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Lai Jaunais gads
nāk ar jaunām iespējām
un veiksmi!
Gads atnācis – pavisam jauns.
Ko tas no dzīves zin?
Un visus mūsu solījumus
Kā svētkus lielākos viņš svin.

I

r pagājis vēl viens gads un kā jau
katra gada beigās gribas ticēt, ka
nākamais būs veiksmīgāks un labāks.
Tā arī noteikti būs, tikai tam ir ne
tikai jātic, bet arī jāsper kāds solītis
laimei pretī.
Adventes noskaņās sirdis priecēja sirsnīgi un skaisti koncerti novada tautas
namos un J.Cimzes Valkas mūzi
kas skolā. Ja dvēsele ļaujas mieram,
smaidīt paliek vieglāk. Un smaids
atver sirdis. Ziemassvētkos aicinu uz
krāšņajiem svētku pasākumiem un
koncertiem novadā, Jaunā gada sagai
dīšanu Lugažu laukumā 31.decembrī
no plkst. 23.00, kur atkal visi kopā
varēsim viens otram vēlēt Laimīgu
Jauno gadu!
Nav nepatīkamas laika prognozes,
ir vajadzīgi pareizie ieroči – mīloša
sirds, domas, kas saskan ar vārdiem
un darbiem. Labi domāt – ir gudri
domāt, tāpēc, jo vairāk saskatīsim
apkārt labo un vērtīgāko, jo gudrāk i
kļūsim!
No sirds novēlu visiem siltus, mīļus
un sirsnīgus Ziemassvētkus un Lai
mīgu, veselīgu un bagātu Jauno gadu!

Cik viņš ir jauns un nesamaitāts
Un mūsos skatās apskaidroti.
Ak, soli, soli viņam, draugs!
Kurš cits vēl ticēs tev tik ļoti.
(M.Zālīte.)

N

ovēlu Ziemassvētkus sagaidīt ar pār
liecību – katrs dzīves mirklis, noti
kums ir sākums jaunām iespējām un veiksmī
giem dzīves pagriezieniem!
abā viss ir līdzsvarā – katras pārvarētās
grūtības ir atspēriena punkts jauniem
sasniegumiem, bet uzvaras dod enerģijas lādi
ņu dižiem un krietniem darbiem!
ai gaiši un sirsnīgi Ziemassvētki, jaunām
idejām bagāts un veiksmīgs Jaunais gads!

D
L

Valkas novada domes vārdā –
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis

Zane Brūvere
Ja brīnumam tic, tas piepildās!
Ja brīnumu gaida, tas atnāk!
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!

G

aišus ceļus Ziemassvētku
brīnumam un Jaunā gada cerībām
novēl Zvārtavas pagasta pārvalde

Eglēm un sniegiem ir Ziemassvētku smarža,
Pāri laukiem jau zvani skan...
Lai ikvienam ir dvēselē silti,
Lai viens otram vislabāko vēl.
(B. Žurovska)

Gaišus Ziemassvētkus!
Veiksmi, panākumus un radošu
enerģiju Jaunajā 2015. gadā!
Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja
Mārīte Kalniņa

Tici sapnim – tas piepildīsies
Ceri uz brīnumu – un tas nāks
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši.

L
J

iemassvētkos – mīļums un labestība lai piepilda mūs.

aunajā 2015.gadā lai piepildās iecerētais, lai ir veselība, prieks un labklājība. Lai ir
bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams

T

ieši Ziemassvētki un gadu mija ir laiks, kad teju ikviens cen
šas atrast mirkli pārdomām par aizvadīto gadu, atskatoties uz paveik
to. Arī kārķēniešiem ir ar ko lepoties – mazie bērni tikuši pie jaunām
mājīgām bērnudārza telpām, skolēni nu ēd jaunajā ēdnīcā, paplašināts
arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls, izbūvējot jaunas sūkņu stacijas
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Lieliskas pārvērtības notikušas arī
Lustiņdruvas takā – izveidota jauna, interesanta atrakcija – Meža tele
fons, izbūvēta Kukaiņu viesnīca un infokaršu paviljons ar autostāvietu.
Kārķēnieši bijuši neordināri savās mērīšanas manierēs – organizējot
vispasaules koka auto sacīkstes, rokas izkapts pļaušanas svētkus «Div’
pļaviņas es nopļāvu» un galu galā pagasta dienā mērojoties spēkos sie
vu stumšanā. Bijuši dāsni un saziedojuši līdzekļus Tautas nama ieejas
jumta izbūvei. Tumšajos vakaros pulcējoties, lai dejotu vairākos deju
kolektīvos, dziedātu un izspēlētu kādu jauku etīdi.
Saules ritums dzen laiku uz priekšu. Jau rīt būs gaišāk, jau rīt sau
les gaismas būs vairāk. Gaidīsim to ar cerībām, ar jaunām domām un
iedvesmu. Atcerieties – pavadiet kādu laiku ar saviem mīļajiem, jo viņi
nebūs ar jums mūžīgi. Atcerieties – pasakiet laipnu vārdu kādam, kurš
lūkojas uz jums uz augšu ar apbrīnu, jo šis mazais cilvēks drīz izaugs
un nebūs jūsu tuvumā. Atcerieties, dāvāt siltu apskāvienu kādam, kas
ir jūsu tuvumā, jo tas ir vienīgais dārgums, ko jūs varat dāvināt no sirds
un kas nemaksā ne centa!

S

agaidīsim Jauno gadu ar Ziemassvētkos
atrasto brīnumu sevī un savos tuvajos!
Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons
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Lai Jaunais gads nāk ar
K

A

aut mazliet sāp, ka gads ir atkal garām,
Un tomēr, smaidiet – Jaunais nāk!
Lai laimes daudz, lai bēdas garām steidzas,
Lai sirds ik dienā prieku atrast māk!
(M.Kalniņa.)

N

ākamajā 2015.gadā vēlam visai Valkas izglītības un kultūras dar
binieku saimei 365 priecīgus rītus, zvaigžņu apmirdzētus vakarus, 52
daudzsološas nedēļas, 12 pārvērtību mēnešus un 4 lieliskus gadalaikus!
Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa

tkal viens kalendārs beidzas.
Tā jau tie gadi krājas.
Atnāk un projām steidzas,
Bet kur tie saglabājas?
Saulainās vasaras jomās,
Ziemas puteņos skarbos?
Nē, mūsu gaišajās domās,
Labajos, krietnajos darbos.

D

audz panākumu, pienākumu, ienāku
mu, labu iznākumu un jauku kopā sanākšanu
ikvienam!
Vita Bērziņa

G

aismas gariņi dejo
visos istabas kaktos.
Gaisma tev noglāsta seju
Ziemsvētku naktī.
(A.Aizpuriete.)

L

ai gaišs Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīša
nas laiks! Novēlu katram sagaidīt Ziemassvētkus
un Jauno gadu ar labām domām un cerību sirdī!
Aivars Gailis

V

ēlmi gribēt,
spēku darīt,
prieku par padarīto!
eselību, veiksmi un
panākumus Jaunajā gadā!

V

Mārtiņš Kreilis

L

ai Jaunais gads un Ziemassvētku nakts
Kā brīnums nāk un prieku sirdī lej.
Lai atnes laimi dvēselei un mieru pasaulei.

V
N

ēlu visiem Valkas novada iedzīvotājiem mī
ļus un siltus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno Ko
ka Kazas 2015.gadu!

V

alkā Jauno gadu
sagaidīsim
pasākumā

«Zibenīgā
kaza»!

Lugažu laukumā no
plkst. 23.00.
Pasākumā – zibakci
jas, zibatrakcijas,
zibenīgās dejas,
dziesmas un laimes
liešanas un zibenīgi
krāšņais salūts.
Līdzi ņemiet šampanieti un zibenīgu
noskaņojumu!

eskatoties uz neviennozīmīgo raksturu,
Kaza ir viens no veiksmīgākajiem dzīvniekiem, jo
tieši viņai ir vissaderīgākie dzīves un veiksmes ele
menti. Kazu vienmēr pavada Fortūna, un tas no
zīmē, ka nākošgad arī jums noteikti paveiksies kādā jomā – to arī no sirds vēlu
visiem Valkas iedzīvotajiem, lai veiksmīgs Jaunais gads!
Ivars Noviks

L
L

ai dzīvē veiktos, reizēm vajag pavisam
maz, kādu nieku drosmes, uzņēmības, veiksmes un
mīlestības.
ai nākamajā gadā mums visiem būtu
drosme uzsākt ko jaunu, drosme mainīties pašiem,
vai tieši pretēji, saglabāt savu stāju un būt
nelokāmiem!

L
G

ai pietiktu uzņēmības visus darbus padarīt līdz galam un lai to visu pavada veiksme un
mīlestība!
aišus svētkus un izdevušos nākamo gadu!

Unda Ozoliņa
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jaunām iespējām un veiksmi!
L

ai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats,
Sien dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod sirdij mīlestības tik daudz,
Ka paši, gluži kā eņģeļi, to citiem dāvināt varam.
(K.Apškrūma)

N
S

ovēlu viesiem priecīgus un gaišām
domām bagātus Ziemassvētkus! Ļaujieties
svētku noskaņai!
pēku, izturību un veselību Jaunajā gadā!
Agris Simulis

N

āk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.
(K.Skalbe)

Z

iemassvētkos un Jaunajā gadā novēlu katram
Valkas novada iedzīvotājam līdzsvaru dzīvē, dar
bos un domās! Lai izdodas iecerētais un lai stabi
las vērtības gūst pārsvaru pār laicīgām!

P

riecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
Aivars Sjademe

K

atru rītu celieties ar gaišām domām un uz
smaidiet tam cilvēkam spogulī – VISS BŪS LABI!

D
S

Maruta Stabulniece

zīvi jāņem smejot.
Tik, cik tā iemirdzas.
(I.Ziedonis)

pēt saskatīt, ieraudzīt, novērtēt, prie
cāties par mirk ļiem, kas iemirdzas un, kas mums
doti. Lai ikvienam ir kāds ar ko dalīties, vai tā
būtu maize, prieks vai dzīves grūtums. Vislielā
kais dzīves skaistums slēpjas cilvēku attiecībās,
kas tāpat kā veselība un mīlestība nav par nekādu
naudu nopērkamas. Priecīgus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā daudz skaistu dienu dzīvē, darbā un
dabā!
Sandra Pilskalne

I

r tik labi sapņot par laimi,
Vēl jo labāk uz mūžu to gūt,
Šajā skaistajā Ziemassvētku naktī
Es Jums novēlu laimīgiem būt!

J
aunajā gadā novēlu – piepildīt iecerēto,
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!

B

ūs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

D
A
P

omāsim gaišas domas, un tās arī piepildī
sies! Novēlu visiem labu veselību un prieku!
icinu nepaiet malā un palīdzēt citiem grū
tā brīdī, ja tas nepieciešams!
acietību, veiksmi un prieku Jaunajā gadā!
Valdis Rogainis

Andis Sula

Z

iemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ik viens, ja vien sirdī mīt prieks.

P

riecīgus, gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno gadu ikvienam Valkas nova
da iedzīvotājam!
Valdis Šaicāns
uvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai

T

Foto - Jurijs Simonovs

bieži aizdomājamies par to, ka tūliņ, tūliņ atkal
viens gads būs pagājis. Pārdomājam kāds tas ir bi
jis, ko mēs esam izdarījuši vai neesam izdarījuši
un, protams, ko mēs gribētu vēl izdarīt. Ieklausī
simies vispirms sevī, par to, kas katram no mums
ir svarīgi. Ikdienas steigā atradīsim pāris minūtes
laika, lai padomātu, vai tas, ko mēs darām ir tas,
ko mums vajag. No sirds novēlu visiem Valkas No
vada iedzīvotājiem būt mīlētiem, saprastiem un
laimīgiem. Dosim otram vairāk labestības un mī
lestības, tad arī to pašu saņemsim pretī! Jaukus un
gaišus svētkus visiem un ja ne labāku, tad savādā
ku Jauno gadu!
Kristīne Simonova

M

Z

iemassvētki ir dažādu sajūtu laiks – jo vai
rāk tos piedzīvojam, jo pragmatiskāki kļūstam. Tā
dēļ novēlu šajos Ziemassvētkos sajust to satrauku
mu, svinīgumu, svarīgumu un noslēpumainību, ko
jutām agrā bērnībā skatoties egles mirdzumā, jūtot
piparkūku smaržu un dzirdot klauvēšanu pie ār
durvīm. Lai ikvienam būtu kāds, par ko rūpēties,
un lai ikviens justos kādam ļoti nozīmīgs! Lai Jums
sirsnības un gaišuma pilni Ziemassvētki un panā
kumiem bagāts Jaunais gads!

ākslinieku un amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» – izdevuma «Valkas
Novada Vēstis» vizuālā izskata veidotāji, sveic visus lasītājus Ziemassvētkos
un Jaunajā gadā,= novēl skaidru redzi, možu prātu un kritisku vērtējumu.
Lai «Valkas Vēstis» Jaunajā gadā tiek gaidītas ik katrā novada namā!

Viesturs Zariņš
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Jaunizveidota apvienība aizstāvēs
reģionālo attīstības centru intereses
Teksts un foto: ZaneBrūvere, Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste

9

.decembrīparReģionāloattīstībascent
ru apvienības priekšsēdētāju ievēlēja
Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu
ArmanduKraukli.ApvienībairizveidotaLat
vijasPašvaldībusavienībasietvaros,untāie
stāsies par novadu interešu aizstāvību LPS,
valstsunarīEiropasSavienībaslīmenī.
«TākāLatvijaspašvaldībāmmērogiirļoti
dažādiunlīdzartoarīviņuinteresesatšķiras,
irizveidojusiessituācija,kalielāspilsētassa
vasinteresesspējaizstāvētļotilabi,arīmazās
pašvaldībasirlabipārstāvētas,betbijušiera
jona centri, kā arī Smiltene, Līvāni, Sigulda,
kuriemirsavasspecifiskasinteresesganEiro
pasfondusadalē,gandiskusijāsparbudžetu,
pēdējā laikā ir bijuši zaudētāji», komentē
V.A.Krauklis.
Apvienība ir izveidota, lai aizstāvētu šo
pašvaldību intereses. V.A.Krauklis stāsta, ka
bijisviensnoiniciatoriem,kaApvienībajāiz
veido, diemžēl pērn pārējie kolēģi idejai ne
piekrita. «Redzot, ka šī gada laikā esam ļoti
daudz zaudējuši, un līdz ar to arī zaudējuši
mūsuiedzīvotāji,tagadapvienībairizveido
ta»,ziņoKrauklis.
«Valkasiedzīvotājiemparto,protams,nav
jāuztraucas, bet gan jāpriecājas, jo katrreiz,
kadmēsrunāsimparšoattīstībascentruinte
resēmarMinistruprezidenti,Finanšuminis
truvaiarkāducituinstitūciju,reizētiksaiz

stāvētas visu Valkas novada iedzīvotāju
intereses», apliecina apvienības priekšsē
dētājs.
Paredzēts, ka Apvienības augstākā lē
mējinstitūcijairsapulce,kurāarbalsstiesī
bāmpiedalāsvisiApvienībasbiedri.Valde
darbosies sešu cilvēku sastāvā, bet jauno
organizācijuvadīspriekšsēdētājs,koama
tā uz 6 mēnešiem ievēlēs Apvienības sa
pulce.
«Katram atsevišķi par sevi cīnīties un
kautkopanāktirdaudz,daudzgrūtāk,to
mērdivdesmitviensattīstībascentrs–tas
ir nopietns spēks», norāda Krauklis. «Arī
janebūtuizveidotaApvienība,tāpatman
būtutasjādara,bettadesrunātutikaipar
Valku.Domāju,katagadiespējapanāktie
dzīvotājiemlabākurezultātubūslielāka».
Latvijas Pašvaldību savienības priekš
sēdisAndrisJaunsleinisjaupaudisatzinī
buparpašvaldībuvēlmiaktīvākaizstāvēt
savasinteresesunnorāda,kajaunāsapvie
nībasveidošanapalīdzēsarīLPSarsting
rākāmpozīcijāmiestātiesparnovaduvaja
dzībām.
Apvienībasmērķisirarīveicinātreģi
onālo attīstības centru pašvaldību sav
starpējosadarbībuunattīstību,organizēt
tās biedru kopīga viedokļa gatavošanu
un aizstāvēšanu, organizēt tikšanās,
sniegtpriekšlikumusizmaiņāmnormatī
vajos aktos, kas skar apvienības biedru Valkas novadu iedzīvotāju intereses tagad aizstāvēs
Reģionālo attīstības centru apvienība
intereses.v

Sociālajāpalīdzībā

2015.gadā Valkas novada
pašvaldībā būs lielāki pabalsti
V

Teksts: NatālijaDubrovska,
Valkas novada Sociālā
dienesta vadītāja

alkas novada dome 2014.
gadā ir pieņēmusi lēmu
mus izdarīt grozījumus pašval
dības saistošajos noteikumos, lai
palielinātusociālospabalstusun
materiālo atbalstu jaundzimušo
bērnuvecākiem.
Grozījumitikaveikti:
1. 2012.gada 29.novembra saisto
šajosnoteikumosNr.23«Dzīvokļa
(mājokļa)pabalstsValkasnovada
pašvaldībā»;
2. 2012.gada 29.novembra saisto
šajos noteikumos Nr.22 «Par so
ciālāspalīdzībaspabalstupiešķir
šanuValkasnovadapašvaldībā»;
3.2012.gada23.februārasaistošajos
noteikumos Nr.9 «Par materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu ve
cākiem».
Visvairāk tiks palielināts pa
balsts jaundzimušo bērnu vecā
kiem (2014.gadā pabalsts bija
142,29 eiro par katru jaundzi
mušo).
Vecāki, kuru bērni būs dzi

mušisākotar2015.gada1.janvāri
varēssaņemt:
1. EUR300parkatrujaundzimušo
bērnu,jabērnamirabivecākiun
abi vecāki bez pārtraukuma ne
mazāk kā sešus mēnešus pirms
bērnadzimšanasunlīdzmateriālā
pabalsta saņemšanas brīdim ir
deklarējuši savu pamata dzīves
vietuValkasnovadāunbērnspēc
dzimšanas tiek deklarēts Valkas
novadā (pirmā deklarētā dzīves
vieta);
2. EUR150parkatrujaundzimušo
bērnu,jabērnamirabivecākiun
viens no vecākiem bez pārtrau
kuma ne mazāk kā sešus mēne
šus pirms bērna dzimšanas un
līdz materiālā pabalsta saņem
šanas brīdim ir deklarējis savu
pamata dzīves vietu Valkas no
vadāunbērnspēcdzimšanastiek
deklarēts Valkas novadā (pirmā
deklarētādzīvesvieta);
3. EUR300parkatrujaundzimu
šo bērnu, ja bērnam ir viens
vecāks,kuršbezpārtraukumane
mazāk kā sešus mēnešus pirms
bērna dzimšanas un līdz mate

riālāpabalstasaņemšanasbrīdim
ir deklarējis savu pamata dzīves
vietuValkasnovadāunbērnspēc
dzimšanas tiek deklarēts Valkas
novadā (pirmā deklarētā dzīves
vieta).
Tiesības pieprasīt materiālo
pabalstu par katru jaundzimušo
bērnu varēs 12 mēnešu laikā no
bērnapiedzimšanasdienas
Materiālo pabalstu izmaksās
šādākārtībā:
–50%apmērānopabalstaviena
mēneša laikā no pabalsta pie
šķiršanasbrīža.
–50%apmērānopabalstaviena
mēnešalaikānobrīža,kadbērns
ir sasniedzis viena gada vecu
mu.
Tas nozīmē, ka pabalsts tiks
izmaksāts divās daļās un otro
daļusaņemstikaitādāgadījumā,
jabērnsbezpārtraukumašolai
ku būs bijis deklarēts Valkas
novadā.
Palielināsies arī pabalsts ve
selībasaprūpei–trūcīgapersona
gada laikā varēs saņemt 15 eiro,
maznodrošināta persona 30 eiro,

vientuļš pensionārs, kura ie
nākumi mēnesī nepārsniedz 270
eiro – 40 eiro, bet divi kopā
dzīvojoši pensionāri, kuru ie
nākumi kopā nepārsniegs 480
eiro, katrs varēs saņemt 40 eiro
katrs.
Nedaudz ir palielinājušies arī
pārējie pabalsti – dzīvokļa pa
balsts,pabalstskurināmāiegādei,
apbedīšanas pabalsts, pabalsts
ārkārtassituācijāunpabalstsmā
cībupiederumuiegādei.
Ar 2015.gada 1.janvāri preten
dēt uz sociālajiem pabalstiem
varēsvientuļiepensionāri,kuru
pensijanepārsniedz270eiro,bet
uz pabalstu aprūpei mājās, ja
pensija nepārsniedz 288 eiro.
Tomērjāņemvērā,kapensijaslie
lums ir tikai vien no kritērijiem
pēc kuriem tiek izvērtētas pen
sionāra tiesības uz sociālo pa
līdzību–tiekizvērtētiarīīpašumi,
kustamā un nekustamā manta
u.c. Vislabāk par iespējām varēs
pastāstīt sociālais darbinieks, jo
katrsgadījumsirindividuāls.v
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BalvuGADAGRĀMATVEDIS2014
saņemValkasnovadadomesdarbiniece
Teksts GundegaVeinberga
Foto: Inguna Medne

J

auceturtogadugrāmatvedības,finanšuunlikum
došanas žurnāls BILANCE organ izēja konkursu
GADA GRĀMATVEDIS. Uzņēmumu vadītāji, īpašn ieki,
grāmatveži,finansistiuncitikolēģitikaaicinātipieteikt
pretendentus balvai. Balva GADA GRĀMATVEDIS ir
kļuvusipargaidītuunprestižugrāmatvedībasnozarē.
Šogad apbalvojumu saņēma Valkas novada domes
Grāmatvedībasunfinanšunodaļasvadītāja IlzeGran
dava.I.Grandavuizvirzītbalvaiierosinājadomesiekšējā
audita speciāliste Ant ra Ķīkule, sadarbojoties ar vairā
kiemValkasnovadadomesdarbin iekiem.Uzskaistobal
vaspasniegšanasceremon iju,kasnotikapiektdien,28.no
vembrī,tikaaicinātsarīValkasnovadadomespriekšsē
dētājsVentsArmandsKrauklis.
«Ilzēapvienojasitkānesavienojamaslietas–profesi
onalitāte,pastāvīgavēlmemācītiesundzirkstošsdzīves
prieks. Viņa ir cilvēks, kurš problēmsituācijās tikmēr
meklēs,domāslīdztiksatrastsrisinājums,piedevāmto
izdarīsātri,»I.GrandavuraksturoValkasnovadadomes
priekšsēdētājsV.A.Krauklis.
No sirds apsveicam Ilzi Grandavu ar prestižo apbal
vojumuunnovēlampanākumusarīturpmākvisāsdzī
vesjomās!v
Ilze Grandava dala īpašo Gada grāmatveža torti

Pasniegtas balvas konkursa «Doma
izgaismo vārdu» laureātiem
6.

arīautoriem,kurudarbusatzinīgi
Teksts: ZaneBrūvere
un foto: Raimonds Reinholds vērtēja žūrija. «Konkursam dar

decembrī Valkas pilsētas
kultūrasnamāsvinīgāpa
sākumāapbalvojaValkasnovada
literārās apvienības un Latvijas
bērnufondaorganizētākonkursa
«Doma izgaismo vārdu» laure
ātus. Konkurss notika pirmo ga
duuntajāpiedalījāsjaunieautori
no Rencēniem, Valmieras, Jaun
piebalgas,Rankas,Lizuma,Dobe
les, Neretas, Rencēniem, Smilte
nes, Rankas, Talsiem, Jelgavas,
Vecpiebalgas, Ērģemes, Pededzes
unValkaspagasta.
Laureātiem un veicināšanas
balvu ieguvējiem apbalvojumus
un diplomus pasniedza Valkas
novada domes priekšsēdētājs
VentsArmandsKrauklis.
Izvērtējot 35 autoru literāros
darbusvisāstrīsgrupāsatbilstoši
nolikumam,žūrijaparlaureātiem
nolēma atzīt Sendiju Ievu Kur
zemnieci no Valmieras, Mārtiņu
DubovskinoNeretasunGundaru
Tomašu no Vecpiebalgas. Latvijas
Bērnu fonda stipendiju 100 eiro
apmērāžūrijapiešķīraSendijaiIe
vaiKurzemniecei.
Valkas novada literārās apvie
nībasvadītājaZaneBrūvereatklāj,
kauzvarētājusizraudzītiesnebija
grūti, komisija vienprātīgi pieņē
ma lēmumu, kuriem konkursa
dalībniekiempiešķiramslaureāta
tituls.
Veicināšanasbalvaspasniedza

busiesūtīja30autorinovairākām
Latvijas pilsētām, spektrs – gana
plašs», stāsta Zane Brūvere. «Nā
kotnēgribētos,laikonkurss«Do
ma izgaismo vārdu» atspoguļotu
tā nosaukumu un atklātu bērnu
un jauniešu domas, sajūtas».
«Diemžēl ir tendence, ka jaunie
autoridarboslabprātizmantofrā
zesvaiarīrakstītaisatgādinasko
lotāja uzdoto tēmu interpretāciju
–mēsmeklēsimjaunos talantus»
–tāZaneBrūvere.
Konkursa veicināšanas balvas
žūrija piešķīra Laurai Dapševicai
no Rankas, Elīnai Bombakai no
Rencēniem,MārtiņamLeimanim Valkas novada literārajai apvienībai izveidojusies cieša draudzība ar Smiltenes novada
no Smiltenes, Amandai Zariņai literātiem, kuri kuplā skaitā bija ieradušies uz konkursa noslēguma pasākumu
noJaunpiebalgasunAgnimAdie
nimnoValkaspagasta.
Žūrijas komisijā darbojās Lat
vijasradiožurnālisteLiegaPieši
ņa, Valkas ģimnāzijas literatūras
unlatviešuvalodasskolotājaRuta
Kriviņa,dzejnieksundramaturgs
NormundsRudzītis,Latvijasbēr
nufondaviceprezidenteVairaVu
cāne un Valkas novada literārās
apvienībasvadītājaZaneBrūvere.
Pasākumu ar dzejas rindām
kuplinājaatdzejotājsundzejnieks
UldisBērziņš,kuršjaunajiemau
toriem novēlēja turpināt radošo
ceļu un Latvijas Radio žurnāliste
Liega Piešiņa. Pēc apbalvošanas
ceremonijasjaunieautoriuzstājās
Galveno balvu žūrijas komisija piešķīra Sendijai Annai Kurzemniecei
arsavudarbulasījumiem.v
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[2014.gada 27.novembra domes sēdē
Valkas novada domē
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pieņemtie lēmumi

• Uzsākt jauna Valkas novada terito • Apstiprināt Valkas novada domes nolikumu Nr.23 «Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums»
rijas plānojuma izstrādi.
• Apstiprināt šādus Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus:
• Apstiprināt darba uzdevumu Val
kas novada teritorijas plānojuma iz
MērMaksa
strādei.
Nr.p.k.
Pakalpojuma veids
vienība
(EUR)
• Apstiprināt saistošos noteikumus
ar PVN
Nr.22 «Grozījumi 2014.gada 27.janvāra
1.
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija Valkas novada Dzimtsarakstu 1 reize
45,00
saistošajos noteikumos Nr.5 «Valkas
nodaļā
(autoratlīdzība
par
pasākuma
sagatavošanu
un
vadīšanu,
cere
novada pašvaldības 2014.gada pamat
monija ar mūziķu piedalīšanos, telpu noformējums, atļauja filmēt un
budžets»».
fotografēt, šampanieša telpas un šampanieša glāžu izmantošana).
• Apstiprināt Valkas novada domes
2.
Svinīga
laulību reģistrācijas ceremonija Valkas novada Dzimtsarakstu 1 reize
6,00
nolikumu Nr.24 «Valkas novada do
nodaļā, ja abi jaunlaulātie ir pensionāri (autoratlīdzība par pasākuma
mes Priekšsēdētāja sekretariāta noli
kums».
sagatavošanu un vadīšanu, ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpu
• Apstiprināt Valkas novada domes
noformējums, atļauja filmēt un fotografēt, šampanieša telpas un
nolikumu Nr.25 «Par iepirkumu veik
šampanieša glāžu izmantošana).
šanu Valkas novada pašvaldības ie 3.
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija citā piemērotā vietā (autoratlīdzība 1 reize
120,00
stādēs».
par pasākuma sagatavošanu un vadīšanu, atļauja filmēt un fotografēt,
• Apstiprināt saistošos noteikumus
transporta izdevumi – degviela patapinājuma līgumam un kompensācija
Nr.23 «Grozījumi Valkas novada do
par nobrauktajiem km).
mes 2009.gada 30.jūlija saistošajos no
120,00
4.
Mūziķu
piedalīšanās ceremonijā citā piemērotā vietā ārpus Dzimtsarak 1 reize
teikumos Nr.1 «Valkas novada pašval
stu
nodaļas
(divu
mūziķu
atalgojums,
apskaņošanas
aparatūras
un
in
dības nolikums»».
strumentu noma, transporta izdevumi).
• Ievēlēt Komisiju tiesiskuma uzrau
dzībai un lēmumu pieņemšanai darī 5.
Svinīga kāzu jubileju ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā (autoratlīdzība 1 reize
40,00
jumos ar lauksaimniecības zemi.
par pasākuma sagatavošanu, ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpas
• Apstiprināt īres un apsaimniekoša
noformējums, atļauja filmēt un fotografēt, šampanieša telpas un
nas maksas dzīvojamām mājām Val
šampanieša glāžu izmantošana).
kas novada pagastos. Īres maksa un 6.
Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija Valkas novada Dzimt 1 reize
15,00
maksa par dzīvojamās mājas pārval
sarakstu ceremonijas zālē (autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu,
dīšanu un apsaimniekošanu stājas
ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpas noformējums, atļauja filmēt
spēkā 2015.gada 1.martā.
un fotografēt, šampanieša telpas un šampanieša glāžu izmantošana).
7.
Ceremonijas tulkošana svešvalodā
1 reize
15,00
AKTUALIZĒTS
8.
Rituāla sagatavošana svešvalodā (bez tulka pakalpojumiem).
1 reize
6,00
VALKAS NOVADA
9.
Reģistra ieraksta atkārtotas apliecības izsniegšanai sameklēšana, 1 reize
3,00
sagatavošana.
RĪCĪBU UN
10.
Visa veida civilstāvokļa reģistrācijas ziņu, kas saistītas ar pilsoņu dzim 1 reize
1,00
INVESTĪCIJU PLĀNS
tas koka izpēti, meklēšana un sagatavošana Latvijas Republikas dzimt
sarakstu nodaļu arhīvos.
alkas novada dome paziņo,
ka 2014.gada 27.novembrī
11.
Dokumentu meklēšana arhīva fondos un atbildes par reģistra neesamību 1 reize
1,00
ir pieņemts lēmums (sēdes protoko
sagatavošana.
la izraksts Nr.16,18.§) «Par aktuali
12.
Iesnieguma aizpildīšana (pēc apmeklētāja lūguma) uz citiem arhīviem 1 reize
1,00
zētās Valkas novada Attīstības
vai citu valstu dzimtsarakstu iestādēm.
programmas 2010. – 2016.gadam Rī
13.
No maksas par 9., 11. un 12. punktā minētajiem pakalpojumiem atbrīvot
cību un investīciju plāna aktualizē
šādas personas, uzrādot attiecīgu dokumentu:
šanu».
17.1. pirmās un otrās grupas invalīdus,
Ar aktualizētās «Valkas novada
17.2. trūcīgās un maznodrošinātās personas
Attīstības programma 2010. – 2016.
gadam (ar 2014.gada grozījumiem)»
17.3. politiski represētās personas
(apstiprināta ar 2014.gada 23.sep
Šī lēmuma 1.punktā minētos maksas pakalpojumu izcenojumus piemērot ar 2015.gada 1.janvāri.
tembra Valkas novada domes lēmu
mu (sēdes protokola izraksts
Nr.13,2.§. «Par aktualizētās «Valkas
Pielikums
novada attīstības programmas 2010.
Valkas novada domes
- 2016.gadam (ar 2014.gada grozīju
2014. gada 27. novembra sēdes lēmumam
miem) galīgās redakcijas apstipri
(protokols Nr.16,15.§)
nāšanu») 1.pielikumu 1.1.pielikums
Rīcību plāns un 1.2.pielikums In
Īres un apsaimniekošanas maksas Valkas novada pašvaldības īpašumā
vestīciju plāns var iepazīties nova
vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām Valkas novada pagastos
da mājas lapā www.valka.lv
Nr. p.
Nosaukums
Apsaimniekošanas
Īres maksa mēnesī, Kopā mēnesī, 1m2
PAR VALKAS NOVADA
2
k.
maksa mēnesī, 1m
1m2 EUR
EUR
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2015. –2022.GADAM IZSTRĀDES
EUR
UZSĀKŠANU
1
Valkas pagasts:
Valkas novada dome paziņo, ka
  labiekārtotos dzīvokļos
0,28
0,03
0,31
2014.gada 27.novembrī ir pieņemts
  nelabiekārtotos dzīvokļos
0,14
0,03
0,17
lēmums (sēdes protokola izraksts
2
Ērģemes pagasts:
Nr.16,19.§) «Par Valkas novada At
  labiekārtotos dzīvokļos   
0,07
0,03
0,10
tīstības programmas 2015. – 2022.
  nelabiekārtotos dzīvokļos
0,04
0,03
0,07
gadam izstrādes uzsākšanu». Sa
  sociālos dzīvokļos
0,03
0,03
0,06
skaņā ar minēto lēmumu tiek uz
3
Kārķu
pagasts
0,11
0,03
0,14
sākta Valkas novada attīstības prog
4
Zvārtavas pagasts
0,11
0,03
0,14
rammas 2015. – 2022.gadam izstrā
de, apstiprināta izstrādes vadības
grupa, darba uzdevums un izpildes
termiņi. v

V

Nr. 62 2014.gada 19.decembrī

7

Informācija par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi un nomas reģistru
Teksts: LāsmaEngere, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

Š


Fiziskai
personai

Nosacījumi
jābūtreģistrētaiLatvijākāsaimnieciskāsdarbībasveicējam
• vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie
maksājumi,vai
• ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus
jāveidovismaztrešodaļunotāskopējiemsaimnieciskāsdarbībasieņēmumiem,vai
• jābūtieguvušailauksaimnieciskoizglītību
rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošu lauksaimnieciskajā
darbībāvienavaitrijugadulaikānoiegādes
nevarbūtnodokļuparādi
jāsaņematteikumsnopirmpirkumatiesībāmnozemeskopīpašniekaunzemesnom
nieka, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda
pārvaldītāja
jāsaņemnovadapašvaldībaspiekrišanalauksaimniecībaszemesiegūšanaiīpašumā
Juridiskai • vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie
personai maksājumi,vai
• tāsieņēmumiemnolauksaimnieciskāsražošanasnemazākkāpēdējostrīsgadus
jāveidovismaztrešodaļunokopējiemsaimnieciskāsdarbībasieņēmumiem
rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošu lauksaimnieciskajā
darbībāvienavaitrijugadulaikānoiegādes
• vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir jābūt profesionālai
izglītībaijuridiskāspersonasdarbībasjomā,vai
• vismazvienaīpašniekaieņēmumiemnolauksaimnieciskāsražošanasnemazākkā
pēdējostrīsgadusjāveidovismazvienutrešdaļunokopējiemsaimnieciskāsdarbības
ieņēmumiem
jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu ES
dalībvalstupilsoņi,vaiarīEiropasEkonomikaszonasvalstuunŠveicesKonfederācijas
pilsoņi
nevarbūtnodokļuparādi
jāsaņematteikumsnopirmpirkumatiesībāmnozemeskopīpašniekaunzemesnom
nieka, ja zemes nomas līgums reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda
pārvaldītāja
jāsaņemnovadapašvaldībaspiekrišanalauksaimniecībaszemesiegūšanaiīpašumā

ā gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi
likumā«Parzemesprivatizācijulaukuap
vidos»,kasieviesabūtiskusierobežojumuslauk
saimniecībaszemesiegūšanaipersonuīpašumā.
Ir noteikts, ka vien a fi z isk a vai jur id isk a
person avarēsieg ūtīpašumālīdz2000halauk
saimn iecībaszemes,sav uk ārtLatv ijasRepub
lik asbiedr ībuunnod ibin ājumureģ ist rāreģ is
trēt ās biedr ības un nod ibin ājum i – ne vairāk
par5ha.
Likumā ir izvirzīti arī papildus nosacījumi
lauksaimniecībaszemesiegūšanai,kastikspār
baudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības
zemiīpašumā.
Minētos nosacījumus var neievērot tikai
atsevišķosgadījumos,ja:
• lauksaimniecības zemes ieguvēji, kuru īpa
šumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaim
niecības zemes platība kopā nepārsniedz 10 ha
fiziskajām personām un 5 ha juridiskajām per
sonām;
• maksātnespējas procesā vai mantošanas ceļā
iegūstamailauksaimniecībaszemei,
• lauksaimniecībaszemei,kurupersonaiegūst
īpašumāsaskaņāarPubliskaspersonasmantas
atsavināšanaslikumu;
• darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp
laulātajiem,pirmāsunotrāspakāpesradinieki
em;
• zemes kopīpašniekam, ja tas izmanto pirm
pirkumatiesības.
Neraugoties uz ierobežojumiem attiecībā uz
lauksaimniecībaszemesatsavināšanu,personas
joprojām varēs nomāt lauksaimniecības zemes,
tomēr nomas līguma termiņš nedrīkstēs būt
īsāksparpieciemgadiem.
Beztam,likumagrozījumiparedzpašvaldībai
pienākumu izveidot Lauksaimniecības zemes no
mas līgumu reģistru. Nomas līguma reģistrācija
dosiespējunomasreģistrāreģistrētajiemnomnieki
em iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes
gabalu,gadījumā,jaīpašnieksvēlastopārdot.Val
kas novadā šo reģistru uzturēs Attīstības un
plānošanasnodaļasteritorijasplānošanasdaļa.
Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts
pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši liku
maprasībām,zemesnomniekamvaiiznomātājam
pēczemesnomaslīgumanoslēgšanas,mēnešalaikā
līguma atvasinājums ir jāiesniedz Attīstības un
plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļā –
Beverīnasielā3,Valkā,Valkasnovadā,vaijāvēršas
tuvākajā pagasta pārvaldē, kuras darbinieki veiks

nomas līguma skenēšanu vai kopēšanu, lai to
nosūtītureģistrēšanai.
Ja zemes nomas līguma atvasinājumu persona
vēlasiesniegspapastu–tasjānosūtaValkasnovada
domei, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads, LV
4701, elektroniski iesniedzot, jānosūta uz epasta
adresi lasma.engere@valka.lv. Tomēr personām,
kurasizvēlēsiesnosūtītnomaslīgumuelektroniski,
jāpaturprātā,kajānodrošinaiesniegtodokumentu
untoatvasinājumujuridiskospēkuatbilstošiElek
troniskodokumentulikumanormām.
Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme (spie
dogaveidā)uzlauksaimniecībaszemesnomaslīguma
atvasinājuma par reģistrēšanu Valkas novada
Lauksaimniecībaszemesnomaslīgumureģistrā.
Japersonaszemesnomaslīgumā,kasreģistrēts
Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā,

veiks būtiskas izmaiņas vai tas tiks lauzts, vai iz
beigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai
iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē paš
valdība.
Pašvaldība, sešu mēnešu laikā no MK noteiku
mu «Par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar
lauksaimniecības zemi» spēkā stāšanās dienas, ir
tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas
līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgumus, kas
noslēgtipirms2014.gada1.novembra.
Valkas novada dome aicina lauksaimniekus
uzsāktlauksaimniecībaszemesnomaslīgumusre
ģistrāciju!
NeskaidrībuunjautājumugadījumāValkasno
vada dome lūdz zvanīt Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājas vietniecei Lāsmai Engerei, tālr.
64707499,29299595.v

Latvijas žurnālistu un pašvaldību
pārstāvju vizīte Eiropas Komisijā
Teksts: ZaneBrūvere
Foto: ĢirtsSalmgriezis

o 1. līdz 4.decembrim raksta
autore kopā ar citiem pašval
N
dību un mediju pārstāv jiem pabija

Briselē, kur, tiekoties ar Eiropas Ko
misijas pārstāv jiem uzklausīja jaunāko
informāciju par nodarbinātību un so
ciālo situāciju Lat vijā, Kohēzijas poli
tiku un ES daudzgadu budžetu 2014. 
2020 gadam. Komisijas pārstāv ji lab
prāt uzklausīja viedok ļus no pašvaldī
bu pārstāv jiem, jo tā ir laba iespēja iz
zināt reālo situāciju pašvaldībās. Vizī
tes otrajā da ļā delegāti tikās ar Eiropas
Parlamenta deputātiem no Lat vijas,
kur katram bija iespēja jautāt un izzi
nāt atbildes uz sev interesējošiem jau
tājumiem.
Tā, piemēram, laba ziņa Lat vijas
piena ražotājiem ir tā, ka Eiropas Ko
misija 18.novembrī nolēma piešķirt 7,7
miljonus eiro kā kompensāciju par
Krievijas importu aizliegumu radīta
jiem zaudējumiem. Zemkopības mi

nistrija izstrādās kritērijus kompensā
ciju izmaksāšanai līdz 2015.gada aprī
ļa beigām. Tā kā Lat vijas piena ražotā
ji uzskata, ka kompensācija ir nepietie
koša, Eiropas Parlaments turpinās iz
darīt politisku spiedienu un sniegt ar
gumentus Komisijai Lat vijas zemnie
ku interesēs.
Pats galvenais, ka Parla ments ap
stiprina ES kopējo budžetu, tai skaitā
lauk saimniecības budžetu un krīzes
kompensāciju iespēja mo kopapjomu.
Komisija 28.novembrī iesniedza jau
nu ES 2015.gada budžeta projektu,
kurā ir saglabāts krīzes rezer ves fonds
pilnā apjomā. Ga la lēmums par 2015.
gada budžetu tiks pieņemts līdz de
cembra beigām, kur Eiropas Parla
menta balsojums par budžeta projek
tu kopu mā ir plā nots 17. vai 18.de
cembrī Strasbū rā.
9.decembrī Eiropas Parlamenta un
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu
valdību pārstāv ji vienojās par bloka
budžetu 2015.gadam. Kopējie plānotie Eiropas parlamenta deputāti Baltijas zemnieku protesta pasākumā Eiropas
izdevumi sasniedz 141,2 miljardus Parlamentā – ar miermīlīgām akcijām iespējams panākt krietni vairāk –
skaidro Sandra Kalniete
eiro. v
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Pagastos: KĀRĶOS

Kārķu pamatskolai jauna ēdnīca

K

Teksts: IevaCīrule, Kārķu pamatskolas direktore

ārķu pamatskolā 8.de
cembrisbijaīpašadiena,
jopēcilgasgaidīšanasvisaKār
ķupamatskolassaimevarējaie
turēt pirmās pusdienas skolas
jaunajāēdnīcastelpā.Šīmsvēt
ku pusdienām par godu Kārķu
pamatskolasmazpulcēnibijaiz
dekorējušiēdamzāliunīpašino

Skolas pavāres priecājas par jauno virtuvi

formējuši galdus. Visiem par
prieku pavāres bija izcepušas
lielusvētkutorti.
Jaunāskolasēdnīcatikaizbū
vēta vecajā skolas sporta zālē,
kaskopš2010.gada,kadtikaat
klāts Kārķu pagasta sporta
nams,stāvējaneizmantota.Līdz
šim Kārķu pamatskolas izglīto

jamiekatrudienu,dodotiesbro
kastīs, pusdienās un launagā,
šķērsojaautoceļuValka–Rūjie
na,joskolasēdnīcaatradāsatse
višķāēkā,līdzartopastiprināta
uzmanībabijajāpievēršskolēnu
drošībai.Gadaaukstajālaikātas
īpašasneērtībassagādājapirms
skolas vecuma bērniem, jo
daudzlaikanācāspavadītsaģēr
bjotiesunnoģērbjoties.

Skolas pavāres ir priecīgas
par jauno virtuvi un palīgtel
pām, kas ir visām prasībām at
bilstošas,gaišasunsiltas,joveco
ēku ziemas laikā bija grūti pie
kurināt.Beidzotvisasskolastel
pasatrodaszemvienajumta!
Paldiesvisiem,kasļāvapie
pildītiesšimjausenlolotamsap
nim par jaunu, skaistu ēdnīcu
Kārķupamatskolā!v

Kārķu skolēni tagad pusdienas baudīs jaunā ēdnīcā

Patvētranespējpārraut
ZiemassvētkupriekuDabasbodē
Teksts:SandraPilskalne

13.

decembrī saule vēl ne
bija aususi, liet us un
vējš sitās logos un pie tirg us lie
tuslijakamanās...Tačupatvētra
nespējaizjauktomulīgonoskaņu,
kasvaldījaKārķupagastaDabas
bodē.Tālākiemājražotājiunpir
cējibijabraukušipatvairāknekā
100 kilometrus, lai saprast u, kas
irDabasbodeKārķos.
Kurš putniņš agri ceļas, agri
slauka deguntiņu. Tāda ir tautas
gudrība, kas visnotaļ attiecināma
arīuztirgu.Tiem,kasnopašarīta
ieradāstirgū,prečuklāstsbijavis
plašākaissākotarkošizilāmolām,
paipalu olām, zosīm, skābiem kā
postiem, zirņiem, griķiem, maizi,
sukādēm, putraimdesām, ievārīju
mu, sieriem līdz brīnišķīgiem
amatniecības izstrādājumiem –
cimdiem, zeķēm, cepurēm, koka
karotēm,rotaļlietāmunvēldaudz
kocitu.
Neilg i pēc tam, kad pagasta
pārvaldes vadītājs Pēteris Pēter
sonsarvecoskolaszvanuiezvanī
jatirg usatk lāšanu,pēkšņipazuda
elekt rība, taču andele turpinājās
arī sveču gaismā. Drīz vien tika
pieslēgtsģeneratorselekt rībasno
drošināšanaiDabasbodei.Tirg us

veiksmīgiturpinājās,ne
skatot ies uz to, ka ārā
trakojavētra,patnolau
žotegliblakusēkai,ku
rā not ika Dabas bode.
Smaržojasvētdienassko
las bērnu ceptās pipar
kūkas,pieaug ušosprie
cēja karsta kafija un
karstvīns.Vislielākolīks
mību izraisīja Laimes
aka un apslēptās man
tasizsolepūralādē.Tir
gus izskaņā, par godu
laimīgajiem pircējiem
spēlēja Kārķu jauniešu
ansamblisunvisidevās
mājās ar apziņu – mēs
cienām un novērtējam
vietējosmājražotājusun
amatn iekus. Īpašas dā
van iņas saviem mīļa
jiemuntuvajiemiriegā
dājamas šādos tirdzi
ņos,nelielveikalos.
Kārķu Dabas bode ir jau kļuvis par zīmolu novadā
Paldies visiem, kas
bodes pagalmā, tautas namam –
piedalījās tirg us saga
tavošanā – Kārķu jauniešu cent ra par pasākuma apskaņošanu un it
vadītājaiSvetlanaiDudarei,kuras visiem, kas pielika savu roku un
vadībātirg ustikaizrotātsunsenā domu, lai mūs visus Dabas bodē
ēka piedzīvoja brīnumainas pār vienot u Ziemassvētku gaidīšanas
vērtības, paldies elekt riķim Val prieks.Paldiesikvienampircējam,
dim Kārk liņam par gaismu un kas atbalstīja vietējos mājražotā
skaisto izgaismojumu, «Mierkal jus.
Uz tikšanos nāk amgad Dabas
nu»saimei–parkamanāmDabas

bodē,betpav isamdrīztiek am ies
jauna i andelei – «Krāmu tirg us».
Viet a nem ain īga, dat ums – sest
dien, 2015.gada 10.janvār ī pulk
sten10.00.Tirgotāji–visiem,kam
mājās,kaslieks–pien akann a,ra
tatslēga, kāds instruments vai
kaut kas cits, kas otram var būt
noder īgs.v
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Valkas novada Tūrisma Informācijas birojs
gatavojoties Ziemas saulgriežiem
Teksts un foto: DiānaAņina

G

atavojoties ziemas saulgriežiem, sa
darbībāarValkasmākslasskolutika
izveidotas jaukas piespraudes Ziemassvētku
egļuformā.Piespraudesnetikaiizrotāspieau
gušo,bērnuvirsdrēbesunsomas,betarīpalī
dzēsbūtsaredzamamziemastumšajosvaka
ros, jo eglītēs ir iestrādāta atstarojošā lente.
Piespraudīšucenairļotidraudzīga.Iegādājo
tiespiespraudi,Jūssaņemsietpārsteigumu–
nolielāgrozabūsiespējamsizvēlētieszīliar
jauku novēlējumu svētku laikam. Šī varētu
būtsirsnīgadāvanaZiemassvētkos.Nācietuz
ValkasTūrismainformācijasbirojupēcValkā
tapušāZiemassvētkuapsveikuma!
Sadarbībāarkaršuizdevniecību«JāņaSē

ta»irizveidotsValkas/Valgasinformatīvais
stends. Tas tika uzstādīts jau nokalpojušā
stendavietāuzRīgasielasiebraucotValkā.
Laikagaitāplānotsnomainītvisusinfor
matīvos stendus un kartes, kas atrodas ie
braucot Valkā, lai tūristiem un pilsētas vie
siembūtupieejamaaktuālainformācijapar
naktsmītnēm, ēdināšanas iespējām, kā arī
apskatesobjektiemdvīņurobežpilsētāsVal
kā/Valgā.
ValkasTūrismabirojs,gatavojotiesziemai
irparūpējiesparsuvenīriemarziemastema
tiku. Piedāvājumā sveces ar dažādiem attē
liem,magnēti,ziepesarkanēļasmaržu,past
kartesarziemasskatiemu.c.Iespējams,starp
suvenīriematradīsietkādujaukudāvanura
diemundraugiemZiemassvētkos.v

Valka tūrisma maršrutā «Via Hanseatica»
N

Teksts: JanaPutniņa, Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas vadītāja

o 2012.gada janvāra līdz
2014.gada decembrim Val
kas novada dome piedalījās pro
jektā«Attāloteritorijuattīstība,iz
mantojot vietējos resursus pār
robežu Via Hanseatica tūrisma
maršrutaizstrādē».ViaHanseatica
–tāirvēsture,zināšanas,kultūra,
garšīgs ēdiens, atmosfēra, jauki
cilvēki, daudzveidīga pieredze un
citādilieladažādība.SenāHanzas
ceļa tūrisma maršruts ietver re
ģiona kultūras un dabas tūrisma
objektus un pasākumus Latvijā,
Igaunijā un Krievijā, tas savieno
vairāku valstu pilsētas – Sankt
pēterburgu, Narvu / Ivanovogo
rodu, Tartu, Valgu / Valku, Val
mieruunSiguldu.
ProjektaietvarosValkasnovadā
tikarekonstruētsValkasnovadpēt
niecības muzeja stāvlaukums un
uzstādītasinformatīvāsnorāžuzī
mesuzreģionakultūrvēsturiskiem
un dabas objektiem. Lai iepazītos
arViaHanseaticatūrismamaršru
ta daudzveidīgo piedāvājumu un
gūtu jaunas zināšanas, novada
tūrismaorganizatori,uzņēmējiun

gidi piedalījās apmācībās, iepazī
šanās braucienos un tematiskajos
semināros.
Projekta ietvaros papildus mi
nētajam tika izstrādāta arī jauna
Via Hanseatica mājas lapa, ceļo
jumu plānotājs, mobilā aplikācija,
audiogids,tematiskiemaršruti,vi
deoklipi, tūrisma ceļvedis un kar
tes, projekta pārstāvji piedalījās
vairākāsstarptautiskāstūrismaiz
stādēsungadatirgos,parViaHan
seaticuvairākkārtrakstījagan«Na
tionalGeographic»,gancititūrisma
izdevumi un portāli. Projekta
noslēguma konferencē, kas notika
2014.gada oktobrī St.Pēterburgā,
Krievijā, tika rezumēts projekta
laikāsasniegtais,apliecinot,katū
risma maršruts Via Hanseatica
kļūst par atpazīstamu produktu
tūrismā, un parakstīts trīspusējs
sadarbības līgums par pārrobežu
tūrisma maršruta Via Hanseatica
turpmāko attīstību pēc tam, kad
Eiropas Savienības piešķirtais fi
nansējums projekta realizēšanai
būsbeidzies.
16.decembrī Valmiermuižā plā

nots projekta noslēguma pasā
kums, kurā klāt esot ne tikai pro
jekta partneriem, bet arī tūrisma
uzņēmējiem no Latvijas tiks pār
runātas iespējas, kā turpināt pro
jekta laikā uzsākto sadarbību un
veiksmīgāk uzturēt līdz šim ra
dīto.
Iepazīstiet un baudiet tūrisma
maršrutuViaHanseatica!

Parprojektu«ViaHanseatica»

Projekts «Attālo teritoriju at
tīstība, izmantojot vietējos resur
sus pārrobežu Via Hanseatica
tūrisma maršruta izstrādē» tiek
īstenots no 2012.gada janvāra līdz
2014.gada decembrim. Kopskaitā
projektā darbojas 18 partneri un
vairāk kā 20 asociēti partneri –
pašvaldības, dažādas nevalstiskās
untūrismaorganizācijasnoLatvi

jas,IgaunijasunKrievijas.Kopējais
projekta budžets ir 1803966 eiro,
nokuriem90%jeb1623569,66eiro
līdzfinansē Igaunijas  Latvijas 
Krievijas Pārrobežu sadarbības
programma Eiropas kaimiņattie
cību un partnerības instrumenta
ietvaros 2007. – 2013. Latvijā pro
jektā iesaistījušās 6 novadu paš
valdības–Valkas,Strenču,Kocēnu,
Cēsu, Siguldas, kā arī Valmieras
pilsētaspašvaldība.
Kopējais Valkas novada domes
budžets projektā ir 31889,89 EUR
no kura Igaunijas – Latvijas –
Krievijasprogrammasfinansējums
ir 28700,90 EUR vai 90%. Valkas
novadadomeslīdzfinansējumssa
stāda10%noprojektaizmaksām,
no kuriem 5 % ir valsts budžeta
dotācija.
Vairāk:www.viahanseatica.infov

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili
Teksts: ZaneBrūvere

9.

decembrī Valkas novada
domesdarbiniekidevāsvie
nas dienas pieredzes apmaiņas
braucienāuzDaugavpili.
Daugavpilsnovadadomeorga
nizējot profesionālo pieredzes ap
maiņasbraucienu,piedāvājaplašu
programmuValkasnovadadomes
darbiniekiem.Pieredzesapmaiņas
brauciena mērķi bija iepazīties ar
Valkas un Daugavpils novadu
domju darbības īpatnībām, pār
ņemt labas prakses piemērus, iz
veidot un nodibināt kontaktus
starpabunovadupašvaldībāmun
to institūcijām, kā arī nodrošināt
pieredzes apmaiņas publicitāti un
izplatītinformācijaparabudomju

sadarbībasiniciatīvu.
Šajā braucienā no Valkas nova
dadomesdevāsizpilddirektorsAi
vars Cekuls, Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes nodaļas vadī
tājsRolandsRastaks,izglītībasspe
ciāliste Ramona Lapiņa, Izglītības
un kultūras daļas vadītājs Aivars
Ikšelis, Sporta jaunatnes daļas va
dītājaKritīneKarole,Jaunatneslie
tuspeciālisteIlzeKrastiņa,Valkas
novada domes Sabiedrisko attiecī
buspeciālisteZaneBrūvere.
Daugavpilsnovadadomēvalcē
niešus uzņēma pašvaldības izpil
ddirektore Vanda Kezika un paš
valdībasspeciālisti.Delegācijavie
sojās Daugavpils novada Kultūras
centrā,apmeklējaNaujenespagas
tapārvaldiunNaujenesnovadpēt

niecības muzeju, kur delegātiem
bijaiespējaaplūkotunikālutēlnie
cesValentīnasZeileskolekciju.Tā
lāk ceļš veda uz Lāču pamatskolu
un Naujenes pirmskolas izglītības
iestādi. Vizīti Daugavpils novadā
noslēdzaSportaunjaunatnesinici
atīvu centra apmeklējums. Atceļā
domes darbinieki pabija arī Dau
gavpilsMarkaRotkomākslascent
rāunLatgalesvēstniecībā«Gors».
KāatzinaIzglītībasunkultūras
daļas vadītājs Aivars Ikšelis, šādi
pieredzesapmaiņasbraucieniirļo
tivajadzīgiunbūtiski,jatieirpa
reizinofokusēti:«Patiesinebijugai
dījis,katasnotikstikkvalitatīviun
profesionāli. Man tā bija ļoti laba
mācībustund a. Un, prot ams, to,
koieg uvaman advēs ele,nev iens

nevar atņ emt», pier ed zē dal ījās
AivarsIkš el is.
Sportaunjaunatnesdaļasvadī
tāja Kristīne Karole norāda, ka ir
guvusipozitīvusiespaidus:
«Ļoti produktīva saruna izde
vās ar Daugavpils novada domes
Sporta nodaļas vadītāju Eduardu
Lihovecki»,stāstaKristīne.«Jauno
paša sākuma apbrīnoju šī cilvēka
darbaspējasunentuziasmu.Atmi
ņānoteiktipaliksarīMarkoRotko
centrs, Naujienes Novadpētniecī
basmuzejs,kāarīRēzeknes«Gōrs»
artāatraktīvovadītājuDiānuZir
niņu».
Irplānots,kanāk amgadatbil
des vizītē uz Valk as novadu do
siesarīDaugavpilsnovadadomes
pārstāvji.v
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Izglītībā

Ģimnāzisti
piedalās TV spēlē
«Gudrs, vēl gudrāks»
Teksts: TerēzeDžeinaHodorkina, Valkas ģimnāzijas 12.a klases skolniece

V

alkasģimnāzijasskolēniNora
Barviķe un Mārtiņš Ķaukulis
šogadļāvāsizaicinājumamunpietei
cās Latvijas televīzijas prāta spēles
konkursā«Gudrs,vēlgudrāks».Nora
– pagājušā gada pavasarī, Mārtiņš –
tikko decembrī. Abi skolēni uz spēli
devāskopāarsaviemklasesbiedriem
unaudzinātāju.
Mārtiņš Ķaukulis pierādīja savus
spēkus10.decembrī9.klašustarpā.Ša
jāprātaspēļukonkursāviņamieteica
piedalītiesklasesaudzinātājaIng rīda
Hedemarka. Uz jautājumu, vai viņš
vēlētospiedalītiesvēlreiz,viņšatbild:
«Jā,eslabprātpiedalītosvēlreiz,jo,tā
kāšībijapirmāreize,taduzt raukums
darījasavu,unesneparādījuvisu,uz
koesesmuspējīgs.»Protams,arīMār
tiņa klasesbiedri nestāvēja malā, viņi
devāskopāarMārtiņuuzRīg u,laiat
balstītuviņu.Mārtiņšparklasesbied
ruatbalstusaka:«Pēcšovanolikuma
es uz filmēšanu drīkstēju ņemt līdzi
desmitsavavecumaskolasbiedrus,no
kuriem es filmēšanas laikā saņēmu

patiesuatbalstu,unesnosavasvietas
varēju redzēt, kā viņi par mani pār
dzīvoja,uzt raucāsunpriecājās.»
Nora Barviķe piedalījās raidījumā
«Gudrs,velgudrāks»13.maijā11.kla
šustarpā.NoklasesNorasaņēmaīpa
šu atbalstu un savu dalību spēlē ko
mentēšādi:«Manļotipatika,kamana
klase bija gatava braukt man līdz un
atbalstītmani.Klasesmeitenessacerē
japatīkamudzejolītiparmaniunuz
rakstījatouzplakāta,laiparādītuvisā
televīzijā». Topošajiem «Gudrs, vel
gudrāks» dalībniekiem Nora iesaka
būtdrošiemunnebaidītiesparādītsa
vasspējas.Parnepieciešamajāmzinā
šanāmšimraidījumamNorasakatā:
«Skolaszināšanasnavpatsgalvenais.
Daudzijautājumiirparvispārējodzī
vi,popmūziku,kino,kāarīesiesaku
lasītžurnālu«Ilust rētāZinātne».»
Abiskolēninetikalīdzfinālam,bet
ieg uva neaizmirstamu pieredzi nā
kotnei. Valkas ģimnāzija ļoti lepojas
ar saviem skolēniem un būs priecīga
atbalstītviņusatkal.v

Apsveikumi no Valkas
ģimnāzijas skolotājiem

Š

ogad Ziemassvētkos es
visvairāk vēlētos...

(Rudīte Gromule)
... rimtu gaitu un gaišas domas.
(Ira Silāja)
... lai katram no
... būt kopā ar savē
mums blakus būtu
jiem sarunās, mājas
paši mī ļā kie cil
ikdienā un svētkos,
vēki. (Gunita
vēlētos vairāk lai
Gindra)
ka vēlamo grā
... kaudzi
matu
kalnam.
ar labām grā
(Andriga Lozda)
matām un lai
... lai visi mī ļie
ku to lasīša
un tuvie cilvēki
nai. (Una Grā
būtu blakām smai
ve)
doši, laimīgi un
... mani Zie
noticētu brīnu
massvētki ir
mam. (Vivita Bro
kopā ar ģimeni
līte)
– pušķojot eglīti,
... lai katram cilvē
cepot pīrāgus, gata
kam būtu savas siltas
vojot svētku vakariņas
mājas, kurās viņu kāds mīl
un pie eglītes at verot sarūpē
un ļoti, ļoti gaida! (Inta Krieviņa)
tās dāvaniņas. Vēlu Jums visiem skais
... baltu, pū kainu, bet siltu sniegu.
tus, baltus un mī ļus Ziemassvētkus! (Lilita Kreicberga). v

Valkas pamat skola
Ziemassvētku noskaņās

Jaunieši var bez mak sas
L
iegūt profesiju
Teksts: KristīneKeiča

S

ākusies ziemas uzņemšana 30
profesionālāsizglītībasiestādēs
visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem
vecumāno17līdz29gadiembezmak
sasapgūtkāduno62profesijāmJaun
iešu garantijas projekta iet varos. Mā
cībasilgs1vai1,5gadu,pieejamaarī
stipendijano70līdz115eiromēnesī.
Prasības jaunietim: vecums  17 
29 gadi (ieskaitot); pabeigta 9. vai 12.
klase;
arvaibeziepriekšiegūtaskvalifi
kācijas; gadu pirms uzņemšanas nav
iegūtaprofesionālākvalifikācija.
Mācību programmām var pieteik
tiesarītiejaunieši,kasirreģist rējušies
Nodarbinātībasvalstsaģentūrākābez
darbnieki vai darba meklētāji. Doku
mentusizglītībasiestādēsvariesniegt
no1.decembra.1,5gadaprogrammās
mācībassākasjau2015.gada12.janvā
rī,bet1gadaprogrammās–23.febru
ārī.
Kāpēc izvēlē ties tie ši šīs mācību
prog rammas?
Var saņemt stipendiju no 70 līdz
115eiromēnesī.
Iespēja iegūt profesijai nepiecieša
mo sertifikātu vai apliecību, ja to pa
redz konk rētā izglītības programma
untasnepieciešamsdarbatirgū,pie

V

mēram,autovadītājaapliecību.
Kvalifikācijas prakses laikā tiek
apmaksāticeļaizdevumiuzkvalifikā
cijas prakses vietu, izdevumi par
naktsmītni(līdz71eiromēnesī),civil
tiesiskā apdrošināšana un obligātās
veselības pārbaudes izdevumi, ja to
paredzizvēlētāsprofesijasspecifika.
Jauniešiemiriespējaapgūt,piemē
ram, lokmetinātāja, tērpu stila speci
ālista, apdares darbu strādnieka, vi
zuālās reklāmas noformētāja, kuģa
pavāra,zobārstaasistenta,ēkusiltinā
tāja, interjera dizaina speciālista, da
torsistēmutehniķauncitasprofesijas.
Vairāk par profesijām, uzņemša
nas laikiem un nosacījumiem: www.
niid.lv.
Papildu informācija par projektu
pieejama:www.viaa.gov.lvsadaļā«VI
AAīstenotieprojekti».
Profesionālā izglītība ir ieg uldī
jumsTavānākotnē,kofinansēEiropas
Savienības fondu darbības program
mas «Izaugsme un nodarbinātība.
7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa «Veici
nātnodarbinātībā,izglītībāvaiapmā
cībāsneiesaistītujauniešunodarbinā
tību un izglītības ieg uvi Jauniešu ga
rantijas iet varos» 2.kārtas projekts
(identifikācijasNr.7.2.1.JG2).
DarbībaatbalstītasaskaņāarJaunat
nesnodarbinātībasiniciatīvu.v

Teksts: Sintija Podniece

īdzardecembraiestāšanosVal
kas pamatskolā notika tradici
onālais labdarības pasākums «No
sirdsuzsirdi».Visumēnesinorisinā
jāsdažādasaktivitātes,kasļāvaskolē
niem plānot un īstenot sirsnīg us un
jaukuslabdarībasprojektus.
Sākumskolas 1.klašu skolēni gata
voja sirsnīg us apsveikumus Valkas
sociālajamaprūpesnamam.2.–9.kla
šu skolēni un skolotāji gatavoja Zie
massvētku apsveikumu kartiņas
Valstssociālāsaprūpescentram«Vid
zeme».Arvecākuatbalstubērnisarū
pējanelielasdāvaniņas–vasarāsaga
tavotu ievārījumu, medus podiņu un
pašceptaspiparkūkas.Kopāarmūzi
kasskolotājuInāruVītolu1.un4.kla
šu ansambļi sniedza koncertu aprū
pescent raiemītniekiem.
MazākoklašuskolēnisvinējaZie
massvētkusbraucotekskursijāuzVal

mierasmuzeju,gatavojotpriekšnesu
musunteātraizrādi.
Vecāko klašu skolēni Ziemassvēt
kus svinēja savā lokā, veidojot tema
tiskusklasesvakarus.
19.decembrīValkaskultūrasnamā
notika Valkas pamatskolas Ziemas
svētku pasākums «Draiskie Ziemas
svētki»,kurāpiedalījāsValkaspamat
skolasunBJC«Mice»pulciņi.
20.decembra svētku līnijā tika go
dinātiskolēniparlabāmunteicamām
sekmēmunaktīvusabiedriskodarbu.
Par atbalsta sniegšanu bērniem ap
sveikumussaņēmaarīšoskolēnuve
cāki.
Esampriecīgiungandarīti,karo
dam iespējas ielīksmot lielas un ma
zassirsniņas,piedalotieskopīgālietā,
attīstottalantusunļaujotviensotram
ieraudzītsevijaunāgaismā.
Gaišām domām bagāt us Ziem as
svētkus! Jaunajā gadā – piepildīt ie
cerēto, nepaz audēt ieg ūto, atrast
meklēto!v

Valkas novada Rudens sporta spēles aizvadītas

Valkas jauniešu birojam
mainīts darba laiks

alkas Jauniešu birojs (Semināra ielā 27, Valkā) no 1.decembra darbosies arī sestdienās no plkst. 13.00 līdz 21.00, tāpēc pirmdienās turpmāk tas būs slēgts.
Birojs ir vieta jauniešu aktīvai līdzdalī bai. Tā ir droša un pieejama vide
ar neformālu gaisotni, kur īstenot savas idejas, attīstīt prasmes un iemaņas, kā arī paust viedokli un īstenot iniciatīvas. Tāpēc jaunieši aicināti
nākt ar savām iniciatīvām pie jauniešu brīvā laika organizatoriem Aleksandra Matvejeva (aleksandrs.matvejevs@valka.lv) un Andas Kušķes.
JAUNAIS DARBA LAIKS: pirmdien un svētdien – slēgts, no otrdienas līdz
sestdienai: 13.00 – 21.00. v

S

estdien, 6.decembrī Vijciemā noti
ka Valkas novada 2014.gada Ru
dens spor ta spēles.
Komandu vēr tējumā: 1.vieta Valkas
pilsētas komandai, bet pagastu vērtēju
mā kausu par 1.vietu ieguva Ērģemes pa

gasta komanda, 2.vietu – Vijciema pagas
ta komanda, 3.vietu – Valkas pagasta ko
manda.
Valkas novada dome izsa ka pateicību
Jurim Kalniņam, Vijciema pagasta paš
valdībai par sacensību organizēšanu. v
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Teksts: TijaBērtiņa, «Award» programmas vadītāja Valkā

6.

decembrī Rīgas Latviešu
biedrības nama Zelta zālē
notika jau 8.starptautiskās Edin
burgas hercoga jauniešu pašiz
augsmes programmas «Award»
apbalvošanaspasākums.
Pasākumā jauniešus sveica un
apbalvojumuspasniedzaprogram
mas «Award» nacionālā direktore
Agra Bērziņa, Izglītības un zināt
nes ministrijas pārstāve Sanda
Brūna,Somijas«Award»nacionā
laisdirektorsMikkoVaresmaa,Ro
bertoMeloni,aktierisAndrisBulis
un«Award»EMASreģionadirek
tors Matija Vilfan. Video uzrunā
apbalvotos jauniešus sveica pro
grammas «Award» Latvijā patro
neseVairaVīķeFreiberga.Pasāku
muvadījaatraktīvaisDailesteātra
aktierisKristapsRasims.
Pasākuma dalībnieki bija aici
nāti izmantot savus telefonus un
sociālotīklutwitter.com.Visasziņas,
kurastobrīdtikapublicētasaratsauci

@awardLATVIA, parā
dījāsuzlielāekrāna.
Starp 59 apbalvoj
amajiem bija arī Val
kas novada Bērnu un
jauniešucentra«Mice»
awardieteAliseBašķe,
kurai Bronzas līmeņa
nozīmītiunsertifikātu
pasniedza Latvijā labi
pazīstamais
multi
mākslinieks Roberto
Meloni.
Ceremonijas izska
ņā7«Award»vienības,
tai skaitā arī Valkas
novada Bērnu un
jauniešucentrs«Mice»,
saņēma īpašās licenc Laureāti pēc pasākuma ļāvās kopīgai bildei ar apbalvotājiem
es, kuras kalpo par
apliecinājumu tam, ka
pasākuma dalībnieki tika aicināti viņu vadītāji un atbalstītāji devās
iestādeiirtiesībasīstenotstarptau būtkopāsvinīgapieņemšanāZelta pasākuma rīkotāju sarūpētajā
tiskoEdinburgashercogajauniešu zāles salonā, bet jau plkst. 15.00 ekskursijā uz Latvijas Nacionālo
pašizaugsmesprogrammu«Award». Award programmas dalībnieki, bibliotēku.v
Pēc oficiālās ceremonijas visi

Izsludina1.Starptautisko
JāņaCimzesJauno
talantukonkursu
Teksts ZaneBrūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

V

alkasnovadadomeunVal
kas Jāņa Cimzes Mūzikas
skola, sadarbībā ar Latvijas Naci
onālokultūrascentru,izsludina1.
Starptautisko Jāņa Cimzes Jauno
talantu konkursu. Tā mērķis ir
sekmēt jauno mūziķu radošo un
māksliniecisko izaugsmi, veicināt
Latvijas un citu valstu mūzikas
skolupedagogupieredzesapmai
ņu un popularizēt latviešu kom
ponistuskaņdarbus.
Konkursā aicināti piedalīties
jaunieši un bērni vecumā līdz 16
gadiem, priekšroka – starptautis
ko konkursu laureātiem klavieru,
stīgu,akordeona,pūšamounsita
moinstrumentuspecialitātēs.
Konkursā izpildāms viens lat
viešukomponistaunviensbrīvas
izvēles skaņdarbs. Spēles līmeni
vērtēsstarptautiskažūrija.
Norisesvietaunlaiks:2015.ga
da10.līdz12.aprīlisValka,J.Cim
zesMūzikasskola.

Visi konkursa dalībnieki sa
ņems diplomus un piemiņas vel
tes. Kopējais balvu fonds ir 2000
eiro.Laureātisaņemsgannaudas
balvas, gan iespēju ierakstīt skaņ
darbus skaņu ierakstu studijā un
koncertavideoierakstu.
JāņaCimzesjaunotalantukon
kurssnorisināsieskatruotrogadu.
Tā mākslinieciskais vadītājs Ai
varsIkšelispaužgandarījumu,ka
iratjaunotajaunotalantukonkur
su tradīcija Valkā – pirms tam ar
starptautiskiem panākumiem pil
sētā norisinājās jauno talantīgo
mūziķu konkurss «Jauno zvaigz
nīšufestivāls».
«Konkursu noslēgs krāšņs lau
reātukoncerts»,solapasākumaor
ganizators.«Aršīkonkursaizslu
dināšanu turpināsim cildināt lat
viešu kultūrnācijas veidotāja Jāņa
Cimzesvārdu».
Valkasnovadadomespriekšsē
dētājs Vents Armands Krauklis
stāsta,kaValkasnovadadomevē
las, lai ne retāk kā reizi mēnesī
Valkā/Valgā notiek nozīmīgs
starptautiskspasākums,kasirin
teresants gan vietējiem iedzīvotā
jiem, gan viesiem: «Cimzes jauno
talantukonkurssnoteiktibūsgan
interesantsklausītājiem,gannesīs
Valkasvārdupasaulēunpalīdzēs
attīstīt savus talantus tā dalībnie
kiem».
Konkursa koordinators: Jānis
Ludbergs,tālrunis–+37164707001,
mob. tālr. +37129460297, epasts:
janis.ludbergs@valka.lvv

Latvijas – Igaunijas
institūta Ziemassvētku
vēstījums
Teksts: DainaJūristo

G

adanogaleLatvijas–Igau
nijas institūtam norit īsti
mierīgā Ziemassvētku gaisotnē.
Brašiiesākušikāangļuunfranču
valodu studētāji, tā arī fotogrāfi.
Valodu skolotāja Marta Ozola ir
brīnišķīgs pedagogs: viņas stun
das nav tikai sausa mācību ma
teriāla apguve, tajās ir fonētikas
spēles, inspirācija un jautrība.
Tiem, kas vēlētos apmeklēt Mar
tasOzolasvaloduklases,betkas
to neiespēja rudenī, nevajadzētu
baidīties to iesākt janvārī. Pie la
bas gribas un Martas metodikas
jūsātripanāksietpārējos!
Arnākamogadusāksimjaunu
igauņu valodas kursu: šoreiz
mērķauditorijai ar minimālām
priekšzināšanām. Kā mācību lī
dzekļus izmantosim netradicio
nālus materiālus. Interesenti ai
cināti pieteikties pa telefonu
29158517.
Ilgi gaidītie un lolotie foto
grāfijas kursi iesākās šomēnes.
Katra nodarbība ir kā atsevišķa
lekcija par kādu no fotogrāfijas
pamattēmām: par fotokameras
pamatrežīmiem,gaismu,kompo
zīciju, kadra ritmiku, fokusētā
objekta izvēli un tamlīdzīgi. Tās
irnopietnasnodarbības,JurijsSi
monovsarīuzdodunprasamājas
darbu izpildi, un nākotnē sola
kopējus izbraukumus praktisko
nodarbību rāmjos. Tā kā kursi
tikko, tikko sākušies, tad vēl
gaidāmkursudalībniekus.

Pieteikšanās tāpat pa telefonu
29158517.
Radošie kursi ir jau tik ilgu
laiku bijuši daļa no institūta!
Pasniedzējas Daiga Soloveiko
vārdiem: «Šīs sanākšanas ir ra
došāsmijiedarbībasbrīži.Cilvēki
satiekas,runājas,rokasstrādāun
piestrādā arī prāts, un mēs visi
šķiramiesarkautkobagātāki.»
Esam ļoti pateicīgi, ka val
cēnieši un LMT atbalstīja mūsu
«Zumbasprojektu».Pirmaisetaps
irnobeidzies:AliseMatukaLiel
britānijā ieguva nepieciešamo
zumbastrenerasertifikātuunnu
mēs visi aktīvie jaunieši un ne
tikai jaunieši ar nepacietību gai
dām nodarbību sākumu jaunajā
gadā.Nodarbībasplānojamdivas
reizesnedēļā–vienudienuValkā,
otruVijciemā.
Mācītieskautkojaunuirjūsu
prāta aktīvā atpūta. Tagad, pašā
tumšākāgadalaikā,kadāradar
bi,sportošanaunpastaigassvaigā
gaisā vakara pusē nevilina, mā
cībasiriespējauzpārisstundām
ieiet citā realitātē. Tā nav seriālu
un šovu pasaule, tā ir sava gara
un prāta vēl neapzinātā daļa un
durvis uz to ierūsējušas (lasi: at
kal sākt mācīties grūti!), bet vē
lākaisprieks,kaESTOVARU,ar
uzvijuatmaksāspūliņus.
Priecīgus Ziemassvētkus jums
un gaidām jūs mūsu kursos!v
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Valkasmuzeja
ekspozīcijupapildinās
arJ.Cimzesvaskaﬁg ūru
Teksts: LigitaDrubiņa

V

alkasnovadpētniecībasmuzejs20.decembrīplkst.13.00
noslēdzJ.Cimzes200gadiarsenlolotasieceresīsteno
šanu – ekspozīcija «Vidzemes draudzes skolu skolotāju semi
nārsuntāaudzēkņukultūrizglītojošādarbība»tiekpapildināta
arLatvijasunIgaunijasizglītībasunkultūrasunlatviešukora
mūzikaspamatlicējaJāņaCimzesvaskafigūru.Pargodušim
notikumamtiekrīkotssvinīgspasākums.
Vaskafigūratapusino2013.gadamaijānotikušajāXILielajā
labdarības Robežtirgū savāktajiem līdzekļiem, privātpersonu
ziedojumiem novadpētniecības muzejā un Valkas novada do
mespiešķirtajiemlīdzekļiem.
J.CimzesvaskafigūruveidojatēlnieksKārlisAlainis.
Visiziedotājiunarīcitiinteresentitieklaipniaicinātiuzpa
sākumu Valkas novadpētniecības muzejā Valkā Rīgas ielā 64.
Tuvākainformācijapartālr.64722198.
XILielārobežtirgusLabdarībasloterijasatbalstītāji:SIAVal
kasmeliorācija,VeikalsKameja,SIAArka+,ValkasMD,Valkas
aptieka, IU Skoders, Valkas pamatskola, Valkas pamatskolas
mājturībasskolotājsAndrejsRācenisun9.klašuskolēni,Gaļina
Villa,SigitaZariņa,RutaŽubule,Elston,EFNBaltija,Gjensedi
ge apdrošināšana, Veikals Freko, Juris Ganinš, Salons Astra,
Valkas novadpētn iecības muzejs, Kodak fotocentrs, Vivo me
žamundārzam,VeikalsLatvijaspreces,BiedrībaAtbalstsVal
kai,SIAArodapart neri,VeikalsMix,ValkasnovadaIzglītības
pārvalde,Valkaskultūrasnams,SIAViršiA,BiedrībaValkas
ﬂorbols,SIAPepiRer,SIAPedelīte,TLMSSaulīte,AijaCimdi
ņa,SIAK,VeikalsTOP,AidaMiķelsone,ValdisRogainis,Pūres
dārzn iecība,LaikrakstsZiemeļlatvija,Z/SLēpes,Kārķuskola,
Ērģemesskola,SIALLKCValkasnodaļa,SIACellīšiunpart ne
ri, Iveta Markova, SIA Valdis un veikals Mājai un dārzam,
Dzint raAuzāne,VentsZālītis,Ņ.Blūmasārstnieciskikosmētis
kaissalons,SalonsPauze,SarmīteVilciņa,Valgaspilsētasdo
me,Valgaspilsētasvalde,Valgaskultūrasuninterešucentrs,
ValgasPatriotiskāsaudzināšanaspastāvīgāekspozīcija,Valgas
apriņķaattīstībasaģentūra,VeikalsSELVER,ASATRIAEESTI,
HeshburgerValga,Valgasapriņķavaldeunpašvaldībusavie
nība,Valgasslimnīca,HotelMetsis,LaikrakstsValgamaalane,
AuraakvaparksTartu,AhhaazinātņucentrsTartu,Valgasap
riņķaProfesionālāsizglītībascentrs,SerenoReisid,Pühajärve
SPA,Voorimehepubi.v

Augstvērtīga literatūra
Valkas novada bibliotēkās
Teksts: LīgaRozīte, Valkas novada Centrālās bibliotēkas lasītāju
apkalpošanas nodaļas vadītāja

2

014.gada nogalē Valkas novada
bibliotēkās ar VKKF finansēju
munonākusigrāmatuuncituizdevu
mukolekcija,kuratikaiegūtapiedalo
tiesLatvijasBibliotekārubiedrībasun
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izslu
dinātajā projektu konkursā «Augst
vērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra
bibliotēkās».Šīkonkursaietvarostika
saņemtilabiizstrādātiprojektapietei
kumiarpamatojumugrāmatukolek
cijas
nepieciešamībai,tādēļtikanolemts
Kultūrasministrijaspiešķirtoslīdzek
ļus(20469EUR)programmas«Publis
kobibliotēkukapacitātesstiprināšana
grāmatuuncituizdevumuiegādena
cionālāsidentitātesunsabiedrībassa
liedēšanas veicināšanai» sniegt tām
bibliotēkām,kurasveiksmīgipiedalī
jāspirmajākonkursā,taiskaitāirarī
ValkasnovadaCentrālābibliotēka.
Janvārī Valkas novada bibliotēkās
lasītājiembūspieejamasšajāprojektā
iegūtāsgrāmatas.Kolekcijasastāvno
27 izdevumiem, un tā tiks sadalīta
starpmūsunovadabibliotēkām.

Vairākasgrāmatasveltītaslatviešu
māksliniekiem: Konrādam Ubānam,
Johanam Valteram, Aleksandrai Beļ
covai,MarkamRotko,JāzepamPīgoz
nim, kā arī albums «Portrets Latvijā
19.gs». Vērtīgi izdevumi kultūrvēstu
rē: Vivantas Volkovas «Latvijas diev
nam i», Lauku Avīzes izdot ie «Liep 
upesmuiža»,«Latvijasnovadudārgu
mi», «Mūsdienu kultūras stāvokļi».
Brīnišķīga, ilustrēta Jāņa Rozes apgā
da grāmata «Pasakas par mīlestību»,
ļoti noderīgs būs «Latviešu romānu
rādītājs1873.2013.».Vēsturespētnie
kiemnoderēsGundaraCeipes«Dieva
tautas dzimšana: par latviešu nācijas
formēšanās procesiem 18.gs.», Jāņa
Čakstes«LatviešiunLatvija:kādalat
viešabalss»,EdvīnaBrūveļa«Latviešu
lidotājizemsvešiemkarogiem»,kāarī
PaulaBankovskaromāns«18»unAr
vīdaJozaita«Rīga–citacivilizācija».
Ar visiem šīs kolekcijas izdevu
miemvaratiepazītiesbibliotēkasmā
jaslapāhttp://vpb.valka.lv/.
Laipnigaidītivisiesošieuntopošie
lasītāji.v

Valkas novada Centrālās bibliotēkas
krājumu papildinās faksimilizdevuma
«Terra Mariana» kopija

Pēdējābrīdī

Nākamgad Valkas brīvdabas
estrādē notiks deju lieluzvedums
«Pavasara nakts mistērijas»
Teksts: ZaneBrūvere

2

015.gada 23.maijā plkst. 21.00
Valkas brīvdabas estrādē no
tiks vērienīgs koncertuzvedums.
Divdesmit seši Latvijas izcilākie de
ju ansambļi izdejos senā Tālavas no
vada «Pavasara nakts mistērijas» par
gadu simtos saglabātām ģimenis
kām tradīcijām un senās Valkas
puses pavasara ierašām.
Lieluzveduma radošā komanda
ir horeogrāfe un mākslinieciskā va
dītāja Gunta Skuja, horeogrāfi Taiga
Ludborža, Ieva Adāviča, Jānis Pur
viņš. Skatuves noformējumu veidos
scenogrāfs Ivars Noviks.
Idejas autors un režisors Aivars
Ikšelis at klāj, ka uzvedumā dejas
va lodā runās par mīlestību pret sa
vu ģimeni, dzimtajām mājām, dar
bu un senajām tradīcijām.
«Pavasara nakts mistērijas»

stāsta galvenie varoņi ir vidzemnie
ku ģimene. Tas būs stāsts kā «saulei
rietot, pavadām Jurģu dienas un sa
gaidītām caur nakts mitoloģiskiem
piedzīvojumiem saullēktu kopā, jo
saulei lecot, būs Lielais Valkas (lo
pu) tirgus un izpriecas Blusu kro
gā», stāsta Aivars Ikšelis.
Ik viens redzot un izdzīvojot
«Pavasara nakts mistērijas», nonāk
uz brīdi ģimenes dzīves ierašu ritu
ālu pasaulē.
«Lai izbaudītu šo rituālu, ir sva
rīgi to izprast un pieņemt, jo, kad
Tu visu saproti, parādās iekšējā
pārliecība, «ka viss mainās uz la
bu». Ir daudz vieglāk katrā notiku
mā redzēt likumsa karības, būt elas
tīgam un ļauties, ļauties, ļauties...»
– tā par gaidāmo vērienīgo notiku
mu stāsta idejas autors Ikšelis. v

J

Teksts: LīgaMežule, galvenā bibliotekāre
Publicitātes foto

anvārī Valkas novada Centrālā
bibliotēka saņems faksimilizde
vuma«TerraMariana»kopiju,kasbūs
vienīgā Valkas, Strenču un Smiltenes
reģionā. Albumu bibliotēkai dāvina
LatvijasNacionālābibliotēka.
Faksimilizdevuma oriģināls ir
īpašs,jotasirizgatavotsRīgā1889.ga
dāunkalpokāunikālsvēsturesavots.
Tajāiriekļautsapjomīgsvizuālaisun
tekstuālaismateriālsparLivonijaspi
līm,pilsdrupām,baznīcām,senudiž

ciltīgudzimtuģērboņiem,zīmogiem,
vēsturiskām personībām, kā arī seno
sudraba un zelta monētu nospiedu
mi.
Albums kalpos kā vērtīgs izziņas
materiālsvēsturespētniekiem,kāarī
tiem, kurus interesē tieši Livonijas
vēsture.
Projekts«Albuma«TerraMariana»
faksimilizdevuma izdošana» īstenots
par Latvijas Nacionālās bibliotēkas
budžetalīdzekļiem.v
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Saziedo naudu Valkas Meklē šautuves vadītāju
sociālajam namam
V
Teksts: SolvitaMezīte

29.

novembrīaizvadītsgarīgās
mūzikaskoncertsJ.Cimzes
Valkasmūzikasskolā,kuruzstājās
Septītās dienas adventistu jaunie
šukoris«Gaismasceļā»,vīrukvar
tetsnoValmierasdraudzes,kāarī
ValkasunSmiltenesdraudzesbēr
ni. Diriģents Mārtiņš Subatovičs
daudzkārt uzrunāja klausītājus ar
pateicībasvārdiemDievam.
Labdarības koncertā savāktos
271,68eiroparedzētsziedotValkas
Sociālamnamam–dažādupalīglī
dzekļuiegādei.
Pēc koncerta, saņemot ziedus,
skolasdirektorsJānisLudbergsat

zina, ka koncertā esot sajutis, ka
mūzikanākusinosirds.ArīValkas
novada domes IKSJ nodaļas vadī
tājs R.Rastaks neslēpa gandarīju
mupardzirdētounsajusto.Patei
cībasvārdusarziediemunnelielu
dāvaniņunoValkasSDAdraudzes
mācītāja A.Zēmeles saņēma šī pa
sākuma sponsori un atbalstītāji:
SIA«PepiRer»,Valkasnovadado
me, ziedu salons «Elston», Reinis
DoršsunSIA«Minty»meitenes,kā
arīikviensklātesošaisziedotājs.
Dzirdēt kori varat arī sociālajā
tīklā: https://www.youtube.com/
watch?v=DWkkb0kFTkA, savu
kārt vīru kvartetu http://www.
valm ier a.adv ent ist i.lv/?pag e_
id=581v

ZAAO klientiem izsūtīti 2015.gada
pakalpojumu kalendāri un aprēķini
Teksts: Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

S

IAZAAO(ZAAO)irsākusi
izsūtītklientiemnākamāga
da atkritumu izvešanas kalendā
rusgansadzīves,ganšķirotoatkri
tumu konteineru tukšošanai. Pri
vātpersonas un juridiskās perso
nas saņems arī informāciju par
plānotajiemmaksājumiemparne
šķiroto atkritumu konteineru tuk
šošanu.
2015.gada sadzīves atkritumu
izvešanas kalendārs ietver infor
mācijuparkatraklientaadresēat
rodošā konteinera tukšošanas da
tumiem. Kalendārā ir arī īpašas
atzīmes ar EKO somu tukšošanas
datumiem,jaklientsšopakalpoju
mu izmanto. Kalendārs ietver in
formāciju arī turpmākai veiksmī
gai sadarbībai atkritumu apsaim
niekošanas jautājumos – līguma
noslēgšanas nosacījumi, grafiku
maiņas iespējas, izmaiņu pieteik
šana līgumā, SMS pakalpojumu
piedāvājums, elektroniskā klientu
pašapkalpošanās norēķinu sistē
ma,saziņasiespējas.Šķirotuatkri
tumu izvešanas kalendāra infor
matīvajā sadaļā ietverta grafiska
un tekstuāla pamācība, kas ļauj
precīzi izprast, kādi atkritumi ir
nododami otrreizējai pārstrādei
un cik daudz dažādu iespēju ZA
AOpiedāvābezmaksasšķirotoat

kritumuveidusavākšanai.
Klientiem reizē ar kalendāru
tieksūtītsaprēķinsjebinformācija
parveicamajiemmaksājumiem,at
sevišķiizdalotsummuparsaņem
tajiem pakalpojumiem 2014.gadā,
kāarīplānotomaksuparpakalpo
jumiem 2015.gadā. Atgādinām, ka
ikgadējā rēķina summas apmēru
varregulētpašiklienti,ganizvēlo
ties atkritumu konteineru veidu,
gandaudzumu,gantotukšošanas
biežumu. Lūgums klientiem sav
laicīgi pieteikt vēlamās izmaiņas
konteineru tukšošanas grafikos
(tālr.64281250,epastszaao@zaao.
lv),laiuzņēmumsvarētunodroši
nāt maksimāli efektīvu maršrutu
plānošanu.
ZAAO aicina klient us izvērtēt
iespējuatteikt iesnopapīraformā
ta informācijas saņemšanas pa
past u, lai taupīt u dabas resursus
untāvietāizmantotvairākutūk
stošuklient ujauizmantotoZAAO
klient u pašapkalpošanās sistēmu,
kasdarbojascauruzņēmumamā
jas lapu www.zaao.lv. Izmantojot
minēto sistēmu klients jebkurā
laikāvarpiekļūtsaviemdat iem–
saņemtopakalpojumusarakstam,
norēķinu stāvoklim, konteineru
tukšošanasgrafikam,kāarīveikt
maksājumus.v

alkasnovadadomemek
lēcilvēku,kuramintere
sēšaušanassportsunkuršvēlē
toskļūtparmodernasšautuves
vadītājuunšaušanassportain
struktoru,irgatavsmācītiespats
un mācīt citus šā sporta veida
interesentus.
Darbības pamatuzdevums –
attīstītunpopularizētšaušanas
sportu, piesaistot un trenējot
sportistus, organizējot sacensī
bas un piedaloties tajās ar ko
mandu,veidojotšaušanasspor
taklubu.
Lai ieņemtu minēto amatu,
jābūtvismaz21gadavecumam.
Priekšrocība pretendentam,
kuršatbilstkādamnošiemkri
tērijiem:
–vismaztrijugaduizdienakā
dā no Aizsardzības ministrijas
vai Iekšlietu ministrijas sistē
mas iestādēm, kā arī iegūta
pirmā sporta klase attiecīgajā
šaušanassportaveidā;
– iegūta sporta meistara vai
sporta meistarkandidāta kvali
fikācija attiecīgajā šaušanas
sportaveidā;
–pabeigtaapmācībanormatīva
jos aktos izglītības iestāžu un
programmu akreditācijas jomā
noteiktajā kārtībā akreditētā
profesionālāsievirzessportaiz
glītības iestādē, kura īsteno kā

du no licencētām profesionālās
ievirzes sporta izglītības prog
rammām ar šaušanu saistītā
sporta veidā, kā arī iegūta vis
mazpirmāsportaklasearšau
šanusaistītāsportaveidā;
– pēdējos piecus gadus darbo
jieskāšaušanasinstruktors;
–vismazpiecugadumednieka
stāžs(jākārtošaušanasinstruk
torasertifikācijaseksāmens);
–pēdējāgadalaikāapgūtiSpor
ta likumā noteiktajā kārtībā at
zītāsaršaušanusaistītāsattiecī
gāsportaveidasportafederāci
jas organizētie šaušanas sporta
veidainstruktorukursi(nema
zākkā40stundas)(jākārtošau
šanas instruktora sertifikācijas
eksāmens).
Neatbilstība augstākminēta
jiemkritērijiemnebūsšķērslis,ja
irpatiesavēlēšanāsdarītšodar
bu,joiriespējamsmācītiesšau
šanas sporta veida instruktoru
kursos un saņemt šaušanas in
struktorasertifikātu.
PieteiktiesValkasnovadado
mes personāla nodaļā, Valkā,
Semināra ielā 29, tālrunis
64722000,28632770,epasts:liga.
metuzale@valka.lv.
Sīkākuinformācijuiespējams
iegūt: kristine.karole@valka.lv,
tālrunis25771165.v
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«Vinnija Pūka Ziemassvētki»
Valkas pilsētas kultūras namā
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KultūrasDZĪVĒ

Teksts:LīgaPandalone, Valkas pilsētas kultūras
nama kultūras metodiķe

vētdien, 28.de
cembrī plkst.
16.00 Valkas pilsētas
kultūras namā – jau
niešu elki muzikālā
izrādē «Vinnija Pūka
Ziemassvētki».
«Ir aizraujoši ie
justies maza lācēna
lomāunizprastviņa
domugraudus,»saka
daudzumeiteņuelks
unpopulārātelevīzi
jasšovaO!Kartesska
tuve uzvarētājs Mār
tiņš Ruskis. Viņš ko
pāarcitāmtelevīzijas
šovu zvaigznēm Ka
šeru, Madaru Grēge
ri un latviešu bīberu
Rihardu Bērziņu ap
vienojušies, lai Zie
massvētkos bērniem
dāvātu muzikālu iz
rādi «Vinnija Pūka
Ziemassvētki». Jauno
zvaigžņu kompānijai
pievienojusiesarīko
lorītā skatuves māk
slinieceJolandaSuvorova.
Ko Vinnijs Pūks un viņa draugi dara Ziemassvētkos? Pro
tams–rotāeglītiungaidadāvanas!Betkodarīt,jakādsnegants
ļaundarisirieplānojisnozagtviņurotātoeglītiunarīpašusZie
massvētkus?VinnijsPūks,tīģeris,sivēnsunēzelītisirpārlieci
nāti,kakautkotāduvienkāršinedrīkstpieļautundodasniknā
cīņā pretim Ziemassvētku nolaupītājiem! Vai šogad Ziemas
svētkitiksizglābti?VinnijsPūksaicinavisus,kasticZiemas
svētkubrīnumam,apmeklētbērnuunjauniešumuzikāloizrādi
unpievienotiesviņamgrūtajāZiemassvētkuglābšanasmisijā!
Muzikālāizrāde«VinnijaPūkaZiemassvētki»būsskatāma
Latvijas lielākajās pilsētās decembrī un janvāra sākumā. Izrā
desrežisorsirAndrisBulis(Mūzikla«Dzimušimūzikai»reži
sors). Izrādē skanēs iemīļotas Vinnija Pūka un Ziemassvētku
dziesmas,kāarīpopulārijauniešuhiti.
IzrādesproducentsNiksVolmārsirgandarīts,kašajosZie
massvētkos izdevies iedzīvināt vienu no bērnības mīļākajiem
stāstiem–paromulīgolāciVinniju,draudzīgosivēnu,vieglprā
tīgo un trakulīgo Tīģeri un grūtsirdīgo Ēzelīti Īā. «Mēs bijām
pārsteigtisaprotot,kalīdzšimnevienampasaulēnebijaienāku
siprātādoma–pasakuvaronimVinnijamPūkam,kuruiemīļo
juši miljardiem bērnu visā pasaulē, nepieciešams radīt stāstu
parviņapiedzīvojumiemZiemassvētkos.Untāradošāunaiz
raujošāsadarbībāartalantīgoAndriBuliirradusiesmuzikāla
izrāde».
Galvenās – Vinnija Pūka lomas atveidotājs Mārtiņš Ruskis
saka:«Šādāprojektāpiedalospirmoreizi.Varuteikt,kairļoti
interesanti un noteikti šis svētku laiks man paliks atmiņā uz
ilgulaiku.Irpatiesiaizraujošinedaudzatgrieztiesbērnībā,pār
lasītVinnijuPūkunujauarpieaugušacilvēkaacīm,unpēcla
sīšanasiejustiesmazalācēnalomāunizprastviņadomugrau
dus».
Iespaidosparizrādidalāsarītīģeralomasatveidotājs,atrak
tīvaisšovmensKašers:«Protams,arīesbērnībāesmuuzaudzis
arstāstuparVinnijuPūku.Manviņšļotipatika,betvienmēr
mans otrs mīļākais varonis aiz Vinnija ir bijis Tīģerītis. Tādēļ
esmuļotipriecīgs,kašajāizrādēmaniruzticētatīģeraloma,jo
tā ļoti atbilst manai personībai! Tīģeris nav nekāds mierīgais,
viņširenerģijaspilnsuntraks,unesļotiiejūtosšajālomā.Tā
pat,esmupriecīgsjauotroreizistrādātarrežisoruAndriBuli
unsolistiem,arkouzstājāmiesšovā«O!Kartes Skatuve». Mēs
esamlabakomandaunprieks,kaatkalvarambūtuzskatuves
kopā!»
Biļetes: http://www.bilesuparadize.lv/events/perf/8681, Bi
ļešuparadīzestirdzniecībasvietāsunkultūrasnamakasē.
Biļešucenas:3;4;5un6eiro.v

KultūrasDZĪVĒ:MUZEJS
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Valkas novadpētniecības
muzeja Izstāžu zālē

o 2014.gada 5.decembra līdz
2015.gada 5.februārim grupas
«Pazarh»darbuizstāde«Desmitgadu
mirklis. Viss un Mūzika». Izstādes at
klāšana5.decembrīplkst.17.00.
Mūzika aizpilda Formu līdz malai, līdz
Virsotnei,
papildinot trūkstošo, pasargājot no uzspiestā...
Kad Mūzika ietērpjas Melodijā un skaņās, —
kā Varavīksnē, Mī lestī ba ieelpo.

«Pazarh»—tāirdomubiedrugru
pa no Latvijas, Gruzijas un Krievijas,
kojaudaudzusgadusvienoradošums
tāvisdažādākajāsizpausmēs.
Kā izstādes ievadā norāda paši au
tori—grupasnosaukumamnavnekā
kopīgaarvārdiemvaiapzīmējumiem.
«Pazarh»(«Пазарх»)—tasirkautkas,
kaspēcskanējumavislabākatspoguļo
mūsudarbībuuncentienus.Mūsura
došāsizpausmesirļotidažādas—sā
kotnogleznāmlīdzpatkokaskulptū
rām.
Pamatāmūsupirmajaiizstādeibija
Altaja skiču sērija. 1999.gada augustā
Novosibirskā tika izstādīti panno, ba
tikasdarbi, pastelisun filcs. Līdzšim
grupa ir sarīkojusi izstādes Tbilisi,
Rīgā,Daugavpilī,Krimuldā,Vladivos
tokā,Dienvidsahalīnā,Nahodkā,Mas

kavā,Vladimirā,Valkāuncitur.
Līdztekus izstāžu darbībai mēs ra
dam ikonas, baznīcu projektus, inter
jerapriekšmetusunpatbērnušūpulī
šus.
Grupas māksliniecisko rokrakstu
varētu dēvēt par Bērna realitāti, kura
iemūžināta formā. Izstādes ietvaros
skatītājstiekaicinātsveidotdialoguar
izstādītopriekšmetu.
Mūsudarbosīpašisvarīgairmate
riālakvalitāte,tādēļsavosdarbosmēs
izmantojamtikaidabiskusmateriālus
—akmeni,koku,vilnu,zīduunmetā
lu.
Tākāgrupādarbojasdažāduprofe
siju pārstāvji, tas ļauj pieskarties Tē
mām, kuras pieprasa Notiekošā jēgas
vaidziļuma«apjomīgu»izpratni.
2005.gada 3.decembrī notika mūsu
pirmā iepazīšanās ar novadpētniecī
basmuzejuunValkaspilsētasiedzīvo
tājiem.Šodienmēsgribamveiktvizuā
loapkopojumuparpadarīto,un,neti
kaicaurpriekšmetu...
Irjēgas,līdzkurāmarvārdiemne
aizsniegsies.
Pirmdienās – piektdienās no plkst.
10.00 līdz 17.00, sestdienās no plkst.
10.00līdz16.00.
Ieejasmaksa:€0,71;pensionāriem,
studentiem,skolēniem€0,28.v

Izsludina konkursu jaunajiem
estrādes solistiem un deju
grupām «Bordertown beat»
Teksts un foto: ZaneBrūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

J

aunieestrādessolistiundejugru
pas aicinātas pieteikt dalību
Starptautiskajājauniešuestrādessolis
tu un deju grupu konkursā «Border
townbeat»,kasnotiks2015.gada7.un
8.februārīdvīņupilsētāsValkāunVal
gā.
Konkursu organizē sabiedriskā la
bumaorganizācija–biedrība«Atbalsts
Valkai» sadarbībā ar Valkas novada
domi,Valgaspilsētasvaldiunstudiju
«Joy»(Igaunija).
Konkursagalvenaismērķisirpopu
larizētunstiprinātstarpvalstuattiecī
basestrādesmūzikasundejasjomā.
Pasaulēirtikaisešaspilsētas,kuru
centru šķērso valsts robeža. Viena no
tāmirLatvijaspilsētaValka,otra–cie
ši blakus esošā Igaunijas Valga. Tieši
tāpēc konkursam izvēlēts nosaukums
–«Robežpilsētasritmi»,informēpasā
kumaorganizatori.
Valkas novada domes priekšsēdē
tājs Vents Armands Krauklis akcentē,
kaValkāunValgāirspēcīgasestrādes
mūzikasundejutradīcijas.Spilgtspie
mērsabuvalstusadarbībaišajājomāir
starptautisku atzinību guvusī Valgas
dejustudija«Joy»,kurālatviešidarbo
jušiesgankāpedagogi,gankādejotāji.
«Izcilisolistiiraugušiabāspusēs,tādēļ
loģiski,kaplašākunjaunākvalitātēat
jaunosim konkursu «Bordertown be
at»», stāsta Vents Armands Krauklis.
«Mērķisirizveidotlielamērogastarp
tautiskupasākumu.Šobrīdjauzināms,
ka konkursā piedalīsies vismaz trīs
valstupārstāvji».
Konkursantu dalības vecums – no
14līdz20(ieskaitot)gadiem.Visidalīb
niekiunviņupedagogisaņemsbalvas.

Kopējaisbalvufondsbūs2000eiro.1.,
2., 3.vieta katrā kategorijā iegūs nau
das balvas, apliecinājuma diplomus,
solisti saņems iespēju ierakstīt dzies
masskaņustudijā,dejukolektīvi–pro
fesionālavideoklipadejasfilmēšanu.
«Konkursa finālu varēs redzēt Lat
vijastelevīzijāun,iespējams,arīIgau
nijā,kasjaunajiemdalībniekiemirļoti
svarīgi»,atklājaKrauklis.«Tāpatdalīb
niekiem būs interesantas meistarkla
sesprofesionāļuvadībā.Pasākumsbūs
spraigsuninteresantsganskatītājiem,
ganklausītājiem.»
Dalībnieki 1.kārtas atlasei aicināti
līdz 2015.gada 20.janvārim iesūtīt aiz
pildītukonkursantapieteikumaanke
tu, profesionālo CV un priekšnesuma
parauguelektroniskāformātāuzadre
siliga.snuka@valka.lv.
Uz II konkursa kārtu dalībniekus
izvirzīsprofesionālažūrija.Rezultātus
paziņos3dienulaikā.Konkursanoli
kums ir publicēts Valkas novada mā
jaslapā.
Konkursa organizētāju kontaktin
formācija: Valkas pilsētas kultūras
nams,liga.snuka@valka.lv,liga.panda
lone@valka.lv un studioyoy@yandex.
comv
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Mobilais mamogrāfs
Teksts: JolantaSelezņeva, SIA «Veselības
centrs 4» mobilo mamogrāfu projekta
pacientu koordinātore
ievietestiekaicinātasveiktkrūšuizmeklēju
mus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies pie
Valkasģimnāzijas,Raiņaielā28A5.janvārī.
UzmamogrāfapārbaudiizbraucTIKAIpēcie
priekšējapieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstulinoNacionālāveselībasdienestaValstsskrī
ninga programmas iet varos izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus
kopšiesūtīšanasdatuma).
Arģimenesvaiārstējošaārstanorīkojumu–iz
meklējumsmaksāEUR2,85.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkoju
mu,kuramNAVlīg umattiecībuarNacionālovese
lībasdienestu–PARMAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un
27866655(lūg umssagatavotpersonaskoduuntele
fonanumuru).
Sīkākainformācijawww.mamografija.lvvaiuz
epastuinfo@mamografija.lvv

S

Ir tevī Saule
Tāpēc viss kļūst gaišs.
(O.Vācietis)

Valkas pilsēta

Mikhails Fomins 01.01., Ņina Smirnova
02.01.,RūtaCelmiņa02.01.,TatjanaKašleva
03.01., Sergejs Zubarevs 03.01., Valdis Va
nags04.01.,OskarsTočs05.01.,VeltaPēter
sone05.01.,MargaritaHohlova07.01.,Vera
Pukšina08.01.,IngaIgaune09.01.,AntaStil
biņa09.01.,InitaJuhņeviča10.01.,ŅinaĻaļi
na 11.01.,LidijaRatniece13.01.,TamāraEl
ziņa 13.01., Valentīna Narivončika 14.01.,
Margarita Kronberga 14.01., Rūta Kārkliņa
14.01.,RūtaFreimane14.01.,LolitaKauliņa
17.01.,IvansKozlovs17.01.,SkaidrīteBrah
mane 18.01., Jeļena Grudova 18.01., Imants
Virsis 18.01.,OlgaKondratjeva19.01.,Vera
Larina 19.01., Janīna Ļistaka 20.01., Aina
Opaļko 20.01., Jānis Bērziņš 20.01., Daiga
Graudiņa21.01.,EgonsKoškulis21.01.,Ēri
ka Tannenberga 22.01., Ludmila Pikaļeva
23.01.,OļegsHazovs25.01.,ŅinaMakarova
26.01., Zinaida Smuļeva 26.01., Anita Koz
lovska 27.01., Andrejs Mirkšs 27.01., Aija
Putne28.01.,IvarsLapkovskis30.01.,Nataļ
ja Volkova 30.01., Gatis Pulks 30.01., Velta
Kurčevska31.01.,AigarsLaurinavičus31.01.,
AidaPetroviča31.01.,KārlisAlbergs31.01.,
AnnaTroﬁmova31.01.

Ērģemes pagasts

Jānis Ķībers 01.01., Vizma Kušķe 03.01.,
GuntisZēmelis20.01.,VelgaKariņa22.01.

Kārķu pagasts

Milda Karole 05.01., Bernardīna Bērziņa
14.01., Dzintars Gaidlazda 18.01., Mirdza
Vilka 20.01., Antoņina Vīlistere 25.01., Vil
nisVeinbergs27.01.

Valkas pagasts

Arnis Rudītis 05.01., Guntis Bašķis 11.01.,
LidiaMikhaylovskaya12.01.,IvansIvanovs
17.01.,MāraTomiņa22.01.,AntoninaZinko
va27.01.

Vijciema pagasts

Art ursRagže01.01.,ArnoldsŠics01.01.,Bo
riss Fjodorovs 10.01., Arnolds Krūmiņš
16.01., Agrita Jēkabsone 20.01., Jānis Lotiņš
21.01.60.,AinaLauciņa28.01.

Teksts: ZaneBrūvere

o13.decembraTālavas
ielā 7 – 30, Valkā pa
N
cientu pieņemšanu uzsācis

ausu, kakla un deguna ārsts.
Konsultatīvajākabinetāpieau
gušajiem un bērniem būs ie
spējamssaņemtganvalstsap
maksātus,ganmaksaspakal
pojumus. Pacientiem tiks no
drošinātassertificētaotolarin
gologa konsultācijas un palī
dzība.
Pieteiktiesuzotolaringolo
gakonsultācijuvarzvanotuz
SIA Balvu un Gulbenes slim
nīcu apvienības poliklīniku
Balvos pa tālruni 64507001.
Piesakoties uz konsultāciju,
lūdzam norādīt, ka vēlaties
pieteiktiespiedakterauzpie
ņemšanu Valkā. Pirmajā kon
sultācijā lora pakalpojumus
sniedza daktere Sandra Sma
la, taču turpmāk plānots, ka
pacientus pieņems dakteris

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

ratklātssabiedrībasbalsojumspar2014.ga
dalabākajiemmediķiem.IkviensLatvi
jasiedzīvotājslaikā9.decembralīdznākamā
gada15.janvārimiraicinātsnobalsotparsa
vu labākā mediķa kandidātu nominācijās
«Gadaārsts»,«Gadazobārsts»,«Gadaārsta
palīgs», «Gada māsa», «Gada vecmāte»,
«Gadafarmaceits»un«Gadafunkcionālais
speciālists».
Gadabalvamedicīnātikspiešķirtaarīno
minācijās «Gada cilvēks medicīnā», «Gada
not ikumsmedicīnā»,«Gadaslimnīca»,«Ga
dabalvaparmūžaieg uldījumumedicīnā».
Balsot var Latvijas Ārstu biedrības inter
neta mājas lapā www.arstubiedriba.lv līdz
2015.gada15.janvārim.NovienasIPadreses
parkatrunominācijuvarnobalsotvienurei
zi!
«Gadabalvumedicīnā»organizēLatvijas
Ārstubiedrība.v

teicoties Nacionālā veselības
dienestaVidzemesnodaļasat
balstam,otolaringologapakal
pojumipacientiembūspieeja
mikāvalstsapmaksātiveselī
basaprūpespakalpojumi.
«Mēs skatīsimies, cik pie
prasīts ir šis pakalpojums. Ir
jau ievadītas sarunas par to,
kavarētubrauktarīcitispeci
ālisti, kuri Valkā vai nu nav
pieejami, vai ir pieejami ne
pietiekamā apjomā», atklāja
pašvaldībasvadītājs.«Tajāpa
šā laikā mēs turpināsim sa
darbībuarVidzemesslimnīcu
–arīturirpozitīvasizmaiņas
sadarbībasjomā,jonemums,
ne iedzīvotājiem nav noteico
šais, kurš sniedz šo pakalpo
jumu,mumsirsvarīgi,kašie
medicīnas pakalpojumi būtu
uzvietas,laitiebūtukvalitatī
vi un lai mūsu iedzīvotājiem
nebūtu jātērē liela nauda un
laiks, meklējot tos citās pilsē
tās».v

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā

no 16.11.2014. līdz
15.12.2014. reģistrēti:

Uz bērnību mums mīlestība nesas,
Iz bērnības aug lielums, darbi, prāti.
(J.Poruks)

Valkas novada dome

I

Balta diena aplikusi
Lakatu melnu …
(I.Binde)

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

nozīmīgo notikumu!

Teksts: Benita Brila, SIA «Vidzemes
slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

AndrisTjunītis.Piesakotvizī
ti lūgums norādīt arī daktera
uzvārdu.
Dr.AndrisTjunītisirserti
ficētsotolaringologs,endosko
pists,irsertifikātsbronhosko
pijā. Dr. Tjunītis strādā Balvu
slimnīcā,Balvossavāotolarin
goloģijas privātpraksē, kā arī
Valmieras veselības centrā.
Kabinetu Valkā atver Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvie
nībaValkā.
«Šis ir ļoti nozīmīgs noti
kums, jo problēmas ar ausu,
kaklaundegunaārstapieeja
mībuirilgstošasuntagadšis
jautājumstiksatrisināts»,stās
ta pašvaldības vadītājs Vents
ArmandsKrauklis.«Būtībāšī
irpirmābezdelīgadomescen
tieniem padarīt pieejamākus
veselības pakalpojumus un
pieejamākusspeciālistus».
KabinetsizveidotspēcVal
kasnovadadomeslūguma,ņe
motvērāārstuspeciālistutrū
kumu novadā un reģionā. Pa

Imants Muižnieks 1.12., Milija Brikmane
27.12.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Sveicam ģimenes ar dzīvē

Nobalso par savu mediķi!

Valkā būs pieejams ausu,
kakla un deguna ārsts

Zvārtavas pagasts

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.11.2014. līdz
15.12.2014. reģistrēti:
6bērni3meitiņas:–Elza,Madara,
Beāte un3dēliņi:Ralfs,Miķelis un
Eduards.

15

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām, To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.
Nu arī tavējā mirdz!

26.novembra rītā Vidzemes slimnīcā piedzima
1000.bērniņš – valcēniete Madara.
No sirds apsveicam jaunos vecākus Sanitu un Mārci
ar priecīgo dzīves notikumu!

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

16 mirušie – Akmentiņa Aina (1936.), Ba
šeņinaOlga(1945.),BirkānsArvīds(1932.),
Cibulis Igors (1963.), Kononovs Alek
sandrs (1944.), Levina Biruta (1928.),
Liepiņš Vilis (1931.), Ozols Uldis (1940.),
PavļenkoTatjana(1959.),PavļišinsAinārs
(1987), Reiņiks Arvīds (1968.), Spirido
novs Aleksejs(1943.), Stalis Jānis(1930.),
TimkovičsVasilijs(1948.),TitovsSergejs
(1954.),VolāneHelēna(1932.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Valkas novada dome

Iespiests tipogrāﬁjā
«LATGALES DRUKA
Datorgraﬁka: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Valkas novada afišu stabs
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

Valkas novadā

Ērģemes pagastā
• 26.decembrī plkst. 9.00 Z/S «Dambīši» Vecgada
balvas izcīņa zolītē.
• 27.decembrī plkst. 19.00 pagasta pašdarbnieku te
atralizēts uzvedums «Tālās zvaigznes», pēc tam bal
le kopā ar grupu «Kreisais pag rieziens».
• 31.janvārī plkst. 18.00 Turnas tautas namā galda
spēļu čempionāta 5.kārta.

Zvārtavas pagastā
• 22.decembrī plkst. 11.00 Mierkalna Tautas namā
Pirmsskolas bērnu eglīte.
• 27.decembrī 19.00 Mierkalna Tautas namā Zvārta
vas amatierteātra «Latviānis» jaunā izrāde «Atraitņa
nedienas» (G.Grieze).

Saieta namā «Lugažu muiža»
• 31.janvārī, plkst. 18.00 Sabīnes Metus akustiskais
solokoncerts. Ieeja uz koncertu 1,00 €.

Valkas pilsētas kultūras nama pasākumi
• 19.decembrī plkst. 17.00 lielajā zālē – Val
kas pamatskolas Ziemassvētku pasākums.
• 20.decembrī plkst. 14.00 lielajā zālē – Zie
massvētku pasākums bērniem «Rūķu labie
darbi».
• 22.decembrī plkst. 15.00 lielajā zālē – Zie
massvētku pasākums: – teatralizēts uzve
dums «Ziemassvētku stāsts».
– sirsnīgs koncerts («Lauku muzikantu» ma
zais sastāvs: Inita Āboliņa un Normunds
Ķietis);
– balle kopā ar Juri Krūzi. Galdiņu rezervē
šana pa tel. 29440558 vai 29230511.

• 28.decembrī plkst. 16.00 lielajā zālē – izrā
de «Vinnijs Pūks».
• 31.decembrī plkst. 23.00 Lugažu laukumā
– Jaunā gada sagaidīšana.
• 28.decembrī plkst. 16.00 lielajā zālē – muzi
kāla izrāde «Vinnijs Pūks».
• 31.decembrī plkst. 23.00 Lugažu laukumā
– Jaunā gada sagaidīšana.
• 10.janvārī plkst. 19.00 lielajā zālē – Valkas
novada sporta laureāts 2014.
• 22.janvārī plkst. 18.00 lielajā zālē – doku
mentālās filmas «4.maija republika» seanss.
Biļete – 2 €.

Valkas novada Centrālajā bibliotēkā

• Līdz 31.janvārim – izstāde «Kalni valcē
nieša Aivara Viļumsona fotog rāfijās» un LU
Ģeoloģijas muzeja iežu kolekcija.
• No 2. līdz 31.janvārim – izstāde «Mums ir
iespēja! Esam ES prezidējošā valsts».
• No 2. līdz 15.janvārim – izstāde «Laiks esi

tu»: rakstniecei, mākslas zinātniecei Gunde
gai Repšei – 55.
• No 15. līdz 31.janvārim – izstāde «Ideju un
tehnoloģiju sintezētājs – arhitekts Gunārs Bir
kerts».

Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā

• 22.decembrī plkst. 12.00 – eglīte čaklāka
jiem lasītājiem «Kaķīša dzirnavas». Ieeja ar ie
lūg umiem.
• No 5. līdz 16.janvārim – izstāde «Mana ģi
mene un citi zvēri»: zoologam, rakstniekam
Džeraldam Darelam – 90.

• No 12. līdz 23.janvārim – izstāde «Vara
vīksne rasas lāsē»: rakstniecei Annai Saksei
—110. Zīmējumu konkurss.
• No 12. līdz 16.janvārim plkst. 14.00 – lasī
jumi «Ziedi, Čita, Muris un citi».

Svētku dievkalpojumi
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
• 23.decembrī plkst. 16.00 Evaņģēliski
Luteriskās Valkas - Lugažu draudzes
Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» svētbrīdis.
• 24.decembrī plkst. 18.00 Svētvakara
dievkalpojums.
• 25.decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Ērģemes baznīcā
• 21.decembrī plkst. 12.00 Ceturtā ad

venta dievkalpojums.
• 24.decembrī plkst. 16.00 Ziemassvēt
ku dievkalpojums.
Kārķu baznīcā
• 24.decembrī plkst. 18.00 Ziemassvēt
ku vakara dievkalpojums.
• 25.decembrī plkst. 19.00 Ziemassvēt
ku koncertu sniedz ansamblis «Sliekšņi un
griesti».
• 31.decembrī plkst. 23.30 Svētbrīdis,
Jaunā gada iezvanīšana.

eturtdien, 22.janvārī plkst. 18.00 Val
kas pilsētas kultūras namā – doku
mentālās filmas «4.maija republika» seanss.
Filma veidota Jura Podnieka studijā, sce
nārija autors ir Jānis Domburs, režisore un
producente – Ant ra Cilinska.
Dokumentālā filma «4.maija republika»
pēta demok rātijas un kapitālisma dubultspē
les kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā,
vērtē neatkarības atjaunotāju vārdus un dar
bus, varas un naudas, elites un tautas attiecī
bas, tiesiskumu un taisnīg umu, aicina saprast
atsevišķu cilvēku un visiem kopējo atbildību
pret valsti. Filmā tiek intervēti gan Augstākās
padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas
neatkarību, gan politiskie varoņi, kuriem kat

ram ir savi skaidrojumi par notikušo Latvijā.
Filmas operatori ir Uldis Millers, Uldis
Jancis un Kaspars Braķis, mākslinieks – Jurģis
Krāsons, komponists – Kārlis Auzāns, montā
žas režisore – Sandra Alksne, skaņu režisors
– Jevgeņijs Svjatovs, animatori – Dzintars Krū
miņš, Renārs Vilkaušs un Mārtiņš Veļa.
Filma «4.maija republika»  tapusi ar Naci
onālā kino cent ra, Valsts kultūrkapitāla fon
da, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta, Sandensas institūta un «IDFA
Bertha. fonda atbalstu.
Filmas treileri meklējiet šeit: https://www.
youtube.com/watch?v=I82T-khXtF8
Ieeja uz seansu – 2 eiro. v

«4.maija republika» seanss Valkā
C

SIA «Latvijas Mednieku apmācību centrs» janvārī Valkā organizē
apmācību mednieka un medību vadītāja apliecības ieg ūšanai.
Pieteikties pa tālr. 29282027.

Vijciema pagastā

• 13.decembrī plkst. 18.00 Ad
ventes noskaņu koncerts «Ie
dedz sveci mijk rēslī zilā». Pie
dalās: Ansambļi «Sabalsis»
(Bilska), «Undīnes» (Smiltene),
koris «Rondo» (Vijciems), Tau
tas deju kolektīvi no Blomes
un dejotāji no Vijciema.
• 20.decembrī plkst. 16.00 te
atralizēts Ziemassvētku uzve
dums pirmsskolas vecuma
bērniem ar vecākiem «Zaķa

Jeppes un Vilka Tūtiņa Zie
massvētku tango». Vijciema
pagastā deklarētiem bērniem
saldumus dāvina Valkas nova
da dome.
• 27.decembrī plkst. 22.00 bal
le «Gadu pavadot» kopā ar
grupu «Bruģis».
• 2.janvārī plkst. 17.00 latvie
šu mākslas filma «Modris», re
žisors Juris Kursietis.

Kārķu pagastā

• 20.decembrī plkst. 16.00 tau
tas namā– pasākums pirmsko
las vecuma bērniem «Rūķu la
bie darbi».
• 21.decembrī plkst. 9.00 tau
tas namā – zolītes čempionāts.
• 26.decembrī plkst. 19.00 tau
tas namā – pašdarbības kolek
tīvu Ziemassvētku koncerts,
plkst. 22.00 – balle.
• 1.janvārī plkst. 00.30 – Jaun
gada balle kopā ar vietējiem

muzikantiem.
• 4.janvārī plkst. 9.00 – zolītes
čempionāts tautas namā.
• 9.janvārī plkst. 18.00 – bied
rības «Ugunspuķe» pasā
kums.
• Janvārī – barikāžu laikam
veltīts pasākums (datums tiks
precizēts).
• 18.janvārī plkst. 9.00 – zolī
tes čempionāts tautas namā. v

