņēmuma atmaksu;
•	 Izveidot Reklāmas izvietošanas 
komisiju 4 locekļu sastāvā. Ievēlēt 
Reklāmas izvietošanas komisijā: 
1.1. Aivaru Cekulu - Valkas nova-
da domes izpilddirektoru; 
1.2. Agri Simuli – Valkas novada 
domes Saimniecisko lietu komite-
jas priekšsēdētāju; 1.3. Līgu Šķepa-
sti - Valkas novada būvvaldes ar-
hitekti; 
1.4. Līgu Čukuri – Valkas novada 
domes juristi. z

2017. gada 25. maijā Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

no 2017.gada 1.jūnija Valkā, Rī-
gas ielā 25 (1.stāvā), var saņemt 

Valkas novada valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
(turpmāk – VPVKAC) sekojošus valsts 
iestāžu pakalpojumus un e-pakalpo-
jumus:
•	Valsts ieņēmumu dienests (turp-
māk – VID),
•	Valsts zemes dienests (turpmāk – 
VZD),
•	Valsts darba inspekcija (turpmāk – 
VDI),
•	Lauku atbalsts dienests,
•	Lauksaimniecības datu centrs,
•	Uzņēmumu reģistrs,
•	www.latvija.lv

Izveidotajā Valkas novada VPV-
KAC jeb klientu apkalpošanas centrā 
var saņemt informāciju, atbalstu, kon-
sultāciju valsts pārvaldes portālā 
www.latvija.lv ievietoto e-pakalpoju-
mu lietošanā, darbā ar datoru, e-pa-
rakstu un e-adresi, kā arī var veikt 
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju 
Lauksaimniecības datu centra datu-
bāzē «Mājas dzīvnieku uzskaites vie-

notā informācijas sistēma».
•	VID konsultatīvais tālrunis: 
67120000.
•	VZD informatīvais tālrunis: 
67038800.

VPVKAC jeb Klientu apkalpošanas 
centra kontaktinformācija:
Adrese: Rīgas iela 25, Valka;
•	e-pasts: valka@pakalpojumucentri.
lv
•	VPVKAC vadītāja: Linda Zariņa 
(tālrunis: 28644365);
•	VPVKAC klientu apkalpošanas 
speciāliste: Ausma Adiene

valkas novada vPvKaC darba 
laiks: •	pirmdiena: 8:00 – 18:00, VID 
klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 
18:00; •	 otrdiena: 8:00 – 17:00, VID 
klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 
17:00; •	trešdiena: 8:00 – 17:00; •	ce-
turtdiena: 8:00 – 17:00, VID klientu 
pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00, VZD 
klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 
12:00 13:00 – 16:00; •	piektdiena: 8:00 
– 16:00, VDI klientu pieņemšanas 
laiks katra mēneša 2.piektdienā 9:30 
– 12:30

Uzzini vairāk par pašvaldībā pie-
ejamajiem valsts pakalpojumiem 
arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri z

Teksts: Linda Zariņa,  Valkas novada 
VPVKAC vadītāja 

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 

(Valkas novada VPVKAC)

• Ņemt aizņēmumu EUR 150000 no 
Latvijas Republikas Valsts kases bu-
džeta un finanšu vadības nodrošinā-
šanai;
• Apstiprināt maksu par Valkas no-
vada tūrisma un informācijas biroja 

velosipēdu nomu saskaņā ar pieliku-
mu;
• Atbrīvot no Valkas novada domes 
izpilddirektora amata Aivaru Cekulu 
ar 2017.gada 30.jūniju (pēdējā darba 
diena).

ar 2017.gada 15.jūniju Valkas no-
vada Valsts un pašvaldības 

vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
(turpmāk – VPVKAC), Rīgas ielā 25 
(1.stāvā), tiks nodrošināti Valsts zemes 
dienesta (turpmāk – VZD) pakalpoju-
mi, kuru ietvaros tiks sniegtas kon-
sultācijas un informācija saistībā ar 

VZD darbu un e-pakalpojumiem. 
Valkas novada VPVKAC telpās 

VZD pakalpojumu sniegšana notiek 
katru nedēļu, ceturtdienās. VZD klien-
tu pieņemšanas laiks: 9:00 – 12:00 13:00 
– 16:00 VZD informatīvais tālrunis: 
67038800. z

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā darbu uzsāk Valsts zemes dienests
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Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ērģemes pamatskolas 9.klases izlaidums. 
Audzinātāja Agija Reiniece. Foto: M.Pavļišins

Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas 9.klases izlaidums. 
Audzinātāja Rita Puķīte.  Foto: E.Zeme

Kārķu pamatskolas 9.klases izlaidums. 
Audzinātāja Ģertrūde Ābele.  Foto: M.Kaļva

Vijciema pamatskolas 9. klases izlaidums. 
Audzinātāja Rasma Nikele.  Foto: V.Vilguts

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas absolventu 58.izlaidums. Skolas 
beigšanas apliecības saņēma un savu prasmi izlaiduma koncertā 

pārliecinoši demonstrēja 11 absolventi: akordeonistes māsas Dagne un 
Emīlija Krūmiņas, Ella Kubit, flautiste Marta Zunte, marimbisti Gvido 

Gendrjuks un Mārtiņš Rihards Mazurs, pianists Miks Viesturs Jerums 
un vijolnieces Laura Krastiņa, Karola Kurpniece, 

Arnita Ērmane un Keita Pelēce.  Foto: A.Markoviča

Izlaidumu laiks
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noslēdzies 2016./2017. mācību gada aktīvais periods 
un atkal varam sveikt skolēnus, kuri mācībās uzrādī-

juši tikai labas un teicamas sekmes. Kuru gada vidējā atzīme 
nav zemāka par 7,8 ballēm un liecībās 4. – 8.klašu grupā ir 
tikai 8, 9, vai 10 balles, bet 9. – 12.klašu grupā arī kāds septīt-
nieks.

teicamas sekmes Valkas novadā šajā mācību gadā uzrādī-
jusi Kārķu pamatskolas 9.klases skolniece Ilze Skrastiņa un 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 7.klases skolniece Lāsma 
agnese Bodniece. Ilzes un Lāsmas Agneses liecībā gadā ir 
tikai devītnieki un desmitnieki un vidējā atzīme ir lielāka 
nekā 9 balles.

Labas un teicamas sekmes šajā mācību gadā un vidējā at-
zīme augstāka nekā 9 balles ir Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzi-
jas skolēniem Mārtiņam Ķaukulim (11.kl.); Laurai Za-
lužinskai (4.kl.); Evelīnai Katei Brentei (5.kl.); Martai Balodei 
(7.kl.) un Rūtai Ievai Jākobsonei (7. kl.).

Labas un teicamas sekmes un vidējā atzīme robežās no 
7,8 līdz 8,91 ballei:

Ērģemes pamatskolā – Nikam Sveķim (4.kl.); Reinim Feld-
manim (6.kl.) un Elvitai Zīlei Dicai (7.kl.);

Kārķu pamatskolā – Kristai Aršanovai (4.kl.); Megijai Krū-
miņai (6.kl.) un Martai Bezšapočņikovai (5.kl.);

Ozolu pamatskolā – Evelīnai Ziemiņai (6.kl.);
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā – Kristīnei Kurmejevai (5.

kl.); Jurģim Mežulim (12.kl.); Agnesei Rātei (5.kl.); Markusam 
Beļakovam (9.kl.); Montai Bogurdovičai (7.kl.); Vendijai Kal-
niņai (6.kl.); Sandija Ancei Vītolai (6.kl.); Kristai Žēbinai 
(5.kl.); Enijai Stahovskai (9.kl.); Annikai Antai Stepiņai (6.kl.); 
Kitijai Bergholdei (9.kl.); Ginteram Jurim Vehi (12.kl.); Mada-
rai Vaļģei (9.kl.); Laurai Krastiņai (9.kl.) un Luīzei Valujevai 
(9.kl.);

Vijciema pamatskolā – Markam Robertam Ragžem (6.kl.); 
Laurai Āboliņai (5.kl.); Marijai Elīzei Ragžei (4.kl.) un Martai 
Šaicānei (5.kl.).

Par mācību sasniegumiem skolēni saņēma naudas stipen-
diju un  Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas pa-
teicību.

Skolēni, kuru vidējā atzīme gadā bija augstāka par 9 bal-
lēm, tika aicināti uz svinīgu pieņemšanu pie Valkas novada 
domes priekšsēdētāja. z

Numuratēma

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.a klases izlaidums. 
Audzinātāja Dace Langenfelde. Foto: A.Markoviča

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.b un 9.c klašu izlaidums. 
Audzinātājas Gita Avote un Rainelda Popdjakunika.  Foto: T.Veselova

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12.klases izlaidums. 
Audzinātājas Viola Levina un Ingrīda Vabale..  Foto: A.Markoviča

fotogrāf ijās
Teksts: Ramona Lapiņa, Valkas novada domes izglītības speciāliste 
Foto: Aksana Markoviča

Sveicam!
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Piektdien, 16.jūnijā, Kārķos no-
tika atklātais strītbola 

čempionāts. Turnīrā startēja 4 ko-
mandas no Kārķiem, Ērģemes, Val-

kas un Jērcēniem. Uzvaru čempionātā 
izcīnīja komanda «BorderFit» no 
Valkas, otrie – «Rudie Gali» (Jērcēni), 
bet trešie – «Vaira komanda» no 
Ērģemes. z

Gatavojoties Latvijas simt-
gadei, katrs domājam, kādu 

labu darbu mēs varētu veikt. 
Kārķēnieši aicināti iesaistīties 
biedrības «Ugunspuķe» projektā 
«Brīvības garša vakar, šodien, rīt», 
kas šobrīd tiek realizēts ar valsts 
kultūrkapitāla fonda mērķa pro-
grammas Latvijai – 100 atbalstu.

Projekta mērķis - stiprināt katra 
iedzīvotājā piederības sajūtu savai 
ģimenei, dzimtai, pagastam, nova-
dam un Latvijai, iesaistot pēc iespē-
jas vairāk visa vecuma pagasta ie-
dzīvotājus, tajā skaitā tos, kuri dzīvo 
citviet, bet šo cilvēku saknes nāk no 
Kārķiem. Šā projekta ietvaros mēs 
vēlamies ar mazpulcēnu un ikviena 
pagasta sabiedrības locekļa palīdzī-
bu, doties ekspedīcijās pa pagastu, 
kuru laikā digitāli pierakstīt atmiņu 
stāstījumus un apkopot dzimtu foto 
materiālus, tādējādi veicot mūsdie-
nīgāku un padziļinātāku izpēti kā 
līdz šīm. Lai darbu veiktu kvalitatī-
vi, kā viena no aktivitātēm ir profe-
sionāla pētnieka, humanitāro zināt-
ņu maģistra Mārtiņa Vespera pie-
saiste. Visi interesenti, kas vēlas ie-
saistīties šajā projektā aicināti 21.jū-
lijā pulksten 10.00 Kārķu pagasta 
informācijas centrā, kur pie apaļā 

galda Mārtiņš vesperis pastāstīs 
par to, kas jāņem vērā pētot dzimtas, 
senas fotogrāfijas, kā to pareizi da-
rīt, kam visvairāk pievērst uzmanī-
bu. Pēc tam vairāku dienu garumā 
iecerēta ekspedīcija pa pagastu, ku-
ras laikā centīsimies savākt pēc ie-
spējas vairāk informāciju un foto 
materiālu, uz kuriem balstīsies 100 – 
gades Kalendāra izveide, kurā būs 
projekta laikā iegūtās fotogrāfijas un 
kodolīga informācija ar interesan-
tiem faktiem par Kārķu pagasta vēs-
turi, dzimtām un brīvības ceļu, ko 
gājuši pagasta iedzīvotāji. Projekta 
ietvaros tiek piesaistīti arī vairāki 
profesionāli fotogrāfi, kuri pamato-
joties uz savākto foto materiālu, fo-
tografēs sižetiski līdzīgas bildes, ti-
kai mūsdienu apstākļos un piedalo-
ties šā laika kārķēniešu dzimtām un 
ģimenēm.  Projekta ietvaros plānots 
izgatavot kalendārus, ar domu – šīs 
kalendārs katrai pagasta dzimtai ne-
būs tikai lietošanai vienam gadam, 
bet kā vērtslieta, kā sudrabs un pēr-
les, ko dāvāt mantojumā nākamajām 
paaudzēm, tādējādi nesot tālāk un 
stiprinot mīlestību pret savu dzimto 
vietu un valsti. Aicinu būt atsaucī-
giem un uz kopīgu sadarbību.  Tikai 
stipras dzimtas un saliedēta sabied-
rība var veidot stipru valsti.z

Pagastos:Kārķos

Teksts: kolektīva vārdā – dalībniece 
Arta Pūpola 
Foto: D.Pieče

Kārķu tautas nama deju ko-
lektīvs «Lustiņdancis» 17. un 

18.jūniju izdejoja Ventspils Olim-
piskajā Centrā XXI Senioru deju dienā 
«Četri vēji». Deju uzvedumā tika 
cildināta stipra ģimene, cilvēku 
draudzība, attieksme pret dabu un 
Dzimteni, kā arī latviešu tautas tikumi.

Senais vējš. Cēlais vējš, Darba vējš 
un Prieka vējš kopā saveda 70 
kolektīvus no visas Latvijas. Tika 

atrasti jauni draugi un satikti jau 
pazīstami dejotāji. Karstā saule 
nemazināja pacietību mēģinājumos, 
fantastiskais saulriets iepriecināja 
pastaigā gar jūras malu.

Deju kolektīva dalībnieki pateicas 
novada kultūras pasākumu organi-
zatorei Līgai Lānei par organizato-
risko jautājumu kārtošanu, lai 
pasākums paliktu atmiņā ar 
pozitīvām emocijām.

Lai mums raits dejas solis arī Lat-
vijas 100gades koncertā! – skanēja 
novēlējums Ventspilī!. z

Lustiņdancis – «Četros vējos»

Teksts: Sandra Pilskalne, projekta vadītāja 

Kārķēniešus aicina 
iesaistīties dzimtu un 

pagasta vēstures izpētē

Pa Kārķu ceļiem pagājuša gadsimta 30-gados. Foto: J.Mecs.

Teksts un foto: Santa Kazaka, Kārķu 
pagasta sporta organizatore

Kārķos aizvadīts atklātais 
strītbola čempionāts

no 26.jūnija līdz 2.jūlijam Kārķos 
ar Latvijas vides aizsardzības 

fonda finansiālu atbalstu notiek Latvi-
jas Ornitoloģijas biedrības nometne 
«Gribu būt ornitologs! 2017». Nometnē 
ieradušies jau 23 jaunieši no visas Lat-
vijas,  kuri mācīsies pazīt tuvākajā ap-
kārtnē dzīvojošos putnus, dosies die-
nas un nakts ekspedīcijās, kuru laikā 
ķers un gredzenos putnus kopā ar da-
bas pētniekiem, pētīs, ko putni ēd, ga-
tavos putnu būrīšus un tos izvietos 
dabā, kā arī pavadīs laiku ar vienau-
džiem un pieaugušajiem, kurus aiz-
rauj putnu pasaule. Nedēļas laikā no-
darbības un ekskursijas vadīs vairāki 
ornitologi un dabas pētnieki. nomet-
nes noslēgumā Kārķos notiks  Latvi-

jas ornitoloģijas biedrības Ģimeņu 
dienas, kurās aicināts piedalīties ik-
viens interesents ar ģimenēm un 
draugiem.

Programmā:
1.jūlijs

• 9.00 - 10.00 reģistrācija un brokastis;
• 10.00 - 10.15 atklāšana;
• 10.15 .- 11.00 iepazīstināšana ar ap-
kārtni;
• 11.00 - 13.00 spēle visai ģimenei - 
«Dārgumu meklēšana» nometnes 
«Gribu būt ornitologs! 2017» dalībnie-
ku vadībā;
• 13.00 - 14.00 pusdienas;
• 14.00 - 17.00 aktivitātes: 
darbnīca «Putnu mandalas» (Ilze Sau-
ša, LOB Madonas vietējā grupa);
putnu iepazīšanas spēles (Sintija Mar-

tinsone un Agnese Balandiņa);
slēpņošana ar orientēšanos (Jurģis 
Vancāns);
putnu balsu atpazīšanas nodarbība 
(Agnese Gaile, LOB Cēsu vietējā gru-
pa), u. c.;
• 17.00 - 19.00 ekskursija (Viesturs Ķe-
rus);
• 19.00 - 21.00 vakariņas un ugunsku-
ra stāsti;
• 21.00 Nnakts kukaiņu gaismošana 
(notiks atkarībā no laikapstākļiem) 
(Uģis Piterāns).

2.jūlijs
• 6.00 eīta ekskursija (notiks atkarībā 
no dalībnieku entuziasma un laikaps-
tākļiem);
vēlāk: brokastis, sarunas un nesteidzī-
ga došanās mājup.

Pašiem jāņem līdzi desas cepšanai, 
ja ir tāda vēlēšanās.

Pieteikšanās un informācija par 
nakšņošanu: elina@lob.lv, 67221580 
(Elīna Kokarēviča).

Dalības maksa: 10 EUR no ģime-
nes.

Pusdienas un vakariņas iekļautas 
dalības maksā. Par brokastīm katram 
jāparūpējas pašam.

aicinām kārķēniešus un ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju, kuram interesē 
uzzināt putnu dzīves noslēpumus, 
izmantot šo iespēju un piedalīties 
šajos izzinošajos un aizraujošajos 
pasākumos, kurus vadīs profesionā-
li ornitologi un dabas pētnieki. z

Teksts: Sandra Pilskalne

Aicinām izmantot iespēju Kārķos iepazīt putnu 
dzīves noslēpumus ornitologu vadībā
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Teksts: Baiba Goba

Beidzot arī Valka var tikt 
pieskaitīta tām pilsētām, 

kuras ar savu klātbūtni ir 
pagodinājuši bēdīgi slavenie 
dārgo ūdens filtru tirgotāji. Pa-
gājušajā nedēļā Valkā bija ie-
radušies firmas Euraqua Latvija 
pārstāvji, lai ar viltu iegūtu 
potenciālo pircēju uzticību un 
pārdotu viņiem pilnīgi neva-
jadzīgas preces par nesamērīgi 
lielu cenu.

Darbošanās shēma ir visai 
vienkārša: vispirms pārdevējs 
piezvana potenciālajam «upu-
rim» un piedāvā veikt ūdens 
pārbaudi. Pārdevējs nestādās 
priekšā un nesaka, ka zvana no 
firmas, kas tirgo filtrus, bet cenšas 
radīt iespaidu, ka zvana vai nu no 
pašvaldības, vai ūdensapgādes 
uzņēmuma, tādēļ arī zvana sa-
ņēmējs parasti šo cilvēku pats 
ataicina pie sevis mājās un ļauj 
veikt krāna ūdens pārbaudi. Fir-
mas pārstāvis atnāk un parasti 
veic divus testus: viens no tiem 
tiek veikts ar konduktometru jeb 
tā dēvēto TDS mērītāju, kas mēra 
šķidruma vadītspēju. Šajā testā 
parasti izrādās, ka jūsu krāna 
ūdens satur aptuveni 200 līdz 300 
miligramus minerālvielu uz vie-
nu litru, taču nepasaka, tieši 
kādas minerālvielas tās ir. Šis 
tests nekādos apstākļos jums 
neparādīs, vai un cik lielā mērā 
jūsu dzeramais ūdens ir pie-
sārņots! Šajā brīdī pārdevējs ap-
galvo, ka tās visas ir kaitīgās vie-
las, piemēram, svins, turklāt to 
daudzums pārsniedz pieļau-
jamo. TĀ NAV TAISNĪBA – pirm-
kārt, pieļaujamo minerālvielu 
daudzums deramajā ūdenī ir 
krietni lielāks un otrkārt: mine-
rālvielas mums ir nepiecie-
šamas!

Kā nākamo pārdevējs veic 
vienkāršu elektrolīzes testu, kuru 
fizikas stundās noteikti ir veicis 
ikviens 11. klases skolēns. Tā 
būtība ir šāda – ūdenī ir izšķīdušas 
minerālvielas, kas ļauj šķidrumam 
vadīt elektrību. Ja šādā šķidrumā 
tiek ievietoti elektrodi, sākas tā 
dēvētais elektrolīzes process, 
kura gaitā ūdenī esošās mine-
rālvielas izgulsnējas trauka di-
benā. Jūsu tik skaidrajā ūdenī 
pēkšņi parādās neglītas nogul-
snes un pārdevējs ar traģisma 
pieskaņu balsī tajā brīdī saka: 
«Un iedomājieties, to visu jūs dz-
erat!» Parasti pārdevēja atnestajā 
ūdens paraugā tas nenotiek un šo 
faktu pārdevējs arī izmanto kā 
argumentu, ka ar viņu filtru 
filtrētais ūdens ir veselīgs. ARĪ 
TĀ NAV TAISNĪBA! Tas vienkārši 
nozīmē, ka izfiltrētais ūdens ir 
praktiski destilēts un tādēļ ikdie-
nas patēriņam nepiemērots – 
cilvēkam, kas tādu dzer, agri vai 
vēlu sāksies veselības problēmas, 
jo viņš neuzņems organismam 
nepieciešamās vielas un vienkārši 
saslims.

Nākamais solis, ko dara «pār-
devējs» – saka, ka viņi var 

piedāvāt situāciju labot un uzlikt 
ūdens filtru, kas nodrošinās tieši 
tādu dzeramo ūdeni, kā «labais» 
ūdens viņu testā. Parasti «upu-
ris» jau šajā brīdī ir novests tik 
tālu, ka piekrīt un pārdevējs veic 
zvanu savam kolēģim, jeb mon-
tierim. Parasti šis montieris iero-
das dažu minūšu laikā un veikli 
veic filtra uzstādīšanu. Pa to lai-
ku pārdevējs piedāvā pircējam 
parakstīt vairākus līgumus un ci-
tus dokumentus. Filtrs maksā 891 
eiro, taču pircējam tiek piedāvāts 
kredītlīgums uz vairākiem gad-
iem.

Tā nu pēc stundas viss jau ir 
galā, kārtējā mazpilsētas dzīvoklī 
ar pavisam normālu krāna ūdeni 
ir uzstādīts pilnīgi nevajadzīgs 
filtrs par 891 eiro. Jāpiebilst, ka 
līdzīgas iedarbības (tā dēvētās 
reversās osmozes) iekārtas iespē-
jams iegādāties jau par mazāk 
nekā 100 eiro...

Iespējams, ka ir cilvēki, kuri ir 
apmierināti ar pirkumu un tā arī 
neuzzina, ka turpmāk dzers 
veselībai kaitīgu ūdeni. Taču 
lielākā daļa šīs apmuļķošanas 
shēmas upuru agri vai vēlu uzzi-
na, ka ir apkrāpti, tādēļ šiem 
cilvēkiem vajadzētu ņemt vērā 
vairākus faktus: saskaņā ar 
likumdošanu, no šī darījuma ir 
IESPĒJAMS ATTEIKTIES 14 DIE-
NU LAIKĀ! Viss, kas jums jādara 
– jāaizsūta firmai, kas filtru 
pārdevusi, šo dienu laikā attei-
kums ierakstītā vēstulē. Tāpat šo 
dienu laikā jānoņem filtrs un ar 
kurjerpastu jāaizsūta atpakaļ šai 
firmai. Jāņem vērā arī tas, ka 
visticamāk saņemsiet zvanus no 
firmas un jūs mēģinās pārliecināt, 
ka esat parakstījis līgumu, kurā 
ietverts punkts, ka par atteikšanos 
jāmaksā vairāk nekā 300 eiro 
sods. Atcerieties – šis punkts ir 
nelikumīgs! Pamatojumu var 
atrast Patērētāju tiesību aizsar-
dzības likuma 6.pantā. Jums ir 
tiesības atgriezt preci un atteik-
ties no noslēgtā līguma, un 
nemaksāt šo milzīgo sodu! Un at-
cerieties arī – laika nav daudz, 
tikai 14 dienas!

Diemžēl šādu muļķošanas shē-
mu kļūst arvien vairāk un par 
upuriem visbiežāk diemžēl kļūst 
tieši neaizsargātākā sabiedrības 
daļa – pensionāri. Tādēļ visiem 
vajadzētu atcerēties vienkāršas 
patiesības: ja jums piedāvā veikt 
kaut kādas pārbaudes, neaiciniet 
šos cilvēkus uz savām mājām, 
pirms neesat sazinājies ar savu 
namu apsaimniekotāju un no-
skaidrojis, vai šāda pārbaude tie-
šām ir saskaņota un neieciešama. 
Pirms iegādājieties kādu dārgu 
preci, vienmēr veiciet izpēti, cik 
maksā analoga prece citur. Vien-
mēr izlasiet līgumu, pirms to pa-
rakstiet. Un nekad nepieņemiet 
lēmumu uzreiz, bet informējiet 
pārdevēju, ka jums vajag vairā-
kas dienas, lai apdomātos. Veiciet 
izpēti, runājiet ar paziņām – vis-
ticamāk tādējādi jums izdosies 
aiztaupīt sev daudz raižu. z

Sen zināmā muļķošanas 
shēma nu arī Valkā

Teksts: Māris Koops, sporta speciālists Valkā

1. un 2.jūlijā Valkas kultūras namā 
notiks Trešais Dižsvētku zolītes 

turnīrs, kurš iepriekšējos gados pulcēja 
plašu zolītes cienītāju auditoriju no vi-
sas Latvijas. Reģistrācija no plkst. 9.00 
līdz 9.50. Pirmās kārtas sākums plkst. 
10.00.

Dižsvētku ietvaros notiks divi reit-
inga turnīri un Tautas klases turnīrs. 1. 
jūlija turnīros būs iespēja izvēlēties 
starp diviem turnīriem - Tautas klases 
turnīru un Zolītes lietpratēju reitinga 
turnīra. Tautas klases turnīrā netiks 
pielaisti spēlētāji no Latvijas Zolītes 
Federācijas Biedrības reitinga Top 100.

Dalībnieku maksa būs atkarīga no 
turnīra veida un no reģistrācijas veida.

Zolītes lietpratēju turnīrā, ja re-
ģistrācija veikta, maksājot ar pār-
skaitījumu bankas kontā līdz 2017.gada 
16.jūnijam, tā būs 20 EUR, atbraucot uz 
turnīra norises vietu, turnīra dienā 
dalības maksa ir 25 EUR.

Tautas klases turnīrā, ja reģistrācija 
veikta, maksājot ar pārskaitījumu ban-
kas kontā līdz 2017.gada 15.jūnijam, tad 
tā būs 10 EUR, turnīra dienā dalības 
maksa, maksājot uz vietas, ir 15 EUR.

Ja būsiet sevi pieteicis uz Tautas 
klases turnīru, bet turnīra dienā pirms 
sākuma vēlēsieties mainīt dalību uz 
Zolītes lietpratēju turnīru, būs jā-
piemaksā starpība, bet nauda netiks 
atgriezta, ja vēlēsieties no Zolītes liet-
pratēju turnīra pāriet uz Tautas klases 

turnīru.
Turnīram sākoties, vairs nebūs 

iespēja pāriet uz otru turnīru. VISA 
DALĪBAS MAKSĀS IEKASĒTĀ NAU-
DA (atskaitot ēšanas talona vērtību) 
100% APMĒRĀ TIEK NOVIRZĪTA 
BALVU IZMAKSAI LABĀKAJIEM 
SPĒLĒTĀJIEM!

Valkas Zolītes Dižsvētkus organizē 
sadarbībā ar Valkas novada domi un 
biedrību «Atbalsts Valkai». Visas 
organizatoriskās izmaksas sedz svētku 
rīkotāji! Katram turnīram būs savs bal-
vu fonds.

2.jūlijā notiks viens reitinga turnīrs 
– fināls pēc Latvijas Zolītes Federācijas 
Biedrības klasiskajiem noteikumiem. 
Uz finālu automātiski kvalificējas 2/3 
labākie spēlētāji no 1.jūlijā notikušā 
Zolītes lietpratēju turnīra. No Tautas 
klases turnīra – finālam kvalificējas 10 
labākie spēlētāji par pazeminātu sa-
maksu – 7 eiro.

Finālam vēl var reģistrēties arī 
spēlētāji, kas veic turnīra iemaksu 60 
EUR apmērā. Reģistrācija uz šo turnīru 
notiks sacensību vietā, dalības maksas 
60 EUR no papildus reģistrācijas pilnībā 
tiks novirzīta balvu fondam.

Turnīra Galvenais tiesnesis Gintis 
Kiršteins, otrais tiesnesis Mārtiņš 
Kreilis. Tiesāšana notiks datorizētā 
veidā.

Papildus informācija nolikumā, 
www.valka.lv, sadaļā sports/nolikumi. 
z

Dižsvētku zolītes 
turnīrs Valkā
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Biedrība «Spriņģi» laika pe-
riodā no 2016.gada 3.oktobra 

līdz 2017.gada 30.maijam ir īsteno-
jusi Lauku atbalsta dienesta Zie-
meļvidzemes reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes apstiprināto 
projektu «Tautastērpu un karoga 
izgatavošana VPDK «Spriņģi»».

Projekta ietvaros Valkas pagasta 
vidējās paaudzes deju kolektīva 
«Spriņģi» vajadzībām ir uzšūti 12 
vīru lina krekli, 12 garie lina krekli 
– kleitas sievām, 12 sievu jakas, 12 
vīru vestes, 12 vīru svārki (īsie mē-
teļi), 12 lakati ap sievu aubēm, 12 
tautiskie brunči, 12 vīru bikses, 12 
naģenes, noaustas 12 villaines, no-
adīti 24 pāri sievu un vīru zeķes, 
izgatavoti 24 pāri sievu un pasta-
las, 24 pāri sievu un vīru deju kur-
pes, 12 ratenes, 24 saktas sievu un 
vīru krekliem, 12 saktas villainēm. 
Noausts deju kolektīva karogs un 
tam izgatavots koka kāts.

ELFLA (LEADER) pro-
jekts Nr.16-09-AL12-A019.2203-
000013, īstenots Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. - 2020. gadam 
apakšpasākuma «Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju» ie-
tvaros. 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 9525,29 EUR, tai skaitā 
ELFLA finansējums ir 8572,76 EUR 
jeb 90 % no attiecināmajām izmak-
sām un Valkas novada dome no-
drošinās līdzfinansējumu 952,53 
EUR apmērā jeb 10 % no attiecinā-
majām izmaksām.

Projektu apstiprināšanai virzīju-
si biedrība «Lauku partnerība ZIE-
MEĻGAUJA».  z

Teksts: Kristīne Salniņa, biedrības «Spriņģi» valdes locekle 

Īstenots projekts «Tautastērpu un karoga 
izgatavošana VPDK «Spriņģi»»
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Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.05.2017. līdz 15.06.2017.  
reģistrēti 

11 bērni: 6 meitenītes – Marta 
Aleksandra, Grēta, Arta, Līna, Sofija, 
Angelīna, un 5 puiši – Dāvis, Henrijs 
Jēkabs, Markuss, Olivers un Raido 

Renalds.
Sveicam ģimenes ar dzīvē 

nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu

nodaļā no 16.05.2017. līdz 
15.06.2017.  reģistrēti

10 mirušie: 
Bogdanovs Genrihs (1944.), Cibule 
Margarita (1923.), Freimanis Herberts 
(1922.), Kronberga Ausma (1929.), Lapi-
ņa Zinta (1944.), Liepiņš Guntis (1943.), 
Metus Zoja (1936.), Rieksts Vilis (1944.), 
Sviridova Praskovja (1932.), Treijers 
Maigonis (1935.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4030 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

Val kas pil sē ta
Irīna Andrejeva 02.07., Halina Niklaviča 
03.07., Laine Vasiljeva 03.07., Ludmila 
Bergholde 03.07., Uldis Bogdanovs 04.07., 
Irīda Stepīte 04.07., Aleksandrs Sļusarenko 
06.07., Herta Utāne 06.07., Gaļina Villa 07.07., 
Andrejs Piļukovs 08.07., Egils Feldmanis 
08.07., Grietiņa Baķe 09.07., Arvīds Pēterēns 
10.07., Pjotrs Peševičs 10.07., Daina Sarķe 
10.07., Imants Langenfelds 11.07., Ilga 
Kaimiņa 11.07., Vladimirs Vorobjovs 12.07., 
Antoņina Kronberga 12.07., Lija Muceniece 
13.07., Māris Braže 13.07., Ērika Berežaņina 
13.07., Ludmila Stepanova 14.07., Žora Asrjans 
14.07., Vladimirs Aleksandrovs 14.07., Sanita 
Jermakova 14.07., Andrejs Simanovičs 15.07., 
Māra Kraukle 15.07., Aleksandrs Gredasovs 
16.07., Sandra Vilka 18.07., Grieta Strēlniece 
19.07., Andris Kalniņš 20.07., Jautrīte Meijere 
21.07., Mihails Romanovs 22.07., Vladimirs 
Dubrovskis 26.07., Guntis Feldhāns 26.07., 
Mudiņš Podnieks 26.07., Marija Kočeva 26.07., 
Rūta Piekalne 27.07., Sergejs Ukrainčuks 
27.07., Edgars Vaivods 27.07., Aija Strazdiņa 
27.07., Tatjana Simonova 28.07., Sergejs 
Demidenko 29.07., Aija Jansone 29.07., Edgars 
Stalis 29.07.

Ēr ģe mes pa gasts
Māris Lauberts 05.07., Ginta Valtiņa 09.07., 
Vizma Dulberga 10.07., Dairis Students 12.07., 
Edīte Kļujeva 13.07., Valdis Čākurs 13.07., Val-
dis Pistonovs 19.07., Viktors Lielmanis 30.07. 

Kār ķu pa gasts
Ojārs Bitenieks 03.07., Daiga Pizāne 05.07., 
Velta Podniece 08.07., Alda Bezšapočņikova 
10.07., Jānis Bundzis 14.07.

Val kas pa gasts
Jānis Sviķis 08.07., Svetlana Kricka 16.07., Ga-
ļina Lielbikse 21.07., Gunta Nolberga 01.07., 
Ausma Vanaga 24.07.

Vijciema pa gasts
Viktors Kamoliņš 11.07., Valentīna Vīnupe 
22.07.

Zvār ta vas pa gasts 
Andris Baškers  09.07., Austra Rudīte 11.07., 
Gaļina Stepanova 24.07., Gunta Vērzemniece 
26.07., Ināra Sudāre 28.07.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un 

«pusapaļās» jubilejās, 
sākot no 50 gadiem.) 

Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!

Sveicam 
JUBILĀRUS!

Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrija 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašval-
dību publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģio-
niem aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties 
dāvanas gatavošanā Latvijai. Kopdarba rezultātā 
2018.gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas aina-
vu dārgumu krātuve «Latvijas ainavu dārgumi va-
kar, šodien, rīt», kurā tiks iekļautas sabiedrības vēr-
tējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par 
Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm.

Vidzemes reģions tradicionāli tiek uzskatīts 
par vienu no ainaviskākajām Latvijas teritorijām. 
Turklāt katrai pašvaldībai ir savi ainavu dārgumi, 
ar kuriem lepojamies. Dažas ainavas ir atsevišķu 
novadu iedzīvotāju pamanītas, citas jau labu laiku 
novērtētas kā izcilas dabas vērtības, dažas no tām, 
diemžēl, jau cilvēka acij zudušas. Aicinām ikvienu 
iesaistīties Vidzemes ainavu dārgumu krātuves 
veidošanā!

Aktivitātes pirmais posms sāksies ar ainavu 
dārgumu pieteikšanu, kas izsludināta līdz 15.jūlijam. 
Pieteikumus var iesniegt gan fiziska persona, 
gan arī personu grupa, piemēram, ģimene, klases 
kolektīvs, nevalstiskās organizācijas pārstāvji u.c., 
turklāt pieteikumu skaits ir neierobežots. Ainavas 
iespējams pieteikt elektroniski tīmekļa vietnē www.
ainavudargumi.lv vai arī dodoties uz vietējo publisko 
bibliotēku savā pašvaldībā, kur bibliotekārs konsultēs, 
palīdzēs aizpildīt un nosūtīt pieteikuma veidlapu. 
Papīra formātā iesniegtais pieteikums jānosūta uz 
e-pasta adresi:ainavudargumi@varam.gov.lv.

Pieteikumu izvērtēšanai tiks izveidota īpaša 
Ainavu ekspertu padome, kuras uzdevums būs līdz 
14.augustam sastādīt katram no reģioniem ainavu 
dārgumu sarakstu, vēlāk aicinot iedzīvotājus balsot 
par sarakstā iekļautajām ainavām. Tādējādi katrā 
no reģioniem tiks noteiktas desmit ainavu dārgumu 
vienības, kas tiks iekļautas LNB dārgumu krātuvē. 
Lai nodrošinātu pilnīgu informāciju par izvēlētajiem 
Latvijas ainavu dārgumiem, iedzīvotāju sniegtā 
informācija tiks papildināta ar pētnieku iegūtajiem 
faktiem, vēsturiskajiem attēliem un stāstiem. 
Aktivitātes noslēgumā tiks veidota īpaša izstāde, kas 
būs skatāma visā Latvijā. Paralēli tiks organizētas 
arī diskusijas, galvenos uzsvarus liekot uz reģiona 
vērtībām un attīstību, un ainavu saglabāšanu, 
aicinot sniegt priekšlikumus par ainavu dārgumu 
iekļaušanu Latvijas Kultūras kanonā.

Noslēguma pasākums – 2018.gada oktobrī, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā piedalīties tiks 
aicināti arī aktīvākie ainavu dārgumu pieteicēji.

Šī ir lieliska iespēja ikvienam no mums piedalīties 
dāvanas sagatavošanā Latvijai, pamanot skaistumu 
un vērtības šķietami ikdienišķās lietās. Izcel sava 
novada dārgumu un parādi citiem!. z

Teksts: Dace Laiva, aktivitātes koordinatore 
Vidzemes plānošanas reģionā

Vidzemē tiks veidota 
ainavu dārgumu krātuve



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

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

Novadpētniecības stendā:
•	 Līdz 17.jūlijam	 izstāde	 «Es-
tētisko	 piedzīvojumu	 meklē-
tājs»:	Valkas	fotovīrs	Aldis	Dub-
ļāns.
•	 No 18.jūlija līdz 11.augustam	
izstāde	ar	uzdevumu	«Ko	stāsta	
akmeņi?	 Iepazīsim	 piemiņas	
vietas	Valkā!»

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā:

•	 No 3.jūlija līdz 25.augustam	
Tautas	grāmatu	plaukta	izstāde	
«Īpaša	grāmata	īpašā	vietā»:	ce-
ļojošā	izstāde	no	LNB.
•	 No 24. līdz 27.jūlijam	 Jauno	
grāmatu	 dienas.	 Izsniegšana	
28.jūlijā.
•	 No 3.līdz 31.jūlijam	 izstāde	
«Grāmatas	ar	raksturu»:	izdotas	
izdevniecībā	«Atēna».

•	No 3.jūlija līdz 3.septembrim	
apskatāma	Gundara	Avotiņa	iz-
stāde	«Radio».
•	15.jūlijā (reģistrācija no 
plkst. 9.45)	Lugažu	muižas	par-
kā	 Valkas	 pagasta	 16.Sporta	
spēles;
plkst. 21.00	balle	kopā	ar	grupu	
«Taureņdeja».

•	29.jūnijā Ērģemes pilsdru-
pās:
plkst. 17.00		dziedošās	Eriņu	ģi-
menes	koncerts;
plkst. 18.30	deju	koncerts	«Uz-
dejosim	 pilsdrupās».	 Piedalās	
Turnas	tautas	nama	dejotāji	un	
vieskolektīvi	 no	 Zilākalna,	 Ve-
cates	un	Burtniekiem;
plkst. 20.00	 Ērģemes	 pagasta	
pašdarbnieku	teatralizēts	uzve-
dums	«Vella	kalpi»;
plkst. 22.00	zaļumballe	kopā	ar	
grupu	«Rolise»;
plkst.	 00.00	 tikšanās	 ar	 pils	
kambaru	Balto	Dāmu.
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•	8.jūlijā plkst. 18.00	sadanco-
šanās	koncerts	«Starp	ziediem,	
bitēm	un	ogām»;
no plkst. 20.00	 –	 ballīte,	 spēlē	
Aivars	Lūsis.
Tautas	 nama	 kamīnzālē	 Ērģe-
mes	 pagasta	 iedzīvotāja	 Jāņa	
Brīmaņa	zīmējumu	izstāde.
•	21.jūlijā plkst. 10.00	 Kārķu	
pagasta	informācijas	centrā	dis-
kusijas	ar	vēsturnieku	Mārtiņu	
Vesperi,	kā	pētīt	dzimtu	vēsturi	
un	 senas	 fotogrāfijas.	 Pēc	 tam	
interesenti	aicināti	doties	vēstu-
res	pētīšanas	ekspedīcijā	pa	pa-
gastu	kopā	ar	Mārtiņu	Vesperi.
•	22.jūlijā plkst. 18.00	 autofo-
toorientēšanās	 sacensības	 Kār-
ķos.

Izstādes Kārķu pagasta 
bibliotēkā aprīlī:

•	No 13. līdz 17.jūlijam	 Vācu	
rakstniekam	 Hermanim	 HE-
SEM	–	140.
•	No 17. līdz 31.jūlijam	 	 «Vai	
jau	lasīji	Lielās	lasīšanas	TOP100	
grāmatas?»

•	No 21. maija līdz 1.oktobrim	
izstāde	 «Valkas	 novada	 sporta	
vēsture».	 Muzeja	 darba	 laiks:	
otrdienās	 –	 piektdienās	 plkst.	
11.00	 –	 18.00;	 sestdienās,	 svēt-
dienās	plkst.	10.00	–	16.00..
3 jūlijā plkst. 18.00	Valkas	no-
vada	 Jāņa	 Cimzes	 balvas	 pa-
sniegšana.	Piedalās	etno	mūzi-
kas	 grupa	 «Vairogi».Ieeja	 bez	
maksas

•	22.jūlijā plkst. 14.00	 auto	
orientēšanās	Zvārtavas	pagastā.
•	29.jūlijā plkst. 22.00	balle	ar	
grupu	«Rēzus	pozitīvs».

Valkas pagastā

•	1. un 2.jūlijā plkst. 10.00 Val-
kas Dižsvētku zolītes turnīrs. 
•	8.jūlijā plkst. 19:00 izrāde 
«Saimnieks meklē saimnieci» 
Valkas	brīvdabas	estrādē.	Biļešu	
cenas:	iepriekšpārdošanā	8	eiro	
(Valkas	pilsētas	kultūras	nama	
un	«Biļešu	paradīzes»	kasēs),	iz-
rādes	dienā	12	eiro.	Sliktu	laika	
apstākļu	gadījumā	izrāde	notiks	
kultūras	namā.
•	11.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 
15.00 «Veselības nedēļa 2017».
•	17.jūlijā plkst. 9.00 Donoru 
diena.
•	No 26.06. līdz 11.09. Māra 
Subača izstāde «Zīmējumi bal-
tā tukšumā».

Sestdien,	 15.jūlijā,	 Lugažu	mui-
žas	 parkā	 norisināsies	Valkas	

pagasta	 16.sporta	 spēles.	 Sacensību	
svinīgā	 atklāšana	 paredzēta	 plkst.	
10:30,	 reģistrēties	 komandas	 varēs	
jau	no	plkst.	9:45.	
Sporta	 spēlēs	 aicināti	 piedalīties	

Valkas	pagasta	un	Valkas	novada	ie-
dzīvotāji,	kā	arī	citi	interesenti.
Komandām	dalība	 jāpiesaka	 līdz	

2017.gada	13.jūlijam,	Valkas	pagasta	
sporta	 organizatoram	 Atim	 Empe-
lim	–	zvanot	vai	sūtot	ziņu	uz	mob.	t.	
29878782,	 vai	 e-pastu	 atis.empelis@
inbox.lv
Komandas	 pieteikumā	 jānorāda	

komandas	 dalībnieku	 vārds,	 uz-
vārds	 un	 komandas	 nosaukums.	
Komandas	sastāv	no	3	vīriešiem	(zē-
niem)	un	3	sievietēm	(meitenēm),	 ir	
iespēja	 pieteikt	 arī	 2	 rezervistus	
(1+1).	 Katrs	 dalībnieks	 ir	 atbildīgs		
par	 savu	veselības	 stāvokli,	 aplieci-
not	to	ar	savu	parakstu	pieteikuma	
anketā.
Bērniem	būs	piepūšamās	atrakci-

jas!

Sacensību programma:
• 9:45	līdz	10:15	komandu	reģistrāci-
ja	sacensību	vietā;
• 10:30	 –	 sacensību	 svinīgā	 atklāša-
na;
• 10:30	–	komandu	pārstāvju	sanāks-
me	–	izloze;
• 11:00	 –	 komandu	 sacensību	 sā-
kums;
• 13:00	–	spēles	un	stafetes	sākums;
• 18:00	–	apbalvošana.

Sacensību disciplīnas:
1)	dvieļu	volejbols;	
2)	bumbu	mešana	kastē;
3)	šautriņu	biatlons;
4)	frīsbija	metieni;
5)	basketbola	metieni;
6)	tāllēkšana	no	vietas;	
7)	 iespējams,	 ka	 būs	 laivu	 brau-
ciens;
8)	 virves	 vilkšana	 (nelietot	 futbola	
bučus);
9)	veiklības	stafete.	
Sacensību	organizatori	pieļauj,	ka	

daži	sporta	veidi	var	tikt	mainīti.z

Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta sporta organizators

Sportosim Valkas 
pagasta 16.sporta spēlēs!

Bērnu literatūras nodaļā:
•	 6., 13., 20. un 27.jūlijā (pl. 
12.00)	 vasaras	multenes	 ar	 uz-
devumiem	bibliotēkā,	nobeigu-
mā	 27.jūlijā	 vērīgāko	 skatītāju	
apbalvošana.
•	 18.jūlijā (sākums bibliotēkā 
pl. 11.00)	 pārgājiens	 bērniem	
«Valkas	 akmeņu	 skatīšana	 un	
skaitīšana».

Uz	 18.jūnijā	 izziņoto	 velo	 pik-
niku,	 pie	 «Lugažu	 muižas»	

pulcējās	 rekordliels	 dalībnieku	
skaits.	Pieskaitot	arī	pašus	mazākos	
velo	 piknika	 dalībniekus,	 to	 skaits	
tuvojās	četriem	desmitiem.	Arī	laika	
apstākļi	beidzot	bija	īsti	vasarīgi.
Kā	 jau	bija	plānots,	velo	braucēju	

ceļš	veda	Ērģemes	virzienā.	Nobrau-
cot	 no	 šosejas,	 bija	 pats	 grūtākais	
brauciena	posms	garām	Pentu	karje-
ram,	pēc	tam	jau	caur	mežu	uz	Ērģe-
mi,	kur	pie	petanka	spēles	laukuma	
mūs	 sagaidīja	 Mārcis	 Krams,	 kurš	
izstāstīja	 šīs	 spēles	 pamatnoteiku-
mus	 un	 ļāva	 izmēģināt	 Ērģemē	 tik	
populāro	spēli.	Esot	Ērģemē,	noteik-
ti	ir	 jāiebrauc	arī	pilsdrupās,	lai	pa-
skatītos,	cik	tālu	ir	ar	«mūru»	atjau-
nošanas	darbiem.	Braucējiem	pavei-
cās,	un	viņi	 tur	 satiek	pagasta	pār-
valdes	vadītāju	Jāni	Kramu,	ar	kuru	
var	aprunāties	par	šeit	paveikto.
Piknika	vieta	šoreiz	bija	ieplānota	

pie	Suķiera	ezera,	tāpēc	garām	Ērģe-
mes	 pagasta	 skaistākajām	 sakopta-
jām	sētām	dodamies	turp.	Patīkamu	
pārsteigumu	 sagādā	 «Purmaļu»-1,	
māju	 saimniece,	 kas	 pamanījusi	
daudzos	braucējus	ar	bērniem,	iedā-
vina	konfekšu	kasti,	 ar	ko	pacienāt	
mazos	 dalībniekus.	 Suķiera	 ezera	
ūdens	ir	ļoti	labs	atvēsinājums	tiem,	
kuri	ir	nolēmuši	izpeldēties,	bet	pā-
rējie	 jau	 labprāt	 iestiprinās,	 jo	 ceļā	
pavadītas	jau	vairāk,	kā	trīs	stundas.	
Kad	visi	paēduši,	vēl	tikai	dažas	tra-
dicionālās	dziesmas	ģitāras	pavadī-
jumā	un	varam	doties	mājupceļā.
Paldies	 visiem	 braucējiem	 un	 ie-

saistītajiem	 velo	 piknika	 organizē-
šanā,	īpašs	paldies	kolēģim	Mārcim	
par	 uzņemšanu	 petanka	 laukumā	
un	brauciena	dalībniekam	Ilmāram	
Zirnim	par	fotogrāfijām!
Tiekamies	nākamajā	velo	piknikā,	

bet	jau	15.jūlijā	Lugažu	muižas	parkā	
-	Valkas	pagasta	16.	sporta	spēlēs.	z

Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta sporta organizators

Velo pikniks 
izbraukts saulaini

15.jūnijā	 iedzīvotāju	 apmeklē-
tākās	 Valkas	 novada	 peld-

vietās	 (Zāģezers,	Cepšu	 ezers,	 peldē-
tava	(Ērģemes	ciemā),	Bērzezers,	ezers	
Valdis,		ezers	Salainis,	Vijas	upe)	tika	
ņemti	 peldūdens	 un	 Zāģavota	 ūdens	
paraugi,	veikta	 to	 testēšana.	Paraugu	
ņemšanu	un	 testēšanu	veica	Pārtikas	
drošības,	 dzīvnieku	 veselības	 un	 vi-
des	zinātniskais	institūts	«BIOR».
20.jūnijā	saņemtie	ūdens	testēšanas	

rezultāti	sniedz	informāciju,	ka	ūdens	
paraugos	 testējamie	 rādītāji	 atbilst	
pieļaujamām	normām.
Peldvietas	vizuālā	pārbaudē	netika	

konstatēta	 netipiska	 ūdens	 krāsa	 vai	
smarža,	zilaļģu	un	citu	fitoplanktona	
aļģu	ziedēšana,	kā	arī	netika	konsta-
tēts	 naftas	 produktu,	 virsmas	 aktīvo	
vielu	piesārņojums.

Valkas	 novada	 dome	 informē,	 ka	
pamatojoties	uz	veiktajiem	peldūdens	
kvalitātes	pārbaužu	rezultātiem,	peld-
ūdens	kvalitāte	pārbaudītajās	peldvie-
tās	atbilst	MK	2010.	gada	6.jūlija	notei-
kumu	Nr.	 608	 «Noteikumi	 par	 peld-
vietu	 ūdens	 monitoringu,	 kvalitātes	
nodrošināšanu	un	prasībām	sabiedrī-
bas	informēšanai»	prasībām.
Veiktie	Zaģavota	ūdens	paraugu	re-

zultāti	 apliecina,	 ka	 avota	 ūdens	 at-
bilst	LR	Ministru	kabineta	2005.gada	
23.	augusta	noteikumu	Nr.	634	«Notei-
kumi	 par	 dabīgā	 minerālūdens	 un	
avota	ūdens	obligātajām	nekaitīguma	
un	marķējuma	 prasībām	 un	 kārtību,	
kādā	atļaujas	dabīgā	minerālūdens	iz-
platīšanai	 un	 sedz	 izsniegšanas	 iz-
maksas»	prasībām.	z

Peldvietu un Zāģavota ūdens 
kvalitāte atbilst normai

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
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