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14.Lielais labdarības 

Vai vēlaties gastronomiski 
gardi, muzikāli jautri un 

sportiski atraktīvi pavadīt pir-
mās maija brīvdienas? Tad bū-
siet laipni gaidīti pavasara gar-
šīgākajā piedzīvojumā – Lielajā 
labdarības robežtirgū, kurš pa-
visam drīz piepildīs Valkas un 
Valgas ielas ar mājražotāju sa-
rūpētās produkcijas smaržu, 
amatnieku darinājumiem, stādu 
tirgotāju izlolotajiem stādiem 
un ziediem, kā arī pieskandinās 
robežpilsētas ar plašu kultūras 
programmu.

Pašlaik dalību robežtirgū ir 
pieteikuši 312 tirgotāji, tostarp, 
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Ukrainas. Tirgū būs plaši 
pārstāvēti rūpniecības, amatnie-
cības, pārtikas preču un stādu 
tirgotāji.

Lieliem un maziem tirgus 
apmeklētājiem būs iespēja iz-
mantot dažādas izklaides ie-
spējas – karuseļus, piepūšamās 
atrakcijas, ILGU Soft blocks stū-
rīti, sejas apgleznošanu, ponijus 
un zirgus bērniem, kā arī iespēju 
izbraukt pa Pedeles upi ar ka-
jaku, iegūt balvu, uzkāpjot 
umurkumurā un iemēģināt ro-
ku petanka spēlē pieauguša-
jiem. 

Projekta «Latvijas spēcīgākā 
pilsēta 2016» ietvaros Valkā no-
tiks svaru stieņa spiešanā guļus 
sacensības. Iedzīvotājiem tiks 
dotas trīs stundas, kuru laikā 
ikviens pilsētas iedzīvotājs un 
viesis var piedalīties sacensībās 
un pēc iespējas vairāk reižu uz-

spiest svaru stieni. Dalībnieku 
kopā paveiktais veidos katras 
pilsētas rezultātu. Dalība sa-
censībās ir bezmaksas un nav 
nepieciešama iepriekšēja pie-
teikšanās. 

Ikviens tiek aicināts apmeklēt 
garšīgākos robežtirgus pasā-
kumus – III Starptautisko desu 
un gaļas festivālu un II BBQ 
konkursu.

Plašajā kultūras programmā 
uzstāsies Valkas un Valgas 
amatiermākslas kolektīvi, kā arī 
viesi no Rīgas – seno balles deju 
grupa «Ballare». Plānots, ka pa-
sākumu kuplinās Latvijas step-
menis Nr.1. Māris Pūris ar gru-
pu, populārā modes dizainere 
Šeila ar savu jauno pavasara 
tērpu kolekciju u.c. 

7.maija izskaņā visi aicināti uz 
balli, kurā spēlēs Retro (Valka) 
un Elektrik Leo (Valga). Ieejas – 
2 eiro. Balles laikā darbosies 2 
ēdināšanas teltis. Savukārt 8.
maijā par godu Māmiņu dienai 
koncertu sniegs Valkas un Val-
gas bērni, kā arī darbosies ra-
došās darbnīcas – keramikas un 
tekstīliju mākslinieču stendi, 
kur bērni paši savām rokām 
varēs  veidot dāvanas savām 
māmiņām.

Arī šogad darbosies Lab-
darības loterija, kur balvu 
fonds ir veidots pateicoties vie-
tējiem Valkas/Valgas uzņē-
mējiem. Vienas loterijas biļetes 
cena 1,50 EUR. Šogad labdarībā 
savāktie līdzekļi tiks izmantoti 
akmens simbola Valkas/Valgas 
skulptūras izgatavošanai un 
uzstādīšanai. 

Teksts: Diāna Aņina, Valkas novada 
TIB tūrisma speciālisteTIB tūrisma speciāliste

robežtirgus aicina!

Sagaidot Latvijas valsts simt-
gadi, Valkas novadā jau šogad 

svinēs Baltā galdauta svētkus. 
Pasākuma organizatori stāsta, ka 
svētku mērķis ir uzrunāt, iesaistīt 
un saliedēt visus mūsu novada 
iedzīvotājus, vienlaikus padziļinot 
izpratni par Latvijas valsti, tās 
veidošanos, vēsturi un kultūru. Šī 
būs jauna tradīcija, kuras devīze 
«Es esmu Latvija!», bet kopējais 
nosaukums «Baltā galdauta svētki 
Valkas novadā».

4.maijā jau no plkst. 10.00 laipni 
gaidīti Valkas novadpētniecības mu-
zejā. Ikviens aicināts piedalīties per-
formancē «Mans novēlējums Latvi-

jai» un radošajās darbnīcās «Es 
daļiņa no Latvijas saviem mīļajiem», 
kā arī aplūkot Valkas novada māks-
linieku darba izstādi «Eksperiments 
– mākslas skābeklis».

No plkst. 11.00 pie balti klātā galda 
godinās novada ciltsmātes un cilts-
tēvus. Šogad īpaši tiks runāts par 
Latvijas armijas ģenerāli, divkārtējo 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Pēteri 
Radziņu.

Svētkos piedalīsies Pētera Radziņa 
dzimtas pārstāves Dzintra Celmiņa 
un Teiksma Slaidiņa. Pasākumu 
kuplinās vīru kopa «Vilki», dziedot 
latviešu karavīru dziesmas, kas ska-
nējušas cauri laikiem.

Aicinām visus iesaistīties «Baltā 
galdauta svētkos Valkas novadā»! 

Valkas novadā svinēs 
Baltā galdauta svētkus

Teksts: Gundega Veinberga
Ērģemes pagastā

3.maijā no plkst. 10.00 līdz 15.00  
«Baltā galdauta svētki» «Mūsu pa-
gasts – mūsu lepnums», tikšanās 
vietas: Turnas tautas nama aušanas 
pulciņš, Bērtuļu mājās pie Balvas 
Leites, «Ozolkalnos» pie Dzintras 
Pandalones, Ērģemes ev. lut. drau-
dzes namā, Ērģemes pilsdrupās, Ēr-
ģemes pamatskola.Informācija: Līga 
Kondratjeva, tālr. 26204779.

Kārķu pagastā
3.maijā no plkst. 11.00 «Baltā 

galdauta svētki» Dabas koncertzālē 
(lietus gadījumā – tautas namā): 
izstāde «Baltais galdauts laiku lo-
kos», sadziedāšanās (viesojas Valkas 
kultūras nama jauktais  koris «Dzies-
mu rota», piedalās vokālais ansamb-

lis «Baltie taureņi»), dokumentālā 
fi lma «Dzintara latvietis», animāci-
jas fi lma «Latvietis».

Valkas pagastā
3.maijā no plkst. 13.00 līdz 15.00   

«Baltā galdauta svētki» Saieta namā 
«Lugažu muiža». Tēma – zāļu tējas, 
to vākšana un lietošana. Laipni gai-
dīti visi pagasta iedzīvotāji uz sa-
runām un tējas baudīšanu. 

Vijciema pagastā
4.maijā plkst.13.00 Vijciema tautas 

namā «Baltā galdauta svētki» un 
Eiropas deju grupu festivāls «Vijolīšu 
valsis».

Zvārtavas pagastā
3.maijā plkst.9.30 – «Baltā galdauta 

svētki» Zvārtavas pagasta pārvaldes 
zālē. 

«Baltā galdauta svētki» 
Valkas novada pagastos

Uz tikšanos Lielajā labdarības robežtirgū!
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Valkā svinēs 19.Latvijas 
tautas mūzikas svētkus

28. un 29.maijā, Valkā pul-
cēsies tautas mūzikas an-

sambļi un lauku kapelas no visas 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Baltkrievijas, lai piedalītos jau 
19.Latvijas tautas mūzikas svētkos. 
Šoreiz vērienīgajam pasākumam 
dots nosaukums «Uzrausim danci 
Valkā!».

Nedēļas nogalē svētku dalībnieki 
priecēs apmeklētājus gan ar tautas 
mūziku akustiskā skanējumā uz 
skatuvēm Valkā un Valgā, bet svēt-
dienā plkst. 17.00 Valkas brīvdabas 
estrādē notiks «Uzrausim danci 
Valkā» dalībnieku dižkoncerts. Kon-
certu kuplinās deju grupa «Dzir-
nas», Valkas ģimnāzijas jauniešu 
deju kolektīvs «Vendīgs» un Smil-
tenes Bērnu un jauniešu izglītības 
centra deju kolektīvs «Dadzīši». Kon-

certa pamattēma būs ceļojums cauri 
gadsimtiem mūsdienu muzeja no-
slēpumainās kolekcijās.

Svētku radošā komanda ir in-
strumentālās tautas mūzikas eks-
perts Ilmārs Pumpurs, horeogrāfi  
Agris Daņilevičs un Dagmāra Leja, 
deju kolektīvu vadītājas Māra Leja 
un Vineta Skutāne, kā arī režisors 
Aivars Ikšelis un scenogrāfs Ivars 
Noviks.

Plašāka informācija un svētku 
kultūras programmu būs atrodama 
Valkas novada mājas lapā www.
valka.lv, kā arī sociālajos tīklos. 
Muzikantu uzstāšanās vietu un 
secības detalizētais plāns tiks izvie-
tots un būs apskatāms norišu vietās.

XIX Latvijas tautas mūzikas 
svētkus rīko Valkas novada dome 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kul-
tūras centru un instrumentālās tau-
tas mūzikas ekspertu Ilmāru Pum-
puru. 

Teksts: Aivars Ikšelis, projekta koordinators

Pirmo reizi plostnieku svētku 
tradīcijas ienāk Valkas novadā

Saglabājot Gaujas koku pludinātāju 
amata prasmes un popularizējot 
plosta siešanu, katru gadu maija 
trešajā sestdienā Strenčos notiek 
Gaujas plostnieku svētki. Šogad pir-
mo reizi plostnieku svētku tradīcijas 
ienāk Valkas novadā. 

18.maijā pie Spices tilta no plkst. 
12.00 līdz 18.00 notiks plostnieku 
svētku ieskaņas pasākumi.

Svētki sāksies ar makšķerēšanas 
sacensībām. Apmeklētājiem būs ie-
spēja sapost plostu ceļam. Organiza-

tori ir parūpējušies arī par bērniem 
– būs «saldošanās», bet pieauguša-
jiem «alošanās». Par labu noska-
ņojumu parūpēsies grupas «Dzelzs 
Vilks» līderis Juris Kaukulis un Val-
kas kultūras nama folkloras deju 
kopa «Sudmaliņas». Neizpaliks arī 
plostnieku putras un zupas vārīšana, 
degustēšana. Darbosies Valmier-
muižas alus tirgotava.

Šogad interesentiem tiek dota ie-
spēja apgūt plosta siešanas prasmes. 
Bet, tā kā plosta siešana ir sarežģīta, 
tad iepriekš ir jāpiesakās – Jānis 
Vāvere, m.t. 26563175. 

Teksts: Aira Vērse

Šogad Valkas novada dome ar 
līdzfi nansējumu uzsāk atbalstīt 

novadā reģistrēto mazo un vidējo 
uzņēmumu projektus uzņēmējdar-
bības attīstībai. Grantu programmas 
«Attīsti uzņēmējdarbību Valkas no-
vadā!» 1.kārtā pašvaldība atbalstīja 4 
iesniegtos projektus. Viens no tiem 
jau realizēts Vijciema pagastā, kur 
SIA «Cellīši un partneri» ar Grantu 
programmas līdzfi nansējuma atbals-
tu iegādājās malu līmēšanas instru-
mentu, moduļa malu frēzi, paplaši-
not mēbeļu izgatavošanas pakalpo-
jumu klāstu un radot jaunu darba 
vietu galdniecībā.

15.aprīlī tika atklāts otrs realizētais 
projekts – šūšanas salons «Šūšanas 
un stila darbnīca» Raiņa ielā 6, Valkā. 
Ar pašvaldības līdzfi nansējuma at-

balstu iekārtotas salona telpas, 
iegādāts inventārs. Jaunā salona 
īpašniece, māksliniece Skaira Jan-
sone stāsta: «Esmu pateicīga Valkas 
novada domei par šo atbalsta pro-
grammu, jo tagad varu darboties 
daudz plašāk un aicināt uz darbnīcu 
gan Valkas novada, gan Igaunijas 
puses iedzīvotājus. Kopā veidosim 
stilu un radīsim jaunus tērpus!» Ar 
programmas atbalstu ir radīta arī 
jauna darba vieta.

Grantu programmas 1.kārtā paš-
valdība ar līdzfi nansējumu atbalstīja 
arī divu jaunu tūrisma objektu iz-
veidi novadā – viens no tiem Kārķu 
pagastā, kur Z/S Rozēni piedāvās 
jaunu tūrisma produktu – Veckārķu 
muižas leduspagraba apskati, otrs 
Ērģemes pagastā, kur tiks sakārtota 
Omuļu skolas teritorija, iegādāts po-
nijs lauku tūrisma attīstībai. 

Teksts: Gundega Veinberga

ŠŠ

Pašvaldība ar līdzfi nansējumu 
atbalsta novada uzņēmējus

Lūdz Satiksmes ministriju uzsākt 
autoceļa Valka - Vireši pārbūvi

Valkas pašvaldība ir nosūtījusi 
vēstuli Satiksmes ministram 

Uldim Augulim, kurā lūdz rast 
iespēju uzsākt autoceļa Valka – 
Vireši pārbūvi.

VAS «Latvijas Valsts ceļi» šobrīd 
veic tikai autoceļa planēšanu, salabo 
iesēdumus un bedres grants segumā, 
bet tas nenodrošina autotranspor-
tam drošu pārvietošanos pa autoceļu 
Valka – Vireši, kas savieno reģionālas 
nozīmes attīstības centrus Valku un 
Alūksni. Sliktā autoceļa seguma dēļ, 
tieši posmā, kur novada dome lūdz 
pārbūvi, ik gadus notiek vairāki sa-
tiksmes negadījumi.

«Problēmas ar ceļa kvalitāti ir 
aktuālas visā Latvijā,» uzsver Valkas 
domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis,» tomēr Igaunijas 
pierobežā mēs to izjūtam īpaši, jo 
igauņu pusē visi pierobežas ceļi ir ar 

labu melno segumu. Zvārtavas pa-
gasts ir ar lielu tūrisma potenciālu, 
bet, kamēr nav normāla ceļa, to iz-
mantot ir neiespējami. Minētais ceļš 
ir Ziemeļu stīgas daļa, un tā sa-
kārtošana būtu visas Latvijas 
interesēs.»

Autoceļš Valka – Vireši ir vienīgais 
ceļš, pa kuru Zvārtavas pagasta un 
daļa Valkas pagasta iedzīvotāju var 
nokļūt novada centrā Valkā, tas ir 
nokļūt uz darba vietām, Valkas 
poliklīniku, Valsts ieņēmumu die-
nestu, Valsts sociālo pārvaldi un 
citām valsts iestādēm, kā arī pastu, 
veikaliem un bankomātiem.

Tāpat vēstulē pašvaldība lūdz Sa-
tiksmes ministriju iekļaut pie pri-
oritāri sakārtojamiem valsts reģio-
nālajiem un valsts vietējiem auto-
ceļiem ceļa posmus: Ausekļi – Burga, 
Ērģeme – Turna – Daksti, Valka – Pe-
dele – Ērģeme, kurus ikdienā izman-
to novada uzņēmēji. 

Teksts: Aira Vērse

• Automašīnu – kravas furgonu 
Opel Combo, izgatavošanas gads – 
1998., nosacītā cena EUR 350,00 
ieskaitot PVN;
• Vieglo automašīnu – Volvo 940,  
izgatavošanas gads – 1995., nosacītā 
cena EUR 550,00 ieskaitot PVN;
• Vieglo automašīnu – Mazda 323, 
izgatavošanas gads – 2000., nosacītā 
cena EUR 620,00 ieskaitot PVN;
• Vieglo automašīnu – Citroen Ber-
lingo, izgatavošanas gads – 2001., 
nosacītā cena EUR 750,00 ieskaitot 
PVN;
• Traktoru T – 40, izgatavošanas 
gads – 1984., nosacītā cena EUR 
1500,00 ieskaitot PVN;
• Traktoru T – 150K ar buldozera 
iekārtu, izgatavošanas gads – 1987., 
nosacītā cena EUR 3500,00 ieskaitot 
PVN;
• Traktoru MTZ82UK, izgatavo-
šanas gads – 1997., nosacītā cena 
EUR 4500,00 ieskaitot PVN;
• Pasažieru autobusu ar 49 sēd-
vietām VOLVO B10B, izgatavo-
šanas gads – 1996., nosacītā cena 
EUR 4500,00 ieskaitot PVN.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas 
novada domē, Valkā, Semināra ielā 
9, darba dienās no 9.00 – 12.00 un no 
13.00 – 16.00 vai mājas lapā www.
valka.lv 

Izsolāmā manta apskatāma, ie-
priekš piezvanot mob. tālruni 
29431717, darbdienās, darba laikā.
Pieteikumi tiks reģistrēti Valkas no-
vada domē, Valkā, Semināra ielā 9, 
2.stāvā pie izpilddirektora palīga 
līdz 2016.gada 5.maijam plkst. 9.00.
Izsole notiks Valkas novada domē, 
Valkā, Semināra ielā 9, 1.stāva zālē 
2016.gada 5.maijā sākot no plkst. 
10.00.

Nodrošinājums 10% no transport-
līdzekļa nosacītās cenas un reģis-
trācijas nauda EUR 10,00 iemak-
sājama Valkas novada domes no-
rēķinu kontā Nr.LV16UNLA 
0050014283134 ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms izsoles.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis 
augstāko cenu, samaksa par nosolī-
to transportlīdzekli, atrēķinot ie-
maksāto nodrošinājuma naudu, 
jāsamaksā līdz 2016.gada 15.mai-
jam. 

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsa-
vināšanas likumā noteiktajā kārtībā atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod kustamo mantu:

2
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Valkā viesojās ASV vēstniecības pārstāvji

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 do-
kumenta formā pieņem darbadienās 
no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Projekta iesniegums papīra formā 
jāiesniedz divos eksemplāros un tā 
elektroniskā kopija, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā. Projekta iesniegu-
mus elektroniskā dokumenta formā 
var iesniegt Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
(EPS) vai parakstot pieteikumu ar 
drošu elektronisko parakstu un 
apliecinot ar laika zīmogu Elektro-
nisko dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lau-
ku atbalsta dienesta e-pastu: lad@
lad.gov.lv

Instrukcija projektu iesniedzējiem 
par projekta iesnieguma aizpildīšanu 
EPS ir pieejama Lauku atbalsta die-
nesta mājas lapā http://www.lad.
gov.lv/files/eps_rokasgramata_

leader.pdf
Projektu iesniegumu pieņemšanas 

laikā potenciālajiem projektu ie-
sniedzējiem ir iespējams arī kon-
sultēties ar administratīvo vadītāju 
Dagniju Ūdri biedrības birojā Stren-
čos. Vēlams iepriekš sazināties.

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

Biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» atgādina, ka pirmās 
kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)» apakšpasākumā 
«Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju» pieņemšana notiks no  2016.gada 20.aprīlļa līdz 20.maijam.

Izsludināta projektu pie-
ņemšana 6 rīcībām ar kopējo 
fi nansējumu 812 786,56 EUR.

1.rīcība. «Mikro (sīko) un 
mazo uzņēmumu funkcio-
nāls atbalsts». Atbalsta ap-
joms ir 162 557,31 EUR.

2.rīcība «Produktu un pa-
kalpojumu attīstīšana». At-
balsta apjoms  ir 162 557,31 
EUR.

3.rīcība «Uzņēmuma zīmo-
la un vietējā tirgus attīstīša-
na». Atbalsta apjoms ir 
81 278,66 EUR.

4.rīcība «Dabas un kultū-
ras objektu sakārtošana un 
pieejamības uzlabošana». 
Atbalsta apjoms ir 135 464 
EUR.

5.rīcība «Jaunu pakalpoju-
mu izveidošana, to pieeja-
mības uzlabošana» Atbalsta 
apjoms ir 135 464,28 EUR.

6.rīcība «Jaunu aktivitāšu 
attīstīšana, veidojot tām ne-
pieciešamo infrastruktūru, 
pārņemot un apvienojot 
pieredzi». Atbalsta apjoms ir 
135 464 EUR.

Projektu iesniegumu pie-

ņemšana: 2016. gada 29.aprī-
lis – 2016. gada 30.maijs. 

Ar vietējās attīstības stratē-
ģiju var iepazīties birojā adre-
se: Mūrmuižas iela - 9, Valmie-
ra, LV – 4201 un mājas lapā 
www.nosalacaslidzrujai.lv

Projektu iesniegumus pa-
pīra dokumenta varēs ie-
sniegt: Mūrmuižas iela – 9, 
Valmiera, LV-4201, kontakt-
persona Daiga Siliņa tālr. 
29188612, e – pasts: daiga.
silina@llkc.lv 

Projekta iesniegumus elek-
troniskā dokumenta formā 
var iesniegt Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login. Paraks-
tot pieteikumu ar drošu elek-
tronisko parakstu un aplieci-
not ar laika zīmogu Elektro-
nisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā, var ie-
sniegt nosūtot uz Lauku at-
balsta dienesta e-pastu: lad@
lad.gov.lv. 

Projekta iesnieguma veid-
lapas ir atrodama mājas 
lapā: www.lad.gov.lv. 

Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» izsludina LE-
ADER projektu  konkursa I kārtu atbilstoši biedrības 
«No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijai 2014. – 2020.
gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta no-
teikumiem Nr.590 «Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpa-
sākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju»». 

21.aprīlī Valkā viesojās 
ASV vēstniecības pār-

stāvji: vēstniecības Preses un 
kultūras atašeja Ketija Džailza-
Diaza, Politikas un ekonomikas 
nodaļas vadītājs Lins Debevuāzs, 
mediju speciāliste Ilze Millere 
un politikas speciālists Mārtiņš 
Spravņiks. Vizītes mērķis – ne-
formālā gaisotnē iepazīt ekono-
misko un sociālo situāciju Valkā, 
nākotnes perspektīvas un gal-
venos izaicinājumus, kā arī Val-
kas pašvaldības sadarbība ar 
Igauniju.

 Vēstniecības pārstāvji ap-
meklēja Valkas novada domi, 

mākslas skolu, ģimnāziju, devās 
arī uz ģimenes atbalsta centru 
«Saulīte» Ērģemē.

«Esam priecīgi par ASV vēst-
niecības pārstāvju vizīti,» pauž 
Valkas pašvaldības vadītājs 
Vents Armands Krauklis, «Šķita, 
ka viesiem patiesi interesēja 
dzīve Valkā. Esmu pārliecināts, 
ka šis ir sākums ciešākai sa-
darbībai gan kultūras, gan spor-
ta, gan izglītības jomās. Labprāt 
uzņemsim pie sevis arī ASV 
vēstnieci. Šīs tikšanās laikā vie-
nojāmies, ka šogad veidosim 
labdarības projektu, kurā pie-
dalīsies ASV karavīri.» 

Teksts un foto: Gundega Veinberga
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 Nr. 78 2016.gada 27.aprīlī Val kas no va da do mē

2016.gada 31.marta Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Atbalstīt Valkas novada domes 
dalību projektā EPICURO (European 
Partnership for Innovative Cities within 
an Urban Resilience Outlook – Eiropas 
inovatīvu pilsētu partnerība pilsēt-
vides noturības perspektīvā), kas 
tiek īstenots programmas Eiropa 
Pilsoņiem 2.darbības «Demokrātiskā 
iesaistīšanās un sabiedriskā līdz-
dalība» apakšpasākumā «Pašvaldību 
tīklojumi». Priekšfi nansēt projekta 
īstenošanai nepieciešamās izmaksas 
60% apmērā no Valkas novada domes 
projekta izmaksām jeb EUR 8592 no 
Valkas novada domes budžeta.
• Piešķirt BJC «Mice» papildus lī-
dzekļus ne vairāk kā EUR 540 ko-
mandējuma izdevumu segšanai 
AWARD Valkas pulciņa dalībnieku, 
AWARD vadītāju dalībai apbalvo-
šanas pasākumā Bekingemas pilī, 
Londonā, Lielbritānijā 2016.gada 16.
maijā.
• Piešķirt fi nansiālu atbalstu EUR 
250 biedrībai VBK «LOTOS», reģis-
trācijas Nr. 40008157530, Latvijas 
badmintona čempionāta organizē-
šanai un vadīšanai.
• Apstiprināt Valkas novada Ērģe-
mes pagasta traktora MTZ 920 
(T6127LD) maksas pakalpojumus.
• Apstiprināt investīciju plāna at-
sevišķo sadaļu attiecībā uz ES fi -
nansējuma specifi sko atbalsta mērķi 
(SAM) – 3.3.1. palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīs-
tībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un bals-
toties uz vietējo uzņēmēju vaja-
dzībām, specifi sko atbalsta mērķi 
(SAM) – 5.6.2. teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām, specifi sko 
atbalsta mērķi (SAM) – 4.2.2. atbilstoši 
pašvaldības integrētajiem attīstības 
programmām sekmēt energoefek-
tivitātes paaugstināšanu pašvaldību 
ēkās un Specifi skais atbalsta mērķis 
(SAM) 5.3.1.: Ūdenssaimniecības sis-
tēmu attīstība, uzlabojot vides 
stāvokli.
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.6 «Grozījumi 2016.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas 
novada domes 2016.gada pamatbu-
džets»».
• Slēgt nomas līgumu ar SIA Enefi t 
Power & Heat Valka, par 11 m2 telpas 
nomu Rūjienas ielā 5, Valkā uz 
nenoteiktu laiku ar siltumapgādi 
saistītu tehnisko iekārtu izvietošanai 
par nomas maksu EUR 6,94 (bez 
PVN) mēnesī.
• PIEŠĶIRT vienreizēju pabalstu 
veselības aprūpei EUR 170,00.
• Apstiprināt 2016.gada 16.marta Iz-
soles protokolu Nr.1. par nekustamā 
īpašuma – Valkā, Raiņa iela 3, izsoles 
gaitu, kur nosolītā summa par iz-
soles objektu ir EUR 9200 un tā pieli-
kumu: Izziņu norēķinam par izsolē 
iegūto objektu.
• Izslēgt no Valkas novada domes 
2015.gada bilances Valkas novada 
Zvārtavas pagastā esošo ceļu «Lejiņas 
– Duckas».
• Nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu Valkas novada Valkā, Jaunā 
iela 7, kadastra numurs 9401 005 
0253, kopējā platība 0,0917ha, kas 
sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9401 005 0253, platība 

0,0917 ha, nosakot nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veidu: pārdo-
šana par brīvu cenu.
• Izbeigt Valkas novada deputātes 
Ligitas ZIEMIŅAS deputāta piln-
varas pirms termiņa uz laiku sakarā 
ar Republikas pilsētas domes un no-
vada domes deputāta statusa likuma 
31.panta 3.daļu.
• Par reorganizētās Valkas ģim-
nāzijas un Valkas pamatskolas direk-
tori iecelt Lilitu Kreicbergu. Reor-
ganizētās Valkas ģimnāzijas un Val-
kas pamatskolas direktores pienā-
kumus L.Kreicbergai sākt pildīt pēc 
iestādes reģistrēšanas izglītības ie-
stāžu reģistrā.
• Par Valkas pilsētas Kultūras nama 
direktoru iecelt Māri Žigatu.
• Atbrīvot no Valkas novada domes 
Tūrisma informācijas biroja vadītāja 
amata Madaru Lānu ar 2016.gada 
31.martu. Par Valkas novada domes 
Tūrisma informācijas biroja vadītāju 
iecelt Ingu Jaunzemi-Grīnvaldi. 
• Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Valkā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 
9401 001 0321, izsoles rezultātus, 
nosakot par izsoles uzvarētāju – sa-
biedrību ar ierobežotu atbildību «Al-
dar Eesti» Osaϋhing. Noslēgt pirku-
ma līgumu ar sabiedrību ar ie-
robežotu atbildību «Aldar Eesti» 
Osaϋhing, par nekustamo īpašumu: 
Valkā, Raiņa iela 3, sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 
001 0321, kopējā platība 0,1139 ha, un 
uz zemes gabala esošas dzīvojamās 
mājas ar kadastra apzīmējumu 9401 
001 0321 001.
• Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada 
plānošanas perioda Darbības pro-
grammas «Izaugsme un nodarbi-
nātība» 8.1.2. specifi skā atbalsta 
mērķa «Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi» noteikto fi -
nansējumu ieguldīt reorganizētajā 
vidusskolā Valkā (izglītības pro-
grammu realizēšanas vietas adreses 
Raiņa iela 28A un Ausekļa iela 5, 
Valka, Valkas novads) un reor-
ganizētajā Ozolu sākumskolā (Ozolu 
skola, Zvārtavas pagasts, Valkas no-
vads).
• Apstiprināt Valkas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.7 «Par 
pašvaldības zemes nomu Valkas 
novadā».Atcelt Valkas novada domes 
2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu 
«Par precizēto saistošo noteikumu 
Nr.5» Par pašvaldības zemes nomu 
Valkas novadā» apstiprināšanu».
• Piešķirt Valkas novada domes 
priekšsēdētājam Ventam Arman-
dam Krauklim atvaļinājumu 5 ka-
lendārās dienas laikā no 2016.gada 
4.aprīļa līdz 2016.gada 8.aprīlim 
(ieskaitot) un 5 kalendārās dienas 
laikā no 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.
gada 15.aprīlim (ieskaitot).
• Komandēt Valkas novada domes 
priekšsēdētāju Ventu Armandu 
Kraukli uz Kutaisi (Gruzija) no 2016.
gada 1.maija līdz 2016.gada 5.maijam 
(ieskaitot).
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.8 «Grozījumi Valkas novada do-
mes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 «Valkas novada 
pašvaldības nolikums»».
• Atbrīvot no Vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību ap-
draudošas būves klasifi cēšanas ko-
misijas locekļa amata Aiju Jurjāni ar 

2016.gada 31.martu. Ievēlēt par Vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves klasi-
fi cēšanas komisijas locekli Līgu Ču-
kuri, Valkas novada domes juristi.
• Atbrīvot no Komisijas koku cir-
šanai ārpus meža locekļa amata Aiju 
Jurjāni ar 2016.gada 31.martu. Ievēlēt 
par Komisijas koku ciršanai ārpus 
meža locekli Ingaru Siliņu, Attīstības 
un plānošanas nodaļas Teritorijas 
plānošanas daļas Teritorijas plāno-
tāju.
Par 14.Lielo Labdarības robežtirgu
1. Noteikt 14.Lielā Labdarības ro-
bežtirgus, kas notiks Valkā un pie 
Rīgas ielas robežpunkta Valgā 2016.
gada 7. – 8.maijā, mērķa ziedojumus 
par vienu tirdzniecības vietu:
• PRIEKŠAPMAKSA:EUR 15 par 
vienu vietu par vienu dienu un EUR 
20 par vienu vietu par divām die-
nām;
• APMAKSA PASĀKUMA DIENĀ: 
EUR 25 par vienu vietu par vienu 
dienu un EUR 30 par vienu vietu 
par divām dienām:
1.1 tirdzniecībai ar rūpniecības un 
saimniecības precēm;
1.2 tirdzniecībai ar pārtikas precēm 
(plaša patēriņa pārtikas preces);
1.3 tirdzniecībai ar pārtikas precēm 
(zemnieku un individuālo ražotāju 
pašu ražotas pārtikas preces);
1.4 tirdzniecībai ar atspirdzinošiem 
bezalkoholiskiem dzērieniem, saldē-
jumu, cukura vati;
1.5 tirdzniecībai ar stādiem;
1.6 tirdzniecībai ar dārzeņiem, 
grieztiem ziediem;
1.7 tirdzniecībai ar dārzniecību sais-
tītām precēm;
1.8 tirdzniecībai ar dzīvnieku sais-
tīta inventāra un barības pārdošanu;
1.9 tirdzniecībai ar automašīnām un 
to saistīto inventāru;
1.10 tirdzniecība un reklāma ar 
skaistumkopšanas un ārstniecības 
līdzekļiem.
• PRIEKŠAPMAKSA: EUR 10 par 
vienu vietu par vienu dienu un EUR 
15 par vienu vietu par divām 

dienām;
• APMAKSA PASĀKUMA DIENĀ: 
EUR 20 par vienu vietu par vienu 
dienu un EUR 25 par vienu vietu 
par divām dienām:
1.1 tirdzniecībai ar daiļamatniecības 
un amatniecības izstrādājumiem;
1.2 tirdzniecībai ar presi, iespied-
darbiem;
1.3 tūrisma informācijas/pakalpo-
jumu sniedzēji;
1.4 par dažāda veida atrakciju 
izvietošanu.
• Par partijas reklāmas stenda, telts 
vai cita veida vizuālās reklāmas 
izvietošanu EUR 30 par vienu vietu 
par vienu dienu.
• Lielie un vidējie alus tirgotāji EUR 
50 par vienu vietu par vienu dienu.
• Mazie alkoholisko dzērienu tir-
gotāji EUR 20 par vienu vietu par 
vienu dienu.
• Lielais ēdināšanas uzņēmums no 
Latvijas, kurš atrodas pie tirgus 
skatuves un sniedz ēdināšanas pa-
kalpojumus gan tirgus laikā (7. – 
8.maijā), gan balles laikā 7.maija 
vakarā. EUR 300 par vienu vietu 
(6x6 metri) par divām dienām.
2. Viena tirdzniecības vieta 3x3 met-
ri. 
3. Iespēja piemērot 50% atlaidi no 
ziedojuma par tirdzniecības vietas 
maksas maznodrošinātām personām 
ar nelielu individuālo izstrādājumu 
daudzumu.
4. Nodrošināt mērķa ziedojumu 
apmēru un informācijas pieejamību 
pakalpojuma pircējiem.
5. Visu par tirdzniecības vietām 
iekasēto maksu ieskaitīt Valkas no-
vada domes ziedojumu kontā un 
izlietot apstiprinātajam mērķim – 
Valkas/Valgas skulptūras izgata-
vošanai un uzstādīšanai uz Valkas 
– Valgas robežas starp Rīgas un 
Raiņa ielām.
6. Atļaut iekasēt mērķa ziedojumus 
par tirdzniecības vietām Valkas no-
vada domes Tūrisma informācijas 
biroja darbiniekiem, izmantojot Val-
kas novada domes stingrās uzskaites 
kvīšu grāmatiņas. 

Valkas novada Ērģemes pagasta greiderēšanas, sniega 
tīrīšanas, grāvju, ceļmalu pļaušanas ar traktoru MTZ 920 

(T6127LD) maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p. 
k. Pakalpojuma veids Mērvie-

nība
Cena bez 

PVN, EUR
PVN, 
EUR

Cena ar 
PVN, 
EUR

1. Greiderēšana 1 km 4,46 0,94 5,40
2. Sniega tīrīšana 1 km 3,11 0,65 3,76
3. Ceļmalu pļaušana 1 km 4,31 0,91 5,22
4. Pārbrauciens 1 km 0,61 0,13 0,74
*Samaksa attiecināma uz traktora faktisko nobraukumu km. Ja ceļa apstākļu dēļ 
nepieciešams veikt divus vai vairāk darba braucienus, tad maksa par pakalpo-
jumu tiek reizināta ar darba braucienu skaitu.

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

2016.gada 31.martā        Nr.6
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2016.gada 31.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 8.§)

Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
«Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.un 46.pantu un likuma «Par pašvaldību budžetiem» 30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un 
izdevumu tāmes grozījumus.
2. Paskaidrojošais raksts.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
V.Zariņš
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Nr. 78 2016.gada 27.aprīlīVal kas no va da do mē

 1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteiku-
mi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada 
pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek no-
teikta nomas maksa par neapbūvētu paš-
valdības zemes gabalu nomu ar vai bez 
apbūves tiesībām. 
2. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu no-
mas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 
nosaka: 
2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti madārzi-
ņu, sakņu dārzu un palīgsaimniecību va-
jadzībām – 1,5% apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 
5,00 gadā; 
2.2. zemesgabaliem, uz kuriem tiks izvieto-
tas komerciāla rakstura lietošanas būves, t.
sk., kioski, – 0,50 EUR/m2, bet ne mazāk kā 
EUR 28,00 gadā; 
2.3. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves 
tiesībām viesnīcu vai ražošanas ēku būv-

niecībai – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā; 
2.4. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves 
tiesībām cita veida ēku būvniecībai – 2% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, 
bet ne mazāk kā 0,07 EUR/m2; 
2.5. zemesgabaliem, kuru galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, 
bet ne mazāk kā 40 EUR/ha. 
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas no-
vada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošos 
noteikumus Nr.17 «Par nomas maksas no-
teikšanu Valkas novada pašvaldībai pie-
derošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības 
produkcijas audzēšanai».
Valkas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks
V.Zariņš

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I
Valkā2016.gada 31.martā                 Nr.7

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2016.gada 31.marta 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 24.§)
«Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 14.punkta «a» apakšpunktu  un Ministru 
kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 «Noteikumi par publiskas personas zemes nomu» 18.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus 
grozījumus:
1. Svītrot 6.5.3.apakšpunktu.
2. Izteikt 7.18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.18.3. Vijciema feldšerpunkts».
3. Papildināt ar 7.27.apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.27. Tūrisma un informācijas birojs».
4. Svītrot 8.1.apakšpunktu.
5. Izteikt 12.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.17. Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai 
darījumos ar lauksaimniecības zemi 6 locekļu sastāvā».
6. 21.punkta pirmajā teikumā svītrot domuzīmi un vārdus 
«atbildīgais par Valkas pilsētu».
Valkas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks
V.Zariņš

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

2016.gada 31.martā     Nr.8
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2016.gada 31.marta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 27.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1«Valkas novada 

pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Vidzemes slimnīca piedāvā pa-
cientiem jaunu izmeklējuma 

metodi – Holtera monitorēšanu jeb 
elektrokardiogrammas (EKG) pier-
akstu diennakts garumā.

«Šī metode», skaidro  funkcionālās 
diagnostikas speciāliste ārste Inta 
Saknīte,  «palīdz novērtēt pacienta 
sirds ritma traucējumus 24 stundu 
laikā ikdienas apstākļos. Izmeklē-
juma laikā tiek fi ksēta sirds reakcija 
uz fi zisku un emocionālu slodzi, sirds 
stāvoklis miega laikā, sirds ritms un 
darbība diennakts garumā». 

Diagnostikai izmanto pārnēsājamu 
elektrokardiogrammas (EKG) iekār-
tu. Pacientam pie krūtīm tiek pie-
stiprināti elektrodi, kurus saslēdz ar 
nelielu nolasīšanas ierīci – kardio-
reģistratoru, kas tiek piestiprināts pie 
jostas. Elektrodi un nolasīšanas ierīce 
ir viegli lietojama,  un ērti paslēpjami 
zem apģērba. Holtera monitorēšana 
neapgrūtina pacienta ikdienas ak-
tivitātes un tās laikā viņam nav jā-
uzturas slimnīcā.

Izmeklējuma laikā pacients veic at-
zīmes par simptomiem, kas parādās 
fi zisko aktivitāšu laikā, kā arī pieraksta 
lietotos medikamentus. 

Pēc 24 stundām ierīce tiek noņemta, 
un ārsts ar speciālu datorprogrammu 
analizē elektrokardiogrammas ieraks-
tus, izvērtējot, kādos apstākļos, pie 
kādām fi ziskām aktivitātēm vai emo-
cionālām slodzēm  pacientam parādās 
sirds ritma traucējumi, kurus īslaicīgās 
pārbaudēs var arī nepamanīt. 

Kā uzsver dr. Inta Saknīte, «Holtera 
monitorēšanas metodei ir augsts in-
formatīvais līmenis, un tā palīdz atklāt 
apslēptas sirdsdarbības problēmas. 
Svarīgi arī tas, ka šī metode pacienta 
veselībai ir pilnīgi nekaitīga». 

Metode, skaidro speciāliste, ir iz-
mantojama gan gados jauniem pa-
cientiem, kuri mēdz sūdzēties par pe-
riodiski ātru pulsu, sportistiem, gan 
arī pacientiem cienījamos gados ar 
sirds slimību vēsturi. Šis izmeklējums 
tiek veikts arī tad, ja pacientam mēdz 
būt galvas reiboņi, lēns pulss un 
ģīboņi. Šādos gadījumos Holtera moni-
torings palīdz diferencēt sirds ritma 
patoloģiju no galvas smadzeņu ap-
asiņošanas traucējumiem.

Holtera EKG ir maksas pakalpo-
jums, tā cena EUR 33. Pieteikšanās 
Vidzemes slimnīcas poliklīnikas re-
ģistratūrā, tālr. 64202601, 64202603 
vai elektroniski: www.vidzemess-
limnica.lv/e-pieraksts 

SIA «Vidzemes slimnīca» Valmierā 
jauns pakalpojums - Holtera EKG

Teksts:Benita Brila, Vidzemes slimnīcas 
Sabiedrisko attiecību speciālisteSabiedrisko attiecību speciāliste

Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk sa-

vai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 
20.maijā. Pie Valkas ģimnāzijas, 
Raiņa iela 28a.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uz-
aicinājuma vēstuli no Nacionālā ve-
selības dienesta Valsts skrīninga pro-

grammas ietvaros izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir de-
rīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datu-
ma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumat-
tiecību ar Nacionālo veselības dienes-
tu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 
67142840 un 27866655 (lūgums sagata-
vot personas kodu). 

Teksts: Jolanta Selezņeva, SIA «Veselības centrs 4» Mobilo mamogrāfu 
projekta pacientu koordinātore

Mobilais mamogrāfs

Kardiologa konsultācijas Valkā
29.aprīlī Valkā, Tālavas ielā 7 – 

30, SIA «Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienības» konsultatīvajā 
kabinetā, konsultācijas veiks kardi-
ologs Dr. Sarmīte Pužule.

Pieteikties uz kardiologa konsul-
tācijām var zvanot uz SIA «Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienības» polik-
līniku Balvos pa tālruni 64507001. 

5

Izbraukuma speciālisti maijā
Izbraukuma vizītē Vidzemes slim-

nīcas poliklīnikā Valkā piektdien, 
6.maijā, pacientus pieņems ķirurgs 
Andrejs Blumbergs. 

Pēc tam trešdien, 18.maijā, Valkā pa-
cientus pieņems endokrinoloģe Baiba 

Jēgere, fi zikālās un rehabilitācijas me-
dicīnas ārste Inese Gaiķe un ķirurgs 
Andrejs Blumbergs.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistra-
tūrā Valkā, tālr. 64722307. 

Medicīniskā komisija maijā
Medicīniskā komisija Vidzemes 

slimnīcas poliklīnikā Valkā 
strādās piektdien, 6.maijā, no plkst. 
9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, 
neirologs, oftalmologs (acu ārsts), oto-
laringologs (ausu-kakla-deguna ārsts), 
pneimonologs, narkologs un arod-
slimību ārsts. Varēs veikt elektrokar-

diogrammas un rentgena izmek-
lējumus, kā arī nodot analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā būs 
iespējams izdarīt arī audiometrijas un 
spirogrāfi jas izmeklējumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģis-
tratūrā Valkā, tālr. 64722307. 
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7.maijā no plkst. 
14.00 (reģistrācija 

no plkst. 13.00 – 13.50) 
Valgā, stāvlaukumā 
pie Rimi lielveikala 
norisināsies tradicio-
nālais 14.Lielā labdarī-
bas Robežtirgus 3x3 
strītbola turnīrs.

Šāda veida turnīrs 
notiks jau trešo reizi 
un iepriekšējā gadā 
spēja pulcēt komandas 
ne tikai no Valkas un 
Valgas pilsētām, bet 
arī no Valkas un Ēveles 
pagastiem, Smiltenes 
un Tirvas (Igaunija).

Šogad pasākuma or-
ganizatori parūpēju-
šies par augstāku sa-
censību kvalitāti – tur-
nīra spēles šogad tie-
sās profesionāli ties-
neši. Kā ierasts – sa-
censību pirmo trīs 
vietu ieguvēji saņems 
organizatoru sarūpē-
tās balvas un medaļas.

Aicināti pieteikties 
jaunieši, kuri dzimuši ne agrāk kā 
2000.gadā. Var pieteikties gan vīrie-
šu, sieviešu, gan arī jauktās koman-
das.

Dalības maksa – 5 EUR no koman-
das, kas būs kā ziedojums Robež-
tirgus fondam.

Iepriekšēja reģistrācija strītbola 
turnīram līdz 6. maijam, plkst. 16.00 
pa e-pastu: sports@valka.lv.

Reģistrācijas anketa un nolikums: 
www.valka.lv, sadaļā sports.

Strītbola turnīru organizē Valkas 
novada dome sadarbībā ar Valgas 
pilsētas domi. 

Sportā

Valkas novada atklātajā čempionātā 
fl orbolā uzvar komanda «Ērģeme - 1»
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja
Foto:  Gundega Veinberga Gundega Veinberga Gundega Veinberga

17.aprīlī visas dienas garumā 
Valkas ģimnāzijas sporta 

hallē norisinājās Valkas novada 
atklātais čempionāts fl orbolā vīrie-
šiem. Šogad vienas dienas turnīram 
bija pieteikušās desmit komandas 
no Valkas, Valmieras, Ēveles, Ama-
tas, Ērģemes, Vijciema, Naukšēniem 
un Rīgas.

Spēles bija aizraujošas, emocionālas 
un spraigas visas dienas garumā.

Finālā 3.vietu ieguva komanda 
«Vanagi» no Valkas, 2.vietu Vijciema 
pagasta komanda un 1.vietu pār-
liecinoši ieguva komanda «Ērģeme 
1». Par turnīra vērtīgāko spēlētāju 
kļuva Edgars Lazdiņš no komandas 

«Ērģeme -1».
Sacensībās kopumā startēja 120 

sportisti, spēles skatītāju skaits die-
nas vidū sasniedza 153 apmeklētājus, 
savukārt fi nālspēles noskatījās 101 
apmeklētājs.

Paldies fl orbola klubam «Valka» 
par sadarbību sacensību organizē-
šanā, Ruļlu ģimenei par palīdzību 
sekretariātā, kā arī sekretārei Vēsmai 
Selgai, sacensību tiesnešiem, sporta 
halles vadītājam Andrim Dainim un 
pārējiem, kuri palīdzēja, lai pa-
sākums izdotos.

Pārējie rezultāti: www.valka.lv sa-
daļā sports – rezultāti. 

1.vietas ieguvēji – komanda «Ērģeme 1»

16.aprīlī paralēli daudziem 
citiem pasākumiem gan 

Valkā, gan Valgā, notika pirmais 
kopīgi veidotais Latvijas – Igauni-
jas skrējiens.

Skrējiens norisinājās pa abu dvīņu 
pilsētu ielām un kopumā pulcēja 73 
dalībniekus – gan skrējējus, gan arī 
nūjotājus. Skrējējiem bija iespēja do-
ties gan 5 km, gan 10 km distancēs, 
savukārt nūjotāji devās 5 km dis-
tancē. Pirms tam notika arī skrējiens 
bērniem pa Valgas stadionu.

Par sacensību absolūto uzvarētāju 
kļuva Igaunijas pārstāvis Raivo Alla, 
kurš 10 km veica 33:19, 2.vietā atstājot 
Roman Hvalõnski un 3.vietā – Juriju 
Širokovu.

Sievietēm 10 km uzvarēja igau-
niete Kristina Nurk, kura distanci 
veica 43:18, 2.vietā atstājot igaunieti 
Margaretti Merenak un 3.vietā – 
Piret Põldsaar.

5 km distancē sievietēm uzvarēja 

Igaunijas pārstāve Johanna Ardel ar 
rezultātu 19:19, 2.vietā – valcēniete 
Zita Sproģe un 3.vietā – igauniete 
Ragne Margus.

Vīriešiem 5 km distancē 1. un 2.
vietu ieņēma latvieši Kristiāns Po-
tašovs un Kaspars Abuls, 3.vietā 
atstājot igauni Mareku Lutsu.

Paldies brīvprātīgā darba veicē-
jiem, jauniešiem – Junetai Ostrovskai, 
Signei Cīrulei, Sandim Krastiņam, 
Janai Šulcei, Samantai Zvirbulei, 
Alisei Bašķei, Dainai Kārkliņai, 
Elīnai Tabakai, Kārlim Skutānam, 
Enijai Stahovskai un Luīzei Valu-
jevai, kuri palīdzēja skrējiena dro-
šības nodrošināšanai sacensību trasē 
un reģistrācijā.

Sacensības organizēja Valgas pil-
sētas dome sadarbībā ar Valkas no-
vada domi.

Pārējie rezultāti: www.valka.lv sa-
daļā sports – rezultāti. 

Pozitīvā gaisotnē noslēdzies 
Latvijas – Igaunijas skrējiens

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

Skrējiena dalībnieki šķērso Latvijas – Igaunijas robežu

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

Šogad Robežtirgus 3x3 
strītbola turnīra spēles tiesās 

profesionāli tiesneši

6
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14.aprīlī Valkas pa-
matskolā notika Lat-

vijas 2. – 4.klašu koru kon-
kursa «Tauriņu balsis 2016» 
1.kārta. Tajā piedalījās Val-
kas pamatskolas (diriģente 
Ināra Vītola) 2. – 4. klašu un 
Strenču novada vidusskolas 
(diriģente Inese Niklaviča) 
1. – 4.klašu kori.

Konkursā kori izpildīja 
trīs izvēles dziesmas: viena 
dziesma no «Tauriņu balsis 
2016» repertuāra, latviešu 
tautas dziesmas apdare un 
latviešu autora oriģināl-
dziesma. Viena no izvēles 
dziesmām bija jāizpilda a 

cappella.
Koru sniegumu vērtēja 

žūrijas komisija, kurā dar-
bojās: Inese Lečmane (J.Cim-
zes Valkas mūzikas skolas 
skolotāja), Ralda Ziemule 
(Strenču mūzikas skolas 
skolotāja) un Aivars Trēziņš 
(J.Cimzes Valkas mūzikas 
skolas skolotājs). 

Novadu konkursa 1.kārta 
pierādīja, ka bērni cītīgi 
gatavojušies, tāpēc arī re-
zultāti ir iepriecinoši. Abi 
kori konkursa 1.kārtā iegu-
va I pakāpes diplomu ar 
tiesībām startēt konkursa 
2.kārtā, kas notiks 21.aprīlī 
Cēsīs. 

21.maijā notiks Starptautiskā akcija «Mu-
zeju nakts». Valkas novadpētniecības 

muzejs tai devis nosaukumu «Ieskaties novadā!». 
Programmā iesaistīsies visi novada pagasti – 
Ērģemes, Valkas, Zvārtavas, Kārķu, Vijciema – un 
Valkas pilsēta.

Pasākums norit Valkas novadpētniecības mu-
zejā, Rīgas ielā 64, laikā no plkst. 19.00 līdz plkst. 
1.00. 

Muzeju nakts laikā apmeklētājiem būs iespēja 
ieskatīties Valkas novadpētniecības muzeja krā-
tuvē. Tāpat būs apskatāma muzeja krājuma 
izstāde «No kongresa līdz kongresam», arhe-
oloģisko materiālu izstāde «Ērģemes viduslaiku 
pils rekonstrukcijas / restaurācijas projekta ie-
tvaros atrastās arheoloģiskās senlietas» un Ilg-
vara Šmita Ērģemes pils makets, kā arī Viestura 
Ēķa virtuālā fotoizstāde.

Vijciema, Zvārtavas un Valkas pagasti būs sarū-
pējuši radošās darbnīcas, Kārķi – fotoizstādi un 
Ērģeme – teātra uzvedumu.

Tiks veidota vides instalācija no iedzīvotāju ie-
sūtītajiem attēliem, kurās viņi redzami pie 

durvīm.
Valkas ģimnāzijas teātris 

«Griesti», režisora Oskara Mo-
rozova vadībā, un Valkas ģim-
nāzijas 10.klases skolēni muze-
ju nakts laikā demonstrēs īs-
fi lmas par tēmu «Durvis». Tos 
papildinās teātra «Griesti» dalībnieku izpildītie 
dzejoļi.

Muzeja nakts apmeklētājus ar mūzikas skaņām 
priecēs džeza kvartets «Liedags».

Muzeju nakts pasākums ir bez maksas. 

Val kas pil sē ta
Maija Volkova 01.05., Feliks Fiļipovs 01.05., 
Atis Alksnis 02.05., Valentīna Rūtiņa 03.05., 
Guntis Virsis 04.05., Daina Lankovska 
04.05., Ingvars Pētersons 04.05., Miroslavs 
Selickis 05.05., Aina Gaile-Gailīte 05.05., 
Vasilijs Babkins 05.05., Spodris Ģērmanis 
06.05., Mairita Jansone 07.05., Aivars Uķis 
08.05., Vija Briede 09.05., Sergejs Avilovs 
09.05., Aleksejs Pērkons 10.05., Ivars Priste 
10.05., Siļvi Reiuste 12.05., Ņina Bezkoro-
vainaja 12.05., Ārija Cerbule 12.05., Antra 
Feldmane 14.05., Tamāra Matīsa 14.05., 
Marianna Strazdiņa 14.05., Ivans Me-
lančuks 15.05., Valerijs Zalužinskis 15.05., 
Vēsma Leite 15.05., Aigars Kronbergs 15.05., 
Daina Krastiņa 16.05., Ints Runka 16.05., 
Ludmila Tagirova 16.05., Nikolajs Kuzmin-
skis 17.05., Agris Vīlisters 18.05., Rudīte 
Grehova 18.05., Sarmīte Kavčuka 18.05., 
Andis Vanags 19.05., Leontīna Vanaga 
19.05., Valentina Aleksejeva 20.05., Jānis 
Brahmanis 20.05., Genādijs Mariņičevs 
21.05., Ilmārs Akmentiņš 21.05., Olga Li-
sovska 21.05., Irina Melančuka 23.05., Inese 
Saukuma 24.05., Svetlana Gile 24.05., 
Vadims Vasiļjevs 25.05., Valentīna Kuzmi-
na 25.05., Ina Andiņa 31.05., Marija Maksi-
mova 27.05., Aleksandra Špundere 28.05., 
Līga Ozola 29.05.

Ēr ģe mes pa gasts
Vija Poga 01.05., Viktors Smirnovs 9.05., 
Gita Šmite 15.05., Gunta Klepere 21.05., An-
tonija Sula 28.05., Lūcija Priede 30.05. 

Kār ķu pa gasts
Ziedīte Sviķe 01.05., Ivars Supe 01.05., Ed-
munds Juškevičs 03.05., Juris Kalniņš 
06.05., Nelija Pētersone 07.05., Tatiana Stu-
kanova 18.05., Vaclavs Žuks 20.05., Ilona 
Veidemane 24.05., Raisa Kalniņa 27.05., 
Svetlana Dudare 27.05., Māris Veinbergs 
29.05.

Val kas pa gasts
Maija Tetere 01.05., Inguna Lezuna 02.05., 
Juris Cimzietis 06.05., Dainis Zeps 07.05., 
Valentīna Jacura 08.05., Valentīna Cibule 
15.05., Atis Āboliņš 16.05., Daina Krastiņa 
16.05., Modris Sildars 16.05., Daiga Cjaura-
ma 17.05., Raitis Bērts 18.05., Lauma Meis-
tere 21.05., Fļura Laizāne 21.05., Ivars 
Lapiņš 24.05.,Valērijs Berezovskis 24.05., 
Ingrīda Studente 29.05.

Vij cie ma pa gasts
Anna Sopele 01.05., Jana Matuka 05.05., 
Maiga Liepiņa 12.05., Austris Bērts 18.05., 
Sandra Vīnupe 18.05., Aija Melbārde 20.05., 
Anita Ivanova 22.05., Maruta Jansone-
Pundure 25.05., Ināra Gredzena 26.05., Re-
gīna Buraja 27.05.

Zvār ta vas pa gasts 
Elita Namniece 06.05., Grietiņa Kļaviņa 
13.05., Aija Ziemiņa 17.05., Jānis Dzintars 
Kalniņš 19.05.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.03.2016. līdz 15.04.2016. reģistrēti 
9 mirušie – Aina Čakārne (1930.), Marija Voždajenko (1936.), Pēteris 
Māliņš (1930.), Rasma Voliņa (1941.), Aina Ķīkule (1936.), Uldis 
Rudzītis (1945.), Valdis Dancis (1946.), Juris Ābens (1962.), Tālis Jan-
sons (1966.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.03.2016. līdz 15.04.2016.
reģistrēti 10 bērni:

4 meitenītes – Sofi ja, Melisa Jete, 
Renāte, Dārta Marta  un 6 zēni – 

Matīss, Markuss, Adrians, Gabriels, 
Ģirts, Adrians.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre
Gundega Veinberga,

tālr. 29113378
e-pasts: gundega.veinberga@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Sveicam JUBILĀRUS!

Pasaules Cirka dienās 
Valkā viesosies Rīgas Cirks

Muzeju naktī ieskaties novadā!
Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības 
muzeja pedagoģe

Pasaules cirka dienās viesizrādēs pa Latviju 
dodas Rīgas Cirks ar Latvijas cirka māks-

liniekiem – akrobātiem, žonglieriem, klauniem, 
burvju māksliniekiem un saviem mīluļiem – 
baložiem un sunīšiem!

Valkas pilsētas kultūras namā cirks gaidāms 
3.maijā plkst. 18.00.

Gan žonglieri, gan akrobāti un klauni aicinās 
arī skatītājus, bērnus un pieaugušos uz brīdi 
pārtapt  cirka māksliniekos un pašiem pamēģināt 
gan vienlaicīgi mest un ķert dažādus priekšmetus, 
gan griezt hulahupus, gan... varbūt pat kūleņot!

Būs MEISTARKLASE kopā ar cirka māks-
liniekiem!

Biļešu cena EUR 1.50 – EUR 10.00
Pašu Rīgas Cirku šopavasar 11.marta rītā Kul-

tūras ministrijas sarīkotā brīfi ngā kultūras min-
istre pasludināja par bīstamu izrāžu rīkošanai un 
nekavējoši slēdzamu. Tika pārtraukta izrāžu dar-

bība pašā cirka ēkā. Tomēr šobrīd Rīgas Cirks ir 
iestudējis jaunu izrādi, kuru veido mūsu, Latvijas 
cirka mākslinieki. Ticam, ka Jums mūsu izrāde 
patiks. Izrāde ir adresēta visai ģimenei kopā. Tajā 
būs gan pārsteigumi bērniem, gan mākslinieciski 
un profesionāli augstvērtīgi triki, kurus pa īstam 
novērtēt spēj tikai pieaugušie.

Pasaules Cirka Diena – ir svētki, kas tiek svinēti 
visā plašā pasaulē.

Svētību šiem svētkiem ir devis Romas pāvests 
Francisks un to patronese ir Monako princese 
Stefānija!

Pasaules Cirku Federācija un Eiropas Cirku 
Asociācija ir iedibinājušas šos lieliskos svētkus, 
kuru laikā labākie bērnu draugi – cirka akrobāti, 
klauni, žonglieri, burvju mākslinieki un dzīv-
nieku skolotāji iepriecinās ar īpašām, jautrām 
cirka aktivitātēm divu stundu garā izrādē. 

Skan «Tauriņu balsis» 
Teksts: Tija BērtiņaTija Bērtiņa

Foto mīļi sarosās!
Muzeju nakts laikā, 21.maijā, tiks veidota vides 

instalācija. Tās izgatavošanā piedalīties var ikviens, 
bez vecuma ierobežojuma, iesūtot pašbildi (selfi ju) vai 
fotogrāfi ju. Svarīgi, lai būtu redzams attēla iesūtītājs 
un durvis. Tās var būt gan kādas nozīmīgas vai skaistas 
durvis, gan ārdurvis vai iekšdurvis. Lūdzam pievienot 
informāciju, viena teikuma garumā, kāpēc tieši šīs 
durvis.

Attēlus līdz 6.maijam nosūtīt elektroniski uz muzejs@
valka.lv vai izgatavotus nodot Valkas novadpētniecības 
muzejā – Rīgas ielā 64 (darba dienās plkst. 10.00 – 
17.00).
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LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu 

norises laiku nepieciešams mainīt. 
Sekojiet informācijai 

www.valka.lv vai interesējieties pie 
pasākuma rīkotājiem!Val kas pil sē tas kul tū ras 

na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

Valkas novadpētniecības 
muzejā

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

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

Lugažu muižā

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

• Līdz 7.maijam Valkas novada 
mākslinieku darbu «Eksperiments 
– mākslas skābeklis». 
• 21.maijā Starptautiskā akcija 
«Muzeju nakts».

• 28.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē 
– dokumentālā fi lma «Vēsā Mierā». 
Ieeja – brīva.
• 30.aprīlī plkst. 13.00 lielajā zālē 
– mazo vokālistu konkursi «Cālis» 
2016 un «Visi putni skaisti dzied» 
2016. Ieeja – ziedojums aktivitātēm 
Bērnu svētkos 1.jūnijā. 
• 30.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē 
– Valkas pilsētas kultūras nama se-
nioru dramatiskā kolektīva izrādes 
«Tā Ķenča lūgšana» un «Sveiki, 
omītes!». Ieeja – ziedojums akti-
vitātēm Bērnu svētkos 1. jūnijā.
• 3.maijā plkst. 18.00 lielajā zālē - 
Pasaules Cirka dienas. Biļetes: EUR 
5;  6;  8 un 10. 3 – 5 gadus vecam 
bērnam (sēžot klēpī) biļete – EUR 
1,50, savukārt 1 – 2 gadus veciem 
bērniem (sēžot klēpī) biļete nav 
jāpērk.
• 12.maijā plkst. 18.00 mazajā zālē 
– šujmašīnu BROTHER prezentācija. 
Ieeja bez maksas. Lūgums iepriekš 
pieteikties pa tālr.29440558 (Līga).
• 14.maijā plkst. 12.00 lielajā zālē 
– Maija Ziedēšanas svētki.

• Līdz 31.maijam – turpinās foto-
konkurss «Iztēles projekcija».
• No 2. līdz 7.maijam – izstāde 
Baltā galdauta svētkos «Godinām 
novadnieku ģenerāli Pēteri Ra-
dziņu».
• No 2. līdz 14.maijam – izstāde 
«Grāmatas otrā dzimšana»: dzejnie-
cei, tulkotājai Dagnijai Dreikai – 65.
• No 5. līdz 31.maijam – izstāde 
«Kā Valkā teātri spēlēja».
• No 2.maija līdz 30.jūnijam – 
izstāde «Suvenīru šķīvji»: no Mārītes 
Magones privātkolekcijas.
• 9.maijā plkst. 18.00 – neklātienes 
ceļojums «Daudzveidīgā Eiropa uz 
šķīvja»: par ceļojumu iespaidiem un 
suvenīru šķīvju kolekciju stāstīs 
Mārīte Magone.
• No 9.maija līdz 18.jūnijam – 
ceļojošā fotogrāfi ju izstāde «Līva un 
Ingmars». Sagatavojis Ziemeļu Mi-
nistru padomes birojs Latvijā.
• No 16. līdz 28.maijam – izstāde 
«Dūdieviņ, Dūdieviņ, ūdeņu dū-
diniek, sadūdo lietu»: mūžīgi patiesā 
Vizma Belševica.
• No 23. līdz 26.maijam – jauno 

• No 2. līdz 16.maijam – izstāde «Ir 
darināta šī pasaule no tēta, no mam-
mas, no manis…»: Mātes un Ģimenes 
dienai.
• No 2. līdz 13.maijam – izstāde un 
viktorīna skolēniem «Skaista, mīļa 
tēvu zeme».
• 21.maijā plkst. 11.00 – bērnu rīts 
pirmsskolas un sākumskolas ve-
cuma bērniem.

• 4.maijā plkst. 13.00 «Baltā gald-
auta svētki» un Eiropas deju grupu 
festivāls «Vijolīšu valsis».
• 6.maijā plkst. 18.00 Vijciema pa-
matskolas skolēnu koncerts «Vel-
tījums Mātes dienai».
• 11.maijā plkst. 14.00 Valkas un 
Strenču novadu skolu tautas deju 
kolektīvu Deju diena.
• 27.maijā plkst. 16.00 A.Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas 4.Kursa 
fl autas klases audzēknes Vivitas 
Oses eksāmena programmas kon-
certs.
• 30.maijā plkst. 10.00 Vijciema 
pamatskolas teātra pulciņa pirm-
izrāde – fragmenti no N.Nosova 
darba «Nezinīša un viņa draugu 
piedzīvojumi», režisore Gita Du-
dele.

• 3.maijā plkst. 9.30 – «Baltā gald-
auta svētki» Zvārtavas pagasta 
pārvaldes zālē.
• 3.maijā plkst. 16.00 – «Mātes die-
nas koncerts» Ozolu pamatskolā.
• 14.maijā plkst. 19.00 – Pavasara 
ieskaņas koncerts «Iekrāsosim pa-
vasari», vakara noslēgumā balle 
Mierkalna tautas namā.
• 28.maijā – Kultūrpārgājiens, ar 
kontrolpunktiem un veicamiem 
uzdevumiem.

• 3.maijā  no plkst. 13.00 līdz 15.00 
«Baltā galdauta svētki» Saieta namā 
«Lugažu muiža». Tēma –  zāļu tējas, 
to vākšana un lietošana. Laipni 
gaidīti visi pagasta iedzīvotāji un 
sarunām un tējas baudīšanu.
• 6.maijā plkst. 19.00 – Māmiņ-
dienas koncerts «Katrai mājai ir savs 
gariņš» Saieta namā «Lugažu mui-
ža», pēc koncerta atpūtas vakars. 
Ieejas maksa EUR 1. 
• 18.maijā plkst. 12.00 pie Spices 
tilta pār Gauju plostnieku svētku 
atklāšana ar makšķerēšanas sacen-
sībām, zupas un putras vārīšanu, 
plosta siešanas skolu, plosta de-
korēšanu un citām aktivitātēm.
• Visu maija mēnesi «Lugažu mui-
žas» izstāžu zālē būs apskatāma 
J.Gleizdes darbu izstāde.

• 30.aprīlī plkst.19.00 – Mūsdienu 
deju grupu salidojums – koncerts 
«Deju virpulis 5» un Modes parāde 
«Krāsainā pasaule», pēc tam balle 
kopā ar grupu «Rolise».
• 3.maijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 
– «Baltā galdauta svētki»: «Mūsu pa-
gasts – mūsu lepnums», tikšanās 
vietas: Turnas tautas nama aušanas 
pulciņš, Bērtuļu mājās pie Balvas 
Leites, «Ozolkalnos» pie Dzintras 
Pandalones, Ērģemes ev. lut. drau-
dzes namā, Ērģemes pilsdrupās, 
Ērģemes pamatskola. Informācija: 
Līga Kondratjeva tālr., 26204779.
• 27.maijā plkst. 19.00 – Grupas 
«Sirdsgraudi» muzikāls koncerts ar 
dziesmām, dejām un dzeju «Cik 
labi, ka tu esi».

• 29.un 30.aprīlī – Meža dienu pa-
sākumi.
• 3.maijā no plkst. 11.00 – «Baltā 
galdauta svētki»: Dabas koncertzālē 
(lietus gadījumā – tautas namā) iz-
stāde «Baltais galdauts laiku lokos», 
sadziedāšanās (viesojas Valkas kul-
tūras nama jauktais  koris «Dziesmu 
rota», piedalās vokālais ansamblis 
«Baltie taureņi»), dokumentālā fi lma 
«Dzintara latvietis», animācijas fi l-
ma «Latvietis».
• 6. maijā plkst. 18.00 – Kārķu pa-
matskolas skolēnu koncerts veltīts 
Mātes dienai.
• 27.maijā plkst. 20.00 – pašdarbības 
kolektīvu koncerts «Ieskandinam 
vasaru!» Dabas koncertzālē, pēc 
koncerta – balle.
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grāmatu dienas. Jauno grāmatu 
izsniegšana 27.maijā.
• 28.maijā plkst. 10.30 – lekciju cik-
la «Meklē un atrodi jaunākajā lat-
viešu literatūrā» 2.nodarbība «Da-
žādu dzejas paaudžu sabalsošanās 
aktuālajā laikā». Lektore Lita Silova.

Sporta pasākumi MAIJĀ
• 30.aprīlī plkst. 11.00 «Lugažu 
muižas pavasara krosiņš», reģis-
trācija no plkst. 10.30, starts pie 
Saieta nama «Ļugažu muiža».
• 5.maijā plkst. 14.30 – 18.30 
Skriešanas seriāls «Optimists» «Pa-
vasaris 2016», starts mežā pie 
skulptūras Koklētājs.
• 7.maijā plkst. 14.00 Robežtirgus 
3x3 strītbola turnīrs Valgā pie veika-
la RIMI.
• 8.maijā plkst. 10.00 Zolītes turnīrs 
Zvārtavas pagasta «Luturskolā». 
• 10.maijā «Ziemeļu stīga» viegl-
atlētikā 1996. - 2003.g. Valkas sta-
dionā.
• 12.maijā plkst. 14.30 – 18.30 
Skriešanas seriāls «Optimists» «Pa-
vasaris 2016», starts mežā pie 
skulptūras Koklētājs.
• 14.maijā Starptautiskais turnīrs 
fl orbolā vīriešiem «BorderCup 2016» 
Valkas ģimnāzijas sporta hallē.
• 14.maijā plkst. 11.00 Pavasara 

kauss šahā Valkas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolā.
• 15.maijā Zvārtavas pagasta spor-
ta spēles pie Ozolu pamatskolas.
• 19.maijā plkst. 14.30 – 18.30 Skrie-
šanas seriāls «Optimists» «Pavasaris 
2016», starts mežā pie skulptūras 
Koklētājs.
• 21.maijā Starptautiskais turnīrs 
fl orbolā sievietēm «BorderCup 2016» 
Valkas ģimnāzijas sporta hallē.
• 24.maijā Vieglatlētika 2004.g. dz. 
un jaunāki Valkas stadionā.
• 25.maijā plkst. 11.00 Valkas ātr-
spēle šahā Valkas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolā.
• 26.maijā plkst. 14.30 – 18.30 Skrie-
šanas seriāls «Optimists» «Pavasaris 
2016», starts mežā pie skulptūras 
Koklētājs.
• 30.maijā Valka, Valga, Smiltene 
vieglatlētikas daudzcīņas seriāls 
2016 (2003.g. dz. un jaunāki) Valkas 
stadionā. 

Apdrošināšanas konsultācijas 
Valkas bibliotēkā

Sākot ar aprīli, katrā pirmajā un trešajā mēneša otrdienā Valkas 
bibliotēkas 2.stāvā ir iespēja satikt ERGO apdrošināšanas konsultan-

tu no plkst. 14.00 līdz 17.30. Laipni gaidīts ikviens interesents! 

Līdz 31.maijam aicinām 
piedalīties Valkas bib-

liotēkas rīkotajā fotokon-
kursā «Iztēles projekcija». 
Konkursa mērķis ir foto-
grāfi ju veidā nodot tematis-
ki emocionālu vēstījumu 
par lasīšanu un grāmatām, 
bibliotēku un lasītājiem 
dažādos laikos, gadalaikos 
un personāžos realitātē un 
vīzijās.

Katrs dalībnieks var ie-
sniegt līdz 10 fotogrāfijām, 
sūtot tās uz e-pastu: 
valkasbiblioteka@valka.lv 
ar norādi: Fotokonkursam

Sīkāk ar konkursa notei-
kumiem un nolikumu var 
iepazīties arī bibliotēkas 
mājas lapā: biblioteka.valka.
lv/fotokonkurss-2016 

Fotokonkurss «Iztēles projekcija» 
Valkas bibliotēkā
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