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Paldies par to,
ka neesat vienaldzīgi!
N

LAI ZIEMAS SAULGRIEŽU ZVAIGZNES,

oslēgumamtuvojasvēlviensgads–pilnsarikdie
nassteigu,darbu,rūpēmunpriekiem,bijisarīpakādam
rūgtam brīdim. Laikā pirms Ziemassvētkiem parasti
gribasapstātiesunatskatītiesuzpaveiktounpiedzīvoto.
Undrošivien, kamēs katrssavāikdienāatrodam dar
bus, kas mums ir veikušies labāk, bet ir arī lietas, kas
navtiklabipadevušās.

Arneatlaidīguunpašaizliedzīgudar
bu mūsu novadā ir īstenoti vairāk nekā
20projekti,kururealizācijāiesaistījušies
novada speciālisti, kā arī novada ne
valstiskās organizācijas un iedzīvotāju
iniciatīvas grupas. Tikai pateicoties ko
mandas darbam un deputātu atbalstam,
kopīgi ir paveikti daudzi novadam ne
pieciešamie darbi. Kopējais finansējums
(K.Apškrūma)
ir vairāk kā 3 miljoni latu, no tiem ES
līdzfinansējumspārsniedz2miljonusla
tu.Minēšutikaidažusnoprojektiem:
ai Ziemassvētki dāvina Jums
• ERAFizglītībasiestāžuinformatizācija
prieku un dvēseles mieru!
–Ls50 445,78;
• KFValkaspilsētasunKārķupagastaūdens
ai jaunām, radošām idejām un baltām
saimniecībasatīstība–Ls1 635 287,52;
domām bagāts Jaunais – 2013.gads!
• ERAF ielu rekonstrukcija Valkā – Ls
Valkas novada dome 180 329,30;
• arprivātkapitālapiesaistiuzbūvētaun
nodota ekspluatācijā 10 mWh jaudas
koģenerācijasstacija;
• rekonstruētas un no jauna uzbūvētas
vairāknekā1kmsiltumtrašuValkā.

IKVIENAM NES DEBESU GAIŠUMU.
LAI NĀKAMAIS GADS IR BAGĀTS AR LABĀM
DOMĀM, DARBĪGĀM DIENĀM UN
PRIECĪGIEM ATELPAS BRĪŽIEM.
LAI MŪSOS MĀJO UN VALDA GODAPRĀTS,
NEATLAIDĪGA GRIBA SAPRASTIES,
PACIEST UN PALĪDZĒT.
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Infrastruktūras atīstība un sakārto
šana, kā arī ātra zemes un nekustamā
īpašuma lietu kārtošana rada pievilcīgu
vidi uzņēmējdarbībai un dzīvošanai no

vadā. Ar mērķi – izveidot labvēlīgākus
apstākļus uzņēmējdarbībai, šajā gadā ir
veikti grozījumi saistošajos noteikumos
par nekustamā īpašumanodokli. Valkas
novada vārds ir pozitīvi izskanējis visā
Latvijā,unmēslepojamiesarmūsutalan
tiemunnovadacilvēkiem,kurisaņēmuši
novadaatinībuunvalstsapbalvojumus.
šisirbrīdis,kadgribaspateiktpaldies
visiem, kuri bijuši kopā ar mums ikdie
nas darbā, atbalstījuši mūs, bijuši sa
protošiunatsaucīgi,turējušiglītuunsa
koptu savu namu, sētu un druvas, da
lījušies ar labām idejām un padomiem,
izteikuši priekšlikumus, ierosinājumus
un arī kritiku. Paldies par to, ka neesat
vienaldzīgi!

Vēluvisiemgarīgibaltusunīpašus
Ziemassvētkus, bet Jaunais gads lai
nāk ar ticību tam, ko visvairāk vē
lamies, ar darbiem bagātu ikdienu,
labu veselību un mīlestības piepil
dījumu!v
KārlisAlbergs,
Valkasnovadadomespriekšsēdētājs

Eglesiedegšanaienessvētkupriekupilsētā.Foto:IngunaMedne

Valkas novada domes 29.novembra
sēdē pieņemtie lēmumi
• Apstiprināt Ls 1242 sadali
mācību literatūras iegādei no
valsts budžeta līdzekļiem. Pa
pildināt katras skolas budžeta
tāmē mācību literatūras iegā
dei no valsts budžeta līdzek
ļiem paredzēto summu:
Valkas ģimnāzijai – Ls 335; Val
kas pamatskolai – Ls 619; Ērģe
mes pamatskolai – Ls 76; Kār
ķu pamatskolai – Ls 65; Ozolu
pamatskolai – Ls 76; Vijciema
pamatskolai – Ls 71.
• Noteikt šādu darba stundas
tarifa likmi novada vēlēšanu
komisijas un vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļiem: novada vē
lēšanu komisijā: komisijas
priekšsēdētājs Ls 2,55; komisi
jas sekretārs Ls 2,50; komisijas
loceklis Ls 1,65; iecirkņa vēlē
šanu komisijā: komisijas priekš
sēdētājs Ls 2,20; komisijas sek
retārs Ls 2,15; komisijas locek
lis Ls 1,65.
• Budžeta un finanšu vadības
nodrošināšanai ņemt aizņēmu
mu Ls 150 000  vai ekvivalentu
citā valūtā  no LR Valsts kases.
Iepriekšminētā aizņēmuma at
maksāšanu veikt līdz saimnie
ciskā gada beigām no aizņēmu
ma saņemšanas brīža ar atlikto
maksājumu – 6 mēneši, maksā
jot LR Valsts kases noteiktos
procentus par aizņēmuma lie
tošanu. Lēmumā minēto aizņē
muma atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu. Pēc Paš
valdību aizņēmumu un galvo
jumu kontroles un pārraudzī
bas padomes apstiprinoša lē
muma saņemšanas pilnvarot
Valkas novada domes priekšsē
dētāju slēgt aizņēmuma līgu
mu ar LR Valsts kasi.
• Noteikt šādus amatus, kurus
ieņemošie darbinieki ir pakļau
ti reālam dzīvības vai veselības
apdraudējumam un kuriem veicama veselības apdrošināšana:
pašvaldības policijas priekš
nieks; pašvaldības policijas in
spektors; bāriņtiesas priekšsē
dētājs; bāriņtiesas priekšsēdē
tāja vietnieks; bāriņtiesas lo
cekļi; aprūpētāji Sociālajā die
nestā; sociālie darbinieki Soci
ālajā dienestā; aprūpētāji nakts
patversmē; aprūpētāji Sociālās
aprūpes namā; sociālie darbi
nieki Sociālās aprūpes namā.
Apdrošināšanas polises cena
nedrīkst pārsniegt normatīva
jos aktos par iedzīvotāju ienā
kuma nodokli noteikto apmē
ru. Darba tiesisko attiecību vai
amata pilnvaru izbeigšanās ga
dījumā Apdrošinātajam pēc iz
vēles ir tiesības:
-  turpināt izmantot saņemto
apdrošināšanas programmu, ie
-maksājot pašvaldības budžetā
apdrošināšanas prēmijas neiz
mantoto daļu;
-  nodot veselības apdrošināša
nas karti darba devējam (ap
drošināmā veselības apdroši
nāšana ar šo brīdi tiek izbeig
ta). Iepriekšminēto amatu ieņe
mošo darbinieku veselību ap
drošināt, sākot ar 2013.gada
janvāri.
• Atļaut no Valkas novada zie
dojumu kontā ieskaitītās nau
das izlietot Ls 160, lai apmak
sātu rēķinus par transporta un
ēdināšanas pakalpojumiem 33

trūcīgo un maznodrošināto ģi
meņu bērniem, Valkas novada
Ģimenes atbalsta centra «Saulī
te» bērniem, kuri apmeklēs
Ziemassvētku pasākumu Rīgā.
• Apstiprināt saistošos notei
kumus Nr.21 «Par Valkas nova
da pašvaldības palīdzību dzī
vokļu jautājumu risināšanā».
• Apstiprināt saistošos notei
kumus Nr.22 «Par sociālās palī
dzības pabalstu piešķiršanu
Valkas novada pašvaldībā».
• Apstiprināt saistošos notei
kumus Nr.23 «Dzīvokļa (mā
jokļa) pabalsts Valkas novada
pašvaldībā».
• Atsavināt atklātā mutiskā iz
solē ar augšupejošu soli pašval
dībai piederošo nekustamo īpa
šumu «Strauti», kas atrodas
Valkas novada Ērģemes pagas
tā, un sastāv no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu: 9452
011 0163, platība 0,7 ha, un uz
zemes gabala atrodas Valkas
novada domei piederoša ēka,
kadastra apzīmējums 9452 011
0163 001. Noteikt izsolē atsavi
nāmam Valkas novada domes
nekustamam īpašumam «Strauti»: nosacīto cenu (sākotnējā ce
na) Ls 4141; nodrošinājuma ap
mēru Ls 414; atsavināšanas iz
soles soli Ls 100; reģistrācijas
maksu Ls 30. Apstiprināt ie
priekšminētā Nekustamā īpa
šuma izsoles noteikumus. No
teikt izsoles laiku un vietu –
2013.gada 24.janvārī plkst.10:00,
Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva
sēžu zālē.
• Atzīt pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – dzelzce
ļa līnija «Valka (no Tālavas ie
las) – Igaunijas valsts robeža»,
2012.gada 9.novembra izsoli
par nenotikušu.
• Atļaut SIA «Valkas pilsētas
tirgus» organizēt ielu un iz
braukuma tirdzniecību 2013.gadā Valkā, Rīgas ielā 7A un Sēli
jas ielā no Rīgas ielas līdz Smil
šu ielai šādos datumos: 24., 25.,
26.janvārī; 21., 22., 23.februārī;
21., 22., 23.martā; 25., 26., 27.
aprīlī; 23., 24., 25.maijā; 27., 28.,
29.jūnijā. Izsniegt SIA «Valkas
pilsētas tirgus» atļauju ielu un
izbraukuma tirdzniecības or
ganizēšanai un pilnvarot SIA
«Valkas pilsētas tirgus» valdes
priekšsēdētāju Skaidrīti Pavlo
vu izsniegt atļaujas tirdzniecī
bai un iekasēt maksu par ielu
un izbraukuma tirdzniecības
vietām.
• Piedalīties ar līdzfinansēju
mu Ls 300 apmērā Sorosa Fon
da Latvija iniciatīvas «Pārmai
ņu iespējas skolām» 2.kārtas
«Skola kā kopienas attīstības
resurss» apstiprinātajā projek
tā «Mācāmies, strādājam un
dzīvojam kopā». Kopējās pro
jekta izmaksas Ls 14 346,94, un
Sorosa Fonda Latvija grants Ls
14 046,94. Pieprasīt avansa mak
sājumu 100% apmērā no inven
tāra un pamatlīdzekļu un akti
vitāšu īstenošanas izmaksām
jeb Ls 7399,82 un 50% apmērā
no projekta īstenošanas izmak
sām (personāla izmaksas, admi
nistrācijas izmaksas u.c. izdevu
mi) jeb Ls 3323,56. Priekšfinan
sēt 50% no projekta īstenošanas
izmaksām jeb Ls 3323,56. v

Nodotas ekspluatācijā jaunās
notekūdeņu attīrīšanas ietaises Valkā

EIROPAS

SAVIENĪBA
Valkas novada
dome
tes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakal
novembrī nodeva ekspluatācijā jaun pojumu pieejamības paplašināšana, nodroši
ās notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Iekār not kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides
tu projektēšana un būvniecība tika veikta piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju,
Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda sekmējot ūdens resursu un energoresursu ra
līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecī cionālu izmantošanu. Esošajām notekūdeņu
bas pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta» attīrīšanas iekārtām bija liels tehniskais no
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016) ietva lietojums (iekārtas darbojās kopš 1976.gada)
ros.
un neatbilstība faktiskai un prognozētai no
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektē slodzei. Izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrī
šanu un būvniecību veica SIA «Water Ser». šanas iekārtas, tiks nodrošināta to droša, uz
Līguma kopējās izmaksas ir LVL 1 486 472,28 ticama un optimāla ekspluatācija, atbilstoši
(bez PVN 22%), no attiecināmām izmak normatīvo aktu prasībām arī ilgtermiņā.
Jau ziņots, ka 2011.gada 16.septembrī Val
sām LVL 1 137 942,97 finansē ES, bet LVL
59 891,73 no attiecināmām izmaksām tiek kas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā
segta no Valkas novada domes/finansējuma (Valkā, Vienības gatvē 37) jauno notekūde
saņēmēja līdzekļiem. Būvuzraudzību objek ņu attīrīšanas ietaišu pamatos tika ieguldīta
tā veica Personu apvienība SIA «REM PRO» kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.
un SIA «Sweco Lietuva». Līguma izmaksas To parakstīja LR Vides aizsardzības un reģi
par būvuzraudzības veikšanu notekūdeņu onālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis,
attīrīšanas ietaišu projektēšanas un būvnie Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis
cības laikā ir LVL 6000, no attiecināmām iz Albergs un SIA «Water Ser» valdes priekš
maksām LVL 4593,19 finansē ES, savukārt, sēdētājs Jānis Zviedris. Savukārt, 24.oktobrī
LVL 241,75 no attiecināmām izmaksām tiek tika svinēti jauno notekūdeņu attīrīšanas ie
segta no Valkas novada domes/finansējuma taišu administratīvās ēkas un tās palīgēkas
spāru svētki. v
saņēmēja līdzekļiem.
Eduards Ivļevs, Attīstības un projektu daļas
Projekta mērķis bija ūdensapgādes un no
projektu vadītājs, projekta koordinators
tekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitā

9.

projektu «ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU  ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA»
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!

Valkas novada pamatskolās –
praktiskās apmācības ikvienam!

N

o 1.decembra visās Valkas novada pagastu pamatskolās ir
uzsākta Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas «Pārmaiņu iespēja
skolām» 2.kārtas «Skola kā kopienas attīstības resurss» projekta
«Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā» ieviešana. Projekta ie
tvaros Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās tiks orga
nizētas praktiskās apmācības «Latviskās dzīvesziņas» rokdarbos,
kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās, četri
tematiskie pasākumi «Gadskārtas» un četri vienas dienas piere
dzes apmaiņas pasākumi «Radošās vasaras nodarbības».
Decembrī pagastu pamatskolās visi inte
resenti varēja apgūt gan praktiskās iemaņas
dažādu Ziemassvētku rotājumu un apsvei
kumu gatavošanā, dāvanu iesaiņošanā, tel
pu dekorēšanā, tradicionālo Ziemassvētku
ēdienu gatavošanā, gan arī kopīgi svinēt vie
nu no svarīgākajām latviskajām gadskārtām
– Ziemassvētkus. Vijciema pamatskolā pa
pildus minētajam tika organizētas arī apmā
cības datorzinībās (darbs ar Word program
mām, interneta resursu izmantošanu), kok
apstrādē (vienkāršu mēbeļu remonts) un
mākslā.
Informācija par janvārī plānotajām prak
tisko apmācību tēmām un norises laikiem
pieejama pagasta pamatskolās un Valkas no
vada domē. Praktiskās apmācības un tema

tiskos pasākumus aicināti apmeklēt ne ti
kai pamatskolu audzēkņi un vecāki, bet arī
visi pagasta iedzīvotāji un citi interesenti!
Lai apmācību tēmas būtu saistošas Jums vis
iem, lūdzam būt atsaucīgiem un iesaistīties.
Tikai visi kopā mēs varam veicināt attīstību
mūsu novada pagastu mazajās skolās!
Projekta kopējais budžets ir Ls 14 346,94.
Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi
(Open Society Foundations – OSF) Ls
14 046,94 apmērā, un tā ieviešanu atbalsta
Sorosa fonds – Latvija. Valkas novada do
mes līdzfinansējums projekta ieviešanai ir
Ls 300. v
Jana Putniņa, Attīstības un projektu
daļas projektu vadītāja

Pārceļas uz citām telpām
No 17.decembra Valkas novada domes Ūdensapgā
des un kanalizācijas nodaļa un Siltumapgādes nodaļa
atrodas citās telpās – Valkā, Rīgas ielā 22, 3.stāvā, ieeja
no pagalma puses. Telefonu numuri saglabājās tie pa
ši, kas bija līdz šim (atrodami www.valka.lv – kontakti
– Valkas novada domes nodaļas).
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Kārķu pamatskolā skolēni un arī pieaugušie ar lielu interesi gatavo piparkūku mīklu pēc
pieredzējušas saimnieces Dzintras Gaidlazdas receptes. Foto: Sandra Pilskalne

Erminītes 100 ziemas un vasaras
mājās darbu daudz. Spēks
bija, jāsāk tik strādāt.»

Gaujas plostnieces sūrā
un skaistā jaunība

Ik rītu Ermīna lūdz ledaini aukstu ūdeni, kas viņai sniedz
veldzi un «Tilaku» avota sajūtu. Foto: Sandra Pilskalne

28.

decembrī bijusī Zvārtavas pagasta iedzīvotāja, ta
gad Valkas sociālā aprūpes nama iemītniece Ermina Antoni
ja Bērziņa svinēs 100 gadu jubileju. Šis patiešām ir nozīmīgs
notikums ne tikai pašai gaviļniecei un viņas draugiem, tuvi
niekiem, bet visam novadam. Kā atzīst Valkas novada Dzim
tsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa, viņas 23 gadu dar
ba pieredzē Bērziņas kundze ir piektā simtgadniece, bet
kopš izveidots Valkas novads, viņa ir pirmā.

Ir agrs darbdienas rīts. Er
minīte rūpīgi saģērbusies,
galvā balts lakatiņš, sēž uz
gultas malas un ēd brokas
tis. Pa mirklim pie viņas pie
steidzas mīļas aprūpētājas
Kristīne Blūma un Arta Vī
tola, lai pavaicātu, vai kaut
kas ir nepieciešams. Arī ap
rūpes nama vadītāja Eleono
ra Bērziņa un sociālā darbi
niece Aina Ābola atzīst, ka
Ermina ir sirdsgudra, labes
tīga, ar īstu latviešu sīkstu
mu, joprojām pati parakstās
par pensijas saņemšanu, pie
tam paraksts ir pietiekoši
skaidrs un izlasāms.
Erminai ir skaists un ne
parasts vārds. Visu mūžu
kaimiņi, tagad arī sociālā
aprūpes nama darbinieces,
viņu mīļi sauc par Erminīti
vai arī kā aprūpētāja Kristī
ne saka – omīte. Brokastis ir
paēstas un Erminīte lūdz
dienišķās sirdspilītes, kas ir
vienīgās zāles, ko viņa šo
brīd lieto savos 99 gados.
Vēl palūgts tiek avota ūdens,
kas tiek dzerts ledaini
auksts. Rīta cēliens ir apda
rīts -  varam brist tālajās at
miņu pļavās…

No Aumeistaru muižas
uz «Tiliku» krogu

«Esmu dzimusi Aumeis
taru pagasta «Veckalnos».
Ģimenē bijām trīs bērni – es
pati jaunākā, māsa Karlīne
un brālis Jānis. Vecāki bija
rentnieki. Bērnība bija sūra,
visi daudz strādāja. Es biju
mazs lēpis. Mammai jāiet

darbā, jānes strādniekiem
uz tīrumu ēdiens, tikmēr lai
nepazūdu, mani piesēja sai
tē pie kuplās pagalma kļa
vas. Brālim, pārnākot no ka
ra, par brīvības cīņām tika
piešķirta zeme. Vispirms vi
ņam krita loze – slīps kalns,
pa kalna malu ceļš, tīrie cie
tie māli. Brālis atteicies no šī
gabala un viņam tika cita lo
ze – uz «Tiliku» krogu. Tā
mēs visi devāmies ar iedzī
vi, govīm, cūkām, aitām un
vistām ceļā uz «Tilikām».
Gabals bija garš, apmēram
20 kilometru. Es biju jau tāds
mazs vardulēns, ar kājām
stampāju. Kas mani nesīs?
Bija jāiet vien kājām. Brāļa
nopelnītais krogus bija gara
māja ar cauru jumtu, arī pā
rējās ēkas bija sliktā stāvok
lī. Tā uzsākām saimniekot.
Man uzticēja cūku ganīša
nu. Vēlāk paaugos, iedeva
garāku rīksti, visu izrādīja
un bija jāgana govis,» lai arī
acis vairs īsti nerāda, tālumā
veroties, stāsta Ermina.

Trīs ziemas skolā

«Mammas brālis dzīvoja
Valkā, tā mani aizstiepa uz
pilsētu. Pirmo ziemu mācī
jos Valkā. Skolotāji bija labi,
man patika. Pēc tam divus
gadus mācījos Veras skoli
ņā, kas atradās Gaujienas
šosejas malā. Tagad nav
vairs šīs skolas. Toreiz tai
pretim, otrā pusē ceļam, dzī
voja radi, un tā es divas zie
mas nodzīvoju pie viņiem.
Gribēju mācīties vēl, taču

«Vairākus gadus pa Gau
ju pludināju plostus, līdz pa
aukstiem pavasara ūdeņiem
smagi sabeidzu kāju un no
kļuvu slimnīcā. Mēs jauni
meiteņi spurojāmies pretim
darba vadītājam krievu pui
sim, kurš mūs mierināja –
pacietieties, drīz vīri nāks
mājās no kara!,» tā šo ļoti
smago darbu atceras Ermi
na, un viņas acu priekšā uz
plaiksna jaunība. «Kad man
bija apmēram 10 gadi, kā šo
dien atceros – tēvs gulēja
gultā, pacēlās pussēdus un
teica – meit, neprecies, tu
nebūsi laimīga! Tēvs man
bija ļoti tuvs cilvēks, mēs la
bi satikām. Tā es arī nodzī
voju neprecējusies – vēroju
kā visiem iet. Kam man tās
sakas kaklā?,» ar dzirkstošu
humoru teic Ermina. «Gāju
jau arī uz ballītēm 10 kilo
metrus ar kājām. Patika jaut
rība, patika padancot, taču
nevienu dziļi sirdī nepaņē
mu. Jauki brīži palikuši prā
tā, kad tepat mūsmājās «Ti
likās» sapulcējās kaimiņu
jaunieši, sadabūja kādu mu
zikantu un lustīgi atpūtās.»

jums parādīt manas beku un
Islades sūnu vietu, kas ir
vislabākā klepus zāle,» stās
ta Erminas radiniece Ausma
Māsēna. Arī Inārai Krūmi
ņai ir vissiltākās atmiņas par
kaimiņieni Erminu: «Par Er
minīti var teikt tikai to pašu
labāko. Viņa mums bija te
galvenā dzirkstelīte – vien
mēr rosīga, izpalīdzīga un
bezgala kārtīga un viesmīlī
ga. Vienmēr uz rūpīgi izšūta
galdautiņa bija saldumu
trauks, ar ko ikvienu pacie
nāt. Svētkos no skapja tika
izņemta saldenā pudele –  
kāds ļoti garšīgs pašas gata
vots ogu uzlējums. Viņa bija
brīnišķīga saimniece un arī
šuvēja.»

«Man vienmēr vāzē bija
kādi zaļumi – ziemā priežu
vai kadiķu zari, pēc tam
plaucēju zarus, tad pūpoli,
ceriņi, jasmīni, pļavas puķes
un tā cauru gadu. Vienreiz
pie manis, pusdienas ēdot,
kāds strādnieks teica: «Pie
tevis ir tik patīkami ienākt
kā nekur citur mūsu ciemā,»
atceras Ermina un teic, ka
toreiz bijusi pagalam samul
susi par vīrieša vārdiem. Er
minītes rūpju izvagotajā sejā
pēkšņi iegulst gaišs smaids
un sakiet – vai tā nav MĪ
LESTĪBA? Tā palīdz, tā dzie
dina un ļauj piedzīvot 100
ziemas un 100 vasaras … v
Sandra Pilskalne

Ne dienas bez
zaļumiem vāzē

Ermina ir īsts dabas bērns.
Gaujas sili, upe, Tiliku avots
vienmēr spēku devuši. Viņa
kolhozā nekad nav strādāju
si, taču mājās nekad nav
darba trūcis, bez tam vairā
kus gadus divi veci cilvēki –
mamma un tante bija kopja
mi, vēlāk arī mā
sa. Dažādi darbi
veikti mežā – iz
strādātas normas,
kokus zāģējot, stādīts mežs, uzkop
tas mežniecības
telpas, ugunsne
drošā
periodā,
braucot pa sti
gām ar velosipē
du, sargāts mežs.
Ermina mežu un
augus pārzināja
sīki un smalki.
«Vakarā, kad sē
ņotāji sakāpa au
tobusā ar pilniem
groziem, Erminī
te aizgāja uz me
žu un savās beku
vietās salasīja vēl
pilnus grozus. Vi-
ņa joprojām teic –
žēl, ka neiznāca

Vai kokam vairāk ogu vai Erminas mūžā notikumu?
Ermina pie «Tilaku» vecā pīlādža. Foto: Andris Krieviņš

Aprūpētāja Arta Vītola aizdedz Adventes vainagā sveces,
lai iemītniekiem sirdī ienāk svētku prieks. Foto: Sandra Pilskalne

Vērtīgs papildinājums bibliotēku krājumam

Gada nogalē Valsts Kultūrka
pitāla fonds izsludināja mērķpro

grammas «Grāmatu iepirkums
publiskajām bibliotēkām» projek
tu konkursu ar mērķi – sekmēt na
cionālās grāmatniecības attīstību,
nodrošināt literāri augstvērtīgu ori
ģinālliteratūras darbu, nozīmīgu
pasaules literatūras darbu tulkoju
mu un augstvērtīgas nozaru un uz
ziņu literatūras iegādi publiskajām
bibliotēkām.
Projekts tika sagatavots, pamatojo

ties uz izdevniecību, apgādu  un Lat
vijas grāmatu bāzes esošo piedāvāju
mu. Kopumā Smiltenes, Strenču un
Valkas novada publiskajām bibliotē
kām tika piešķirts finansējums par Ls
5782. Šobrīd notiek iepirkto grāmatu
saņemšana un sadale. Nākamā gada
sākumā, kad grāmatas būs apstrādā
tas, mūsu lasītāji iegūs jaunus, augst
vērtīgus dažādu nozaru izdevumus,
kā arī enciklopēdijas un uzziņu krāju
mus. Īpašs prieks ir par bērnu litera
tūru un oriģināldaiļliteratūru.
Otrs ievērojams bibliotēku iegu

vums saistās ar sabiedrības integrāci
jas politikas īstenošanu. 2012.gada
valsts budžeta grozījumos tika pie
šķirti Ls 100000 publisko bibliotēku
kapacitātes stiprināšanai grāmatu un
citu izdevumu iegādei sabiedrības in
tegrācijas veicināšanai. Iepriekšminē
tā projekta ietvaros Valkas novada
publisko bibliotēku krājumi 2013.ga
da sākumā papildināsies ar 149 no
saukumu 196 grāmatām un CD.
Paldies novada bibliotēku atbalstī
tājiem, kuri visa gada garumā krāju
mu papildināšanai dāvināja grāmatas

un žurnālus – Andrim Metuzālam,
Ventam Armandam Krauklim, Na
deždai Taņicinai, Aivaram Anderso
nam, Ilgai un Reinim Būdām, Aijai
Ābenai, Rudītei Putnai, Valentīnai
Morozai, Rasmai Mitriņai, Elmāram
Vanagam, Larisai Ielītei, Modrim Sal
dūksnim un citiem.
Mierīgus, klusus Ziemassvētkus un
darbīgu, veiksmīgu Jauno gadu sa
viem lasītājiem novēl Valkas novada
centrālā bibliotēka. v
Ginta Dubrovska,
Centrālās bibliotēkas direktore
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Patīkpārsteigtunapstādinātlaiku

KuršganValkasnovadā
un, bieži pat aiz novada ro

bežām, nav dzirdējis Daiņa
Jansonavārdu?Dainisiruz
ņēmējs – SIA «Arka Pluss»
līdzīpašnieks, plaši pazīs
tams fotogrāfs, pirtnieks,
mēbeļu galdnieks, vīndaris,
pasākumuvadītājs.Viņano
darbesunvaļaspriekusvarē
tu uzskaitīt vēl un vēl. Taču
varbūt ne visi zina, ka Zie
massvētku vecītis, kurš jau
daudzus gadus valcēniešus
pārsteidz,braucotmašīnāpa
pilsētasielāmunliekotnoti
cētZiemassvētkubrīnumam,
irnevienscitskāDainisJan
sons.

sākumāDainiskopāarkolēģi
nodarbojāsarēkuundzīvok
ļu remontiem. Tad arī radās
doma par veikala izveidi.
«Tasbijaļotiveiksmīgi–mēs
pašipraktiskibijāmiepazinu
ši būvmateriālus un darbarī
kus.Tagadvarudrošidodpa
domuspircējiemunvarupa
līdzēt izvēlēties piemērotāko
variantu,» atīst Dainis. Viņa
vērojumiliecina,kapamazām
iedzīvotājusituācijastabilizē
jasuncilvēkimērķtiecīgicen
šas iespēju robežās sakārtot
vidi,kurādzīvo.Piemēram,ir
cilvēki, kuri atnāk noskata
duškabīni, pēc tam sarēķina,
cik daudz ogas jāsalasa un
pēctamtoiegādājas.

nai. Sedas krastā ieraudzīju
saulēgozējamiesdivasodzes.
šī nejaušā foto sesija bija
daudz vērtīgāka par zaļu
miem,kasiegūlamūsugrozi
ņos,» mirkļu izjūtās dalās
Dainis.
Dainim ļoti patīk ceļot.
Viņš pabijis pat Āfrikā un
Austrālijā,tačuatīst,kaLat
vijas daba ir visviesmīlīgākā
– nav jābaidās no indīgiem
augiemunplēsīgiemdzīvnie
kiem. Īpašs hobijs viņam ir
putnuvērošana,neveltitapis
tik daudz brīnišķīgu putnu
fotogrāfiju.

Dzīvecaurfoto
objektīvaaci

Ziemassvētku vecītis (Dainis Jansons) palīdz noticēt
Ziemassvētku brīnumam arī valcēniešu draugiem no
saulainās Izraēlas. Foto: Inguna Medne

4.

Aicinauzdejukursiem
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Valkas kultūras namā
otrdienās no plkst. 17.30
– 19.00 būs sarīkojumu
deju kursi «Tiem, kam
18 un vairāk...». Vadītājs
– Alberts Smilga. Pirmā
tikšanās18.decembrī.
Lūdzampieteiktiespa
tālruni29185265.

caurimežiem,beidzotatradu
šomāju.Ģimenebijabezgala
pārsteigtaunmanliekasvēl
šodiennezin,kastasbijapar
Ziemassvētku vecīti.» Dainis
sievu Mairitu arī pirmo reizi
ieraudzījauniepazinakāZie
massvētkuvecītisviņasdarba
kolektīvā.Nukālaineticbrī
numiem!v
SandraPilskalne

Prasmepārsteigtun
sarūpētīpašasdāvanas

Dainisatīst,kaviņamvis
lielāko prieku sagādā pašu
gatavotasunsarūpētasdāva
PirmāsfotogrāfijasDainim
nas.Tāsirtikaivienāeksemp
tapušas jau 4.klasē. Jāteic šo lārāunnaviespējamstiešitā
prasmiunpirmāsiemaņasie duatkārtot.«Maniiepriecina
mācījistētis.Pēctamnejauša kaut vai ievārījuma burciņa.
situācija armijā, kuras rezul Eszinu,katajāirieliktadāvi
tātā izdevies Gruzijā dienēt nātājadarbs,izdomaunsirds
kā fotokorespondentam. Tā siltums.Esarīpatsjaulaicīgi
nu pēc tam šis darbs kļuva gatavojuZiemassvētkudāva
parnopietnuvaļasprieku.Ik nas – dažam tiek mana dari
viens, atverot mājas lapu nātavīnapudele,citamkoka
www.picasaweb.google.lv, var trauks,kurāirbezgaladaudz
pārliecināties par Daiņa dvē roku pieskārienu un enerģi
seles bagātību un daudzvei jas,laitoizvirpotu,noslīpētu
dīgajām interesēm, spēju re un beigās vēl ar jūras zālēm
dzēt, saskatīt un sajust. šeit dabūtu gludu kā zīdu. Gata
vārdi ir lieki. Daiņa bilžu al vojuarīsukādesundaudzko
bumiirkāskaistubrīžupūra citu,kaskatramliekaspiemē
lāde,parkuriemtikbiežigri rots,»dāvanugatavošanasun
basteikt–jelmirkliapstājies! dāvināšanaspriekādalāsDai
Līdz 18.janvārim Vaidavas nis.
Nomēbeļugaldnieka
Viņš atīst, ka dāvana ne
kultūras centrā būs apskatā
līdzuzņēmējam
kat
rureizivarbūttikaimate
ma
fo
t
o
iz
s
tā
d
e,
ku
r
ā
Dai
n
is
Dainisjaukopšdzimšanas
ir valcēnietis. MammasRegī piedalās ar dzīvo radību un riāla,tāsvarbūtarīīpašassa
nas dzimtas saknes nāk no čūsku fotogrāfijām. Tas nav jūtas. Dainis ir profesionāls
Ērģemes, tēta Dzintara – no netīši – 2013. būs Čūskas pirtnieks un viņš daudzkārt
Trikātas puses. Pēc 8.klases gads, kaut gan vairākas brī saviem tuvajiem cilvēkiem,
absolvēšanas, viņš izvēlējās nišķīgāsčūskufotogrāfijasta draugiem ir dāvājis īpašas
mācības Cēsu arodskolā, ie pušas pavisam netīši. «Bijām pirts procedūras, kad miesa
un dvēsele saplūst ar dabu
gūstotmēbeļugaldniekaspe ar meitu Karolu aizbraukuši
un,javēltušādābrīdītieclu
sa
l
a
s
ītsū
n
asunvēlkā
d
usza
cialitāti.Pēctamsekojadarbs
tinātsarkarstutēju,svaigām
Valkasmēbeļucehā.Atmodas ļumusLieldienuolukrāsoša
saldētāmogāmunzvaigznēm
piedebesīm,ikvienamšā
dos brīžos aizmirstas ik
ParakstītslīgumaparVijciematautas dienasrūpesuntuesilai
ka dzīvo! Dainis
namaunpagastamājasrekonstrukciju mīgs,
vienmēr augstu vērtējis
šogad beidzot pamazām dabīgaslietas.Patbērniem
decembrī Valkas nova sāk īstenoties vijciemiešu ce
KarolaiunGatimsavālai
dadomespriekšsēdētājsKār rībaunsapnisparsavutautas kāpatsmatracīšiemkaltē
lisAlbergsunPersonugrupa, namu.2011.gadaaprīlīuguns
jispapardesunpatsgata
kas sastāv no SIA «Valkas grēks nopostīja Vijciema tau
vojis šūpulīti, kurā izauk
būvnieks» un SIA «Valkas tasnamaunpagastapārvaldes lēti arī vairāk kā 10 radu
meliorācija» parakstīja būv ēku.Noapdrošināšanasakciju un draugu bērni. Tagad
darbu līgumu par Vijciema sabiedrības «Balva» tika sa
tasrūpīgiglabājas,arcerī
tautasnamaunpagastamājas ņemta atlīdzība 39 280,29 latu bu tajā kādreiz auklēt
rekonstrukciju.
mazbērniņus.
apmērā. Savukārt 13.septem
Dainis aicina ikvienu
KopējālīgumasummairLs brī Saeima galīgajā lasījumā
smeltspē
kudabāunpār
182 163,25bezPVN.Saskaņāar pieņēma grozījumus likumā
lie
k
une
a
iz
rautiesardigi
līgumu, būvuzņēmējam darbi «Par valsts budžetu 2012.ga
tālāmlietām.«Reizkādai
dam»,at
b
al
s
totpa
p
il
d
ufi

n

an
jāuzsāknevēlākkādivunedē
jauniešu kompānijai pirtī
ļulaikānolīgumaparakstīša sējumuvairāknekā88miljonu bija līdzi skārienjūtīgie
nasdienas,betpilnīgulīgumā latu apmērā dažādiem priori
telefoni,kasvisulaikuti
noteiktosaistībuizpildiunno tāriempasākumiem,taiskaitā ka izmantoti saziņai. Tad
došanu būvuzņēmējam ir jā 150000latutikaiedalītiValkas es teicu – jūs paši esat
pabeidzsešumēnešulaikāno novadam – Vijciema Tautas šādas«skārienjūtīgasierī
līguma parakstīšanas dienas. nama un pagasta pārvaldes ces», cilvēkiem bieži
Būvuzraudzību iepriekšmi ēkas atjaunošanai. Paldies arī trūkst savstarpēji pieskā
rieni, daudz kas ir virtu
nētajā objektā veiks sertificēts visiemziedotājiem!v
būvuzraugs Andris Dūmiņš.
IngunaMedne,Valkas ālsunnavīsts!»
novadadomessabiedrisko
atiecībuspeciāliste

«Man patīk cilvēkus pār
steigt, sagādāt tiem patīka
musbrīžusunļautiessajūtām
–mirkliapstājies!»teicDainis
un domās jau pošas Ziemas
svētku vecīša tēlam. Kā Dai
nis visu paspēj? Vai tiešām
viņam Dievs devis diennaktī
vairākstundukāvisiempārē
jiem? Atbilde ir gauži vien
kārša – pēc iespējas mazāk
laika veltu datoram un soci
ālajiem tīkliem, maz skatos
televīzijaspārraides,netērēju
laiku sporta spēļu vērošanai.
Man arī laika reizēm pie
trūkst,tačumēsikviensatro
damlaiku,kamvisvairākvē
lamies.

Dainis atceras interesantu
gadījumu pagājušajos Zie
massvētkos: «Kādās mājās,
kurbijupaaicinātskāZiemas
svētkuvecītis,mansadāvinā
ja mandarīnus, banānus un
šampanieti. Braucu mājās un
rokas dega no dāvināšanas
prieka–izlēmutovisuuzdā
vināt kādai paziņai ar vairā
kiembērniem.Naktī,braucot

Mirkli, jel apstājies! Foto: Jurijs Simonovs

Pat mazais sarkankrūtītis (svilpis) zina, kam var
uzticēties. Daiņa viens no vaļaspriekiem ir putnu vērošana.
Foto: Mairita Jansone

Izbraukumaspeciālistijanvārī

Jaunajā gadā turpināsies
Vidzemes slimnīcas speci

pacientuspieņemspiecasreizes.Dr.I.Gaiķeun
dr. A.Blumbergs 2013.gada pirmajā izbrauku
mavizītēdosiesjaugadapirmajādarbdienā–
ālistuizbraukumapieņemša 2.janvārī.
nasambulatorajānodaļāVal
Informācijaparpārējiemspeciālistupieņem
kā. Divas reizes izbraukuma šanaslaikiemunpieteikšanās–ambulatorāsno
vizītē dosies rehabilitoloģe daļasreģistratūrāValkā,tālrunis:64722307.v
Inese Gaiķe, endokrinoloģe Baiba Jēgere un
BenitaBrila,SIA«Vidzemesslimnīca»
funkcionālāsdiagnostikasspeciālisteIntaSak
sabiedriskoatiecībuspeciāliste
nīte.ĶirurgsAndrejsBlumbergsjanvārīValkā

Pieņem zobu protēziste
dr. Edīte Lapsa

Z

obu protēziste dr. Edīte
Lapsa ir atsākusi pacientu pieņemšanu Vidzemes slimnīcas
ambulatorajā nodaļā Valkā. Speciālistes darba laiks: otrdienās un
ceturtdienās plkst. 8.00 – 13.00.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
64722307. v

Aust diena
Un skatās laimīgām acīm uz to,
kuru mīl.
Dzīve kā magone sārta,
Pacelta plaukstās, plaukst.
(G.Selga)

Laikā no 26.11.2012. – 16.12.2012. Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
7 bērnu dzimšana: 4 meitenes – Jasmina,
Lizete, Emīlija, Sanija un 3 zēni – Artūrs,
Jānis Gustavs un Emīls.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Aizvadīti mūžībā

(L.M.Montgomoteja)

(Laikā no 26.11.2012. – 16.12.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta miršana)
Arnis Velks		
(dz.1968.)
Raisa Kutuzova		
(dz.1942.)
Aivars Aļļēns		
(dz.1940.)
Rita Ķikāne		
(dz.1936.)
Gaida Saule		
(dz.1933.)
Nikolajs Karamzins
(dz.1924.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Valkas novada dome

VALKAS-VALGAS
ŠOKOLĀDE IR KLĀT!
NOSŪTI TUVINIEKIEM
VAI DRAUGIEM
SALDO PASTKARTI
PA ŠOKOPASTU!

1.solis – iegriezies
Tūrisma birojā;

2.solis – nopērc šokolādi
un pastmarku;

3.solis – ievieto sūtījumu
vēstuļu kastē.

PĀRSTEIDZ SAVĒJOS
AR LIELISKU DĀVANU!

Varbūt, ka sniegs ar zvaigznēm sarunājas,
Tāds mirdzums zaigojošs pār klusiem laukiem slīd.
Ar lēniem soļiem vecais gads iet projām.
Bet jaungadam spožs mēness ceļā spīd.
Ikviens ar cerībām steidz nākamajam pretī,
Vienmēr ko gaišu sirds grib sagaidīt.
Ja gads ir pavadīts, kāds kuro reizi nu bijisVienmēr ir cerība, ka labākais būs rīt.
(B.Žurovska)

Lai Jaunajā gadā daudz gaišu domu,daudz
mīļu vārdu un daudz labu darbu!

Zvārtavas pagasta pārvaldes vārdā – pārvaldes vadītājs Raitis Priede
Tev par pilsoni, pasaule nederu,
Kaut man kabatā pases un kartes,
Jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
Augustā, decembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
Jo bez manis tur neizdīgs bekas,
Jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemassvētki nebrauks –
Pasaulīt, tādas būs sekas.
(M.Zālīte)

Gaišus Ziemassvētkus!
Labiem nodomiem un darbiem bagātu Jauno gadu!
Kārķu pagasta pārvaldes vārdā – pārvaldes vadītājs Aivars Cekuls

T

Pasaule ir pilna dāvanu mums visiem,
ja vien mums ir acis,
lai to ieraudzītu,
sirdis, lai to iemīlētu,
un rokas, lai to saņemtu ...

Sasala zeme un sasala vārdi,
Ietinās dvēsele sniegā…
(G.Micāne)

Pakāpties augstāk!

uvojoties brīnišķīgajam Ziemsvētku notikumam, cilvēks tiek ie
rauts nebeidzamu piedāvājumu virpulī. Un, pēkšņi ir tik daudz ne
nokārtotu lietu - daudzo dāvanu gatavošana, apsveikumu rakstīšana.
Un arī pašā cilvēkā, viņa sirdī noris visdziļākās emocijas un nepiepil
dītākās vēlēšanās. Šo nemieru izraisa visdažādākās no sirds izejošās
kaislības. Tādēļ pareizi ir teicis svētais Augustīns – šai zemes dzīvē
cilvēka sirds ir nemiera pilna, līdz tā atrod mieru Dievā. Un šis sirds
nemiers atklāj, ka kaut kas ar šo cilvēku nav kārtībā. Svētajos rakstos
ir kāds stāsts par vīru vārdā Caķejs. Un, kaut arī viņa sirds bija pasau
līgo kaislību pilna, tomēr viņš vēlējās kaut ko, kā viņam pietrūka. Viņš
bija mazs no auguma un reiz, kad Jēzus gāja garām viņa namam, Ca
ķejs uzkāpa kokā, lai redzētu Jēzu. Tajā dienā izmainījās Caķeja sirds,
visa viņa dzīve, jo Jēzus iegriezās viņa namā un pēc tam vairs nekas
nebija kā agrāk. Jēzus sacīja: «Šodien šim namam pestīšana notikusi,
jo Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.»
Es novēlu visiem šajos Ziemsvētkos pakāpties augstāk, pāri kaislī
bām, pāri emocijām, pāri visam no kā cilvēka acs izbīstas! Mēģināt no
jauna savu ticības koku apkopt, un atcerēties to dienu, kad pirmo reizi
ieraudzīji Jēzu. Lai šīs atmiņas ļauj saklausīt – Viņš ir tavs pestītājs,
Viņš nes mieru un prieku visiem ļaudīm! Priecīgus un gaišus Kristus
piedzimšanas svētkus!
Kārķu, Ērģemes, Valkas-Lugažu draudžu mācītājs Ģirts Kalniņš

Visiem novada bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem novēlam
izbaudīt Ziemassvētku mieru un klusumu, ar gandarījumu atcerēties
aizejošā gada jaukos brīžus un paveiktos darbus!
Lai gadu mijā domājam gaišas domas, sakām labus vārdus sev un
saviem tuvajiem, lai ticam, ka 2013.gadā īstenosim sapņus dzīvē un
sasniegsim nospraustos mērķus!
Valkas novada Izglītības pārvalde

Liels paldies par sadarbību un
kopīgi paveikto 2012.gadā!
Lai Ziemassvētki atnes ticību
tam, ko visvairāk vēlamies,
bet jaunajā gadā lai ir spēks un
drosme šo vēlmi piepildīt!
Valkas PII «Pasaciņa» saime

Mēs vienmēr esam ceļā no vienas pieturas uz otru,
no šodienas uz rītdienu,
no ziemas uz pavasari,
no nakts uz saullēktu,
no sirds uz sirdi, uz gaišumu.
(E. Donate)

Lai Ziemassvētkos mūs piepilda mīļums un

Valkas  pagasta pārvaldes vārdā  –

pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa

Sirdsiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!

labestība! Jaunajā 2013.gadā – lai piepildās
iecerētais, lai veselība, prieks un labklājība! Lai
gads bagāts ar labām domām, darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem!
Ērģemes pagasta pārvaldes vārdā pagasta un
novada ļaudis sveic pārvaldes vadītājs

Jānis Krams

(Ārija Freimane)

Gaišus, priecīgus
Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno gadu!
Vijciema pagasta pārvaldes vārdā –
pārvaldes vadītāja Mārīte Kalniņa

Sveicam janvāra jubilārus Valkas novadā!
Man balti dzīves ceļi, baltas domas,
Un gaiši cilvēki man pretī nāk,
Es protu baltas dziesmas, zinu baltus vārdus,
Jo esmu – baltas ziemas bērns.
(G.Micāne)
Ērģemes pagastā
Ignatjevu 04.01., Maiju Andrejevu
Vladimiru Reiniku 20.01., Zig 04.01., Olgu Ohotņikovu 04.01.,
mundu Luteru 25.01.
Vasiliju Kondratjevu 04.01., Lili
tu Lazdiņu 04.01., Aivaru Laicanu
Kārķu pagastā
05.01., Intu Semjonovu 05.01., Lei
Veru Košeļu 11.01., Ivaru Ozolu li Voskinu 05.01., Laimoni Vanagu
12.01., Rotu Kalniņu 23.01., Raitu 06.01., Kārli Jerumu 07.01., Anto
Eglīti 24.01., Andri Ķīkuli 27.01., ņinu Varesu 09.01., Aivaru Blūmu
Laimu Gulbi 28.01., Petro Erdeli 10.01., Ilmāru Baltiņu 10.01., Zaigu
31.01.
Rudīti 11.01., Jevgeniju Vasiļjevu
11.01., Anitu Baltiņu 14.01., Annu
Valkas pagastā
Sandru Kosemje 01.01., Veltu Mer Jēkabsoni 15.01., Gaļinu Sokolo
tenu 02.01., Viktoru Nikolajevu vu 15.01., Juriju Lotiņu 16.01., Līgu
16.01., Zinaidu Dubovu 23.01., Ras Beitiku 17.01., Sandru Spārbergu
mu Gulbi 25.01., Neļu Ļevšenkovu 17.01., Ināru Niedrāju 18.01., Gunu
Ikšeli 20.01, Rudolf Teder 21.01.,
26.01., Ivaru Ratnieku 27.01.
Margu Jākobsoni 23.01. Nikolaju
Vijciema pagastā
Tivukovu 23.01., Aleksandru Gai
Rasmu Nikeli 08.01., Guntu Beik duku 23.01., Zentu Grūbi 25.01.,
mani 09.01., Aivaru Paleju 14.01., Vladimiru Kozlovu 25.01., Nadež
Tatjanu Ābelīti 19.01., Kārli Kalni du Rebāni 25.01., Eduardu Mežī
ņu 20.01.
ti 26.01., Jāni Zunti 27.01., Valdi
Ratnieku 27.01., Viju Iļdu 27.01.,
Zvārtavas pagastā
Vilmu Lorenci 01.01., Viju Zvirgz Vladimiru Lāci 27.01., Valeriju
Dubrovinu 27.01., Efrozīni Meļķi
du 26.01.
28.01., Gaidu Sizasku 28.01., Kitiju
Valkas pilsētā
Šļuškinu 29.01., Birutu Markevicu
Antoņinu Šuvajevu 01.01., Valen 31.01., Edīti Kūķi 31.01.
tīnu Cukānovu 01.01., Viktoriju Si
monovu 01.01., Imantu Zanderso
Valkas novada dome
nu 01.01., Dzidru Lūsi 03.01., Viju
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.
Paldies par atsaucību un sadarbību 2012.gadā Bostonas latviešu eveņģēliski luteriskās
Trimdas draudzei, Dainai Emīlijai Krastiņai, Rudītei Grehovai, Rutai Hommikai, Vijai
Iļdai, Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centra kolektīvam, SIA
«AMICUS PRO» kolektīvam, Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama kolektīvam,
Valkas novada ģimenes atbalsta centra «Saulīte» kolektīvam, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras kolektīvam, pašvaldības policijai un novada deputātiem!
Par sirds siltumu paldies audžuģimenēm – Vizmai Tikumai, Lāsmai Zaķei, Līgai Ziediņai,
Danutei Rusovai, Ivitai Krevicai!
Valkas novada Sociālais dienests
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Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

VALKAS
novads

• 12.janvārī plkst. 16.00 kul
tūras namā Valda Rogaiņa
diska «Tici sev» prezentācija.
Svētku vakara programmu
bagātinās TDA «Dzintariņš»
deju grupa, Marika Svīķe un
kultūras nama vokālā grupa
«Campari». Ieeja – bez mak
sas.
• 18.janvārī plkst. 18.00 kul
tūras namā brāļu AUZĀNU 
un slavenā Jersikas orķestra
koncerts. Biļešu iepriekšpār
došana janvārī, biļešu cenas:
Ls 3, 4, 5. Koncerta skanē
jumu veidos tikai «dzīvie»
stīgu, taustiņu, pūšamie un
sitamie instrumenti, patiesie
un sirsnīgie brāļi Atis un Jā
nis Auzāni, kuru sniegumu
papildinās enerģijas un lat
2013.
galiskā ugunīguma pārpilnie
Oranžā kora dziedātāji.
• 24., 25., 26.janvārī Valkas pilsētā – gadatirgus.
Valkas pilsētā
• 26.janvārī plkst. 15.00 kul
• 20.decembrī plkst. 17.00 tūras namā Pensionāru kluba
kultūras nama mazajā zālē sa «Zelta rudens» Gada bal
dziedāšanās, sarunas un jau le. Jauki mirkļi un tikšanās,
ka satikšanās pasākumā «Tē priekšnesumi. Viesosies mu
jas vakari svecīšu gaismā...». zikants Juris Krūze. Līdzi
Vakara tēma – Ziemassvētki. ņemt «groziņus». Ieeja – Ls
1. Dramatiskā kolektīva, deju
Ieeja – bez maksas.
• 20.decembrī plkst. 22.22 pie kopas un kora priekšnesumi.
robežas Rīgas – Raja ielā pa • 31.janvārī plkst. 17.00 kul
sākums «Latvija un Igauni tūras nama mazajā zālē tikša
ja – 5 gadus Šengenas zonā». nās, sarunu un sadziedāšanās
Bluķa vilkšana, dedzināšana pasākums «Tējas vakari sve
un danči kopā ar folkloras de cīšu gaismā…». Ieeja – bez
ju kopu «Sudmaliņas», drau maksas
dzīgās virves vilkšanas sacen
Biļetes uz pasākumiem ie
sības, cienāšanās ar igauņu priekšpārdošanā var iegādāties
putru, draudzības takas vei Valkas pilsētas kultūras namā
došana.
pie dežuranta/kasiera katru dar
• 22.decembrī no plkst. 10.00 ba dienu no plkst. 9.00 – 15.00
līdz 14.00 Lugažu lauku un no plkst. 16.00 – 20.00.
mā Ziemassvētku tirdziņš ar Jaunums AKCIJA «Dāvana –
ugunskuru un Ziemassvēt brīvbiļete». Tikai 4 soļi pretī
ku vecīti. Gaidīti mājražotāji,
Dāvanai:
lauksaimnieki un amatnieki! 1. Pie kasieres/dežurantes sa
12.00 – izsole.
ņem akcijas bukletu!
• 20., 21., 22.decembrī Valkas 2. Apmeklē 4 Valkas pilsētas
pilsētā – gadatirgus.
kultūras nama rīkotos mak
• 22.decembrī plkst. 12.00 Bēr sas pasākumus!
-nu rotaļu centrā «Mana ka 3. Par katru apmeklēto pasā
batiņa» labdarības pasākums kumu pie kasieres/dežuran
«Mēs esam viens otram».
tes saņem bukletā KN atzīmi
• 25.decembrī plkst. 12.00 pie – zīmogu!
Valkas kultūras nama Ziemas- 4. Piekto pasākumu apmeklē
svētku pasākums bērniem.
par brīvu, tas ir, saņem Dāva
• 25.decembrī plkst. 17.00 Val- nu – brīvbiļeti!
kā, skvērā starp veikalu «Fre
Akcijā nepiedalās pasāku
ko» un Hipotēku banku Zie- mi, ko organizē viesmāksli
massvētku dzejas lasījumi brī- nieki. Informāciju par tiem
vā dabā.
var iegūt pie kasieres/dežu
• 31. decembrī no plkst. 23.30 rantes.
Lugažu laukumā pasākums
«Sagaidīsim Jauno gadu ko
Izstādes kultūras namā
pā!». Apsveikumi, salūts, jaut • Līdz 5.janvārim 1.stāva fo
-ra mūzika.
ajē fotogrāfa Jana Artusa –
• 1.janvārī plkst. 00.30 kul Bertranda (Francija) foto iz
tūras namā Jaungada balle. stāde «No putna lidojuma».
Spēlē grupa «Most Wanted» Strādājot par gaisa balona
un DJ Jānis Gustaps. Pērkot pilotu Āfrikā, viņš atklāja ze
biļeti iepriekšpārdošanā – Ls mes nenovērtējamo skaistu
2. Pērkot 2013.gadā – Ls 3.
mu, to vērojot no augstuma.
• 4.janvārī no plkst. 10.00 – Tas pamudināja fotogrāfu ie
13.00 kultūras namā Donoru mūžināt zemi un parādīt cil
diena.
vēces ietekmi uz planētu.
• 7.janvārī plkst. 19.00 kultū • No 21.decembra līdz 6.jan
ras namā Kinopunkta seanss. vārim TLMS «SAULĪTE» no
Dokumentālā filma «Doku darbību telpā studijas dalīb
mentālists». Ieeja – 50 santī nieku darbu izstāde «Atnāk
mi. Filmā ir tikai viena darbī šanas gaišās gaidas». Pirms
bas vieta un tikai divas darbo izstādes apmeklējuma vēr
jošās personas – Viņš un Viņa. sties pie kultūras nama dežu
Viņš ir pats filmas režisors un ranta.
operators Ivars Zviedris, Vi
Valkas novada
ņa – dziedniece Inta, par kuru
Centrālajā bibliotēkā
Ivars gribētu uzņemt filmu,
taču Inta par šo ideju nav sa • Līdz 15.janvārim izstāde «Ziejūsmā.
massvētkiem veltīti floristi
• 8. janvārī plkst. 19.00 kul kas darbi». Autore – dzejnie
tūras namā Zvaigznes dienas ce, floriste Smaida Maskina
vakars, kopīgi danči un ro no Smiltenes.
taļas ar folkloras deju kopas • No 20.decembra līdz 15.
«Sudmaliņas»
priekšnesu janvārim izstāde «Vienam
miem «Cimdu un zvaigžņu no spilgtākajiem 19.gadsimta
raksti». Ieeja – bez maksas.
beigu un 20.gadsimta sākuma

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

rakstniekiem Rūdolfam Blau
manim – 150».
• No 8.līdz 31.janvārim izstā
de «Lasītājs iesaka lasītājam»
(grāmatas un raksti periodikā).

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• 27.decembrī plkst. 16.00 pasākums «Svētku egle Ļipai
nim», aicinām mazos bibli
otēkas lasītājus uz rotaļām
ar zaķēnu Ļipaini. Ieeja – bez
maksas.
• Janvārī, jebkurā brīvajā lai
kā pēc skolas aicinām visus
zīmēt gribētājus uz bibliotēku
radīt savu redzējumu par pa
sakām un dzejoļiem. Būs bal
vas! Lasīsim uz vietas!
• No 14.līdz 25.janvārim iz
stāde «Neparastie darbi. Pui
ku autoram Otomāram Rik
manim – 85».

Valkas novadpētniecības
muzejā

• Līdz 26. janvārim Vijciema
jauno mākslinieku darbu iz
stāde «Vij – Vij…». Piedalās
Adele Bērziņa, Santa Jirgen
sone, Mārtiņš Vītols. Ieeja
– Ls 0,50; pensionāriem, stu
dentiem, skolēniem Ls 0,20.
Muzejs būs slēgts 2012.gada
24.– 25., 31 decembrī un 2013.
gada 1.janvārī.

Valkas šaha klubā

• 30.decembrī plkst. 11.00 «Vecgada balva» šahā.
• 5.janvārī plkst. 11.00 «Jaun
gada balva» šahā.
• 26.janvārī plkst. 11.00 Val
kas – Valgas jauniešu kausu
izcīņa šahā.

• 30.decembrī plkst. 9.00 tau
tas namā zolītes čempionāts.
• 13.janvārī plkst. 9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.
• Līdz 16.janvārim Aleksan
dra Luhaera gleznu izstāde
«Noskaņu variācijas».
• No 17.janvāra līdz 6.februārim  Rakstniecības un mū
zikas muzeja ceļojošā izstāde
«Dzīves pabērni latviešu lite
ratūrā».
• 18.janvārī plkst. 20.00  tautas namā Rūjienas amatierteā
tra izrāde «Zaļā pļavā».
• 19.janvārī plkst. 10.00 tau
tas namā galda spēļu turnīrs.
• 27.janvārī plkst. 9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.
• Barikāžu piemiņas dienai
veltīts pasākums.

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• No 17.decembra līdz 2013.
gada16.janvārim Rakstniecī
bas un mūzikas muzeja ceļo
jošā izstāde «Dzīves pabērni
latviešu literatūrā».
• No 27.decembra līdz 2013.
gada 31.janvārim foto izstāde
«Valkas pagasts vēstures grie
žos».
• 5.janvārī   plkst. 13.00 Val
kas pagasta bērnu eglīte.
Izrāde «Mājoklītis» .
• No 7. līdz 31.janvārim bibliotēkas telpās izstāde «Eglīšu
rotājumi».

• No 7. līdz 31.janvārim bibliotēkas telpās Trauku izstāde.
Latvijas laika un padomju
laiku trauki.
• No 7. – 31.janvārim Skaidrītes Bondares keramikas un
Kristīnes Ganiņas akvareļu
darbu izstāde.

Vijciema pagastā

• 21.decembrī skolā Ziemas
svētku eglīte skolēniem.
• 22.decembrī plkst. 18.00
«Mirdzās» pasākums «Svētku
mirdzumā ietērpts it viss…».
• 18.janvārī  plkst. 9.30 «Mir
dzās» pasākums bērniem «Bal
tā pasaka».
• 25.janvārī  plkst. 18.30 sko
las zālē mazo vokālo grupu
parāde «Dziesma ir atslēga».

Zvārtavas pagastā

• 21.decembrī Mierkalna tau
tas namā Ozolu pamatskolas
eglītes pasākums.
• 28.decembrī plkst. 11.00 Luturskolā pirmsskolas bērnu
eglīte.
• 29.decembrī plkst.18.00 Lu
turskolā Zvārtavas pagasta
pašdarbnieku koncerts «Zva
nu skaņās...».
• 19.janvārī plkst. 16.00 Mier
kalna tautas namā Valkas pa
gasta amatierteātra izrāde pēc
R.Blaumaņa motīviem «Brī
numzālīte».  v

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

Radošajā telpā
«309.kabinets»

• 20.decembrī plkst. 23.30 –
Ziemassvētku
jampadracis
un Pasaules gala sagaidīšana
kopā ar grupām PND un All
Day Long. Ieeja – par ziedoju
miem Ls 1.
• 22.decembrī plkst. 21.00 –
Pasaules gala afterparty. Ieeja
– Ls 2. Uz divām skatuvēm
kopumā uzstāsies vairāk ne
kā 10 Dj un mūzikas projekti.

Ērģemes pagastā

• 26.decembrī plkst. 9.00 Tur
nas tautas namā Z/S «Dambī
ši» Vecgada balvas izcīņa zo
lītē.
• 29.decembrī plkst. 19.00 Tur
-nas tautas namā teatralizēts
uzvedums «Maija un Paija»,
uzvedumā piedalās Ērģemes
un Valkas pagastu pašdarb
nieki. Pēc tam balle, spēlē
grupa «Rolise».
• No 1. līdz 31.janvārim Tur
nas tautas nama mazajā zālē
fotogrāfiju izstāde «Ziemas
noskaņās».
Kārķu pagastā
• 20.decembrī plkst. 19.00 tautas namā Kārķu pamatskolas
Ziemassvētku pasākums. Pie
dalās Kārķu pamatskolas sko
lēni un Latvijas Universitātes
deju kolektīvs «Dancītis».
• 22.decembrī plkst. 11.00 pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem «Pingvīna Ziemas
svētki».
• 23.decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētku pasākums tiem,
kam pāri 55 «Dziesmu lieku
pavardā». Viesojas Inga Ru
ka, Valdis Rogainis un Ēveles
senioru deju kolektīvs.
• 28.decembrī plkst. 19.00
Vecgada uzvedums «Virs ze
mes un debesīs». Pēc tam bal
le, spēlē «Savējie».

16:00

Ieeja brīva

Draudžu ziņas
Kārķu baznīcā

• 23.decembrī plkst. 14.30 Ceturtās Adventes dievkal-
    pojums.
• 24.decembrī plkst.17.00 Svētvakara dievkalpojums.
• 25.decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku koncerts.

Ērģemes baznīcā

• 25.decembrī plkst.12.30 Ziemassvētku dievkalpojums.

Valkas – Lugažu baznīcā

• 24.decembrī plkst. 19.00 un 21.00 Svētvakara diev-
     kalpojumi.
• 25.decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku dievkalpo-
     jums. Kristības, iesvētības.
• 26.decembrī plkst.16.00 J.Vītola Mūzikas akadēmijas
    studentu Zanes Godiņas un Janeka Niklaviča koncerts.
     Ieeja – bez maksas.
• 28.decembrī plkst.18.00 ansambļa «Cum laudem
    Deo» koncerts.
• 6.janvārī plkst.10.00 Valkas – Lugažu evaņģēliski
    luteriskajā baznīcā – Zvaigznes dienai veltīts dievkalpo   jums. Pēc tam, ap plkst.11.30 kultūras namā – sieviešu kora
    un Valkas vīru ansambļa koncerts «Zvaigznes gaismā».

Vijciema baznīcā

• 24.decembrī plkst. 15.00 Svētvakara dievkalpojums.

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja
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; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

