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Godina ļaudis, ar kuriem lepojas
Val kas no vads un valsts

Latvijas

Republi
kasproklamēšanasdie
nā, 18.novembrī Latvi
jas Valsts prezidents
AndrisBērziņšsvinīgā
ceremonijāRīgā,Meln
galvjunamāpasniedza
valsts apbalvojumus –
TrijuZvaigžņuordeni,
Viestura ordeni unAt
zinībaskrustu.Kopumāvis
augstākosvalstsapbalvoju
mussaņēma66cilvēki,tajā
skaitā divi Valkas novada
iedzīvotāji.
Saskaņā ar Ordeņu kapitula
lēmumu, par mūža ieguldīju
mumūzikasizglītībasatīstībā
Latvijā un nozīmīgu devumu
kultūrvidessaglabāšanāunat
tīstībāZiemeļvidzemēilggadē
jais Jāņa Cimzes Valkas Mūzi
kas skolas direktors, flautas
spēles, saksofona spēles un si
taminstrumentu spēles peda
gogsGUNTISFREIBERGSti
ka iecelts par Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieku. Savukārt,
par lielo personīgo ieguldīju
mu uzņēmējdarbības veicinā
šanā Ziemeļlatvijas reģionā,
īpaši Valkas pilsētas un nova
daatīstībāuzņēmējs,SIA«PE
PI RER» valdes priekšsēdētājs
IMANTS ŠTEINS tika iecelts
parAtinībaskrustavirsnieku.

18.novembrī–LatvijasRe
publikas proklamēšanas ga
dadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā Valkas kultūras
namā ar Valkas novada domes Atinības rakstiem ap
balvoja10cilvēkusparnozī
mīgiem sasniegumiem taut
saimniecības,izglītības,vese
lībasaprūpes,kultūras,spor
ta, nevalstisko organizāciju
un pašvaldības darba jomās,
kāarīparieguldījumunova
daatīstībāunpopularizēša
nā.Saskaņāarnovadadomes
25.oktobra lēmumu Atinī
basrakstussaņēma:
• Sandra Aleksejeva, BMX
riteņbraucēja,LondonasOlim
pisko spēļu dalībniece – par
lieliskiem sasniegumiem sportā;
• Valve Āboliņa, Ērģemes
pagasta Omuļu bibliotēkas
vadītāja – par mērķtiecīgu,
radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas
«Omuļi» nemateriālā kultūrasmantojumasaglabāšanā;
• Dzidra Švarte, Ozolu pa
matskolasdirektore– par ieguldījumubērnuunjauniešu
izglītošanā un audzināšanā,
parizglītībasunkultūrasvidessaglabāšanunovadā;
• Pēteris Cābulis, kurš Kār
ķu skolēniem māca biškopī
bas iemaņas un aprūpē sko
lasbišudravu–parieguldī-

jumudarbāarKārķupamatskolasskolēniem,mācotbiškopības iemaņas un kopjot
skolasbišudravu;
• Dairis Students, Ērģemes
pagasta autobusa vadītājs –
parlabu,apzinīgudarbu;
• Mārtiņš Kreilis, Ērģemes
pagastaZ/S«Dambīši»vadī
tājs,lauksaimniecībaspakal
pojumukooperatīvāssabied
rības«Ērģeme»valdespriekš
sēdētājs – par veiksmīgu
saimniekošanu Ērģemes pagastā;
• Ivars Zalužinskis, SIA
«Vārpas 1» valdes priekšsē
dētājs–parieguldījumuValkasnovadaattīstībā;
• Imants Šteins, SIA «PEPI
RER»valdespriekšsēdētājs–
par ieguldījumu Valkas novadaattīstībā;
• Jānis Biezais, SIA «Valkas
Meliorācija»valdespriekšsē
dētājs–parieguldījumuValkasnovadaattīstībā;
• Vita Boša, Valkas novada
domesCentralizētāsgrāmat
vedības grāmatvede – par
profesionāludarbapienākumu veikšanu.
Svinīgāsvētkusarīkojumā
Valkasnovadadomespriekš
sēdētājsKārlisAlbergspatei
cās novada ļaudīm par pa
veikto,īpašiatīmējotAtinī
bas rakstu saņēmušo veiku
mu.
Pasākumā uzstājās Vidze
meskamerorķestris,diriģen

Konkurss «Ziemassvētki manā sētā»

Valkas daudzdzīvokļu māju
iemītnieki,kurusvienokopīgspa

citās aktivitātēs, kas padarītu līk
smākugaismasgaidīšanaslaiku.
Parpieteikšanoskonkursamlū
galms,aicinātipieteiktiesZiemas dzamsazinātiesarjauniešukluba
svētkusagaidīšanaspasākumam. «Pēda» vadītāju Rominu Meļņiku
(29472781,romina.melnika@valka.
Saulgriežu laiku konkursam lv) līdz 14.decembrim. Interesan
pieteiktodaudzdzīvokļumājupa tākie budēļu sagaidītāji tiks godi
galmusieskandināsbudēļi–dzies nāti pie izrotātās eglītes Lugažu
mudraugukopa«Nāburgi»,savu laukumā kādā no Saulgriežu pa
kārtnamuiemītniekiaicinātisav sākumiem (laiks tiks precizēts).
starpējisadarbotiesbudēļujautrai Kopīgi padarīsim līksmāku
uzņemšanai.Kaimiņivarvienoties gaismasgaidīšanu!v
dziesmā, dejā, dzejā, maskās, vei
ZaneBulmeistare,Latvijas–
dot kopīgas dekorācijas, izrotāt
Igaunijasinstitūtamācību
pagalmaeglītivaiiesaistītieskādās
centravadītāja

Pirkt un pārdot gribētājus
aicina Ziemassvētku

tirdziņš

22.

VijolniekaRūdolfaMiķelsona,diriģentaAndraVeismaņaun
Vidzemeskamerorķestrasniegumsirbrīnišķīgadāvana
valstsdzimšanasdienā.Foto:IngunaMedne

ValkaskultūrasnamadirektoreMārīteMeļķesveicilggadējo
J.CimzesValkasMūzikasskolasdirektoruunSIA«PEPI
RER»valdespriekšsēdētājuaraugstajiemvalstsapbalvoju
miem.Foto:IngunaMedne
ta Andra Veismaņa vadībā. Meiers.Skaistaissvētkusarī
Solisti – Guntars Freibergs kojums bija brīnišķīga dāva
(marimba), Mārtiņš Circenis na novada ļaudīm valsts
(klarnete) un Rūdolfs Miķel dzimšanasdienā.v
sons(vijole).Pasākumuvadī
SandraPilskalne
ja Mārīte Meļķe un Mārtiņš

Aicinām piedalīties fotokonkursā
«Ziemassvētku gaidīšanas prieks»

Valkaspilsētaskultūrasnamsiriz
sludinājis fotokonkursu «Ziemassvēt

ku gaidīšanas prieks». Konkurss tiek
organizētsarmērķi–veidot20labāko
fotogrāfiju izstādi. Piedalīties aicināti
ganprofesionāļi,ganamatieri.
Katrspretendentsvariesniegtnevai
rākkā3fotogrāfijas,atbilstošikonkursa
nolikuma prasībām. Fotogrāfijas iesnie
dzamas digitālā formātā (CD, USB zi
batmiņa) personīgi Valkas pilsētas kul
tūrasnamā,E.Dārziņaielā8,LīgaiŠnu
kai (2.stāvā) vai pa epastu liga.snuka@
valka.lv līdz 2012.gada 27.decembrim
plkst.12.00.Iesniedzotfotogrāfijas,jābūt

norādītam autora vārdam, uzvārdam,
adresei, tālruņa numuram un epasta
adresei.
Labāko darbu atlasi veiks komisija 5
cilvēkusastāvā.Tāpieņemsarīlēmumu
par labāko fotogrāfiju, tās autoram pie
šķirot Dāvanu karti Valmieras Drāmas
teātrīLs10vērtībā.
Plašāku informāciju var saņemt pa
telefonu29230511(LīgaŠnuka).Arkon
kursa nolikumu var iepazīties www.
valka.lv,uzspiežotuzbanera«Fotokon
kurss(Ziemassvētku)».v
LīgaŠnuka,Valkaspilsētaskultūras
namapasākumuorganizatore

decembrīnoplkst.10.00līdz14.00Valkā,Lugažulaukumāpiekultūrasnamabūs
tradicionālaisZiemassvētkutirdziņšarjautrumūziku,Ziemassvētkuugunskuru,piparkūkām, karstu tēju un citiem lauku un pilsētas labumiem. Tirdziņā solījis ierasties
arīZiemassvētkuvecītisnopašasLapzemes.
Aicinām visus radošos un aktīvos zemniekus,
lauksaimniekus, mājražotājus, amatniekus un
rokdarbniekus gan no tuvienes, gan tālienes un,
protams, – arī pircējus! Tirgot gribētājus ar savu produkciju: dažādiem gardumiem, tējām,
dārzeņiem, āboliem, rokdarbiem un visu ko citu, lūdzam pieteikties pa telefonu 26488684
(Sniedze Ragže). Dalība tirdziņā – bez maksas.
Plkst.12.00 notiks izsole, kurā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti bērnu piepūšamajām atrakcijām
pilsētas svētkos 2013.gada 8.jūnijā.

Nāc un piedalies arī TU!

Valkas novada domes 25.oktobra sēdē pieņemtie lēmumi
• Galvot studentei studiju un studē
jošā kredītam AS «SEB Banka», lai no
drošinātu studijas Latvijas Universi
tātes Vēstures un filozofijas fakultātē,
galvojuma apmērs – studiju kredītam
LVL 3600 un studējošā kredītam EUR
4500 – atbilstoši Latvijas Bankas valū
tas kursam Ls/0,702804 EUR – Ls
3162,62, paredzētais apmaksas ter
miņš – 10 gadu laikā no aizdevuma
atmaksas uzsākšanas.
• Apstiprināt Stipendiju piešķirša
nas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Valkas no
vada domes priekšsēdētājs Kārlis Al
bergs.
Komisijas locekļi:
- Valkas novada domes deputāte, Iz
glītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja Unda Ozoliņa;
- Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra
Auzāne;
- Attīstības un plānošanas nodaļas va
dītāja Gunta Smane;
- Personāla nodaļas vadītāja Līga Me
tuzāle.
Noteikt, ka 2012./2013.akadēmiskajā
gadā atbalstāmās studiju program
mas ir – logopēds, sociālais pedagogs
un mūzikas skolotājs (katrā 1 stipen
diāts).
• Apstiprināt Valkas novada domes
priekšsēdētāja 2012.gada 28.septem
bra rīkojumu Nr.85-v «Par valsts bu
džeta mērķdotāciju sadali».
• Izstrādāt un iesniegt projekta ie
sniegumu «Hokeja laukuma izbūve
un peldvietas labiekārtošana Ērģemes
pagastā» ES LEADER programmas
atklāta projektu iesniegumu konkur
sa izsludinātai IV kārtai Lauku attīstī
bas programmas 2007.– 2013.gadam
pasākuma «Vietējās attīstības stratē
ģijas» ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopē
jās projekta izmaksas LVL 24200, ES
līdzfinansējums LVL 18000 vai 90%,
Valkas novada domes finansējums
LVL 2000 vai 10%. 21% PVN vai LVL
4200 nav projekta attiecināmās izmak
sas.
• Izstrādāt un iesniegt projekta ie
sniegumu «Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Zvārtavas pa
gastā» ES LEADER programmas at
klāta projektu iesniegumu konkursa
izsludinātai IV kārtai Lauku attīstības
programmas 2007.– 2013.gadam pa
sākuma «Vietējās attīstības stratēģi
jas» ietvaros apstiprinātās vietējās at
tīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējās
projekta izmaksas LVL 6660, ES līdzfi
nansējums LVL 4953,72 vai 90%, Val
kas novada domes finansējums LVL
550,41 vai 10 %. 21% PVN vai LVL
1155,87 nav projekta attiecināmās iz
maksas.
• Apstiprināt SIA «Firmus DC» iz
strādāto tehniski ekonomisko pama
tojumu «Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Kārķu ciemā, 2.kārta».
Apstiprināt investīciju projekta finan
šu plānu un pasākumus (komponen
tes). Projekta finansēšanā nodrošināt

Valkas novada domes ieguldījuma
daļu no budžeta līdzekļiem 41795,43
lati, kas veido 15% no projekta kopē
jām attiecināmām izmaksām (bez
PVN) un gatavot iesniegumu ERAF
finansējuma saņemšanai 236840,76 la
ti. Realizēt tehniski ekonomiskajā pa
matojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu tarifus. PVN nodok
ļa izmaksas finansēt, izmantojot liku
ma «Par pievienotās vērtības nodokli»
normu par priekšnodokļa atskaitīša
nu. Organizēt investīciju projekta sa
gatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informāci
jas sniegšanu un cilvēkresursus, atbil
stoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saņēmējam. Saga
tavoto projekta iesniegumu iesniegt
Vides aizsardzības un reģionālās at
tīstības ministrijā līdz ar 7.projektu at
lases kārtas uzsākšanu.
• Apstiprināt SIA «Projektēšanas bi
rojs Austrumi» izstrādāto tehniski
ekonomisko pamatojumu «Ūdens
saimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā, II kārta». Apstiprināt investīci
ju projekta aktivitātes – komponentes
un finanšu plānu. Apstiprināt investī
ciju projekta finanšu plānu ietaupīju
ma līdzekļiem. Realizēt tehniski eko
nomiskajā pamatojumā izstrādāto ta
rifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tari
fus. PVN izmaksas finansēt, izmanto
jot likuma «Par pievienotās vērtības
nodokli» normu par priekšnodokļa
atskaitīšanu. Organizēt investīciju
projekta sagatavošanu un realizāciju,
nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkre
sursus atbilstoši prasībām, kas tiek iz
virzītas KF finansējuma saņēmējam.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķ
dotāciju sadali Valkas novada tautas
mākslas kolektīvu vadītāju darba sa
maksai un valsts sociālās apdrošinā
šanas obligātajām iemaksām 2012.ga
dā.
• Noņemt dienesta dzīvokļa statusu
Ērģemes pagasta daudzdzīvokļu mā
jas «Pūcītes» dzīvokļiem Nr.5, 6, 7, 8,
10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 un 24.
• Atbalstīt Ērģemes pagasta biedrī
bas «Turnava» izstrādāto projekta ie
sniegumu «Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Ērģemes pa
gastā», kas ir izstrādāts iesniegšanai
ES LEADER programmas atklāta pro
jektu iesniegumu konkursa izsludinā
tai IV kārtai Lauku attīstības prog
rammas 2007.– 2013.gadam, pasāku
ma «Vietējās attīstības stratēģijas» ie
tvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai. Kopējās projek
ta izmaksas 1400 LVL, ES līdzfinansē
jums 1260 LVL vai 90%. Ja projekts
tiks atbalstīts no LEADER program
mas, Valkas novada dome piedalīsies
ar līdzfinansējums 140 LVL vai 10 %
apmērā.

• Atbalstīt Valkas pagasta biedrības
«Radošā grupa «Lugaži»» izstrādāto
projekta iesniegumu «Radošu nodar
bību iespējas Valkas pagastā», kas ir
izstrādāts iesniegšanai ES LEADER
programmas atklāta projektu iesnie
gumu konkursa izsludinātai IV kārtai
Lauku attīstības programmas 2007.–
2013.gadam, pasākuma «Vietējās at
tīstības stratēģijas» ietvaros apstipri
nātās vietējās attīstības stratēģijas ie
viešanai. Kopējās projekta izmaksas
1000 LVL, ES līdzfinansējums 900 LVL
vai 90%. Ja projekts tiks atbalstīts no
LEADER programmas, Valkas nova
da dome piedalīsies ar līdzfinansē
jums 100 LVL vai 10 % apmērā.
• Atbalstīt projekta iesniegumu
«Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana
Vijciema pagastā» ES LEADER prog
rammas atklāta projektu iesniegumu
konkursa izsludinātai IV kārtai Lau
ku attīstības programmas 2007.– 2013.
gadam, pasākumam «Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģi
ju īstenošanas teritorijā» vietējās attīs
tības stratēģijas noteiktā rīcībā: Brīvā
laika pavadīšanai paredzētās infra
struktūras ierīkošana un pilnveidoša
na vietējiem iedzīvotājiem. Noslēgt
zemes patapinājuma līgumu par daļu
no zemes gabala «Vijciema pamatsko
la», platībā 100 m2, iznomāšanu.
• Piešķirt finansiālu atbalstu Artū
ram Klotam Ls 1000 apmērā no sporta
pasākumiem paredzētajiem līdzek
ļiem. Veikt apmaksu pēc rēķina pie
stādīšanas, iepriekšminētās summas
apmērā, par sporta apģērba un inven
tāra iegādi, parabobsleja treniņproce
sa nodrošināšanu. Par atbalstu 2013.
gadā lemt, pieņemot 2013.gada Val
kas novada pašvaldības budžeta pro
jektu.
• Atbalstīt Zvārtavas pagasta biedrī
bas «Atrodi laiku sev» izstrādāto pro
jekta iesniegumu «Sporta aktivitāšu
pilnveidošana Zvārtavas pagastā»,
kas ir izstrādāts  iesniegšanai ES LE
ADER programmas atklāta projektu
iesniegumu konkursu izsludinātai IV
kārtai Lauku attīstības programmas
2007.– 2013.gadam, pasākuma «Vietē
jās attīstības stratēģijas» ietvaros ap
stiprinātās vietējās attīstības stratēģi
jas   ieviešanai. Kopējās projekta iz
maksas LVL 1125,48, ES līdzfinansē
jums LVL 1012,93 vai 90 %. Ja projekts
tiks atbalstīts no LEADER program
mas, Valkas novada dome piedalīsies
ar līdzfinansējumu LVL 112,55 vai 10
% apmērā.
• Nodot Zvārtavas pagasta biedrībai
«Atrodi laiku sev», juridiskā adrese
«Salaiņi», Zvārtavas pagasts, Valkas
novads, patapinājumā telpas Nr.9 un
Nr.10 Zvārtavas pagasta «Lutursko
la» 130,1 m2 platībā sporta pasākumu
organizēšanai.
• Atbalstīt J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolas dalību projektā «J.Cimzes Val
kas Mūzikas skolas ēkas energoefekti
vitātes uzlabošana», kas tiks iesniegts

Klimata pārmaiņu finanšu instrumen
ta projektu konkursā līdz 2012.gada
2.novembrim. Apliecināt, ka J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolas ēkai Valkā, Se
mināra ielā 25 attīstības un investīciju
stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz
piecus gadus pēc projekta īstenošanas
netiks mainīts lietošanas veids un tā
netiks demontēta. Projekta atbalstīša
nas gadījumā nodrošināt nepiecieša
mo līdzfinansējumu 15% apmērā no
kopējām attiecināmajām projekta iz
maksām, kā arī segt neattiecināmās
izmaksas 93630,70 LVL apmērā.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.11 «Val
kas novada Ģimenes atbalsta centra
«Saulīte» krīzes centra nolikums».
• Apstiprināt 2011./2012.gada apku
res periodā faktiski saražotās vienas
megavatstundas cenu 30,85 Ls/MWh
bez PVN, pārvadei – 6,11 Ls/MWh
bez PVN un realizācijai – 0,18 Ls/
MWh bez PVN. Vienas MWh siltum
enerģijas pārdošanas cena – 37,14 Ls/
MWh bez PVN. Apstiprināt 2012./2013.
gada apkures periodā vienas saražo
tās MWh cenu iedzīvotājiem dzīvoja
mās ēkās, kuru ievados uz piederības
robežas uzstādīti siltummezgli un
karstā ūdens skaitītāji – 26,96 Ls/MWh
bez PVN, pārvadei – 6,16 Ls/MWh
bez PVN, tirdzniecībai – 0,15 Ls/MWh
bez PVN. Vienas MWh siltumenerģi
jas pārdošanas cena iedzīvotājiem –
33,27 Ls/MWh bez PVN. Apstiprināt
2012./2013.gada apkures periodā sil
tumenerģijas pārdošanas cenu juri
diskām personām – 33,27 Ls/MWh
bez PVN. PVN aprēķināt atbilstoši li
kumam «Par pievienotās vērtības no
dokli». Atzīt par spēku zaudējušu
2012.gada 26.jūlija Valkas novada do
mes lēmumu «Par centralizētā tīklā
piegādātās siltumenerģijas cenu Val
kas pilsētā laika periodam no 2012.ga
da 1.oktobra līdz 2013.gada 30.sep
tembrim». Lēmums stājas spēkā 2012.
gada 1.novembrī un ir spēkā līdz 2013.
gada 30.septembrim. Ar pilnu lēmu
ma tekstu var iepazīties www.valka.
lv
• Galvot studentei studiju kredītam
AS «SEB Banka», lai nodrošinātu stu
dijas Liepājas   Universitātes studiju
programmā «Jauno mediju māksla»,
galvojuma apmērs – studiju kredītam
EUR 4269 – atbilstoši Latvijas bankas
valūtas kursam Ls/0,702804 EUR – Ls
3000,27, paredzētais apmaksas ter
miņš – 10 gadu laikā no aizdevuma
atmaksas uzsākšanas.
• Apstiprināt pašvaldības dalību
Dvīņu pilsētu asociācijas rīkotajā kon
ferencē Frankfurtē (Odera) – Slubicā
laikā no 2012.gada 14.novembra līdz
2012.gada 18.novembrim, ikgadējā
sanāksmē un koncertos «Transvoka
le» sešu dalībnieku sastāvā. Pilnvarot
Ernestu Lībieti veikt balsojumu Dvī
ņu pilsētu asociācijas ikgadējā sanāk
smē Dvīņu pilsētu asociācijas priekš
sēdētāja, sekretāra un protokola pār
baudītāju ievēlēšanā. v

Valkas novada dome izsludina konkursu uz Valkas novada stipendijām

K
onkursā aicināti piedalīties stu
dējoši Valkas novada jaunieši.
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1. Stipendiju piešķiršanas mērķis:
1.1. rosināt Valkas novada jauniešus
apgūt novadā nepieciešamas speciali
tātes;
1.2. veicināt Valkas novada studējošo
jauniešu atgriešanos strādāt novadā.
2. Valkas novada dome 2012./2013.stu
diju gadā piešķir:
2.1. vienu stipendiju logopēda speci
alitātē studējošam studentam;
2.2. vienu stipendiju sociālā pedago
ga specialitātē studējošam studen
tam;

2.3. vienu stipendiju mūzikas skolo
tāja specialitātē studējošam studen
tam.
3. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt
stipendiju, jāiesniedz Valkas novada
Izglītības pārvaldē šādi dokumenti:
3.1. domei adresēts personīgs iesnie
gums, kurā norādīts vārds, uzvārds,
deklarētā dzīvesvieta, augstskola un
fakultāte, studiju programma, iegūs
tamā kvalifikācija, studiju uzsākšanas
gads;
3.2. iepriekš iegūtās izglītības doku
menta kopija;
3.3. izziņa no augstskolas par preten
denta uzņemšanu studiju programmā

(1.kursa 1.semestrī);
3.4. izziņa no augstskolas par preten
denta studiju plāna/programmas iz
pildi (izņemot 1.kursa 1.semestri);
3.5. pašrocīgi parakstīts apliecinā
jums studiju laikā vai pēc studiju beig
šanas stāties darba tiesiskajās attiecī
bās ar Valkas novada pašvaldību vai
tās izraudzītu darba devēju.
4. Vērtēti tiek tikai tie pretendenti, ku
ru iesniegtie dokumenti atbilst Valkas
novada domes 2012.gada 27.septem
bra noteikumos Nr.2 «Kārtība, kādā
Valkas novada dome piešķir stipendi
jas studējošajiem novada jauniešiem»
izvirzītajām prasībām.

5. Dokumenti jāiesniedz Valkā, Beve
rīnas ielā 3, 29.kabinetā līdz 2013.gada
2.janvārim.
Ar Valkas novada domes 2012.gada
27.septembra noteikumiem Nr.2
«Kārtība, kādā Valkas novada dome
piešķir stipendijas studējošajiem no
vada jauniešiem» var iepazīties:
• Valkas novada mājas lapā www.val
ka.lv – pašvaldība – domes sēžu mate
riāli;
• Valkas novada Izglītības pārvaldē,
Beverīnas ielā 3, Valkā;
• Valkas novada domes Personāla no
daļā, Semināra ielā 29, Valkā. v

Valka un Valga izraudzīta par prezidējošo robežpilsētu Dvīņu pilsētu asociācijā

2012.gada 15. – 17.novembrī
Vācijas-Polijas pierobežas pilsētās Slu

bicē (Polijā) un Frankfurtē pie Oderas
(Vācijā) norisinājās Dvīņu pilsētu asoci
ācijas (City Twins Association) ikgadējā
konference.17.novembrī asociācijas val
des sēdē tika nolemts – turpmākos 2 ga
dus asociācijas prezidējošās pilsētas būs
Valka un Valga.
Dvīņu pilsētu asociācija ir dibinā
ta 2006.gadā, tā šobrīd apvieno 4 dvīņu
pilsētu pārus Eiropā – Imatru/Svetogor
sku (Somija/Krievija), Narvu/Ivangorodu
(Igaunija/Krievija), Valgu/Valku (Igauni
ja/Latvija) un Frankfurti (Oderi)/Slubi
ci (Vācija/Polija). Visas šīs pilsētas vieno
kopīgi izaicinājumi, sarežģījumi, līdzīga
vēsture un nākotne.
Šāgada konferencē Valku pārstāvēja Er
nests Lībietis, Eduards Ivļevs un Sandra
Pilskalne. Vizītes laikā Valkas pārstāvji ti
ka iepazīstināti ar abu pilsētu vēsturi, aug

stākās izglītības iestādēm, kultūras dzīvi.
Konferences atklāšanā piedalījās abu pil
sētu administrāciju vadītāji. Konferences
laikā īpaši tika akcentēta jauniešu iesaiste
projekta norisēs – kultūras, sporta, izglī
tības un citās aktivitātēs. Frankfurtē kul
tūras programmā Valku un Valgu pārstā
vēja studijas «Joy» jaunieši, no kuriem 3
– Aigars Nīlenders, Pāvels Semjonovs un
Sabīne Metus ir valcēnieši. Valkas un Val
gas jauniešu priekšnesumi guva lielu ska
tītāju atsaucību.
Tuvākie asociācijas plāni – pastāvīga
asociācijas biroja atvēršana (kā kandidatū
ra ir izvirzīta Valka un biroja izdevumus
iecerēts segt no ES projekta līdzekļiem),
jaunu dalībnieku – dvīņu pilsētu piesais
te asociācijai, ES struktūrfondu līdzekļu
piesaiste, esošā «Europe for citizens» pro
jekta ieviešana. Tuvākā asociācijas valdes
sēde paredzēta martā Valkā/Valgā. v
Ernests Lībietis

Starptautiskās sadarbības koordinators Klaus Baldauf, Valgas mērs
Kalev Härk un Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas
vadītājs Ernests Lībietis ir priecīgi par Valkas un Valgas iegūto
prezidējošās pilsētas statusu. Foto: Sandra Pilskalne

Valka / Valga bez robežām – jau 5 gadus

20.decembrī plkst.22.22 uz Latvi
jas – Igaunijas robežas Valkā, pie Rīgas
– Raja ielas krustojuma sāksies pasā
kums, veltīts 5.gadskārtai, kopš atvērta
robeža starp abām valstīm.

Pasākumā piedalīsies gan abu dvīņu
pilsētu pašvaldību vadītāji, gan Valkas
un Valgas talismani – robežstabi Pēteris
un Peeter. Valkas pilsētas kultūras nama
folkloras deju kopa «Sudmaliņas» visus
aicinās piedalīties bluķa vilkšanā un de
dzināšanā, kā arī dančos. Pasākumu kup
linās arī kolektīvs no Valgas. Savukārt
robežstabi mudinās uz draudzīgu virves
vilkšanu, lai vēl vairāk tuvinātu abas ro
bežpilsētas – Valku un Valgu. Protams, ka
neiztiks arī bez vēderpriekiem – būs cie

nāšanās ar igauņu putru. Domājams, ka
varēs iegādāties karstvīnu. Pasākuma no
slēgumā «Sudmaliņas» visus savīs drau
dzības kamolā un pret debesīm pacelsies
gaisa laternas ar laba vēlējumiem sev, sa
vai pilsētai un valstij.
Nākot uz pasākumu, ņemiet līdzi sve
cītes! Tās saliksim gar kāpnēm, veidojot
izgaismotu Draudzības taku!
2007.gada 21.decembrī Šengenas zonai
pievienojās Latvija, Igaunija, Lietuva, Če
hija, Malta, Polija, Slovākija, Ungārija un
Slovēnija. Tā bija ļoti nozīmīga diena, jo
Šengenas līguma dalībvalstu iekšējās ro
bežas var šķērsot jebkurā vietā, bez per
sonu robežkontroles. v
Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumu organizatore

Izbūvēta ietve uz bērnudārzu «Pasaciņa»
un rekonstruēts Beverīnas ielas posms
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
EIROPAS SAVIENĪBA

Bērnudārza grupa «Mazie prātnieki» audzinātājas Ingas Gailes un metodiķes Inas Librukas
pavadībā dodas pastaigā pa jauno ietvi. Foto: Inguna Medne
va trotuāra. Tagad, netraucējot auto satiksmei,
ktobra beigās Valkā tika pabeigta iet droši un bez bažām var nākt un iet gan kājām
ves izbūve gar Fr.Roziņa ielu un Beverīnas gājēji, gan māmiņas ar bērnu ratiņiem. Ir pa
ielas posma rekonstrukcija no Rīgas līdz tiess prieks par to, ka, organizējot pastaigas
Raiņa ielai. Šie darbi notika Valkas novada un pārgājienus ārpus teritorijas, varam ievē
domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības rot visus drošības pasākumus un tādējādi mā
cīt bērniem satiksmes noteikumus atbilstošā
fonda 3.6.2.1.aktivitātē «Atbalsts novadu vidē. Bez tam, tagad pat lietainā laikā apavi
pašvaldību kompleksai attīstībai» līdzfinan nav dubļaini un kājas visiem ir sausas,» prie
sētā projekta «Ielu rekonstrukcija Valkas cājas PII «Pasaciņa» vadītāja Laila Ozoliņa.
pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai nova
Iepriekšminētā projekta ietvaros 2013.gadā
dā» (projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRA tiks rekonstruēta Tālavas iela, posmā no
A/003) ie-tvaros. Būvdarbus veica SIA «Lim Ausekļa līdz Varoņu ielai. Darbus plānots uz
bažu ceļi», būvuzraudzību – SIA «PRO sākt pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves
VIA», autoruzraudzību – SIA «Ceļu kom šajā ielas posmā, kas tiks veikti Kohēzijas fon
da projekta «Ūdenssaimniecības pakalpoju
forts».
mu attīstība Valkā, II kārta» ietvaros. v
«Visa pirmsskolas izglītības iestādes «Pasa
Gunta Smane,Attīstības un
ciņa» saime ir ļoti gandarīta, ka iestādes 32.
plānošanas nodaļas vadītāja
pastāvēšanas gadā beidzot esam tikuši pie sa

Folkloras deju kopa «Sudmaliņas» aicina uz bluķa vilkšanu un
kopīgiem dančiem. Foto: No arhīva

Valkas pilsētas kultūras nams aicina
darbā elektriķi – gaismotāju
Galvenā darbības joma:
elektroapkalpes darbi kultūras iestādē, apgaismes ķerme
ņu montēšana, apkalpošana u.c. līdzīgi darbi; gaismas teh
nikas operatora pienākumi kultūras pasākumos.
Izglītības līmenis:
elektromontieris (Bz kategorija).
Pretendents var būt arī cilvēks, kurš patlaban apgūst šo
profesiju.
Kontaktinformācija:
Tālr uņi – 64724266, 28626283, e-pasts: mar ite.melke@
valk a.lv
Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, E.Dārziņa iela 8,
Valka, LV- 4701.
Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopi
ju var iesniegt Valkas pilsētas kultūras namā personīgi,
sūtot pa pastu vai elektroniski līdz 2012.gada 10.de
cembrim (ieskaitot).

O
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Novada jaunsargi gūst
atzīstamus panākumus

Par godu Jaunsardzes
20.jubilejai jauniešiem no

tiek dažādi nozīmīgi pasā
kumi – šogad pirmo reizi
Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) militārajā parādē Rīgā
18. novembrī soļoja Jaunsar
dzes vienības -  vairāk nekā
100 jaunsargu un instrukto
ru. Valkas novadu šajā god
pilnajā pasākumā pārstāvēja
instruktors Ritvars Leitens
un 2 jaunsargi Germans Ļe
bezovs un Dāvis Zirnis.
Militāro parādi komandēja
Rīgas garnizona priekšnieks,
Zemessardzes komandieris
pulkvedis Leonīds Kalniņš,
bet to pieņēma valsts bruņoto
spēku augstākais virspavēl
nieks Valsts prezidents An
dris Bērziņš.
«Piedalīties parādē bi
ja liels gods, kas tika izcīnīts
diezgan lielā konkurencē.
Galvenie atlases kritēriji bi
ja soļošanas prasme un ko
mandu izpilde. Rīgā ieradā
mies jau iepriekšējā dienā
uz ģenerālmēģinājumu,» ie

spaidos dalās Dāvis Zirnis.
Valkas ģimnāzijas 11.klases
audzēkņi Dāvis un Germans
augstu vērtē instruktora Rit
vara Leitena darbu un atzīst,
ka darbošanās jaunsardzē
domājams būs noteicoša arī
profesijas izvēlē. Dāvis iece
rējis izvēlēties ugunsdzēsēja
profesiju vai arī iet militārās
karjeras ceļu, Germanam in
teresē militārā vēsture un
puisis atzīst, ka darbošanās
jaunsardzē papildina un pa
līdz izzināt vēsturi.
30. novembrī Rīgā Latvie
šu biedrības namā notiks svi
nīgs Jaunsardzes 20.jubilejas
pasākums, kurā piedalīsies
instruktors Ritvars Leitens,
uz pasākumu apbalvojumu
saņemšanai aicināti jaunsargs
Aleksandrs Groševs no Ērģe
mes pamatskolas un jaun
sargs Sandris Zutis no Valkas
ģimnāzijas.
Jaunsardzes devīzi «Aug
sim Latvijai!» Valkas novada
jaunsargi ir attaisnojuši go
dam. v
Sandra Pilskalne

Valkas ģimnāzijas audzēknis Germans Ļebezovs (vidū) ir
viens no jauniešiem, kurš godam izpelnīja iespēju
piedalīties militārā parādē Rīgā. Foto: www.mil.lv

Veselības aprūpe Valkā
Vidzemes slim
nīca Valkā iedzīvotā

jiem piedāvā daudz
veidīgu veselības ap
rūpes pakalpojumu
klāstu. Ambulatorā
nodaļā Valkā ik die
nas pieņem vairāku
specialitāšu ārsti. Lai
uzlabotu pakalpoju
ma pieejamību, no
teiktos datumos, 2 – 5 reizes mēnesī Valkā
izbraukuma vizītē ierodas speciālisti no Val
mieras – ķirurgs, endokrinoloģe, rehabilitolo
ģe, funkcionālās diagnostikas speciāliste. Pie
teikšanās reģistratūrā, tālrunis 64722307.
Kopš 1.augusta Vidzemes slimnīcā Valkā
atvērts Steidzamās medicīniskās palīdzības
punkts (SMPP). Tajā strādā ārsti speciālisti
un māsa. Medicīnisko palīdzību SMPP var
saņemt gan pieaugušie, gan bērni traumas,
pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības
paasināšanās gadījumos, kad nepieciešama
steidzama medicīniskā palīdzība, kas pār
sniedz ģimenes ārsta kompetences – sasitu
mi, mežģījumi, lūzumi, alerģiskas reakcijas.
Saņemot valsts apmaksātos ambulatoros ve
selības aprūpes pakalpojumus SMPP Valkā,
pacientam ir jāmaksā pacienta iemaksa. No
tās atbrīvotas pacientu kategorijas, kas no
teiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.1046
«Veselības aprūpes organizēšanas un finansē

Biedrība «No Salacas līdz Rūjai» paziņo
par VI kārtas atklāta
projektu konkursa izsludināšanu «Lauku
attīstības programmas
2007-2013.gadam» pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» ietvaros 2009. – 2013.gadam.
Stratēģijas realizēšanai tiek izsludināts
konkurss divām rīcībām ar  kopējo finansējumu (LVL) 59720,67.
1.rīcība «Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde». Atbalsta apjoms
ir 30226,57 LVL.
2.rīcība «Lauksaimniecības produktu
pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos». Atbalsta apjoms  ir 29494,10 LVL.
Ceturtā projektu iesniegšanas kārta tiek

šanas kārtība». Gadījumos, ja pacientam nav
trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas sli
mības paasināšanās, kas prasa steidzamu me
dicīnisko palīdzību, par saņemto medicīnis
ko pakalpojumu pacientam jāmaksā saskaņā
ar Vidzemes slimnīcas maksas pakalpojumu
cenrādi. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu SMPP
veic arī injekcijas. Vairāk informācijas pa tāl
runi 64722701.
Daudzi Valkas iedzīvotāji jau paguvuši ie
pazīt valsts apmaksāto medicīnisko aprūpi
mājās, ko pacienta saslimšanas, traumu vai
funkcionālās nespējas gadījumā veic sertifi
cētas māsas. Nosūtījumu šī pakalpojuma sa
ņemšanai izraksta ģimenes ārsts vai ārsts spe
ciālists. Kopš pavasara medicīniskās aprūpes
mājās klāsts paplašināts ar jaunu pakalpoju
mu – fizioterapeita, logopēda un ergoterapei
ta vizīte. Arī šo mājas aprūpes pakalpojumu
apmaksā valsts, tā saņemšanai nepieciešams
nosūtījums no ārsta rehabilitologa. Medicīnis
kās aprūpes mājās koordinatore ir Ineta Šaka
le, mobilais telefons 28332261 (darba dienās
plkst. 8.00 – 16.30).
Pēc vasaras atvaļinājumiem darbu Valkā
atsākusi medicīniskās aprūpes nodaļa, kurā
tiek ārstēti pacienti hronisku slimību saasinā
juma gadījumos, kad pamata saslimšana jau
diagnosticēta. Lai pacientu uzņemtu stacionā
rā, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita speci
ālista nosūtījums.v
Benita Brila,
Vidzemes slimnīcā

paredzēta no 2012.gada 5.decembra līdz
2013.gada 5.janvārim.
Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām
darbībām un projektu vērtēšanas kritērijiem
kā arī minimālo punktu skaitu pozitīva atzi
numa saņemšanai var iepazīties: birojā- Val
mierā   Mūrmuižas ielā 9,   darba dienās no
13.00 līdz 16.30 vai zvanot pa telefonu
64207459, mob.t. 29188612, vai izmantojot epastu vidzeme@llkc.lv  kā arī Lauku Atbal
sta Dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un
biedrības mājas lapā www.nosalacaslidzru
jai.lv
Projektu iesniegumi jāiesniedz: biedrības
«No Salacas līdz Rūjai» birojā Valmierā Mūr
muižas ielā 9, līdz 2013.gada 5.janvārim.
Informācija: e-pasts vidzeme@llkc.lv, tele
fons 64207459, mob.t. 29188612.

Parakstīts līgums par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu

22.oktobrī tika parakstīts lī
gums par sadarbību Valkas novada

skolu otro klašu skolēnu un Valkas
ģimnāzijas internātā dzīvojošo sko
lēnu pusdienu maksas segšanai
2012./2013.mācību gadā. Līgums ir
noslēgts starp Valkas Rotari klubu,
Ērģemes pamatskolu, Kārķu pamat
skolu, Ozolu pamatskolu, Valkas
pamatskolu, Vijciema pamatskolu
un Valkas ģimnāziju, piedaloties
Valkas novada domei.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, Val
kas Rotari klubs apņemas ap
maksāt Valkas nova
da skolu otro
klašu sko-
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lēnu un Valkas ģimnāzijas internātā
dzīvojošo skolēnu pusdienu maksu
no 1.oktobra līdz 2012./2013.mācību
gada noslēgumam. «Valkas novada
dome ar šī līguma parakstīšanu apņe
mas apmaksāt iztrūkstošo skolēnu
pusdienu maksas daļu gadījumā, ja
Valkas Rotari klubam nepietiek fi
nanšu līdzekļu skolēnu skaita palieli
nāšanās gadījumā vai kādu citu ie
meslu dēļ,» stāsta Valkas novada do
mes priekšsēdētāja vietnieks, Valkas
Rotari kluba biedrs Viesturs Zariņš.   
Šis ir jau trešais Valkas Rotari klu
ba projekts par sadarbību ar Zviedri
jas Rotari klubiem par Valkas novada
skolēnu nodrošināšanu ar bezmaksas
pusdienām. «Esmu patiesi gandarīts
par Valkas Rotari kluba darbību, jo
pateicoties kluba aktivitātēm un ini
ciatīvai ir realizēti daudz un dažādi
labdarības pasākumi. Atbalsts
skolēnu brīvpusdienu no
drošināšanai ir ne ti
kai liels atbalsts
ģimenēm,

bet arī visam novadam, jo tādējādi
tiek atslogots pašvaldības budžets,»
Valkas Rotari klubam pateicās Valkas
novada domes priekšsēdētājs Kārlis
Albergs.
Valkas novada vispārizglītojošo
skolu 51 otrklasnieks un 20 Valkas
ģimnāzijas internātā dzīvojošie sko
lēni brīvpusdienas saņems, pateico

ties Zviedru Rotari klubu (RK) atbal
stam: Torsås – Bergkvara, Campus
Västra un privāta persona Ed Let
ham. Šim mērķim saziedotā summa
ir Ls 11751. Tas ir ļoti liels atbalsts
bērniem un ģimenēm. v
Nadežda Možarova,
Valkas Rotari kluba prezidente

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un novada skolu
direktores paraksta līgumu ar Rotari klubu par skolēnu ēdināšanu.
Foto: Inguna Medne
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Tūrisma informācijas birojā
varēs nopirkt prieku!

alkas novada Tū
risma informācijas birojs
(TIB) un Valkas Mākslas
skolas audzēknes – Gun
ta Briede, Evita Spārberga,
Krista Annija Namniece
un Anastasija Beļajeva,
pedagoģes Daigas Solo
veiko vadībā jau gatavojas
Ziemassvētkiem.
Decembrī Tūrisma biro
jā būs izstāde – pārdošana,
kuras apmeklētāji varēs
gan apskatīties, gan iegā
dāties kādu īpašu dāvanu
saviem tuviniekiem. Tās
būs mūsu mākslas sko
las audzēkņu apgleznotās
krūzes un šķīvji, bet īpaši
tie būs tāpēc, ka bērni sa
vos zīmējumos ir ieguldīju
ši sirds siltumu un mīlestī
bu. Visi darbi būs atšķirīgi,
pārsvarā tajos būs redzami
attēli, kas saistās ar Valku
– Valgu un Valkas novadu.
Zīmējumi ar nolūku veido
ti tā, lai darbi vizuāli izsta
rotu bērnu dzīvespriecīgo
skatījumu uz mūsu nova
Krista Annija Namniece apgleznojot šķīvi, darbā ieliek savu
du. TIB apmeklētājiem un sirds siltumu un Ziemassvētku sajūtas. Foto: Daiga Soloveiko
pircējiem šī būs lieliska ie
spēja iegūt gabaliņu šī prie
ši Tev domātos labos vārdus. Lai tos saņem
ka arī sev. Un priekam taču nevajadzētu tu, neskatoties būs jāizvēlas jautājums par
maksāt dārgi, tādēļ apgleznotie trauki būs Valku – Valgu vai Valkas novadu, pareizi
nopērkami par simbolisku samaksu – tikai jāatbild un pēc tam, tāpat neskatoties, varēs
Ls 1,30, bet prieks no tā būs gan pircējiem, izvēlēties lapiņu ar veltījumu gada nogalei
gan jaunajiem māksliniekiem, gan arī tūris un nākamajam gadam. v
ma birojam un novada pašvaldībai par no
Anita Tannenberga,
vada popularizēšanu.
Tūrisma informācijas biroja vadītāja
Ienāc tūrisma birojā, apskaties izstādi un
iegādājies kādu dāvaniņu vai arī saņem tie
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Vokālās grupas «Schola
Cantorum Riga» koncerts

decembrī plkst.19.00 Valkas pil
sētas kultūras namā būs vokālās grupas
«Schola Cantorum Riga» (vadītājs Guntars
Prānis) koncerts «VENI EMMANUEL».
Programmā – Adventa laika un viduslaiku
gregoriskie dziedājumi.
Visa cilvēka dzīve ar viņa ilgām un ga
rīgajiem meklējumiem ir kā svētceļojums,
kura galvenais mērķis – satikšanās ar Ra
dītāju – noris gan ārējos meklējumos, gan
pašā cilvēkā. Koncerta programma ļaus
piedzīvot kaut ko no šī ceļa, kurā aicināts
doties ikviens.
«Schola Cantorum Riga» sastāvā ir pro
fesionāli mūziķi. Galvenokārt ansamblis

sniedz sakrālās mūzikas koncertus, taču
labprāt piedalās arī dievkalpojumos. Kon
certdarbības ceļi, turklāt ar lieliem panāku
miem, ir veduši uz Vāciju, Austriju, Beļģiju,
Šveici, Norvēģiju un citām valstīm. Ansam
bli vada Rīgā un Vācijā izglītību ieguvušais
diriģents un muzikologs, senās mūzikas
pētnieks, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas asociētais profesors Guntars
Prānis.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Valkas pilsētas kultūras namā. Biļetes ce
na: Ls 5, 4, 3, 2 (bērniem/skolēniem – Ls 1,
pirmsskolas vecuma bērniem, neaizņemot
sēdvietu, bez maksas). v
Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumu organizatore

Uzstāsies grupas «Pupociklu
Vasara» un «KGDJ»

Sestdien, 1.decembrī plkst.21.00
Radošajā telpā «309.kabinets» notiks tā

dēvētā sviestroka žanra grupu mūzikas
koncerts – uzstāsies grupas «Pupociklu
Vasara» un «KGDJ» (jeb Ko Gan Darītu
Jēzus). Ieeja pasākumā – Ls 1,50.
Runā, ka grupa «Pupociklu Vasara» ra
dusies kā Latvijas institūta izveidots
mārketinga projekts festivāla «Jaunais
vilnis» viesu pievilināšanai baklažānu
tirgotāju stendiem Rīgas Centrāltirgū. Šim
nolūkam tika izveidots sastāvs, kurā tika
sapulcinātas piecas dalībnieces no Liepājas
sieviešu kora «Nenoplūktais dzintarkrasts».
Grupas popularitāte un pielūdzēju skaits
auga, bet tad grupā sākās sastāva maiņas
un sākotnēji izteikti sievišķīgais kolektīvs
tika aktīvi integrēts ar atraktīviem
puišiem.

Sākusi kā tolaik aktuālā eirovīzijas
formāta stila strikti ievērotāji, grupa, tās
dalībniekiem un aktuālajām mūzikas
tendencēm mainoties, pamazām pievērsās
sviestroka žanra izstrādei un attīstīšanai,
sasniedzot šajā stilā nepieredzētus panākumus. 2012.gadā ar retiem, taču vērienīgiem lielkoncertiem grupa atzīmē
piecu gadu jubileju.
Grupas sastāvs: Vilis Lācītis – balss,
ģitāra, Turaids Petrovs – ģitāra, balss, Mariušs Mukačvārs – bass, Kšištofs Virubāks
– bungas.
Pirms grupas «Pupociklu Vasara» savu
sniegumu atrādīs vēl vieni šī žanra sekotāji
– grupa «KGDJ», par ko izsmeļošu
informāciju var iegūt http://www.youtube.
com/watch?v=kMoYp3mWsBM

Vairāk info – www.309.lv
Tiekamies 1.decembrī,
309.kabinetā!

Aicina piedalīties Jāņa Cimzes
gada logo konkursā

2014.

gadā pedago
gam, tautas dziesmu vācējam
un harmonizētājam, ērģelnie
kam, latviešu kora mūzikas
pamatlicējam un profesionā
lās mūzikas aizsācējam Jānim
Cimzem atzīmēsim 200.jubile
jas gadu.
J.Cimze dzimis Raunā, 1814.
gada 3.jūlijā. Dzimtajā pusē kā
mājskolotājs uzsācis arī savas
darba gaitas, vēlāk strādājis
Smiltenē, Valmieras draudzes
skolā, vadījis Vidzemes skolo
tāju semināru Valmierā.
No 1849.—1881.gadam Jānis
Cimze vadīja skolotāju seminā
ru Valkā. Šajā laikā Vidzemes
skolotāju seminārs kļuva par
pirmo latviešu profesionālo
skolotāju mācību iestādi, tā
dēļ viņu dēvējam par skolotā
ju skolotāju. Četrdesmit divu
gadu darbības laikā skolotāju
seminārā J.Cimze sagatavojis
431 tautskolotājus — diriģen

tus, kuri aktīvi organizēja un
vadīja korus. Seminārā mācīju
šies tādi pazīstami kultūras un
izglītības darbinieki kā Apsīšu
Jēkabs, Auseklis, Jēkabs Zvaig
znīte, Baumaņu Kārlis, Jānis
Sērmūkslis, Indriķis Zīle un ci
ti.
Lai Jāņa Cimzes jubilejas ga
dam veltītie sarīkojumi izska
nētu gan Latvijā, gan Igaunijā
un tajos iesaistītos pēc iespējas
plašāka sabiedrības daļa, Val
kas novada izglītības un kultū
ras darbinieki jau šoruden sāk
plānot to, kāds būs šis gads.
Kamēr sarīkojumu kalen
dārs vēl tiek precizēts, ir jau uz
sākti arī konkrēti darbi. Viens
no tiem ir J.Cimzes jubilejas
gada logo konkurss. Tā mēr
ķis ir popularizēt Jāņa Cimzes
vārdu Valkas novada bērnu un
jauniešu vidū, jo tieši bērni un
jaunieši līdz 20 gadu vecumam
var piedalīties konkursā un iz
strādāt logo zīmi. Tā kā darbu
iesniegšanas datums ir 2013.
gada 1.februāris, ikvienam in
teresentam vēl ir laiks nedaudz
vairāk iepazīties ar J.Cimzes
paveikto un izveidot logo zīmi,
kas būs ikviena jubilejas gada
sarīkojuma neatņemama sa
stāvdaļa un atpazīšanas zīme.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties Valkas novada mā
jas lapā www.valka.lv sadaļā
«Kultūra» – «Jānim Cimzem –
200». v
Vita Kalvāne, Valkas novada
BJC «Mice» direktore

Nāc un piedalies Ziemassvētku
dzejas lasījumos brīvā dabā!

Ziemassvētki un Jaunais
gads ir laiks, kad saņemam

visvairāk apsveikumu un laba
vēlējumu. Nereti cilvēki ilgi
meklē apsveikuma vārdus, lai
gadu no gada tie neatkārtotos.
Lai rosinātu ieklausīties citā
dās Ziemassvētku noskaņās
un vārdu meistaru veidotās
dzejas rindās, Valkas novada
literātu apvienība nolēma īs
tenot mazliet riskantu ekspe
rimentu – Ziemassvētku dze
jas lasījumi brīvā dabā. Kaut
kas neiedomājams – ziemā,
decembrī!!!
Jā, patiešām, 25.decembrī
pulksten 17.00 Valkā, skvērā
starp veikalu «Freko» un Hipo
tēku banku skanēs dzeja pašu
autoru izpildījumā. Ģimenes
lokā svētki būs nosvinēti, tur
pināsim to darīt kopā ar lite
rātiem. Ja arī Tu esi sacerējis
kādu Ziemassvētku dzejoli vai
varbūt Tev ir tuvs kāda auto
ra dzejolis, nāc un esi kopā ar

mums, dalies savā priekā un iz
jūtās, jo lasījumi būs brīvā for
mā. Mēs šodien nezinām, kādi
laika apstākļi gaidāmi, bet ce
ram, ka būs balts sniegs un mē
rena temperatūra. Ja gadījumā
laika apstākļi būs ļoti nelabvē
līgi, pasākums notiks kultūras
namā. Paņemiet līdzi termosu
ar tēju, kafiju vai karstvīnu, kā
du pīrādziņu vai piparkūku,
svecīti. Apmeklētājus gaida arī
neliels, bet patīkams pārstei
gums, ko būs sarūpējis Dāmu
klubs sadarbībā ar fondu Zie
dot.lv.
Iespējams, ka tieši šāda Zie
massvētku svinēšana būs nepa
rastākā un siltākā, kāda jebkad
bijusi. v
Cerībā uz tikšanos –
Literātu apvienības vārdā
Mārīte Magone
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Rudens brīvlaikā dejas no rīta
līdz pat vakaram…
gatavoties jaunajai deju sezonai un paaug
I
epriekšējā mācību gadā sarīkojumu stināt dejotāju konkurētspēju sacensībās.
deju dejotāji no Valkas un Cēsīm aizsāka
jaunu tradīciju – rīkot skolēnu brīvlaikos
kopīgus treniņkursus. Šoreiz tie notika
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. Vairāk kā
30 dejotāji no Cēsīm, Valkas, Valmieras
un Rīgas trīs dienu garumā apguva Eiro
pas un Latīņamerikas dejas.
Bez deju apguves īpaša uzmanība tika
pievērsta dejotāju fiziskās sagatavotības
uzlabošanai. Treneris Jānis Olengovičs va
dīja elastības, koordinācijas un plastikas
treniņus, savukārt Juris Vaido rūpējās par
fizisko sagatavotību un dejotāju stāju. Deju
treniņus vadīja Agate Širina, Marta Dance
un Jānis Rukmanis.
Deju kursu dienas kārtība bija ļoti inten
sīva – jaunie dejotāji savas deju prasmes un
iemaņas centās uzlabot, dejojot no rīta līdz
pat vakaram.
Paveiktais vērtējams pozitīvi, jo tika sa
sniegts izvirzītais mērķis – pilnvērtīgi sa

Darbs tiks turpināts ziemas brīvlaikā, kad
dejotāji uz trim dienām atkal tiksies treniņ
nometnē Valkā.
Jau decembrī sarīkojumu deju kluba
«Ziemeļvalsis» dejotāji dosies uz pirmajām
šīs sezonas sacensībām Tallinā, Tartu, Pļa
viņās, Ludzā un Valgā. Valkas novada ie
dzīvotāji ar Valkas dejotāju sniegumu varēs
iepazīties 13.decembrī Valkas pilsētas kul
tūras namā, kur notiks Valkas un Strenču
novadu Ziemassvētku ieskaņu koncerts, kā
arī 16.februārī tradicionālajos sarīkojumu
deju svētkos «Ziemeļvalsis».
Sarīkojumu deju kluba «Ziemeļvalsis»
dejotāji aicina ikvienu bērnu un jaunieti
pievienoties savam pulkam Valkas novada
Bērnu un jauniešu centrā «Mice», lai gara
jos ziemas vakaros apgūtu deju soļus un ie
gūtu jaunus draugus. v

Radošo dienu ieguvums ir ne tikai sertifikāti, bet arī šis pasākums palīdzēja meitenēm
sadraudzēties un apzināties sevi kā vienotu kolektīvu. Foto: Inga Karpova

«Mice» kolektīvam allaž ir kāds jauns
plāns. Tā kā XI skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētki vairs nav aiz kalniem, tad
radās ideja – rudens brīvlaikā organizēt
radošās dienas vienīgajam Valkas novada
izglītības iestāžu 5.– 9.klašu korim.
Šobrīd novada kopkorī dzied vairāk
nekā 50 meitenes no Valkas pamatskolas
(diriģente Ināra Vītola), Kārķu pamatsko
las (diriģente Liene Skruode) un Ērģemes
pamatskolas (diriģente Gita Plūmīte). Ko
rim darāmā ir ļoti daudz. Pavasarī kolek
tīvam jāpiedalās Latvijas vispārizglītojošo
skolu 5.– 9.klašu koru konkursā «Dziesmai
būt!». Konkursa obligātais repertuārs ir sa
mērā grūts, tāpēc ir svarīgi to sākt apgūt
savlaicīgi. Lai šo divu rado
šo dienu laikā meiteņu
balsis netiktu pā
rāk noslogo
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V

alkas novada ģimenes atbalsta centrā «Saulīte» Latvijas
dzimšanas dienas svinībām bērni, audzinātājām piepalīdzot,
sāka gatavoties savlaicīgi: tapa pasākuma scenārijs un no Lāčplēša
dienas līdz 18.novembrim bija skatāma izstāde «Mana Latvija»,
kurā katrs izpauda savu šī jēdziena izpratni.

Jānis Rukmanis, sporta deju kluba
«Ziemeļvalsis» vadītājs

Dziesmai būt!

Uzsākot jauno mācību gadu, Valkas
novada Bērnu un jauniešu centra (BJC)

Saņemts vērtīgs dāvinājums
– karoga masts

tas, starp dziedāšanas mēģinājumiem tika
ieturētas aktīvas atpūtas pauzes. Izpaus
ties aerobikas nodarbībā, rotu izgatavoša
nas radošajā darbnīcā un aktiermeistarībā
bija gan interesanti, gan arī grūti. Bija jau
vēls vakars, kad kora meitenes devās nakts
ekspedīcijā meklēt pazudušās tautas dzies
mas, ko veiksmīgi izdevās atrast un lāpu
izgaismotajā Valkas pilsētas estrādē, kora
diriģentu vadībā, arī nodziedāt. Atgriežo
ties no romantiskās vakara pastaigas, mei
tenes «Micē» gaidīja jauns pārsteigums. To
šoreiz bija sagādājušas Valkas pagasta Sa
ieta nama «Lugažu muiža» eksotisko deju
grupa.
Radošo dienu organizatori bija parūpē
jušies arī par to, lai visas aktivitātes, kas
notika šajās divās dienās, tiktu iemūžinā
tas foto mirkļos. Pirms došanās mājās, visi
pasākuma dalībnieki ar smaidu sejā varē
ja paskatīties uz sevi no malas un saņemt
sertifikātu par aktīvu darbošanos kora
radošajās dienās, kas palīdzēja meitenēm
sadraudzēties un apzināties sevi kā vie
notu kolektīvu. Atvadoties ikvienam kļu
va skaidrs, ka ne tikai prasme dziedāt, bet
arī saliedēta kopā būšana ir labu rezultātu
pamats. v
Inese Lečmane, Valkas novada
BJC «Mice» izglītības
metodiķe

Bērni, jaunieši un audzinātājas, attēlojot saulītes starus, iezīmē
vietu, kur turpmāk plīvos Latvijas valsts karogs.
Foto: Līga Veinberga
18.novembrī zālienā pie ēkas
no svecītēm izveidojām valsts
pastāvēšanas gada skaitli – 94.
Tad sekoja pavisam nopietns
uzdevums – izvēlēties vietu, kur
turpmāk plīvos Latvijas valsts
karogs. Svētku nedēļā karoga
mastu uzdāvināja Ērģemes pa
gasta Z/S «Dambīši» vadītājs,
lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības «Ērģeme» valdes priekšsēdētājs un
Valkas novada domes deputāts
Mārtiņš Kreilis. Paldies viņiem
par to! Masta nostiprināšanu
speciālisti ieteica veikt siltākos
laika apstākļos, tāpēc uz to būs
vēl jāpagaida, bet vieta jau ir
izvēlēta – centrālo durvju tuvumā. Pēc jautras fotografēšanās sekoja priekšnesumi, nopietnas sarunas un himnas dziedāšana kopā ar bijušo audzēkni
Danilu, kurš ieradās ciemos.
Laiks paskrēja nemanot un vakarā jau sekoja lāpu gājiens un
svētku pasākums Turnā.

Savukārt, 24.novembrī ģimenes atbalsta centra «Saulīte» ko
manda devās uz Rīgu, lai piedalītos Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Radošo ideju
centra «Oranžs» rīkotā konkursa
finālā. Konkurss noritēja trīs
kārtās, katrā tika saņemts un
izpildīts viens uzdevums, kura
prezentācija tika nosūtīta vērtēšanai.
Un tad jau gatavosimies Ad
ventes pārdomu laikam, kurā
izvērtēsim, kā esam uzvedušies,
mācījušies, pavadījuši laiku un
ko piedzīvojuši šajā gadā. Ziemassvētku laikā atkal sagaidīsim
ciemos savus draugus un labvēļus, vilksim bluķi un gatavo
simies skaistākajam notikumam
– pastaigai pa svētku rotās sa
posto Vecrīgu un krāšņā baleta
«Riekstkodis» apmeklējumam.

v

Līga Veinberga, Valkas
novada ģimenes atbalsta
centra «Saulīte» direktore

Labiekārto Turnas
tautas nama pagalmu

18.

Jaunie soli ir skaists un vērtīgs ieguldījums apkārtnes
labiekārtošanā. Foto: Mārcis Krams

novembrī Ērģemes pagastā par godu Latvijas 94.dzimša
nas dienai notika svinīgs pasākums, kura laikā tika atklāti pie Tur
nas tautas nama uzstādītie desmit soli, kurus izgatavot un uzstādīt
palīdzēja paši pagasta iedzīvotāji. Materiālus solu izgatavošanai
iegādājāmies pateicoties VAS «Hipotēku un zemes banka» klientu
kluba «Mēs paši» projekta ietvaros piešķirtajai naudai un SIA «Vār
pas 1» atbalstam. Paldies visiem, kas palīdzēja un kas vēl palīdzēs,
jo darbs pie šā projekta vēl turpināsies. v
Līga Krama

Dots devējam atdodas

Ja gribi atpūtināt acis no pil
sētas kņadas un veldzēt dvēseli,

tad tev jādodas uz Valkas pagas
ta «Kalnbundām». Līkumojot pa
Pedeles ceļiem, nonāksi meža vi
dū pie Laimas Lāces un viņas as
toņiem zirgiem. Kas gan var būt
skaistāks Ziemassvētku gaidīša
nas laikā – burvīga izjāde ar zir
giem vai brauciens ar kamanām
kā tālā bērnībā.

Laima Lāce gūst piepildījumu
dzīvojot saskaņā ar dabu.
Foto: Sandra Pilskalne

Pagalmā sagaida saimniece
– trausla auguma un dzidriem
smiekliem. Tikai iepazīstot Laimu,
var saprast un nojaust, kāpēc visi
viņu sauc mīļvārdiņos «Laimīte»
vai «Saulīte». Patiesībā garaspēka
un darba spara ziņā Laima var iet
cīkstēties ar jebkuru stiprā dzimu
ma pārstāvi – nezinu cik Latvijā ir
sievietes, kuras spēj veikt ikvienu
vīru darbu – uzlikt mājai jumtu,
remontēt sienas, logus, apstrādāt
ar traktoru 30 hektāru zemi, ar
traktoru vilkt no meža baļķus. Lik
tenis Laimai lēmis vienai audzināt
meitas Lindu un Baibu, taču vi
ņa nesūrojas – šī sāpe izsāpēta un
Laima spēj ar labu vārdu piemi
nēt savu bijušo vīru. Labs vārds,
labs padoms, laba sirds laikam ir
tas, kas visvairāk cilvēkus velk pie
Laimas – bieži vien «Kalnbundās»
istabas pilnas ar bērniem, kuri šeit
atbrauc uz vairākām dienām no
Valkas. «Kopīgi dodamies izjādēs,
kopjam zirgus, vakaros gatavojam
vakariņas, es viņiem mācu gatavot
puķu piespraudes un puķu vaina
dziņus, dažādus rokdarbus, dzie
dam un atpūšamies. Vecāki bieži
vaicā – kā tieku ar visiem galā?
Man nekad nav bijušas problēmas
– pat nerātnie tīņi klausa. Daba,
vide un zirgi palīdz atrisināt jeb
kuru problēmu,» atzīst Laima.

Kalēja mazmeita un
vectēva dāvātais zirgs

«Es un zirgi -  tas man ir pilnī
gi pašsaprotami un neatdalāmi, es
pat neatceros, kad pirmo reizi tiku
uzcelta zirgam mugurā. Bērnība
man pagāja Ropažos. Mūsu mājas
kūtī tika turēts pasta zirgs. Vasa
ras bieži pavadīju Latgalē Rugātos
pie vecātēva Jura Pastora, kurš bija
kalējs. Man tur bija deviņi brālēni,
taču nezinu kāpēc vecaistēvs zinī
bas par zirgiem visvairāk uzticēja
man. Viņš bija paskarbas dabas,
mazrunīgs, taču mums bija lielis
ka saskaņa,» atceras Laima.
Pēc Ropažu vidusskolas absol

vēšanas Laimai likās pašsaprota
mi izvēlēties mācības Smiltenes
sovhoztehnikumā, iegūstot sarka
no diplomu zootehniķes speciali
tātē. Tā arī pēc sadales Laimu dar
ba dzīve atveda uz Valku – pirmā
darba vieta Valkas rajona agrorūp
niecības apvienībā.
Pirms gadiem 15, Laimai atnā
kot ar meitām uz «Kalnbundēm»,
vectēvs savai mīļajai mazmeitai
uzdāvināja lepnu zirgu – Latgales
tīršķirnes rikšotāju un jātnieku ka
valērijas sedlus, kuriem ir ne tikai
vēsturiska vērtība, bet šī lieta gla
bā siltas atmiņas par vectēvu. Nu
vectēvs Juris jau kaļ zvaigznes de
besīs un no mākoņu maliņas var
būt laimīgs – mazmeita viņa ie
sākto turpina – Laimas stallī 8 zir
gi kaļami. Katrs savā krāsā – sirmi,
dūkani, bēri un rudi. Katram zir
gam arī savs raksturs, taču visi mī
ļi. «Vienmēr jābūt uzmanīgam, ta
ču mani zirgi ir ļoti mierīgi – bērni
var droši iet klāt, samīļot, dažkārt
pat bērni asti bizēs pin,» teic Lai
ma.

Ezim bija sacījusi -  nevar nākt
verandā-  un aizvērusi durvis.
Lielais Ezis tā sadusmojies, ka
palēcies metra augstumā un sa
skrāpējis seju. Izrādās, ka tāds
adatu kažociņš prot sevi ne pa
jokam aizstāvēt. Varen intere
santa ir putnu barošana – uz
gardo mielastu sarodas visda
žādākie meža iemītnieki. Pava
saros «Kalnbundās» ir īsts put
nu koncerts, pat lakstīgala sēž
pie loga un cenšas padarīt Lai
mas dzīvi laimīgāku. «Nekas
nav skaistāks par glīti sakoptu
lauku. Tas dod spēku. Nekad
es nemainītu dzīvi meža vidū
pret vieglāku pilsētā. Esmu ne
glābjama optimiste. Man sagā
dā prieku, ja spēju kādam pa
līdzēt – sastrādāt zemi, izārstēt
dzīvnieku, ja mani zirgi palīdz
kādam atgūt veselību. Esam ar
zirgiem piedalījušies dažādās
svinībās – kāzās, bērnības svēt

Kas es būšu? Foto: No arhīva

Pārdod govi un
nopērk klavieres

Laima radusi visām situāci
jām rast risinājumu. Ļoti daudzas
zirglietas viņa gatavo pati. «Ie
mauktus, pavadas, vēdersiksnas,
sviedrenes šuju pati. Arī zirga de
ķus šuju un aužu pati. Bieži vien,
lai atrisinātu problēmas, lielu nau
du nevajag, tikai izdomu,» stāsta
Laima. Viņa atzīst, ka dara visu,
lai atbalstītu meitu izvēlēto ceļu
un viņu radošās aktivitātes. «Lin
da mums ģimenē ir matemātiķe,
mācās Valmieras Valsts ģimnāzi
jā, Baiba darbojas radošā jomā –
mācās Purvciema mākslas amat
niecības skolā. Lai varētu nopirkt
klavieres, pārdevu govi. Bezizejas
nav, piemēram, lai nopirktu trak
toru, ieķīlāju visu īpašumu. Tajā
brīdī tas bija liels risks, taču tagad
bez sava dzelzs rumaka dzīvi ne
varu iedomāties. Man mašīnas
nav, es pat uz veikalu braucu ar
traktoru.» Laima smej, ka viņa uz
pilsētu labprāt brauktu ar zirgu,
taču mūsdienās pilsētā nav zirgu
kur piesiet un tas var beigties ar
mašīnas spoguļu sagraušanu un
puķu apēšanu. Savas saimniecības
stiprināšanai viņa ir izmantojusi
arī divu Eiropas projektu palīdzī
bu – uzbūvēts stallis un iegādā
tas zirglietas. «Daļu no zirglietām
man ir arī atdāvinājuši cilvēki, zi
not, ka es tās kopšu, labošu, krāso
šu un rūpīgi glabāšu,» ar pateicību
saka Laima.

Zvirbulis izstāsta laika
prognozes un citi
dabas brīnumi

«Televīziju skatos ļoti maz, arī
radio man daudz nevajag. Pati
skaistākā dziesma ir vējam un da
bai, kas man visapkārt. Laika ziņas
man izstāsta putni. Vakarā, ieslē
dzot televizoru, laika progno,zzi
jau zinu, jo zvirbulis jau man to
visu dienā ir izstāstījis,» smej Lai
ma. Viņa spēj visapkārt ieraudzīt
brīnumus – te pagalmā ozols, no
kura krīt čiekuri (par to parūpējies
draugs dzenis), ežu saime ar Lie
lo Ezi, kurš prot pat kauties – reiz
Laima, sēžot uz lieveņa, Lielajam

Laimai dzelzs «rumaks» ir uzticams palīgs ikvienā darbā.
Foto: Sandra Pilskalne

Laimas saimniecības piedāvātas izjādes ar zirgiem palīdz ikvienam uzkrāt
spēkus ikdienai. Foto: No arhīva

kos, pilsētas svētkos.»
Dots devējam atdodas – sagā
dājot citiem prieku, dzīve ir skais
tāka un interesantāka.
Varbūt tieši šogad, tuvojo
tiesZiemassvētkiem, nemeklē pa
pasauli Laimes Lāci, brauc uz Pe
deli pie Laimas Lāces un tu piedzī
vosi Ziemassvētku brīnumu! v
Sandra Pilskalne
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Sveicam decembra jubilārus Valkas novadā!

Bet vēl nav jāsteidzas,es tikko – atnācis:
ap mani pasaule
un vējš pat pierimis.

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev:
«Visu varu!»

(M.Svīķe)

(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Valkas pilsētā

Dzidru Vīlisteri 03.12., Ivaru Blumbergu 05.12., Aleftīnu Reiniku
11.12., Skaidrīti Mežecku 19.12.,
Genadiju Jegorovu 23.12.

Luciju Kauliņu 01.12., Albertu
Smilgu 02.12., Sarmīti Līci 03.12.,
Leldi Šteinu 03.12., Anitu Klaipu
04.12., Ņinu Obuhovu 04.12., Veltu
Bajāri 05.12., Renāti Punduri
05.12., Vjačeslavu Ņikišinu 05.12.
Kai Balodi 05.12., Gaļinu Pētersoni
07.12., Igoru Boldaku 07.12., Ingrīdu Pāvuliņu 07.12., Juri Tauriņu
07.12., Viju Rāceni 08.12., Svetlanu
Braži 09.12., Andri Ancsonu 09.12.,
Laimdotu Vērsi 10.12., Veltu Norlindi 11.12., Veltu Ludboržu 12.12.,
Nikolaju Stepanovu 12.12., Rutu
Žubuli 13.12., Annu Andersoni
13.12., Viju Dugnesi 14.12., Inesi
Moseičuku 15.12., Martu Līdumu
18.12., Silvu Treimani 18.12., Inetu
Krieviņu 21.12., Juriju Volkovu
21.12., Mihailu Baņņikovu 24.12.,
Jāni Fiļipovu 24.12., Aināru Karolu
25.12., Jadvigu Demeško 25.12., Gaļinu Švabi 27.12., Lilitu Sirsniņu
27.12., Ainu Ristaini 28.12., Erminu
Antoniju Bērziņu 28.12., Jāni
Mežecki 29.12., Iraidu Ārgali 30.12.,
Ilonu Zandersoni 30.12., Līgu Silu
30.12., Austru Putniņu 31.12., Intu
Miķelsoni 31.12.

Kārķu pagastā

Vēsmu Valujevu 02.12, Rotu Riekstiņu 04.12.

Zvārtavas pagastā

Brindu Kauliņu 04.12., Mariju Ronimois 07.12., Mildu Ustupi 12.12.,
Dzintru Karlsoni 18.12., Sandru
Zālīti 25.12.

Valkas pagastā

Jāzepu Veinbergu 01.12., Vilni Miezi 06.12., Dmitriju Tkaču 09.12., Leonīdu Fokinu 12.12., Valentinu
Marmazovu 13.12., Māru Paškēvicu 18.12., Aivaru Pētersonu 18.12.,
llzi Saharovu 24.12., Vasiliju Pilātu
27.12.

Vijciema pagastā

Lolitu Paleju 10.12., Feliksu Bošu
13.12., Andu Emulovu 20.12., Ievu
Punduri 27.12., Ainu Podkalni
30.12.

Valkas novada dome

Laikā no 22.10.2012. līdz 25.11.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 8 bērnu dzimšana:
4 meitenes – Linda, Marija Marlēna,
Emīlija, Linda un 4  zēni – Eduards,
Adrians un Dominiks, Kristaps.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome
… Jo tad jau nav dzīvot vērts,
Ja uz šīs zemes nepaliek mūsu roku un siržu raksti.

Aizvadīti mūžībā

(B.Saulītis)

(Laikā no 22.10.2012. - 25.11.2012. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta miršana)
Lidija Žukova		
(dz.1958.)
Genadijs Fjodorovs
(dz.1957.)
Dzirkstīte Truce
(dz.1934.)
Marija Veipa		
(dz.1934.)
Uļjana Žuroviča		
(dz.1933.)
Ivars Ozoliņš		
(dz.1933.)
Anna Šuvalova		
(dz.1931.)
Zilvija Zaiguma		
(dz.1927.)
Edgars Vilnis Sproģis (dz.1927.)
Anna Petrova		
(dz.1926.)
Vera Poga		
(dz.1924.)
Emma Kozlovska
(dz.1924.)  
Zelma Alksne 		
(dz.1920.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Valkas novada dome

Avārijas dienesta telefonu numuri

Dažādu avāriju gadījumos, SIA «Valkas Namsaimnieks» apsaimniekošanā esošajās dzīvojamās mājās,
iedzīvotājiem zvanīt uz šādiem telefoniem:
no 8:00 – 17:00
no 17:00 – 8:00
brīvdienās un svētku dienās
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6 47 81272
vai 6 47 81271
6 47 24222

Jaunais tautas nama aprīkojums priecē
pašdarbniekus un skatītājus

16.

novembrī valsts
dzimšanas dienas pasā
kums Kārķu tautas namā bija dvēseliski un arī
gaismu aprīkojuma ziņā ļoti gaišs – ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projekta
«Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk.» ietvaros uzstādīta
mūsdienīga gaismu un skaņu aparatūra, pie ska
tuves iegādātas kāpnes.
Iepirkuma konkursa rezultātā projekta izpilde ti
ka uzticēta SIA «Diogēns audio», kura veica apara
tūras un arī kāpņu uzstādīšanu. Projekta mērķis –
nodrošināt kvalitatīvu aprīkojumu ir pilnībā no
drošināts. Svinīgajā pasākumā jaunās aparatūras
skanējumu un priekšrocības izbaudīja pašdarbnie
ki – Kārķu tautas nama senioru ansamblis, senioru
vokālais ansamblis, Kārķu pamatskolas skolēni un
Naukšēnu vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Jāteic, ka paši pirmie šo aparatūru
jau daļēji iemēģināja dažas nedēļas ie
priekš 50 pašdarbnieki no Rīgas. Šis
vērienīgais koncerts «Sadancosim, sa
dziedāsim rudens lapu virpulī» notika
pateicoties bijušai kārķēnietei Gitai
Kalniņai, kura bija uzaicinājusi koncer
tēt sakaru darbinieku vidējās paaudzes
deju kopu «Cīpars» (vadītāja Aija Šrā
dere, koncertmeistare Daiga Jankov
ska), Rīgas Tehniskās koledžas jaunie
šu deju kopu «Jancis» (vadītāja Aija
Šrādere, koncertmeistare Gita Kalni
ņa), Salaspils vokālo jauniešu ansambli
«Vālodzīte» (vadītāja Ilona Korošev
Deju kolektīvam «Cīpars» ir tas gods – pirmo reizi iemēģināt
jauno Kārķu tautas nama skaņu aparatūru.
ska).
Foto: Sandra Pilskalne
Kārķu skatītāji vienmēr ir apliecinā
juši ar atsaucību, sirds siltumu un zie
atzīst, ka projekta realizācija ir brīnišķ īgs ieg ul
diem pateicību par skaistajiem mirkļiem, ko dāvina
dījums pag asta kultūras dzīves attīstīb ā, atl iek
pašdarbnieki skatītājiem, tā tas bija arī šajos koncer
tikai mācīties un izmantot visas tās piedāvātās
tos. Paldies visiem, kuri piedalījās! Paldies Aivaram
iespējas. v
Siliņam un Sandim Krastiņam, kuri cenšas apgūt
Sandra Pilskalne
jauno aparatūru. Tautas nama vadītāja Dace Pieče

PASĀKUMU PLĀNS
VALKAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
•

Izglītības pārvalde rīko:

14.decembrī plkst.13.00 Ziemassvētku pasākums
darba gaitas pārtraukušajiem pensionētajiem peda
gogiem, Valkas novada BJC «Mice».

Valkas ģimnāzija:
• 19.decembrī plkst. 17.30 skolas padomes sēde.
• 20.decembrī skolas Ziemassvētku tirdziņš.
• 21.decembrī plkst. 9.00 Ziemassvētku pasākums.
•

Valkas novada BJC «Mice»:

13.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku ieskaņu
koncerts Valkas kultūras namā.

Bērnu – jaunatnes sporta skola:
• 18.decembrī plkst.18.00 «Sporta laureāts 2012».
Ozolu pamatskola:
• No 10.decembrī – 14.decembrī Labdarības akcija.
• 20.decembrī Ziemassvētku pasākums Mierkalna
tautas namā.

Vijciema pamatskola:
• 3. – 7.decembrī skatuves runas konkurss.
• 21.decembrī Ziemassvētku eglīte skolā.
•

Valkas pamatskola:

17. – 21.decembrī Ziemassvētku pasākumi klasēs
un skolā.
• 19.decembrī pedagoģiskās padomes sēde par 1.se
mestra rezultātiem.

Ērģemes pamatskola:

DRAUDŽU VĒSTIS
•

Kārķu baznīcā

2.decembrī plkst.14.30 Pirmās Adventes dievkalpojums. Kristības,
iesvētības. Ziemassvētku ieskaņas koncerts, piedalās Kārķu tautas nama
sieviešu vokālais ansamblis.
• 9.decembrī plkst.14.30 Otrās Adventes dievkalpojums.
• 16.decembrī plkst. 14.30 Trešās Adventes dievkalpojums. Valkas
mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
• 23.decembrī plkst. 14.30 Ceturtās Adventes dievkalpojums
• 24.decembrī plkst.17.00 Svētvakara dievkalpojums
• 25.decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku koncerts

Ērģemes baznīcā
• 2.decembrī plkst.12.30 Ziemassvētku ieskaņas koncerts, piedalās Kārķu
tautas nama sieviešu vokālais ansamblis. Pirmās Adventes dievkalpojums.
• 25.decembrī plkst.12.30 Ziemassvētku dievkalpojums.

Valkas – Lugažu baznīcā
• 24.decembrī plkst. 19.00 un 21.00 Svētvakara dievkalpojumi.
• 25.decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Kristības, iesvētības.
• 28.decembrī plkst. 18.00 koncerts.
Vijciema baznīcā
• 24.decembrī plkst. 15.00 Svētvakara dievkalpojums.
Kārķu, Ērģemes un Valkas draudzēs kalpo mācītājs Ģirts Kalniņš, Vijciema –
Valmieras iecirkņa prāvests Arnis Bušs.

PATEICĪBA

Paldies Kārķu pagasta iedzīvotājiem, kuri piedalījās lauksaimniecības
tehnikas glābšanā ugunsgrēkā š.g. 24.oktobrī.
Ruta

Ziemassvētku pasākumi:
• 20.decembrī pamatskolas klasēm,
• 21.decembrī pirmsskolas izglītības grupām.

Kārķu pamatskola:
• 19.decembrī plkst. 8.30 radošās darbnīcas – pipar

kūku cepšana, apsveikumu gatavošana, grāmatu la
sīšana,
plkst. 12.00 J.Cimzes Valkas mūzikas skolas Kārķu fi
liāles audzēkņu koncerts.
• 20.decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku pasākums
tautas namā. Piedalās Kārķu pamatskolas skolēni un
Latvijas Universitātes deju kolektīvs «Dancītis».

J.Cimzes Valkas mūzikas skola:
• 16.decembrī Lielais Ziemassvētku koncerts.
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas kultūras
namā

• 1.decembrī no plkst. 14.00

svētku egles iedegšanas pasā
kums: no 14.00 – 15.15 kultū
ras namā – radošās darbnīcas
(piparkūku cepšana, eglīšu
rotājumu un Ziemassvētku
aplokšņu gatavošana, vēstuļu
rakstīšana Ziemassvētku ve
cītim), 15.30 pie kultūras na
ma – dziesmas, dejas, egles
iedegšana, tikšanās ar Zie
massvētku vecīti, Rūķu skrē
jiens.
• 3.decembrī plkst. 19.00
Unas Celmas jaunā spēlfilma
«Raganu mēnesis». Ieeja – 1
lats. Filmas galvenie varoņi ir
pazīstamie aktieri Andris Bēr
ziņš un Harijs Spanovskis,
kuri vairs nevar tēlot, ka ar
dzīvi viss ir kārtībā. Jo nav. Ir
nopietna slimība, ir atkarība,
nav īstas skaidrības par savas
dzīves jēgu un par to, kādēļ
daudz kas nogājis greizi. Abi
populārie vīri nolemj meklēt
atbildes pie tautas medicīnas
dziedniekiem un kopā dodas
pie «raganām».
• 10.decembrī plkst. 18.00 Ki
nopunkta seanss. Režisora
Aika Karapetjana pilnmetrā
žas filma «Cilvēki tur». Ieeja
– 50 santīmi. Filma   ir stāsts
par jaunu cilvēku vēlamo un
esošo realitāti bezpersoniskā
mikrorajona vidē, ikdienas
zādzībām mijoties ar sapņiem
par drošu nākotni.
• 14.decembrī plkst. 19.00
vokālās grupas «Schola Can
torum Riga» koncerts «VENI
EMMANUEL». Ieeja – Ls 5, 4,
3, 2 (bērniem/skolēniem – Ls
1, pirmsskolas vecuma bēr
niem, neaizņemot sēdvietu,
bez maksas).   Programmā –
Adventa laika un viduslaiku
gregoriskie dziedājumi. Gru
pas sastāvā ir profesionāli
mūziķi.
• 20.decembrī plkst. 22.22 pie
robežas Rīgas – Raja ielā pasā
kums «Latvija un Igaunija – 5
gadus Šengenas zonā». Bluķa
vilkšana, dedzināšana un dan
či kopā ar folkloras deju kopu
«Sudmaliņas», draudzīgās vir
ves vilkšanas sacensības, cie
nāšanās ar igauņu putru,
draudzības takas veidošana.
• 22.decembrī no plkst. 10.00
līdz 14.00 Lugažu laukumā
Ziemassvētku tirdziņš ar
ugunskuru un Ziemassvētku
vecīti. Gaidīti mājražotāji,
lauksaimnieki un amatnieki!
Pulksten 12.00 – izsole.

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

• 31.decembrī no plkst. 23.30
Lugažu laukumā – pasākums
«Sagaidīsim Jauno gadu ko
pā!». Apsveikumi, salūts,
jautra mūzika.
• 1.janvārī plkst. 00.30 kultū
ras namā Jaungada balle. Spē
lē grupa «Most Wanted» un
DJ Jānis Gustaps. Ieeja – Ls 3.
Pērkot biļeti iepriekšpārdoša
nā no 18.decembra – Ls 2.
Biļetes uz pasākumiem ie
priekšpārdošanā var iegādā
ties Valkas pilsētas kultūras
namā pie dežuranta/kasiera
katru darba dienu no plkst.
9.00 – 15.00 un no plkst. 16.00
– 20.00.

Jaunums AKCIJA «Dāvana –
brīvbiļete». Tikai 4 soļi pretī
Dāvanai:

1. Pie kasieres/dežurantes sa
ņem akcijas bukletu!
2. Apmeklē 4 Valkas pilsētas kul
tūras nama rīkotos maksas pa
sākumus!
3. Par katru apmeklēto pasāku
mu pie kasieres/dežurantes
saņem bukletā KN atzīmi – zī
mogu!
4. Piekto pasākumu apmeklē
par brīvu, tas ir, saņem Dāvanu
– brīvbiļeti!
Akcijā nepiedalās pasākumi, ko
organizē viesmākslinieki. Infor
māciju par tiem var iegūt pie
kasieres/dežurantes

Izstādes kultūras namā
• Līdz 1.decembrim mazajā
zālē Kristīnes Ganiņas foto iz
stāde. Darbos kā mākslas dar
ba pamats izmantota fotogrāfi
ja, kas atklāj momenta izjūtas.
To papildina ornamentāls zī
mējumu, kas veikts ar photos
hop programmu palīdzību.
• Līdz 21.decembrim pelēkajā
zālē izstāde «Klusuma elēģija»
( keramiķes Skaidrītes Bonda
res, mākslinieces Kristīnes Ga
niņas un floristes Rudītes Gro
mules darbi).
• līdz 5.janvārim 1.stāva foajē
fotogrāfa Jana Artusa – Ber
tranda (Francija) foto izstāde
«No putna lidojuma». Strādā
jot par gaisa balona pilotu Āfri
kā, viņš atklāja zemes nenovēr
tējamo skaistumu, to vērojot
no augstuma. Tas pamudināja
fotogrāfu iemūžināt zemi un
parādīt cilvēces ietekmi uz pla
nētu.

Valkas novada Centrālajā
bibliotēkā
• No 27.novembra līdz 15.de
cembrim izstāde «Latvijas Valsts
prezidentei (1999. – 2007.) Vairai
Vīķei Freibergai – 75.
• 29.novembrī plkst. 18.00 Ne
klātienes ceļojums «Pārsteidzo
šā Ķīna». Savos ceļojuma ie
spaidos dalās Anna un Laimo
nis Dreimaņi. Ieeja – bez mak
sas.
• No 11.līdz 27.decembrim iz
stāde «Aktierim Harijam Lie
piņam – 85».
• No 12.līdz 28.decembrim iz
stāde «Rakstniecei, esejistei
Zentai Mauriņai – 115».
• No 20.decembra 4.janvārim
izstāde «Mākslas zinātniecei,
rakstniecei, politiķei Sandrai
Kalnietei – 60».
• No 21.decembra līdz 7.jan
vārim izstāde «Divi decembra
jubilāri – novadnieki: Zeiboltu

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Jēkabs un Jānis Ziemeļnieks».
• Decembrī bibliotēkā vieso
sies Smiltenes pilsētas bibliote
kāre Alda Liuke ar stāstījumu
un prezentāciju «Katram savs
Ziemassvētku brīnums: Zie
massvētku un Jaungada tra
dīcijas Eiropas kultūrā».

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
• 30.novembrī, 7., 14., 21.de
cembrī plkst. 16.00 nodarbī
bu cikls «Pošam bibliotēku
Ziemassvētkiem», idejas un
praktiskās nodarbības rotāju
mu izgatavošanā.
• No 3.līdz 28.decembrim iz
stāde «Ak, eglīte, ak, eglīte».
• 27.decembrī plkst. 16.00
pasākums «Svētku egle Ļipai
nim», aicinām mazos bibliotē
kas lasītājus uz rotaļām ar za
ķēnu Ļipaini. Ieeja – bez mak
sas.

Valkas novadpētniecības
muzejā
• No 1.decembra līdz 26. jan
vārim – Vijciema jauno māk
slinieku darbu izstāde «Vij –
Vij…». Piedalās Adele Bērzi
ņa, Santa Jirgensone, Mārtiņš
Vītols. Ieeja – Ls 0,50 (pensi
onāriem, studentiem, skolē
niem Ls 0,20). Izstādes atklā
šana 1.decembrī plkst. 15.00,
ieeja – bez maksas.

Valkas šaha klubā
• 8.decembrī plkst. 11.00 «Val
kas kauss» ātrspēlē šahā, noslē
guma kārta.
• 14.decembrī plkst. 11.00
«Ziemassvētku circenīši» tur
nīrs šahā skolēniem.
• 30.decembrī plkst. 11.00
«Vecgada balva» šahā.

Valkas Mākslas skolā

• Līdz 7.decembrim studijas
dalībnieku darbu izstāde.

J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā

Turnas tautas namā teatrali
zēts uzvedums «Maija un Pai
ja», pēc tam balle, spēlē grupa
«Rolise».

Kārķu pagastā
• 30.novembrī plkst. 18.00
tautas namā Rencēnu kultū
ras nama amatierteātra izrāde
«Sprīdītis» ,
• plkst. 19.30 Ziemassvētku
egles iedegšana pagasta cen
trā,
plkst. 20.00 tautas namā dis
kotēka.
• No 1.decembra tautas na
mā Evijas Leimanes rotaslietu
izstāde.
• 2.decembrī plkst. 9.00 tau
tas namā zolītes čempionāts.
• 8.decembrī plkst. 16.00 tau
tas nama kamīnzālē biedrības
«Ugunspuķe» pasākums.
• 16.decembrī plkst. 9.00 tau
tas namā zolītes čempionāts.
• 20.decembrī plkst. 19.00
tautas namā Kārķu pamat
skolas Ziemassvētku pasā
kums.
• 22.decembrī plkst. 11.00
pasākums pirmsskolas vecu
ma bērniem «Pingvīna Zie
massvētki».
• 23.decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētku
pasākums
«Tiem, kam pāri 55».
• 28.decembrī plkst. 19.00
Vecgada uzvedums «Virs ze
mes un debesīs». Pēc tam bal
le, spēlē «Savējie».
• 30.decembrī plkst. 9.00 tau
tas namā zolītes čempionāts.
• Līdz 16.janvārim Aleksandra
Luhaera gleznu izstāde «No
skaņu variācijas».

Saieta namā «Lugažu
muiža»
• No 3.decembra – 11.janvā
rim foto izstāde «Krāsu spē
le». Fotogrāfs Aleksandrs
Muhims (Baltkrievija).
• 8.decembrī plkst. 19.00 Val

kas pagasta gada balva kultū
rā 2012. Godināsim Valkas pa
gasta kultūras cilvēkus un
amatiermākslas kolektīvus. Ie
eja uz pasākumu brīva. Pēc
pasākuma plkst. 21.00 balle,
ieeja uz balli Ls 2.

Vijciemā pagastā

• 7.decembrī plkst. 9.30 «Mir
dzās» pasākums mazajiem
«Piparkūku maršs».
• 12.decembrī plkst. 15.00
pulcēšanās izbraukumam uz
Labdarības pasākumu.
• 14.decembrī plkst. 14.00
«Mirdzās» pasākums pensionāriem «Prieks iekrīt tieši sir
dī».
• 15.decembrī plkst. 10.00
pamatskolas zālē pasākums
«Lido, lido, sniedziņ!». Reģistrācija
pasākumam
līdz
11.decembrim.
• 21.decembrī skolā Ziemas
svētku eglīte skolēniem.
• 22.decembrī plkst. 18.00
«Mirdzās» «Svētku mirdzumā
ietērpts it viss...»

Zvārtavas pagastā
• 21.decembrī Mierkalna tau
tas namā Ozolu pamatskolas
eglītes pasākums.
• 28.decembrī plkst. 11.00
Luturskolā pirmsskolas bēr
nu eglīte.
• 29.decembrī plkst. 18.00
Luturskolā Zvārtavas pagasta
pašdarbnieku koncerts «Zva
nu skaņās». v
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad
pasākumu norises laiku
nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai www.
valka.lv vai interesējieties
pie pasākuma rīkotājiem!
Nākošais izdevuma numurs iznāks 20.decembrī.

• 2.decembrī plkst. 13.00 sko
las zālē – Pirmās Adventes
koncerts.
• 9.decembrī plkst. 13.00 sko
las zālē – Otrās Adventes kon
certs.
• 16.decembrī plkst. 13.00 –
Ziemassvētku koncerts.

Radošajā telpā
«309.kabinets»
• 1.decembrī plkst. 21.00 –
grupu «Pupociklu Vasara» un
«KGDJ» koncerts. Ieeja – Ls
1,50.
• 20.decembrī Ziemassvētku
jampadracis un Pasaules gala
sagaidīšana kopā ar PND un
All Day Long
• 22.decembrī plkst.22.00 Pa
saules gala afterparty. Ieeja –
Ls 2.

• 20., 21., 22.decembrī Valkas
pilsētā – gadatirgus.

Ērģemes pagastā

• 16.decembrī plkst. 12.00
Turnas tautas namā Ziemas
svētku pasākums pensionā
riem.
• 26.decembrī plkst. 9.00 Tur
nas tautas namā Z/S «Dambī
ši» Vecgada balvas izcīņa zo
lītē.
• 29.decembrī plkst. 19.00

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;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

