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Iededz sapņu uguntiņu,
Iededz savā sirds logā
Lai priecājas Zemes ļaudis,
Lai priecājas debestiņ!

(Ināra Seņkāne)

Č

etras nedēļas pirms Ziemassvētkiem sākas Advente. Šogad tas ir
1.decembris. Šis laiks saistās ar svētku noskaņu, svecēm un gaidīšanu.
Kuri svētki gan ir vairāk gaidīti par
Ziemassvētkiem, kad «miers virs
zemes un cilvēkiem labs prāts».
Katrs gaida to, kas viņam visvairāk
trūkst. Šogad šie svētki visai Latvijas
tautai būs pārdomu pilnāki un smeldzīgāki kā citkārt, jo 21.novembra
vakarā, vairāk kā pussimts cilvēku,
kas aizgāja pēc dienišķās maizes, vēl
šodien tiek gaidīti mājās... Šādi brīži
mums liek saprast –ne manta, ne slava, ne vara, bet cilvēks – tā ir tā lielākā vērtība. Dāvināsim savu klātbūtni
tiem, kuriem tās īpaši trūkst. Valkas
novadā zvanītie baznīcu zvani un
noliktās svecītes apliecina, ka Rīga ir
tepat aiz mežu galiem un mēs esam
kopā ar visiem tiem, kam sāpes un
ciešanas.
Šis avīzes izlaidums apliecina –
mēs spējam novērtēt mūsu cilvēkus
pasniedzot novada Atzinības rakstus, mēs spējam novērtēt viņu darbīgumu, radošumu un sirdssiltumu,
to sapratīsiet arī izlasot rakstus par
SIA «Pedelīte» valdes priekšsēdētāju Albīnu Kārkliņu un kādreizējo
grāmatrūpnieku, fotogrāfu un sabiedrisku darbinieku Jāni Rausku.
Avīzes afišu stabs piedāvā gandrīz
70 pasākumus, ko iespējams decembra mēnesī apmeklēt Valkas novadā.
Izvēlies, kuri būs tavējie un, lai
skaists svētku gaidīšanas laiks!

Sandra Pilskalne

Nākamaisnumurs

Nākamais izdevuma numurs
iznāks 20.decembrī

Numura intervija
nterviju ar Albīnu Kārkliņu
lasiet 8.lpp.

I

novembrī – Latvi
jasRepublikasproklamēšanas
95.gadadienai veltītajā svinī
gajā pasākumā «Man dvēselē
ierakstīts Latvijas vārds», kas
notikaValkaspilsētaskultūras
namā, ar Valkas novada do
mesAtinībasrakstiemapbal
voja 10 cilvēkus par nozīmī
giemsasniegumiemtautsaim
niecības, izglītības, veselības
aprūpes, kultūras, sporta, ne
valstiskoorganizācijuunpaš
valdības darba jomās, kā arī
parieguldījumunovadaattīs
tībāunpopularizēšanā.
Saskaņā ar Valkas novada SvinīgāsarīkojumaapmeklētājussagaidaValkasnovadadomespriekšsēdētājs
domes31.oktobrasēdeslēmu VentsArmandsKrauklisarkundziLīgu
muAtinībasrakstussaņēma:
Albīna Kārkliņa, SIA «Pedelīte» val
despriekšsēdētāja–parieguldījumuValkasnovadaattīstībā;
AsjaOzoliņa, VijciemaPIIaudzinātāja
–parmūžaieguldījumubērnuaudzināšanā;
Inta Laganovska, pensionāre, bijusī
Valkaspilsētasdomespriekšsēdētāja– par
mūžaieguldījumuValkaspilsētasattīstībā;
MihailsDemidočkins, Valkaspagas
ta autobusa vadītājs – par godprātīgu un
apzinīgudarbapienākumuveikšanu;
ViktorsZaičenko, Valkaspagastaau
tobusavadītājs–pargodprātīguunapzinīgudarbapienākumuveikšanu;
Alda Kārkliņa, Kārķu pagasta ģime
nes ārste – par mūža ieguldījumu veselīValkasnovadaiedzīvotājusLatvijasdzimšanasdienāsveicValgaspilsētas
basaprūpē;
mērsKalevHärk,ValgaspilsētasdomespriekšsēdētājsIvarUnt,Valgas
Marita Treijere, Zvārtavas pagasta apriņķaPašvaldībasapvienībasvadītājsMadisGross
pārvaldesuzskaitvede–parilggadīgu,aktīvu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas
pagastaiedzīvotājulabā;
Nadežda Blūma, Valkas novada do
mes sporta speciāliste – par sabiedriski
nozīmīguveikumuValkasnovadauntāiedzīvotājulabā;
Edua rds Kronb ergs , pensionārs –
par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā
un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajādzīvē;
Ligita Drubiņa, Valkas Novadpētnie
cībasmuzejaspeciāliste–parValkaskultūrasmantojumasaglabāšanuunpopularizēšanu.
SvinīgajāsvētkuuzrunāValkasnovada
domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklisaicinājanovadaļaudislolotsavu
zemi: «Latvijas valsts mums katram
reizēirmāteunbērns.TāpēcnotāsnevaAtzinībasrakstuparmūžaieguldījumubērnuaudzināšanāpasniedz
jag prasīt par daudz, bet gan mīlēt un AsjaiOzoliņai.DomespriekšsēdētājskatramAtzinībasrakstasaņēmējam
palīdzētaugt!». v
teicsirsnīguspateicībasvārdus,kasraksturoapbalvojumasaņēmēju

[
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Dažādi

Tekstsunfoto: Gundega Veinberga

V

alkas novadā katru gadu
Lāčplēša dienā atklāj piemiņas
plāksnesLāčplēšaKaraordeņaka
valieriem. Turpinot iesākto, šogad
tās atklāja četriem Ērģemes kapos
apglabātajiem kareivjiem. Ir zi
nāms,kašajoskaposapglabātias
toņiordeņakavalieri,tāpēcnākam
gad piemiņas plāksnes uzstādīs
pārējiem brīvības cīnītājiem. Līdz
ar to Valkas novadā būs godināti
visiValkasnovadakaposapglabā
tieLāčplēšaKaraordeņakavalieri.
Valkas novada domes priekšsē
dētājsVentsArmandsKrauklisuz

skata, ka turpmāk būtu jāuzstāda
piemiņasplāksnesarīcitiemnova
dāievērojamiemcilvēkiem.Šobrīd
apbedījumu vietām netiek pievēr
sta pietiekama uzmanība. Atdu
sas vietu sakopšana un piemiņas
plākšņu uzstādīšana ir nozīmīgs
ieguldījumsnovadavēsturesapzi
nāšanā,tāsliecībuunpiemiņassa
glabāšanā.V.A.Krauklisrosinaap
zināt kapu vietas tiem cilvēkiem,
kurudevumsirnozīmīgs.Tieva
rētu būt mācītāji, skolotāji, uzņē
mēji,amatnieki,kasveiksmīgidar
bojušiesnovadalabā.Apbedījumu
vietasbūtujāsakopjunpartāmjā
rūpējas ne tikai svētku dienās, bet
arīikdienā.v
Atdusasvietusakopšanaunpiemiņasplākšņuuzstādīšanairnozīmīgs
ieguldījumsnovadavēsturesapzināšanā

ValkāviesojāsSomijasvēstnieceLatvijā
Tekstsunfoto:

Gundega Veinberga

N

ovembra
sākumā
darba vizītē Valkā ieradās
Somijas vēstniece Latvijā
Pirkko Hämäläinen un vi
ņasasistenteKarinaKlanc
berga.Kopāarviņāmdele
gācijābijaSomijastirdznie
cībasuninvestīcijuorgani
zācijas Latvijā «FINPRO
Latvia»pārstāveLolitaPan
kova un Somijas uzņēmu
maSIA«Leinonen»pārstā
visMikkoHirvonen.
Valkasnovadadomēde
legācijatikāsarpriekšsēdē
tājuVentuArmanduKrauk
li un Valgas mēru Kalev
Härk. Attīstības un plāno
šanas nodaļas darbinieki
bija sagatavojuši prezentā
cijuparValkasnovadavēs
turi, realizētajiem projek
tiemunsadarbībuarSomi
ju. Klausoties stāstījumā,
P.Hämäläinen atina Val

Izstādibērniem«MuminuģimenenoSomijas»vēstniece
atklājlatviešuvalodā

SomijasvēstnieciLatvijāinteresēsadarbībasiespējasstarptautisku
kultūras,sportaunlīdzīgupasākumuorganizēšanā

kasValgasnozīmīgolomu
transporta koridorā starp
Rīgu un Tallinu. Somijas
vēstnieci interesēja turp
mākās sadarbības iespējas
starptautiskukultūras,spor
taunlīdzīgupasākumuor
ganizēšanā un popularizē
šanāSomijā.
Pēc tikšanās ar domes
pārstāvjiem vēstniece de
vās uz Valkas novada cen

Valgu, uz igauņu rakstnie
cesHellasWuolijokidzim
tajāmmājām,jorakstnieces
darbiiriecienītiSomijā.
Savukārt «FINPRO Lat
via»pārstāveL.Pankovaun
SIA «Leinonen» pārstāvis
M.Hirvonen apmeklēja trīs
Valkas uzņēmumus: «efn
NORD», SIA «PEPI RER»
unSIA«EnefitPower&He

EiropasSavienībafinansē

trālobibliotēku,kuratklāja
ceļojošo izstādi bērniem
«MuminuģimenenoSomi
jas».IzstādeLatvijasbiblio
tēkas apceļo ar Somijas
vēstniecības starpniecību
jau no pagājušā gada ok
tobra. Vēstniece izstādi at
klājalatviešuvalodā.
PēctamPirkkoHämäläi
nenunviņasasistenteKari
na Klancberga devās uz

atValka»,vēstniecedelegā
cijaipievienojāspēcValgas
muzeja apmeklējuma.  Ie
priekš minētajos uzņēmu
mos īpaša uzmanība tika
pievērstaārvalstuinvestīci
ju piesaistes priekšrocībām
un sadarbības iespējām ar
SomijuunpārējāmSkandi
nāvijasvalstīm.v

Nodotiekspluatācijārekonstruētie
ūdensapgādesunkanalizācijastīkliValkā

Teksts: EduardsIvļevs,ValkasnovadadomesAttīstībasunprojektudaļas
projektuvadītājs,projekta«Ūdenssaimniecībaspakalpojumuattīstība
Valkā,IIkārta»koordinators

2013.gada30.oktobrīVal

kā tika nodoti ekspluatācijā re
konstruētieūdensapgādesunka
nalizācijastīkli.

Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju veica SIA
«Vidzemes energoceltnieks», reģ.
Nr.44103008831,betbūvuzraudzī
buobjektāveicaSIA«REMPRO»,
reģ.nr.41503041904.Kopējāsapakš
projektaizmaksasir544 122,74lati
(bez PVN 21%), no attiecināmām
izmaksām 412 088,29 latus finan
sē Eiropas Savienības Kohēzijas
fonds,savukārt,Valkasnovadado
mes/finansējuma saņēmēja līdzfi
nansējums ir 132 034,45 lati (bez
PVN21%).

Valkas novada EIROPAS SAVIENĪBA
dome

Projektamērķisirūdensapgādes
unnotekūdeņusavākšanasunattī
rīšanas kvalitātes uzlabošana un
ūdenssaimniecības pakalpojumu
pieejamībaspaplašināšana,nodro
šinotkvalitatīvudzīvesvidi,sama
zinot vides piesārņojumu un
ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot
ūdens resursu un energoresur
suracionāluizmantošanu.

Līguma ietvaros tika rekonstru
ētiūdensapgādes(3248,7m)unka
nalizācijas(2074,5m)tīkliBlauma
ņa,Varoņu,Tālavas,Pumpura,Tē
rauda,Līvu,Beverīnas,Valdemāra
ielāsielās.Tikaizbūvētsūdensvada
atars452mgarumā,kasnodroši
naūdensapgādiLauktehnikasrajo
namnoValkaspilsētascentralizētā
ūdensapgādessistēmas.v

EiropasSavienībasKohēzijasfon
 a līdzfinansētā projekta «Ūdens
d
saimniecības pakalpojumu attīstī
ba Valkā, II kārta» (Nr.3DP/
3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)ietva
ros tika īstenots apakšprojekts
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija / paplašināša
naValkā».
P R O J E K T U «ŪDENSSAIMNIECĪBASPAKALPOJUMUATTĪSTĪBAVALKĀ,IIKĀRTA»L ĪD Z F I N A N S ĒE I R O P A S S AV I E N ĪB A .
F I N A N S ĒJ U M A S A ŅĒM ĒJ S ŠĀP R O J E K T A I E T VA R O S I R VA L K A S N O VA D A D O M E .
P R O J E K T A A D M I N I S T R AT ĪV ĀS ,F I N A N ŠU U N T E H N I S K ĀS VA D ĪB A S U Z R A U D Z ĪB U N O D R O ŠI N A L R V I D E S A I Z 
S A R D Z ĪB A S U N R E ĢI O N ĀL ĀS AT T ĪS T ĪB A S M I N I S T R I J A .
IeguldījumsTavānākotnē!
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Ziemassvētkugaidīšanaslaikā
atklāsVijciematautasnamu

Teksts: SandraPilskalne
Foto: VitaBērziņa

S

estdien, 21. decembrī pulk
sten 14.00 visi laipni gaidīti Vij
ciematautasnamaatklāšanaspa
sākumā.Laiarīšisnotikumsgai
dītsilgi,patiesībātasirarīkāZie
massvētkubrīnums.Ēku,kastika
ugunsgrēkā nopostīta 2011.gada
20.aprīlī, divarpus gadu laikā iz
deviesuzbūvētnojauna.
«Līdzekļupiesaisteunbūvnie
cībaneritējanemaztikraiti,taču
Valkas novada dome parādīja
stiprugribuunmākurisinātpro
blēmas,» vērtē Vijciema tautas
namavadītājaVitaBērziņa,kura
jausavākabinetāuzsākusidarbu
un katru dienu ir kopā ar speci
ālistiem,kasuzstādaskaņu,gais
mu aparatūru un pārējo aprīko
jumu. Tautasnamavadītājaatklā
šanas pasākumu iecerējusi kā pa
teicībuvisiem,kasieguldījušistip
ras domas, idejas un līdzekļus, lai
uzbūvētušonamu.Naviespējams
visuslabvēļusunnaudasziedotā

jusnosauktunpieminēt.Tačuviņa
vēlas īpašu paldies teikt vietējam
māksliniekam Mārtiņam Vītolam
par pagasta ģerboņa attēla veido
šanu uz fasādes sienas,Aijai Pebo
parjostuaušanuskatuvesaizskaru
noformējumam, Vallijai Eglei par
dāvinātajām klavierēm. Tā varētu
sauktcilvēkusvēlunvēl.Tačuvie
nunotiem–SarmītiSpuldzenieci
naviespējamsnepieminēt–diem
žēl viņa nepiedzīvoja šā nama at
klāšanu, taču tajā ieguldīts daudz
viņasideju,dizainarisinājumu,arī
telpukrāsutoņiizvēlētipēcSarmī
tesieteikuma–parpamatuņemot
Vijciema brunču toņu atvasināju
musunVijasupestuvumu.Nama
būvniecībuveicaSIA«Valkasbūv
nieks», iekšējo aprīkojumu izgata
voja SIA «Cellīši un partneri» un
SIA«Smiltenesmēbeles».
VitaBērziņaatīst,kavijciemie
šišobrīdjaunoēkuuzņemardalī
tām jūtām. Daļa iedzīvotāju būtu
gribējušicitāduēkasarhitektonis
korisinājumu.Tautasnamavadī
tājauzskata,kapatsgalvenaisjau
iršānamadvēseleuntas,kastajā

Ritskatuvesunapgaismojumaaprīkojumauzstādīšanasdarbi,
kastiekveiktiLEDERprojektaietvaros

notiks.Jāpriecājasparpaveiktoun
ar pozitīvām domām var daudz
labulietuveikt.
Vijciemieši aicina visus ciemos
dalītiespriekāparpaveiktounvar
pačukstēt, ka atklāšanas pasāku

mābūskādsskaistsmuzikālspār
steigums. Kāds? To uzzinās ik
viens,kurš21.decembrīmērosce
ļuuzVijciemajaunotautasnamu.
Laitop!v

SkolēniizzinaLatvijasTautasfrontesvēsturi

Teksts: IlzeKrastiņa

Foto:Gundega Veinberga

8.

novembra pēcpusdienā Val
kaskultūrasnamamazajāzālēin
teresentibijasapulcējušiesuzLat
vijasTautasfrontes25gadujubile
jaiveltītoskolēnupētnieciskodar
bukonferenci.Tāsgalvenaismērķis
bijaatspoguļotValkasnovadasko
lēnuskatījumuuznotikumiem,kas
risinājāspirmsviņudzimšanasun
tomēr–netiksenāpagātnē.
ValkasģimnāzijasskolnieceBe
āte Klote prezentēja savu zināt
niski pētniecisko darbu par Lat
vijas Tautas fronti. Ar gūtajām
atiņām dalījās Kārķu pamatsko
las skolēni Helēna Eglīte, Dārta
Kravaine, Armands Zutis, Emīls
Liepiņš, Dina Aršanova, Ralfs
Gavrilovs un Adrians Gavrilovs,
kuri skolotājas Ilzes Pētersones

mudināti bija uzklausījuši sava
pagastatautfrontiešus.KarīnaEg
līte bija sagatavojusi muzikālu
priekšnesumu, kas raksturoja
Dziesmotāsrevolūcijasgaisotni.
Valkas ģimnāzijas skolēni Vil
mārs Vesingi un Aleksandrs Mat
vejevs pārstāvēja Valkas jauniešu
domiunpastāstīja,kāveiciesviņu
darbs, intervējot bijušos tautfron
tiešus.Lieladaļašointervijuapko
potasspeciālizlaidumaavīzē«Zie
meļlatvijas Atmoda», kura izdota
Valkas novada domes projekta
«LTF 25 gadu jubilejas pasākumi
Valkasnovadā»ietvaros.Šodarbu
veicaValkasnovadpētniecībasmu
zejs ar LR Kultūras ministrijas fi
nansiāluatbalstu.Šīprojektaietva
rostapusīceļojošāizstāde«Parne
atkarīgu,demokrātiskuvalsti!»bija
izstādīta kultūras nama foajē un
papildinātaarValkasnovadpētnie
cības muzeja krājumā esošo – pir

Kārķupamatskolasskolēni,skolotājasIlzesPētersonesmudināti,
uzklausījasavapagastatautfrontiešus

mo, virs kultūras nama 1988.gada go kultūras nama sarkanbaltsar
18.novembrī uzvilkto sarkanbalt kano karogu, kas noņemts pēc
sarkanokarogu,unpēdējopastāvī 1991.gadaaugusta.v

SēļosunLugažostagad
varēsvingrotārā!

Dur vis ver jauns
datorsalons
Teksts: Gundega Veinberga

Tekstsunfoto:LigitaSīmane

E

LFLAīstenotopasākumu«Laukuekonomikasda
žādošanaundzīveskvalitātesveicināšanavietējoattīstī
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā» ietvaros Valkas pa
gastāirrealizētsprojekts«ĀravingrošanaslaukumiSē
ļosunLugažos».Projektaietvarosirizveidotidivilauku
mi,kasaprīkotiarspeciāliemāravingrošanasstieņiem.
 Valkas pagasts pateicas biedrībai «Lauku partnerība
Ziemeļgauja»unLEADERpardotoiespējuīstenotakti
vitātesrīcībā«Brīvālaikapavadīšanaiparedzētāsinfra
struktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzī
votājiem».
Pateicamies arī SIA «Valkas MD» kolektīvam, īpaši
UģimPutniņamparvingrošanasstieņuizgatavošanuun
uzstādīšanu.
ĀravingrošanaslaukumsSēļossniegsjaunasaktīvas
Aicinām visus iedzīvotājus izmantot iespēju sportot
atpūtasiespējasValkaspagastaiedzīvotājiem
brīvādabā!v

N

ovembra vidū Valkā, Raiņa ielā 6
pavisamklusiapmeklētājiemdurvisvēris
jaunsdatorsalons«Etehnika».Salonspie
dāvā datortehniku un tās aksesuārus, kā
arīveicdatortehnikasapkopiunservisu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklisinformē,kanovadapašval
dība ļoti aktīvi uzrunā dažādu jomu uz
ņēmējus, lai iedzīvotājiem būtu pieejami
vairumsnepieciešamopakalpojumudzī
vesvietā. Jaunais datorsalons ir pirmais
«taustāmais» rezultāts. Īpašs prieks, ka
līdz ar to atdzīvosies bijusī Krājbankas
ēka.Domespriekšsēdētājsaicinanovada
uzņēmumus, iestādes, iedzīvotājus būt
aktīviemunizmantotjaunodatorsalonu,
laiaršolabopiemērumēsspētupārlieci
nātarīcitusuzņēmumuspakāpeniskiaiz
pildīttukšāskomercplatības.v
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Valkasnovadadomē

SAISTOŠIENOTEIKUMI
2013.gada26.septembrī

Valkā

Nr.21

APSTIPRINĀTI
arValkasnovadadomes2013.gada26.septembra
sēdeslēmumu(protokolsNr.19,14.§)

GrozījumsValkasnovadadomes
2013.gada25.aprīļasaistošajosnoteikumos
Nr.12«Apstādījumuapsaimniekošana
unaizsardzība»

Izdotisaskaņāarlikuma«Parpašvaldībām»43.pantapirmāsdaļas9.punktu,
Mežalikuma8.pantaotrodaļuunMinistrukabineta2012.gada2.maijanotei
kumuNr.309«Noteikumiparkokuciršanuārpusmeža»22.punktu

IzdarītValkasnovadadomes2013.gada25.aprīļasaistošajosno
teikumos Nr.12 «Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība»
grozījumuun6.punktāaizstātvārdu«izpilddirektors»arvārdiem
»izpilddirektoravietnieks–atbildīgaisparValkaspilsētu».
Valkasnovadadomespriekšsēdētājs
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SAISTOŠIENOTEIKUMI
Valkā

2013.gada31.oktobrīNr.43

APSTIPRINĀTI
arValkasnovadadomes2013.gada31.oktobra
sēdeslēmumu(protokolsNr.20,19.§)

GrozījumiValkasnovadadomes2013.gada
26.septembrasaistošajosnoteikumosNr.19
«Parnekustamāīpašuma
nodokļapiemērošanuValkasnovadā»
Izdotisaskaņāarlikuma«Parnekustamāīpašumanodokli»
3.panta1.daļas2.punktu,3.panta12.daļuun3.panta14.daļu

IzdarītValkasnovadadomes2013.gada26.septembrasaistošajos
noteikumos Nr.19 «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Valkasnovadā»šādusgrozījumus:
1.
Izteiktsaistošonoteikumutiesiskopamatojumušādāredakci
jā:
«Izdotisaskaņāarlikuma«Parnekustamāīpašumanodokli»3.pan
ta1.daļas2.punktu,3.panta12.daļuun3.panta14.daļu».
2.
Izteiktsaistošonoteikumu1.punktušādāredakcijā:
«1.Saistošienoteikuminosaka,kāpiemērojamilikuma«Parnekus
tamāīpašumanodokli»3.panta1.daļas2.punkts,un3.panta14.da
ļa.»»
Valk asnovad adom espriekšs ēd ēt ājs

V.A.Kraukl is

SaistošonoteikumuNr.21GrozījumsValkasnovadadomes2013.gada
25.aprīļasaistošajosnoteikumosNr.12«Apstādījumuapsaimniekošana
unaizsardzība»paskaidrojumaraksts
1.

Īsssaturaizklāsts

2.

SNprojektanepieciešamības
pamatojums

3.
4.
5.
6.

Saistošonoteikumunosacījuminetiekgrozīti

Sakarāarto,kadomēirizveidotsjaunsamats–izpild
direktoravietnieks–atbildīgaisparValkaspilsētu,turpmāk
ciršanasapliecinājumusvailēmumuspartoizsniegšanasat
teikumu Valkas pilsētas teritorijā izsniegs izpilddirektora
vietnieks–atbildīgaisparValkaspilsētu.
Informācijaparplānotoprojek Neietekmēs
taietekmiuzpašvaldības
budžetu
Informācijaparplānotoprojek Nav
taietekmiuzuzņēmējdarbības
vidipašvaldībasteritorijā
Informācijaparplānotoprojek Neietekmēs
taietekmiuzadministratīvajām
procedūrām
Informācijaparkonsultācijām Nav
arprivātpersonām

Valkasnovadadomespriekšsēdētājs









V.A.Krauklis

ValkasnovadasaistošonoteikumuNr.43Grozījumi
Valkasnovadadomes2013.gada26.septembra
saistošajosnoteikumosNr.19«Parnekustamāīpašumanodokļa
piemērošanuValkasnovadā» pas kaidr oj um araksts
Paskaidrojuma
Norādāmāinformācija
rakstasadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamato
GrozījumitiekizdarītiņemotvērāVidesaizsardzībasun
jums
reģionālās attīstības ministrijas lūgumu precizēt saistošo
noteikumutiesiskopamatojumu
2.Īssprojektasaturaizklāsts

Saistošajos noteikumos pēc Vides aizsardzības un
reģionālāsattīstībasministrijasnorādestiesiskajāpamatojumā
jāatsaucasarīuzlikuma«Parnekustamāīpašumanodokli»
3.panta12.daļu,jominētajāpantadaļānoteiktsšādstiesību
deleģējums pašvaldības domei un minēto regulējumu
pašvaldībasdomeietvērusisaistošonoteikumu3.punktā.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijasnorādiprecizējamssaistošonoteikumu1.punkts,
proti, daļa: «likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.
panta 1.daļas 14.punkts» izsakāms šādā redakcijā: «likuma
«Parnekustamāīpašumanodokli»3.panta14.daļa».
3. Informācija par plānoto projekta Pašvaldībasbudžetusaistošienoteikumineietekmē.
ietekmiuzpašvaldībasbudžetu
4. Informācija par plānoto  projekta Uzņēmējdarbībasvidisaistošienoteikumineietekmē.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldībasteritorijā
5.Informācijaparadministratīvajām Administratīvāsprocedūrassaistošienoteikumineietekmē.
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošonoteikumuizstrādesgaitānavnotikušaskonsultācijas
privātpersonām
arprivātpersonām.

\Valkasnovadadomespriekšsēdētājs







V.A.Krauklis

Valkāatklājrekonstruētāsielas

šanas darbnīca, piena
un piena produktu tir
gotava,dārzniecība,de
sudarbnīca,»klātesošos
informējapasākumava
EIROPAS SAVIENĪBA
dītāja Līga Pandalone.
Novada domes priekš
sēdētājsV.A.Krauklissa
vā uzrunā novēlēja Tā
lavasielāatgrieztiesuz
Tekstsunfoto: Gundega Veinberga
ņēmējiem,lailīdzarjaunosegumu
tajā atdzīvojas saimnieciskā rosī
alkā atjaunotas vairākas ie ba.
PašvaldībasAttīstībasunplāno
las un ietves, kuras novembra sā
ša
n
asnodaļasvadītājaGuntaSma
kumā tika vērienīgi atklātas. Par
ne
ie
priecināja klātesošos ar ziņu,
svinību vietu kļuva Tālavas ielas
posms, kurā rekonstrukcijas dar kairizstrādātijaunitehniskiepro
buspabeidza.Uzsvinīgobrīdibija jekti Tālavas ielas tālākai atjauno
ieradušiesdarbuizpildītāji,Valkas šanai posmā noAusekļa ielas līdz
novada pašvaldības pārstāvji un Raiņa ielai un Beverīnas ielas re
pilsētasiedzīvotāji.Ielaijaunuska konstrukcijasturpinājumsnoTāla
nējumu deva Valkas ģimnāzijas 8. vasielaslīdzRaiņaielai(garģim
klašuvokālaisansamblisunsoliste nāziju).Projektusiesniegsapstipri
ZaneAndiņakopāarģitāristiKei nāšanai un finansējuma saņemša
tijuOntensoni,izdziedottautāpa nainākamajāplānošanasperiodā–
zīstamas melodijas. Pārliecināties 2014.–2020.gadā.Ircerība,kajau
par ielas līdzeno segumu varēja, 2015.gadā varēs uzsākt šo ielu re
skatoties Valkas ģimnāzijas deju konstrukciju.
Ielas un ietves tika atjaunotas,
kolektīva«Vendīgs»dejā.
«Ielatāpatkācilvēksvarmainīt īstenojotEiropasReģionālāsattīstī
ārējoizskatu,betdvēselepalikstā bas fonda 3.6.2.1.aktivitātē «At
pati. Tālavas ielas dvēsele ir un balsts novadu pašvaldību kom
vienmērbūstāsiedzīvotājiunuz pleksai attīstībai» līdzfinansēto
ņēmumi.Laikmetugriežosteirbi projektu «Ielu rekonstrukcija Val
jusiādastirgotava,beķereja,krāso kaspilsētāuzņēmējdarbībasveici

IeguldījumsTavānākotnē!

V

nāšanainovadā».Būvdarbusveica
SIA «Limbažu ceļi», autoruzrau
dzību–SIA«Ceļukomforts»,būv
uzraudzību–SIA«PROVIA».
Ceļu atjaun pagājušā gada 20.
jūlijalīdzšāgada30.oktobrim.Ko
pējāsattiecināmāsprojektaizmak
sas–Ls446 893,72,taiskaitāEiro
pas Reģionālā attīstības fonda fi
nansējums–Ls379 859,66.

Jaunu ceļa segumu ir ieguvusi
BeverīnasielaposmānoRīgaslīdz
Raiņa ielai (211,3 m), Tālavas iela
posmānoAusekļalīdzVaroņuie
lai (365 m), ietve Rīgas ielā 22, 24
(261,8m),kāarīizbūvētajaunagā
jējuietvegarFr.Roziņaieluuzbēr
nudārzu«Pasaciņa»(396m).Kopā
rekonstruētas un izbūvētas ielas
1234,10metrugarumā.v

Priecājotiesparpaveikto,katrsparpiemiņuvarēja
paņemtgabaliņunoatklāšanaslentas

[
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Valkasnovadadomē

Valkasnovadadomes31.oktobrasēdeslēmumi
•ApstiprinātLs2541sadalimācībulīdzekļuiegādeinovalstsbudžeta • Atbalstīt privātās mūzikas sko
līdzekļiem.Iekļautkatrasskolasbudžetatāmēvalstsbudžetalīdzekļus las«BJMKRokskola»Valkasstruk
mācībulīdzekļuiegādei:
tūrvienības 15 audzēkņu mācību
maksas līdzfinansējumu Ls 1,25
Izglītības
Finansējums
Finansējums
Finansējums
par vienu nodarbību stundu (ne
iestāde
piecgadīgajiemun 1.–12.klašu
Kopā
vairākkā4nodarbībasaudzēknim)
sešgadīgajiemLVL skolēniemLVL
LVL
pēcSIA«BJMK»piestādītārēķina;
Ērģemespamatskola
122,25
90,72
212,97
•  Atbalstīt Valkas novada domes
Kārķupamatskola
57,05
73,71
130,76
dalībuprojektā«Publiskoteritoriju
Ozolupamatskola
16,30
88,83
105,13
apgaismojuma infrastruktūras re
Vijciemapamatskola
98,65
83,58
182,23
konstrukcijaValkasnovadaValkas
Valkaspamatskola
761,67
761,67
pilsētāunKārķupagastā»,kastiks
Valkasģimnāzija
455,49
455,49
iesniegts Klimata pārmaiņu finan
PII«Pasaciņa»
603,10
603,10
šu instrumenta finansēto projektu
Rūķuskola
89,65
89,65
atklātā konkursa «Siltumnīcefekta
gāzuemisijusamazināšanapašval
Kopā
987,00
1554,00
2541,00
dībupubliskoteritorijuapgaismo
•PiešķirtLs175,70Biedrībai«Fut bezPVN,pārvadei–6,08Ls/MWh juma infrastruktūrā» 3.kārtā līdz
bolaklubs«ValkaJunior»»dalībai (8,65 EUR/MWh) bez PVN, tirdz 2013.gada 8.novembrim SIA «Vi
futbola turnīrā «Liepāja Amber niecībai–0,16Ls/MWh(0,23EUR/ desinvestīcijufondā».Projektaat
cup» 2013.gada 1. – 2.novembrī MWh) bez PVN. Vienas MWh sil balstīšanas gadījumā nodrošināt
tumenerģijasgalacena–35,20Ls/ nepieciešamolīdzfinansējumu30%
LiepājasOlimpiskajācentrā;
•PiešķirtLs54,10biedrībai«AT MWh(50,09EUR/MWh)bezPVN. apmērā no kopējām attiecināma
tumenerģijaspatēri jām projekta izmaksām (Ls
BALSTScilvēkiemarīpašāmvaja Apstiprinātsil
3
ņuvie
n
am
ūdens
vadaūdensuz 18 265,52), kā arī segt neattiecinā
dzībām» LMT un Latvenergo pa
sil
d
ī
š
a
n
ai
ap
k
u
r
es
sezonā – māsizmaksasLs19 299,81apmērā
kalpojumu izdevumu segšanai
3
0,123511MWh/m
,va
s
a
r
asperiodā noValkasnovadadomesbudžeta;
2013.gadačetriemmēnešiem;
–0,152342MWh/m3.
•PiešķirtLs60,00Valkaskultūras  Apstiprināt maksu par viena m3 •KonceptuāliatbalstītValkasno
namam trīs aktieru ceļa izdevu ūdensvada ūdens uzsildīšanai pa vadadomeipiederošoSabiedrības
miem RīgaMaskavaRīga dalībai tērētosiltumenerģijuapkuresperi arierobežotuatbildību«Vidzemes
Maskavā,starptautisk āteā tr ufes odā – 4,347 Ls/m3 (6,19 EUR/m3 ) slimnīca»,reģ.Nr.40003258333,ad
tiv āl ā «Jauni e jaunajiem» no 1. bez PVN, vasaras periodā – 5,362 rese: Jumaras iela 195, Valmiera,
LV4201,kapitāladaļupārdošanu.
līdz7.novembrim;
Ls/m3(7,63EUR/m3)bezPVN.
•  Piešķirt Ls 63,63 Valkas novada Apstiprināt2013./2014.gadaapku VeiktValkasnovadadomeipiede
bērnu un jauniešu centram «Mice» resperiodāsiltumenerģijaspārdo rošo kapitāla daļu novērtēšanu
pedagogu profesionālās darbības šanascenujuridiskāmpersonām– normatīvajos aktos paredzētajā
pakāpespiemaksasnodrošināšanai; 35,20 Ls/MWh (50,09 EUR ) bez kārtībā;
•Apstiprinātmaksuparēdināša PVN. (pilns lēmuma teksts www. •Iznomātneapdzīvojamāstelpas
Valkā,Rīgasielā24arkopējoplatī
naspakalpojumiemValkasnovada valka.lv);
2
domespamatskolās;
•PiešķirtfinansējumuLs7355,00 bu12,9m (telpuNr.8,3.stāvs)SIA
«BlackBee», reģ. Nr.40103654168,
•Apstiprināt2012./2013.gadaap kultūraspasākumurīkošanai;
juridiskā adrese Keramikas iela 2
kures periodā ražošanas vienas •PirktzemesgabaluValkā,Rīgas dz. 67, Rīga, interneta veikala no
megavatstundas cenu 28,49 Ls/ ielā42,kadastraapzīmējums9401 liktavas izveidošanai. Apstiprināt
MWh(40,54EUR/MWh)bezPVN, 001 0820, platība 0,3106 ha, par sekojošus telpu nomas noteiku
pārvadei–6,37Ls/MWh(9,06EUR/ summu Ls 2450, ja šādai pirkuma mus: neapdzīvojamo telpu kopējā
MWh) bez PVN, tirdzniecībai – summai piekrīt zemesgabala pār platība – 12,9 m2; neapdzīvojamo
0,14Ls/MWh(0,20EUR/MWh)bez devēja;
telpu sastāvs – kabinets Nr.8; no
PVN.VienasMWhsiltumenerģijas •PiešķirtfinansējumuLs2205,83 maslīgumatermiņš–no2013.gada
gala cena – 35,00 Ls/MWh (49,80 arPVNKārķusportazālesapkures 1.novembra līdz 2014.gada 31.ok
EUR/MWh)bezPVN.
tobrim (ieskaitot); nomas maksa
sistēmasremontam;
Apstiprināt 2013./2014.gada apku
par vienu kvadrātmetru mēnesī
resperiodāvienassaražotāsMWh •PiešķirtfinansējumuLs225,23ar (bezPVN)–Ls1,00;
cenu dzīvokļu īpašniekiem un īr PVN ielu apgaismojuma infra
niekiemdzīvojamāsēkāsarcentra struktūras attīstības vienkāršotas •  Konceptuāli atbalstīt izglītības,
lizēti piegādāto siltumenerģiju – renovācijasprojektaizstrādeiKār kultūrasunsportajomureorgani
zācijuValkasnovadā,izveidojotIz
28,96 Ls/MWh (41,21 EUR/MWh) ķupagastam;

Pagastos:KĀRĶOS

Teksts: PēterisPētersons,

Kārķupagasta
pārvaldesvadītājs
Foto:SandraPilskalne

L

āčplēša diena – laiks,
kad atceramies varoņus,
kuri uzņēmās iniciatīvu,
riskuunatbildību,kurisau
ca un gāja cīņā priekšējās
rindās. Viņi spēja nebaidī
ties no nāves  atrada gri
basspēku, mobilizējās un
noticēja brīvai nākotnei.
Tauta, kas pēc visas cilvē
ciskāsloģikasbijalemtaiz
nīcināšanai, asimilizācijai
un provinciālai izkalpinā
šanai, kļuva brīva. Vēl vai

glītības,kultūrasunsportanodaļu.
Turpināt darbu pie Izglītības, kul
tūrasunsportanodaļasizveidoša
nas, izstrādājot priekšlikumus no
daļasstruktūrai,pienākumusada
lei,amatusarakstaizmaiņām;
•  Nodot atsavināšanai un atsavi
nāt atklātā mutiskā izsolē ar aug
šupejošu soli pašvaldībai piedero
šo nekustamo īpašumu – dzīvokli
Valkā, Puškina ielā 81, kadastra
numurs 9401 900 1557, ar kopējo
platību45,3m2,kasir453/1904do
mājamā daļa no daudzdzīvokļu
mājasunzemesgabala681m2pla
tībā ar kadastra apzīmējumu 9401
0010935;
•  Atļaut Valkas novada domes
priekšsēdētājavietnieceiizglītības,
kultūras, sporta un ārējo sakaru
jautājumos Undai Ozoliņai savie
notdeputātesamatuarIgaunijas–
Latvijas – Krievijas pārrobežu sa
darbībasprogrammasEiropaskai
miņattiecībuunpartnerībasinstru
mentaietvaros2007.–2013.gadam
Apvienotā tehniskā sekretariāta
vadītājasamatu;
• Apstiprināt priekšsēdētāja viet
niekajuridiskajosunsociālādarba
jautājumos 2013.gada 27.septem
bra rīkojumu Nr.88av «Par nova
da  domes priekšsēdētāja koman
dēšanuuzIzraēlu»»;
•  Atbalstīt LPS priekšlikumu un
piešķirtLs107,32(arPVN)Valkas
novada karoga izgatavošanai, kas
nepieciešams pasākuma «Lepni
zemLatvijaskaroga»norisei2013.
gada16.–17.novembrīkultūrasun
atpūtasparkā«Mežaparks»;
•AtbrīvotUnduOzoliņunoVal
kas novada domes priekšsēdētāja
vietniecesizglītības,kultūras,spor
taunārējosakarujautājumosama
tapienākumupildīšanas;
•  Izveidot darba strīda komisiju
šādāsastāvā:AijaJurjāne–novada
domesjuriste;LīgaMetuzāle–Per
sonālanodaļasvadītāja;ErnestsLī
bietis – novada domes deputāts.
Uzdot komisijai līdz 2013.gada
22.novembrimizvērtētamatperso
naspārkāpumuunsagatavotati
numudisciplinārlietā.v

SkrējiensapkārtKārķiempulcē52dalībniekus
rāk – nākošajos 15 gados
kļuvāmparvienunoattīstī
tākajāmvalstīmEiropā.Tas
viss pateicoties, tieši šiem
varoņiem,kuriempargodu
šogadpulcējāmiesĒrģemes
kaposlāpugājienāunkatru
gadu skrienam simboliskā
skrējienāapkārtKārķiem.
Paldies visiem dalībnie
kiem, kuri piedalījās skrē
jienā(šogaduzstartastājās
52 dalībnieki), visiem līdz
jutējiem, Kārķu pamatsko
las kolektīvam, kas nodro
šināja siltu tēju un pašu
ceptus pīrāgus, sporta pe
dagoģeiMartaiEmpeleipar
fiksētajiem laikiem distan
cē, valsts policijas pārstāv

jiem Sandrai un Marekam
Krūmiņiem, kuri rūpējās
par drošu satiksmi skrējie
nalaikā.
Šoreizātrākieskrējēji,kas
katrs atbilstoši savai vecu
magrupai4kilometrudis
tancē izcīnīja pirmo vietu:
Igors Stoļarčuks, Andris
Dainis, Reinis Feldmanis,
Ilona Milberga, Aija Lāce,
EgīlsBišops,AntraMilber
ga,MegijaKrūmiņa.7kilo
metru distancē sporta gru
pā: 1.vieta sievietēm –An
cei Andrējevai – Empelei,
vīriešiem – Pēterim Cābu Visiskrējienadalībniekiuzstartalīnijascīņassparaunapņēmības
lim. Ar visiem rezultātiem pilnipēciespējasātrākveiktdistanci
Cienīsimtāsvērtības,kas devušas.ParstipruLatviju!
var iepazīties mājas lapā
mums dotas un godināsim Uz tikšanos nākošgad no
www.valka.lv
tos varoņus, kas mums tās vembrī!v
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Sportā

Sacensībuprogrammaatsevišķos
sportaveidos

Valkasnovadapagastuunpilsētas2013.gada
rudenssportaspēļuNOLIKUMS
1.Vietaunlaiks
Sportaspēlesnotiks2013.ga
da 7.decembrī Valkas novada
Vijciemapamatskolassportazā
lē.Pieteikumuiesniegšanalīdz
plkst. 10.00, atklāšana sporta
zālē plkst. 10.15, sacensību sā
kums plkst. 10.30, noslēgums,
apbalvošanaplkst.16.30.
2.Vadība
Sportaspēlesorganizēunva
da novada dome un uzaicinātie
tiesneši.
Galvenais  tiesnesis – Maksis
STEPĪTIS, galvenā sekretāre –
InetaKOOPA.
3. Programma
1.Šahs:ieskaitei–1vīriešuun
1sieviešurezultāti.
2. Dambrete: ieskaitei – 1 vī
riešuun1sieviešurezultāti.
3. Šautriņu mešana: ieskaitei
–1labākaisrezultāts.
4. Zolīte: ieskaitei – 2 labāko
dalībniekurezultāti.
5.Trīscīņa(šautriņumešana,
basketbola soda metieni, ﬂor
bolasodametieni):ieskaitei–1
vīriešuun1sieviešurezultāti.
6.Galdateniss:ieskaitei–2vī
riešuun1sieviešurezultāti.
7.Novuss:ieskaitei–1vīriešu
un1sieviešurezultāti.
4.Dalībnieki
4.1. Piedalās pagastu, pilsētas
komandas,kurusastāvosatļauts
piedalītiesattiecīgāteritorijāpa
stāvīgideklarētiem,dzīvojošiem
vaipamatdarbāstrādājošiemie
dzīvotājiem, kas dzimuši 1997.
gadāunvecāki.
4.2.Augstāko un vidējo mācību
iestāžu klātienes studentiem,
MSĢ audzēkņiem, vidusskolu
skolēniem ir tiesības startēt tā
pagasta vai pilsētas komandā,
no kura viņi aizgājuši mācīties
uzminētājāmmācībuiestādēm.
4.3. Viens dalībnieks var startēt
vienā komandā vairākos sporta
veidos,jatasnetraucēsacensību
norisi.Nedrīkstkavētsacensību
norisi.Sacensībuvietāierasties1
minūteslaikā.
4.4.Parveselībasstāvokliatbild
patssacensībudalībnieks,toap
liecinot ar savu parakstu pietei
kumā.
4.5. Par sporta spēļu nolikuma

neievērošanu, komanda vai da
lībnieks attiecīgā sporta veidā
tiek diskvalificēts. Protests ie
sniedzams rakstiski 10 minūšu
laikā pēc sporta veida beigša
nas.
4.6. Sacensības notiks atsevišķi
vīriešiemunsievietēm,betzolī
tē un šautriņu mešanā kopējā
konkurencē.
4.7. Dalībnieku skaits koman
dāsnavierobežots.
5.Vērtēšana
Visos sporta veidos sacensī
basirindividuālasunkomandu
vērtējuma nav. Sacensību kārtī
buunsistēmukatrāsportaveidā
noteiks uz vietas. Sporta spēļu
kopvērtējumā uzvarētāju ko
mandu noteiks pēc 12 dalībnie
kuizcīnītāsmazākāsvietusum
mas no jebkura sporta veida.
Vienādu punktu skaita gadīju
mā augstākā vietā tā komanda,
kuraivairākizcīnīto1.vietu,tad
2.vietu utt. Komandas, kurām
būsmazākkā12 ieskaites,vērtēs
aizkomandāmarpilnuieskaišu
skaitu.
6.Apbalvošana
Individuāli 1. – 3.vietu iegu
vējus apbalvos ar diplomu un
balvu.
Komandu vērtējumā apbal
vos1.–3.vietuieguvējasardip
lomuunbalvu.
7.Dalībniekuuzņemšana
Dalībniekuierašanosunpus
dienas sedz pašvaldība vai paši
dalībnieki. Novada dome sedz
sacensībassarīkošanas,balvuie
gādes,tiesnešuapmaksasunci
tusizdevumus.
8.Pieteikumi
Savupiedalīšanosaplieciniet
piezvanotpatelefonu29424580
MārimKoopamlīdz29.novem
brim. Pieteikumā norādīt vār
du, uzvārdu, dzimšanas gadu,
sporta veidu, pamatojumu pie
derībaiattiecīgaipašvaldībaiun
apliecinātarparakstu,kadalīb
nieks atbild par savu veselības
stāvokli.Pagastupārvalžuvadī
tājinespersonīguatbildībupar
pieteikuma datu pareizību, ap
liecinottoarsavuparakstu.v
Nolikumusagatavoja
MārisKoops

U-13futbolistiuzvarValgā
Teksts:ValērijsKriviņš,treneris

V

alkas novada BJSS U13
futbolisti aizvadīja lielisku tur
nīruValgā.Nezaudējotnevienu
spēliunielaižotsavosvārtosti
kai vienu bumbu, tika izcīnīts
FC Warrior kauss.Apakšgrupā
tikauzvarētasValgas«FCWar
rior» 2:0, «United» no Suure
–Jaani2:1,«Tammeka1»noTar
tu5:0.Pusfin
 ālāarrezultātu3:0
tika pieveikta «Tammeka2».
Līdzfinālamaizkļuvaarīlauku
ma saimnieki. Finālspēle aizri
tējaarvalcēniešupārsvaru.Re
zultātsirpārliecinošs3:0mūsu
futbolistulabā.Šinīturnīrāfut
bolistidemonstrējalieliskusnie
gumu, parādīja arī sportisku
niknumu,kadbijajācīnāsneti
kaiarpretinieku,betarīarties
neša neizprotamajiem lēmu
miem. Ja futbolisti saglabās cī
ņas sparu un komandas garu,
tadtiksizcīnītasdaudzasuzva
rasarīaugstākalīmeņasacensī
bās. Paldies visiem Valkas fut
bolistu līdzjutējiem, kuri bija
Valgas sporta hallē un vētraini

atbalstījaspēlētājus.
Norisinājies arī Vidzemes
čempionāts futbolā telpās. Pir
mie savas spēles aizvadīja U9
komandas spēlētāji. Pirmais
starts bija Smiltenē. Rezultāti ir
iepriecinoši. Pirmajā spēlē bija
jātiekas ar Gulbenes futbolis
tiem.Laukumāmūsukomandai
bija pārsvars, bet nespējām gūt
vārtus.Spēlebeidzāsarrezultā
tu 1:1. Nākamais pretinieks bija
SmiltenesBJSSpirmākomanda.
Kautarīspēleaizritējaarsmilte
niešupārsvaru,mūsupuikasiz
rādīja vērā ņemamu pretestību.
Atkal nostrādāja vecā patiesība:
janeiesittu,tadiesitpretinieks.
Kautarīspēlesrezultāts0:4,gan
darījums par sniegumu lauku
mā.Tasarībijavienīgaiszaudē
jumsturnīrā.Sacensībugaitāti
kauzvarēta«FCTartu»2:1,Ma
donas BJSS 1:0, nospēlēts neiz
šķirtiar«FCWarrior»unSmilte
nes 2 komandu. Kopvērtējumā
Valkas novada BJSS pēc pirma
jām sacensībām ir otrajā vietā.
Paldies visiem spēlētājiem, kuri
varonīgicīnījāslaukumā!v

Šahsundambrete

10.30 – 16. 00 (pārtraukums
noplkst.12.45līdz14.00)

Sacensībusistēmatiksnoteiktauzvie
tas.Individuāliuzvardalībnieksarlielā
kopunktusummu.Vienādapunktuskai
ta gadījumā tiek piemērota koeficienta
sistēma,nosakotgodalgotāsvietas.

Šautriņumešanamērķī

tas.Katrssetslīdz11punktiem,setubeidz
ar2punktustarpību.Paruzvarudalībnie
kisaņem1punktu,parzaudējumu0pun
ktus.Priekšsacīkstesnotieklīdz2setuuz
varai. Fināla astotnieks spēlē līdz 3 setu
uzvarai. Noskaidrojot 9.vietu un tālāk
spēlēlīdz2setuuzvarai.
Individuāliuzvardalībnieksarlielāko
punktuskaitu.Nolikumāneatrunātiejau
tājumi jāatrisina līdz sacensību sāku
mam.

(novadadomespriekšsēdētājam,izpilddirektoram,pagastupārvalžuvadītājiundeputāti)
Novuss
10.30–11.30vīr.,siev.,11.30–12.30vadībai
10.30 – 16. 00 (pārtraukums
Šautriņumešanamērķīnotiek«tautas
noplkst.12.45līdz14.00)
klasē» – 10 metieni. Uzvar dalībnieks ar
Sacensībusistēmatiksnoteiktauzvie
lielāko punktu skaitu, vienādu punktu
tas.Spēlē4setuslīdz3setuuzvarai.Par
gadījumā augstāka vieta dalībniekam,
uzvaru dalībnieki saņem 2 punktus, par
kam vairāk 10 p., 9 p. utt. metienu. Var
neizšķirtu 1 punkts, par zaudējumu 0
piedalītiesarsavāmšautriņām.
punktus. Individuāli uzvar dalībnieks ar
lielāko punktu skaitu. Nolikumā neatru
Zolīte
nātie jautājumi jāatrisina līdz sacensību
10.30 – 16. 00 (pārtraukums
sākumam.Vienādupunktuskaitagadīju
noplkst.12.45līdz14.00)
Sacensībusistēmatiksnoteiktauzvie māņemvērāsavstarpējospēļurezultātu,
tas.Individuāliuzvardalībnieksarlielā savstarpējospēļusetuattiecību,visuspē
ļusetuattiecību.Jaarīšierādītājiirvienā
koizcīnītopunktusummu.
divairākiemspēlētājiem,tadnozīmēpār
Trīscīņa
spēliparkonkrētovietu.
(šautriņumešanamērķī,basketbolasoda
Dalībniekam jābūt savai kijai un vē
metieni,ﬂorbolasodametieni)
lamsarīnovusasitamamkauliņam.
Šautriņu mešanā mērķī notiek «tautas
klasē»–10metieni.Varpiedalītiesarsa
Florbolasodametieni
vām šautriņām. Basketbola soda metieni
11.30–12.45(vīr.,siev.)
–10metienigrozā.Florbolasodametieni
–10metieni.Varpiedalītiesarsavunūju.
Basketbolametieni
Uzvar dalībnieks ar mazāko vietu sum
12.45c14.00(vīr.,siev.)
mu,japunktivienādi,tadaugstākuvietu
ieņem dalībnieks ar augstāko vietu bas
Pusdienasno12.00–14.00
ketbolasodametienos.

16.30apbalvošana

Galdateniss

10.30 – 16. 00 (pārtraukums
noplkst.12.45līdz14.00)

Sacensībusistēmatiksnoteiktauzvie

Sportazālēieejaarmaiņas
sportaapaviem.v

Pieteikumaparaugs
komanda

PIETEIKUMS
Valkasnovadapagastuunpilsētas2013.gadarudenssportaspēlēm
Vijciemapamatskolassportazālē7.decembrī
Nr.
p.k.

Vārds,uzvārds

Dzimšanas
gads.

Sportaveids

Piederība
pašvaldībai
dzīvesvieta

Paraktsparveselību

darbavieta

Pagastapārvaldesvadītājs
vaiizpilddirektors

Pārstāvis


Pārstāvjatel.




/paraksts/
/paraksts/

Valkas futbolisti spēlē Valgā
Teksts:ValērijsKriviņš,treneris
Foto:noarhīva

V

alkasnovadaBJSSfut
bolisti piedalās FC Warrior
rīkotajos turnīros telpu fut
bolā.Šogadturnīrsnorisinās
jau18.reizi.
PirmiedalībuuzsākaU11
komanda. Sīva konkurence
izvērtāsstarpčetrāmkoman
dām:Valku,Madonu,Valgu
un Pērnavu. Apakšgrupas
spēlēs valcēnieši piedzīvoja
zaudējumus sacenšoties ar
Madonas komandas 1:4 un
Pērnavaskomandu0:2,taču
ar Valgas komandu izdevās
nospēlētneizšķirti0:0.Pusfi
nālā atkal bija jāspēkojas ar
Madonas komandu. Spēle
bija līdzvērtīga. Vienīgos
vārtus madonieši guva ar 9
msodasitienu.Diemžēlmū
suuzbrucējipretiniekavārt

Valkaszēnispēlēseviparādījakāvienotuunstiprukomandu
sargu nespēja pārspēt, kaut
arī bija daudz izdevīgu mo
mentu. Bija jāsamierinās ar
zaudējumu un spēli par tre
šo vietu, kurā pretī stājās
Pērnavas komanda. Valcē
nieši bija noskaņojušies gūt
revanšu par zaudējumu pir

majā spēlē, un tas izdevās.
Valkaskomandaspēlējapār
liecinoši un svinēja uzvaru
ar rezultātu 3:1. Par turnīra
uzvarētājiem kļuva lauku
ma saimnieki FC Warrior,
otrajā vietā atstājot Mado
nasBJSS.v

[

Nr. 49 2013.gada 28.novembrī

7

Sportā

Valkas novada «Sporta laureāts 2013» NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi

Nolikums nosaka kārtību, kādā
tiek piešķirta nominācija  Valkas nova
da «Sporta laureāts 2013» (turpmāk
tekstā – Nominācija).
1.1. Nominācija tiek piešķirta Valkas
novada labākajiem sportistiem, trene
riem, sporta klubiem.
1.2. Konkursu organizē Valkas novada
dome.
1.3. Vērtēšanai tiek izvirzīti Valkas no
vada iedzīvotāji no 12 gadu vecuma(
arī tie, kuri startējuši citu novadu ko
mandās), kas pārstāvēja Valkas nova
da komandas un iestādes, par sportis
kajiem sasniegumiem laika posmā no
2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada
31.decembrim. Laureātu anketas ie
sniedz līdz 2013. gada 30.novembrim,
dalībniekiem, kas atbilstošus rezultā
tus uzrāda laikā no 2013.gada 1.de
cembra līdz 31.decembrim, anketas jā
iesniedz 3 dienas pēc sacensībām. At
sevišķi atzīmēti tiks sportisti līdz 12
gadu vecumam, kas izpildījuši zemāk
minētos nosacījumus, kā arī aktīvākie
Tautas sporta dalībnieki (SEB MTB sa
censību visi posmi un utt.).
1.5. Kandidātus nominācijām izvirza
sabiedrības pārstāvji, sporta klubi,
sporta skola, pašvaldības, aizpildot
laureāta anketu (pielikums Nr.1), no
rādot informācijas avotu datu pareizī
bas pārbaudei.
1.6.Lēmumu par nominācijas piešķir
šanu pieņem komisija 3 cilvēku sastā
vā:
Latvijas sporta veterānu-senioru sa
vienības valdes loceklis Maksis Stepī
tis, sporta speciālista p.i. Māris Koops,
sporta skolas direktore Mudīte Gerke.

1.7.Nomināciju svinīgā apbalvošana
2.1.9. Ministriju pakļautības sacensī
2.2.4. Komandas, kas līgas sacensī
notiks 2014.gada 11.janvārī Valkas
bu uzvarētāji;
bās ieguvušas 1. – 3.vietu;
Kultūras namā plkst.19.00
2.2. Komandu sporta veidiem un ko
2.2.5. Latvijas Universiādes, Latvijas
mandu sporta veidu treneri (ja koman
studentu meistarsacīkšu 1. – 3.vietu
2. Sporta laureāta kritēriji
ieguvējiem;
2.1. Individuālajos sporta veidos spor da izpildījusi vienu no  zemāk minēta
jiem
kri
t
ē
r
i
j
iem):
2.2.6. Ministriju pakļautības sacensī
tistiem un treneriem (ja trenera au2.2.1.
Lat
v
i
j
as
čem
p
io
n
ā
t
u
1.
–
3.vie
bu uzvarētāji;
dzēkņi izpildījuši  vienu no zemāk mi
tu ieguvēju komandu, Latvijas Olim
2.2.7. Labākā novada sporta koman
nētajiem kritērijiem):
piādes 1. – 3.vietu ieguvējiem vai
da (komandas sūta sacensību rezul
2.1.1. Olimpisko spēļu dalībnie
Lat
v
i
j
as
čem
p
io
n
ā
t
am
pie
l
ī
d
zi
n
ā
t
as
tātus izvērtēšanai, piedalās arī skol
kiem;
sa
c
en
s
ī
b
as;
nieku komandas);
2.1.2. Pasaules, Eiropas čempionātu,
2.2.2. Latvijas jaunatnes meistarsa
2.2.8.Florbolkomandas «Valka», fut
Pasaules, Eiropas junioru un jaunie
cīkšu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes
bola komandas «Valka», volejbola
šu čempionātu, Pasaules un Eiropas
1.
–
3.vie
t
u
ie
g
u
v
ē
j
u
ko
m
an
d
u;
komandas   «Valka» un hokeja ko
kausa izcīņas etapu un kārtu, Pasau
2.2.3.
In
d
i
v
i
d
u
ā
lus
spor
t
is
t
us
ko
mandas «Vijciems» vērtīgākais spē
les un Eiropas junioru un jauniešu
mandu sporta veidos, kuri startējuši
lētājs (iesūta attiecīgo komandu klu
kausa izcīņas etapu un kārtu, Pasau
Latvijas izlases sastāvā un izcīnījuši
bu pārstāvji).
les, Eiropas jaunatnes olimpiādes 1.
1.
–
12.vie
t
u
Pa
s
au
l
es,
Eiro
p
as
čem
2.3.Par
mūža ieguldījumu Valkas no
– 12. vietu ieguvējiem;
pio
n
ā
t
os,
Pa
s
au
l
es,
Eiro
p
as
ju
n
i
o
ru
va
d
a
spor
ta attīstībā.
2.1.3. Baltijas valstu čempionātu (arī
un jauniešu čempionātos vai 1. – 3.
Anketas sūtīt uz e-pastu:
jaunatnes) 1. – 6.vietu ieguvējiem;
vietu starptautiskajos turnīros;
maris.koops@balta.lv, (mob. t. 29424580). v
2.1.4. Latvijas čempionātu, Latvijas
Olimpiādes 1. – 3.vietu ieguvējiem;
2.1.5. Latvijas Universiāde, Latvijas
Pielikums Nr.1
studentu meistarsacīkšu 1. – 3.vietu
Valkas novada «Sporta laureāts 2013»
ieguvējiem;
ANKETA
2.1.6. Latvijas jaunatnes čempionātu,
Nr.p.k.
Vārds,
Dz. gads
Dzīves
Sacensību nosaukums,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 1. –
uzvārds
vieta
datums, izcīnīta vieta
3.vietu ieguvējiem, Latvijas skolēnu
sporta spēles un spartakiāde;
2.1.7. Pasaules un Eiropas čempionā Vārds, uzvārds ( kas iesūtīja anketu)
tu veterāniem, Pasaules sporta spēļu Dzīves vieta
veterāniem 1. – 6.vietu ieguvējiem, Tālrunis
Latvijas sporta veterānu savienības
sporta spēļu vai čempionātu 1. – 3.
ANKETA
vietu ieguvējiem; atsevišķi izvērtēs
Nr.p.k. Komandas nosaukums
Sacensību nosaukums, datums, izcīnīta vieta
starptautisko sacensību 1. – 3.vietu
ieguvējus;
2.1.8. Sportistiem, kuri izpildījuši I Vārds, uzvārds ( kas iesūtīja anketu)
sporta klases, sporta meistara kandi Dzīves vieta
dāta, sporta meistara utt. normatī Tālrunis
vu;

Kadastrālo vērtību izmaiņas Valkas novadā 2014.gadā
Valkas pilsētā un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastos

Valsts zemes dienests (VZD) ik
gadu veic masveida nekustamo īpašu

mu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadas
trālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc nor
matīvajos aktos noteiktajām formulām,
ņemot vērā konkrētā īpašuma atraša
nās vietā noteiktās zemes un būvju bā
zes vērtības (atbilstoši īpašuma izman
tošanas veidam) un Nekustamā īpašu
ma valsts kadastra informācijas sistēmā
(Kadastra informācijas sistēmā) fiksē
tos vērtējamo objektu (zemes vienī
bu  un būvju) raksturojošos datus. Vēr
tēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek
izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai,
tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes,
būves vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par ka
dastrālo vērtību izmaiņām novadā
2014.gadā, ko ietekmējušas nekustamā
īpašuma tirgus tendences un citi vērtī
bu noteicošie faktori. VZD rīcībā ir pla
ša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta
informācija par vairāk nekā 550 tūksto
šiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības
2014.gadam, tika izmantoti 2011. un
2012.gadā valstī notikušie (vairāk nekā
87 tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir
atspoguļotas latos, bet no 2014.gada 1.
janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas
valūtas kursam būs pieejamas eiro, tā
pat kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Valkas novadā minētajā periodā vis
aktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi.
Reģistrēti gandrīz 200 darījumi ar zemi,
no tiem lielākā daļa notika ar lauksaim
niecības zemi. Vairāk nekā 80 darīju
mos pārdeva zemi kopā ar ēkām, bet
gandrīz 70 darījumos – dzīvokļus.
2014.gadā būtiskākās izmaiņas ze

mes bāzes vērtībās būs lauksaimniecī
bas zemei visos pagastos. Dzīvojamās
apbūves ēkām izmaiņas būs tikai Val
kas pilsētā un Valkas pagastā, bet ko
mercdarbības zemei un ēkām  gan Val
kas pilsētā, gan četros pagastos. Bāzes
vērtību izmaiņas nebūs ražošanas ob
jektiem.
Pamatojoties uz notikušajiem darīju
miem ar lauksaimniecības zemi, Val
kas novada pagastos bāzes vērtības
lauksaimniecībā izmantojamai zemei
vidēji pieaugs par 12% (Ērģemes un
Zvārtavas pagastos par 7%, Kārķu pa
gastā par 19%, Valkas pagastā par 15%,
Vijciema pagastā par 13%). Vidējas kva
litātes zemei bāzes vērtība novadā 2014.
gadā aplūkojama šajā tabulā:

Ērģemes
pagasts
Kārķu
pagasts
Valkas
pagasts
Vijciema
pagasts
Zvārtavas
pagasts

Zemes bāzes
Zemes bāzes
vērtība
vērtība
2014.gadā
2013.gadā Ls/ha
Ls/ha

230

270

230

320

230

320

230

320

230

270

Nelielas izmaiņas skars dzīvojamos
īpašumus. Ievērojot vispārējo dzīvojamo ēku vērtību līmeni, Valkas pagas
ta Lugažos paaugstināta bāzes vērtība
daudzdzīvokļu ēkām (no 30 Ls/m2 uz
34 Ls/m2 ) un dzīvokļiem (no 35 Ls/m2
uz 40 Ls/m2), bet šīs izmaiņas attieksies
tikai uz divām daudzdzīvokļu ēkām.
Savukārt Valkas pilsētas Meliorācijā,
Lauktehnikā, d/s Celtnieks samazināta
bāzes vērtība savrupmājām (no 60 Ls/

m2 uz 50 Ls/m2).
izmaiņas objektu datos (piemēram,
Plašākā teritorijā izmaiņas sagai- pašvaldība mainījusi zemes lietošanas
dāmas komercdarbības īpašumiem. mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi).
Komercdarbības nekustamo īpašumu Ja Kadastra informācijas sistēmā regrupai izstrādāts jauns vērtību zo- ģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesa
nējums, jo spēkā esošais bija apstiprināts jam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pie2009.gadā ekonomiskās krīzes sā- nākums ir ierosināt datu aktualizāciju,
kumposmā. Atbilstoši tā laika situācijai, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts
vērtību zonas bija veidotas plašas – vie kadastra likuma 13. pants.
na pagasta ietvaros.
InformācijuparKadastrainformācijas
Jaunajā zonējumā izdalīti pagastu ci sistēmā reģistrētajiem objekta datiem
emu centri un piepilsētas teritorijas, un prognozēto kadastrālo vērtību var
kurās labāka infrastruktūra un augstāks uzzināt datu publicēšanas portālā
vērtību līmenis. Kārķu, Valkas (Lugažu) www.kadastrs.lv.
un Vijciema pagastu centros komercPlašāku informāciju par kadastrālo
darbības zemei bāzes vērtība pieaugs vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas
no 0.35 Ls/m² uz 0.40 Ls/m², savukārt lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī
ārpus ciemu centriem bāzes vērtība informatīvajā bukletā «Īpašuma kasamazināsies no 0.35 Ls/m² uz 0.30 Ls/ dastrālā vērtība», kas pieejams VZD
m².
klientu apkalpošanas centros visā
Atbilstoši vispārējam zemes vērtību Latvijā. v
līmenim, Valkas pilsētas teritorijā Piparciems līdz meliorācijai bāzes
Valkas pilsētas  un piepilsētas
vērtība pieaugs no 0.90
komercdarbības
vērtību zonas 2014.gadam,
Ls/m² uz 1,10 Ls/m².
zemes
bāzes
vērtības
Ls/m2, iesvītrots vērtību
Ņemot vērā vispārējo
pieaugums salīdzinājumā ar 2013. gadu
ēku vērtību līmeni, komercdarbības ēkām bāzes vērtība samazināsies
Ērģemes, Kārķu un Vijci
ema pagastos (no 22 Ls/
m² uz 18 Ls/m²).
Kadastrālo vērtību ko
psummas Valkas novadā
kopumā zemei pieaugušas
par 9%, bet ēkām praktis
ki nav mainījušās (izmaiņas 0,4%).
Kaut arī kādā teritorijā
vai īpašumu grupā bāzes
vērtības nav mainījušās,
tomēr kadastrālās vērtības
var mainīties, ja notikušas
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Darbsirvaļasprieks
Teksts: SandraPilskalne
Foto: noprivātāarhīva

18.

novembrīvienanoapbal
votajām,kurasaņēmaValkasno
vada Atzinības rakstu, bija SIA
«Pedelīte» valdes priekšsēdētāja
Albīna Kārkliņa. Viņas uzņēmu
magatavotieēdieniunklātievie
sību galdi ir ļoti iecienīti un pa
zīstamituvāuntālāapkārtnē.

Vecmāmiņaspadomiun
Svētiņusvētība

A

lbīnas dzīves vērtību pamati
liktiaugotsešubērnuģimenēDau
gavpils rajona Līksnas pagasta
Svētiņos. «Es biju vecākais bērns
ģimenē. Mamma un tētis bija ļoti
aizņemtikolhozadarbā,tāpēcbie
živienmanbijajāgatavoēdiensvi
saiģimenei.Piemumsdzīvojatēta
mammaDārta,kuraiveselībasdēļ
bija grūti pārvietoties. Vēl tagad
atceros,kāvecmāmiņainesuēdie
nusgaršotunviņadevapadomus.
Dārta jaunībā bija strādājusi pie
muižkunga un savas ēdienu gata
vošanaszināšanasunprasmescen
tās nodot man,» stāstaAlbīna par
iemaņām, kas gūtas jau bērnībā.
Viņa atīst, ka stiprus dzīves pa
matus ielikuši arī vecāki. «Tēvs
mums bija stingrs, rūpīgs un ļoti
strādīgs.Visisēdējāmpiegaldaun
tētisteicavārdus,kasmanprātāuz
visumūžu–dzīvēkautkosasniegt
var tikai ar darbu. Mums bija ļoti
lielsaugļudārzsar100ābelēm.Tē
tisvedaābolusuztirgupārdot.Lai
tiebūtukvalitatīvi,ābolusļotirū
pīgi ar speciālu darbarīku no
augstajiem ābeļu zariem noņēma
unspeciāliuzglabāja.»
Baikuģimeneprataieliktbērnos
netikaidarbatikumu,betarīstip
rusgarīguspamatus.«Regulārigā
jām uz Līksnas baznīcu, mācītājs
nāca mājās pie vecmāmiņas. Tēvs
mums neļāva stāties oktobrēnos,
pionierosunkomjaunatnē.Nevie
nāšajāorganizācijāarīneesmubi
jusi,» stāsta Albīna. Pēc pamatiz
glītībasiegūšanasviņamācījāstā
lākVecbebrulauksaimniecībassko
lā,apgūstotpavāraprofesiju.Kopš
15gaduvecumameiteneirprojām
no Svētiņiem, taču dzimtās vietas
svētībanākvisumūžulīdz.

Prakseun
iesakņošanāsValkā

S

agadīšanās, liktenis vai kat
ramkautkuraugstāknoteiktsdzī
vesceļš–tāpariesakņošanosIgau
nijas pierobežā var sacīt Albīna.
Vispirmstasbijanosūtījumsprak
sē Valkas Patērētāju biedrības ēd
nīcā,kasnosākumalikāsļotisma
gi būt tik tālu no mīļās ģimenes.
Taču meitene darbā sevi ļoti labi
pierādījaunValkasPatērētājubied
rība viņu aicināja pēc pavāra dip
loma iegūšanas atgriezties Valkā. Tikaiturotiesplecupieplecaiespējamspārvarētdzīvesgrūtības.Albīna
PirmādarbavietabijaĒrģemespa unviņasmīļais,stipraisvīrsKārlis.Foto: GvidoKajons
matskolas ēdnīca, kur nostrādāti
trīs gadi. Atvaļinājums dots arī
Kārķu ēdnīcas pavāram, pēc tam
darbsdažādāsValkassabiedriskās
ēdināšanasiestādēs–ēdnīcā«Lie
pa», restorānā «Rota». Iestāžu no
saukumimainās,tačuAlbīnasdar
batikumsirnemainīgs.
ValkāAlbīnasastoparīsavudzī
vesdraugu Kārli. Tiek vīta stipra
ģimenesligzda,kurāaugsešibērni
–trīsmeitasuntrīsdēli:Ieva,Bai
ba, Līga, Kaspars, Andris un Ag
nis. Šobrīd  viņu priecē jau astoņi
mazbērniņi.Albīnaatīst,kaģime
ne vienmēr bijusi vislielākais at
balsts. «Bērni bija vēl mazi, es ie
stājos neklātienē Latvijas Lauk
saimniecības akadēmijā Pārtikas
tehnoloģijasfakultātē.Augstskolas
diplomuieguvupateicotiesarīvī
ram, jo varēju paļauties – Kārlis
spēs aprūpēt bērnus un veikt mā Skaistairjaunība…AlbīnaunKārlis.
jasdarbus,kamēresmuJelgavā.»

Ģimenesatbalsts
uzņēmumaizveidei

S

ākotiesAtmodai,lielasizmai
ņas notika visās jomās, tajā skaitā
arī sabiedriskajā ēdināšanā. Kādu
laiku Albīna strādāja bērnudārzā
«Pasaciņa», taču viņas uzņēmība,
talants un organizatoriskās spējas
ļāvastrādātvēlvērienīgākuntika
izveidota kulinārija «Tāle». Pēc
tam banka piedāvāja kādreizējās
pirts telpas, kas bija apķīlātas, un
tāaizsākāsSIA«Pedelīte»darbība.
«Trīsreizesarbērniemnācāmska
tītiesšīstelpas,līdzpieņēmāmlē
mumuriskēt,ņemtkredītuunre
montēt ēku, kas tobrīd bija kā IzlaidumsVecbebrutehnikumā.AlbīnaBaika2.nolabāspuses
grausts. Uzņēmumam tika dots
šāds nosaukums, jo izveidots Pe
delesupeskrastā,betātrāsēdinā
šanas iestādi nosaucām «Jumis»,
kasirražībassimbols,laivissveik
tosunizdotos,»stāstaAlbīna.No
saukumsseviirattaisnojis–uzņē
mums vienpadsmit gados ir ievē
rojamipaplašinājies–tasnodroši
na25darbavietas,izremontētsēkas
otrais stāvs, kurā ierīkota viesu
māja ar nakšņošanas iespējām 16
cilvēkiem, piedāvātas tiek arī tel
passeminārurīkošanai,telpasvie
sībām,ariespējuizmantotpirtiun
baseinu,beztambiežitiekklātida
žādi galdi izbraukumos pa visu
Vidzemi.Vairakkārtšādipakalpo
jumi sniegti Rīgā. Ikdienā «Jumi»
iecienījušiarīigauņi,kāarīdažkārt
tiekpasūtītagalduklāšanaValgā.
Turpinājums9.lpp.
Albīnaarvecākiemmāsasizlaidumā
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Darbsirvaļasprieks
Turpinājumsno8.lpp.
«Visi bērni un vīrs Kārlis ir ie
guldījušidarbuunizdomu,laimēs
pastāvētuunattīstītos.Četribērni
Kaspars,Agnis,BaibaunLīgadzī
voValkāunšobrīdirvislielākiepa
līgi.MeitaIevaarģimenidzīvoJel
gavā, dēls Andris šobrīd strādā
Norvēģijā,betarīatvaļinājumalai
kā vadīja fasādes krāsošanas dar
bus.Abasvecākāsmeitasbeigušas
PārtikastehnoloģijasfakultātiLat
vijas lauksaimniecības universitā
tē, Līga maģistratūrā studē uzņē
mējdarbībuVidzemesaugstskolā.»
Albīnauzskata,kaģimeneirviņas
vislielākābagātība,kasnavsalīdzi
nāmanearkādāmmateriālāmvēr
tībām.Aiz kalniem nav vairs Zie
massvētki. Lai arī pavāriem tāds
liktenis–jāstrādā,kadcitiatpūšas,
24.decembrisgadāirtādiena,kad
visiKārkliņuģimenesbērninujau
arīarsavāmģimenēmpulcējasve
cāku Piparciema mājā, lai smeltu
spēkuunpabūtukopā.

Ziemassvētkulaika
piedāvājumi

T

o, ka Albīnas vadītajā uzņē
mumāvarlabipaēstunpasūtītļoti
garšīgusunkvalitatīvuskonditori
jas izstrādājumus, ir pārliecinājies
gandrīzkatrsValkasnovadaiedzī
votājs.Tagad,tuvojotiessvētkulai

kam,sākjauceptpipar
kūkas, pēc pasūtījuma
tiek izgatavotas īpašās
konfektes.Zināšanasre
gulāri tiek papildinātas
seminārosunkursos,uz
kuriem Albīna dodas
kopāarsaviemkondito
riem un pavāriem. Viņa
atīst,kaēdienugatavo
šanaiirarīmodeunšo
brīd daudzi cenšas at
griezties pie dabīgām
izejvielām, kas ir veselī
gas un garšīgākas. Pie
mēram, viņa ar ģimeni
labāogugadāsalasīja14
spaiņusbrūkleņu,kurus
pēctamsavārīja.Tasviss
lieti noderēja dažādiem
konditorijas izstrādāju
miem.
Albīna nekad sevi Baibaskāzās,visaģimene,izņemotKasparu.(NolabāsAndris,Sintija(Agnimsieva),Agnis,Ieva
skaļi nereklamē, taču arvīruSergejuunbērniem–Annija,Elīna,Krista,priekšāmelnajākleitāAndrimmeitaAmanda,
daudzkārt ir piedalīju Līga,Ringolds(Baibaivīrs),Baiba,Albīna,Kārlis,KasparasievaIvetaarbērniem-ArtiunKarīnu)
sies labdarības akcijās –
dusas tālajā Līksnas kapsētā, rau
Labuapetītiēdājiem,labuvese
robežtirgū, palīdzot bērnunamam gotiesnomākoņumaliņas,varbūt lībupavāram!Veseliēduši–tāsa
undaudzkurcitur.ĒdinātiDzies lepniparsavumeitu,kura,atnākot ka Albīnas dzimtajā pusē, kuras
musvētkudalībnieki,līdzibrauk svešāpusē,irvisuizcīnījusiarsa svētība nāk visam mūžam līdz.
tsdažādāmgrupāmuzārzemēm, vuuzņēmībuundarbu.Kastova «Man darbs ir vaļasprieks,» teic
sniedzot ēdināšanas pakalpoju rēja domāt, ka meitene, kuras pir SIA «Pedelīte» valdes priekšsēdē
mus.CeļošanairviensnoAlbīnas mais pagatavotais ēdiens bērnu tāja. Visu mūžu viss darīts ar mī
vaļaspriekiem,kamviņacentusies dienāsbijaskābeņuzupaģimenei, lestībuunsirdssiltumu–tāirAlbī
atlicinātlaikuunlīdzekļus.
dienāskļūsparvadītājulielākajam nas kundzes ikdiena un veiksmes
Albīnaircilvēks,parkururunā ēdināšanas uzņēmumam Valkas formula.v
darbi,nevisvārdi.Vecāki,kuriat novadā.

Tūrismā

Aicina iegādāties
jaunās pastkartes un
grāmatzīmes-kalendārus
Teksts: AnitaTannenberga, grāfijas atvēlējuši ilgsto

Valkasinformācijastūrisma šiesadarbībaspartneri–
informācijasbirojavadītāja fotogrāfiJurijsSimonovs,
Dainis Jansons, Aivars
Viļumsons. Tūrisma in
alkas novada Tū
formācijas birojs aicina
rismainformācijasbirojs,
arī ikvienu iedzīvotāju,
atsaucoties uz daudza
kuram izdevies notvert
jiem iedzīvotāju ierosi
brīnišķīgupilsētuvaino
nājumiem,
izstrādājis
vadu raksturojošu attēlu
jaunas pastkartes, grā
un kuru gribētos atspo
matz īm eskal end ār us
guļot pastkartē, iesniegt
2014.gadam un puzli ar
tobirojā.Uzvisāmpast
ValkaspilsētasunValkas
kartēm tiek norādīts arī
novadaattēliem.Pastkar
autoravārds.
tes un grāmatīmeska
Tūrisma informācijas
lendāri nopērkami par
birojs atgādina, ka tāpat
ļotipieņemamucenuun
kā līdz šim iegādājamas
ikvienamsaņēmējamva
arī populārās Valkas 
rētu būt kā mīļš apsvei
Valgas šokolādes, mag
kums vai atgādinājums
nēti, sveces, porcelāna
parmūsupusi.
krūzes,atslēgupiekariņi
Šajā sērijā savas foto
uncitisuvenīri.v

V

Pagastos:ZVĀRTAVĀ

ZvārtaviešiTeātr u
festivālāLatgalē

Teksts: DagnijaPakalne,
Zvārtavasamatierteātra
režisore
Foto: JānisRakstiņš

M

ēsbijāmpriecīgi–kā
dā oktobra dienā saņēmām
interesantuielūgumunoLat
gales puses. Zvārtavas ama
tierteātrakolektīvstikauzai
cināts 9.novembrī uz pārno
vaduteātrusalidojumu«Ka
raliskais zibsnis» Lazdukal
na pagastā, Rugāju novadā.
Katrskolektīvsrādījaskečus
pardažādāmtēmām.Mēsie
studējām savu stāstu «Kā
dzīvojam Valkas novadā».
Redzējām arī jautrus skečus
pardažādāmtēmām,piemē
ram, «Pārpratumi kāzās»,
«Degpirts», «Zirdziskais uz
vārds», «Pie Miertiesneša»
uncitus.Kopāsaspēlējāmar
Lazdukalna, Degumnieku,
Bērzpils, Stāmerienas, Kriš
jāņuunLiepnasamatierteāt
riem.
Tikāmļotilaipniuzņemti,
mūspieTautasnamadurvīm
jausagaidījavārtusargs,tā
lākskaistasgalmadāmasun
galvenāpasākumaorganiza
tore Lazdukalna amatierte
ātra«Zibšņi»režisoreArnita
Rakstiņa. Pasākums noritēja
ļoti mīļā un jaukā gaisotnē,

Zvārtavasamatierteātrakolektīvssveicteātrusalidojuma
dalībniekus

skatītāji atbalstīja ar aplau
siemkatrukolektīvu,arīmēs
jutām līdz jaunajiem drau
giem.Pirmāsdaļasnoslēgu
mā kolektīvu režisores tika
vestas uz skatuves pa «sar
kanopaklāju,pēctamgalvā
uzlikakaraliskuskroņus,sa
ņēmām pateicības diplomus
undāvanas.Jutāmiesvisikā
viens liels kolektīvs. Kopā
veidojām foto «Karaliskais
zibsnis».
Pēcpasākumapirmāsda
ļas sekoja, kolektīvu ballīte,
kurā tuvāk iepazināmies
gan režisores, gan dalībnie
ki. Par muzikālo labsajūtu
gādājapatiešāmsuperjaukie
Puncuļu ģimenes brāļi. Bija

iespējafotografētieskaralis
kajā foto rāmī, sadancoties
kopāunizpriecātiestā,kāto
daraLatgalē.Braucotmājās,
vēl pārrunājām, kā mums
patika amatierteātra salido
jums Lazdukalnā. Ceram,
kaarīturpināsiessadarbība
ar jaunajiem draugiem, ko
ieguvām, paldies Arnitai
Rakstiņai un Saieta nama
vadītājamJānimRakstiņam.
Protams, paldies, arī ma
niem aktieriem, kuri atsau
cās piedāvāvājumam. Vēl
gribusūtītsveicienusjauka
jam šoferītim, paldies arī
GatimZīriņamparvienmēr
jauko sadarbību ar mūsu
kolektīvu.v
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Valkānotikskonkurss
«Lakstīgala»
Teksts: VitaKalvāne,Valkas
novadaBJC«Mice»direktore
Foto:

«Noslēpumaināmisijasavāpagastā»
Teksts: IlzeKrastiņa
Foto:A.Kušķe

P

riekspartiembērniem
un jauniešiem, kuri šā gada
oktobraunnovembramēne
sī piedalījās biedrības «At
balsts Valkai» īstenotā pro
jekta
nr.2012.EEZ/PP/1/
MIC/014/017 «Valkas nova
daattāloteritorijubērnuun
jauniešu sociālās atstumtī
basmazināšana»ietvarosrī
kotajās«Radošajāsdienās».
Notikušajās10nodarbībās
piedalījās163dalībnieki.At «Radošāsdienas»dalībniekiValkaspagastā
saucībabijapietiekamiliela.
Lasot anketas, ko aizpildījuši dalībnieki nu,jozināju,kabraukšuuzkādunopa
pēcnodarbības,jāsecina,kaganlieli,gan gastiem, kur bērni būs priecīgi ieraugot
maziarnepacietībugaidanākamotikša mūs.Tāpatarļotilieluinteresivērojubēr
nāsreizi.Jāpiebilst,kalīdznākamajairei nus,kāviņidarbojas,kaslabākpadodas,
kasnetiklabiunkādasnodarbesvairāk
zeibūsmazlietjāpaciešas.
ŠajosmēnešoskatrāValkasnovadapa iet pie sirds.Ar prieku darbojoskopā ar
gastāpabijāmdivasreizes.Pirmajāreizē mazajiem. Zvārtavas, Vijciema, Kārķu,
tikapiedāvāta«Iespējamāmisijasavāpa Ērģemes un Valkas pagasta bērni ir tik
gastā».Šībijaatraktīvaprogramma,kurā dažādi!Pēckatrasnodarbībasesjutugan
ietvertie uzdevumi veicināja komandas darījumu,»stāstaAnda.
Ar prieku atsāksim «Radošās dienas»
biedrusadarbību,sevisiepazīšanu,jaunu
feb
ruārī un ceram, ka atsaucība būs vēl
iemaņu apgūšanu, lietderīgu brīvā laika
lie
l
ā
ka!
pavadīšanu.Otrajāreizē«Noslēpumainā
Pro
jektufinansiāliatbalstaIslande,Lih
misija savā pagastā» piedāvātas tika di
ten
š
tei
naunNorvēģija.
vasradošāsdarbnīcas,kurāsvarējaizga
Prog
rammu «NVO fonds» finansē EEZ
tavotsvecesunmaskas.Pēclabipadarīta
darba tika spēlētas dažādas rotaļas, ēsti finanšuinstrumentsunLatvijasvalsts.
Programmu«NVOfonds»apsaimnieko
pīrādziņi,bulciņasuncepumi.Visikopā
Sa
b
iedrībasintegrācijasfonds.
izkustējāsarīdejuritmos.
Sī
kāk par projektu un tā aktivitātēm
RadošodienuvadītājaAndaKušķeat
varuz
zinātsazinotiesarprojektavadītāju
zīst, ka katrā pagastā bijis savādāk. «Ar
Il
z
iKras
tiņu,epasts:krastinailze@gmail.
nepacietībukatrunedēļugaidījusestdie
com,tālrunis–28378835v

Semināralaikāpedagogiembijaiespējanetikaiteorētiski,betarī
praktiskiiepazītiesartautasmūzikasinstrumentiem
tu meistariem, baudītu ēdie
ākamgad12.februārīVal nus, kādus senie latvieši cēla
kārisināsiestradicionālaistau galdāgodos,kopāarfolkloras
tasdziesmu dziedāšanas kon pasniedzējiem mācītos spēlēt
kurss – sacensības «Lakstīga tautas mūzikas instrumentus,
la».
BJC«Mice»uzrakstījaprojektu
Mēs lepojamies ar bagāto «Bērnuunjauniešubrīvālaika
tautasdziesmupūru,senajiem pavadīšana,iepazīstotlatviešu
latviešiemtonavtrūcisnevie tradicionālās kultūras manto
nā dzīves situācijā. Par to, lai jumu». Projekts tika iesniegts
folkloras mantojums tiktu no Vidzemes kultūras program
dots nākamajām paaudzēm, mai 2013. Projektu atbalsta
jārūpējas gan vecākiem, gan Vidzemes plānošanas reģions
izglītībasiestādēm.
unValstsKultūrkapitālafonds,
Viensnoveidiem,kādāpie piešķirotLs1400finansējumu.
saistītbērnuunjauniešuinte
Projekta lielais ieguvums ir
resipartautasdziesmāmiror daudzie tautas mūzikas in
ganizētkonkursus,sacensības, strumenti, starp kuriem divi
sarīkojumus.Jaudesmitgadus lielākie dārgumi podziņcītars
starp Latvijas izglītības iestā unseptiņdūrucītars.
dēm ir noticis tautasdziesmu
11.oktobrī interešu izglītī
dziedāšanaskonkurss–sacen baspedagogitikāsarmūzikas
sības«Lakstīgala».
pasniedzēju, latgaliešu tautas
Pargodutautasdziesmuvā dziesmuapkopotāju,uzņēmē
cējaunapdarinātājaJāņaCim ju un politiķi, pašlaik 11.Saei
zes 200.jubilejai, šogad kon mas deputātu Gunāru Igauni,
kurss norisināsies Valkā. Feb kuravadītajādarbnīcātikapa
ruārī te pulcēsies vēsturiskā gatavotivisiprojektāiegādātie
Vidzemes novada dūšīgākie instrumenti. Semināra laikā
cauniztaisnoja(piepumpējās) kuma «Ir tikai viena Latvija»
tautasdziesmu dziedātāji. Šā pedagogiembijaiespējaneti Teksts: Valkaspamatskolas rokas90reizes,bet5.–9.klašu skolā noritēja sparīgi sagata
konkursa organizēšanu Valsts kaiteorētiski,betarīpraktiski kolektīvs
grupā titulu «Lāčplēsis 2013» vošanās darbi: bērni mācījās
izglītībassaturacentrsiruzti iepazīties ar tautas mūzikas Foto:noarhīva
izcīnījaMārcisVanters(74rei dziesmas,apguvadzejoļusun
cējis Valkas novada Bērnu un instrumentiemunvisiskolotā
zes).
tautasdziesmas, tika veidotas
jauniešucentram«Mice».
jikopāizveidojamuzikālupa
Tās pašas dienas pēcpus prezentācijas par Latviju un
novembrīskolānoti dienā pamatskolas audzēkņi Valku, skolotāji veidoja kon
Lai konkursa dalībnieki ne saku «Kā vecenīte un vecītis
tikai dziedātu un piedalītos no Kārķiem uz Valku pienu ka titulu «Lāčplēsis 2013» un pulcējās svinīgajam Lāčplēša kursa uzdevumus, tika uz
«Spīdola2013»izcīņa.Piedalī dienai veltītajam pasākumam ņemta filma, gatavoti  radoši
viktorīnās,betarīapgūtujau veda».v
jās24sākumskolasskolēniun «Tevmūžamdzīvot,Latvija!» darbi un svētku drānās ietēr
nasprasmeskopāarsenoama
20vecākoklašuskolēni.
un lāpu gājienam. Pasākumā ptaskola.Šossvētkuskuplinā
Titulu«Spīdola2013»jaun tika runāta dzeja un skanēja jaskolasviesi,kasvadījastun
āko klašu grupā ieguva Kitija J.Cimzes mūzikas skolas au du un kopā ar bērniem dzie
Luīze Primaka, viņa minūtes dzēkņu atskaņotie skaņdarbi. dāja latviešu tautasdziesmas
laikāveica111lēcienusarleca Noslēgumā pamatskolas sai unpiedalījāssvētkukoncertā.
moaukliņu,5.–9.klašugrupā me vienojās kopīgai dziesmai
15.novembrīizskanēja1.–4.
Teksts: LīgaVeinberga,Valkasnovadaģimenes
titulu «Spīdola 2013» ieguva «Div dūjiņas gaisā skrēja» un klašuun5.–9.klašuaudzēkņu
atbalstacentrā«Saulīte»direktore
JanaŠulce(139lēcieni1minū iededzasvecītes«Gaismasce koncerts.Visisagatavotiepriekš
tē), savukārt titula «Lāčplēsis ļā».JauilgākulaikupirmsLat nesumi bija skolas dzimšanas
obrīd Valkas novada ģimenes atbalsta centrā «Saulīte» 2013»jaunākoklašugrupāie vijas dzimšanas dienas  pasā dienasdāvanaLatvijai.v
aizpildītasvisas20vietas.Interesepariestādiradāsvairākām guvējsDenijsStahovskissalie
pašvaldībām,arīRīgasLabklājībasdepartamentam.Rīdzinieki
atbraucaiepazīšanāsvizītē,unļotiatinīginovērtējamūsucen
tienus sagādāt bērniem atbalstošu un pozitīvu vidi, kā arī ie
spējasmācītiesblakusesošajāĒrģemespamatskolā.Jaunpienā
cējijauiriejutušies«Saulītes»unskolasvidē.Vairākibērniie
priekš nav raduši piedalīties sabiedriskos pasākumos, tāpēc
daļaivalstssvētkunedēļa,kurkatraidienaibijasaviplāni,bija
ganpārbaudījums,ganpārsteigums.Nebijispiedzīvojumsbija
izlustēšanāskopāar«Sudmaliņām»Mārtiņdienasdančuvaka
rā.Gadumijaslaikāuzvienumēnesiseptiņibērnisaņēmušiie
lūgumunoviesģimenēmAmerikasSavienotajāsValstīs.Jauta
gadsākasgatavošanāstālajamceļam.Savukārt,mājāspalicēji
liekkopāidejas,kāpēciespējasinteresantākunsaturīgākpava
dītgadanogali.Tākāpašlaik«Saulītē»visvairākirtīņuvecuma
bērni,tadbrīvajosbrīžostiekrīkotigaldaspēļumači,prātaspē
les,notiekaktivitātessvaigāgaisā.Ikvienabērnasirsniņagaida
Ziemassvētkubrīnumu,būsimatsaucīgi,iejūtīgiunļausimtam
piepildīties!v
Latvijasdzimšanasdienaspasākumākopāarbērniemuzstājāsarīviņuvecāki

N

Valkaspamatskolāaizvadīts
gadapatriotiskākaismēnesis

11.

GatavojasZiemassvētkiem
untālamceļojumam
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Izglītībā

SkolotājiSpānijā

Teksts: DaceLangenfelde,Valkasģimnāzijasprojektudarbavadītāja
Gunita Gindra,direktoresvietniece

VidusskolēniprojektaietvarosRīgā

19.oktobrīmēs,Valkasģim
nāzijasabas11.un10.dklasessko

lēni,devāmiesekskursijāuzmūs
dienīgu, modernu uzņēmumu
«SAF tehnika», kas ir teleko
munikācijuiekārtu–balssundatu
pārraides aparatūras jeb digitālas
mikroviļņu radio aparatūras iz
strādātājs – ražotājs un izplatītājs
no Latvijas.
«SAF tehnika» uzņēmumā mūs
sagaidīja Vents Lācars un Didzis
Liepkalns, kuri mums pastāstīja
paruzņēmumu,tādarbībuunvēs
turi. Sarunas laikā ar  uzņēmuma
vadītājiem kārtējo reizi sapratām,
cikļotidarbatirgūirpieprasīticil
vēki ar tehnisku domāšanu. Iepa
zīšanāsaruzņēmumuuntādarbī
bu turpinājās ekskursijā, kurā re
dzējām,kātopmūsdienīgastehno
loģijastepatLatvijā,kastālāktiek
eksportētas uz vairāk nekā 99 pa
saulesvalstīmEiropā,Āzijā,Ame
rikāunĀfrikā.Vērtīgibijabūtun
tovisuredzētpašiemsavāmacīm
un apjaust, ka Latvijā cilvēki var
unspējļotilabistrādātmūsdienī

gutehnoloģijujomā.
Paldies uzņēmuma «SAF tehni
ka» un mūsu ekskursijas vadītā
jiem par iedvesmu turpmākām
mācībām!
TālākmūsgaidījaOjāraVācieša
memoriālā muzeja apmeklējums,
kas bija gan emocionāls, gan izzi
nošs.NedaudzieskatījāmiesO.Vā
ciešaikdienāundaiļradē.
Drīzmūsumaciņoslatusnomai
nīseiro,tādēļapmeklējāmeiroiz
stādi Dailes teātrī, kur gida pava
dībāielūkojāmiesdažādāsnaudas
zīmēsuntonoslēpumos.
Dienu beidzām ar līdzjušanu
hokejakomandaiDinamoRīgauz
varaispēlēarAvtomobilistJekate
rinburga.
Šī diena mūsos viesa lepnumu
parLatvijasiespējāmunsasniegu
miem inovācijās, tehnoloģijās un
sportā.
PaldiesEiropasReģionālāsattīs
tības fonda projektam «Latvijas
Elektronikas un elektrotehnikas
nozares klasteris» par apmaksāto
autobusuuniespējuapmeklētuz
ņēmumu!v

11.un10.dklasesskolēniuzņēmumā«SAFtehnika».

Foto:noG.Gindraspersonīgāarhīva

D

8.klaseuzDāniju

ivu mācību gadu garumā
Ziemeļvalstu projektu program
masNORDPLUSietvarostiksīste
nots projekts «Stipras saknes no
malēs veido stiprus eiropiešus».
Projekta koordinators – Valkas
ģimnāzija.
Projekta norisē plānotas divas
klašuapmaiņasundivasskolotā
juapmaiņas–Ronnesprivātskolā
Dānijā un Valkas ģimnāzijā Lat
vijā.
Projekta sad arb īb as part ner i
nodivāmmaz āmpils ēt āmdiv ās
valstīs tālu prom no valsts centra.
Latvijā–Valkasģimnāzijas8.klase
un Dānijā – Ronnes privātskolas
7.klase.Ģeogrāfiskivienojošaisir
Baltijas jūra, kopīgais uzdevums
– strādāt un tuvāk iepazīt kai
miņvalstis.

Projekta pamatmērķis ir stipri
nātunattīstītsadarbībustarpZie
meļvalstu reģiona Ronnes privāt
skolu Dānijā un Baltijas reģiona
ValkasģimnāzijuLatvijā,sasaistot
projekta aktivitātes ar skolas iek
šējām aktivitātēm, izglītības pro
grammukopumāunvairākumācī
bupriekšmetusaturu.
Valkas ģimnāzijas 8.klases sko
lēnijauvasarāuzsākarūpīgugata
vošanos braucienam uz Bornhol
massaluDānijā,kuratrodasRon
nesprivātskola.
No 24.oktobrī līdz 31.oktobrim
skolēnikopāarklasesaudzinātāju
Ingrīdu Hedemarku un vēstures
skolotāju Iru Silāju devās ilgi gai
dītajā ceļojumā, kas izvērtās vēr
tīgs,saturīgs,izglītojošsunintere
sants.v

ComeniusskolupartnerībasdaudzpusējāprojektāiesaistītasskolasnoSpānijas,
Turcijas,Rumānijas,ItālijasunLatvijas.Foto:noG.Gindraspersonīgāarhīva

5.novembrī uz pirmo sanāk
smi Spānijā Comenius skolu part

nerībasdaudzpusējāprojektā«Bio
daudzveidības statistika un zināt
niskāizpēte»devāsValkasģimnā
zijas skolotājas Gunita Gindra un
IngrīdaHedemarka.
Projektā iesaistītas skolas no
Spānijas,Turcijas,Rumānijas,Itāli
jasunLatvijas(Valkasģimnāzija).
Projekta aktivitātes notiks no
2013.gadaoktobralīdz2015.gada
jūlijam.
Sanāksmebijasākumskopīgam
darbam projektā. Tajā pārskatīja
mērķus un uzdevumus attiecībā
uzprojektu,tikapievērstauzmanī
ba tam, kādas vietējās organizāci
jasuniestādesvarētusniegtatbals
tuprojektaīstenošanā.
Apsprieda katra partnera kom
petenci,uzdevumuunpienākumu
sadali.
Definējasadarbībasunkomuni
kācijasmetodesunstratēģijas.
Projektamērķi:
1. Veicināt pozitīvu attieksmi
pretmatemātikuunartosaistītām
zinātnēm, izmantojot reālas situ
ācijasdzīvē.
2. Vairot izpratni par matemāti

kaskāzinātnessvarīgumuikdienā.
3.Veidotpozitīvuattieksmipret
vidilokāli,nacionāliunglobāli.
4.Veidotcieņupretcitāmkultū
rām, apzināties biodažādību, sta
tistikasnozīmipētniecībā.
5.Dalītiespieredzēunapspriest
labāko praksi mācīšanas un mācī
šanāsprocesā.
Nākošā projekta sanāksme no
tiksLatvijā,Valkasģimnāzijā,no6.
– 9.maijam 2014.gadā, kad gaidī
sim ciemos spāņu, itāļu, rumāņu
unturkuskolēnusunskolotājus.
Tikšanāsreizēāraaktivitātēsie
pazīsim Latvijas dabas daudzvei
dībumežāunpurvā,pētottosun
apstrādājotdatuspēckopīgiizstrā
dātas metodikas. Tiks izveidota
daudzvalodu vārdnīca ar biežāk
lietotiem vārdiem par mežu un
purvu. Gatavojoties šai starptau
tiskajai projekta sanāksmei, visās
partnerskolās tiks organizēts kon
kurssprojektalogoizstrādē,izstrā
dātipriekšlikumikopīgaiaptaujas
veikšanaiparmatemātikasunda
baszinībunozīmi.Kopīgidarbosi
mies dažādās aktivitātēs, lai part
nerusiepazīstinātuarmūsuskolu,
pilsētuunVidzemi.v

Valkasģimnāzijāpasniegta
8.«Sudrabapoga»

Teksts: AndrigaLozda,Valkasģimnāzijasdirektoresvietniece
Foto:Gundega Veinberga

V

alkas ģimnāzijā Valsts svētku
svinīgajāpasākumā«Pievisa,kāeju,es
ejukājām.Esgribuatnāktunnevisie
rasties.» 15.novembrī tika pasniegta
pēc kārtas astotā «Sudraba poga», ko
saņem viens pagājušā gada 12.klases
skolēns par visaugstākajiem uzrādīta
jiem rezultātiem centralizētajos eksā
menos.ŠogadļotiīpašigodinājāmLat
vijasUniversitātesEkonomikasunva
dībasfakultātes1.kursastudentiĒriku
Tomiņu, kura centralizēto eksāmenu
procentuālajā kopvērtējumā ieguva
83%no100iespējamajiemprocentiem.
PogupasniedzaValkasnovadadomes
priekšsēdētājsVentsArmandsKrauk
ĒrikaTomiņapateicasskolotājiemun
lis.
aicinanovērtētValkasģimnāzijas
Skolasvārdāvēlreizsirsnīgisveicam sirsnīgoatmosfēru
Ērikuarīpašātitulasaņemšanu!v
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KultūrasDZĪVĒ:MUZEJS

Teksts:LigitaDrubiņa,Valkas
novadpētniecībasmuzejaspeciāliste
Foto:noValkasnovadpētniecības
muzejakrājuma

KreisajāpusēaizsētasRīgasielaNr.12–JāņaRauskasgrāmatutirgotava,
drukātavaunsietuve.Valka,1920.-tiegadi

M

JānisRauska.Valka,
apt.1910.–1912.g.

azpilsētu dzīvē liela nozī
mevienmērbijusiatsevišķāmper
sonām. 20.gadsimta 1.pusē Valkas
saimnieciskajā un sabiedriskajā
dzīvē ļoti nozīmīgu vietu ieņēma
grāmatrūpnieks, tirgotājs, foto
grāfs, sabiedriskais darbinieks Jā
nisRauska.Šogadirviņadzimša
nas140.gadskārta.
Jānis Rauska piedzima 1873.ga
da 27.novembrī Lugažu pagasta
«Vekšos». Pēc pamatizglītības ie
gūšanasviņšpiecusgadusstrādāja
par mācekli grāmatu sietuvē pie
JūlijaPauliņaValkā.Pēcdarbaga
diemLiepājā,karadienestaundalī
baskrievujapāņukarāviņšatgrie
zāsValkā.Te1906.gada27.novem
brī,savā33.dzimšanasdienā,Jānis
Rauska draugu mudināts atvēra
grāmatuveikaluuniekārtojanelie
lugrāmatusietuvi.Pieaugotmate
riālajai labklājībai uzņēmumu va
rēja pārcelt no pieticīgajām telpā
tagadējā Sõpruse ielā Valgā. uz
KunguieluNr.13(tagadRajaiela
Valgā). 1919.gada beigās, kad sā
kās aktīvas runas par Valkas dalī
šanu, J.Rauska savu uzņēmumu
pārcēla Varžupītes otrā pusē – uz
RīgasieluNr.12.
Pirmā pasaules kara laikā Jāni
Rauskuiesaucaarmijā,vecumadēļ
ganneaktīvajādienestā,betkance
lejas darbos. Ģimenes uzņēmumā
darbu trupināja viņa sieva Emma
(dzim.Bundža).1916.gadāJ.Raus
kademobilizējāsunturpinājastrā
dātsavāuzņēmumā.
1940.gadā Jāņa Rauskas uzņē
mumunacionalizēja.Līdz1952.ga
damviņamatļāvavadītsavubiju
šogrāmatuveikalu.Bettadatlaida
ar ierakstu darba grāmatiņā: «At
brīvots kā nepiemērots grāmatnī
casvadītājaamatam».
Jānis Rauska nomira 1967.gada
17.aprīlī, apglabāts Cimzes (Luga
žu)kapos.
Jāņa Rauskas uzņēmumā dažā
dos laikos strādājuši vidēji 1 – 5
strādniekitipogrāfijāun1–2sietu
vē. Tiklīdz paaugās bērni arī viņi
tikaiesaistītiuzņēmumadarbā.Ve
cākajam dēlam Jānim (junioram)
patika fotografēšana un pastkaršu
izdošana, ko 1930. gados viņš pil
nībā pārņēma. Pastkartes, uz ku
rāmstūrīir«JARA»,nozīmēJānis

JāņaRauskasģimene.I.rindānokreisāspuses:1.sieva
Emma;2.dēlsVisvaldis,3.meitaAina;II.rindāno
Valkassportabiedrībasšahisti.I.rindāsēžnolabāspuses2.Jānis
kreisāspuses:1.JānisRauska,2.dēlsJānis.Valka,apt. Rauska,4.KārlisBundža.II.rindāstāvnolabāspuses3.Jānis
1925.gads
Rauska( juniors).Valka,1920.togadu2.puse

Rauska(juniors).
J.Rauskas izdev
niecībagankaraga
dos, gan visos «ju
ku» laikos nepār
trauca darboties.
Spiestuvē sākumā
bija tikai rokas ie
spiedmašīna,uzku
ras iespieda vizīt
kartes, ielūgumus,
biļetes un citus sī
kus iespieddarbus.
Kad Vācijā iegādā
jās jaunu iekārtu,
sākaiespiestarīgrā
matas.1910.–1919. JānisRauska.Valka,1930.-to Laikraksta«Ziemeļlatvija»redkolēģija.I.rindānolabāspuses2.
JānisRauska.II.rindānolabāspuses:2.JānisRauska( juniors),
gadā izdeva dažā gadusākums
3.KārlisBundža.Valka,1935.gads
duslaikrakstus,pie
rautīgs šahists, par tādu kļuva arī šādi:«Pamazaauguma,vienmērgāja
mēram,«Kāvi»,«Ma
lienas dzīvi», «Līduma» atsevišķu viņavecākaisdēls),ValkasKrājaiz unstrādājatikairikšiem.Ātriarīēda.
numurudaļas,«SarkanaisKarogs», devusabiedrībāu.c.Viņšbijailgus /../Jānisbijaveikalnieksuntamnode«Tautas Balss» un citus. Viena no gadusValkaspilsētasValdesRevī vāsarsirdiundvēseli,betreizēmtas
pirmajāmizdotajāmgrāmatāmbi zijas komisijas loceklis. Viņš dar bijaarītīrivieglprātīgsmecenāts.Viņš
jaĻevaTolstoja«Baznīcaunvalsts», bojāsģimnāzijasvecākukomitejas bijavienīgaisnoradiem,kassavusmasīvoslaulībasgredzenusbijanoziedokovisupilnībākonfiscējauniznīci darbākāloceklis.
ĻotinozīmīgsbijaJāņaRauskas jisLatvijasatjaunošanaszeltafondam.
nājacaracenzūra.Teizdeva:daiļli
teratūru, piemēram, R.Eidemaņa devumslaikraksta«Ziemeļlatvija» Viņšbijatas,kasatbalstījaValkasbied«Straumē» (1910.g.), K.Dzelzskal izdošanā. Kad to 1925.gadā sāka rības, kas faktiski uzturēja, pat piena «Plāksterus» (1917.g.), L.Laice izdot, plāni bija grandiozi, bet jau maksādams, vietējo laikrakstu «Ziena «Laternu tumsā» (1918.g.), pēcgadabijaskaidrs,kaieņēmumi meļlatvija». Viņš reizēm izdeva paviEd.Virzas «Dievišķīgās rotaļas» navpietiekamilieli,laialgotudar samjaunudzejniekudarbus,kasneat(1919.g.) u.c.; mācību grāmatas, biniekus laikraksta izdošanai. Ne maksājāsunkurusnepirka.Viņšbija
piemēram,
lasāmo
grāmatu tikasamaksātasalgas,taiskaitāiz tas, kas glāba pāris parādos nonāku«Strauts», kas kļuva ļoti populāra devējam J.Rauskam. Šai kritiskajā šus nekustināmos īpašumus, tos nounpieprasītapatRīgā,frančuhres situācijā Jānis Rauska pārņēma pirkdams.Līdzartoviņaģimenedzītomātiju vidusskolām u.c.; kalen «Ziemeļlatvijas» izdevniecību, lai voja pastāvīgās naudas grūtībās. /../
kaut cik atgūtu zaudējumus un Jānisdaudznesūrojās,kadviņamveidārus.
JānisRauskabijacilvēksaraktī laikrakstunostādītuuzreāliempa kalu nacionalizēja. /../ Visa Rauskas
vudzīvespozīciju.KāZiemeļlatvi matiem. 1930.gados par laikraksta ģimene pēc otrā pasaules kara palika
jasarmijasatbalstītājsviņš1934.ga dvēselikļuvaJānisRauskajuniors, dzimtenē.»
IespējamspateicotiesJānisRaus
dāapbalvotsarTrijuZvaigžņuor kuršarlaikukļuvaganparfaktis
kore
d
ak
t
o
r
u,ko
r
ek
t
o
r
u,līdz
s
trād
kane
savtībaiunpašaizliedzīgairī
deni.ViņšbijarosīgsValkassabied
nie
k
uunne
r
e
t
iarīsa
l
i
c
ē
j
u.
cī
b
ai
dzimtās vietas labā, viņa ģi
riskajādzīvē.JānisRauskapiedalī
Kār
l
is
Bun
d
ža,
«Zie
m
eļ
l
at
v
i
j
as»
me
n
e
tomēr netika pakļauta pa
jās Valkas Savstarpējā Apdrošinā
šanasbiedrībasdibināšanā,darbo līdzstrādnieks1928.–1936.g.,savu domju laika represijām – izsūtīša
jāsValkasSportabiedrībā(bijaaiz radinieku Jāni Rausku raksturojis nai.v
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Dažādi

Datortomogrāfa
izmeklējumi–pieejamāki
Teksts:Vidzemesslimnīcassabiedrisko
attiecībuspeciālisteBenita Brila

Laiuzlabotupakalpojuma–da

tortomogrāfa izmeklējums – pie
ejamību,aršāgada1.oktobriVid
zemesslimnīcāirsamazinātamak
sas pakalpojuma cena vairākiem
datortomogrāfa izmeklējuma vei
diem. Par 5 latiem ir samazināta
maksa par datortomgrāfiju (DT)
galvai un deguna blakusdobu
miem (ar kontrastēšanu), DT krū
šu kurvim (ar kontrastēšanu) un
DT mugurkaula vienai daļai (3
skriemeļi), ekstremitātēm un locī
tavu–kaulusistēmai(arkontras
tēšanu).
Savukārt. nesen valsts piešķir
taispapildusfinansējumsambula
torajiem pakalpojumiem ir ļāvis

uzlabotvalstsap
maksāta DT iz
meklējuma pie
ejamību.Ar1.no
vembri Vidze
messlimnīcāvar
veikt
astoņus
valsts apmaksā
tus DT izmeklē
jumus dienā līdzšinējo četru DT
izmeklējumu vietā, tātad samazi
nāsgaidīšanaslaiksrindāuzvalsts
apmaksātupakalpojumu.
Ambulatori pacientu uz dator
tomogrāfaizmeklējumunosūtaģi
menesārstsvaicitsārstsspeciālists
un pacients piesakās pa tālr.
64202601,64202603,betstacionārā
par šī izmeklējuma nepieciešamī
buizlemjārstējošaisārsts.v

Palielinātsvalstsapmaksāto
izmeklējumuskaits
Valsts piešķirtais papildus fi

nansējums ambulatorajiem pakal
pojumiemirļāvisuzlabotvairāku
diagnostisko izmeklējumu un ār
stu speciālistu pieejamību Vidze
mes slimnīcā Valmierā. Tagad pa
cientiemvarveikt14valstsapmak
sātus datortomogrāfijas (DT) iz
meklējumus dienā līdzšinējo asto
ņuDTizmeklējumuvietā.
Pieejamāki kļuvušiarīpieprasī
tie ehokardiogrāfijas izmeklējumi,
kurus papildus veiks dr. J.Lūriņš.
Par septiņiem izmeklējumiem
dienāirpalielinātsvalstsapmak

sāto mammogrāfisko izmeklēju
muskaits.Pagarinātsarīvalstsap
maksāto pieņemšanu laiks vairā
kiemambulatorajiemspeciālistiem
–endokrinologam,otorinolaringo
logam, ķirurgam un traumatolo
gam.
Nedaudz izmainīts elektrokar
diogrāfijas(EKG)darbalaiksotr
dienās – izmeklējums ir pieejams
plkst.12.00–16.00.
Pacientu uz izmeklējumiem no
sūta ģimenesārstsvaiārstsspeci
ālists. Pieteikšanās pa tālr.
64202601,64202603.v

Aicinagūtjaunaszināšanas

tikasizvēli,grimapamatiemunse
Teksts:ZaneBulmeistare,Latvijas–
Igaunijasinstitūtamācībucentravadītāja jastipamatbilstošutoņuizvēlivie

nas dienas nodarbībā stāstīs un

tiskirādīsZaneBirkena,kura
Latvijas – Igaunijas institūtā prak
ir sertificēta vizāžiste klasiskajā,

šajā mācību sezonā vairāki jaunu
mi.Iriespējaapgūtgrieķuvalodu
IevasKostandasvadībā,kurassak
nes ir gan Latvijā, gan Grieķijā.
Turkuvaloduinteresentiemgatava
mācīttulkotājaZaneBrūvereKvē
pa.Pievienotiesvararīigauņuun
angļuvalodasapguvesgrupām.
Ko darīt, ja līdzcilvēks aizrijies
vai guvis traumu, kā atpazīt in
farkta pirmās pazīmes – uz šiem
undaudzcitiemjautājumiem,kas
varētupalīdzētglābtkādadzīvību,
atbildes varēs gūt teorētiskās un
praktiskāsPirmāspalīdzībassnieg
šanas nodarbības (sadarbībā ar
LatvijasSarkanāKrustaValkasko
miteju).
Sagatavošanaskursosapliecības
iegūšanai gaidām jaunos mednie
kus un medību vadītājus. Kursi
notiks,jagrupābūsvismaz15da
lībnieku (sadarbībā ar Meža kon
sultācijupakalpojumucentru).
Parveselīgiemsejasādaspriekš
noteikumiem, dekoratīvās kosmē

Teksts:VandaBrīdiņa,kluba«Zelta
rudens»vadītāja

V

alkaspensionāruklubs«Zel
tarudens»arīšajāsezonāturpina
iepriekš iesāktās aktivitātes. Dejo
tājidejo,koristidzied,rokdarbnie
ki meklē jaunus rakstus, drama
tiskās kopas dalībnieki strādā pie
jauniem iestudējumiem. Visi ko
lektīvigatavojasgadskārtējaipen
ciāliste Inta Saknīte pacientus sionāru ballei, kas plānota 2014.
pieņemsdivasreizes,betendokri gada1.februārī.Betpirmstamvēl
noloģeBaibaJēgere–vienureizi. irZiemassvētkugaidīšanauncitas
Informācijaparkonkrētospeci aktivitātes. Viena no tām ir tikša
ālistu pieņemšanas laikiem un nāsarvisuiecienītodakterītiAnnu
pieteikšanās–ambulatorāsnoda Volāni,kurapiekritusidalītiespār
ļas reģistratūrā Valkā, tālr.: domāsparveselībuunatbildētuz
dažādiem interesējošiem jautāju
64722307.v
miem.Tikšanāsnotiks4.decembrī

Saņemtshumānais
sūtījums

Teksts:NatālijaDubrovska,ValkasnovadaSociālādienestavadītāja

B

iedrība «Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām» ir
saņēmusihumānosūtījumunoSomijas.Apģērbuunapavus
pretziedojumiemjebkuršcilvēksvarsaņemtValkasnovada
Sociālādienestatelpās–Rūjienasielā3D,Valkā.
Pirmdienās900–1200un1300–1600;
Otrdienās900–1200un1300–1600;
Trešdienās900–1200;
Ceturtdienās900–1200un1300–1600.
Savāktieziedojumitiksizlietotibiedrības«Atbalstscilvē
kiemarīpašāmvajadzībām»uzturēšanai–telpuremontam,
kancelejasunsaimniecībasprečuiegādeiu.c.
Sūtījumā bija arī ratiņkrēsli, invalīdiem pielāgota gulta
u.c. palīglīdzekļi, kuri palika biedrības «Atbalsts cilvēkiem
arīpašāmvajadzībām»rīcībāuntiksiznomāticilvēkiemar
īpašamvajadzībām.
No humānā sūtījuma bez maksas saņēma mēbeles PII
«Pasaciņa»,Valkasģimnāzija,Valkasģimnāzijasinternāts,
apģērbu,apavusunveļuValkassociālāsaprūpesnamsun
Naktspatversme.v

«Avant gard», jaunāko tendenču
grimēšanāunvizuālātēlaveidoša
nā.Zaneveidojusigrimuganpasā
kumos, gan pirms dažādām foto
sesijām.
SadarbībāarValkasJauniešubi
roju gaidām interesentus latviešu
unigauņuintegrācijasnodarbībās
–apgūstotatšķirīgounkopīgoda
žādutēmukursos,veicinātsadrau
dzībuunkopīgudarbošanos.
Aktīva rosība turpinās abās ra
došo kursu grupās. Vienā var ap
gūt pērļu rotu darināšanu, otrā –
dažādas idejas un neparastas teh
nikasdāvaniņugatavošanā.
Plašākainformācijaparkursiem
un pieteikšanās Latvijas – Igauni
jas institūtā (Valka, Beverīnas iela
3,6.kabinets;64781193,29158517,
instituts@valka.lv).
Gaidām arī ierosinājumus, ko
vēlētos apgūt un kādu tēmu no
darbībasapmeklēt.v

Pensionārukluba
«Zeltarudens»jaunumi

Izbraukumaspeciālistuvizītes
DecembrīnotiksčetruVidze

mes slimnīcas speciālistu izbrau
kuma pieņemšanas ambulatorajā
nodaļāValkā.TrīsreizesuzValku
dosies ķirurgs Andrejs Blum
bergs.RehabilitoloģeIneseGaiķe
unfunkcionālāsdiagnostikasspe
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plkst.11.00mūzikasskolaszālē.
TuvojotiesZiemassvētkiembieži
vienirsatraukumsparto,kouzdā
vināt saviem mīļajiem. Kluba val
de nolēmusi rosināt biedrus nest
pārdošanai savus darinājumus un
biedrības telpās kultūras nama
pagrabstāvā organizēt labdarības
Ziemassvētku tirdziņu. Daļu no
tirdziņāgūtajiemienākumiemtiks
ziedotikādamlabdarībasmērķim,
parkuruganvēlnotiekdiskusijas.
Tirdziņa atklāšana notiks pilsētas
Ziemassvētku egles iedegšanas
dienā  – 7.decembrī plkst. 13.00.
Turpmāko divu nedēļu laikā tir
dziņš būs atvērts pirmdienās no
10.0018.00, bet  trešdienās, ceturt
dienāsno10.00–16.00.
Novēluvisiemjaukusvētkugai
dīšanu.Uztikšanos!v

ZiemassvētkugaismaTavādzīves
undarbavietā
Teksts:MārīteMagone,
biedrības«Valkasdāmu
-klubs»vadītāja

K

lātirAdventeslaiks,
lielā Ziemassvētku gaidī
šana un gatavošanās svēt
kiem. Ātri iestājas tumsa,
tomērmumskopāiriespē
jašolaikupadarītgaišāku,
rotājot savus logus, balko
nus, lodžijas, pagalmus.
LīdzšimdaudzasZiemas
svētkugaismaslogosirbi
jušaspatiesiskaistas–gan
ierastāsfigūras:zvaigznes,
salaveča, eņģeļu veidolā,
gandažādiveidotasziedu,
saules un citādas kompo
zīcijas. Arī daudzas pri

vātmājas, pagalmi, akas,
pat suņu mājiņas ir biju
šas  savdabīgi izgaismotas
un izrotātas. Ar katru ga
duvairākpilsētasiestādes,
uzņēmumidomāparsavu
ēku izgaismošanu, rotāša
nu,tāpriecējotnetikaisa
vudarbinieku,betarīpil
sētas iedzīvotāju un viesu
sirdis.
Biedrība «Valkas dāmu
klubs» arī šogad vēros un
vērtēs daudzdzīvokļu mā
jas, iestādes un privātmā
jas.Daudziiedzīvotāji,ne
domājot par vērtētājiem,
veido savas gaismas kom
pozīcijas logos, balkonos,
mājupagalmos,kokosun
varbūtvēlcitāsneparastās

vietās.Nevienmēršīsgais
masirregulāriieslēgtasun
vargadīties,kaircitunepa
manītas, tādēļ mēs labprāt
uzklausītuinformācijupar
tām. Ja kādam iedzīvotā
jam šķiet, ka interesanto
gaismu veidotāji ir pelnī
juši uzslavu, zvaniet pa
tālruni29198900līdz2014.
gada3.janvārimunmēsto
noteikti novērtēsim. Inte
resantāko un savdabīgāko
gaismu,rotājumuveidotāji
un arī ieteicēji tiks aicināti
uz apbalvošanu 2014.gada
7.janvārī.
Novēlamlasītājiemgai
šas domas, svētīgus  dar
bus, redzīgas acis un sil
tassirdis!v
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KultūrasDZĪVĒ

Izrāde«Gribubērnu!»Valkā
Teksts: AntraRijniece,Izrāžu

apvienības«Panna»producente

6.decembrī, plkst. 19.00 Valkas
kultūras namā viesosies muzikāla un
pozitīvaizrāde«Gribubērnu!»,kotās
veidotāji, izrāžu apvienība «Panna»,
nodēvējuši par juteklisku komēdiju
normāliemcilvēkiem,jebdemogrāfis
kosprādzienudivāsdaļās.Izrādesie
cereirradītpozitīvasemocijas,rosināt
sabiedrību aktīvāk iesaistīties demo
grāfiskāssituācijasuzlabošanā,uzdro
šināties pieņemt lēmumus un domāt
parlabo.
TautāmīlētieaktieriĢirtsĶesteris,
MaijaDoveika,ZaneDaudziņaunAl
disSiliņšiesvilināsskatītājusirdīspa
tiesasilgasunemocijasparsavstarpē
jo attiecību dzīvinošo spēku. Aktieri
pārtaps pilnīgi citos tēlos, kādos tos
pieraduši redzēt populārajā seriālā
«UgunsGrēks», lai gan tieši šos noti
kumus izrādē «Gribu Bērnu!» radīju
šas Gunta Kalniņa un Inta Bernova,
kurasirarīpazīstamāseriāla«Uguns
Grēks»autores.

Izrādes kolektīvs aicina: – Pasmai
diet! Jūs gaida sirsnīgas emocijas un
smieklidivustundugarumā!Laikādi
irlaikivaiapstākļi,puišiunmeitenes
dosiesviensotrampretījaunuattiecī
buveidošanasceļā.Galvenaisirgribēt
unuzdrošināties–mīlētcilvēku,kuru
tu gribi mīlēt, strādāt darbu, kuru tu
gribi strādāt un radīt lietas, kuras tu
gribiradīt.
Izrādes radošā komanda: režisors
JurisRijnieks,scenogrāfsIvarsNoviks,
komponistsNiksMatvejevsunautores
–GuntaKalniņaunIntaBernova.
BiļetesvariegādātiesBiļešuParadī
zes kasēs un Valkas pilsētas kultūras
namā
Izrāžuapvienība«Panna»Jauvairā
kasreizesirviesojusiesValkā.Tūksto
šiem skatītāju visā Latvijā jau iepazi
nuši «Pannas» standup izrādes «Tē
tis»,«Tādaesesmu»,«Pusenosirds»,
«Līgavainis», kas likušas skatītājiem
izjustpriekuunjautrībugandrīzvisos
kultūrascentrosLatvijā,kāarīpriecē
jušas tautiešus, viesojoties Īrijā un
ZviedrijāuntālajāAustrālijā.v

Grāmatasatvēršanassvētki
Teksts:NormundsRudzītis,Valkas
novadaliterārāsapvienībasvadītājs

30.

novembrī pulksten 15.00
Valkas pilsētas kultūras namā no
tiksValkasnovadaliterārāsapvie
nībasveidotāunizlolotākopkrāju
ma «RITUMS» atvēršanas svētki.
Grāmata tapusi ar Vidzemes plā
nošanasreģionaunValkasnovada
domes atbalstu. Krājumā apzināti
autori, kas reiz dzīvojuši novadā,
pašiapvienībasbiedri,kāarīpavi
samjauniunmazākvēlzināmili
terāti. Iespējams, kādam būs pār
steigums atrast kopkrājumā savu
vārdu.
Kopkrājumāievietotodarbuau
toru saraksts: Jānis Locāns, Valdis
Ķikāns,VitālijsLozda,VijaUpma
le,VelgaKrile,PētersBrūveris,Ar
tursGoba,AnitaAnitīna,AijaĀbe
na,AivarsZilbers,IvetaKeiša,Za

neBrūvereKvēpa,IndraBrūvere
Daruliene,AusmaKurpniece,Nor
mundsRudzītis,Ie.Viņa,Raimonds
Bricis, Baiba Luca, Karolīna, Ro
bertsAuziņš,MāraKrieviņa,Mai
gaPutniņa,EdgarsKrilis,ĀrijaTī
mane, Tamāra Elziņa, Sintija Kvē
pa,ZaneStudente,ValdaLārmane,
AgneseGraudiņa,LilitaIkale,Za
neSīmane,MarijaKļujeva,Veroni
ka Jurgena, Viktorija Fanta, Mag
nuss,OrlandoAdriansHāns,Ralfs
Majors,SantaLūsa
Visiinteresentilaipnigaidīti!v

Valkāviesosieskrievu
romančuizpildītājs

P

iektd ien,13.dec emb rī,
plkst. 18.00 Valkas pilsētas
kultūrasnamākoncertēsizci
las balss īpašnieks, populā
rais krievu romanču izpildī
tājsViktorsKozlitins.
Romancesirvienanokrievu
kultūraspērlēm,tāsirkādvē
seles atspulgs. V.Kozlitins, iz
pildot romances ģitāras pava
dījumā, ar savu spēcīgo balsi
spēj apburt aizvien no jauna.
Koncertā mākslinieks izpildīs
skaistākās no senajām krievu
romancēm,kasapburarsavu
melodisko
temperamentu,
skumjām un prieku. Ar savu
atpazīstamību un kaislīgumu
pārējo romanču fonā īpaši iz
ceļasromance«Očičornije»noFjodoraŠaļapinarepertuāra.
ViktorsKozlitinsdzimis1957.gadāUrālā,Čeļabinskasapgabalā,un
dziedkopšagrasbērnības.Pirmoreiziuzskatuvesuzstājiesjausešu
gaduvecumāKorkinopilsētaskultūrasnamā.Mūziķisatīst:«Uzska
tuvesesjūtosļotibrīvi,undziedāšanamanvienmērirsagādājusimil
zīgugandarījumu.»
Lūk, kas par koncertu rakstīts portālā www.atsauksmem.lv: «Ap
meklējukrievuromančuizpildītājakoncertuKrustpilsKN.Vispārne
esmukrievumūzikasfans,kurnuvēlromanču.Bijujausagatavojies
uzgarlaicīgupasākumu,tačudzirdētaismaniemocionāliuzrunājatā,
ka «skudriņas skrēja pa kauliem». Viktors Kozlitins uzstājās ar tādu
pašatdevi, ka koncerta beigās viņa kreklu varēja burtiski «izgriezt»
(Bravomāksliniekam!!!).Tiem,kasgribsajustkrievuromancesšarmu,
noteiktiiesakutoapmeklēt!”
BiļešucenauzV.Kozlitinakoncertu–2lati.Tāsiegādājamaskultū
rasnamāunwww.bilesuparadize.lv
Lūk,vienadziesmaViktoraKozlitinaizpildījumā:http://www.kas
notiek.lv/videos/1146/viktorskozlitinsv
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Iedegs Valkas pilsētas
galveno svētku egli

Aicina piedalīties tradicionālajā
Ziemassvētku tirdziņā Valkā

N

ovada un tālākas apkārtnes mājražotāji un
amatnieki, un, protams, pircēji, tiek aicināti uz tradi
cionālo Ziemassvētku tirdziņu Valkā, kas šogad no
tiks piektdien, 20.decembrī no pulksten 11.00 skvērā
pirms Raiņa un Rīgas ielu krustojuma.
Pieteikties un sīkāka informācija: 26488684 mob.t.
Sniedze Ragže. v

Aicina uz Bluķa vakaru
Otrdien, 17.decembrī, plkst. 19.00 Valkas pilsē
tas kultūras nama folkloras deju kopa «Sudmaliņas»
visus aicina uz Bluķa vakaru Valkā.

«Bluķi sāksim vilkt no Lugažu laukuma, pa pilsētas
centru, visbeidzot to sadedzināsim Lugažu laukumā. Ap
plkst. 20.00 pasākumu turpināsim Valkas pilsētas kultū
ras nama mazajā zālē, kur vakarēsim kopā ar folkloras
deju kopu «Sudmaliņas» un Jērcēnu folkloras kopu «Mež
ābele», stāsta «Sudmaliņu» vadītāja Skaidra Smeltere.
Ieeja uz pasākumu – bez maksas. v

Posies, pērc, pārdod un piedalies
Ziemassvētku tirdziņā «Dabas bode»!

S

estdien, 14.decembrī no saullēkta līdz saulrietam
Kārķos ceļa Ziemeļu stīgas 99.kilometrā notiks Ziemas
svētku tirdziņš «Dabas bode» (veikala «Bode» telpās).
Aicināti piedalīties visi novada ražotāji, mājamatnieki,
visi kuram ir ko piedāvāt. Ziemassvētku galdam noderēs
putraimdesas, skābēti kāposti, zirņi, piparkūkas, medus,
tējas, kāds stiprāks dzēriens. Aicināti arī rokdarbnieki pie
dāvāt adījumus, koka izstrādājumus, rotaļlietas, rotaslie
tas, pinumus, sveces, Ziemassvētku rotājumus u.c. node
rīgas lietas.
Sāc jau gatavoties laikus – ja Tev ir vistas – krāj olas, ja
Tev ir mežs – sien slotas, ja Tev ir āboli – gatavo sukādes!
Viss būs tirdziņam noderīgs!
Darbosies dāvanu saiņošanas darbnīca, Laimes aka,
Rūķu kafejnīcā varēsi mieloties ar cukurvati, karstvīnu un
citiem našķiem, pantiņu darbnīcā izvēlēties skaistus vār
dus un domas, šneiderienei uz vietas pasūtīt un sašūt dā
vanu maisu. Bērniem būs iespēja darboties pārsteigumiem
bagātā Svētdienas skolas organizētā piparkūku garnēša
nas un cepšanas darbnīcā. Atbalstīsim vietējos amatniekus
un ražotājus, izvēloties vietējo produkciju, sagādāsim tu
vajiem un mīļajiem īpašas dāvaniņas svētkos!

Nāc un baudi Ziemassvētku gaidīšanas prieku!
Kārķu pagasta pārvalde
Interese ir liela, tādēļ piesaki savu placi laikus!
Sīkāka informācija: Sandra Pilskalne (26391447 mob.t)
*saule lec pulksten 8.49
*saule riet pulksten 15.40
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S

estdien, 7.decembrī
notiks Valkas pilsētas
galvenās svētku egles ie
degšanas pasākums «Rū
ķu rūķošanās»
No plkst. 14.30 Valkas
pilsētas kultūras nama
pagrabstāvā vienu stun
du darbosies radošās darbnīcas. Tajās varēs veidot
rotājumus eglītei, mājiņu

svecītei, māla piparkūkas
un apsveikuma kartītes.
Darbnīcās rosīsies Valkā
pazīstami ļaudis. Kuri tie
būs, lai pagaidām paliek
noslēpums!
Plkst. 15.45 rūķu rūķo
šanās turpināsies Lugažu
laukumā, kur ap plkst.
16.00 krāšņi iemirdzēsies
pilsētas galvenā svētku
egle. Protams, visi aicināti
piedalīties arī tradicionā
lajā Rūķu skrējienā. Neiz
paliks arī dažādu kārumu
tirgotāji.
Plkst. 16.30 kultūras
namā lielajā zālē mazi un
lieli aicināti uz latviešu
animācijas filmu prog

rammu «Multenītes snie
gā». Seansu skatītājiem
piedāvā Nacionālā Kino
centra finansētais filmu
izplatīšanas projekts «Lat
vijas filmu maratons».
Programmā sekojošas ani
mācijas filmas: «Kā lupa
tiņi šūpojās», «Starptau
tiskā tēva diena» (Atom
Art studija), «Sārtulis»,
«Eži un lielpilsēta», «Vā
sa» (Animācijas brigāde),
«Kaķis maisā» (rež. Nils
Skapāns), «Blēņu stāsti
par vilkiem» (rež. I. Prau
liņa). Ieeja – brīva. v

Smaidot, bērnišķā priekā,
Uz šo dzīvi skaties.
    Vieglu kā rozes ziedu
    Kaut savu dvēseli justu
		

(K.Apškrūma)

Laikā no 17.oktobra līdz
24.novembrim Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
9 bērnu dzimšana: 8 meitenītes –
Kira, Evelīna, Sofija, Rūta, Odri
ja Māra, Marta, Marija, Karlīna,
un 1 zēns – Rihards.

Sveicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Sveicam decembra jubilārus!
Man balti dzīves ceļi, baltas domas,
Un gaiši cilvēki man pretī nāk,
Es protu baltas dziesmas, zinu baltus vārdus,
Jo esmu – baltas ziemas bērns.
(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Imantu Ruku 13.12., Vasiliju Pavļišinu
24.12.

Kārķu pagastā

Sarmīti Lūsīti 10.12., Anfīziju Āri 25.12.,
Mirdzu Lūsīti 25.12., Kati Zirni 30.12.

Valkas pagastā

Mariju Soboļevu 16.12., Ludmilu Maslo
vu 28.12.

Vijciema pagastā

Anitu Lotiņu 22.12., Anatoliju Trofimo
vu 28.12., Aivaru Berkoldu 24.12., Laimu
Krūmiņu 16.12., Ainu Majori 03.12.
Šūposies dienas.
Vēl bites jasmīnos medu sūks.
Ziedu un rūpju vidū man tevis trūks.
(N.Kalna)

Aizvadīti mūžībā
Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 17.10.2013. – 24.11.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta miršana)

Andris Arvīds Balodis
Elfrīda Bērtiņa
Velta Brahmane
Aivars Ojārs Cimdiņš
Daina Dukure
Arturs Gailītis
Inta Kārkliņa
Vilnis Kārkliņš
Ella Kušķe
Jānis Lorencis
Boriss Mazjarkins
Genadijs Prosvetovs
Alfrēds Pujiņš
Lauris Rūsa
Ella Seļezņeva
Visvaldis Šķetris
Modris Ziediņš
Ārijs Eglītis

(dz. 1941.)
(dz. 1913.)
(dz. 1924.)
(dz. 1942.)
(dz. 1931.)
(dz. 1934.)
(dz. 1937.)
(dz. 1932.)
(dz. 1922.)
(dz. 1940.)
(dz. 1946.)
(dz. 1952.)
(dz. 1932.)
(dz. 2013.)
(dz. 1924.)
(dz. 1935.)
(dz. 1956.)
(dz. 1935.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

Zvārtavas pagastā

Ilgoni Bauni 06.12., Agritu Makaruka
15.12.,  Jāni Zubovu 16.12.

Valkas pilsētā

Mihailu Krauzu 01.12., Guntaru Bisenie
ku 02.12., Valdi Laviņu 02.12., Pēteri Supi
03.12., Aļu  Kariņu 03.12., Mihailu Aņisi
movu 04.12., Valentīnu Cīruli 04.12., Ni
kolaju Goļašu 07.12., Nikolaju Solovjovu
08.12., Nikolaju Kovaļu 09.12., Virginiju
Pavļenko 10.12., Veltu Putni 11.12., Dzin
tru Ābelīti 13.12., Ritu Eizemani 13.12.,
Marinu Karpovu 14.12., Nelliju Iesalnieci
14.12., Jāni Batalauski 15.12., Annu Šaļa
pinu 15.12., Biruti Pelēci 15.12., Sarmīti
Sootsu 17.12., Nikolaju Vlasovu 17.12., In
grīdu Hedemarku 17.12., Gaļinu Kolkinu
18.12., Marinu Kuntsevits   20.12., Tāli
Svekri 21.12., Ņinu Timofejevu 22.12.,
Daini Engeru 22.12., Silviju Tomiņu 23.12.,  
Normundu Ataru 25.12., Mariju Izmailo
vu 25.12., Ivetu Stori 26.12., Uldi Kleinu
27.12., Anitu Niku 27.12., Vitaliju  Tkačen
ko 27.12., Vladimiru Zujenko 27.12., Astru
Kalvi 28.12., Ēriku Matisonu 28.12., Juriju
Kobu 28.12., Tatjanu Utkinu 29.12., Gunti
Braži 29.12., Birutu Zālīti 29.12.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.
Sveicam arī visus pārējos jubilārus!)

Valkas novada afišu stabs
Valkas novadā

31.decembrī plkst. 23.00 Lugažu
laukumā – mūzika, laba vēlējumi;
plkst. 24.00 Lugažu laukumā –
salūts.
• 2014.gada 1.janvārī plkst. 00.30
Valkas pilsētas kultūras nama lie
lajā zālē – Jaunā gada balle. Spēlēs
grupa «Ceļojums».

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

•29.novembrī plkst. 18.00 Valkas

pilsētas kultūras namā – studijas
TANKA filma «Mammu, es tevi
mīlu»(Režisors J.Nords). Ieeja Ls
0,50.
• 30.novembrī plkst. 15.00 Valkas
pilsētas kultūras namā lielajā zālē
Valkas novada literārā kopkrāju
ma «Ritums» atvēršanas svētki.
5.decembrī plkst. 18.00 Valkas pil
sētas kultūras nama mazajā zālē
sarunu un sadziedāšanas vakars
«Tējas vakari svecīšu gaismā...»
Tēma – Ziemassvētki. Ieeja brīva.
• 6.decembrī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē iz
rāžu apvienības «Panna» izrāde «Gri
bu bērnu». Biļešu cenas Ls 4 – 6.
• 7.decembrī no plkst. 14.30 līdz
15.30 Valkas pilsētas kultūras na
ma pagrabstāvā radošās darbnīcas
bērniem kopā ar Valkā populāriem
cilvēkiem;
plkst. 15.45 Lugažu laukumā –
galvenās pilsētas egles iedegšana,
rūķu skrējiens;
plkst. 16.30 Valkas pilsētas kultū
ras nama lielajā zālē – latviešu ani
mācijas filmu programma «Multe
nītes sniegā». Ieeja – brīva.
• 12.decembrī plkst. 18.00 Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē
– BJC «Mice» kolektīvu koncerts
«Mežā ap Ziemassvētkiem...»
• 13.decembrī plkst. 18.00 Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē
– Viktora Kozlitina koncerts «Krie
vu romances». Biļetes cena Ls 2.
• 14.decembrī plkst. 15.30 Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē
– Ukraiņu cirka«CIRKS 3D» vies
izrāde.
• 17.decembrī no plkst. 10.00 līdz
15.00 Valkas pilsētas kultūras na
ma lielajā zālē donoru diena.
• 17.decembrī plkst. 19.00 Luga
žu laukumā uz Bluķa vakaru aicina
folkloras deju kopa «Sudmaliņas»;
• plkst. 20.00 Valkas pilsētas kul
tūras nama mazajā zālē kopīga va
karēšana ar folkloras deju kopu
«Sudmaliņas» un folkloras kopu
«Mežābele». Ieeja – brīva.
21.decembrī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē
– grupas FRAMEST Ziemassvētku
koncertprogramma «Svētki Ledus
pilī». Ieeja – 2,3,4 un 5 lati.

Ērģemes pagastā

• 30.novembrī plkst. 18.00 Tur
nas tautas namā Galda spēļu čem
pionāta 3.kārta.
• 6.decembrī plkst. 19.00 Turnas
tautas namā latviešu animācijas
filmu programma bērniem «Mul
Valkas novada
tenītes sniegā».
Centrālajā bibliotēkā
• 13.decembrī plkst. 19.00 Turnas
• No 1. līdz 30.decembrim – ceļo tautas namā Zolītes mači.
jošā izstāde «Par neatkarīgu, de • 15.decembrī plkst. 12.00 Turnas
mokrātisku Latviju!». Latvijas Tau tautas namā Ziemassvētku ieska
tas frontei – 25: no Valkas novad ņu pasākums pensionāriem kopā
ar ciemiņiem no Kārķiem, Vijcie
pētniecības muzeja krājumiem.
• No 1. līdz 30.decembrim – iz ma, Valkas pagasta un kapellu
stāde «Ziemassvētku izjūtās dalo «Vecie Turnavieši».
ties»: idejas Ziemassvētku sagaidī • 20.decembrī plkst. 19.00 Turnas
tautas namā Zolītes mačs.
šanai un svinēšanai.
• No 2. līdz 20.decembrim – iz • 21.decembrī plkst. 18.00 Turnas
stāde «Bet lidojums bija skaists... tautas namā Galda spēļu čempio
nāta 4.kārta.
Edgaram Liepiņam – 85».
• No 21.decembra līdz 7.janvārim • 26.decembrī plkst. 9.00 Turnas
– izstāde «Latviešu kriminālklasi tautas namā z/s «Dambīši» Vecga
da balvas izcīņa zolītē.
ķim Andrim Kolbergam – 75».
• 29.decembrī plkst. 19.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta paš
Bibliotēkas Bērnu
darbnieku teatralizēts uzvedums
literatūras nodaļā
• No 2. līdz 30.decembrim – bēr «Sniega karaliene», pēc tam balle
nu grāmatu izstāde «Mana grāma kopā ar grupu «Blēži».
tiņa svešumā un atkal mājās»: no
Dainas Krastiņas privātās kolekci
Kārķu pagastā
jas.
• No 2. līdz 27.decembrim – izstā • 30.novembrī tautas namā fol
kloras kopas «Dandari» radošais
de «Ziemassvētku vecīša maiss».
• 6., 13., 20.decembrī plkst. 15.30 seminārs. Programmā: plkst. 10.00
– radošās darbnīcas «Ziemassvēt – 12.30 deju seminārs, plkst. 13.00
ku gaidās»: Ziemassvētku rotāju pusdienu pārtraukums, plkst.
14.00 – 17.00 muzicēšanas, dziedā
mu gatavošana.
• 21.decembrī plkst. 12.00 – Zie šanas, rokdarbu un deju meistar
massvētku eglīte čaklākajiem lasī klases. Plkst. 19.00 koncerts un
tradicionālie danči. Ieeja – bez
tājiem.
maksas.
J.Cimzes Valkas  
• 6.decembrī plkst. 16.00 Ziemas
svētku egles iedegšana pagasta
Mūzikas skolā
• 1., 8.decembrī plkst. 13.30 Ad centrā, multfilmu programma tau
tas namā.
ventes  koncerti.
• 15.decembrī plkst. 15.00 Zie • 7.decembrī plkst. 18.00 tautas
namā spēlfilma «Mammu, es tevi
massvētku  koncerts.
mīlu».
• 8.decembrī plkst. 9.00 tautas
Gadatirgi
namā zolītes čempionāts.
• 19.,20.,21.decembrī Valkas pil • 13.decembrī plkst. 19.00 tautas
sētā – gadatirgus.
namā «Koncerts» – saieta nama
«Lugažu muiža» amatierteātra iz
rāde.
Draudžu ziņas
• 14.decembrī no saules lēkta
līdz rietam (no plkst. 8.49 līdz
Kārķu baznīcā
15.40) ceļa Ziemeļu stīga 99.kilo
22.decembrī plkst. 14.30 diev
metrā Ziemassvētku tirdziņš «Da
kalpojums, pēc tam tradicionā
bas bode» (veikala «Bode» telpās).
lais draudzes Ziemassvētku kon
• 15.decembrī plkst. 9.00 tautas
certs.
namā zolītes čempionāts.
24.decembrī plkst. 16.00 Svēt
• 19.decembrī plkst. 19.00 tautas
vakara dievkalpojums.
namā Kārķu pamatskolas Ziemas
25.decembrī plkst. 19.00 kon
svētku koncerts.
certs «Ziemassvētku apelsīns».
Ērģemes baznīcā
25.decembrī plkst. 12.30
Ziemassvētku dievkalpojums.
Valkas – Lugažu baznīcā
24.decembrī plkst. 18.00 un
20.00 Svētvakara dievkalpojums.
Vijciema baznīcā
24.decembrī plkst. 15.00 Svēt
vakara dievkalpojums.

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

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
Tirāža: 4300 eks.

• 20.decembrī plkst. 12.00 tautas
namā Ziemassvētku pasākums
tiem, kam pāri 50.
• 21.decembrī plkst. 11.00 tautas
namā pasākums pirmsskolas ve
cuma bērniem «Reiz mežā dzima
eglīte».
• 28.decembrī plkst. 19.00 tautas
namā Vecgada koncerts, balle.
• 30.decembrī plkst. 9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.
• Līdz 1.janvārim tautas nama
kamīnzālē gleznotāja Aldoņa Cī
ruļa gleznu izstāde.

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 4.decembrī plkst. 10.00 semi
nārs lauksaimniekiem.
• 7.decembrī plkst. 19.00 pasā
kums «Valkas pagasta Gada balva
kultūrā – 2013». Plkst. 21.00 Balle
kopā ar Ingu Ruku un DJ Tomu.
Ieeja uz balli Ls 2.

Vijciema pagastā
• 11.decembrī plkst. 9.30 pasā
kums mazajiem «Ziemassvētku
laiks zaķīšu pirtiņā».
• 21.decembrī plkst. 14.00 Vijcie
ma tautas nama atklāšanas pasā
kums.
• 21.decembrī plkst. 22.00 Svētku
balle
• 23.decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku eglītes pasākums pirms
skolas vecuma bērniem
• 29.decembrī plkst. 15.00 dzejas
pasākums «Rīts atnāks balts».

Zvārtavas pagastā
• 29.novembrī plkst. 18.00 Mier
kalna tautas namā Gaujienas ama
tierteātra  Elgas Unegas lugas «Či
kinali Pikinali» izrāde.
• 8.decembrī plkst. 19.00 Mier
kalna tautas namā Ozolu pamat
skolas Ziemassvētku eglītes pasā
kums.
• 21.decembrī plkst. 11.00 Mier
kalna tautas namā Pirmsskolas
bērnu eglīte.
29.decembrī plkst. 19.00 Lutur
skolā svētku pasākums «Zvaigžņu
gaismā». v

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

Kad decembra pilnā mēnesī pūš ziemas vēji, tad gaidāms liels aukstums.
Auksts decembris ar sniegu nes graudiem pilnu sieku.
Ja decembrī koka un krūmu zari biezās sniega pārslās tīti, tad lūzīs vasarā zari no augļu smaguma.
Redzēt vēl decembrī kokus un krūmus ar zaļām lapām
nozīmē, ka nākamā vasarā agri jāsēj, ja grib redzēt
garus linus, labību un labus kāpostus.

Latviešu tautas ticējumi
Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes sabiedrisko
Kārķu pagasta sabiedrisko
attiecību speciālista vietas izpildītāja
attiecību speciāliste
Gundega Veinberga, tālr. 26444002 Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: gundega.veinberga@valka.lv e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv

Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA»

