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Ko tu ar mūsu sirdīm dari,
ak, klusā Ziemassvētku nakts!
Mirdz debess tālē zvaigžņu stari
kā zelta dzirksteles uz lakts.
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
mums katram tieši sirdī krīt,
jo tieši sirdī ir tā vieta,
kur Ziemassvētku brīnums mīt.
(L.Vāczemnieks)

T

uvojas Ziemassvētku
laiks, kad katrs vēlamies saņemt mīļumu, vēlamies būt
priecīgi un laimīgi, gaidām
brīnumu, jo šis ir pārsteigumu un brīnumu laiks.
Lai ticība šim brīnumam
ļauj ikvienam, kaut brīdi,
justies laimīgam!
Lai šī ticība dod spēku un
ierosmi nākamajā gadā uz
jauniem un labiem darbiem!
Lai spējam pasauli pieņemt tādu, kāda tā ir, un
savu iespēju robežās darām
to labāku!
Lai Ziemassvētkos un
Jaunajā 2017.gadā visiem
veselība, saskaņa un mīlestība!
Vijciema pagasta pārvaldes
vadītāja Mārīte Kalniņa

P

ienācis ilgi gaidītais
Ziemassvētku laiks. Gadumijas slieksnis plaši atver
savas durvis ar svētku sajūtām ienākot katrā ģimenē,
nešķirojot bagātos un trūcīgos. Mums katram ir sava
mēraukla, bet svētku nozīmība un lielums nav samērāms dāvanu spožumā, bet
sirsnībā un patiesumā. Lai
svētku reizē pārdomu svaru kausus cilājot prāts jautrāks, vērts uzspēlēt, īsteni
latvisku spēli «Vaidētaji». To
pirms vairāk nekā 100 gadiem sadomājis kārķēnietis,
publicists, pirmais tautas
atmodas paudējs Mārtiņš
Lapa (Rotaļnieks. - Rīga,
1886. (1900.)).
«Visi rotaļas dalībnieki
vaid. Tas, kuram vaicātāja
uzdevums, pēc paša patikšanas šim vai tam vaicā par
vaidēšanas iemeslu. Kam
vaicā, tam jāizteic, kas vi-

N

ākamajā gadā ikvienam novēlu
paveikt to kam līdz šim varbūt tikai nedaudz pietrūka spēka, apņēmības un ticības.
Ticiet visupirms paši sev un rīkojieties,
tad neviens Jums nespēs stāties ceļā un
viss iecerētais izdosies.
Vēlu gaišus, iedvesmojošus un sirdsmīļus svētkus un daudz gaišu domu.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Krams

ņam kait. Tā viens par piemēru atbild: «Man ir mīlestības sāpes.» Otrs: «Es kritu
un sasitos.» Trešais: «Man
galva sāp.» Ceturtā: «Mani
mans iemīļotais tautietis atstāja.» Piektais: «Esmu ļoti
slims.» Un tā tālāk. Kas nezina pasacīt vaidēšanas iemeslu, vai kas izstāsta tādu
iemeslu, kāds jau reiz sacīts,
tam jādod ķīla un jāstājas
vaicātāja vietā.»

šanas un grūtības izsmiešanās reizei.
Smiešanās uzlabo elpošanas sistēmu, asinsriti un
mazina stresu un dusmas.
Kad kārtīgi pasmiets vēlu,
atcerētos visu labo, kas šogad ir noticis, un rast jaunas ieceres Jaunajam gadam.
Brīnumiem un panākumiem piepildītu 2017.
gadu!
ai Jaunais gads iesāPēteris Pētersons,
kās ar labām domām, atKārķu pagasta
stājot nebūšanas, nesaprapārvaldes vadītājs
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Dabas bode ienes prieku un
Ziemassvētku noskaņu
Kārķu pagastā
Teksts: Sandra Pilskalne
Foto: Silvija Dorša

10.

decembrī Kārķos notika
ceturto reizi tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš Dabas
bode, kas pulcēja pircējus un tirgotājus no Kārķu, Ērģemes, Valkas,
Naukšēnu, Ķoņu, Jeru pagastiem,
Liepas pagasta Priekuļu novadā,
Valkas, Valmieras, Rūjienas un vēl
vairākām citām Latvijas vietām.
Produkcijas piedāvājuma klāsts,
kvalitāte un pircēju interese apliecināja, ka nekas nevar būt labāks
kā pašu rokām gatavots un darināts.
Saulei lecot, pulksten 8.52 pagasta
pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons
ar seno skolas zvanu iezvanīja tirgus
sākumu un dabas bodē sāka valdīt
dzīvesprieks un rosība. Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu. Tāda ir tautas gudrība, kas visnotaļ attiecināma arī uz tirgu. Tiem,
kas no paša rīta ieradās tirgū, preču
klāsts bija visplašākais sākot ar vietējiem sieriem, tējām, piparkūku
mīklu, zirņiem, griķiem, sukādēm,
kaņepēm, kūkām līdz brīnišķīgiem
amatniecības izstrādājumiem – cimdiem, zeķēm, cepurēm, groziem, ro-

tām, rotaļlietām un vēl daudz ko
citu.
Īpašu noskaņu un sajūtas radīja
Kārķu mazpulcēni Ģertrūdes Ābeles vadībā, kuri cepa piparkūkas, ar
kurām cienāja tirgus ļaudis, kā arī
ikvienam bija iespēja mācīties gatavot dažādus eglīšu rotājumus. Paldies vietējā veikala «Lats» īpašniekam Kristapam Lūsim par dāvāto
piparkūku mīklu radošās darbnīcas
vajadzībām. Paldies arī Valkas
Mākslas skolas skolotājām Skaidrītei
Bondarei un Daigai Soloveiko, kuras
vadīja māla un filca rotājumu darbnīcu. Tirgus izskaņā ikvienu priecēja un iedvesmoja EKO eglīte, kura
bija rotāta no darbnīcās izgatavotajiem rotājumiem.
Tirgus laikā ikvienam bija iespēja
izbaudīt braucienu ar Ditas Kalniņas
zirga pajūgu līdz baznīcai, kura arī
bija svētku rotā un tajā skanēja skaista mūzika. Intriģējoši un laimīgi brīži bija Laimīgo pircēju balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem. Baudot Margitas Veinbergas gardo Dieva dārza tēju no 25 zālītēm, ikvienam
bija secinājums, ka Dabas bode ir
kļuvusi Kārķu Ziemassvētku laika
neatņemama sastāvdaļa un tradīcija
jāturpina. z

Britu princis Edvards
pasniedz apbalvojumus trim
Valkas jauniešiem

Teksts: Tija Bērtiņa, Programmas Award vadītāja Valkas novada BJC «Mice»

No labās Mairis Lukovskis, Signe Zalužinska, Roberts Krūkliņš.
Foto: no personīgā arhīva,

29.

Vietējās kūkas un tortes ir iecienīta Dabas bodes produkcija, ko gatavojuši gan
bērni, gan sabiedrībā jau zināmi meistari.

Šogad Dabas bodes īpašais piedāvājums – iespēja ar zirga pajūgu aizbraukt uz
baznīcu, kura arī ir jau svētku rotā.

novembrī Rīgas Melngalvju namā notika programmas Award Latvijā 10. gadadienas
svinības un Zelta apbalvošanas ceremonija. Svinīgajā ceremonijā Edinburgas hercoga starptautisko Zelta
apbalvojumu Award programmas
absolventiem pasniedza Veseksas
grāfs princis Edvards un programmas patronese Latvijā Vaira VīķeFreiberga. Starp jauniešiem, kuri saņēma zelta līmeņa nozīmīti un sertifikātu par savu individuālo mērķu
sasniegšanu, bija arī trīs Valkas novada Bērnu un jauniešu centra
«Mice» awardieši: Roberts Krūkliņš,
Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis. Jāatzīmē, ka Valka bija viena no
kuplāk pārstāvētajām Award vienībām šajā apbalvošanas pasākumā.
Award programma (pilnajā nosaukumā: The Duke of Edinburgh‘s
International Award) jau 60 gadus
veiksmīgi darbojas 140 valstīs, tajā
iesaistījušies miljoniem jauniešu, tostarp vairāki desmiti arī Latvijā –
Valkā, Aucē, Salaspilī, Aknīstē un
citur. Programmai nav ierobežojumu, un tās galvenais dzinējspēks ir
paša jaunieša nospraustie mērķi.
«Tieši personīgā motivācija ir programmas veiksmes atslēga. Šodien
mums patiesi jālepojas ar balvas saņēmējiem, viņu vecākiem un skolotājiem,» svinīgajā ceremonijā uzsvēra princis Edvards.
Katra jaunieša ceļš un darbošanās
ilgums programmā ir atšķirīgs. Roberts ar Signi sāka darboties 2010.
gadā, bet Mairis programmai pievienojās 2011.gadā, taču apbalvojumus visi saņēma reizē.

Šobrīd, kad ir saņemts augstākais
programmas apbalvojums un ir izvērtētas savas veiksmes, neveiksmes
un ieguvumi no darbošanās programmā, katrs jaunietis ir izdarījis
savu kodolīgu secinājumu:
Roberts – Award tiešām ir tā vērts,
lai piedalītos!
Mairis – Award ieguvums – daudz
draugu, uz kuriem var paļauties!
Darbošanās Award spēj mainīt dzīvi.
Signe – Iesāktais ir jāpabeidz!
Lai arī šobrīd jaunieši ir 1.kursa
studenti un mācās Rīgas augstskolās, viņi bieži kopā pavada brīvo laiku gan Rīgā, gan nedēļas nogalēs,
atbraucot uz mājām Valkā.
Darbojoties programmā, viņi visi
kopā bija komanda un cits bez cita
nedarīja neko. Visprecīzāk viņus
raksturotu sauklis no Aleksandra
Dimā grāmatas «Trīs musketieri» –
«Viens par visiem un visi par vienu!»
Pēc programmas absolvēšanas, Roberts, Mairis un Signe palikuši
daudz atbildīgāki, uzņēmīgāki, radošāki, uzticamāki, kā arī atvērti sadarbībai un komunicēšanai ar citiem.
Tikai vecāku atbalsts, sapratne
un savstarpēji ciešā sadarbība var
dot rezultātu, kas tiek novērtēts ar
apbalvojumu, tādēļ vislielākais
«Paldies!» pienākas jauniešu pirmajām programmas Award vadītājām
Valkā – Inesei Lečmanei un Egitai
Kačevskai, kā arī jauniešu vecākiem, kuri bija kopā ar viņiem svinīgajā Zelta apbalvojuma saņemšana brīdī. z
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elta vērtības
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Teksts un foto Tatjana Veselova, Valkas
novada domes Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu speciāliste
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Sveicam kāzu jubilejās!

D

ecembrī Valkas novada
dome turpināja sirsnīgo
tradīciju un sveica pārus, kuri kopdzīvē aizvadījuši piecdesmit un
vairāk gadus. Šoreiz devāmies ciemos pie diviem brīnišķīgiem pāriem tepat Valkā, kur dimanta
kāzu jubileju atzīmēja Mihails un
Anna Gromovi, bet zelta kāzu jubileju svinēja Genadijs un Antoņina Viņņiki.
Arī šoreiz domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis un
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Māra Zeltiņa pārus sveica ar ziediem, novada suvenīriem, kā arī
īpašo konditorejas «Jumis» gatavoto baltās šokolādes kāzu jubilejas
torti.

Tantes labā sirds

2016.gada 23.decembrī

29.novembrī Dimanta kāzu jubileju svinēja Mihails un Anna Gromovi. Abi iepazinās, pateicoties
Annas tantes, kura dzīvoja Maskavas apgabalā, Uzlovā, labajai sirdij.
Anna, kura kopā ar ģimeni Latvijā
nonāca kara laikā, aizbrauca paciemoties pie tantes uz Piemaskavu.
Sākumā pie tantes dzīvoja Anna,
tad tur pat atļāva apmesties arī kādam jaunam puisim, kurš tikko
bija atnācis no armijas dienesta.
Tas izrādījās Mihaila labs draugs,
pie kura, savukārt, Mihails atbrauca ciemos pēc savas demobilizāci-

jas. Abi stāsta, ka tā bijusi mīlestība
no pirmā acu skatiena! 1956.gada
29.novembrī tika svinētas kāzas.
Šodien Gromovu ģimene ar lepnumu stāsta par saviem diviem bērniem, diviem mazbērniem un nu
jau diviem mazmazbērniņiem!

Satikšanās pie Valkas
kultūras nama

Sirsnīgus mirkļus aizvadījām
kopā ar Zelta pāri Genadiju un Antoņinu Viņņikiem. Uzklausījām šī
pāra stāstu par liktenīgo satikšanos. Genadijs tolaik strādāja Valgā
un bija atnācis uz Valkas kultūras
namu atpūsties. Viņš stāsta, ka iznācis no kultūras nama un kāds
viņam palūdzis matu suku meitenei. Un šī meitene bija Antoņina!
Pēc pasākuma Genadijs pavadīja
Antoņinu līdz mājām, un kopš tā
laika viņi nav šķīrušies. Abi aprecējās 1966.gada 27.augustā Valgas
Dzimtsarakstu nodaļā. Ģimenē izaudzināta meita Alla, ir divi mazbērni un dzīvespriecīgais mazmazdēliņš Kirills.
Novēlām pāriem veselību, labklājību un veiksmi!
Tāpat sakām milzīgu paldies par
iedvesmas pilnajiem stāstiem!
Paldies visiem, kuri iesaistās
zelta un dimanta pāru «meklēšanā» un turpina mūs informēt!
Lai visiem mierpilni Ziemassvētki, ražens un laimīgs Jaunais
gads! z

Dimanta pāris: Mihails un Anna Gromovi.

Zelta pāris: Genadijs un Antoņina Viņņiki.

Būs apskatāma izstāde
«Pulcējaties zem latviešu karogiem!»

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā
darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

2017.gada 5.janvārī plkst.
13.30 Valkas novadpētniecības
muzejā atklās izstādi «Pulcējaties zem latviešu karogiem!».
Zemessardzes 27.kājnieku
bataljona Veterānu apvienības
priekšnieka Jāņa Bahmaņa un
viņa domubiedru veidotā izstāde vēsta par latviešu nacionālā karoga tapšanu. Tas mastā pirmo reizi plīvojis Valmierā pirms 100 gadiem, bet sarkan-balt-sarkanā
vēstījuma
saknes rodamas jau latviešu
tautas dziesmās.
Izstāde ir vizualizācija par
pedagoga un publicista Jāņa
Eduarda Lapiņa ieguldījumu
karoga tapšanā, atkāpjoties arī
tūkstoš gadu senā pagātnē un
pētot sarkan-balt-sarkanā un
saules kodu tautas dziesmās.
Jānis Eduards Lapiņš (1885.
– 1941.) pēc mājskolotāja tiesību iegūšanas strādāja par skolotāju. Vairākus gadus bija
saistīts ar Valku. Valkā
J.E.Lapiņš strādāja no 1907.g.
līdz 1909.g. - M.Alkšņa tirdzniecības skolā (atradās tagadējā Valgas pusē). Par šo laiku
viņš rakstīja: «Valkā man patīk
strādāt, bet starp skolotājiem ir
dzērāji, kas skolu stipri demoralizē. Šad tad apmeklēju strādnieku
un skolotāju ilegalas sapulces un

Palīdzības biedrībā turu priekšlasījumus. Valkas latviešos ir daudz
labu, uzņēmīgu izglītības darbinieku, bet centrā stāv bufetes turētājs, bijis tirgotājs, aktieris, režisors un joku dzinējs J.Pavlovičs,
kurš vēlāk tiek par bagātu īpašnieku un latviešu rakstnieku
draugu bēgļu laikos.»
1909.gadā J.E.Lapiņš uzsāka
mācības Maskavā. Viņš pievērsās arī publicistikai – 1910.
gadā nodibināja laikrakstu
«Kāvi»: «Pirmā studiju gadā,
dzīvodams Maskavā, vadīju Valkā iznākošo nedēļas laikrakstu
«Kāvi», kura vietējās nodaļas vadītājs un arī uzsitējs pie lielā
āmura bija J.Pavlovičs. /../ Publicistikā esmu darbojies pilnīgi patstāvīgi, jo «Kāvos» man nevarēja
būt neviena vadītāja, zem kura
iespaida izstrādātu stilu. Mācījos
pats, uzmeklējot savas kļūdas, un
vienmēr sarku par saviem darbiem.» Pēc tam viņš «Kāvu»
vadību nodeva Linardam Laicenam.
Pēc studijām Maskavā 1915.
gada rudenī J.E.Lapiņš strādāja par skolotāju Valmierā –
tirdzniecības skolā, sieviešu
ģimnāzijā un reālskolā.
Jānis Eduards Lapiņš 1916.
gadā radīja pirmo latviešu nacionālā karoga metu. Karogu

pašuva Valmieras bēgļu patversmes skolotāja Marianna
Strautmane. Sarkan-balt-sarkanais karogs kā pirmais Valmierā plīvoja pie J.E.Lapiņa
dzīvokļa un vēlāk arī pie tirdzniecības skolas.
Izstādes autors Jānis Bahmanis saņēmis Priekuļu novada titulu «Goda novadnieks»
– par patriotisma veicināšanu
un ieguldījumu Latvijas vēstures izpētē, īpaši uzsverot
saules simbola nozīmi karogos
un emblēmās. Lielu darbu ieguldījis arī nacionālā karoga
autora Jāņa Eduarda Lapiņa
piemiņas saglabāšanā un piemiņas vietas izveidē un kopšanā kopā ar biedrību «Ieva».
J.Bahmanis interesējas par heraldiku - izveidojis Zemessardzes 27.kājnieku bataljona karogu un krūšu nozīmi. Izstādes materiālu par latviešu nacionālo karogu sācis veidot
kopš 1996.gada.
Izstādei «Pulcējaties zem
latviešu karogiem!» izdalāmi
trīs galvenie temati: ticības
saule, brīvības saule un uzvaras saule. Vēsturiskā informācija papildināta ar mākslas
darbiem un tautas dziesmām.
Valkas
novadpētniecības
muzejā izstāde apskatāma
2017.gadā no 5. līdz 31.janvārim. z

Valkas novadpētniecības muzeja darba laiks:

pirmdienās – piektdienās plkst. 10.00 – 17.00
sestdienās plkst. 10.00 – 16.00
Ieejas maksa: 0,75 €; pensionāriem, studentiem,
skolēniem 0,30 €; Valkas novada skolēniem ieeja bez
maksas.

Darba laiks gada nogalē:
– plkst. 10.00 – 15.00
– slēgts
– plkst. 10.00 – 15.00
– slēgts

23. 12. 2016.		
24., 26. 12. 2016.		
30. 12. 2016		
31. 12. 2016		

Valkas novada domē
2016.gada 24.novembrī Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi
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• Apstiprināt precizēto Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku
amatu
klasificēšanas
sarakstu;
• Apstiprināt SIA «ZAAO» iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu
un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā EUR 13,51 par 1 m3
atkritumu (bez PVN).
• Pilnvarot Valkas novada domes
priekšsēdētāju pieņemt lēmumus
par nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
• Apstiprināt nomas maksu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēdnīcas telpām Valkā, Raiņa ielā 28a:
EUR 0,56 par 1 m2 (bez PVN) mēnesī, nosakot Valkas novada domei
tiesības vienu reizi gadā nomas
maksu pārskatīt.
• Iekļaut Valkas novada pašvaldības 2017.gada budžetā signalizācijas ierīkošanas un apkalpošanas
izmaksas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā.
• Apstiprināt nolikumu Nr.9 «Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikums».
• Sagatavot un iesniegt pieteikumu par Valkas novada Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Valkā, Rīgas
ielā 25 (1.stāvā) 2017.gadā.
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.10 «Starptautiskā atklātā instrumentālo duetu festivāla nolikums».
• Apstiprināt noteikumus Nr.7
«Valkas novada domes stipendiju
piešķiršanas kārtība studējošajiem

2016.gada 23.decembrī

novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem».
• Apstiprināt izsoles objekta «Stāvlaukums Ausekļa 46», kas atrodas
uz daļas 280 m2 apmērā no zemes
gabala Valkā, Ausekļa iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 0431,
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – personu grupu:
***, personas kods ***-***, dzīvo:
Valkā, *** iela ***; ***, personas kods
***-***, dzīvo: Valkā, *** ielā *** , ***,
personas kods ***-***, dzīvo: Valkā,
*** iela *** un ***, personas kods
***-***, dzīvo: Valkā, *** ielā ***, kas
izsolē iesniedza vienīgo piedāvājumu: 2% apmērā no zemes gabala
daļas kadastrālās vērtības gadā,
kas 2016.gadā noteikta: EUR 12,51,
bez PVN.
• Noslēgt Nomas līgumu ar ***,
personas kods ***-***, par zemes
gabalu Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemē «Ievu iela 5», kadastra apzīmējums 9452 008 0131, platība 0,1873 ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2026.gada
31.decembrim.
• Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un likumdošanā
noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības zemi zem Valkas novada
pašvaldībai piederošā autoceļa Valkas novadā aptuveni 140 m garā
posmā, no valsts zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9466 008
0125, kuru šķērso pašvaldības autoceļš «Naglas-Bāliņi», būve ar kadastra
apzīmējumu
9466
0080039004.
• Nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu Valkas novada Ērģemes
pagastā «Paeglīši», kadastra numurs 9452 013 0016, kopējā platība
0,44 ha, kas sastāv no zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem

LAD apstiprina Valkas novada
domes projekta iesniegumu

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

V

alkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku
atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais
projekts «Multifunkcionālā centra izveide» LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju izvēli, kā dzīves un darba
vietu izvēlēties laukus, pilnveidojot sporta, atpūtas infrastruktūru
un nodrošinot kvalitatīvu brīvā
laika pavadīšanas iespējas visām
iedzīvotāju vecuma grupām. Nodrošināt centra ilgtspējīgu darbī-

bu ar regulāru iedzīvotāju apmeklējumu un noslodzi.
Projektu plānots realizēt Kārķos, bijušajā skolas internāta ēkā,
un tajā ir paredzēts izveidot multifunkcionālu centru. Lai vietējos
iedzīvotājus, īpaši, jauniešus motivētu palikt Kārķos un izmantot
savu brīvo laiku lietderīgi. Multifunkcionālo centru plānots izveidot visām paaudzēm, un centrs
kļūs par brīvā laika bāzi sportistiem un saturīga brīvā laika pavadītājiem, kā arī tūristiem. Galvenās plānotās projekta aktivitātes
sporta inventāra, mēbeļu un elektropreču iegāde.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 10002,70 EUR, tai
skaitā ELFLA finansējums ir
9002,43 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir
1000,27 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. z

9452 013 0016, platība 0,39 ha un
9452 013 0057, platība 0,05 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
• Apstiprināt 2016.gada 22.novembra Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Vijciema pagastā «Meža skola», kadastra numurs 9492 005 0187, izsoles gaitu,
kur nosolītā summa par izsoles objektu Vijciema pagastā «Meža skola», kadastra Nr.9492 005 0187, ir
EUR 15157,30, kuru nosolīja izsoles
dalībnieks ar kārtas Nr.1 – ***.
• Atbrīvot no Valkas novada
Ģimenes atbalsta centra «Saulīte»
direktora amata Liliju Līviņu ar
2016.gada 30.novembri.
• Iecelt Valkas novada Ģimenes
atbalsta centra «Saulīte» direktora
amatā Kristīni Klaipu, personas
kods ***-***.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 «Grozījumi 2016.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada domes 2016.
gada pamatbudžets»».
• Piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas novadgrāvju statusu
Meliorācijas kadastrā reģistrētajiem novadgrāvjiem: 1. Izvietojuma
shēmā apzīmēts kā novadgrāvis
Nr. 3 - Nr. 5452821:03 un 5452821:01,
Kārķu pagastā, Valkas novadā. 2.
Izvietojuma shēmā apzīmēts kā
novadgrāvis Nr.2 - Nr. 5452821:02,
Kārķu pagastā, Valkas novadā.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
papildfinansējuma sadali Valkas
novadā no 2016.gada 1.septembra

līdz 31.decembrim.
• Apstiprināt maksu par 1 m3 sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu izvešanu Valkas pilsētas robežās EUR 4,01 bez PVN.
• Apstiprināt izcenojumus jaunās
mazkalibra šautenes KK300 izmantošanai un papildināt esošo
Valkas pilsētas stadiona maksas
pakalpojumu cenrādi ar 28.punktu.
• Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Valkas Namsaimnieks» (vienotais reģistrācijas numurs 44103055060) (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālu. Sabiedrības pamatkapitālu palielināt, palielinot esošo kapitāla daļu skaitu,
pamatojoties uz dalībnieka ieguldījumiem Sabiedrības pamatkapitālā naudas līdzekļu veidā EUR
11000 apmērā.
• Noteikt statusu biznesa inkubācijas vajadzībām telpām Rīgas ielā
22, Valkā, telpu grupa Nr.001, 92,3
m2 platībā.
• Atbalstīt projekta pieteikumu
«Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā» projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gada atbalsta pasākuma 4.3 «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā» projektu iesniegšanas 3.
kārtai.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
Vijciema pagastā «Meža skola», kadastra numurs 9492 005 0187, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles
uzvarētāju – ***, personas kods
***-***, dzīvo: “***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733, kas
izsolē nosolīja augstāko cenu EUR
15 157,30. z

Ir pabeigti remontdarbi Multifunkcionālajā
jaunatnes iniciatīvu centrā Valkā
Teksts: Romina Meļņika, Valkas novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Jaunatnes lietu speciāliste

2015.gada 30.novembrī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru
par projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā» realizēšanu Valkā, Semināra ielā
21, Latvijas un Šveices sadarbības
programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātes «Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide» ietvaros.
Projekta mērķis ir izvedot Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru
Valkas pilsētā, tādējādi veicinot jauniešu palikšanu Valkas novadā. Projekta ietvaros galvenās paredzētās aktivitātes ir telpu atjaunošana, pandusa
izveide un aprīkojuma iegāde - dažādas galda spēles jauniešiem, mūzikas
instrumenti, mūzikas aprīkojums pasākumiem, mēbeles centram un hostelim, elektroiekārtas virtuvei un brīvā

laika pavadīšanas telpām. Projekts veicinās dažāda vecuma jaunatnes integrāciju, savstarpēju sapratni, neformālās izglītības attīstību, kā arī radošu
darbību un kultūras attīstību jauniešu
vidū.
Remontdarbi ir noslēgušies, un mēs
ar prieku varam paziņot, ka Jauniešu
centra svinīgā atklāšana notiks 2017.
gada 4.janvārī plkst. 13.00.
Projekta nosaukums: «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra
izveide Valkā».
Projekta Nr.: 4-7/22
Projekta kopējais finansējums:
137 410,67 eiro.
Projekta līdzfinansētājs: Šveices
Konfederācija no Latvijas un Šveices
sadarbības programmas līdzekļiem
paplašinātajai Eiropas Savienībai
102 670,16 eiro.
Valkas novada domes līdzfinansējums: 34 740,51 eiro.
Projekta realizācijas termiņš: līdz
2016.gada 31.decembrim.
Projekta vadītājs: Toms Simtiņš. z
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NOTEIKUMI

Valkā
2016.gada 27.oktobrī									
Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13, 6.§)

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

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 14.punkta «a» apakšpunktu un
Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu
Nr.735 «Noteikumi par publiskas personas zemes nomu» 18.punktu
Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 «Par pašvaldības
zemes nomu Valkas novadā» šādus grozījumus:
1. Papildināt 2.5. apakšpunktu ar sekojošiem vārdiem:
«izņemot šo noteikumu 2.7.punktā minētajiem zemesgabaliem.».
2. Papildināt ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
«2.7. Zemesgabaliem, kuriem nepieciešama rekultivācija (augsnes sakopšana lauksaimnieciskai
izmantošanai), un ir iespējams to veikt, nomas maksa, tiek noteikta 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā. Šo nomas maksu var noteikt uz laiku līdz 5 gadiem».
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Aicina iedzīvotājus uzstādīt īpašumu nosaukumus

Teksts: Gundega Veinberga, Valkas novada
domes priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre

P

ērnā gada nogalē Valkas novada dome
pieņēma saistošos noteikumus «Par
ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu
numura zīmju, māju nosaukumu un objektu
norāžu izvietošanu Valkas novadā», kuri nosaka kārtību, kādā izvietojamas nosaukumu
un informācijas plāksnes uz infrastruktūru,
kultūras un tūrisma objektiem, tajā skaitā vasarnīcu (dārza māju) un zemesgabalu numuru zīmes. Līdz 2017.gada 1.janvārim zīmēm
jābūt izvietotām atbilstoši noteikumiem.
Valkas novada dome aicina iedzīvotājus
novērtēt savu īpašumu norādes zīmes, un ja

tās ir nesalasāmas, bojātas, tās nomainīt. Tāpat, ja norādes un informācijas zīmes nemaz
nav uzstādītas, tās iegādāties un izvietot.
Norādes ir ļoti svarīgas ne tikai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, lai orientētos konkrētajā vietā, tām dažkārt ir izšķiroša nozīme
neatliekamās palīdzības dienestam, ugunsdzēsējiem un policijai, steidzoties uz notikuma vietu, izsaukumu.
Par zīmju izvietošanu ir atbildīgs īpašnieks. Par noteikumu prasībām neatbilstošas
plāksnes izvietošanu vai saglabāšanu, īpašnieks var tikt brīdināts vai sodīts.
Ar noteikumiem var iepazīties www.valka.
lv - meklēt - Pašvaldība - Dokumenti - Saistošie noteikumi - Spēkā esošie - Nr.32. z

Informācija personām, kuras vēlas saņemt
sociālos pabalstus no pašvaldības

S

ociālais dienests sociālo palīdzību
klientam sniedz, pamatojoties uz viņa
materiālo resursu — ienākumu un īpašuma
novērtējumu, individuāli paredzot katra
klienta līdzdarbību.
Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, persona aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
Iztikas līdzekļu deklarācijā ir jānorāda šādi
ienākumi par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
1. Ienākumi no algota darba;
2. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie
pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas,
kompensācijas, uzturlīdzekļi;
3. Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
4. Ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas;
5. Ieņēmumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

6. Citi ienākumi (gadījuma darbi, ienākumi no azartspēlēm, laimesti, nodotie metāllūžņi u.c.)
Bankas par saviem klientiem informāciju sociālajam dienestam nesniedz, tādēļ, lai
varētu saņemt sociālo palīdzību (pabalstu),
kura tiek sniegta pēc materiālā stāvokļa izvērtēšanas, personai pašai ir jāpieprasa
bankas konta izdruka par pēdējiem trim
mēnešiem.
Izvērtējot materiālo stāvokli, tiek ņemti
vērā arī uzkrājumi, kuri nevar pārsniegt
128,06 eiro uz deklarācijas iesniegšanas brīdi.
Sociālais dienests vēlas atkārtoti informēt
savus klientus, ka izziņu var pieprasīt Valkā:
SEB banka pieņem klientus trešdienās
no 13.00 – 16.00 Rīgas ielā 22 (Tūrisma un
informācijas centra telpās);
Swedbanka pieņem klientus pirmdienās
10.00 – 13.00 un 14.00 – 16.00 Ausekļa ielā 54
(tirdzniecības centra WALK telpās).
Bankas sagatavo izziņas un atsūta uz sociālo dienestu. Ja klientam ir pieejamas internetbankas pieslēgums, izziņu sagatavot uz
vietas dienestā var palīdzēt sociālais darbinieks. z

Dome dāvina bērniem un senioriem
Ziemassvētku saldumu paciņas

Teksts: Gundega Veinberga, Valkas novada
domes priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre

A

rī šogad Valkas novada dome iepriecina bērnus un seniorus ar garšīgām
Ziemassvētku saldumu paciņām.
Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās
Valkā, paciņas saņems izglītības iestādēs. Par
paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem

un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes.
Saldumus saņems bērni līdz 9.klasei (ieskaitot).
Tie bērni, kuri neapmeklē izglītības iestādes, kā arī Valkas pilsētas seniori no 70 gadu
vecuma paciņas var saņemt Valkas pilsētas
kultūras namā. Paciņas gaida saņēmējus kultūras namā pie dežuranta līdz 30.decembrim
no plkst. 8.00 līdz 20.00. z
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Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.18 «Grozījumi Valkas novada domes 2016.
gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 «Par
pašvaldības zemes nomu Valkas novadā»»

paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 «Noteikumi par publiskas personas zemes nomu»
18.3.apakšpunkts nosaka minimālo maksu lauksaimniecības
zemju nomai – 1,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības.
2016.gada 31.martā Valkas novada dome pieņēma saistošos
noteikumus Nr.7 «Par pašvaldības zemes nomu Valkas
novadā». Minēto saistošo noteikumu 2.5.punkts nosaka, ka
nomas maksa zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, ir 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 40 EUR/ha.
Valkas novada domē ir saņemti vairāku Zemnieku
saimniecību lūgumi samazināt lauksaimniecības zemes
nomas maksu par zemēm, kuras tika saņemtas nomā nesen, un ir sliktā stāvoklī, aizaugušas ar krūmiem, norādot, ka
pirms lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas zemes
gabalā ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus zemes gabalu
rekultivācijā.
Lielākā daļa no aizaugušajām lauksaimniecības zemju
platībām ir rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības, kuras laika
gaitā ir aizaugušas.
Zemes pārvaldības likuma 2.pants nosaka, ka likuma
mērķis ir veicināt zemes izmantošanu un aizsardzību, kā
arī minētā likuma 17.panta 1.daļa, nosaka, ka rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā
vietējā pašvaldība, līdz MK rīkojuma par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai pašvaldības vārda.
Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu
izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās ražotspējas rādītāji ir
vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai
un pamats lēmumu pieņemšanai par zemes izmantošanas
attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu
apsaimniekošanu un novērstu to vērtības pazemināšanos
un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā
ir atbalstāma, un ir jāveicina arī aizaugušo lauksaimniecības
zemju rekultivācija.

Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīts grozījums
Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 «Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā»,
precizējot noteikumu 2.5.punktu un papildinot noteikumus
ar 2.7.apakšpunktu, kas paredz nomas maksas apmēru
zemes gabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, bet kuriem ir nepieciešama rekultivācija,
lai šo zemi pilnvērtīgi varētu izmantot lauksaimnieciskajā
darbībā - 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā,
bet ne ilgāk kā 5 gadus.
Minētais regulējums samazina nomas maksu ar
krūmiem aizaugušajās platībās, jo nevienam no zemes gabaliem 1,5% no kadastrālās vērtības nesasniedz 40 EUR. Tajā
pašā laikā nomas maksa tiek piemērota tikai tiem nomniekiem, kas veic zemes gabalu rekultivāciju, un tiek
pārtraukta pēc 5 gadiem, neskatoties uz zemes gabala
apsaimniekošanas rezultātiem. Termiņš veicinās to, lai
nomnieks būtu ieinteresēts zemes gabala rekultivācijas
veikšanā, jo pēc 5 gadiem viņš būs jāsāk maksāt nomas
maksa pilnā apmērā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ilgtermiņā būtiski neietekmēs
pašvaldības budžetu. Šobrīd samazinot aizaugušo
zemes gabalu nomas maksu, tiek veicināta šo zemes
gabalu iznomāšana un apsaimniekošana.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi veicinās aizaugušo lauksaimniecības
zemju teritoriju rekultivāciju un apsaimniekošanu, veicinot
saimniecisko darbību aizaugušajās teritorijās.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Valkas novada pašvaldības domes
Zemes komisija, kura pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu
nomā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās
procedūras un nemaina kārtību personām veicamo darbību
līdzšinējo kārtību.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Konsultācijas notikušas ar Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem un novada zemniekiem. z
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Jaunos basketbolistus
aicina uz treniņnometni

Gada balva medicīnā iespēja pateikt paldies

Teksts: Gundega Veinberga, Valkas novada domes
priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

iedrība «Valkas sporta internāts» aicina jaunos basketbolistus uz treniņnometni, kas notiks
Valkā no 2. līdz 5.janvārim. Treneris
Kristaps Zeids gaida 1999., 2000. un
2001.gados dzimušus puišus, kuri ir
gatavi sevi pierādīt basketbola spēlē.
Veiklākajiem un neatlaidīgākajiem nometnes dalībniekiem tiks
piedāvāta iespēja trenēties sporta internātā, kura mērķis ir sagatavot jaunos sportistus spēlēm pieaugušo

ūsu mediķi – ārsti, zobārsti,
māsas, vecmātes, ārstu palīgi, māsu palīgi un citi – ikdienā rūpējas, lai mēs atgūtu pašu dārgāko
– veselību. Lielākā daļa no viņiem
katru dienu pēc vislabākās sirdsapziņas dara savu darbu un palīdz
mums visiem būt veseliem un dzīvespriecīgiem.
Piedaloties balsošanā «Gada balva medicīna», kuras moto skan «Dodot gaismu, sadegu», ikvienam pacientam ir iespēja pateikt paldies savai ārstniecības personai – ārstam,
zobārstam, ārsta palīgam, vecmātei,
farmaceitam, funkcionālajam speciālistam (fizioterapeitam, ergoterapeitam, logopēdam utml.), izvirzot
viņu kā potenciālo balvas saņēmēju.
Lai nobalsotu, jāatver Latvijas
Ārstu biedrības interneta mājas
lapa http://www.arstubiedriba.lv/
gadabalvamedicina/, jāizvēlas kāda
no nominācijām un jāaizpilda nepie-

B

basketbolā, arī BK «Valka/Valga».
Sporta internātā plānoti 2 treniņi
dienā, apvienojot tos ar mācībām
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Sportistiem tiks piedāvāts treniņu slodzei atbilstošs uzturs un dzīvošana
labiekārtotās kopmītnēs.
Nometnes laikā uz tikšanos tiks
aicināti arī jauniešu vecāki, lai informētu par internāta ideju, infrastruktūru un treniņu iespējām.
Interesentus rakstīt uz e-pastu:
kristaps.zeids@gmail.com. z

Vijciemā aizvadītas sacensības
«Sporto visa ģimene»
Teksts: Mārīte Kalniņa, Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

10.

decembrī Vijciema sporta zālē notika sacensības «Sporto visa ģimene». Uz sacensībām bija ieradušies dažāda vecuma dalībnieki.
Sacensību mērķis bija iesaistīt sporta aktivitātēs bērnus, vecākus un vecvecākus un veidot kopīgu komandu. Komandām bija jāveic desmit dažādi
uzdevumi un lielā stafete.
Uzdevumi sākās ar mīklu minēšanu un puzles salikšanu, tālāk bija jāveic noteikta distance ar aizsietām acīm, jānogāž ķegļi, precīzi jāiemet
bumbiņas kastē, ar nūju jāvada lielā vingrošanas bumba, jāsakrauj pēc iespējas lielāks koka klucīšu tornis un citas aktivitātes. Lielajā stafetē grūtākais posms bija veikt distanci pārim ar kopā sasietiem zābakiem.
Dalībniekiem šī bija jautra un patīkama sportiska diena. Kopvērtējumā
1. vietu izcīnīja Ragžu ģimene. Stafetē 1. vietu izcīnīja Šaicānu ģimene. Noslēgumā dalībnieki saņēma saldumu pakas.
Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos! Paldies Jurim Kalniņam
par sacensību organizēšanu un sacensību tiesnešiem Janai, Aijai, Edgaram,
Alisei un Inesei par foto.
Pasākumu rīkoja biedrība «Vijmalieši», finansiāli atbalstīja biedrība Lauku partnerība «Ziemeļgauja». z

M

ciešamie lauki. Nobalsot iespējams
līdz 2017.gada 15.janvārim. Lūgums
ņemt vērā, ka no vienas IP adreses
par katru nomināciju var nobalsot
tikai vienu reizi dienā.
Sabiedrības balsojumam izvirzītas nominācijas, kurās nosaka «Gada
ārstu», «Gada zobārstu», «Gada ārsta palīgu», «Gada māsu», «Gada vecmāti», «Gada farmaceitu» un «Gada
funkcionālo speciālistu».
Tradicionāli «Gada balva medicīnā» tiks pasniegta arī nominācijās
«Gada cilvēks medicīnā», «Gada notikums medicīnā», «Gada slimnīca»,
«Gada balva par mūža ieguldījumu
medicīnā». Šajās nominācijās uzvarētājus nosaka Latvijas Ārstu biedrības ekspertu vērtējums.
Ikviens nomināciju ieguvējs svinīgā ceremonijā saņems balvu –
mākslinieka Armanda Jēkabsona kā
dzīvības asnu veidotu statueti. z

Gada nogalē sakām paldies

T

uvojoties gada nogalei, Valkas bibliotēkas kolektīvs vēlas pateikt paldies saviem lasītājiem par vēl vienu veiksmīgi kopā pavadītu gadu.
Mums ir patiess prieks, ka jau gadu savus mazākos lasītājus varam uzņemt
gaišās, mājīgās un vizuāli pievilcīgās telpās. Un šķiet, ka prieks ir ne tikai
mums, bet arī mazajiem lasītājiem, kuri katru dienu pieskandina bibliotēkas telpas.
Paldies par kopā pavadīto gadu vēlamies teikt arī tiem, kuri dāvina bibliotēkai grāmatas un mūsu sadarbības partneriem, atbalstītājiem – jūsu atbalsts vienmēr ir labs papildinājums mūsu darbam. Kopā varam piedāvāt
lasītājiem arvien bagātāku un daudzveidīgāku literatūras klāstu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Lai ugunīgā gaiļa gads atnes pozitīvas pārmaiņas ikviena dzīvē! Būsim
aktīvi, radoši, darbīgi un spilgti!
Cerot uz turpmāku sadarbību un veiksmīgu Jauno 2017. gadu vēlot,
Valkas bibliotēkas kolektīvs

ZAAO klientiem izsūtīti 2017. gada
pakalpojumu kalendāri un aprēķini
Teksts: Zane Legzdiņa, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

S

Sportojam kopā. Foto: Inese Matuka

IA ZAAO (ZAAO) ir sākusi
izsūtīt klientiem nākamā
gada atkritumu izvešanas kalendārus. Tas izstrādāts kompakta
ceļveža formā, ar norādēm par sadzīves un otrreizējai pārstrādei
derīgu materiālu konteineru tukšošanas dienām, saziņas iespējām
ar uzņēmumu, ZAAO vides iniciatīvi «100 darbi Latvijai», pārstrādei derīga polimēra iepakojuma atpazīšanu un piedāvātajiem
pakalpojumiem otrreizējās pārstrādes veicināšanai.
Klienti saņems arī informāciju
par plānotajiem maksājumiem par
nešķiroto atkritumu konteineru
tukšošanu. Atgādinām, ka ikgadējā rēķina summas apmēru var regulēt paši klienti, gan izvēloties
atkritumu konteineru veidu, gan
daudzumu, gan to tukšošanas biežumu, tomēr tas nedrīkst būt retāks, kā paredzēts konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos.
Lūgums klientiem savlaicīgi pieteikt vēlamās izmaiņas konteineru
tukšošanas grafikos (tālr. 64281250,
e-pasts zaao@zaao.lv), lai uzņēmums varētu nodrošināt maksi-

māli efektīvu maršrutu plānošanu.
Informējam, ka Saeimā šobrīd
izskatīšanā atrodas likumprojekts
«Grozījumi Dabas resursu nodokļa
likumā», kas paredz dabas resursu
nodokļa par sadzīves atkritumu
apglabāšanu pieaugumu 2017.gada
laikā vairāk kā divas reizes, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo likmi.
Gadījumā, ja šādi grozījumi stāsies
spēkā, ZAAO būs spiesta pārskatīt
aprēķinā iekļauto maksas apmēru
proporcionāli nodokļa likmes pieaugumam, kas orientējoši varētu
veidot 7 -10% pieaugumu. Par izmaiņām maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu klienti tiks
informēti.
Izstrādātais informatīvais materiāls no 20. decembra pieejams arī
ZAAO klientu pašapkalpošanās
sistēmā, kas darbojas caur uzņēmuma mājaslapu www.zaao.lv.
Pašapkalpošanās sistēma ļauj jebkurā laikā piekļūt saviem datiem –
saņemto pakalpojumu sarakstam,
norēķinu stāvoklim, konteineru
tukšošanas grafikam, kā arī veikt
maksājumus. z
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Februārī Valkā – baleta
«Žizele» izrāde
Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras nama Kultūras pasākumu organizatore

5.

februārī plkst. 16.00 Valkas pilsētas kultūras namā Latvijas Nacionālā baleta sniegumā - baleta «Žizele» izrāde!
Ādolfa Šarla Adāna balets «Žizele» ir
viens no pirmajiem lielajiem romantisma
baletiem un viens no retajiem, kas saglabājies līdz mūsdienām.
Uz lauku ciemata idilles fona risinās
stāsts par naivās meitenes nodoto mīlestību, ārprātu un dzīvi pēc nāves baisi skaistajā pasaulē, kurā valda vilas – atriebīgi pie-

viltu sieviešu rēgi.
Baleta «Žizele» oriģinālo horeogrāfiju
veidojuši Žils Pero, Mariuss Petipā, Žans
Koralli, horeogrāfiju iestudējis Aivars Leimanis.
Adrese, kur noskatīties fragmentus no
baleta
https://www.opera.lv/lv/izrade/
zizele/
Biļetes uz baleta izrādi maksās: 10; 12;
15; 19 eiro. Izrāde ir 2 stundas 15 minūtes
gara. z

Lācis un viņa draugs Pele aicina
bērnus uz Ziemassvētku pasākumu

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

26.

decembrī no plkst. 12.00 Valkas
pilsētas kultūras namā notiks
pasākums bērniem «Ziemassvētku smarža».
Ziemassvētki nav iedomājami bez piparkūku sirsniņām, zvaigznītēm, vīriņiem, eglītēm, tāpēc jau no 12.00 Valkas senioru klubā no ledusskapja tiks celta ārā piparkūku
mīkla, meklēts mīklas veltnis un cepešpanna, un, lūk, – pēc brīža jau viss kultūras
nams būs kārdinošas smaržas pārpilns. Tā

smaržo tikai vienu reizi gadā. Tā smaržo
Ziemassvētki.
Otrā stāva foajē rūķi no Valkas mākslas
skolas gaidīs uz radošajām darbnīcām. Turpat pie sejiņu apgleznotājas būs iespējas tikt
pie trauslas sniegpārsliņas uz vaiga. Vai uz
degungala!
Un kā tad bērni svētkos bez rotaļām! Par
jautru noskaņu parūpēsies Ziemassvētku
Lācis un viņa draugs Pele. Ieeja – bezmaksas. z

Gaidāma izrāde bērniem
«Smurfiņi un meža olimpiāde»

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

2.

februārī plkst.18.00 Valkas pilsētas
kultūras namā notiks izrāde bērniem «Smurfiņi un meža olimpiāde..
Smurfu mežā atkal notiek olimpiskās
spēles. Smurfiņi tām cītīgi gatavojas. Pilnīgi negaidot, sacensībām piesakās arī sarkanais smurfs Sārtvaidzis, kurš ir nolēmis
uzvarēt ar ne visai godīgiem paņēmieniem. Līdz ar to cīņa par uzvaru smurfiņiem kļūst daudz, daudz grūtāka. Vai go-

dīgums uzvarēs viltību, vai draudzība
pārspēs visas likstas? To nāc skatīties sportiski
komiskā stāstā «Smurfiņi un meža olimpiāde».
Režisors – Imants Strads, piedalās dažādu Latvijas teātru aktieri. Biļetes cena iepriekšpārdošanā 4 eiro, izrādes dienā 5
eiro. z

Vinnijs Pūks un draugi nāk ciemos

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

26.

decembrī plkst. 11.00 Valkas pagasta saieta nams «Lugažu muiža» aicina bērnus un vecākus uz teatrālu
uzvedumu «Vinnija Pūka Ziemassvētki».
Šie būs īsti svētki kopā ar Vinniju Pūku un
viņa draugiem!
Svētki nav iedomājami bez rotaļām, jautrības un smiekliem! Paši mazākie un lielākie varēs iesaistīties rotaļās kopā Pūku un
citiem pasakas tēliem, piedalīsies medus

poda meklēšanā un citās jautrās aktivitātēs.
Pasākuma noslēgumā izmantojiet iespēju nobildēties ar Vinniju Pūku un viņa
draugiem!
Uz pasākumu un no pasākuma vedīs autobuss. Izbraukšana uz pasākumu no Sēļiem plkst. 10.15, Zīle plkst. 10.20, pie Valkas
pilsētas kultūras nama plkst. 10.30. z

Jānis Stībelis ar grupu aicina uz koncertu
«Smaidot un pavasari gaidot»

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

V

alkas pilsētas kultūras namā 22.
janvārī plkst. 18.00 Jānis Stībelis ar
grupu aicina uz koncertu «Smaidot un pavasari gaidot».
Programmā skanēs populārākās dziesmas.
Pērkot biļetes iepriekš, cena – 5 eiro, koncerta dienā – 8 eiro.
Jānis Stībelis, pazīstams arī kā Jay Stever,
ir latviešu dziedātājs, kas karjeru sācis 1999.
gadā ar grupu Shake & Bake. Viņš izdevis
astoņus studijas albumus, piedalījies vairākos starptautiskos muzikālos konkursos,

tai skaitā 2002.gadā – konkursā «Jaunais
Vilnis».
Albumi «Glāze piena» un «Summer
City» ieguva Latvijas mūzikas ierakstu
gada balvu kā labākais albums. Sadarbībā
ar Laimu Vaikuli no 2008. līdz 2015.gadam
Jānis izbraukājis 2 ASV tūres un vienu Eiropas tūri. Jānis Stībelis koncertējis arī Ukrainā, Gruzijā, Izraēlā, Kazahstānā, Azerbaidžānā.
2016.gadā Jānis veicis ierakstu sesijas Apvienotajā Karalistē, kur tapis viņa jaunais
albums angļu valodā. z

7

Dace! Paldies par to, ka Tu tici mūsu spējām,
pamudini mūs un radi vidi, lai mēs pilnveidotos.

Kārķu tautas nama pašdarbnieki.
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Bērnu literatūras nodaļā:
• 27.decembrī Ziemassvētku pasākums čaklākajiem lasītājiem un
Bērnu rīta dalībniekiem.
• No 2. līdz 16.janvārim izstāde
«Modernās fantāzijas literatūras
radītājam, Gredzenu pavēlniekam Džonam Ronaldam Rūelam
Tolkīnam 125».
• No 9. līdz 27.janvārim zīmējumu izstāde «..kāds mazs zēns
vienmēr rotaļāsies ar savu Lāci:
angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam 135».
• 18.janvārī no plkst. 14.30 līdz
17.00 Ekspozīcija par grāmatu
«Vinnijs Pūks un viņa draugi».
• 21.janvārī Bērnu rīts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Valkas novadā

V

2016.gada 23.decembrī

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.11.2016. līdz 15.12.2016.
reģistrēti 6 bērni:
3 meitenītes – Dārta,
Emīlija Sofija, Kitija
Patrīcija un 3 zēni – Deivids
Marks, Alans, Aleksis.

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 16.11.2016. līdz
15.12.2016. reģistrēti 15
mirušie – Afanasjevs Viktors
(1936.), Anča Marta (1921.), Andersone Antonija (1923.), Baumanis
Jānis (1953.), Gailis Jānis (1945.),
Golovins Mihails (1940.), Ivdris
Jānis (1939.), Jerofejeva Nataša
(1969.), Kudrjašovs Mihails (1953.),
Liepiņš Juris (1957.), Marmazovs
Aleksandrs (1956.), Poikane Regina
(1930.), Rosolovska Nionila (1930.),
Solomina Vera (1926.), Šauriņa Lūcija (1924.).
Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem –

novadpētniecības
Valkas
muzejā

alkas pilsētas
kultūras nama
pasākumi

• 26.decembrī plkst. 12.00 lielajā zālē Ziemassvētku pasākums bērniem. Ieeja – brīva.
• 31.decembrī plkst. 23.00
Lugažu laukumā Jaunā 2017.
gada sagaidīšana.
• 7.janvārī plkst. 13.00 mazajā zālē un 2.stāva foajē bērnu
literārā konkursa «Doma izgaismo vārdu» noslēguma pasākums un Dāmu kluba rīkotā
konkursa «Izgaismotie balkoni» uzvarētāju apbalvošana.
• 22.janvārī plkst. 18.00 lielajā zālē Jānis Stībelis ar pavadošo grupu koncertā «Smaidot
un pavasari gaidot». Biļešu cena: 5 eiro iepriekšpārdošanā, 8
eiro – koncerta dienā.
• 27.janvārī plkst. 19.00 lielajā
zālē piedzīvojumu komēdija
«Bruņota un Bīstama». Biļešu
cena: 7.00, 8.00, 10.00 eiro.
• 28.janvārī plkst. 17.00 lielajā zālē «Sporta laureāts 2016».

ValCenkastrānolavjaādbiba liotēkā

Novadpētniecības stendā:
• No 1.decembra līdz 4.janvārim turpinās izstāde «Izdots
Jāņa Rauskas apgādniecībā
Valkā».
• No 6.janvāra līdz 1.martam
izstāde «Zem dievnama zeltītā
gaiļa»: Pirms 540 gadiem pirmo reizi rakstos minēta Lugažu baznīca.
Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
• No 1.decembra līdz 28.janvārim – izstāde «Vertikāle»:
Jura Rubeņa grāmatas un Antoņinas Peresunčenko pērlīšu
tehnikā veidotās gleznas.
• No 12. līdz 30.decembrim tematiskā izstāde «Ai, bagāti
Ziemassvētki».
• No 1. līdz 30.decembrim
akcija «Izaicinājums 2017 – populārzinātniska grāmata”.
• No 4. līdz 21.janvārim – Izstāde «Memuāri»: populāru un
slavenu cilvēku atmiņas.
• No 23. līdz 26.janvārim –
Jauno grāmatu dienas. Jauno
grāmatu izsniegšana 27.janvārī.

• No 5. līdz 30.janvārim – izstāde «Pulcējaties zem latviešu karogiem!». Atklāšana 5.janvārī plkst.
13.30. Pasākumā ieeja bez maksas.

Ē

rģemes pagastā

Turnas tautas namā
• 14.janvārī plkst. 18.00 Galda
spēļu čempionāta 4.kārta.
• 21.janvārī plkst. 19.00 novada
pašdarbnieku atpūtas vakars –
karnevāls «Satikšanās prieks 3»
kopā ar grupu «Tandēms trijatā».
Sīkāka informācija un pieteikšanās pasākumam līdz 16.janvārim
pa telefonu 26419724 (Līga).

Kārķu pagastā

• 26.decembrī plkst. 10.00 – Vecgada volejbols sporta namā.
• 30.decembrī plkst. 19.00 – Pašdarbības kolektīvu Vecgada koncerts.
• 1.janvārī plkst. 00.30 – Jaungada balle kopā ar grupu «Savējie».
• 13.janvārī – biedrības «Ugunspuķe» pasākums.
• 20.janvārī – Barikāžu atcerei
veltīts pasākums.

Vijciema pagastā

• No 10.janvāra līdz 12.februārim Vijciema tautas namā Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde «Zīme. Raksts.
Ritms».
• 12.janvārī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā Blomes amatierteātra viesizrāde «Pie puķēm,
kur ģimenei pulcēties», režisore
G. Skadiņa.
• 20.janvārī plkst. 10.00 Vijciema tautas namā Latvijā ražotu
animācijas filmu programma
pirmsskolas vecuma bērniem un
jaunāko klašu skolēniem.
• 21.janvārī plkst. 21.00 Vijciema tautas namā sadarbībā ar Vijciema Jauniešu domi veidots pasākums jauniešiem.

Zvārtavas pagastā

• 15.janvārī plkst. 10.00 Luturskolā Zvārtavas pagasta zolītes
turnīrs. z

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet
informācijai www.valka.lv vai interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Valkas novada dome

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

Valkas pilsēta

Ārija Andersone 01.01., Aina Bērzupe 01.01., Viktors Kartau 01.01.,
Jadviga Smilga 01.01., Laimons
Beitiks 02.01., Hermīne Manīga
02.01., Elmīra Aumeistere 03.01.,
Oļegs Beļakovs 03.01., Illa Meikša
03.01., Sanita Sīka 03.01., Staņislavs Jekimovs 05.01., Valda Āboliņa 08.01., Edīte Lielause 09.01.,
Valentīns Rutkovskis 09.01., Ņina
Svetcova 10.01., Vija Āboliņa 11.01.,
Valerijs Gorbunovs 11.01., Vaira
Saukuma 13.01., Arvīds Podiņš
14.01., Benita Goļeva 15.01., Jautrīte Lapiņa 16.01., Marats Tukajevs
16.01., Edgars Tupurītis 16.01.,
Kārlis Ozols 17.01., Juris Ganiņš
18.01., Ija Bauska 19.01., Daila Poga
19.01., Juris Jurgens 23.01., Viktorija Kalniņa 23.01., Valija Ķīse
23.01., Dace Luppa 24.01., Valentīns Gaile 25.01., Vitolds Graudiņš
25.01., Vija Miftakova 25.01., Sarmīte Reke 25.01., Ļubova Koroļkova 26.01., Alfons Putniņš 26.01.,
Aivars Aumeisters 29.01., Egons
Sevčuks 29.01., Anris Avotiņš
30.01., Gunta Tonne 31.01.

Ērģemes pagasts

Āris Bacis 17.01., Maiga Harlapenkova 18.01., Mihails Sitars 19.01.,

Anita Miķelsone 22.01., Dainis
Meirāns 25.01.

Kārķu pagasts

Anna Brauķe 05.01., Guntis Dainis
18.01., Raitis Klauss 02.01., Skaidrīte Krūmiņa 26.01., Sandra Ruciņa 31.01.

Valkas pagasts

Aleksandrs Lielbiksis 02.01., Anatolijs Rižkovs 04.01., Ieviņa
Korčinska 05.01., Davit Dumbadze
06.01., Praskovja Sviridova 07.01.,
Ņiņa Ivanova 07.01., Nadežda Marmazova 08.01., Nikolaj Saharov
08.01., Sofija Pasopa 10.01., Vasilijs Deļatinčuks 17.01., Vera Petrova 17.01., Nikolajs Šilovs 20.01.,
Ārija Burmika 21.01., Velga Deļatinčuka 21.01., Eduards Romulis
25.01., Regīna Rulle 26.01., Albīne
Delvere 30.01., Valentīna Aržanova 30.01.

Vijciema pagasts

Tamāra Kurpniece 02.01., Uldis
Volkovs 07.01., Herta Pole 12.01.,
Valdis Ābeltiņš 22.01., Aiva Liepiņa 26.01., Voldemārs Bila 26.01.

Zvārtavas pagasts

Ārija Valtiņa 02.01.

Valkas novada dome

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Medicīniskā komisija janvārī

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

M

edicīniskā komisija Vidzemes
slimnīcas poliklīnikā Valkā jaunajā gadā strādās piektdien, 20.janvārī,
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs, pneimonologs, narkologs un
arodslimību ārsts. Varēs veikt elektro-

J

kardiogrammas un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes.
Klientu ērtībām komisijas laikā būs
iespējams izdarīt arī audiometrijas un
spirogrāfijas izmeklējumus.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Izbraukuma speciālisti janvārī

aunā gada pirmajā izbraukuma vi- Jēgere (pieraksts janvārī pilns) un ķizītē uz Vidzemes slimnīcas poliklī- rurgs Andrejs Blumbergs.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistraniku Valkā trešdien, 18. janvārī, dosies
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas tūrā Valkā, tālr. 64722307. z
ārste Inese Gaiķe, endokrinoloģe Baiba

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002
e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Iespiests tipogrāfijā

«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643

