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2.augustāValkasbrīvdabasestrādēpirmoreizino
tiks unikāls pasākums – Melodiskās mūzikas svētki
«VilciensRīgaValka».
Šobrīdirzināms,kapasākumāuzstāsiesvairākasLatvi

jā iemīļotasgrupas–«Bumerangs»,«Bruģis»,«Mākoņstū
mēji»,BigAlandTheJokers»un«Trīstenori»,kāarīvairā
kascitaspazīstamasgrupas.Pēcilgapārtraukumagrupa
«Bumerangs»vienīgoreiziatkalspēlēs«zelta»sastāvā, jo
speciāliuzšopasākumunoASVieradīsiestautāļotiiemī
ļotaisleģendārāsgrupasdalībnieksEdmundsMednis.Pa
sākumu vadīs Valmieras teātra dziedošo aktieru grupa
«Žerāri».
Biļešucenaspasākumābūsļotidemokrātiskas,iepriekš

pārdošanāpirmajām300biļetēmlīdz1.jūlijamcenabūsti
kai3eiro,vēlāk–5eiro,pensionāriemunskolēniemlīdz18
gaduvecumam–3eiro,ģimenesbiļete(2pieaugušajiemun
2–5bērniem)maksāstikai10eiro,betpirmsskolasvecu
mabērnipasākumuvarēsapmeklētbezmaksas.Pasāku
madienābiļetemaksās6eiro,pensionāriemunskolēniem
līdz18gaduvecumam–3eiro,savukārt,ģimenesbiļete12
eiro.
Vakarapasākumāmūzikaskanēstikaiunvienīgi«dzī

vajāizpildījumā».Pašvaldībacer,kapasākumsarlaikuiz
veidosiesparskaistutradīcijunovadāunkatrugadupie
saistīsaizvienvairākapmeklētājus.
BiļešuiepriekšpārdošanaValkaspilsētaskultūrasnamā

katrudarbadienunoplkst.12.00līdz20.00,Biļešuservisa
kasēsunwww.bilesuserviss.lvv / Teksts: Zane Brūvere

Numura ievadsleja

IepriekšpārdošanābiļetesuzMelodiskās
mūzikassvētkiemsākottikaino3eiro

Klāt jū nijs un va sa ra. Ir sā cies 
at va ļi nā ju mu laiks, kad va ram vai rāk 
mirkļus vel tīt sev, sa viem tu va jiem. 
Brīvdienas var pa va dīt at pū šo ties brī
vā da bā, strā dā jot dār za dar bus, do do
ties tu vos un tā los ce ļo ju mos.

Mai ja no ga lē un jū ni ja sā ku mā 
no va dā no ri si nā jās vai rā ki no zī mī gi 
no ti ku mi – dar ba vi zī tē Val kā ie ra dās 
Mi nis tru pre zi den te Laim do ta Strau
ju ma, ku ra brīv da bas es trā dē uz ru
nāja lat vie šu un igau ņu ko rus, kas 
vē lāk uz stā jās liel kon cer tā «Cim zes 
kods». «Ka mēr Lat vi jā un Igau ni jā 
būs dzies mu svēt ki, tik mēr dzī vos arī 
mū su tau tas», uz ru nā pau da Strau
ju ma. 

Lielkoncertu «Cim zes ko ds» at i nī
gi no vēr tē ja vie si, kas bi ja ie ra du šies 
Val kā. Gandarījums, ka spē jām no
or ga ni zēt tik no zī mī gu un vē rie nī gu 
pa sā ku mu, kas iz ska nē ja vi sā Lat vi jā.

Jū ni ja sā ku mā aiz va dī jām Val
kas  Val gas pil sē tu svēt kus, kas bi ja 
ne ti kai dvī ņu pil sē tu svēt ki, bet sa vā 
daudz vei dī bā un krā sai nī bā pa rā dī ja 
vis as la bās lie tas un no ti ku mus, kas 
ir no va dā un ar ku riem pa tie si va ram 
le po ties. 

Jū ni jā pie mi nē jām arī ko mu nis
tis kā ge no cī da upu rus – pēc Lat vi
jas Valsts ar hī va da tiem, 1941.ga da 
14.jū ni ja de por tā ci jās Lat vi ja zau dē ja 
vai rāk ne kā 15 425 ie dzī vo tā jus, no 
ku riem 3751 bi ja bērns ve cu mā līdz 
16 ga diem. To mūs die nās ir grū ti 
ap tvert, tā pēc at bil dīgs uz de vums, 
skaid ro jot vēs tu ri, mū su sko lo tā jiem 
un audzi nā tā jiem.

13.jū ni jā Val kas pa gasts no svi nē
ja 105 ga du ju bi le ju – bi ju šie Val kas 
pa gas ta pār val žu va dī tā ji un do mes 
priekš sē dē tājs vei do ja at mi ņu par ku, 
stā dot ozo lus mui žas par kā. Pa tī ka
mi pār stei dza ama tier te āt ra «Rū dis» 
pirm iz rā de «Pa ra dī zē» Evi jas Sma nes 
re ži jā. Ie sa ku kat ram aiziet ap lū kot 
iz stā di «Stiprs ir tas, kam stip ras sak
nes», tur – vai rā ki pār stei gu mi un 
laik me ta lie cī bas. 

Šo brīd jau ga ta vo ja mies Me lo
dis kās mū zi kas svēt kiem, kas no tiks 
augus tā. Prie cī ga būs at kal redzēšanās 
ar «Bu me ran gu», kas spē lēs sa vā zel ta 
sa stā vā ar Ed mun du Med ni. Pirm ās 
300 bi ļe tes mak sās vien 3 eiro, tās būs 
ie spē jams ie gā dā ties līdz 1.jū li jam, tā
pēc ie sa ku lai cī gi iz man tot iz de vī bu!

Lai skais ta un pa tī ka miem no ti ku
miem ba gā ta va sa ra!

Val kas no va da do mes Sa bied ris ko 
at ie cī bu spe ci ālis te ZaneBrūvere

PirmoreiziValkasnovadā
notiksLaukudiena

Ceturtdien,24.jūlijā,pirmoreizi
Valkasnovadānotiksatvērtādurvju
diena laukos. Zemnieki, lauksaim
nieki, agronomi un interesenti no
visas Latvijas ir aicināti doties uz
Vijciemapagastu,kursavāsaimnie
cībāZ/S«Piekalnes»,viesusuzņems
tāsīpašnieceunilggadējaagronome
InāraPakalna.Inārairvienanone
daudzajām sertificētu kartupeļu
šķirņusēkluražotājāmLatvijā.
Pasākumapirmajā daļā no plkst.

11.00 līdz 13.00notiks semināra jeb
izglītojošādaļa,kurāsemināravadī
tāji informēs par tradicionālajām
lauku lietām, pārrunās globālus,
zemniekiem aktuālus jautājumus,
diskutēsparproblēmāmnozarē, kā
arīapskatīsdažādusproduktus.Pie
dalīsies arī lauksaimnieku sadarbī
baspartneriSIA«Bayer» lauksaim
niecībuapkalpojošādaļa, SIA«Ber
ner»,SIA«Agrimatco»,SIA«NOREX
NORIKA»unciti.
Otrajā daļā, no plkst. 13.00 līdz

15.00,notikslaukuapskate(kartupe
ļu,labības,rapšu,u.c.),tiksdarbināts
kombains.
Trešajā,saviesīgajādaļā,noplkst.

15.00 līdz 17.00visi aicinātiuzdis
kusiju, būs iespēja salīdzināt dažā

daskartupeļušķirnes,notiksdegus
tācijas.
«No pasākuma sagaidu to, ka

zemnieki sapratīs, cik labi tomēr ir
stādītaugstaskvalitātessēklumate
riālus», stāsta pasākuma rīkotāja,
Valkas novada domes kooperācijas
speciālisteSniedzeRagže.«Otrkārt,
mumsirsvarīgiparādītnovadazem
nieku sasniegumus. Treškārt, mēs
gribam popularizēt ideju, ka, cītīgi
strādājot laukos, var arī labi nopel

nīt»,uzsverSniedze.
Pasākumu plānots pārvērst par

tradīciju,tāmērķisirveicinātnova
da atpazīstamību, veicināt lauk
saimniecībasatīstībunovadā,kāarī
piesaistītjauniešusdarbamlaukos.
PasākumuorganizēValkasnova

dadomesadarbībāarLatvijasLau
kukonsultācijuunizglītībascentru,
Z/S «Piekalnes» un SIA «NOREX
NORIKA».v

Teksts: Valkas novada 
domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Zane Brūvere

Tiekamies«Melodiskāsmūzikas
svētkos»Valkasbrīvdabasestrādē!
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Jāņa Cimzes dzimšanas dienā, 3.
jūlijā, plkst.19.00 uz koncertuCimzes
seminārāaicina«SinfonietaRīga»stī
gukvartets.Pasākumalaikānotiksarī
J.Cimzes veltītās pastmarkas atklāša
nasprezentācija.
Kopš izveidošanās 2007. gadā kvar

teta sastāvs ir piedzīvojis izmaiņas.
Šobrīd kvartetā muzicē: KRISTIĀNA
ŠĪRANTE (Ivijole),AGNESEKANNI
ŅALIEPIŅA(IIvijole),ARTŪRSGAI
LIS(alts),KĀRLISKLOTIŅŠ(čells).

LaiarīSinfonietaskvartetssavāre
pertuārāietverskaņdarbusnopraktis
kivisiemmūzikasvēsturesperiodiem,
kad vien stīgu kvartetam rakstīja un
iesaistās projektos, kuri pārkāpj aka
dēmiskās mūzikas slieksni, visērtāk
ansamblisjūtasmūsdienumūzikā.No
zīmīgavietakvartetarepertuārāirlat
viešumūsdienukomponistudarbiem.
Sinfonieta Rīga stīgu kvartets ticis

nominētsLatvijasLielajaimūzikasbal
vai2007kategorijāGadadebija.Vairāk
informācija par stīgu kvartetu: www.
sinfonietariga.lvv

J.Cimzesseminārāmuzicēs
«SinfonietaRīga»stīgukvartets

Teksts: Gundega Veinberga
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19.maijā notika Valkas novada
domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēde, kurā izvērtēja Valkas
novadadomeskultūrasprojektufinan
sēšanas konkursam iesniegtos pietei
kumus.
Pavisambija iesniegti 5pieteikumi,

visiatbilstošikonkursaNolikumapra
sībām.Pēckomitejasvērtējumatikaat
balstītivisiiesniegtieprojekti,tādējādi
torealizācijaiparedzotEUR1358kon

kursam plānotā finansējuma. Daļai
projektunetikapiešķirtspilnspieprasī
taisfinansējumaapjoms.
Atbalstītie projekti: «Valkas novada

mazpulku Rudens forums «LABO
DARBUGADS2014»»–biedrība«Lat
vijasMazpulki»;«RīgaPekinaRīga»
–biedrība«AtbalstsValkai»;«Domaiz
gaismovārdu»–biedrība«ValkasDā
mu klubs»; «Trin, Jānīt, izkaptiņu» –
Kārķupagastainiciatīvasveicināšanas
biedrība«Ugunspuķe»;«CeļšuzGais
maspili»–IevaZariņa.v

7.jūnijā uz svinīgu noslēgu
ma pasākumu aicināja vizuālo
darbu konkursa «Jāņa Cimzes
Dziesmurota»laureātus.
At īmējot skolotāja, latviešu

mūzikasdarbiniekaJāņaCimzes
200gadujubileju,ValkasMākslas
skolasadarbībāarValkasnovada
domiunLatvijasNacionālokul
tūrascentru, rīkojaLatvijaspro
fesionālāsievirzesmākslasskolu
audzēkņuvizuālodarbukonkur
su,uzkurutikaaicinātipiedalī

ties profesionālās ievirzes māk
slasskoluaudzēkņivecumāno9
līdz18gadiem.
46 Latvijas novadu Mākslas

skolaskonkursamiesūtījušas465
bērnudarbus–gleznojumus,zī
mējumus un grafikas, kas radīti
iedvesmojotiesnolatviešuuncit
tautu koru dziesmu krājumā
«DZIESMU ROTA» publicētām
J.Cimzeslatviešutautasdziesmu
apdarēm.
Darbi būs apskatāmi Valkas

kultūras namā un Valkas Māk
slasskolālīdzaugustabeigām.v

[
Apbalvovizuālodarbu
konkursalaureātus

Teksts: Maruta Stabulniece

Valkas novada dome Jāņa
Cimzes godināšanas un viņa
darbībaspopularizēšanasnolūkā
irizdevusikompaktdisku«Jānim
Cimzem–200».Diskāretrospek
tīvāveidāarkoramūzikuirparā
dītaJāņaCimzesdaiļradekultū
rasmantojumanolūkā.
Repertuārā iekļautās tautas

dziesmu apdares var iedalīt no
sacīti trīsgrupās,kurustarpā ir
ganVispārējoslatviešuDziesmu
svētkos skanējušas Jāņa Cimzes
tautasdziesmuapdares,ganpla
šuat inībuneieguvušaslatviešu
tautasdziesmuapdares.
RepertuārāiekļautasJāņaCim

zeslatviešutautasdziesmuapda
res (neierastāvaipiemirstā jubi
lāraharmonizējumā)vīrukorim,
kas bija pirmais / pamata kora
veids,uzkurabalstījāsmūsuko
rumūzikas atīstība un dziedā
šanastradīcijakopumā.
Lielākāprogrammasdaļas at

vēlēta jauktā kora balsu saliku
mam,kuram JānisCimze apda
rinājisnozīmīgu latviešutautas
dziesmu, kas aktuālas gandrīz
pusgadsimtuunjoprojāmlabiat
pazīstamas.
Vienlaikus kompaktdiskā at

rodamasarīplašākamklausītāju
lokam nezināmas latviešu tau
tasdziesmas un to apdares, kas
būtu pelnījušas biežāku to iz

mantojumuikdienā.
Kāsavaveidapateicībaparie

guldīto darbu latviešu tautas
dziesmas un kormūzikas atīstī
bā,kāarīskaistadāvana200.jubi
lejā, skaņu ieraksta repertuāra
noslēgumā ir trīs mūsdienu
komponistu – R.Paula,M.Brau
na, S.Mences (šī brīža latviešu
tautaizīmīguskaņražu)skaņdar
bi Jāņa Petera īpaši šim notiku
mam radītā dzejas ciklā «Stiprā
pils–Dziesmurota»,kaspirmat
skaņojumā skanēja latviešu un
igauņu dziesmu dienā «Cimzes
kods»31.maijāValkasbrīvdabas
estrādē.
Kompaktdiskspapildināts lat

viešuunangļuvalodāarValkas
novadpētniecības muzeja speci
ālistesLigitasDrubiņasinformā
cijuparUNESCOsvinamodienu
kalendārā iekļautā Jāņa Cimzes
darbību.
Dziesmaskāarīpirmatskaņo

jumus, izpildīja XXV Vispārējo
latviešu dziesmu un XV Deju
svētku Lielās balvas ieguvējs,
Latvijas Kultūras akadēmijas
jauktais koris SÕLA (diriģents
KasparsĀdamsons).
Paldiesparfinansiāluatbalstu

Valsts Kultūrkapitāla fondam,
SIA «Valmiermuižas alus», AS
«Latvijasvalstsmeži»,Vidzemes
plānošanasreģionam.
Kompaktdiskusvariegādāties

ValkasTūrismabirojāunValkas
novadpētniecībasmuzejā.v

DomeizdodJ.Cimzem
veltītukompaktdisku

Teksts:  Lī ga Lā ne, Val kas no va da 
do mes kul tū ras dar ba or gan zi ato re

J.Cim zes 200 ga du ju bi le ja

Kultūrasprojektufinansēšanas
konkursāatbalstītivisi
iesniegtieprojekti

Teksts: Lī ga Lā ne
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Kristīni pirmo reizi ie
vēroju«Sporta laureāta»ap
balvošanas ceremonijā. To
vakar jaunā sieviete tik labi
vadījapasākumu,kaneviļus
iedomājos–viņatiktuviegli
galā ar jebkuru uzdevumu.
Jaunie darba pienākumi
Sporta un jaunatnes daļas
vadītājasamatānoteiktiiriz
aicinājums, bet, manuprāt,
Kristīnei darbos palīdz per
sonīgais šarms, intelekts un
nezūdošsoptimisms.
«Pirms sāku strādāt Val

kas novada domē, strādāju
«Vidzemesslimnīcā»«Vidze
mes Rehabilitācijas centrā»
ValmierāunValkāparfizio
terapeiti.Šobrīdturpinustrā
dāt Valkas slimnīcā jau pēc
darba dienas beigām domē.
Aprīlī ieguvu sertifikātu fi
zioterapijas specialitātē un,
lai to nezaudētu, jāturpina
nostiprināt gūtās iemaņas.
Arī šisdarbs ir sirdij tuvs–
palīdzēt cilvēkiem kustēties
kvalitatīvāk, mazināt sāpes,
uzlabotpašaprūpiunmudi
nātdzīvotveselīgāk,atrodot
katram piemērotu fizisku
aktivitāti,»stāstaKristīne.

Kādas ir tavas sajūtas,
sākot pildīt jaunos darba
pienākumus?
Sajūtasnovienaspusesir

pozitīvas, jo viss ir pilnīgi
jauns. Patīkami, ka man ir
kolēģisMārisKoops,kuram
allaž varu pajautāt neskaid
ros jautājumus. Pirms sāku
strādātpardaļasvadītāju,se
koju līdzi sporta aktualitā
tēmnovadāunaktīvipieda
lījos sporta pasākumos. Ie
spējurobežāstrenējos,uztu
ru sevi formā, bet gribētos,
lai vairāk cilvēku nāktu uz
stadionuskriet,vingrot.Ru
nājotpar jaunatnes lietām–
šobrīd interesējos, sekoju
līdzi tam, kasnotiek blakus
novados. Meklēju labākās
idejas,kurasmēsvarētupār
ņemtValkasnovadā.

Ko tugribētuatstātne
mainīguunkomainīt, uz
labot?
Par sportu – brīnišķīgs ir

skriešanas seriāls «Opti
mists». Tas ir kā novada zī
molsun ir vienīgaisEiropā,
manuprāt,patpasaulē,tasti
kai būtu jāpapildina. No
jaunākiem pasākumiem –
Valkasčetrcīņa, turgribētos
iesaistītne tikainovada,bet
citus Latvijas iedzīvotājus.
Tāpēctagadaktīvistrādājam
pie šīs disciplīnas populari
zēšanas.Šīgadasacensībām
jau pieteikušies dalībnieki
no Valmieras un Smiltenes.
Šogad arī vairākpiestrādāts
piemārketinga.Valkasnova
da sporta aktivitātēs iesais
tām pagastu sporta organi
zatorus.Priecē,kaarīturat

dzimst aktīva sporta dzīve.
Ceru,ka jauniesportaorga
nizatori Ērģemē, Vijciemā,
Kārķos, Valkas pagastā un
Zvārtavārealizēssavasiece
res.Nākotnēbūtujāorganizē
lielāki sporta pasākumi, lai
novadavārdsizskanLatvijas
mērogā. Tas pamazām arī
notiek,sadarbojotiesarigau
ņupusessportistiemunpa
sākumu rīkotājiem. Mēs at
rodamiesunikālāvietā–vie
tā,kursākasLatvija.Pasāku
mi,kuriveidotikopāarigau
ņiem, sportistam piedāvā
ekskluzīvu iespēju atrasties
vienlaicīgidivāsvalstīs.
Par jaunatnes lietām –

Jauniešu biroju esam ne
daudz pārveidojuši, lai tas
kļūtu draudzīgāks. Ir iecere
vairāk rakstīt projektus, lai
labiekārtotu Jauniešu biroja
apkārtni.Vairākgaidāmide
jasnojauniešiempašiem.Šo
brīdirtā,kajauniegribvisu
gatavu,betmēsvēlētosinici
atīvunoviņiem.

Kā noturēt jauniešus
novadā?
Tas atkarīgs, vai šeit būs

jaunas darba vietas. Ja būs,
jauniešipaliks.Katrāziņāvi
ņi atgriezīsies uz sporta un
kultūras pasākumiem, at
brauks atpūsties uz Valku
brīvdienās.

Kā ar ekstrēmu sporta
veidu atīstīšanu novadā,
piemēram,skeitbordu?
Būtu vajadzīgs treneris,

kasspētutomācītunatīs
tīt. Mums trūkst treneru.
Vēl aizvien meklējam fut
bola un šaušanas treneri.
Jaunie speciālisti neatgrie
žas, jo viņiem primārais
kritērijsiralga,tādēļnereti
pēcstudijāmaugstskolā,tie
paliekgalvaspilsētā vai tās
tuvumā, kur atalgojums ir
augstāks. Esmu ievērojusi
skeitbordalaukumājaunie
šus trenējamies, gribētos,
laikādsuzņemasiniciatīvu
– jauniešiem pamācīt skeit
bordu.Espar to ļoti priecā
tos!Katrsdrošivarnāktpie
manis ar savām idejām.Arī
mumspašiem,ganjaunatnes
lietu jomā, gan sportā  ir
daudzidejas.Katrāziņācen
tīsimiesuzlabot esošo pasā
kumu kvalitāti, lai tie, kuri
atbraucnocitiemnovadiem,
gribētuatgrieztiesunpieda
līties sacensībasatkalunat
kal.

Vaišobrīd irvairākpo
zitīvāvaikritikas?
Tā nereti ir, ka skabargu

citaacīierauga,betsavābaļ
ķineredz.Kritikapalīdzsa
skatītlietas,kurasvajadzētu
uzlabot,betjāatceras,kapil
nīgivisuperfektiizdarītnav
iespējams. Vienmēr būs ne
apmierinātie. Tās lietas, ku

ras neizdodas, cilvēki ierau
gakāpirmās,īpašimazāpil
sētā.

Kas jauniešus interesē
visvairāk?
SeptembrīValkasjauniešu

birojā būs jauno biedru uz
ņemšana, mēs vēl tiksimies
unrunāsim.Šobrīdizskatās,
kakultūrajauniešusinteresē

visvairāk.Jāat īst,kajaunie
šu vidū pietrūkst līderu.
Vienmēr ir kāds, kas uzņe
mas par daudz, un pārējie
ņemto,koviņiemdod.Nav
tādu, kas būtu līdzatbildīgi,
uzņemtos iniciatīvu noteik
tāssituācijās.Tāsirmanasšī
brīžadomas,kuraslaikagai
tāvarmainīties.
Valkas jauniešu biroju ik

dienāapmeklē15–20cilvē
ku, Kārķos jaunieši centru
apmeklē mazāk, jo tur ir
daudzmazākiedzīvotāju.
Zvārtavāaktīviarbērniem

unjauniešiemdarbojasKris
tiānaBrolīte. Jauniešiemva
jagmotivāciju,javiņiembūs
interesanti – viņi atnāks uz
piedāvātajām nodarbībām
vaiaktivitātēm.
Strādāsim, redzēsim, kā

būs, ilūzijunav.Šobrīdsitu

ācijuizzinu,mācos,darbojos,
nokritikasnebaidos.Uzska
tu,kaarpacietību,neatlaidī
buunsmagudarbuvargūt
panākumus, neskatoties uz
esošajiemapstākļiem.
Galvenais ir būt optimis

tam.Viss,kasnotiek,notiek
uzlabu.
Būsimaktīviun līdzatbil

dīgi,tikaitadspēsimgūtpa
nākumus!v

3[
Aroptimismudzīvēundarbā

IntervijaarSportaunjaunatnesdaļasvadītājuKristīniKaroli

Numura INTERVIJATeksts un foto: Valkas novada 
domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Zane Brūvere

[
Brīnišķīgsir
skriešanasseri
āls«Optimists».
Tasirkānovada
zīmolsunirvie
nīgaisEiropā,
manuprāt,pat
pasaulē,tastikai
būtujāpapildina.

Ar optimismu un mērķtiecību gan dzīvē, gan darbā – Sporta un jaunatnes daļas vadītāja Kristīne Karole

Kopā ar Vidzemes Re ha bi li tā ci jas cen tra kolēģiem

Kristīne Valmieras maratonā 2012.gadā, pieveikusi 
10 km «Nike» skrējienu
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•	 Palielināt sabiedrības ar ierobe
žotu atbildību «Valkas Namsaim
nieks» pamatkapitālu. Sabiedrības
pamatkapitālu palielināt, palielinot
esošokapitāladaļu skaitu,pamato
jotiesuzdalībniekamantiskajiemie
guldījumiem Sabiedrības pamatka
pitālāEUR485 697apmērā.
•	 Pēc pamatkapitāla palielināša
nas Sabiedrības pamatkapitāls ir
EUR 1 071 792 apmērā, kas sastāv
no1 071 792kapitāladaļām.Vienas
kapitāla daļas nominālvērtība ir
EUR1.
•	 Izbeigt Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību «VALKAS PILSĒTAS TIR
GUS»darbībuunuzsāktlikvidāciju.
•	 Apstiprināt saistošosnoteikumus
Nr.14«GrozījumiValkasnovadado
mes 2012.gada 23.februāra saistoša
jos noteikumosNr.9 «Parmateriālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecā
kiem»».
•	 SaistošosnoteikumusNr.14«Gro
zījumi Valkas novada domes 2012.
gada23.februārasaistošajosnoteiku
mos Nr.9 «Par materiālo pabalstu
jaundzimušobērnuvecākiem»»triju
dienulaikāpēcparakstīšanasrakst
veidānosūtītVidesaizsardzībasun
reģionālāsatīstībasministrijai.
•	 Apstiprināt  izcenojumu automa
šīnas «Citroen Berlingo», valsts re
ģistrācijasNr.HE659 izmantošanai
EUR0,25parkilometruunEUR8,35
parstundubezPVN.
•	 Apstiprināt  izcenojumu automa
šīnas«VWTransporter.valstsreģis
trācijasNr.JJ4326arkravaskastiiz
mantošanaiEUR0,38parkilometru
unEUR9,64parstundubezPVN.
•	 Apstiprinātizcenojumumetinātā
japakalpojumamEUR7,70parstun
dubezPVN.
•	 Apstiprināt izcenojumu atslēdz
nieka pakalpojumam EUR 6,42 par
stundubezPVN.
•	 ApstiprinātizcenojumuKārķupa
matskolas sporta halles nomai par
vienu stundu –EUR6,61 bezPVN,
mācībuklasesnomaiparvienustun
du–EUR2,48bezPVN,datorklases
nomaiparvienustundu–EUR3,63
bezPVN,telpunomainometnesvie
nam dalībniekam par diennakti –
EUR1,65bezPVN,aktuzālesnomai
par vienu stundu – EUR 3,31 bez
PVN,ēdināšanaspakalpojumusnieg
šanai nometņu vajadzībām četrām
ēdienreizēm,atbilstošikonkrētāsno
metnes specifikai no EUR 4,00 līdz
EUR15,00(pēcpievienotāskalkulā
cijas), izcenojumu telpu īrei skolas
ēdnīcāparvienustundu–EUR2,48
bez PVN, izcenojumu nakšņošanai
vienai personai par vienu nakti  –
EUR1,24bezPVN.
•	 Paraudzēkņuuzņemšanuvasaras
grupās pirmsskolas izglītības iestā
dē «Pasaciņa» iestādes vadītājai iz
veidotKomisiju,kurāiekļautSociālā
dienestadarbinieku.
•	 Noteikt,kaaudzēkņuskaituvasa
rasgrupāsnosakaKomisija.
•	 Vasaras grupu komplektēšanā
pirmsskolasizglītībasiestādē«Pasa
ciņa»ievērotšāduskritērijus:
–iestājotiesirjāveicpriekšapmaksa;
–uzņemt,javecākiirnokārtojušivi
susiepriekšējosmaksājumus.

•	 Piešķirt finansiālu atbalstu EUR
150,00 grāmatas «Latvijas novadu
dārgumi»izdošanai.
•	 PiešķirtEUR500U9grupasdalī
baifutbolaturnīrāZviedrijānospor
tapasākumiemparedzētiemlīdzek
ļiem.
•	 Apstiprināt valsts mērķdotācijas
sadali Valkas novadā 2014.gadam
mācībulīdzekļuunmācībuliteratū
rasiegādei.
•	 Piedalīties programmas «Inteli
ģenta Enerģija Eiropai» projektā
«PRIMES»(Zaļaisiepirkumspašval
dībās, lai sasniegtu energoefektīvu
rezultātu).
•	 Apstiprināt aktualizēto «Valkas
novadaatīstībasprogrammas2010.
– 2016.gadam (ar 2014.gada grozīju
miem)galīgoredakciju».Aktualizē
toValkasnovadaatīstībasprogram
mas 2010.2016.gadam galīgo redak
cijunodotVidzemesplānošanasre
ģionam atkārtota at inuma saņem
šanai, iesniedzot elektroniski nosū
tot uz elektronisko epasta adresi
vidzeme@vidzeme.lv. Paziņojumu
par aktualizētās novada atīstības
programmu2010. – 2016.gadamap
stiprināšanu publicēt pašvaldības
mājaslapāwww.valka.lvunlaikrak
stā«ValkasNovadaVēstis».
•	 Nodotdomesfunkcijas,kassaistī
tasarmedībutiesībulietošanasjau
tājumu izskatīšanu, Valkas novada
Medībukoordinācijaskomisijai.
•	 ApstiprinātValkasnovadapašval
dības2013.gadapubliskopārskatu.
•	 Apstiprināt  izcenojumu tirgotā
jiem,kastirgojasValkaspilsētastir
gusteritorijāungadatirgosšādāap
mērā:
1.1. nojumē: dārzeņi, stādi, ziedi,
adījumi,mežaveltes,parvienugal
du(2,4m)tirdzniecībasvietaNr.1–
8;14–18–EUR4,13bezPVN;
1.2. nojumē: dārzeņi, stādi, ziedi,
adījumi,mežaveltes,parvienuvietu
(0,80m)tirdzniecībasvietaNr.1–8;
14–18–EUR1,24bezPVN;
1.3. beznojumes:dārzeņi,stādi,zie
di, adījumi, meža veltes, par vienu
galdu(2,4m)tirdzniecībasvietaNr.9
–13;19–23;24–26–EUR2,48bez
PVN;
1.4. beznojumes:dārzeņi,stādi,zie
di, adījumi, meža veltes, par vienu
vietu(0,8m)tirdzniecībasvietaNr.9
–13;19–23;24–26–EUR1,24bez
PVN;
1.5. beznojumes:dārzeņi,stādi,zie
di, adījumi, meža veltes, par vienu
papildus galdu tirdzniecības vieta
Nr.9–13;19–23;24–26–EUR2,07
bezPVN;
1.6. uzlaukumanomašīnas–EUR
4,13bezPVN;
1.7. uzlaukumaargrāmatām–EUR
4,13bezPVN;
1.8. uz laukuma ar mūzikas ierak
stiem–EUR6,61bezPVN;
1.9. uzlaukumamājražotājiem(sud
raba izstrādājumi, bižutērija, pinu
mi, koka izstrādājumi) – EUR 2,48
bezPVN;
1.10. uz laukuma sabiedriskajai ēdi
nāšanai–EUR11,98bezPVN;
1.11. bez nojumes: rūpniecības pre
ces,pārtikaspreces,parvienugaldu
(2,4m)tirdzniecībasvietaNr.9–13;
19 – 23; 24; 25; 26 – EUR 6,20 bez

PVN;
1.12. bez nojumes: rūpniecības pre
ces, pārtikas preces, no mašīnas –
EUR6,20bezPVN;
1.13. paviljonā:vienavieta(Nr.1–5)
pārtikaspreces–EUR6,20bezPVN;
1.14. paviljonā: viena vieta (Nr.6; 7)
dārzeņi–EUR2,48bezPVN;
1.15. ar zemenēm un medu: viena
vieta–EUR2,48bezPVN;
pārtikastirgotājiempaviljonāpariz
mantotoelektroenerģiju–EUR3,72
bezPVNmēnesī.
•	 Atbalstīt Biedrības «Latvijas Poli
tiskirepresētoapvienība»organizē
to salidojumu 2014.gada 16.augustā
Ikšķilē, piešķirot EUR 70,00 dalības
maksassegšanai,pēcpiestādītārēķi
na.
•	 Atbalstīt izstrādāto projektu «Ēr
ģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa re
konstrukcija – restaurācija», kas ie
sniegtsLRKultūrasministrijā3.4.3.3.
aktivitātes«Atbalstskultūraspiemi
nekļu privātīpašniekiem kultūras
pieminekļusaglabāšanāuntosociāl
ekonomiskā potenciāla efektīvā iz
mantošanā» 6.kārtā. Projekta atbal
stīšanasgadījumānodrošinātnepie
ciešamolīdzfinansējumu50%noko
pējām projekta atiecināmajām iz
maksāmjebEUR37 450,00.
•	 Apstiprināt pārrēķinātos maksas
pakalpojumu izcenojumus (bez
PVN) par Valkas novada pašvaldī
bas iestāžu (izņemot Bibliotēkas un
Valkas novadpētniecības muzeju)
sniegtajiem pakalpojumiem par bi
rojatehnikasizmantošanu.
•	 Apstiprināt «Valkas novada Ilgt
spējīgasenerģijasrīcībasplāns2014.
–2020.gadam».
•	 Apstiprināt Noteikumus Nr.10
«Grozījumi Valkas novada domes
2012.gada27.septembraNoteikumos
Nr.2 «Kārtība, kādā Valkas novada
dome piešķir stipendijas studējo
šajiemnovadajauniešiem».
•	 Noteikt 2014./2015. akadēmiskajā
gadā kā atbalstāmās studiju pro
grammas:

1.1.vispārējās izglītības skolotājs ar
specializāciju bioloģija un/vai ķī
mija;
1.2.mūzikas pedagogs ar specia
lizācijuvokālaispedagogs,akordeo
na spēle, sitaminstrumentu spēle,
pūšaminstrumentu spēle vai kla
vierspēle;
1.3.fizioterapeits;
1.4.izglītībaspsihologs;
1.5.citanovadamnepieciešamāspe
cialitāte (igauņu valodas skolotājs,
sociālaispedagogs).
•	 Apstiprināt nolikumu Nr.9 «Val
kas pilsētas speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes «Pumpuriņš»no
likums».
•	 Piešķirt EUR 1500,00 volejbola
kluba«Valka»dalībaiLatvijas1.līgas
sacensībās no sporta pasākumiem
paredzētiem līdzekļiem 2014.gada
budžeta.
•	 Atbalstītsportanometnesrīkošanu
Kārķosno2014.gada3.jūlijalīdz2014.
gada 13.jūlijam, apmaksājot ēdinā
šanas izdevumus EUR 1750,00 no
sporta pasākumiem paredzētiem
līdzekļiem.
•	 IzdarītValkasnovadadomes2013.
gada31.oktobra sēdes lēmumā«Par
centralizētā tīklāpiegādātāssiltum
enerģijas cenuValkaspilsētā» (pro
tokolsNr.20,4.§)šādugrozījumu:
1.1.Izteiktlēmuma13.punktapirmo
teikumušādāredakcijā:
«Noteikt maksu juridiskām per
sonām, kurām līgums par siltum
enerģijaspiegādinoslēgtsarValkas
novadadomi,paruzstādīto siltum
mezglu apkalpošanu 2,85 EUR (Ls
2,00)mēnesībezPVN.»
•	 ApstiprinātValkasnovadadomei
piederošajā īpašumā ielu tirdzniecī
baivienas tirdzniecībasvietascenu
EUR 3,30 (bez PVN). Apstiprināt
elektrības pieslēguma cenu vienai
vietai–EUR4,13.Noteikt,kavienas
tirdzniecības vietas platība ir 3 x 3
metri. Platības ierobežojums neat
tiecasuzatrakcijuizvietošanu.v
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In for ma tīvs pie li kums
MAKSAPARVALKASNOVADADOMES

sniegtajiemmaksaspakalpojumiem
(izņemotBibliotēkasunValkasnovadpētniecībasmuzeju)

N.p.k. Pakalpojumaveids
(Birojatehnikaslietošana)

Summa
arPVN
EUR

1.

Kopēšana(melnbaltā):
1.1.A4formātalapasvienapuse
1.2.A4 formātalapasabaspuses
1.3.A3formātalapasvienapuse
1.4.A3formātalapasabaspuses

0,07
0,10
0,14
0,21

2.

Informācijasizdruka:
2.1.melnbaltāA4 formātalapasvienapuse
2.2.krāsaināA4 formātalapasvienapuse
2.3.melnbaltāA3formātalapas vienapuse
2.4.krāsaināA3formātalapasvienapuse

0,07
0,22
0,17
0,34

3.
Faksanosūtīšana:
3.1.novadarobežās1lpp.
3.2.valstsrobežās1lpp.
3.3.uzārzemēm1lpp.

0,24
0,36
2,84

4. Faksasaņemšana:
1lappuse 0,14

5.
Laminēšana:
5.1.A4 formātalapa
5.2.A3formātalapa

0,71
1,43

6. IesiešanaglancētosvākosariekārtuUnibid 2,56

2014.gada29.maijāValkas
novadadomessēdēpieņemtielēmumi
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SaskaņāarValkasnovadadomes2014.gada29.maijalē
mumu(sēdesprotokolaizrakstsNr.7,11.§.)«Paraktualizētās
Valkasnovadaatīstībasprogrammas 2010. – 2016.gadam
galīgās redakcijas apstiprināšanu»un «Reģionālās atīstī
baslikumu»plānošanasreģionssniedzat inumuparatīs
tībasprogrammasatbilstībureģionālālīmeņateritorijasat
tīstībasplānošanasdokumentiem,kāarīatīstībasplānoša
nas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem ak
tiem.Valkasnovadadome,saskaņāar2014.gada31.janvāra
Vidzemes plānošanas reģiona at inumu, ir ņēmusi vērā
plānošanasreģionaizteiktosiebildumusunveikusinepie
ciešamoslabojumusatkārtotaat inumasaņemšanai.
Atīstībasprogrammas2010.–2016.gadamaktualizācija,

veikta atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa atīstības doku
mentosdefinētajiemstratēģiskajiemmērķiemunprioritā
tēm.Dokumentuveidovairākudaļukopums:
1)	 Pašreizējāssituācijasraksturojumsunanalīze(situācijas
apzināšana).
2)	 Stratēģiskāsdaļa.
3)	 Rīcību(investīciju)plāns.
4)	Atīstībasprogrammasieviešanasuzraudzībasplāns.
PlānošanasdokumentuizstrādājaValkasnovadadome,

ņemotvērāValkasnovadadomesnodaļuunstruktūrvie
nību ieteikumus, apkopojot sabiedriskajās apspriešanās
uzklausītosieteikumusuniebildumus.v

Paziņojums«ParaktualizētāsValkas
novadaatīstībasprogrammas2010.
–2016.gadamgalaredakcijas
nodošanuplānošanasreģionam

at inumasaņemšanai»

2014.gada 13.jūnijā,Valkā,Valkasnova
dadomēstarpValkasnovadadomiunSIA
«Halle B», reģ.Nr. 40003296208 tika parak
stīts būvdarbu līgums «Ūdenssaimniecības
infrastruktūras atīstība. Centralizētās
ūdensapgādesunkanalizācijastīklu,kanali
zācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā
urbumarekonstrukcijaValkasnovadaĒrģe
mesciemā».
Līgums tiks īstenots Eiropas Reģionālās

atīstības fonda līdzfinansētā projekta
«ŪdenssaimniecībasatīstībaValkasnovada
Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā», Nr.
3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/120ietvaros.
Līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt

esošāartēziskourbumu«Skola»,ierīkot2ka
nalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu pār
sūknēšanaiunpaplašinātūdensapgādesun
kanalizācijastīkluciemateritorijā.
BūvuzraudzībuobjektāveiksSIA«BaltLi

neGlobe»reģ.Nr.40003780856,betautoruz
raudzībuSIA«RemPro»reģ.Nr.41503041904,
kas2013.gadāizstrādājatehniskoprojektu.
Līguma kopējās izmaksas ir 658 801,80

eiro,425 000,00eironoatiecināmāmizmak
sām finansē Eiropas Reģionālās atīstības
fonds, savukārt,75 000,00eironoatiecinā
mām izmaksām tiek segtinopašvaldības /
finansējumasaņēmējalīdzekļiem.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un no

tekūdeņusavākšanasunatīrīšanaskvalitā
tesuzlabošanaunūdenssaimniecībaspakal
pojumu pieejamības paplašināšana, nodro
šinot kvalitatīvudzīvesvidi, samazinotvi
despiesārņojumuunūdenstilpjueitrofikāci
ju,sekmējotūdensresursuunenergoresursu
racionāluizmantošanu.
Projekta «Ūdenssaimniecības atīstība

Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes
ciemā», Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/
120/109 kopējās atiecināmās izmaksas ir
500 000,00eiro,notām425 000,00eirofinan
sē EiropasReģionālāsAtīstības Fonds, bet
atlikušo daļu sedzfinansējuma saņēmējs –
Valkasnovadadome.
Pēcinformācijasparūdensapgādesunka

nalizācijas tīklu būvniecību lūdzu vērsties
Ērģemes pagasta pārvaldē («Pūcītes», Ērģe
me, Ērģemes pag., Valkas novads, tālr. 
64725225)vaiValkasnovadadomesAtīstī
basunprojektudaļā(Semināraielā9,Valka,
tālr.64722236).v

Noslēgtsbūvdarbulīgumspar
Ērģemesciemaūdenssaimniecības

infrastruktūrasobjekturekonstrukciju

Teksts:  Edu ards Iv ļevs, Val kas no va da do mes 
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PROJEKTU«ŪDENSSAIMNIECĪBASATTĪSTĪBAVALKASNOVADA
ĒRĢEMESPAGASTAĒRĢEMESCIEMĀ»LĪDZFINANSĒEIROPASSAVIENĪBA.

FINANSĒJUMASAŅĒMĒJSŠĪPROJEKTA
IETVAROSIRVALKASNOVADADOME.

PROJEKTAADMINISTRATĪVĀS,FINANŠUUNTEHNISKĀS
VADĪBASUZRAUDZĪBUNODROŠINALRVIDESAIZSARDZĪBASUN

REĢIONĀLĀSATTĪSTĪBASMINISTRIJA.
IeguldījumsTavānākotnē!

EIROPASSAVIENĪBA

•		ŅemtaizņēmumulīdzEUR219 038,42apmērāinves
tīcijāmValkasnovadaizglītībasiestāžuinfrastruktūrasun
materiālāsbāzesuzlabošanainoLRValstskasesaratlikto
aizņēmumaatmaksu.
•		 Ņemt aizņēmumu līdz EUR 90 316,31 apmērā izdevu
miemValkasnovadaprioritāroinvestīcijuprojektuīstenoša
nainoLRValstskasesaratliktoaizņēmumaatmaksu.
•		 ŅemtaizņēmumulīdzEUR119 291,16apmērāinvestīci
jāmValkasnovadaceļu,ieluatjaunošanai–«Gājējuietves
renovācija Rīgas unAusekļa ielās, Valkas pilsētā» no LR
Valstskasesaratliktoaizņēmumaatmaksu.v

2014.gada16.jūnijāValkas
novadadomesārkārtassēdē

pieņemtielēmumi

31.maijā  darba vizītē Valkā
ieradās Ministru prezidente Laim
dotaStraujuma.TikšanāslaikāVal
kā novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis izklāstīja, ar kādām
problēmām sastopas robežpilsēta
Valka.Pašvaldībasvadītājsaicināja

L.Straujumuatbalsītceļaposmauz
A3šosejas(noRīgas–Zemgalesie
lukrutojumalīdzIndrānuielai)Val
kas pilsētā rekonstrukciju, runāja
parmedicīnaspakalpojumupieeja
mībuValgasslimnīcāLatvijasiedzī
votājiem un Valgas arodskolas lat
viešu grupas finansēšanu. Tāpat
V.A.Krauklisaicinājavērstuzmanī
buuzīpašoValkaspilsētasģeogrā

fisko stāvokli un atbalstīt dažādus
IgaunijasunLatvijaspārrobežusa
darbības projektus tieši Valkai un
Valgai, pilsētām, kurām tas būtu
visvairāknepieciešams.
Pēc tikšanās novada domē mi

nistru prezidente L.Straujuma ap
meklēja Valkas novadpētniecības
muzeju,kurapskatījaizstādiveltī
tuJānimCimzem,vēlāknolikazie

duspieJ.Cimzespieminekļa,godi
notizcilātautasdziesmuapkopotā
ja, latviešu koramūzikas pamatli
cējaunprofesionālāsmūzikasaiz
sācēja 200.jubilejasgadu.Noslēgu
mā L.Straujuma devās uz Valkas
brīvdabasestrādi,kuruzrunājaliel
koncerta«Cimzeskods»dalībniekus
–ap2000dalībniekunoLatvijasun
Igaunijas.v

Teksts: Gundega Veinberga
Foto: Inguna Medne

ValkāviesojāsMinistruprezidenteLaimdotaStraujuma

L.Straujuma tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli Laimdota Straujuma uzrunā lielkoncerta dalībniekiem



 Nr. 56 2014.gada 26.jūnijā

Vasarājauniešubirojā
nepavisam nevalda klu
sums.Aktīvi norisināsda
žādi turnīri. Jauniešivecu
māno13līdz25gadiemir
aicināti sacensties un pār
baudīt savas prasmes gal
da tenisā, «Duraka» kāršu
spēlē, kā arī novusā. Trīs
turnīri, katrs ar pieciem
posmiemnorisināsiesjūni
jā un jūlijā. Reģistrēšanās
katram posmam sākas
stundu pirms tā sākuma.
Visi posmi sākas 16.00.
Jauniešu birojs aicina da
lībniekusSemināraielā27,
Valkā. Pirmie posmi jau ir
norisinājušies,unpēctiem
rezultātiirsekojoši.
«Durakā»: 1.vieta – Na

dīneLūsa;2.vieta–Monta
Lūsīte;3.vieta–DainaKār
kliņa.
Novusā: 1.vieta – Emīls

Dubļāns; 2.vieta – Vladis
lavs Ņikiforovs; 3.vieta –

DainaKārkliņa.
Galda tenisā: 1.vieta –

KristapsPolakens;2.vieta–
Emīls Dubļāns; 3.vieta –
JurģisGartmanis.
Visiem rezultātiem līdzi

varsekotinternetavietnē–
htp://tiny.cc/turniiri
Katraposma,kāarīkop

vērtējuma uzvarētāji sa
ņem diplomu un balvas,
kuras sarūpētpalīdzbied
rība «Gadsimtu Griežos»
un Valkas Tūrisma Infor
mācijas Birojs. Atlikušie
turnīri norisināsies – «Du
rakā»: 17.jūnijā, 1.,8.,15.jū
lijā (otrdienās);galda teni
sā 19.jūnijā, 3.,10.,17.jūlijā
(ceturtdienās); novusā: 18.
jūnijā, 2.,9.,16.jūlijā (treš
dienās).
Citām Valkas Jauniešu

domesunValkas Jauniešu
birojaaktivitātēmvarsekot
līdzi htp://valkasjauniesi.
co.nr vai htps://twiter.
com/JaunieshuDomev
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[ Izglītībā

Vasarasturnīrijauniešubirojā
Teksts: Vil mārs Ve sin gi

Jaun ie šu do mē

Valkas ģimnāzijā rit pēdējās
2013./2014.mācībugadadienas,kas,
kā ierasts, ir 9., 12.klašu izlaidumu
unjauno7.un10.klašuuzņemšanas
laiks.Jūnijāvienmērnotiekgadano
slēgumapedagoģiskāspadomes sē
des,kadtiekvērtētsskolasdarbsun
veikums, īstenojot mācību procesu
unskolasnoteiktosmācībugadauz
devumus.
Mācību gadu ar teicamām sek

mēm(8–10balles)beiguši4skolēni:
Zanda EsmeraldaMarkova (7.a kl.),
MārtiņšĶaukulis(8.kl.),JurģisMe
žulis (9.kl.)unLieneĶaukule (11.b
kl.). Labi un teicami mācījušies 13
skolēni,unvēl13skolēni,kuruvidē
jais vērtējums virs 7,5 ballēm, taču
kādāmācībupriekšmetāir6balles.
Skolasvidējāat īmešogadir6,55

balles, visaugstākā vidējā at īme
skolāir11.bklasei.9.klaseseksāme
nusesijairnoritējusiļotilabi,skolas
pedagogi un vecāki priecājas par
skolēnusasniegumiem.12.klašudar
baaugļibūsvērtējamivasarasvidū,
kad tiks saņemti centralizēto eksā
menurezultāti.
Interešuizglītībāpriecājamiespar

skolas kora rezultātuVidzemes no
vada skatē, kur, esot nopietnā kon
kurencēarVidzemeslielajiemskolu
koriem, tika iegūts 1.pakāpes dip
loms.Par tovislielākiepaldiesdiri
ģentei IneseiNiklavičaiunkoncert
meistaramAndrimNiklavičam,pal
dies skolas absolventam Zigfrīdam
Niklavičam,kuršvienmērpalīdzpa
sākumu krāšņākam skanējumam.
LieliskusniegumuValkasunStren
čunovaduskatēparādījaarīdejuko
lektīvs«Vendīgs»,kurāvairākipuiši
dejotikaikopšpavasara.Skatēdejo
tājiieguva2.pakātesdiplomu,parko

paldies kolektīva Vadītājai Silgai
Strazdiņai, koncertmeistarei Tijai
BērtiņaiunskolotājaiVinetaiSkutā
nei.
Paldiessakāmvisuinterešuizglī

tībaspulciņuvadītājiem,kuriarre
dzamiemrezultātiempriecēganpa
ši sevi, gan skolas kolektīvu, gan
audzēkņuģimenes.
Jautrešogaduskolātiekpasniegta

Gada balva Kastanis, kad tiek no
teiktasvairākunominācijulaureāti.
ŠogadGadaskolotājs–VēsmaSel

ga,Gadaskolēns–VilmārsVesingi,
Gada sportists – Klāvs Bošs, Gada
aktīvists–RuslansHodorkins,Savē
jais–ElīnaBērziņa,Vislabākaisčoms
–DāvisZirnis.Apsveicamunpatei
camiesbalvu īpašajiemsniedzējiem
–Valkasnovadadomespriekšsēdē
tājamV.A.Krauklim,Izglītības,kul
tūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājam R.Rastakam, uzņēmējam
M.Stalim, Ziemeļlatvijas redaktorei
I.Johansonei, skolotājai I.Hedemar
kai, skolas direktorei L.Kreicbergai,
mūziķiemAneteiIrkleiunErnestam
Lībietim.
Maijā RTU rīkotajā valsts elek

tronikasolimpiādē11.bklasessko
lēnsSergejsCibulisieguva2.vietu,
parkopriecājamiesvisiskolēniun
skolotāji!
Lai palielinātu to skolēnu skaitu,

kas jau skolā padziļināti apgūst
programmēšanas pamatus, vispār
izglītojošajās skolās Latvijā tika uz
sāktsizglītībasprojektsStart(IT).Arī
Valkasģimnāzijā2013.gadaseptem
brīprogrammēšanaspulciņa12da
lībnieki uzsāka apgūt programmē
šanasvaloduJavaunveidojanelielas
aplikācijas Android ierīcēm. Savas
programmasskolēnitestējaganvir
tuālajās Android ierīcēs, gan savos
mobilajos telefonos vai planšetēs.
Noskatoties video lekcijas un atbil
dot uz jautājumiem, skolēni krāja

punktus. Tā 10.b klases skolēnam
Dāgam Ikšelim tika piešķirts dip
loms par izciliem sasniegumiem
projektā Start(IT), medaļa Start(IT)
programmēšanas entuziasts 2014»
un mākslinieka KIWIE dizaina T
krekls«Programmēju,tātadesmu!»
Kāviensnolielākajiemmaijanoti

kumiemnoteiktiirjāminpasākums
Alūksnē, kad Valkas ģimnāzija uz
gadu saņēma glabāšanā Cēsu Skol
niekurotaspiemiņaskarogu.Nāka
majāmācībugadalaikāesamplāno
juši interesantu pasākumu plānu,
kurā būs iesaistītas visas 10 Vidze
messkolas–karogaglabātājas.
Pavisamnoteiktivaramapgalvot,

kadalībadažādosprojektos irVal
kas ģimnāzijas «stiprais trumpis»,
to apliecina arī 12.a klases skolēna
V.Vesingipētījumsparskolēnudalī
bu projektos, kā rezultāts ir patiesi
iespaidīgs: 74% Valkas ģimnāzijas
12.klašu skolēnu ir piedalījušies

starptautisku projektu ietvaros. Šo
gadskolēnibijušiPolijā,Dānijā,sko
lotāji Spānijā, savāsmājās esamuz
ņēmuši viesusnoDānijas, Spānijas,
Itālijas,RumānijasunTurcijas.Tikko
jūnijā Dvīņu pilsētu festivālā sevi
brīnišķīgiparādīja11.klašuskolēni.
Piedalāmies kultūras, mākslas,

sporta, jaunsardzes, uzņēmējdarbī
bas, novadpētniecības, eksakto zi
nātņuaktivitātēsgansavāskolā,gan
novadā,ganvalstī,ganārpustāsro
bežām– tāpatriotiski rādotsevikā
Valkasģimnāzijaipiederošie.
Paldiesvisiem,visiem,kurišogad

jebkādāveidāiratbalstījušiskoluun
skolēnus!
Ar  vasaras pilnbrieda un saul

griežu sajūtu no Valkas ģimnāzijas
sakām visiem – īpaši skolotājiem,
skolēniemunviņuģimenēm–gaišu,
skaistuunbrīnumainuvasaru!v

Valkasģimnāzijas2013./2014.mācībugads
Teksts: G.Gin dra, Sko las direktora 
vietniece, A.Loz da, I.Krie vi ņa, sko lo tā ja
Foto: no arhīva

Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga saņem Cēsu skolnieku 
rotas ceļojošo karogu

Valkas Jauniešu do
mes dalībnieces Krista
BurkēvicaunDžinetaZa
riņano23.līdz26.maijam
viesojās Zviedrijā, Gēte
borgā. Tur norisinājās
Vidzemes plānošanas re
ģiona projekta «Jauniešu
unDemokrātija»aktivitā
te,kasīstenotacaurprog
rammu «Jaunatne Darbī
bā».
Projektā piedalījās lat

viešuunzviedrujaunieši,
kopskaitā 40 cilvēki. Trīs
dienulaikātikaapzinātas
un apspriestas aktuālās
jauniešuproblēmas,mek
lētitorisinājumi.Jaunieši
kopīgidiskutējaparjaun
iešucentriemuntonozī
mi. Tika runāts arī par
EiropasSavienībasParlamentavēlēšanām.
Pasākumaprogrammasastāvējanodisku

sijām,darbnīcām,kāarīnocitāmaktivitātēm,
piemēram,pilsētasapskatesunbraucienaar
laivu.
Meitenēm tika dota iespēja arī apmeklēt

vietējosjauniešucentrusunarvietējiemjaun
iešiemdiskutētparjauniešukontaktuarvie

tējovaru.Tikaizdarītssecinājums,kaValkā
pašvaldībavairākņemvērājauniešus,kāap
meklētajāZviedrijaspilsētā.
Projektaturpinājumā,vasarānotiksgata

vošanāszviedrujauniešuvizīteiLatvijā17.–
19.oktobrī, kur jaunieši turpinās runāt par
jauniešuaktuālajāmproblēmām.v

Kopāarzviedriemizzinajauniešuproblēmas
Teksts un foto: Vil mārs Ve sin gi, Val kas no va da do mes Jau nat nes brī vā lai ka or ga ni za tors, 
Val kas Jaun ie šu do mes pre zi dents

«Jaunatne darbībā» ir lieliska iespēja jauniešiem satikties un kopīgi 
diskutēt par aktuāliem jautājumiem
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[ Zelta vērtības

Ir2014.gads,kasValkaspagas
tampaietjubilejaszīmē.13.jūnijā
atkal satikāmies kuplākā pulkā,
laisvinētuValkaspagasta105ga
du jubileju.Pargodu jubilejaiat
klājaizstādi«Stiprstas,kamstip
ras saknes». Izstādē apskatāmas
Valkasmākslasskolasjaunomāk
sliniekugleznotāsgleznas,kurās
atainotas Valkas pagasta apdzī
votās vietas, tāpat istabā ir arī
daudzfotomateriālinodažādiem
laikiemValkaspagastadzīvē.Ap
skatāmairarīDaiņaZepaprivātā
mālamedaļukolekcija.
Valkas pagasts izveidots 1909.

gadā,teritorijuatdalotnoLugažu
pagasta. 1935.gadā Valkas apriņ
ķaValkaspagastaplatībabija49,1
km²untajādzīvoja598iedzīvotā
ji, tas bija mazākais pagasta ap
riņķī.1945.gadāpagastāizveidoja
Valkasciemapadomi,kogan1947.
gadālikvidēja,betatjaunoja1949.
gadālīdzarpagastalikvidēšanu.
Valkas rajona Valkas ciemam
1954.gadā pievienoja likvidētos
Lugažu un Pedeles ciemus.1990.
gadā ciemu reorganizēja par pa
gastu.

2009.gadā Valkas pagastu kā
administratīvo teritoriju iekļāva
Valkasnovadā.Šajāpatgadāpa
gastsnosvin savu simto jubileju,
šiem svētkiem par godu top pa
gasta karogs un ģerbonis. 2010.
gada15.jūnijāLugažosdurvisver
atjaunotājāēkāpagastapārvalde,
bibliotēkaunsaietanams.Kultū
rasdzīvepagastāiraktīva,jona
mā darbojas divi moderno deju
kolektīvi,diviamatierteātri,vidē
jāspaaudzesdejukolektīvsundi
vivokālieansambļi.
Pargoduapaļajaijubilejaimui

žas parkā bijušie Valkas pagasta
priekšsēdētāji un pārvaldnieki –
Helēna Kurme, Guntis Bašķis,
AndrejsKalniņš,pašreizējaispār
valdnieksJānisLapsaunnovada
domes priekšsēdētājs Vents Ar
mandsKrauklisveidoja«Atmiņu
parku»,stādotozolualeju.
Bijušajiemuntagadējampagas

tapārvaldesvadītājāmunnovada
domespriekšsēdētājamtikadāvi
nātas jaunizveidotās Valkas pa
gastavilnaszeķes.Zeķesadījušas
Valkaspagastaiedzīvotājas,zeķes
iradītasValkaspagastatautastēr
pukrāsās,tāsturpmākbūskādā
vana Valkas pagasta iedzīvotā
jiem.

VakarunoslēdzaValkaspagas
ta amatierteātra «Rūdis» pirmiz

rādepēcR.Blaumaņastāstamotī
viem«Paradīzē».v

Valkaspagastam–105
Teksts: Evija Smane
Foto: Zane Brūvere

Vents Armands Krauklis stāda pirmo ozolu «Atmiņu parkā»

Maija mēnesī Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents Ar
mands Krauklis un Dzimtsarakstu
nodaļasvadītājaMāraZeltiņadevās
sveiktdivusbrīnišķīguszeltapārus
–JāniunBirutuKopštālusunIvaru
unVizbulītiMeļķus.
Jānis unBirutamūs sagaidīja sa

vāsmājāsunpēcskanīgajiemapsvei
kumiemarīatklājamums,kāiepazi
nušies.Birutastāsta,katoreizspēlē
jusi akordeonu Blomē un dejojusi
deju kolektīvā. Tā arī abi iepazinu
šiesunsadejojušies.Abiirturnēnie
ši, tačuvēlāk liktenisabusaizvedis

uz Valku. Biruta smaida, ka Jānim
bijisjāpiekrītnāktuzValku.
Birutastāsta,kaģimenēsvētalieta

ir radu saiets – ar Jāņa radiem gan
sanākottiktiesmazāk.Jānissmaida,
kamāsa, piemēram, dzīvojot Latvi
jasotrāgalā–Ventspilī.Radiabiem
–pavisuLatviju.Parastijauraditie
kotieskapusvētkos.
Pāra lielā sirdslieta ir rūpes par

dārzu. Biruta stāsta, ka nevar iedo
māties zemi, kasnav rūpīgi apstrā
dāta līdzpēdējaimaliņai, visam jā
būt ar sirdiundvēseli apstrādātam
un iekoptam. Zemes darbiem abi
veltadaudzlaiku.Navlaikaslinko
šanai. JānisunBiruta ir «cīruļi»un
mostas agri no rīta. Pavadot laiku,
kopīgišķirstotalbumuunatceroties
dažādusdzīvesnotikumus,laikspa

skrējaļotiātri.
Pēcciemošanās irsiltaunmājīga

sajūta,pāradzīvesstāstsirsavāvarā
pārņēmis arī sveicējus. Novēlējām
pārimsatiktiesdimantakāzās.
TālākdevāmiespieIvaraunViz

bulītes Meļķiem, kuri mūs sagaida
gaišāunplašā istabā, apkārt virmo
svētku sajūta. No pāra strāvo opti
misms un sirsnība, ko izdevies sa
glabāt,neskatotiesuzdažādiemdzī
veslīkločiem.
Ivarsstāsta,kāiepazinušies:«Viz

bulītetoreizstrādājafrizētavā,iepre
timtagadējamveikalam«Top».Tur
es gāju pucēties un tā iepazinā
mies».
«Tajālaikāabibiežigājāmuzkul

tūras namu, kur spēlēja dzīvais or
ķestris», atmiņu stāstījumu turpina

Ivars.«Precējāmies1.maijā.Vēltagad
atceros,laiksbijakolosāls,saulains».
Uzjautājumu,vaitoreiz1.maijābijis
iespējamsprecēties,abiatbildēja,ka
varējagan.
Ivars ciemošanās laikā stāsta, ka

dzīvojisizcilāLatvijasarmijasģene
rāļaRadziņadzimtajāsmājās«Jaun
vīndedzēs», mājā bijušas 6 istabas.
Toreiz,kurtagadlauks,agrākslējās
12ēkas.
Laiks, ko pavadījām mājās, bija

brīnišķīgsunneaizmirstams.Novē
lamvisiemtādusirsnību,kādapie
mītpārimunceramtiktiesatkal!
Novēlam mūsu Zelta pāriem

laimi,saticību,veselībuunpārti
cību!v

SveicammūsuZeltapārus!

Ar mīlestību iespējams viss     Jānis un Biruta Kopštāli Arvien dvēselē un garā jauni   Ivars un Vizbulīte Meļķi

Teksts un foto: Za ne Brū ve re, Val kas 
no va da do mes sa bied ris ko at tie cī bu 
spe ci ālis te



 Nr. 56 2014.gada 26.jūnijā8

Sportā[
17. un 18.mai jā Val kas 

ģim nā zi jas spor ta hal lē ri si nā
jās 7.Starp tau tis kais tur nīrs 
flor bo lā «Bor der Cup 2014». 
Ša jā ga dā tur nī ram bi ja pie tei
ku šās 16 ko man das no četr ām 
val stīm – Lat vi jas, Lie tu vas, 
So mi jas un Krie vi jas. Ko man
das ti ka sa da lī tas 4 apakš gru
pās, to spē les ri si nā jās tur nī ra 
pir ma jā die nā.

Die nas bei gās bi ja no skaid
rots vie tu sa da lī jums pa gru
pām, līdz ar to ko man das uz zi
nā ja sa vus pre ti nie kus 1/8 fi
nā lā, ar ku ru arī sā kās ot rā 
die na. Gru pu lī de rēm pirm ā 
kār ta pro blē mas ne sa gā dā ja un vis as 
četr as gru pu uz va rē tāj ko man das ie kļu
va 1/8 fi nā lā. Tur nīrs ša jā kār tā bei dzās 
di vām ot ro vie tu apakš gru pu spē lēs ie
gu vu šām ko man dām – «Vim ba» ar re
zul tā tu 2:3 zau dē ja ko man dai no Krie
vi jas «Mad Sa lmons», «Og res Vil ki» 
pie kā pās ko man dai «STK» – 1:5. Ce
tur tdaļ fi nā los di vās spē lēs uz va rē ja gru
pu uz va rē tā jas: «Bal tais Gul bis» – 
«Sharks» (Krie vi ja) (3:1), «Nauk šē ni» – 
FK Val ka (3:1). Ot rās di vas spē les no
slē dzās ar re zul tā tiem: «Ik šķi le» (1) – 
«RDc» (2) (So mi ja) (1:2 PS) un «AK
12» (1) – «STK» (3) (1:3). Līdz ar to ti ka 
no skaid ro ti pus fi nā la pār i. Par ie kļū ša
nu fi nā lā sa vā star pā ti kās so mu ko man

da «RDc» un «Bal tais Gul bis», kā arī 
«Nauk šē ni» un «STK». Abu pus fi nā ļu 
spē ļu pa mat laiks bei dzās ar vie nā du re
zul tā tu 2:2. Līdz ar to spē les uz va rē tājs 
bi ja jā no skaid ro pēc spē ļu me tie nos. Ša
jā rei zē la bāk vei cās «Bal ta jam Gul
bim» un «Nauk šē niem», kas arī tad cī
nī jās fi nā lā. Spē lē par 3.vie tu ti kās so mi 
un «STK». Ša jā spē lē veik smī gā ki un 
meis ta rī gā ki iz rā dī jās ko man das «STK» 
spē lē tā ji un spē li no slē dza 2:1 sa vā la bā, 
iz cī not tur nī rā bron zas me da ļas. Fi nāl
spē les sā kums Nauk šē nu ko man dai iz
vēr tās diez gan ne veik smīgs, jo ti ka ie
lais ti di vi vār ti vai rā ku mā. Tā lāk jau 
ko man das cī nī jās ļo ti lī dzī gi. «Bal ta jam 
Gul bim» vār tos lie lis ki dar bo jās Ār is 
Ul ma nis. Pēc fi nāl svil pes re zul tāts uz 

tab lo rā dī ja 3:0 «Bal tā Gul bja» la bā un 
ko man da pēc ga da pār trau ku ma ie gu va 
tur nī ra uz va rē tā ja ti tu lu.

Par tur nī ra re zul ta tī vā ko spē lē tā ju 
kļu va Rit vars Bēr ziņš, kurš sa ņē ma bal
vu no OXDOG un su ve nī rus no Val kas 
no va da. Tā pat vis as ko man das sa ņē ma 
pie mi ņas su ve nī rus no Val kas no va da, 
fir mas «Spor ta punkts Lat vi ja». Liels, 
liels pal dies vi sām ko man dām un spē lē
tā jiem par at sau cī bu un da lī bu tur nī rā.

Šo gad pir mo rei zi «Bor der cup 2014» 
ot rās die nas spē les ar bied rī bas «At
balsts Val kai» at bal stu bi ja ie spē ja vē rot 
Spor ta centrs.com mā jas la pā un tele vī
zi jā. Pēc Spor ta centrs.com  da tiem šo 
ie spē ju bi ja iz man to ju ši 945 in te re sen ti. 
Vis vai rāk ska tī tā ju bi ja Lat vi jā (706), 

tad se ko Liel bri tā ni ja (37), So mi ja (26), 
Fran ci ja (23), Igau ni ja (10), Nor vē ģi ja, 
Nī der lan de (8), Lie tu va, Zvied ri ja (7), 
ASV (6). Tele vī zi jā fi nāl spē les esot vē
ro ju ši ap mē ram 2500 ska tī tā ji.

Vis as spē les tie sā ja ties ne ši  Aivars 
Mā liņš, Mār tiņš La ri novs, Emīls Luk
jan skis, Ju ris Zil berts un At is Ste pāns, 
pro to ko lus rak stī ja Aija Rul le un Aivars 
Kris ti āns Rul lis, par ko liels pal dies vi
ņiem. Pro tams, liels pal dies Val kas no
va da paš val dī bas un Val kas ģim nā zi jas 
at bal stam. Tā pat spē lē tā ju vār dā pal dies 
ģim nā zi jas ka fej nī cas ko lek tī vam par 
gar šī gām mal tī tēm.

Uz tik ša nos «Bor der Cup 2015» – 16. 
un 17.mai jā! v

7.Starptautiskaisturnīrsflorbolā«BorderCup2014»noslēdzies
Teksts: Il vars Rul lis
Fo to: Rai vo Rjab kovs

Valkāviesosies
Izraēlastreneri

Pirmo trīs vietu ieguvēji var lepoties ar iegūtajām medaļām

Teksts: Ja na Maļ ce va, FK «Val ka 
Ju ni or» val des priekš sē dē tā ja

No25.–30.jūlijamotroga
du Valkā notiks intensīvo fut
bola treniņu nedēļa ar viestre
neriemnoIzraēlaspilsētasIbil
linas.Jauniefutbolistišajāsdie
nāsapgūsdažādusfutbolaele
mentus,būsinteresantastikša
nāsarpasākumaviesiem.
26.jūlijāValkaspilsētasstadi

onā pulcēsies mazie futbolisti
uz mini turnīriem. Šajā dienā
atcerēties savas futbola gaitas
Valkāundalītiespieredzēarto
pošajiemfutbolistiemiraicināti
bijušieValkasfutbolisti,kassa
vasfutbolagaitasuzsākamūsu
pilsētā.Partokāviņiemveicas
tagad, futbolisti stāstīs paši.
Visiemkopābūs iespēja izvin
grināt kājas uz futbola lauku
ma.
Aicināti visi, kuriem tuvs ir

futbols!v

Maija pēdējā dienā uz Novo
devjatkinu (Krievija) devās Valkas
unValgaspilsētujaunāsflorbolako
mandas,laipiedalītosflorbolaturnī
rā.
Valkas skolēnuflorbolakomanda

uzvarēja spēlēs pret Nododevjatki
nu lauku pašvaldības komandu
(Krievija)unValgaspilsētaskoman
du Novodevjatkinā turnīra 2.kārtā.
Arīturnīra1.kārtā,kasnotikaValkā,
mūsu komandauzvarēja visās spē

lēsunkopumāsaņēmaturnīrakau
suunzeltamedaļas.
ĪpašiprieksparNovodevjatkinas

puišiem,kuriflorbolaspēlesmākslu
sākaapgūt tikaipagājušāgadabei
gāsapmācībunometnēValkā,betšī
turnīra kārtā guva pirmo uzvaru
pretValgaskomandu.Kopvērtējumā
2.vietu ieguva Valgas pilsētas ko

manda un 3.vietu Novodevjatkinas
jaunie florbolisti. Sacensības tiesāja
divi florbola tiesneši no Sanktēper
burgasflorbolakluba.
FlorbolaturnīrsnotikaIgaunijas

–Latvijas–Krievijaspārrobežusa
darbībasprogrammasprojekta«Esi
aktīvssportāvisāstrijāsvalstīs»ie
tvaros.v

Valkasjaunieflorbolistiiegūstzeltamedaļas
Teksts un foto: Gun ta Sma ne, 
pro jek ta «Esi ak tīvs spor tā vi sās 
tri jās val stīs» ko or di na to re

Valkas jaunie florbolisti atkal izcīnīja kārtējās zelta medaļas
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Vents Armands Krauklis noliek ziedus, pieminot Komunistiskā genocīda upurus

Sestdien,14.jūnijāarklusumabrī
diunziedunolikšanupieakmenspie
minēja komunistiskā genocīda upu
rus.
1941.gadā,naktīno13.uz14.jūniju,

vienlaikus no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijasbez iepriekšējabrīdinājuma
uzPSRSiekšzemesapgabaliemdepor
tēja tūkstošiem cilvēku. No Latvijas
toreiz tika izvesti 15 425 cilvēki, no
kuriem tikai nelielai daļai pēc vairā
kiemgadiemizdevāsatgrieztiesdzim
tenē.
Klātesošos emocionāli uzrunāja

Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis: «Labākā
piemiņatiem,kuriaizgājabojāSibīrijā
unnolikasavugalvukaujaslaukā,lai
cīnītosparLatvijasneatkarību, ir sa
vasmājasunsētassakopšana.Svarīgi,

kanetikaisakopjamsavusētu,betarī
apkārtni, palīdzam šeit radīt darba
vietas,tādāveidāneļaujotkādaiģime
neiizbrauktnoLatvijas.Šodienassta
tistikairvēlbriesmīgāka–katrugadu
mēspazaudējamtikpatdaudzcilvēku
kāizsūtīšanā.Jā,protams,daļaatgrie
zīsies,betnevisi.Grūtsuzdevumsir
mainītcilvēku,ģimeņudomāšanu,kā
datābijapirmoreiziceļotLatviju.Vai
rumscilvēkutoreizdomāja–koesda
rīšu,laimanavalstsuzplauktu?»
«Labākais piemineklis, ko varam

uzcelt, godinotupurupiemiņu, ir ie
mācīt saviem mazbērniem un maz
mazbērniemlatviešudziesmasunie
mācītsvinētlatviešusvētkus.Esnovē
lu, lai mēs nekad neaizmirstu savu
vēsturi,laimumskatrugadubūtuaiz
vien vairāk ar ko lepoties unpriecā
ties,un tasbūs labākaispiemineklis,
tiem,kasaizgājamūžīgajāsasalumā»,
novēlējaV.A.Krauklis.v

Pieminkomunistiskā
genocīdaupurus

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te 7.jūnijāsvinīgitikaatklātsatjau

notais Valkas pilsētas pulkstenis.
AtklāšanaspasākumāValkasnova
da domes priekšsēdētājs V.A.Krau 
klis un novada domes izpilddirek
tors A.Cekuls pateicās visiem, kuri
atsaucāsaicinājumamatbalstīt laik
rāžaatjaunošanu.ĪpašspaldiesĪrijā
dzīvojošajiem valcēniešiem Rober
tamunIlvaiAsejevai,kurimudināja
turmītošosvalcēniešusziedotpulk
stensatjaunošanai,tāpatpaldiesVal
kasuzņēmējiem.
Paldies visiem, kas atsaucās aici

nājumam: Ilva un Roberts Asejevi,
KristīneunVitālijsDovbijenko,Di
ānaunIvarsŠvalbes,AndisGlavec
kis, Mareks un Tatjana Glavecki,
AleksandrsRjabkovs,RaimondsOn
tensons, Nadežda Vasiļjeva, Raivo
Podnieks,Mareks un Gustavs Vin
gri, Arnis Rudītis, Silva Stale, Ser
gejs Zubarevs, Ilze Stīpniece, Taiga
Mieze,SanitaAncsone,RomānsSa
mariks, Pāvels Valovs, Kaspars Di
miņš,JurijsunIngaKalašņikovi,Jev
genijsunVitaUšakovi.TāpatValkas
pilsētaspulkstensatjaunošanasdar
bus palīdzēja īstenot Valkas uzņē
mēji: SIA «Valkas meliorācija», SIA
«Valkas meži», SIA «Divi A», SIA
«Vārpas 1», SIA «Valkas Būvnieks»,
SIA«Ziemeļuekspresis»,SIA«Gija»,
IK «Spoža Spalva», SIA «Pepi Rer»,

autoserviss«Ligumss»,SIA«Valdro
Agro»,SIA«PeboNami»,SIA«Vari
kon»,SIA«MJEirobūve»uncitiuz
ņēmēji,unpersonīgiValkasnovada
domes priekšsēdētājs Vents Ar
mandsKrauklis.Lielspaldiesziedo
tājiem!
«PulkstenisirkālieladāvanaVal

kaidzimšanasdienā,kurkatrsdāvi
napamazumiņam,kopāradotkaut
kolieluunpaliekošu,»savāuzrunā
teicapulkstensidejasautorsunīste
notājsSIA«Ziemeļuekspresis»pār
stāvisNormundsBricis.
Pasākumu kuplināja Valkas vīru

ansamblis undziedātājsValdisRo
gainis.v

Atklājpilsētaspulksteni
Teksts un fo to: Gun de ga Vein ber ga

12.jūnijā Vidzemes plānoša
nasreģionapārstāvjikonkursaEiro
pas gada pašvaldība I kārtas ietva
rosieradāsvizītēValkasnovadado
mē,laipēciespējaspilnīgākizvērtē
tupašvaldībasuntoaktivitātesdzī
ves kvalitātes nodrošināšanā iedzī
votājiem.Valkasnovadapašvaldība
bija iesniegusi pieteikumu Eiropas
gadapašvaldība2014unceruzvarēt
nominācijā «Pašvaldība izglītotam,
radošamunaktīvamiedzīvotājam».
Pašvaldība bija sagatavojusi pre

zentāciju,kasraksturojapašvaldību
atiecīgajās nominācijās un to atbil
stību izvirzītajiem vērtēšanas kritē
rijiem. Pēc prezentācijas noskatīša
nāsviesidevāsuzpašvaldībaspie
dāvātajām institūcijām un vietām,
kasiespējamipilnīgākraksturopaš
valdības aktivitātes un kuras būtu
jāapmeklē konkursa vērtēšanas ko
misijai, ja pašvaldība kvalificējas
konkursa2.kārtai.
Vidzemesplānošanasreģionsap

meklējaValkasnovadadomiBeverī
nasielā3,Valkasmākslasskolu,Val
kaspilsētaskultūrasnamu,Pedeles
upes dabas taku un estrādi, kā arī
Valkasnovadpētniecībasmuzeju.v

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Valkāierodaskonkursa«Eiropasgada
pašvaldība2014»vērtēšanaskomisija

[ Dažādi

Pēcuzņēmējuuniedzīvotājulū
guma izveidot pieturu Meža ielā,
ValkasnovadadomevērsāspieVTU
«Valmiera», lairastuiespējupagari
nātmaršrutu.Vidzemesplānošanas
reģions ir atbalstījis priekšlikumu
un,sākotar25.jūniju,pilsētasauto
busa maršrutā būs iekļauta jaunā
pieturvieta.
Pilsētas autobuss Meža ielā pie

stās7.28un18.03.Autobusakustības

grafikspaliksnemainīgs.
Idejasiniciatore,SIA«ValdroAgro»

direktore Māra Bondare  Petersena
at inīgivērtēpieturvietasizveidi:«Tā
kāesmuidejasiniciatore,ļotipriecājos
par pieturas izveidi. Šeit ir vairākas
darbavietasunnevisiemirautomašī
nasvaivelosipēdi,lainokļūtuuzdar
bu.Tomēraicinumaršruta lietderību
izvērtētpusgadalaikā,jojāņemvērā,
kairvasarassezona, iratvaļinājumu
laiksunsaulains.Autobusābraucēju
skaits noteikti būs lielāks rudens un
ziemassezonā.»v

Mežaielābūsjaunapietura
Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Tāpatkācilvēkiem,tākatraimā
jai un lauku sētai ir savs vārds un
dzīvesstāsts – īpašs un neatkārto
jams.Lairosinātuiedzīvotājusapzi
nātiessavassaknes,izmantotiespēju
aktīvi piedalīties unikālas kultūrvi
desveidošanā,Kārķupagastapārval
de ir izsludinājusi Kārķu pagasta
mājuvietvārdunorāžukonkursu.
Šādskonkursstiekrīkotspirmorei

zipagastavēsturē,tačudomājams, ja
būsiedzīvotājuatsaucība,dažādišāda
veidakonkursitiksturpināti.Konkur
ss norisināsies no 14. jūlija līdz 9.
augustam un pretendentus jāpiesaka
māju saimniekiemvai to ģimenes lo
cekļiem, aizpildot pieteikumaveidla
pu,kovarsaņemtKārķupagastapār

valdēvaielektroniskisūtotanketuuz
epastu karki@valka.lv. Pirmās vietas
ieguvējs saņems 200 EUR, 2.vietas –
100EURun3.vietas ieguvējs50EUR
vērtībā balvu. Konkursa komisija iz
vērtēsmājunorādesoriģinalitāti,teri
torijas un zāliena sakoptību pie ie
braucamā ceļa.  Komisija var noteikt
arīpārsteigumabalvasparoriģinalitā
ti objektu labiekārtošanā – par nepa
rastuaugu,interesantudekoruu.c.in
teresantuidejurealizēšanu.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana

notiksKārķupagastasvētkos2014.ga
da9.augustā.Sīkākainformācijakon
kursanolikumā.
Rudenspusē,kad laukudarbibūs

apdarīti,esamiecerējušuuzaicinātto
ponīmiķi–valodnieku,kuršpētaviet
vārdus,laiikviensvarētuvairākuzzi
nātparsavumājasvārduizcelsmiun
tonoslēpumus.v

Aicinakārķēniešuspiedalīties
mājunorāžukonkursā

Teksts: Pē te ris Pē ter sons, Kār ķu 
pa gas ta pār val des va dī tājs

VPR speciālistus Valkā uzņēma Val kas no va da do mes sa bied ris ko at tie cī bu 
spe ci ālis te Zane Brūvere un priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš
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7.jūnijāsadraudzībaspilsētutīk
lojumaTwinTownsdelegācijasVal
kasmākslasskolāsagaidījadirekto
reMarutaStabulniece.VēlākValkas

pilsētaskultūrasnamāviesipiedalī
jās konferencē «Pārrobežu izglītība,
profesionālās ievirzes izglītība, in
terešu izglītība kā papildinājums
vispārējaiizglītībai».v
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[

6.jūnijā par godu robežpilsētu
ValkasunValgas430.dzimšanasdie
naiuztradicionālopašvaldībuvadī
tājupieņemšanuaicinājaValkasun
Valgas pašvaldību vadītāji.Abi pil
sētu mēri pateicās uzņēmējiem, ie

stāžu un domes nodaļu vadītājiem,
darbiniekiemparveiksmīguunne
atlaidīgudarbupašvaldībās.Uzpie
ņemšanu tika aicinātas arī sadrau
dzībaspilsētutīklojumaTwinTowns
delegācijas,kurasviesojāsValkāun
Valgā.v

Divās pilsētās

7.jūnijāValkasunValgasDvīņupilsē
tufestivālaietvarosDzīvniekuSOS«Sāra»
rīkojaLabdarībasakciju–izsoli«Visimīļi,
visilabi!».
Valkas pilsētas kultūras nama mazajā

zālēpulcējāsvairākidzīvniekulabvēļi.Iz
solivadījaValkasnovadadomespriekšsēdētājsVentsArmandsKrauk
lis. Izsolē un ziedojumos savākti 468 eiro, no kuriem izsolē iegūti 266
eiro,izsolotvisusziedotospriekšmetus,betziedojumossavākti202eiro.
Nauda tiks izlietotanelaimēnonākušodzīvniekuglābšanaiunValkas
novadadzīvniekupatversmēnonākušodzīvniekuuzturēšanai.v

Sadraudzībaspilsētutīklojuma
TwinTownsdelegācijasValkā

ValkasunValgaspašvaldību
vadītājirīkopieņemšanu

Notikusilabdarībasizsole
«Visimīļi,visilabi!»

AtskatsValkasValgasdvīņupilsētufestivālā
Vasarasrokafestivāls

«Rokanakts»
LaivurallijsPedelesupē

Mopēdusacensības
Pedelesatpūtaszonā
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Saules skūpstu vari pie 
dvēseles spraust,
Laimas rakstos ļauj mūžu liktenis aust.

(K.Apškrūma)

ValkasnovadaDzimtsarakstunodaļā
16.04.2014reģistrētaAlise Kunceviča.

Sveicam ģimeni ar dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Puķēs skatos, dzīvniekus vēroju,
Kokus, zivis un putnus pētu,
Savus gadus un spēkus tērēju,
Bērnus lai izauklētu.
(Ā.Elksne)  

ValkasnovadaDzimtsarakstunodaļā
no23.05.2014.līdz18.06.2014.

reģistrēti:4bērni,2meitenītes–Karolīnaun
Anastasija,un2zēni–RuslansunJānis.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Daudz vērtību
Ir mūža pūrā krāts,
Tev ceļazīmes –
Darbs un goda prāts.

(K.Apškrūma)

Valkaspilsēta
Svetlana Sokolova 02.07., Andrejs

Mors03.07.,DzidraŠnuka05.07.,Ed
garsVolberts05.07.,ŅinaDomanska
06.07., Olga Sekačeva 06.07., Teodors
Celms08.07.,ValentinaTereško09.07.,
JevgeņijsAndrejevs11.07.,IntaPurga
le11.07,MaijaPedraudze12.07., Ilgo
nisZālītis 14.07., Jānis Jerums 16.07.,
Mirdza Tralle 17.07., Vija Rogule
18.07.,FridrihsKozlovskis19.07.,Sar
mīteĀbena 20.07., JānisBokmelders
22.07., Rasma Jansone 24.07., Oksana
Veļičko 25.07., Vilnis Stilbiņš 25.07.,
ApolinarijsSiņica26.07.,  LidijaZute
26.07.,VijaPēce26.07.,AndrejsLubiņš
26.06.,TijaPatefonova26.06.,JānisPu
riņš26.06.,AismaTreiliba27.07.,Jana
Ivdre28.07.,BirutaTauriņa30.07.,An
na Volāne 31.07., Ausma Sikatere
31.07.

Ērģemespagasts
Jānis Gustaps 02.07., Līvija Kreile

05.07., Iveta Cēsniece 09.07., Jānis
Blūms 10.07., JānisKreicbergs 12.07.,
GitaDance14.07.,ValentīnaSkrimble
15.07.

Kārķupagasts
NatālijaSokača12.07.,IvarsBērziņš

14.07., Jānis Jūgs19.07.,MārisŠakars
20.07.,VizmaZute23.07.,Aleksandra
Krastiņa30.07.

Valkaspagasts
Ģeļa Tutane 01.07., Genrihs Pēter

sons03.07., JānisĀbens09.07.; Jevgē
ņijs Kravčuks 22.07.; Aija Šķiņķe
27.07.;VladimirsKačnovs29.07.

Vijciemapagasts
Vija Kalniņa 04.07., Ligita Ozola

04.07.,VeltaĢērmane05.07.,JurisMe
žītis 18.07., Jekaterina Kuropatkina
18.07., Biruta Zariņa 20.07., Nadežda
Rubina 21.07., Vilis Polis 22.07., Gu
nārs Majors 23.07., Vizma Bērziņa
25.07.,VizbulīteKliesmete26.07.

Zvārtavaspagasts
RomānsOzoliņš 06.07., MilijaAn

tapsone24.07.

Valkasnovadadome
(Sveicam novada iedzīvotājus 

«apaļās» un «pusapaļās» 
jubilejās, sākot no 50 gadiem.) 

Sveicamarīvisuspārējosjubilārus!
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«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Bezmaksas,iznākreizimēnesī.
Tirāža:4300eks.

Izdevējs:Valkasnovadapašvaldība
Reģ.Nr.90009114839,
Semināraiela9,Valka,
Valkasnovads,LV4701;

tālr.64722238,fakss64707493,
epasts:novads@valka.lvwww.valka.lv

Izdevumusagatavoja:
Valkasnovadadomes

sabiedriskoatiecībuspeciāliste
ZaneBrūvere,tālr.64707489
epasts:zane.bruvere@valka.lv

Iespieststipogrāfijā
«LATGALESDRUKA

Datorgrafika:Māksliniekuun
amatniekubiedrība«ReālāAptieka»

Reģ.nr.40008089643,
epasts:info@paradizessnibis.lv

Tradicionāli arī šogad
ValkasunValgasdvīņupil
sētu festivāla «Skanošā Li
vonija.ietvarosnotikajau3.
Lielā Ratu pastaiga. Šogad
pastaiga bija nopietna –
krāšņaisratiņugājiensvirzī
jās noValgas Jāņa baznīcas
līdzpatValkaspilsētaskul
tūrasnamam.Priecējafakts,
ka pasākumā piedalījās
igauņupārstāvji,betmazliet
žēl,kadalībniekuskaitsko
pumā bija mazāks nekā
pērn.
Arī šogadValkasnovada

dome dāvāja ratiņu «orde
ņus» un balvas – dāvanu
kartes.
Sakarāarto,kadalībnie

kuskaitsnebijaliels,piebalvāmun
ordeņiem tika visu ratu īpašnieki,
kas piedalījās Lielajā ratu pastaigā.
Galvenobalvu–bērnušūpuļzirdzi
ņustarptautiskāžūrijapiešķīradzel
tenajaimuzikāloratiņukomandai.
TiksimiespēcgadanujauCetur

tajāLielajāRatupastaigā!
Jau laicīgi aicinām gata
votiesdalībainetikailie
lo un sporta ratiņu kate
gorijās,betarīleļļuratus,
mazosdivriteņu, trīsrite
ņuunskrejriteņubraucē
jus!v

Lielajāratupastaigā–balvasvisiemdalībniekiem

Atmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts vai vakars vēls
Un uz mūžu dzīvos sirdīs
Mums tavs gaišais, mīļais tēls.

(A.Auziņš)

Aizvadītamūžībā
(ValkasnovadaDzimtsarakstu

nodaļāno23.05.2014.līdz18.06.2014.
reģistrētamiršana)

LilianaVanaga1932.g.
Izsakāmlīdzjūtībutuviniekiem–

Valkasnovadadome

«SkanošāLivonija»

ValkasunValgasmākslinieku
izstādesatklāšana

«Sudmaliņas»Livonijas
gadatirguskoncertā



Sestdien, 26.jūlijā Valkas pilsētas
brīvdabas estrādē notiks Putu ballīte.
Visiembūsiespējakārtīgiizdejotiesun
atpūstiesganputās,ganvienkāršidejā.
Gadagaidītākāuntrakākāvasaraspu

tuballīte «PutuParadīze» šovasarvieso
sies12labākajāsLatvijaspilsētās,arīVal
kā.
Noplkst.18.00līdz21.00uzballītiaici

nāti bērni.Viņus gaidīs dejas putās, pie
pūšamāsatrakcijas,cukurvate,popkorns,
konkursi un balvas, sejas apgleznošana
unpasākumavadītājsšerifsVūdijs.Ieejas
maksa1,50eiro.Bērniemlīdz7gadiemie
ejabezmaksas,betkopāarpieaugušo.
Info:htp://www.draugiem.lv/ev/18616717/
Tie, kuriem ir vismaz 16 gadi, gaidīti

vakara lielajā ballītē, kas sāksies plkst.
22.00unilgslīdz03.00.Spēlēsdīdžeji:Bi
kerMouseFromMars,DjDep,MikeDisco
id, Arthur Rifle un Dj Gunchs. Līdz
plkst.23.00 ieejasmaksa 4 eiro, vēlāk – 5
eiro.
Ievieto afišas un aprakstu arī Tu savā

galerijā vai dienasgrāmatā! Afišas šeit:
htp://failiem.lv/u/zurhhwi
Pārējā informācija, kā arī bildesno ie

priekšējo gadu pasākumiem te: htp://
www.draugiem.lv/putuparadizev

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

Ēr ģe mes pa gas tā

Vij cie ma pa gas tā

Kār ķu pa gas tā

•	No31.jūlijalīdz3.augustamVijcie
mapagastasvētki«Vijciemam790».
31.jūlijā,plkst.8.00Tirdziņš.
1.augustā,plkst.17.00pasākumsbēr
niem«Klauniņaraibāpēcpusdiena»;
plkst.19.00pagastacentrā–ziedupa
klājaveidošana.
2.augustā,plkst.17.00Ziņanākotnei
– koku un krūmu stādīšana; ūdens
bumbuatrakcijas;
plkst.20.00starptautiskāsdziedošās
Baumaņuģimeneskoncerts;
plkst.22.00VijciemaautoostāVijcie
maamatierteātra«Čiekurs»A.Niedz
viedžaizrāde«Dūdenezin»;
plkst.23.00Naktsballispēlēs«Četras
tūres»;
plkst.00.00Svētkusalūts.
3.augustā plkst.13.00 Kapusvētku
dievkalpojumsVijciemakapos;
plkst. 14.30 Valkas vīru vokālā an
sambļakoncertsVijciemabaznīcā.v

• No1.līdz31.jūlijam– izstāde«La
sīšanasmaratonsirsācies!»:2014.gada
Bērnu/Jauniešu/Vecākužūrijasgrā
matukolekcija.
No 21. līdz 31.jūlijam•	 – izstāde

«Tepatkautkur»: rakstniekamJānim
Baltvilkam–70.

Valkas novada afišu stabs
Val kas no va da 

Cen trā la jā bib li otē kā
•Līdz 15.jūlijam – izstāde «Vidze
mesdraudzesskoluskolotājuseminā
raaudzēkņuliterāraismantojums»no
LNBkrājuma.
No 1. līdz 15.jūlijam•	 – izstāde

«Skolastēvsganpriecātos! JāņaCim
zes200gadi».
No 1. līdz 31.jūlijam•	 – izstāde

«Notiektas,kolasītājsvismazākgai
da:AirisasMērdokasromānuvaldzi
nājums».
No 14. līdz 31.jūlijam•	 – izstāde

«Zvaigzne izdevniecībā:VijaiKilblo
kai–60».
No21.līdz31.jūlijam•	 – LNBceļo

jošā izstāde «Puķu pasaule»: grāma
tas par Latvijas un pasaules floras
daudzveidību un ziedu plašo pielie
tojumu.

Zvār ta vas pa gas tā

Val kas no vad -
pēt nie cī bas mu ze jā

V
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•	Līdz 24.augustam izstāde «Dzies
mai – trejas dzīves…». Veltīta Jāņa
Cimzes 200.gadskārtai un Vidzemes
draudzes skolu skolotāju semināra
175.gadadienai.

•	 Dziedošie, muzicējošie, dejojošie
uncitādiradošiaktīvibērni, jaunieši
un pieaugušie, kuri pašreiz nedzīvo
Kārķos,betaršovietusaistāsatmiņas
vairadniecīgassaites,aicinātipieteik
ties pagasta svētku koncertam «No
maliņu maliņām» 9.augustā Kārķu
tautasnamā.

•	 27.jūlijā Mierkalna tautas namā
kapussvētkuballe.

«Putuballīte»Valkas
pilsētasbrīvdabasestrādē

Biedrība «AtbalstsValkai»pro
jektaNr.2012.EEZ/PP/1/MIC/014/017
«Valkasnovadaatālo teritorijubēr
nuunjauniešusociālāsatstumtības
mazināšana»ietvarosvasarāorgani
zē trīs diennakts āra nometnes (ar
gulēšanateltīs)«Muižasnoslēpums»
(28.06.–04.07.;20.07.–26.07.;04.08.–
10.08.), kuras notiks Lugažumuižā,
Lugažos,Valkaspagastā,Valkasno
vadā.Tajāspiedalīsiesbērniunjau
nieši no Valkas novada Zvārtavas,
Kārķu,Vijciema,ĒrģemesunValkas
pagastiemvecumāno7–12gadiem.
Dalībniekusnometneiatlasanomet
nesvadītājaIlzeKrastiņaunnomet
nespedagogsAndaKušķe,sadarbo

joties arValkasnovada sociālodie
nestu.

Nometnesleģenda
Lugažu muižas un parka

pirmsākumi meklējami 700 gadu
tālā senatnē, kad Livonijas ordenis
uzcēlapili.Līdzmūsdienāmnopils
nekas nav saglabājies. Ar muižu
saistās kāds aizraujošs notikums –
zeltameklēšanaskampaņa.Sākoties
Ziemeļu karam, muižas īpašnieks
noraciszeltu,unpatsaizbraucisuz
ārzemēm. Atpakaļ tā arī nav at
griezies.Viņa radinieki šī gadsimta
sākumā organizējuši zelta mek
lēšanu. Nolīguši strādniekus, kuri
veselu gadu muižas teritorijā
meklējušizeltu.Šajāprocesāradinie
ki iztērējuši kaudzi naudas, bet
bagātībastāarīneatrada.Arīmēsvi

sikopāmēģināsimatklātmuižaszel
tanoslēpumušajāvasarā!
Nometnesevīietver14–16stun

dudienasprogrammu.Tajā tiek ie
saistīts katrs nometnes dalībnieks,
apgūstotdaudzvērtīguprasmjuun
iemaņu,jaunaszināšanasunatklājot
sevī jaunaspersonības īpašības,no
metne ietver lietderīgu brīvā laika
pavadīšanasiespēju,jaunu,enerģis
kuun interesantu cilvēku iepazīša
nuunsevispilnveidošanu.
No projekta līdzekļiem tiek no

drošināta audzinātāju klātbūtne, 5
ēdienreizesdienā,dažādasnodarbī
bas,visinepieciešamiemateriāli,tel
tis,guļammaisi,tūristupaklājiņiun
ekskursijas.
Bērnu vasaras nometne «Muižas

noslēpums» tiek rīkota saskaņā ar

MKnoteikumiemNr.981.Nometnes
vadītājai Ilzei Krastiņas ir LR IZM
Valsts izglītības satura centra izs
niegta derīga nometņu vadītāja
apliecība Nr.099  00003. Nometne
reģistrētawww.nometnes.gov.lv un
irsaņemtasnepieciešamāsatļaujas.
Projekta Nr.2012. EEZ/PP/1/MIC

/014/017kopējāsizmaksasir12164,41
LVL. Projektufinansiāli atbalsta Is
lande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu «NVO fonds» finansē
EEZfinanšuinstrumentsunLatvijas
valsts. Saņemtais finansējums pro
jektam ir 10873,97 LVL. Projektu
līdzfinansē Valkas novada dome
(684,44 LVL) un biedrība «Atbalsts
Valkai» (606 LVL – ieguldījums
natūrājebbrīvprātīgaisdarbs).v

Nometne«Muižasnoslēpums»
Teksts: Ilze Krastiņa

•12.jūlijā plkst. 10.00 Lugažumui
žasparkāValkaspagastasportasvēt
ki.
•No12.līdz13.jūlijamplkst.11.00 
ValkasnovadaBērnujaunatnesspor
taskolāVidzemesčempionātsšahā.
•13.jūlijāplkst.18.00Vijciemasko
las sporta laukumāVijciemapagasta
vasarasturnīrsvolejbolā(4:4),2.kārta.
•18.jūlijā plkst. 17.30 jūlijā Ērģemē
pludmales volejbola čempionāts «Ēr
ģemeBeach2014»6.posms.
•25.jūlijāplkst.17.30Ērģemēplud
males volejbola čempionāts «Ērģeme
Beach2014»7.posms,noslēgums.

Sporta pasākumi 

•	 26.jūlijāplkst.16.00Ērģemesplud
malē Ērģemes pagasta pašdarbnieku
teatralizēts uzvedums «Pacelt va
bolīti»,plkst.22.00Zaļumballekopāar
grupu«Rolise».

•4.jūlijā plkst. 17.30 Ērģemē (volej
bola laukumi pie DUS «Tīne») plud
males volejbola čempionāts «Ērģeme
Beach2014»5.posms.
•5.jūlijāplkst.10.00Ērģemēfutbols
«TurnaĒrģeme».
•11.jūlijāplkst.18.00Vijciemasko
las sporta laukumāVijciemapagasta
vasarasturnīrsfutbolā(5:5),2.kārta.
•12.jūlijā plkst. 10.00 Ērģemes pa
gastavasarassportadienapieTurnas
tautasnama.


