Noslēgumam tuvojas atkal viens atšķirīgs, neatkārtojams

un jaunu pārvērtību gads. Vērtējot aizvadīto gadu, varu apgalvot, ka vairāk kā citus gadus ir izdevies paveikt ielu sakārtošanas un ūdenssaimniecības jomā, kā arī infrastruktūras
objektu izbūvē.
Pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem šogad satiksmei tika
atklāts jaunais un ilgi gaidītais tranzīta maršruts Valkas pilsētā. Pateicoties šim projektam, beidzot ir piepildījies daudzu
valcēniešu sapnis – tranzītceļš no pilsētas centra ir novirzīts
uz pilsētas nomali un rūpniecisko rajonu. Turpinās darbi pie
ūdenssaimniecības tīklu izbūves, bet jau tagad lielai daļai
Valkas pilsētas iedzīvotāju ir iespēja saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus. Priecē arī tas, ka privātais investors Valkā būvē koģenerācijas staciju.
Daudz labu un nepieciešamu darbu ir paveikts arī pagastos.
Ekspluatācijā ir nodoti jaunizbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Sēļu un Lugažu ciemos. Vērienīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi turpinās
Kārķu ciemā. Dienu pirms jaunā mācību gada – 31.augustā, tika atklāta jaunā Vijciema sporta zāle. Noslēgumam tuvojas remonts Mierkalna tautas namā. Tāpēc
varu teikt, ka izdarīts ir gana daudz.
Viss, ko esam darījuši, ir paveikts, domājot tikai un
vienīgi par mūsu novada iedzīvotājiem, lai viņiem
būtu labāk, ērtāk, skaistāk un interesantāk dzīvot,
mācīties un strādāt. Visa mūsu darbība ir vērsta uz labāku pakalpojumu pieejamību mūsu iedzīvotājiem. Novadā rit jau trešais gads, tāpēc jau daudz labāk apzināmies un saprotam, kas ir jādara, kas ir nepieciešams mūsu novadam un tā iedzīvotājiem.
Jau pavisam drīz klāt būs jaunais – 2012.gads. Neceram, ka tas būs īpaši vieglāks, bet esmu pārliecināts,
ka arī tas būs jaunu iespēju gads. Nākošajā gadā Valkas pilsētā ir jāizbūvē siltumtrase, turpināsies ūdenssaimniecības darbi, tiek izstrādāts TEP (tehniski
ekonomiskais pamatojums) Ērģemes pagasta ūdenssaimniecībai. Turpināsim arī sadarbību ar saviem
tuvākajiem kaimiņiem – igauņu kolēģiem. Nākošais ir arī Latvijas III Olimpiādes gads, bet kultūras jomā lielākais pasākums būs Starptautiskais
folkloras festivāls Baltica. Šie ir nozīmīgi
gada pasākumi, uz kuriem gatavosies arī
mūsu novada sportisti un pašdarbības kolektīvi. Tāpat novadā notiks visi ikgadējie,
tradicionālie pasākumi.
Kopumā šogad ir izdarīti liela apjoma darbi
un par to paldies jāsaka visiem mūsu speciālistiem, jo mēs strādājam vienotā komandā. Tikai pateicoties komandas darbam un
deputātu atbalstam, mēs esam spējuši paveikt visas novadam nepieciešamās lietas.
Novada iedzīvotājiem novēlu būt iecietīgākiem un rūpēties par mūsu skaisto pilsētu, ciematu un
māju sakoptību, lai mēs savu dzīves telpu padarītu tādu, lai tajā ir patīkami dzīvot, strādāt un
atpūsties. Svētītus, miera pilnus un vismaz mazliet baltus Ziemassvētkus, veselību, ražīgu darbu un patiesu prieku Jaunajā – 2012.gadā!
Kārlis Albergs,
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Vecgada pasākumi Valkas novadā

• 29.decembrī plkst.18.00 Vijciemā
draudzes mājā pasākums dziesmu
draugiem «Man dziesmiņu trīs pūriņi, Jaunu gadu sagaidot».
• 30.decembrī plkst.19.00 Turnas
tautas namā teatralizēts Vecgada
uzvedums, piedalās Zvārtavas un
Ērģemes pagastu pašdarbnieki. Pēc
tam balle.
• 30.decembrī plkst. 19.00 Kārķu
tautas namā Vecgada uzvedums
«Nāk Pūķa gads».
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Kad laika vārtos atkal
Jaunais gads,
Cilvēks cilvēkam vēl laimi.
Bet laime –
Tā ir iecere, drosme,
Raženi paveikti darbi,
Sejā gaišums un prieks,
Rokās čaklums un darba spars,
Sirdī mīlestība.
(K.Apškrūma)
Uzsāksim Jauno gadu ar labiem darbiem un
radošām idejām! Panākumiem bagātu 2012.gadu
Valkas novada iedzīvotājiem novēl
Valkas novada dome

Valkas un Strenču novadu interešu
izglītības pulciņi ieskandina
Ziemassvētkus

Gaidot Ziemassvētku brīnumus, sapņu meitiņas Laura
Podniece un Enija Kristena Āboliņa
ieaijā sapnim mazo meiteni Alisi Egli

Kādas mazas meitenītes

Alises (Alise Egle) sapnis bija
pavadīt jauku dienu pilsētas
Ziemassvētkos kopā ar lielo
māsu Vivitu (Vivita Brolīte).
Lielajai māsai ikdienā daudz
laika mazajai māšelei neatliek. Sapnī abas meitenes pastaigājas pa sapostu ielu, apmeklē bērnu un jauniešu
sniegto koncertu, piparkūku
darbnīcā cep piparkūku sirdis, apskata izstādes un ieValkas-Lugažu baznīcā
pērkas tirdziņā.
• 30.decembrī plkst.18.00 ansambZiemassvētku laikā notiek
lis «Ledus Zieds» ielūdz uz pasakaibrīnumi, ja vien to paši ļoti,
nu Ziemassvētku koncertu. Skatīļoti gribam. Vajag tikai saptājus priecēs Kate Mikāne, Sandris
ņot un sapņi piepildās, par to
Dubovs, Krista Buša, Ričards Bušs,
gādā Ziemassvētku sapņu
Kārķu baznīcā
Mārcis Auzāns un Mārīte Svitka.
meitiņas.
• 31.decembrī plkst. 15.00 Vecgada dievkalpo- • 31.decembrī plkst. 23.15 svētbrīdis un JaunArī Alises sapnis piepildījās
jums.
gada iezvanīšana.
– 15.decembrī Valkas pilsētas

kultūras namā Ziemassvētkus jautri ieskandināja Valkas un Strenču novadu 18
interešu izglītības pulciņu
bērni un jaunieši. Gluži kā
sapnī – skanēja jauka mūzika,
bērni un jaunieši dziedāja un
dejoja! Un abas skatuves māsas visu laiku bija kopā!
Valkas novada bērnu un
jauniešu centrs «Mice» saka
LIELU PALDIES visiem kolektīviem, kolektīvu vadītājiem, skolu direktoriem, kā
arī mammām un tētiem, kuri
saposa bērnus svētkiem!
Novēlam, lai arī Jūsu sapņi
piepildās!
Valkas novada BJC «Mice»
direktore Vita Kalvāne

Godina Valkas novada sporta laureātus
16.decembrī

Valkas novada
Bērnu un jauniešu centrā (BJC)
«Mice» notika tradicionālais Valkas novada «Sporta laureāts 2011»
noslēguma pasākums ar laureātu
apbalvošanu. Novada sportistu gada nogales pasākums noritēja
sirsnīgi un jaukā atmosfērā. Ziemassvētku noskaņu radīja izgreznotā eglīte, baltās sniegpārslas zālē
un divas rūķu meitenes Līga un
Līva, kuras vadīja pasākumu un
intervēja sportistus.
Ar skanīgu sveicienu sportistus
sveica BJC «Mice» vokālie ansambļi
«Brīnums» un «Brīnumiņš», bet līdzi dziedamas dziesmas klātesošo
priekam izpildīja Alise, Kārlis un
Zigfrīds. Savukārt Valkas pilsētas
kultūras nama cirka pulciņa dalībnieks Jegors un viņa asistente Angelina visus pārsteidza ne tikai ar

saviem burvju trikiem, bet to radīšanā tika iesaistīti arī pasākuma
dalībnieki – novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis, rūķu meitene Līga un sporta laureāti. Laikam
jau mēs katrs varam būt burvju
mākslinieks, vajag tikai to ļoti gribēt.
Tas notika, jo burvju triki izdevās
visiem.
Nominācijām izvirzītie sportisti,
treneri un kolektīvi bija minēti informatīvā izdevuma «Valkas Novada Vēstis» novembra numurā.
Balvas 2011.gada sporta laureātiem
izdalītas, tagad laiks krāt spēkus
jauniem startiem un jaunām uzvarām! Lai nākamajā gadā nezūd
apņēmība piepildīt savus sapņus,
neapstāties pie sasniegtā un īstenot
izvirzītos mērķus!
Inguna Medne,
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Katrai eglei savs stāsts
T

uvojoties Ziemassvētkiem un Vecgada vakaram, katrā mājā, pagastā un pilsētā tiek
gādātas egles. Katrai eglei ir savs stāsts, kā tā
nonākusi līdz ļaudīm, kā tā pēc tam tērpta un
rotāta. Senāk lauku mājās, kad eglītei nobira
skujas, tā netika izmesta ārā, bet gan kalpoja vēl
vairākas sezonas kā balsts puķuzirņiem, kresēm
vai vēl kādiem citiem vīteņaugiem.
Paldies Valkas novada iedzīvotājiem, kuri
dāvāja un sarūpēja lielās egles kopīgam svētku
priekam! Ērģemes pagastā trīs skaistas egles
tautas namam, skolai, bērnudārzam un bērnunamam sarūpēja Ivars un Jānis Vīlisteri, Kārķu
pagastā – tautas namam un pagasta centrā rotāšanai ļoti kuplu, skaistu lielu egli bija izvēlējies
un atvedis Andis Bullenreiters. Vijciemiešus
priecē Ināras Gredzenas un Sandras Vīnupes dāvātās egles, Valkas pagastā paldies uzņēmējam Aigaram Siliņam, bet Valkas pilsētā kultūras
namam egli dāvāja ZS «Purmaļi» īpašnieks Vilnis Vehi un pilsētas lielā
egle augusi novada domes mežā Ērģemes pagastā. Paldies par egles
sarūpēšanu pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Kramam.
Lai egļu zaros liekot sveces, tās iededz katram sirdī prieku!
Sandra Pilskalne

Sacenšas Turnas
spoku zīmēšanā
Decembrī Turnas tautas namā notika Val-

kas un Strenču novada Vizuālās mākslas
olimpiāde 1. – 4. klasei. Pasākums bija organizēts ļoti interesanti un aizraujoši.
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«Lai uzburtu spoka tēlu un bērni vieglāk
ļautu vaļu fantāzijai, Turnas amatierteātra
dalībnieki rādīja ēnu teātri, kurā bija attēloti
Turnas tautas nama spoki. Pēc tam skolēniem
bija uzdevums zīmēt spoku ar grafīta zīmuļiem. Ja kāds vēlējās, varēja zīmējumu iekrāsot
ar akvareļkrāsām,» stāsta olimpiādes komisijas vadītāja un šīs idejas autore Gunta Pavārnieka. Olimpiādē piedalījās 24 skolēni. 1. –
2.klašu grupā visas pirmās trīs vietas izdevās
izcīnīt Strenču vidusskolas skolēniem – 1.vieta
– Robertam Riņķim, 2.vieta – Pēterim Kleinam,
3.vieta – Amandai Smirnovai. Atzinību ieguva
vēl četri skolēni – Sabīne Lotiņa no Vijciema
pamatskolas, Arturs Cepļevs un Danija Janīte
no Strenču vidusskolas un Evelīna Marta
Muižniece no Strenču vidusskolas Plāņu filiāles. 3. – 4.klašu grupā 1.vieta Danai Akmentiņai no Strenču vidusskolas, 2.vieta Vikijai
Annijai Dehnikai no Kārķu pamatskolas, 3.
vieta – Simonai Tēraudkalnei no Strenču vidusskolas. Atzinību ieguva vēl arī četri skolēni
– Modra Papule un Baiba Feldmane no
Ērģemes pamatskolas, Ilze Skrastiņa no Kārķu
pamatskolas un Andris Lozda no Strenču vidusskolas Plāņu filiāles.
Visi bērnu darbi līdz 2012.gada 31.janvārim
apskatāmi Turnas tautas namā.
Atnāc, izvēlies un balso par, tavuprāt,
skaistāko un atraktīvāko spoku!
Sandra Pilskalne

Valkas novada sporta laureāti – 2011 kopā ar novada domes vadību

Lauku iedzīvotājiem paplašinās
apdrošināšanas pakalpojumu iespējas

S

ākot ar janvāri, divas reizes mēnesī
Kārķu pagastā strādās AAS Balta Valkas
novada klientu apkalpošanas centra
pārstāve. Tā būs laba iespēja iedzīvotājiem saņemt profesionālas konsultācijas un veikt dažāda veida apdrošināšanu. Ja būs atsaucība, AAS
Balta līdzīgus pakalpojumus plāno
sniegt arī citos Valkas novada pagastos.
«Vēlamies kļūt vēl pieejamāki un
atvērtāki saviem klientiem,» stāsta AAS
Balta Cēsu nodaļas vadītājs Ivars Noviks,
informējot, ka sākot ar 2012.gada janvāri
Kārķu tautas nama kamīnzālē katra
mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā

no pulksten 10.00 līdz 13.00 pieņems
AAS Balta Valkas Klientu apkalpošanas
centra pārstāve Sandra Spārberga, kura
konsultēs par apdrošināšanas iespējām
un noformēs AAS Balta polises
AAS Balta piedāvā dažādus apdrošināšanas produktus – obligāto civiltiesisko transporta apdrošināšanu (OCTA),
brīvprātīgo transportlīdzekļu apdrošināšanu (KASKO), privātpersonu un juridisko īpašumu apdrošināšanu, mājlopu
apdrošināšanu un veic vēl dažādus citus
apdrošināšanas pakalpojumus.
«Ar visiem apdrošināšanas veidiem
iespējams iepazīties mājas lapā www.
balta.lv, kā arī informāciju var iegūt,
zvanot pa tālruni 64707018,» informē
Ivars Noviks, aicinot būt atbildīgiem par
savu veselību un īpašumu.
Sandra Pilskalne

Veikta Kārķu tautas nama
Aprūpes nodaļa uz laiku slēgta
apkures sistēmas rekonstrukcija

L

N

ovembra nogalē Kārķu tautas namā veikta apkures sistēmas rekonstrukcija pārejot no fosilā
kurināmā apkures sistēmas katla uz granulu apkuri.
Darbi veikti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstīta projekta ietvaros. Projekts paredzēja granulu apkures katla ar nominālo jaudu 100
kw iegādi un uzstādīšanu, kā arī katla telpas rekonstrukcijas darbus.
«Vecais apkures katls kalpoja jau devīto sezonu,
tam jau bija radušās plaisas, tuvākā laikā tas būtu
jānomaina. Projekta mērķis bija nomainot apkures
katlu, samazināt oglekļa dioksīda emisiju. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas ir 10 586, 95 lati, tajā
skaitā ERAF finansējums 75%, Valkas novada domes
finansējums 25%. Katlu, kas ir ražots Itālijā, piegādāja
un uzstādīja SIA «Ekoliesma», katlu telpu renovāciju
veica SIA «MJ Eirobūve»,» darba gaitu skaidro Kārķu
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Cekuls. Lai arī
granulu katla apkalpošana ir darbietilpīgāka nekā
iepriekšējā sistēma, pārvaldes vadītājs cer, ka jaunā
apkures sistēma ļaus ietaupīt aptuveni 30% no tautas nama apkures izmaksām.
Sandra Pilskalne

ai iekļautos līguma finanšu apjomā, kas noslēgts
starp Vidzemes slimnīcu un
Veselības norēķinu centru, uz
laiku no 2011.gada 21.decembra līdz 2012.gada 8.janvārim
tiek slēgta Vidzemes slimnīcas
Internās medicīnas klīnikas
Aprūpes nodaļa Valkā.
Akūtos gadījumos pacientiem palīdzību šai laikā sniegs mediķi Vidzemes slimnīcā Valmierā. Valkas iedzīvotāji uz vietas veselības
aprūpes pakalpojumus var saņemt ambulatorajā nodaļā.
Darbu Valkā turpina sertificētas māsas, sniedzot
medicīniskās aprūpes pakalpojumus pacientam
mājās viņa saslimšanas, traumu vai funkcionālās
nespējas gadījumā, kad nav nepieciešams visu diennakti atrasties slimnīcā. Pakalpojums ir valsts
apmaksāts, par tā saņemšanas iespēju jāvēršas pie
sava ģimenes ārsta.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bezmaksas seminārs meža īpašniekiem Valkā, Beverīnas ielā 3
2012.gada 13.janvārī pulksten 10.00
Semināra tēmas
• Iepazīstināšana ar biedrību «Praktiskais
mežkopis»;
• Jaunākais Meža likumdošanā;
• Eiropas projektu rakstīšana jaunaudžu

kopšanā;
• Īpašumu un cirsmu robežzīmes;
• Īpašumu un cirsmu vērtības noteikšana.
Dalībai semināram lūdzu pieteikties
pa telefonu: 27791881.

Talants saprast patiesību

16.decembrī Latvijas bāriņtiesu

darbinieku asociācija Mālpils kultūras namā rīkoja svinīgu sarīkojumu,
lai bāriņtiesu asociācijas biedri kaut
uz mirkli pabūtu svētku noskaņā,
izjustu atzinību un novērtējumu, kas
pelnīta 15 gados, kopš Latvijā atsākta
bāriņtiesu darbība.
«Uzskatu, ka mums ir ļoti laba,
profesionāla komanda, kas spēj tikt
galā ar vissarežģītākajām situācijām.
Gribu teikt paldies visam mūsu kolektīvam – vietniecei Sandrai Lauciņai,
bāriņtiesas locekļiem Dailai Cekulai,
Intai Kruškai, Ligitai Šaicānei un
sekretārei Inesei Vērzemniecei. Daudzās situācijās spējam rast pareizu atbildi kopīgi meklējot risinājumu,» atzīst Kārlis Briedis. Katram darbiniekam ir noteikta joma, kurā viņš
strādā, taču problemātiskas situācijas
tiek izvērtētas kopā. Sandra Lauciņa
palīdz veikt ikdienas darbu bāriņtiesas
priekšsēdētājam, Daila Cekula strādā
Kārķu un Ērģemes pagastā, Inta Kruška Valkā un Valkas pagastā, Ligita
Šaicāne – Vijciemā un Zvārtavas pagastā. Ineses Vērzemnieces pārziņā ir
ap 2000 lietu dokumentācija. Savstarpēja uzticēšanās un profesionalitāte –
tā ir šī kolektīva bagātība.

Dzīves ceļš līdz
priekšsēdētāja amatam

Kārļa Brieža dzimtā vieta ir Valkas
pagasta «Strauti», kur pagājušā gadsimta sākumā vectēvam piešķirta
zeme. Kārlis pēc Valkas vidusskolas
absolvēšanas izvēlējās studijas Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, iegūstot fizikas – matemātikas skolotāja
specialitāti. Pēc tam sekoja divi skaisti
gadi strādājot par skolotāju Eglienas
pamatskolā. Atgriežoties dzimtajā pusē Kārlis uzsāka darbu Valkas rajona
Starpsaimniecību mācību kursu kombinātā. «Lauksaimniecība joprojām ir

mans vaļasprieks. Braucot darba lietās
pa novadu, vienmēr ceļa malās pamanu, kā lauki apstrādāti un, kā zemniekiem klājas,» atzīst Kārlis.
1996. gadā, pēc 56 gadu pārtraukuma,
Latvijā pilsētās tika atjaunotas bāriņtiesas, pagastos – pagastu tiesas. Līdz
ar šo lēmumu Kārlis Briedis Valkas
pagastā uzsāka pagasta tiesas priekšsēdētāja darbu. Darba pienākumi arvien vairāk prasīja juridiskas zināšanas
un tā Kārlis iestājās Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, iegūstot bakalaura
programmā jurista kvalifikāciju.
2009.gadā, izveidojoties novadam,
Kārlis Briedis tika ievēlēts par Valkas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Nav viegli būt likteņu lēmējam

Bāriņtiesas darba specifika nosaka,
ka lietas ir konfidenciālas un līdz ar to
bieži vien sabiedrībā ir maz zināms
par šo instanču darbību. Bāriņtiesu
galvenais uzdevums ir bērnu un citu
rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība. Likums
precīzi nosaka to kompetences, tiesības
un pienākumus. Tā ietvaros, ja nepieciešams, bāriņtiesa lemj bērnus
šķirt no vecākiem, nodrošināt ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa vai
audžuģimenē. Bērnu ievietošana aprūpes un audzināšanās iestādēs ir pieļaujama tikai tad, ja nav citu alternatīvu. Tie visi ir ļoti nopietni un smagi
lēmumi, kurus pieņemot ir ļoti liela
nozīme zināšanām, pieredzei spējai
izvērtēt un nodalīt emocijas, kas parasti valda šajās situācijās. Nav viegli būt
likteņu lēmējam.
Protams, šis nav vienīgais darbs, ko
veic bāriņtiesas. Tām uzticētas arī atsevišķas notariālas funkcijas, mantas
apsardzība cilvēkam nomirstot. «Tagad ir ļoti aktuāli – daudzi vecāki
brauc strādāt uz ārzemēm. Šajos gadījumos ir nepieciešams dokumentāli
noformēt bērnu aprūpes uzticēšanu
citai personai. Ir situācijas – bērni

«Ikvienam bērnam ir tiesības būt mīlētam! Es vēlētos,
lai Jaunajā gadā būtu mazāk bērnu, kuriem trūkst mīlestības!»,
teic Valkas bāriņtiesas priekšsēdētājs Kārlis Briedis
manto zemi, māju un dažādus citus
īpašumus. Mūsu pienākums ir sekot
līdzi un rūpēties, lai bērniem piederošā manta tiktu saglabāta līdz viņu
pilngadības sasniegšanai. Mūsu darbā
visu laiku jāseko līdzi likumdošanai
un jāapgūst jaunas lietas, piemēram,
starptautiskās tiesības,» atzīst Kārlis
Briedis, jo arvien vairāk lietas, kuras
skata bāriņtiesa, saistās ar ārvalstīm.
Viņš ir gandarīts, ka ļoti ražīgi ir strādājusi Bāriņtiesu darbinieku asociācija un tā patiešām ir iespēja labus
priekšlikumus iestrādāt likumdošanas normās. Valkas novada bāriņtiesa
arī ir šīs asociācijas biedre.

Vēlējums jaunajam gadam

Kārlis Briedis teic, ka ikvienam
bērnam ir tiesības būt mīlētam un
vēlētos, lai jaunajā gadā būtu mazāk
bērnu, kuriem trūkst mīlestības. Bāriņtiesas darbinieku svinīgajā sarīkojumā gada nogalē Mālpilī notika do-

kumentālās filmas pirmizrāde, kura
sniedza atbildes un rosināja domāt,
kas pamudina cilvēku ļaunumam pret
savu tuvāko – bērnu? Kāpēc notiek
morālā cilvēku degradācija? Kāda
loma tajā ir sabiedrībai un valstij, kurā
dzīvojam? Bāriņtiesas priekšsēdētājs
saka paldies Valkas novada domei,
kura arī ir atbalstījusi šīs filmas tapšanu un vienmēr ar sapratni novērtējusi
bāriņtiesas darbu, cenšoties nodrošinot piemērotus darba apstākļus un
aprīkojumu.
Ir Ziemassvētku laiks. Noliekot darba rūpes malā, Ziemassvētku vakarā
Kārlis iejutīsies Ziemassvētku vecīša
lomā, lai priecētu mazbērnus. Tas nekas, ka pagājušajā gadā mazdēliņš
nevarēja saprast, kāpēc Ziemassvētku
vecītim tāds pats rokas pulkstenis kā
vectētiņam. Ir tik labi kaut uz mirkli
noticēt brīnumam. To arī visiem
novēlam.
Sandra Pilskalne

Projekta «Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības
attīstība» ietvaros paveiktais novembrī

Valkas novada
dome

Būvdarbi

Kārķu ciemā norit
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdz-finansētā projekta «Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība», id Nr.3DP/3.4.1.1.0./
10/APIA/ CFLA/026/010 ietvaros.
Līdz 1.decembrim ir izbūvēti 330 m
kanalizācijas un rekonstruēti 155 m
ūdensapgādes tīklu. Decembrī turpinājās novembrī uzsāktie darbi pie
jauna artēziskā urbuma ierīkošanas,
esošā urbuma rekonstrukcijas un
dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu montāžas. Līguma ietvaros vēl
paredzēts uzstādīt kanalizācijas sūkņu staciju, izbūvēt jaunus kanalizācijas
tīklus un rekonstruēt daļu esošo
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu.
Saskaņā ar 2011.gada 23.augustā
noslēgtā līguma nosacījumiem, būvdarbus Kārķu ciemā veic SIA «Wese-

EIROPAS
SAVIENĪBA

mann». Līguma kopējās izmaksas ir
548 140,84 lati, 85% no attiecināmām
izmaksām finansē Eiropas Savienība
(ES), bet 5% no attiecināmām izmaksām tiek segti no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.
Būvuzraudzību veic SIA «Firma
L4». Līguma kopējās izmaksas ir 5612
lati, no attiecināmām izmaksām Ls
3910 finansē ES, bet Ls 690 no
attiecināmām izmaksām tiek segta no
Valkas novada domes/finansējuma
saņēmēja līdzekļiem. Savukārt projekta autoruzraudzību veic SIA «Pro
Via». Līguma kopējās izmaksas ir
1464 lati, no attiecināmām izmaksām
Ls 1020 finansē ES, bet 180 lati no
attiecināmām izmaksām tiek segta no
Valkas novada domes/finansējuma
saņēmēja līdzekļiem.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes

Projektu «Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība»
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību
nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Laika apstākļi ir ļoti labvēlīgi, lai decembrī turpinātu ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūves darbus
un notekūdeņu savākšanas un at- iedzīvotāju tiks nodrošināta iespēja
tīrīšanas kvalitātes uzlabošana un saņemt normatīvo aktu prasībām
ūdenssaimniecības pakalpojumu pie- atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni
ejamības paplašināšana, nodrošinot un centralizētas kanalizācijas sistēkvalitatīvu dzīves vidi, samazinot mas pakalpojumus. Rekonstruējot
vides piesārņojumu un ūdenstilpju esošos kanalizācijas tīklus, tiks paeitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu nākta
infiltrācijas
samazināšana
un energoresursu racionālu izman- kanalizācijas tīklos, kas sekmēs arī
tošanu.
energoresursu racionālu izmantoIzbūvējot dzeramā ūdens sagata- šanu.
Eduards Ivļevs,
vošanas iekārtas, kanalizācijas tīklus
Attīstības
un projektu
un rekonstruējot ūdensapgādes tīkdaļas
projektu
vadītājs
lus, lielākajai daļai Kārķu ciema
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Zelta paaudzes zelta rudens

28.janvārī Valkas kultū-

ras namā pensionāru klubs
«Zelta rudens» svinēs 10 gadu
jubileju. Kluba dalībnieki
pasākumam gatavojas ar lielu mīlestību un degsmi. Pasākums patiešām solās būt
ļoti interesants un daudzpusīgs.
«Šajos 10 gados esam iemācījušies
apmēram
100
dziesmu, 75 dejās, iestudēti
vairāk kā 20 skeči un lugas,
notikušas daudzas rokdarbu
izstādes, esam koncertējuši uz
dažādām Valkas un kaimiņu
novada skatuvēm. Mums patīk straujās dejas. Mēs protam
zupu izvārīt pat no cirvja kāta,
mums ir izšūts pašiem savs
karogs,» šie vārdi pieder «Zelta rudens» dalībniekiem un
vislabāk raksturo šo paaudzi
un viņu dzīvessparu.

Pulciņi kā košas lapas
kopīgā kokā

Pirmo reizi pirms 10 gadiem
Valkas pensionārus kopā pulcēja Sarkanā Krusta Valkas rajona nodaļas vadītāja Gaļina
Sokolova. Šajā sanākšanas reizē pensionāri ievēlēja kluba
priekšnieci Brigitu Pakuli un
izlēma – turpmāk darbosies
vairāki interešu pulciņi: rokdarbu, kulinārijas un dārzkopības, deju pulciņš, dziesmu
draugi un teātra pulciņš.
Daudzi no kluba dalībniekiem
uzsāka aktīvu darbību vairākos pulciņos. Šobrīd pulciņi
ir nostiprinājušies, attīstījušies,
katrs iedibinājis savas tradīcijas un katrs no tiem ir kā
krāsaina rudens lapa kopīgā
kokā. Vislielākais paldies par
kolektīvu
izveidi
jāsaka

pulciņu vadītājiem – rokdarbu
pulciņa vadītājai Gaidai Cirītei, Dziesmu draugu aktīvistēm Grietai Burkevicai,
Monikai Pūcei, Mudītei Āronei un diriģentei Tatjanai
Tīrumai, iesākumā deju pulciņa vadītājai Inai Mednei un
tagadējam vadītājam Albertam Smilgam, teātra pulciņa
vadītājai Liegai Postei un režisorei Līgai Kramai.

Kluba vadītājai
dižsievas gods

Šogad Valkas novada svētkos tika iedibināta jauna
tradīcija – novada dižļaužu
godināšana. Pensionāru kluba
«Zelta rudens» dalībnieki var
būt lepni un priecīgi, ka valcēnieši ir novērtējuši kluba
vadītājas pašaizliedzīgo un
enerģisko darbību, piešķirot
Brigitai Pakulei dižsievas statusu. Brigitas aktīvā darbošanās un talants vienot cilvēkus kopīgai domai ir vainagojies ar panākumiem – «Zelta
rudens» daudziem valcēniešiem ir kļuvis par neatņemamu
dzīves sastāvdaļu. «Mums
nav laika novecot,» teic dejotājas un aizvirpuļo jauneklīgā deju solī.

Ekskursijas un
kluba vēsture

«Tā jau ir tradīcija, ka katru
gadu mēs braucam lielās un
mazās ekskursijās. Lielā ekskursija nozīmē to, ka braucam uz divām dienām, mazās
– iepazīstam savu apkārtni. Tā
nu mēs visi kopā esam apceļojuši gandrīz visu Latviju
un tuvākās valstis. Divu dienu
ekskursijā bijām uz Ventspili,
Latgali, Lietuvu, Liepāju, Dau-

Brigita Pakule, Līga Krama un Ruta Nigule
muzeja pagalmā, gatavojoties Muzeja nakts
pasākumam 2011.gada maijā
gavpili, mazajās ekskursijās
iepazinām Rundāli, Dobeli,
Api, kopīgi ar Valkas represētajiem Likteņdārzā iestādījām pīlādžus. Visas kluba
aktivitātes rūpīgi datē un apkopo Brigita un arī pulciņu
vadītāji. Atšķirot biezo apkopto laikrakstu publikāciju sējumu, redzams, cik krāsainu,
emocionālu un aktīvu dzīves
veidu ved Valkas seniori – kā
tik vien tur nav! Piedalīšanās
neskaitāmos skaistos festivālos
– deju festivālā «Rožu valsis»,
deju
festivālā
«Papardes
zieds» Blomē, starptautiskajā
deju festivālā «Zilais lakatiņš»
Jūrmalā, deju festivālā Inešos
«Zelta kurpīte», Jāņu ielīgošanas pasākumā Aucē, deju
festivālā «Mums krūtīs jauna

Spēka mums pietiek un bail nav ne no kā!
Tā var sacīt ekskursijas dalībnieki, kāpjot
stāvajā Rēzeknes pilskalnā

sirds» Ventspilī», koncertā
«Dzīve kā šokolāde» Rīgā, kur
vēl daudzie dziesmu koncerti
un teātra viesizrādes! Kā lai
nespēlē, ja pašiem sava lugu
autore Ausma Kurpniece, kuras dzejoļu krājuma atvēršanas
svētki bija savējo vidū. Bez
skaistas atpūtas ir arī darbs.
Valkā vēl nav laikam neviena
talka notikusi, kur dalību
neņemtu seniori!

šūtais karogs un Gaidas Cirītes izšūtā glezna ar rudens ainavu, kas bez vārdiem runā
par šīs paaudzes dvēseļu skaistumu. Dalībnieki par savu
himnu un sirdsdziesmu ir izvēlējušies gulbenietes Vijas
Poļakas dziesmu «Zelta rudens», kuras vārdi «Tu plecos
zeltu sasmēlusi, tu kā no jauna
sazēlusi…» ir tikpat kā rakstīta
par valcēnietēm.

Karogs un himna vieno

Lai skaistas izdodas ju-

Kluba «Zelta rudens» da- bilejas svinības! Jūs katrs
lībnieki ir ļoti priecīgi – izdev- esat kā krāsaina lapa koies tikt pie skaistām un siltām pējā zelta rudens kokā!
telpām Valkas pilsētas kultūras
namā. Kādu no sienām rotā
Sandra Pilskalne
čaklo rokdarbnieču zeltainos
toņos Silvijas Klaipiņas iz-

«Pumpuriņa» bērnu un pieaugušo sapņi

Valkas

pilsētas speciālā
pirmsskolas izglītības iestādē
«Pumpuriņš» valda svētku
gaisotne – pirms pāris nedēļām nosvinēta iestādes 50
gadu jubileja, tagad bērnu
sirsniņas ar nepacietību gaida Ziemassvētku un Vecgada
vakara pasākumus. Prieks un
mīlestība šeit jūtama ik uz
soļa.
Iestādi jau 37 gadus vada
Mirdza Miķelsone, kura nes
atbildību par 58 audzēkņiem
un 22 darbiniekiem. Vadītāja
iesaka, ja bērniem ir nepieciešama logopēda palīdzība,
stājas korekcija vai kāda cita
veselības problēma, vecākiem
nekautrēties un griezties pēc
padoma pie speciālistiem.
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Pumpuriņš» strādājošie speciālisti spēj bērniem profesionāli un veiksmīgi palīdzēt.

Uzticības saldā nasta

Vadītāja Mirdza Miķelsone
un metodiķe Rudīte Mašina
atzīst – lai arī darbs ir patiesi
grūts, spēku dod bērnu mīlestība un uzticēšanās. «Tas ir
mūsu darba vislielākais atalgojums,» uzskata Rudīte.
Mirdza Miķelsone profesiju
izvēlējusies jau mācoties Sidgundas pamatskolā. Klases
audzinātājas personība tik ļoti
ietekmējusi meiteni, ka Mirdza sapratusi – darbs ar bērniem
ir viņas dzīves aicinājums.
Ģimenei no Siguldas pārce-

ļoties uz Valku, Mirdza sāk
strādāt kā Valkas pilsētas 1.
bērnudārza un mazbērnu novietnes vadītāja. 1998.gadā
bērnudārzs tiek reorganizēts
un tiek pārveidots par Valkas
pilsētas speciālo pirmsskolas
izglītības iestādi. 2000.gadā
iestāde, ņemot vērā bērnu ieteikumus, tiek pie ļoti skaista
vārda – «Pumpuriņš». Šajā
vārdā ir ietverts viss, kas šajā
iestādē tiek darīts – pacietīgi
un profesionāli strādājot uzplaukst ikviena dvēsele. Arī
«Pumpuriņa» apkārtne godam atbilst savam vārdam –
pavasaros šeit saplaukst ābeļdārzs, bumbieri, pīlādži, ceriņi
un kastaņi. Ne pa velti ēkas
ieejas fasādi rotā uzraksts –
«2006.gadā Valkas pilsētā sakoptākais objekts». Katru gadu iestādes «Pumpuriņš» apkārtne tiek papildināta ar
apstādījumiem un atpūtas un
sporta elementiem. Apkārtnes
Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Mirdza Miķelsone (labajā pusē) un metodiķe
sakoptībā daudz sirds siltuma
Rudīte Mašina kopā ar bērniem izgrezno svētku egli
ieguldījusi Tamāra Savkova.
Tagad, uzklausot mammas rotaļu laukumā izvietoti soliņi, ņu palīdz radīt skaisti izrotātās «Niedrītes». «Tagad es esmu
padomu, viņas darbu turpina interesantas konstrukcijas ma- telpas un bērnu cepto pi- tā, kura rūpē svētku ēdienu,
šīna un šūpoles. Nākošajam parkūku smarža. Audzēknes štovē kāpostus un gaida ciemeitas.
gadam un vēl arī ilgākam lai- Sintijas Zvirbules tētis jau mos visus trīs bērnus un četrus
kam ļoti daudz ieceru – no- vairākus gadus rūpējas par mazbērnus. Ziemassvētku laiJaunā gada ieceres
mainīt jaunu sētu, papildināt skaistu un kuplu egli. Bērni kā man prātā vienmēr mana
Sarunas laikā ik pa brīdim rotaļu laukumu ar jauniem mācās dzejoļus, dziesmas un mammīte,» par savām izjūtām
ieskanas vārds sapnis. Lietas atribūtiem, iestādīt egli, ko dejas.
teic Mirdza. Ne velti mēs
un ieceres var piepildīties tikai bērniem Ziemassvētkos rotāt,
Kā pieaugušajiem atlicināt sakām – Ziemassvētki pārtad, ja tās tiek rūpīgi izplāno- izveidot savu karogu un no- laiku un spēku mājās sagaidīt domu laiks. Tas katram mums
tas un izsapņotas. «Pumpuri- organizēt iestādes bijušo au- skaistus svētkus. Mirdza Mi- liek izvērtēt dzīves patiesās
ņa» darbiniekiem un bērniem dzēkņu salidojumu.
ķelsone teic, ka viņa tagad vērtības.
ideju netrūkst. Vadītāja atzīst,
cenšas tāpat kā kādreiz viņas
Sandra Pilskalne
ka 2011.gadā paveikts daudz
māmiņa tālajā bērnībā un
Svētkus gribas
ēkas apkārtnes labiekārtošanā
jaunībā, kad visa ģimene sakā bērnībā
– izveidots sporta laukums,
«Pumpuriņā» svētku noska- brauca Sidgundas pagasta

Vijciema hokeja komanda sīvi cīnās
par labiem rezultātiem sezonā
Vijciema hokeja komanda jau sesto se-

zonu piedalās Vidzemes atklātajā čempionātā hokejā. Šā gada sezona sākās septembra pēdējā nedēļā. Čempionāts risinās 1.
un 2.līgā, tajā piedalās 17 komandas. Vijciema hokeja komanda spēlē 1.līgā, kur
sacenšas 8 stiprākās komandas. Pretiniekos
ir komandas no Cēsīm, Valmieras, Sedas,
Smiltenes un Krievijas komanda no
Pečoriem. Mūsu komanda ir aizvadījusi 13
spēles no 21 un izcīnījusi 7 uzvaras un
piedzīvojusi 6 zaudējumus. Pašlaik turnīra
tabulā atrodamies 4.vietā. Pēc regulārā
čempionāta 21 spēles sāksies cīņa play-off
par medaļām. Šogad cīnīsimies par augstāku
vietu, pagājušajā sezonā izcīnījām 4.vietu.
Visas spēles un treniņi notiek Vidzemes
Olimpiskajā centrā, kas prasa lielus finanšu

līdzekļus. Paldies par atbalstu Valkas novada domei un Vijciema pagasta pārvaldei.
Ceram, ka iestāsies ziema un treniņus
varēsim rīkot Vijciema hokeja laukumā. Vijciema hokeja komandas rezultatīvākie
spēlētāji ir Ingars Čakārnis, Jānis Kalniņš,
Didzis Ozoliņš un Uldis Dancis. Komandai
ir arī daudz atbalstītāju, kas mēro ceļu uz
Valmieru, lai atbalstītu komandu veiksmēs
un neveiksmēs. Ar spēļu rezultātiem un
turnīra tabulu var iepazīties VOC mājas
lapā.
Gaišus un Priecīgus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno 2012. gadu!

isu decembri Ērģemes bērnu namā-patversmē valda līksma
rosība. Nedēļas nogalēs mājās atgriežas arodskolēni, tiek ceptas
piparkūkas, gatavoti Ziemassvētku rotājumi, spriests un pārrunāts šajā gadā paveiktais.

Vijciema pagasta sporta metodiķis
Juris Kalniņš

Vijciema hokeja komanda Valmieras olimpiskajā centrā pēc veiksmīgas spēles

Rokdarbu darbnīcā top
skaistas svētku dāvanas
4.

decembrī Zvārtavas pagasta «Luktorskolā» iedzīvotāji Rokdarbu darbnīcā varēja
apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Tā arī bija iespēja dalīties pieredzē dažādu rokdarbu tapšanā.
Klāt decembris – svētku mēnesis.
Spītējot rudenīgajiem laika apstākļiem
aiz loga, ir pienācis brīnumu laiks.
Sirdī ielīst satraukums un prieks, degunu sāk kņudināt piparkūku un
pīrāgu aicinošais aromāts. Prātā jau
drudžaini raisās domas, ko galdā celt,
kādas dāvanas gādāt. Te nu palīgā
nāca biedrības «Atrodi laiku sev»
pārstāves.
Rokdarbu darbnīcā ikviens varēja
iemācīties gatavot auduma ziedus,
adīt volānšalles, kā arī gatavot Ziemassvētku apsveikuma kartiņas. Pasākuma dalībnieces atzīst – pašu
rokām gatavotās dāvaniņas ir vismīļākās un tās sagādā prieku sev,
draugiem un tuvajiem cilvēkiem
svētkos.
Biedrības «Atrodi laiku sev» valdes
priekšsēdētāja Agrita Paulsone priecājas par cilvēku lielo interesi un
atsaucību. Viņa aicina arī 2012. gadā
pagasta iedzīvotājus aktīvi apmeklēt
Rokdarbu darbnīcu un citus Zvārtavas
pagastā rīkotos pasākumus un pulciņus.
Liels paldies «Lauku partnerībai
Ziemeļgauja» par sniegto finansiālo
atbalstu.
Arita Zvirbule

V

Bērnu namā nav
vietas garlaicībai

Valkas pagasta un Valkas mazpulku jaunieši kopā ar bērnu nama
audzēkņiem labdarības pasākumā Reiņa Dorša improvizētajā
fotosalonā iemūžina svētku mirkļus
10. un 11.decembrī pie mums provizētā fotosalonā, kā arī
viesojās Daniels Trukšāns un saņemot žurnāla «Ražots Latciti draugi no Valkas un Rīgas. vijā» veltes. 19.decembrī mūsu
Piepalīdzot audzinātājām, šo- jaunieši devās uz Valmieru, lai
reiz pasākumu vadīja pašu māju noskatītos izrādi «Sniega karalielākie bērni. Ar lāpām rokās, liene», tad bija Bluķa vakars un
brienot cauri naksnīgajam me- Ziemassvētku sagaidīšana ar
žam, vajadzēja izturēt dažādus ciemiņiem savās mājās.
pārbaudījumus. Noslēpumaini
21.decembrī pie mums viesojās
šalca koki, ceļā uzglūnēja meža pārstāvji no Smiltenes spēļu
gariņi, dīvainas skaņas radīja fe- zāles «Klondaika», jo tur bija
jas, vējā trīsuļoja maldugunis, uzstādīta ziedojumu kastīte, kur
tumsā apkārtne likās svešāda ikviens varēja ziedot naudu tieši
un bija nedaudz bailīgi. Vis- Ērģemes bērnu namam. Līdz
beidzot pie Meža mātes bija 21.decembrim saziedotā nauda
jāveic pēdējais uzdevums: zvēru – Ls 125 ir iemaksāta bankā, bet
takas malā no krūmāja jāattīra ziedojumu vākšana turpināsies
eglīte un jāizrotā ar dažādām līdz nākošā gada maijam. 28.
ēdamām lietām. Kamēr darbo- decembrī bijām ielūgti uz eglītes
jāmies, meža pļaviņu apgaismo- pasākumu Latvijas Sarkanā
ja apaļš mēness, spīdēja zvaig- Krusta Valkas komitejā.
znes, vējš bija norimis un snieProtams, ka mēs ļoti priegotā apkārtne izskatījās pasa- cājamies par katru, kurš iekaini skaista. Noslēgumā visi griežas pie mums ne tikai svētku
kopīgi nodziedājām eglītei reizē, bet arī ikdienā. Palīdzēt ar
dziesmu, sasildījāmies pie ugun- rudens veltēm bija gatavi arī
skura un tad jau mājās Skaidra kādi labestīgi lauksaimnieki, bet
Smeltere aicināja izlocīt kājas iespējams, ka bija kļūdījušies ar
dažādās rotaļās un dančos. La- telefona numuru un mēs nebie darbi turpinājās ar eglītes varam atsaukties, kaut arī griizgreznošanu bērnu nama pa- bētu. Gada nogalē sakām paldies
galmā un Ziemassvētku laikā tā visiem novada iedzīvotājiem, ar
priecēja arī bērnudārza mazu- kuriem esam sadarbojušies, kuri
ļus. Atvērtība un sirsnība, darot mūs ir atbalstījuši jebkādā veilabos darbus citu priekam un dā.
meža dzīvnieku labā, bērnu
Sagaidīsim jauno – 2012.gadu
sarunās izskanēja ar apņēmību ar cerību un ticību labajam!
būt draudzīgiem un aktīviem Atvērsim sirdis labestībai, bet
arī turpmāk.
reizē būsim stingri pārliecībā
Savukārt 16.decembra pieva- par sevis izvēlēto ceļu!
kare ātri aiztraucās ar Valkas
pagasta un Valkas mazpulka
Līga Veinberga,
jauniešu grupu, kopīgi darinot
Ērģemes bērnu namaZiemassvētku rotājumus, spēpatversmes direktore
lējot spēles un pozējot imMan sniega nevajag, ja nesnieg tas,
bet vēju gan, kas, priedes glāstot, pūš.
Un vēl man vajag baltas sajūtas,
par to, ka vēl pēc manis būs kāds mūžs…
(M.Svīķe)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 20.11.2011. – 20.12.2011. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie miršanas gadījumi)
Irīna un Ligita Ziemiņas ir priecīgas par
jaunapgūtajām prasmēm rokdarbu darbnīcā

Paldies SIA «Madara 89» par Ziemassvētku Paldies par jūsu siltajām sirdīm un
paciņām Kārķu pamatskolas skolēniem, čaklajām rokām! Lai jums visiem gaiši
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, svētki!
Ligitai Tobīsai par dāvāto medu pagasta
Kārķu pamatskola un pagasta pārvalde
pensionāriem!

Ņina Misule
Anna Teimane
Maiga Stūre
Valentina Deņisova

89 gadi
88 gadi
88 gadi
72 gadi

Kazimirs Sadovskis 64 gadi
Gunārs Siliņš
68 gadi
Arvīds Skrimblis 58 gadi
Valters Polis
47 gadi

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.
Valkas novada dome

VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

Valkas pilsētas
kultūras namā

• 13.janvārī plkst.19.00 – Atis
un Jānis Auzāni. Koncertprogramma «Rokasspiediena attālumā…». Biļetes nopērkamas kultūras namā pie dežuranta/kasiera katru darba
dienu no plkst.9.00 – 15.00 un
17.00 – 20.00. Biļešu cenas: Ls
5, 4, 3.
• No 18.janvāra kultūras nama 1.stāva foajē – Līvas Doršs
personālizstāde «Iemāci man
pasauli skatīt acīm vaļā».
• 20.janvārī plkst.19.00 kultūras nama kamerzālē – Valkas
pilsētas teātra Jūdas versija:
japāņu rakstnieka Osama Dazai stāsta «Krītu pie jūsu kājām» skatuves varianta izrāde.
Titullomā – Jānis Brīdiņš. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
namā pie dežuranta/kasiera
katru darba dienu no plkst.9.00
– 15.00 un 17.00 – 20.00. Biļete
maksā Ls 2.
• 21.janvārī plkst.14.00 – karnevāls bērniem «Pūķa gadu
jautri gaidām». Rotaļas, masku
parāde un kultūras nama bērnu kolektīvu priekšnesumi.
Plkst.13.00 kultūras nama pagrabstāvā darbu sāks Joka
Briļļu darbnīca, kurā katrs
varēs izgatavot sev karnevāla
brilles. Ieeja: maskām (arī ar

Joka brillēm) – Ls 0.50, pārējiem – Ls 1.
• 24.janvārī plkst.13.30 – bezmaksas
izrāde
bērniem
«Rrrumpel... Rrrūķis», ko piedāvā Latvijas Leļļu teātris,
sadarbībā ar Rietumu Bankas
labdarības fondu. Aizraujoša
un gudra pasaka ar labām
beigām par spēju ieraudzīt,
izprast un novērtēt kā Nabadzību, tā Bagātību, kas
vienmēr iet roku rokā.
• 28.janvārī plkst.17.00 – Valkas Pensionāru kluba «Zelta
rudens» 10 gadu jubilejas pasākums «Jāzied – par prieku
sev un citiem» ar kluba dalībnieku priekšnesumiem. Ieejas maksa – Ls 1.

stāvokļa un iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas
likumu un citiem aktuāliem
nodokļu likumdošanas jautājumiem. Semināru vadīs VID
Valkas klientu apkalpošanas
nodaļas galvenā nodokļu inspektore Ausma Eglīte.
• No 17.līdz 31.janvārim – izstāde «20.janvārī rakstniecei
Laimai Muktupāvelai – 50».
«Man nav bail nirt iekšā kultūras dziļumos» (L.Muktupāvela).
• No 24.janvāra līdz 3.februārim – izstāde «30.janvārī dramaturģei Leldei Stumbrei –
60».

Valkas novadpētniecības muzejā

• No 2.līdz 13.janvārim – izstāde «Cilvēks, kas izdomāja
Hobitu». 3.janvārī angļu rakstniekam Dž.R.Tolkīnam – 120.
• No 16.līdz 27.janvārim – izstāde «Vinnija Pūks un Alans
Milns». 18.janvārī rakstniekam
– 130.dzimšanas diena.
• No 23.līdz 31.janvārim – izstāde «Laimiņas valoda».
28.janvārī latviešu dzejniekam
V.Ļūdēnam – 75.

• Līdz 30.janvārim muzeja
izstāžu zālē – izstāde «Muzeja
ziemas stāsti» no muzeja krājuma. Izstādes pamatā ir trīs
stāsti: Ziemassvētku, Pilsētas
un Lauku stāsts. Muzeja darba
laiks: pirmdienās – piektdienās
no plkst.10.00 – 17.00, sestdienās no plkst.10.00 – 16.00.
Ieejas maksa Ls 0,50 (pensionāriem, studentiem un skolēniem Ls 0,20).

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• No 3.līdz 16.janvārim – izstāde «6.janvārī rakstniekam
Egilam Lukjanskim – 75 (1937
– 2008)». «Es nebaidos pazaudēt dzīvi. Daudz sliktāk ir
pazaudēt mīlestību.» (E.Lukjanskis).
• No 3.līdz 25.janvārim – izstāde «Iepazīsim 17.un 18.
gadsimta māksla darbus!».
Patiesi nemirstīgi mākslas
darbi ir uztverami un sniedz
baudu jebkurā laikmetā un
visām tautām (Hēgelis).
• 10.janvārī plkst.18.00 – seminārs nodokļu maksātājiem
par fizisko personu mantiskā

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

nāts florbolā vīriešiem 1.līgā:
• 3.janvārī plkst.20.00 Burtnieku novads/Valka – FK Kalsnava.
• 17.janvārī plkst. 20.00 Burtnieku novads/Valka – Rubene-1.
• 24.janvārī plkst.20.00 Burtnieku novads/Valka – Valmiera/VOC.

rikāžu atceres dienai veltīts
pasākums.
• 22.janvārī plkst. 9.00 zolītes
čempionāts.
Aicinājums uz koncertu Valkas kultūras namā 13.janvārī
«Rokasspiediena attālumā…»
– dzied Atis un Jānis Auzāni.
Pieteikties tautas namā vai pa
telefonu – 26365892 (Dace Pieče).

Valkas Vissvētās Dievmātes
Iverskas pareizticīgo baznīcā

Valkas pagastā

• 7.janvārī mūsu Kunga Dieva
un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas dienas dievkalpojums.
• 8.janvārī Vissvētās Dievadzemdētājas kopējās godināšanas dienas dievkalpojums.

Ērģemes pagastā

• 21.janvārī plkst.22.00 Turnas tautas namā balle «Ziemas
prieks».
• Līdz 31.janvārim Turnas
tautas nama mazajā zālē Valkas novada jaunāko klašu skolēnu zīmēšanas olimpiādes
«Turnas spoks» darbu izstāde.

Kārķu pagastā

• 5.janvārī plkst.17.00 tautas
Valkas šaha klubā
• 3.janvārī plkst.11.00 – Val- nama kamīnzālē «Pirms
kas un Valgas jauniešu čem- Zvaigznes dienas…» mākslas
filmas «Vēstules tēvam Jākopionāts šahā.
bam» (Somija, 2009.g.) de• 28.janvārī plkst.11.00 – Val- monstrēšana, diskusijas.
kas un Valgas kopējais turnīrs
• 6.janvārī plkst.16.00 tautas
šahā.
nama kamīnzālē šova «Gan• 19., 20., 21.janvārī Valkas drīz ideālas vakariņas Kārķu
stilā» dalībnieku kopā sanākpilsētā – gadatirgus.
šana.
Jāņa Cimzes Valkas
• 8.janvārī plkst. 9.00 tautas
Mūzikas skolā
namā tautas namā zolītes
• No 25.janvāra līdz 11.mai- čempionāts.
jam – MUZIKĀLĀS TREŠ- • 10.janvārī plkst.16.00 tautas
DIENAS. 25.janvārī plkst. namā dekupāžas nodarbība.
17.30 Jāņa Cimzes istabā • 14.janvārī. plkst. 21.00 tauakordeona spēles skolotājas tas namā diskotēka.
Ārijas Tomiņas audzēkņu
• 19.janvārī plkst.17.00 tautas
koncerts.
nama kamīnzālē filmas «Par
cilvēkiem un dieviem» (FranValkas ģimnāzijas
cija, 2010.g.) demonstrēšana,
sporta hallē
diskusijas.
• Latvijas 19.atklātais čempio• 20.janvārī tautas namā ba-

• 13.janvārī no plkst. 18.00
līdz 21.30 saieta namā «Lugažu muiža» skolēniem diskotēka – ieeja Ls 0,50. No plkst.22.00
diskotēka pārējiem. Ieeja Ls
1,50 – vīriešiem, Ls 1 – sievietēm.
• Līdz 31. janvārim saieta namā «Lugažu muiža» Donalda
Smeltera gleznu (akvarelis,
pastelis un tuša) un Skaidrītes
Bondares akvareļu un keramikas izstāde.
Nodarbības
Saieta namā «Lugažu muiža» darbību uzsāk breika nodarbības, kurās tiks apgūti šis
dejas žanra pamati. Pasniedzējs Staņislavs Ščerbakovs.
Maksa par nodarbību Ls 0,50.
Vecumā no 7 gadiem līdz kustīgi spējīgam vecumam. Līdzi
ņemt ērtu apģērbu un maiņas
apavus.

Vijciema pagastā

• 13.janvārī pulksten 18.30
pamatskolas zālē Valkas pensionāru kluba «Zelta ru-dens»
amatierteātra izrāde «Jautra
spēle».
• 27.janvārī pulksten 18.00
tautas nama pagaidu telpās
«Mirdzās» tautas dziedāšana
«Joka pēc».

Zvārtavas pagastā

• 14.janvārī plkst. 19.00 Luturskolas tautas namā Zvārtavas pagasta amatierkolektīvu Jaungada ieskaņas koncerts un teātra izrāde, sagaidot
Jauno 2012.Pūķa gadu.

Sveicam apaļo gadu jubilārus Valkas novada pagastos!
Sirds var vienmēr gaismu izstarot,
Spīdēt, sildīt, satraukt, aplaimot
Un ikvienam savā tuvumā
Likt no jauna atplaukt sirsnībā.
(A.Bārda)
Gunti Daini		
Skaidrīti Krūmiņu

Ērģemes pagastā

Āri Baci 		
Elzu Bramani		
Maigu Harlapenkovu
Mihailu Sitaru		
Anitu Miķelsoni
Genadiju Prosvetovu
Daini Meirānu		

17.01.
17.01.
18.01.
19.01.
22.01.
24.01.
25.01.

Kārķu pagastā

Raiti Klausu		
Annu Brauķi		
Aidu Spinduli		

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

02.01.
05.01.
06.01.

18.01.
26.01.

Valkas pagastā

Aleksandru Lielbiksi
Anatoliju Rižkovu
Praskovju Sviridovu
Ņinu Ivanovu		
Nadeždu Marmāzovu
Nikolaju Saharovu
Sofiju Pasopu		
Stanislavu Vandu
Nikolaju Šilovu		
Ivanu Jeļizarovu
Ģaļinu Ļebezovu
Āriju Burmiku		
Bertu Beliševu		

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī

Informatīvo izdevumu Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

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

2.01.
4.01.
7.01.
7.01.
8.01.
8.01.
10.01.
15.01.
20.01.
20.01.
20.01.
21.01.
16.01.

Veru Petrovu		
Vasiliju Deļatinčuku
Eduardu Romuli
Regīnu Rulli		
Viktoru Ļevšenkovu
Albīnu Delveri		
Valentīnu Aržanovu

17.01.
17.01.
25.01.
26.01.
26.01.
30.01.
30.01.

Vijciemā pagastā

Tamāru Kurpnieci
Astrīdu Pērkoni
Uldi Volkovu		
Valdi Ābeltiņu		
Aivu Liepiņu		
Voldemāru Bilu		
Kārli Lībieti		
Hertu Poli		

02.01.
03.01.
07.01.
22.01.
26.01.
26.01.
26.01.
31.01

Zvārtavas pagastā

Āriju Valtiņu		

02.01

Valkas novada dome

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

