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Klusais laiks

Klusais laiks, kad tumsai cauri
lēnām
Laižas sniegs.
Klusā naktī, kad tur ar
Acs spēku vien
Esi egle starp eglēm, putns
starp putniem,
Ar pārslām uz zara, uz spārna,
ar sirdi
Kā baltu sniegu.
(V.Dreimane)

26.decembrī pl. 17.00
Valkas pilsētas
kultūras namā koncerts

«Ziemassvētki mājās»
Piedalās duets «Euphony»
(Anete Zālīte un Sabīne
Metus), stīgu kvartets
«Kvartz», Keitija Ontensone
(ģitāra), Reinis Reķis
(perkusijas), Jānis Kaukulis
(bass).

Biļešu iepriekšpārdošana no

1.decembra, cena – 3 eiro,
skolēniem un pensionāriem 2 eiro
Koncerta dienā biļetes cena – 5 eiro.

Valkā iedegs pilsētas
galveno egli

Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas
kultūras nama Kultūras pasākumu
organizatore

estdien, 5.decembrī, svinīgi
S
iedegs Valkas pilsētas galveno egli Lugažu laukumā. Val-

kas pilsētas galvenās svētku egles iedegšana un Rūķu skrējiens
norisināsies ap plkst. 15.45. «Rūķiskākie» skrējēji saņems ielūgumus uz izrādi bērniem «Ziemassvētku Vecīša cimdiņš».
Pirms egles iedegšanas visi aicināti apmeklēt Valkas pilsētas
kultūras namu, kur plkst. 14.00
rādīs Armanda Ekšteta interaktīvu izrādi bērniem «Sunītis un
Kaķīte». Kopā ar bērniem Sunītis
un Kaķīte centīsies noskaidrot,
kā jāsvin Ziemassvētki. Izrādē
Sunītis un Kaķīte spēlē dažādas
spēles, sacenšas savā starpā un
kopā ar bērniem sagaida Ziemassvētku vecīti.
Savukārt plkst. 15.15 pie Valkas pilsētas kultūras nama skanēs koncerts «Divpadsmit mēneši». 

Izgaismosim savu pilsētu!

I

r nosvinēti valsts svētki un tagad laiks gatavoties nākamajiem
Ziemassvētkiem. Skaistākais jau ir
pati gatavošanās un brīnuma gaidīšana. Tā ir gan dzīvokļa rotāšana,
gan dāvanu gatavošana, meklēšana,
gan gaismas un dekoru veidošana.
Visi kopā mēs atkal varētu padomāt,
kā izgaismot savus dzīvokļa logus,
balkonus, lodžijas, privātmājas, iestādes, uzņēmumus, veikalus. Iepriekšējos gados labu, iedvesmojošu
piemēru ir bijis daudz. Sarunājoties
ar pilsētas iedzīvotājiem, izrādās, ka
daudzi valcēnieši un valdzēnieši vakaros speciāli pastaigājās, lai vērotu
un priecātos par izveidotajiem gaismas objektiem. Gan pilsētas centra,
gan Ausekļa, Raiņa, Rīgas, Varoņu,
Ceriņu, Parka, Apvienības, Oškalna
u.c. ielu iedzīvotāji bija izveidojuši
acīm un sirdij tīkamus rotājumus.
Iepriekšējā gadā pateicības saņēma
Miglavu ģimene, Uģis Sviķis un
Monta Sīmane Ausekļa ielā 26. Pilsētas centrā kā allaž priecēja Raiņa
ielas 14 iedzīvotāji, balvu saņēma
Morusu ģimene. No privātmājām
apbalvojumu saņēma Ruļļu ģimene
Puškina iela 17 un Dzeņu ģimene
Pumpuru iela 10 b. Šie nominanti
šogad apbalvojumu nevarēs saņemt,
bet ticam viņu izdomai un skaistajiem rotājumiem arī šajos Ziemassvētkos.

Sadarbībā ar fondu «Ziedot» un
novada domes atbalstu ir bagātīgāks
dāvanu klāsts, līdz ar to, varēsim apbalvot gaismu veidotājus vairākās
grupās. Pirmajā grupā vērtēsim
daudzdzīvokļu namu izgaismotos,
izrotātos logus, balkonus, lodžijas.
Otrajā privātmājas un trešajā iestādes, uzņēmumus, veikalus. Pa šiem
gadiem ir atrasti, vērtēti un apbalvoti
102 gaismu veidotāji. Katru gadu tiek
izgaismoti aizvien jauni objekti, par
ko esam priecīgi un gandarīti. Neizslēdzam varbūtību, ka dažādu apstākļu dēļ netiek pamanīti kādi interesanti un savdabīgi gaismas rotājumi, tādēļ lūdzam iedzīvotāju atbalstu un palīdzību, izsakot priekšlikumus. To varēs izdarīt divējādi.
Tiem, kas lieto internetu būs pieejams e-pasts gaismas@valka.lv. Otra
iespēja – iegriezties kultūras namā
un pie dežuranta žurnālā ierakstīt
savu priekšlikumu. Vērtēšana notiks
līdz 30.decembrim un to kā katru
gadu veiks, biedrības «Valkas dāmu
klubs» dalībnieces. Pārsteiguma balvas arī čaklākajiem priekšlikumu
iesniedzējiem.
Apbalvošanas pasākums notiks
2016.gada 9.janvārī.
Lai gaišs un brīnumains šis gaidīšanas un gatavošanās laiks!
Vērtēšanas grupas vārdā –
Mārīte Magone
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Pārsteigums Valkas Tūrisma
Valkas novads piedalās
Baltā galdauta forumā V biroja apmeklētājiem

Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības
un kultūras daļas vadītājs

23.

novembrī Rīgas koncertzālē Lielā Ģildē notika Latvijas kultūras darbinieku «Baltā galdauta forums», kurā Valkas novadu
pārstāvēja Valkas novada domes
priekšsēdētājs
Vents
Armands
Krauklis un Izglītības un kultūras
daļas darbinieki.
Jau divus gadus Valkas novadā notiek gatavošanās valsts simtgades svinībām. Latvijā līdz šim šajā procesā
iesaistīti vairāk nekā 5000 cilvēku un
apkopots vairāk nekā 700 ideju no visiem valsts reģioniem. Kas padarīts
un par ko vēl domāt, kādi mēs sagaidīsim Latvijas simtgadi, ne tikai praktiski, bet arī emocionāli – tā ir daļa no
jautājumiem, par kuriem kultūras darbinieki runāja kopīgajā sanākšanā.
Kultūras ministre Dace Melbārde,
uzrunājot foruma dalībniekus, atzina,
ka Latvijas simtgade nav brīdis, kad
var atrisināt visas problēmas, taču tas
ir laiks, kad var iekustināt lietas uz
pozitīvām pārmaiņām: «Mēs redzam
Latvijas valsts simtgades svinības kā
iespēju. Iespēju stiprināt ticību savai
valstij, saliedēt sabiedrību, tā ir iespēja cilvēkiem, kas atrodas īsāku vai garāku laiku ārpus Latvijas, atgriezties
mājās, un tā ir iespēja visiem kopā, ne
tikai kultūras nozarei, domāt, kādi
būs nākamie Latvijas simts gadi.»
Arī Valkas novadā svētku programmas projekts «Latvijai 100» tiek veidots, lai Valkas novada iedzīvotājos
rosinātu pozitīvas pārmaiņas, stiprinātu ticību Latvijas valstij un novadam, saliedētu novada iedzīvotājus,
rosinātu atgriezties novadā, apņemties un uzsākt veidot labāku savu novadu un dot jaunus impulsus novada
ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai un jaunu mērķu izvirzīšanai.
Forumā par padarīto un iecerēm
Valkas novadā runāja novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši
Latvijas valsts izveidi, Valkā 2017.gadā notiks centrālais Latvijas simtgadei
veltītais notikums Latvijā – Latviešu
Pagaidu Nacionālās padomes deklarācijai «Par apvienotas un autonomas
Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos»
– 100. Notikumam par godu tajā pašā
gadā pilsētā organizētu Starptautisku
zinātnisku konferenci veltītu Latviešu
Pagaidu Nacionālās padomes deklarācijai.
Valkas Novadpētniecības muzejā
šobrīd ir uzsākts darbs pie jaunas
ekspozīcijas izveides «Valka – Latvijas
valstiskuma šūpulis». Valkā arī plāno

uzstādīt pieminekli, veltītu LPNP un
Latvijas valstiskuma idejas aizsākumam, savukārt 2017.gadā taptu kolekcijas monētu un pastmarku sērija,
veltīta LPNP dibināšanas un «Deklarācijas ārvalstīm un tautām» simtgadei.
Pirmie Latvijas simtgadei veltītie
pasākumi novadā notika jau šogad.
Pie Valkas pilsētas kultūras nama Pasaules valcēniešu dienu laikā ieskandināja Latvijas simtgadi, atklājot
piemiņas zīmi Latvijas armijas virsniekam Ādolfam Maršaus un rīkojot
akciju – sveču performanci Putras
kalnā «Simtu simti». Savukārt novembrī novadā aizsāka jaunu tradīciju –
«Neiespējamais skrējiens».
2016.gadā par godu Latvijas simtgades svinībām novadā notiktu J.Cimzem veltīts koru konkurss – koncerts,
Simtu Putru vārīšanas sacensības
leģendām apvītajā Putras kalnā un
Novada Lielās pūra lādes vēdināšana
– rokdarbu un audumu kopizstāde.
Tajā pat gadā plānots uzsākt novada
«Baltā galdauta svētkus», kā arī tiks
uzsākta Lugažu laukuma skvēra rekonstrukcija.
Savukārt 2018.gadā Valkā notiktu
īpašs Latvijas un Igaunijas operu koncerts.
Pašvaldība, sagaidot Latvijas simtgadi, vēlētos arī īstenot ieceres par lielas formas muzikāla darba (oratorijas)
un dramatiskas izrādes kopā ar Latvijas Nacionālo teātri radīšanu un sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu, vilciena
Rīga – Valka sastāvu krāsotu Latvijas
nacionālajās krāsās.
Pēc foruma Kultūras ministre Dace
Melbārde, Valkas novada domes
priekšsēdētājam V.A.Krauklim pateicības vēstule raksta: «Pateicos Jums
par līdzdalību Latvijas kultūras darbinieku «Baltā galdauta forumā.»
Augsti vērtēju Jūsu ieguldījumu foruma saturiskajā norisē, prezentējot
svētku sagatavošanas un norises
plānus Valkas novadā, sniedzot aktuālo informāciju un apliecinot gatavību ar savu devumu iekļauties
kopīgajā svētku programmā. Jūsu
teiktais spilgti ilustrēja Latvijas valsts
simtgades mērķa un uzdevumu
iedzīvināšanas ceļu. Paldies par iedvesmojošo paraugu, kuru rādāt
kolēģiem citās Latvijas pilsētās un novados!»
Iesaistīties simtgades organizēšanā
var ikviens. Piesakoties portālā
«Lv100.lv», katrs var dāvināt kaut
stundu sava laika. Pēc reģistrēšanās
projekta «Latvijai 100» komanda sazināsies ar katru dāvinātāju, lai vienotos par to, kā viņa palīdzība var būt
noderīga gan gatavošanās posmā, gan
pašā svinību laikā. 

alkas novada Tūrisma
informācijas birojs sadarbībā ar Valkas mākslas
skolu gatavo Ziemassvētku
pārsteigumu Tūrisma biroja
apmeklētājiem. Valkas mākslas skolas audzēkņi veidos
jaukas dāvanas ar Ziemassvētku apsveikumu, kuru varēs saņemt jebkurš, kas iegriezīsies Valkas Tūrisma birojā un iegādāsies kādu no
piedāvātajiem suvenīriem. Iegādājies Tūrisma birojā piedāvātos suvenīrus – kalendāru 2016.gadam ar magnētu, sveces, ziepes, krūžu paliktņu komplektus, aproces, krūzes, kā arī citus un saņem bērnu rokām darinātu Ziemassvētku pārsteigumu.
Tiekamies 12.decembrī tirdziņā «Dabas bode» Kārķos, 23.decembrī «Ziemassvētku tirdziņā» Valkas pilsētas skvērā, kā arī gaidām Jūs Valkas Tūrisma
informācijas biroja telpās katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.
Ik gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, Valkas novada TIB kopā ar Valkas
mākslas skolu iepriecina cilvēkus ar jaukām, bērnu darinātām lietām, lai
svētku gaidīšanas laiks ir īpaši gaišs un sirsnīgs. 
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Pasniegti Valkas novada Atzinības raksti
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Arī šogad pasākuma neatņemama sastāvdaļa bija svētku tosts ar pašvaldības
vadītājiem

K

ā ierasts, 18.novembrī, LR proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā Valkas
pilsētas kultūras namā svinīgi pasniedza Valkas novada Atzinības rakstus.
Šogad Valkas novada atzinības rakstu pasniedza desmit īpašiem novadniekiem.
Par ieguldījumu Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes «Pumpuriņš» attīstībā Atzinības rakstu saņēma ilggadējā iestādes
vadītāja Mirdza Miķelsone.
Augsto apbalvojumu šogad saņēma arī divas novadnieces, kuru darbs aizritējis
mazajās gaismas pilīs – bib- Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā
liotēkās. Daiga Ūdre Atzinī- bibliotekāre Jana Čākure Atzinības rakstu saņem
par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu
bas rakstu saņēma par mērķ- ieguldījumu Valkas novada kultūrvēsturiskā
tiecīgu, radošu veikumu mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un
bibliotekārajā darbā un par popularizēšanā
Turnas nemateriālā kultūras
darbu Ērģemes pagasta labā visā
mantojuma saglabāšanu, savukārt
savā darba un dzīves laikā Atzinības
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
rakstu pasniedza Mārītei Ūburgai,
galvenā bibliotekāre Jana Čākure –
Ērģemes feldšerpunkta vadītājai. Sapar mērķtiecīgu, radošu veikumu un
vukārt par ieguldīto darbu jaunatnozīmīgu ieguldījumu Valkas nones izglītošanā un Ērģemes pagasta
vada kultūrvēsturiskā mantojuma
un Valkas novada popularizēšanā
apzināšanā, saglabāšanā un popuAtzinības rakstu saņēma Aigars
larizēšanā.
Feldmanis.
Par lielo ieguldījumu un nesavtīgo

18.novembrī pēc vairāku gadu pārtraukuma pasniedza arī Valkas novada domes
apbalvojumu «Valkas pilsētas Goda pilsonis». Augsto apbalvojumu saņēma
tēlniece Arta Dumpe

Juris Kalniņš, Vijciema pagasta sporta organizators saņēma Atzinības rakstu par
aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu sporta attīstībā

Evitai Bašķei, Sociālā dienesta sociālajai aprūpētājai Atzinības rakstu
pasniedza par pašaizliedzību un
iejūtību, veicot mājas aprūpi smagi
slimiem cilvēkiem.
Atzinības rakstus saņēma arī
Kārlis Raudiņš, volejbola kluba
«Valka» valdes priekšsēdētājs par ieguldījumu volejbola un pludmales
volejbola attīstībā Valkas novadā, Juris Kalniņš, Vijciema pagasta sporta
organizators par aktīvu sabiedrisko

darbu un ieguldījumu sporta attīstībā un Jānis Ķēbers par ilggadīgu
darbu un sasniegumiem suņu apmācībā.
Par skolu atbalstīšanu un iesaistīšanos dažādās labdarības aktivitātēs Valkas novadā Atzinības raksts
šogad piešķirts arī uzņēmējam Andrejam Pebo.
Sirsnīgi sveicam ar iegūtajiem apbalvojumiem! 

Pētera Čaikovska balets «Gulbju ezers» Valkā
2

016.gada 14.februārī plkst. 17.00 Valkas pilsētas
kultūras namā – Latvijas Nacionālās operas
un baleta piedāvātais Pētera Čaikovska balets «Gulbju ezers»!
«Gulbju ezers» ir baletu balets, kas vienmēr baudījis skatītāju sajūsmu. Tajā Čaikovska skaistā mūzika
apvienojas ar Petipā un Ivanova ģeniālo horeogrāﬁju. Gulbju ezera valdzinājums kā magnēts pievelk
sapņotāju princi Zigfrīdu. Odīlija, kas kā ūdens piliens līdzīga daiļajai gulbju princesei Odetai, iekāro
jaunekli. Cīņa, mīļotās Odetas ievainojums, uzvara
pār ļaunumu, kas ir tikai šķitums...
«Latvijas Nacionālā baleta trupas sniegumā «Gulbju ezera» interpretācijā fascinē rūpīgā attieksme
pret klasiku ik detaļā – deju zīmējumā, žestu valodā,
tēlu attiecībās, dekorācijās un kostīmos», tā teikts
www.opera.lv.
Izrāde ir 2 stundas un 45 minūtes gara, tai ir 3
cēlieni. Biļetes kultūras namā – no 14.decembra.
Nelielu ieskatu par izrādi var gūt http://www.opera.lv/lv/izrade/gulbju-ezers/ 
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2015.gada novembra Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Piešķirt malku 7 m3 apjomā Biedrībai «Atbalsts cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām» telpu Rīgas ielā 35,
Valkā apkurei. Piešķirt ﬁnansējumu
EUR 450,00 Biedrībai «Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām» projekta «Radošo ideju diena cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām» īstenošanai.
Piešķirt ﬁnansējumu EUR 19,20
Biedrībai «Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām» A/S Latvenergo
pakalpojumu nodrošināšanai līdz
2015.gada beigām par četriem mēnešiem. Piešķirt ﬁnansējumu EUR
115,20 Biedrībai «Atbalsts cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām» SIA Lattelecom rēķinu apmaksas nodrošināšanai līdz 2015.gada beigām par
četriem mēnešiem.
• Apstiprināt Valkas novada domes
saistošos noteikumus Nr.17 «Grozījums Valkas novada domes 2013.
gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas
novadā»».
• Nepieņemt SIA «Hiponia» piedāvājumu domei iegādāties zemesgabalu (kadastra Nr. 9401 007 0301)
1163 m2 platībā un uz tā esošo divstāvu (kopmītnes) ēku ar platību 412
m2 Varoņu ielā 34, Valkā, Valkas
novadā.
• Apstiprināt Valkas novada domes
Nolikumu Nr.9 «Starptautiskā Jāņa
Cimzes Jauno talantu festivāla nolikums 2016.gadā».
• Nepiešķirt ﬁnansiālu atbalstu
projekta «Vidzemē man būt!» ietvaros izveidotā grāmatu komplekta
iegādei, pašvaldības budžeta līdzekļu trūkuma dēļ.
• Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Valkas Namsaimnieks» (vienotais reģistrācijas numurs 44103055060) pamatkapitālu.
Sabiedrības pamatkapitālu palielināt, palielinot esošo kapitāla daļu
skaitu, pamatojoties uz dalībnieka
ieguldījumiem Sabiedrības pamatkapitālā naudas līdzekļu veidā EUR
35 448 apmērā un uz dalībnieka
mantisko ieguldījumu EUR 2800 apmērā. Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir
EUR 1 110 040 apmērā, kas sastāv no
1 110 040 kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.18 «Grozījumi Valkas novada
domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 «Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets»».
• Atcelt Valkas novada domes 2014.
gada 30.oktobra noteikumus Nr.14
«Transportlīdzekļu izmantošanas
un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē». Apstiprināt noteikumus Nr.3 «Transportlīdzekļu
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada
domē».
• Uzsākt Valkas pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.
4412902396, juridiskā adrese Ausekļa
iela 5, Valka, Valkas novads, LV–

4701) un Valkas ģimnāzijas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 44169
02397, juridiskā adrese Raiņa iela
28a, Valka, Valkas novads, LV – 4701)
reorganizāciju, tās apvienojot un
reorganizācijas rezultātā izveidot
jaunu vispārējās izglītības iestādi –
Vidusskolu «Valkas ģimnāzija»,
juridiskā adrese Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV – 4701 un faktiskās adreses: Raiņa iela 28a, Valka,
Valkas novads, LV – 4701 un Ausekļa
iela 5, Valka, Valkas novads, LV –
4701.
Reorganizācijas procesā nodrošināt, ka Valkas pamatskolas licencētās un akreditētās izglītības programmas: Pamatizglītības programma (kods 21011111, licences nr. V –
2745), Pamatizglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods 21013111, licences
Nr. V – 7080), Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods 21011811, licences Nr.
V – 8029), Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611,
licences Nr.V – 4718), Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811, licences nr.
V – 6184) un Valkas ģimnāzijas licencētās un akreditētās izglītības programmas: Pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) programma (kods
23011111, licences Nr. V – 2909), Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods
31011011, licences Nr. V – 1124), Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011,
licences Nr. V – 1126), Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012,
licences Nr. V – 5439), Pamatizglītības
2.posma (7. – 9.klase) programma
(kods 23011113, licences Nr. V – 3352),
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods
31011013, licences Nr. V – 1125) turpina realizēt jaunā izglītības iestāde
Vidusskola «Valkas ģimnāzija» ar
programmu īstenošanas vietu Raiņa
iela 28a, Valka, Valkas novads, LV –
4701 un Ausekļa iela 5, Valka, Valkas
novads, LV – 4701.
Noteikt, ka jaunā izglītības iestāde
Vidusskola «Valkas ģimnāzija» ir
Valkas pamatskolas un Valkas
ģimnāzijas izglītības programmās
uzņemto izglītojamo, darbinieku līgumattiecību, saistību, prasību, ﬁnanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un
arhīva, mantas un nemateriālo vērtību pārņēmēja.
Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2016.gada
31.augustam.
Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti
ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas novada
pašvaldības budžeta ﬁnanšu līdzekļiem.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai izveidot reorgani-

zācijas darba grupu, veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā,
kā arī nodrošināt nepieciešamo domes lēmumu projektu sagatavošanu
un lēmumu izpildi.
Informēt Valkas pamatskolas un
Valkas ģimnāzijas izglītojamos, vecākus un darbiniekus par Valkas
pilsētas skolu reorganizāciju.
Lūgt izglītības un zinātnes ministru atļaut jaunajai izglītības iestādei
piešķirt nosaukumu «Vidusskola
«Valkas ģimnāzija»».
• Apstiprināt Nolikumu Nr.10 «Valkas novada Sociālā dienesta nolikums».
• Apstiprināt Nolikumu Nr.11 «Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo
pakalpojumu daļas nolikums». Ar šī
lēmuma spēkā stāšanos atzīt par
likvidētu Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas
Nakts patversmi.
• Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – «Lejasstrūgas», Ērģemes pagastā, 2015.gada 7.oktobra
izsoli par nenotikušu.
• Nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu Valkas novada Vijciema
pagastā «Siliņi», kadastra numurs
9492 004 0193, kopējā platība 0,725
ha, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9492 004 0193,
platība 0,725 ha, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. Apstiprināt
nekustamā īpašuma Valkas novada
Vijciema pagastā, «Siliņi», kadastra
numurs 9492 004 0193, kopējā platība
0,725, nosacīto cenu EUR 1287,17.
Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir
100% euro.
• Uzsākt atsavināšanas procedūru
Valkas novada domes nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Raiņa
ielā 12A, dzīvoklis ***, Valkā, ar
kopējo platību 40,1 m2 un tam piesaistītajām 410/17076 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kopīpašuma un dzīvojamai
mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
• Atbrīvot no Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja amata Daigu
Ūdri ar 2015.gada 30.oktobri pēc LR
Darba likuma 100.panta (darbinieka
uzteikums).
• Parakstīt Sadarbības līgumu starp
Latvijas Republikas Rūjienas novada
pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Naukšēnu novada pašvaldību, Alojas novada pašvaldību,
Salacgrīvas novada pašvaldību, Valkas novada pašvaldību, Apes novada pašvaldību un Alūksnes novada pašvaldību un Igaunijas Republikas Valgas pašvaldību, Hummuli pašvaldību, Tōrva pašvaldību,
Helme pašvaldību, Karksi pašvaldību, Abja pašvaldību, Saarde pašvaldību un Hāādemeeste pašvaldību par sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un

sociālajā jomā.
• Atbrīvot no Iepirkumu komisijas
locekļa amata Ivaru Noviku ar 2015.
gada 30.oktobri. Ievēlēt par Iepirkumu komisijas locekli Ivetu Markovu,
Grāmatvedības un ﬁnanšu nodaļas
vadītājas vietnieci budžeta plānošanas jautājumos.
• Atbrīvot no Pašvaldību īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa amata Ivaru Noviku
ar 2015.gada 30.oktobri. Ievēlēt par
Pašvaldību īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisijas locekli
Valdi Rogaini, Valkas novada domes
deputātu.
• Komandēt Valkas novada domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu
Kraukli uz Mersinu (Turcija) no 2015.
gada 11.novembra līdz 2015.gada 15.
novembrim.
• Piešķirt nosaukumu «Valkas pilsētas Goda pilsonis» tēlniecei Artai
Dumpei – par nozīmīgu ieguldījumu
Valkas pilsētvides veidošanā.
• Apbalvot ar Valkas novada domes
Atzinības rakstu :
Mirdzu Miķelsoni, līdz 01.07.15.
SPII «Pumpuriņš» vadītāju – par
ieguldījumu Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes «Pumpuriņš» attīstībā;
Mārīti Ūburgu, Ērģemes feldšerpunkta vadītāju – par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā visā savā darba
un dzīves laikā;
Juri Kalniņu, Vijciema pagasta
autobusa šoferi un sporta metodiķi
– par aktīvu sabiedrisko darbu un
ieguldījumu sporta attīstībā;
Andreju Pebo, uzņēmēju – par
skolu atbalstīšanu un iesaistīšanos
dažādās labdarības aktivitātēs Valkas novadā;
Kārli Raudiņu, volejbola kluba
«Valka» prezidentu – par ieguldījumu volejbola un pludmales
volejbola attīstībā Valkas novadā;
Daigu Ūdri, Ērģemes pagasta
Turnas bibliotēkas vadītāju – par
mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas «Turna»
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu;
Evitu Bašķi, Sociālā dienesta
sociālā aprūpētāju – par pašaizliedzību un iejūtību, veicot mājas
aprūpi smagi slimiem cilvēkiem;
Jāni Ķēberu, suņkopības mācību
un sporta instruktoru – par ilggadīgu darbu un sasniegumiem suņu
apmācībā;
Janu Čākuri, Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliotekāre – par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā;
Aigaru Feldmani, Ērģemes pamatskolas sētnieku – par ieguldīto
darbu jaunatnes izglītošanā un
Ērģemes pagasta un Valkas novada
popularizēšanā. 

Nr. 73

Aicina valdību pievērsties
Valkas un Valgas
problēmu risināšanai
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

V

alkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli Latvijas
Valsts prezidentam Raimondam
Vējonim, Ministru prezidentei
Laimdotai Straujumai un Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei ar aicinājumu veikt izņēmuma regulējumu normatīvajos
aktos.
Valkas novada budžeta prognoze 2016.gadam paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumu tikai par 5,47 %, kas būtiski atpaliek no citiem reģionālās attīstības centriem.
Kā galveno iemeslu tam, analizējot cēloņus, pašvaldība min nesakārtotas attiecības ar Igauniju.
Pašvaldībai nav iespējams iegūt
precīzus datus, cik Valkas iedzīvotāju strādā Valgā, jo šāda datu
apmaiņa starp valstīm nenotiek.
Aptaujājot Valgas uzņēmējus, ir
skaidrs, ka šādu cilvēku ir ap 400.
Viņi izmanto Valkas infrastruktūru, bet viņu maksātais IIN nenonāk ne Valkas, ne Valgas budžetā, kas Valkas novada pašvaldības budžetu samazina aptuveni
par 500 000 eiro gadā.
Pašvaldība norāda, ka Valkas
novadā visspilgtāk var sajust Eiropas Savienības brīvā tirgus, pārvietošanās brīvības, kopīgas valūtas pozitīvās un arī negatīvās
puses, jo vēsturisku apstākļu dēļ
valcēnieši dzīvo vienā pilsētā, kura

izvietota divās valstīs.
Šobrīd Igaunijā, Valgā ir deklarējušies 999 Valkas iedzīvotāji, lai
varētu saņemt veselības pakalpojumus un sociālo palīdzību, kaut
arī faktiski turpina dzīvot Valkā.
Tas ir ļoti nozīmīgs skaits, un tas
turpina augt. Šī iemesla dēļ Valkas
novada pašvaldības budžeta ieņēmumi samazinās par aptuveni 500
000 eiro gadā. Tā rezultātā iespējas
ieguldīt līdzekļus novada attīstībā
būtiski pasliktinās, no kā cieš gan
uzņēmēji, gan visi novada iedzīvotāji.
Tā ir neordināra, izņēmuma situācija, un tāpēc prasa arī īpašu,
izņēmuma regulējumu normatīvajos aktos, uzskata pašvaldība,
piebilstot, ka līdz šim visi pūliņi
visdažādākajos līmeņos to panākt
nav bijuši sekmīgi (izņemot glābšanas dienestu sadarbību).
Tāpēc pašvaldība aicina nopietni un neatliekami pievērsties Valkas/ Valgas problēmu risināšanai
un pilsētā sarīkot valdības izbraukuma sēdi.
Bez augstāk minētajām problēmām novadā ir gadiem neatrisinātas problēmas arī sabiedrības
drošības, izglītības un transporta
jomās. Pēc izbraukuma sēdes būtu
iespējams izstrādāt rīcības plānu
ar konkrētiem termiņiem, lai varētu veikt nepieciešamās izmaiņas
normatīvajos aktos. 
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Valkas novada pašvaldība
piedalās tūrisma
samitā Mersinā
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

N

ovembrī Turcijas pilsētā Mersinā norisinājās 1.Starptautiskais sadraudzības pilsētu tūrisma
samits. Turcijas pilsētā valstu pārstāvji un uzaicinātie viesi diskutēja
par tūrisma aktualitātēm un tendencēm, kā arī tūrisma mārketinga
nozīmīgumu starp valstīm.
Tāpat samitā norisinājās diskusija
par to, kā sadraudzības pilsētas var
veicināt tūrismu, piedaloties tik vērienīgā samitā – uzsvars tika likts uz
personīgo kontaktu veidošanu starp
uzaicinātajām pašvaldībām. Samitā
piedalījās 23 valstis un 50 pašvaldības.
Valka bija vienīgā delegācija, kura
piedalījās vērienīgajā pasākumā no
Latvijas.
Tūrisms ir Pasaules kopīgā valoda,
uzsver pasākuma organizatori. Samitu organizēja Mersinas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Turcijas
tūrisma padomi, Mersinas rūpniecības
un tirdzniecības kameru un Mersinas
tūrisma platformu.
Samitā uzstājās Mersinas pilsētas
mērs Burhanetins Kodžamazs, Mersinas Rūpniecības un Tirdzniecības kameras prezidents Šerafetins Ašuts,
Mersinas gubernators Ozdemirs Čakadžaks, kā arī Pasaules Tūrisma un
Ceļojumu padomes valdes priekšsēdētājs Maikls Frenzels un Ginters
Ihlau – Vācijas Ceļojumu Asociācijas
(VCA) Starptautiskās sadarbības direktors.
Par tūrisma ietekmi uz ekonomisko

situāciju stāstīja Ankaras Ekonomikas
un Tehnoloģijas Universitātes profesors Ali Alps.
Mersinas Rūpniecības un Tirdzniecības kameras prezidents Šerafetins
Ašuts uzteica samita organizatorus
par to, ka viņiem izdevies Mersinā
sapulcināt mērus no tik daudzām
valstīm, šādi paplašinot samita dalībnieku iespējas veidot jaunus kontaktus, tai skaitā ekonomiskajā jomā.
VCA pārstāvis Ginters Ihlaus uzrunā vairāk uzvēra tieši drošības aspektu kā galveno noteicošo tūrisma
attīstībā: «Pilsētas vienmēr ir inovāciju
centrs, taču tajās arī visvairāk koncentrējas problēmas, tāpēc mēriem
nav viegls uzdevums. Ja pilsēta nav
toleranta, cilvēki to neapmeklēs. Tūrisms nav iespējams, ja cilvēki baidīsies
doties uz galamērķi, tāpēc ir svarīgi,
ka pilsētā var droši pārvietoties.
Starptautiskajā tūrismā šis ir ļoti svarīgs aspekts».
G.Ihlaus sarunā uzsvēra samita nozīmīgumu: «Svarīgi, ka mēri satiekas
un var būt atvērti sadarbībai, dibināt
kontaktus, svarīgi arī, ka paši mēri
līdzdarbojas. Lielisks piemērs, kā vislabāk var vienot cilvēkus – ir kultūra.
Tāpat vienmēr ir vajadzīgi partneri
uzņēmējdarbībā».
Samita noslēgumā profesors Ali
Alps uzsvēra, ka mūsdienās bez tūrisma pilsēta nevar izdzīvot, tāpēc jebkura sadarbības veicināšana starp
pilsētām ir ļoti nozīmīga. 

Valkā aplūkojamas Jāņa Streiča gleznas
Teksts: Aivars Ikšelis, izstādes kurators

V

alkā pagarināta Starptautiskā
kultūras un mākslas biennāle «Dzīve». Biennāles koncepciju papildinās vēl divas izstādes. No 17.novembra Valkas pilsētas kultūras nama pirmā stāva foajē (Em. Dārziņa
ielā 8) ir apskatāma Jāņa Streiča
gleznu izstāde «Ainava».
Par tikšanos ar kinorežisoru un
gleznotāju Jāni Streiču informēsim
atsevišķi.
Izstādē apskatāmi mākslinieka
gleznoti dabas skati no vietām, kur
pagājusi Jāņa Streiča bērnība. Labi
pazīstamas Latvijas ainavas mijas ar
sajūtu iedvesmotiem dabas skatiem.
Streičs stāsta par saviem jaunākajiem
darbiem, kuros viņš iemūžinājis vairākas vietas Latvijā, Latgale, pašu
mājas Lietuvā. Savos jaunākajos darbos viņš iemūžinājis arī Boņuka un
Rūdolfa pagalmus no ﬁlmēšanas
vietām. «Jūs redzēsiet arī zīmīgu
vietu – Anspoki Preiļos, vieta, kur
man šūpulis kārts. Tā ir vecā pieno-

tava, aiz tā krūma ir
logs, tur mēs ar tēvu un
māti dzīvojām. Tēvs tur
gāja kalpa gaitās,» stāsta
J.Streičs. Jānis jau bērnībā vēlējās kļūt mākslinieks, taču teātra spēlēšanas aizveda uz kino
(tas aprakstīts viņa grāmatā «Lāga dvēseļu
straumei»).
Rēzeknes
pedagoģiskās skolas zīmēšanas
priekšmeta
metodikas pasniedzējs
Jakovs Beketovs viņam
atklājis pirmos aroda
noslēpumus un mudinājis mācīties tālāk.
Prasme zīmēt Streičam
atviegloja dienestu armijā. Studenta gados
viņš ar to pelnīja iztiku,
gatavojot
dekorācijas
amatieru teātros, taisot
plakātus klubiem un
uzņēmumiem. Arī kino
mākslā tas lieti noderēja
un Streiča ﬁlmu vizuālais ietērps ir
pārsvarā viņa diktēts un vadīts. 1970.
gadā kinostudijas mākslinieka asistents Jānis Anmanis, ieraudzījis
Streiča aizraušanos, veselus 30 gadus nelika mierā, līdz Jānis atsāka
gleznošanu. Un nu jau vairākus gadus Jānis Streičs piedalās izstādēs
un plenēros kopā ar nopietniem
māksliniekiem, saviem draugiem.
Jautāts, vai ir kāds gleznošanas
skolotājs, Streičs saka: «Vai, to ir bez-

gala daudz! Mākslinieki mani ir
skolojuši, bet tas notiek tā pamazām,
darbā. Jānosauc dižie meistari –
Aleksandrs Stankevičs, Jāzeps Pīgoznis, Osvalds Zvejsalnieks, Juris
Ģērmanis.»
Režisors atklāj: «Man patīk būs
skolniekam, jo es mācos, mācos, mācos un mācos. Man kauns izstādīties, bet iedrošina. Man ir bijušas
daudzas izstādes. Šī aizrautība man
saistās ar Lietuvu lielā mērā. Tur

mani vairāk pazīst kā mākslinieku.
Tā sanāca, ka es tur piedalījos plenēros, organizēju latviešus, kas
brauks.»
Tomēr Jānim daudzas gleznas
joprojām nav pabeigtas. «Gribot negribot es esmu šīs profesijas varā un
citu neko neesmu spējīgs izdomāt,»
saka režisors, atklādams, ka cilvēkus
viņš baidās gleznot. «Vajadzētu sākt,
bet es baidos. Man ir, bet es to
nerādu.» 
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Jaunumi Valkas
pamatskolā
Teksts: Ilze Kalniņa

G

odinot par Latviju 1919.gadā
11.novembrī kritušos karavīrus, Lāčplēša dienas vakarā pie
Valkas pamatskolas pulcējās skolotāji, skolnieki un viņu ģimenes.
Svinīgajā pasākumā skolnieki dziedāja un lasīja prozu. Noslēgumā
klātesošie vienojās kopīgai dziesmai
«Div dūjiņas gaisā skrēja» un kopīgi
aizdedza sveces, veidojot Latvijas
valsts kontūru. Pēc tam klātesošie
pievienojās lāpu gājienam uz Varoņu
kapiem.
No 1. – 11.novembrim skolā norisinājās spēka konkurss «Spīdola
un Lāčplēsis 2015». Konkursā par
laureātiem kļuva 1. – 2.kl. Spīdola –
Liene Berjoza, Lāčplēsis – Ņikita
Melančuks; 3. – 4.kl. Spīdola –
Evelīna Breidaka, Lāčplēsis – Denijs
Stahovskis; 5. – 6.kl. Spīdola – Monta Bogurdoviča, Lāčplēsis – Vladislavs Krauklis; 7. – 9.kl Spīdola – Jana
Šulce, Lāčplēsis – Aivis Samohins.
12.novembrī skolā norisinājās glītrakstīšanas konkurss 5. – 9.klašu
skolēniem un skolas skolotājiem.
Tika vērtēts, kurš visdaiļāk, visskaistāk raksta. Skolēnu vidū diplomus saņēma Lote Čākure, Kitija
Luīze Primaka un Lāsma Agnese
Bodniece. Skolotāju vidū diplomu
par visskaistāko rokrakstu saņēma
Sarmīte Vilciņa un Rainelda Popdjakunika.
Novembrī par tradīciju kļuvis
Latvijas valsts svētkiem veltīts konkurss. Šogad tā nosaukums «Vai tu
zini...?». Konkursa mērķis bija: pilnveidot zināšanas un sniegt iespēju
pārbaudīt savas zināšanas par Latviju. Kopumā bija 12 konkursa
jautājumi. Jautājumi tika sadalīt pa
kategorijām 1. – 2.klasei un 3 – 4.klasei. Konkursā piedalījās 66 skolēni
no 1. – 4.klasei.
Ar diplomu un pārsteiguma balviņu tika apbalvoti: Paula Emilia
Petersena, Zane Kaukule, Liene Berjoza, Sintija Andruce, Arnita Eglīte,
Mareks Nikolajevs, Beatrise Eglīte,
Gerda Anna Zunte, Megija Dreijere,
Agnese Rāte, Kristjans Auniņš.
Pateicību saņēma: Voldemārs Bavins, Rihards Kušķis, Laura Putniņa,
Sandijs Cipruss, Salvijs Cipruss,
Laura Šnuka. Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās! Paldies arī
vecākiem, kuri palīdzēja saviem
bērniem!
17.novembrī skolā tika atzīmēta
Latvijas valsts proklamēšanas 97.gadadiena. Klasēs viesojās Valkā pazīstami cilvēki. Svinīgā pasākuma
laikā priekšnesumus sniedza skolas
koris, ansambļi un dejotāji. Šajā
dienā notika svinīga valsts karoga
pacelšana mastā, ko pamatskolai
dāvināja SIA «Amberlat technology» par pirmo iegūto vietu konkursā
«Latvijas rokraksts». Pasākuma laikā visus klātesošos Valsts svētkos
sveica Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Konkursā iesniegto video iespējams
noskatīties Valkas pamatskolas
mājas lapā www.valkaspamatskola.
lv. 
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Izglītībā

Adventes laika apcerīgs atskats jeb
2015.gads Valkas ģimnāzijas dzīvē
Teksts: Andriga Lozda, Valkas
ģimnāzijas direktores vietniece
audzināšanas jomā

V

alkas ģimnāzijai 2015.gads ir
bijis lielu notikumu pārpilns,
minēsim tos pasākumus, kas nav
ikgadēji:
1. Ģenerāļa Pētera Radziņa 135.dzimšanas diena 2.maijā viņa dzimto māju
vietā «Jaunvīndedzēs» un Valkas kultūras namā ar lielisku koncertprogrammu, toreizējais aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis arī apmeklēja
šo piemiņas pasākumu, pasākumu
kuplināja ģenerāļa radinieces Teiksma
Slaidiņa un Dzintra Celmiņa, arī daudzi Latvijas armijas virsnieki.
2. 2015.gada 6.jūnijā Valkā pilsētas
svētku ietvaros notika Cēsu Skolnieku
rotas ceļojošā piemiņas karoga maiņas
svētki, kad Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga svinīgā ceremonijā karogu nodeva Smiltenes ģimnāzijas direktorei V.Mālkalnei. Karogs
pie katras no 10 Vidzemes skolām –
karoga glabātājām – tiek piešķirts uz
vienu gadu. To, kurā skolā karogs
atradīsies nākamajā gadā, nosaka Karoga komisija, kuras sastāvā ir viceadmirālis G.Zeibots, A.Bērziņa, M.Niklass, K.Maulics. Karoga maiņas pasākumā Valkā piedalījās Saeimas
priekšsēdētāja I.Muižniece.
3. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros Valkas ģimnāziju brīnišķīgi pārstāvēja Jauktais
koris (I.Niklaviča, J.Vaivade) un deju
kolektīvs «Vendīgs» (V.Skutāne, T.
Bērtiņa). Gan koncerti Daugavas stadionā un Mežaparkā, gan skaistais un
emocionālais svētku gājiens, patiesi
pozitīvas enerģijas uzlādēts, ļāva atkal
un atkal saprast, cik milzīga loma
skolēnu personības izaugsmē un tautas sakņu apzināšanā ir interešu izglītībai un līdzdalībai vērienīgos pasākumos.
4. Skolas 95 gadu jubileja un īpašais
koncerts «Valcēnieši Valkai», kas notika 2.un 3.oktobrī Vispasaules valcēniešu dienu ietvaros, bija notikums,
par kuru Valkas ģimnāzijas teātra
studijas mākslinieciskais vadītājs Valmieras Drāmas teātra aktieris Oskars
Morozovs saka: «Pārsteidzoši, skaisti,
pārliecinoši!» Skolotāju un absolventu
tikšanās salidojumos vienmēr ir Notikums, un šī reize atkal tāda bija – Notikums ar lielo burtu. Noteikti īpašā
un citādā ir iedibinātā Cepurīšu gājiena tradīcija, katram 12.klases skolēnam un skolotājiem – absolventiem
galvā bija Valkas ģimnāzijas cepure –
tumši zila ar dzeltenu nošuvi. Manuprāt, svētbrīdis un koncerts Valkas
ev. lut. baznīcā un sveču instalācijas
Putraskalnā arī bija ievērojami un
lokālpatriotiski.
2020.gadā – Valkas ģimnāzijai 100!
Taps grāmata – absolventu, skolas darbinieku atmiņas par skolu, par skolotājiem, par īpašiem un neatkārtojamiem notikumiem skolas dzīvē.

Valsts svētku laiks –
novembris

Šogad Lāčplēša dienu – 11.novembri – izvēlējāmies par projektu dienu,
galvenais uzdevums – izzināt savu
pilsētu. Šajā dienā mums bija citāda
veida mācīšanās – skolā, Valkas novadpētniecības muzejā, Valkas māks-

Absolventu tikšanās klasēs skolas jubilejā 3.oktobrī
las skolā. Tur nodarbības notika visām
Valkas ģimnāzijas klasēm.
Klasēm projektu diena notika J.Cimzes mūzikas skolā, jaunajā Ugunsdzēsēju depo, Cimzes un Meža kapos
bija jāapmeklē Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru atdusas vietas, jāapmeklē
ģenerāļa P.Radziņa dzimto māju vieta
Valkas pagasta «Jaunvīndedzēs», 10.
klasei aktivitāte notika Valkas stadiona šautuvē.

Valsts svētku
līnija 17.novembrī

Pasākuma tematiskais caurvijas
motīvs bija saistīts ar Latviju – kā labāko, jaukāko, mīļāko vietu uz pasaules.
Pasākuma laikā Laimoņa Vāczemnieka, Guntas Ristamecas, Viļa Veldres,
Māra Melgalva, Olafa Gūtmaņa, Klāva
Elsberga, Ojāra Vācieša un Antona
Bārdas dzeju runāja Valkas ģimnāzijas teātra studijas dalībnieki.
Jauktais koris mūs priecēja ar Raimonda Paula un Knuta Skujenieka
dziesmu «Es nāku no mazas tautas»
un Zigmāra Liepiņa un Māras Zālītes
kompozīciju «Atgriešanās» no rokoperas «Lāčplēsis».
Skanēja literārā konkursa «Viena
mēle, viena dvēs`le, viena zeme mūsu…» labāko darbu fragmenti.
Sporta skolotāja Vēsma Selga sumināja spēka un izturības paraugus –
«Lāčplēšus un Spīdolas», šogad 10. –
12.klašu grupā mūsu skolā visizturīgākie ir Mairis Lukovskis, Agnis
Adienis un uzvarētājs Aleksandrs Britanovs, meiteņu vidū Veronika Kuzmina, Līga Sausiņa un Monta Amanta
Mazure.
7. – 9. klašu grupā: Daniels Lielbiksis, Eduards Visockis un Kristaps
Āboliņš, Karola Kurpniece, Dita Ikšele
un Alise Kruška.
Iedvesmojošu uzrunu teica Valkas
novada domes priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis, savā runā paužot
tēzi par to, ka patriotisms un piederība sākas katrā cilvēkā pašā.
Sirsnīgus aplausus saņēma 10.Sudraba pogas ieguvēja, tagad Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātes studente Elīza Skutāne. Viņu intervēja
9.Sudraba pogas ieguvējs un LU students Vilmārs Vesingi. Viņš teica brīnišķīgu uzrunu un uzdeva ne mazāk
jaukus jautājumus.
Ar patiesu prieku par izdevušos
ideju – iedibināt skolā skolēnus motivējošu un atbalstošu stipendiju – otro
gadu pēc kārtas Valkas ģimnāzijā tiek
pasniegta Rotari naudas balva, ko vislielākā mērā atbalsta un ﬁnansē skolas
absolvents Andrejs Pebo, iesaistoties

Rīgas Rotari klubam «Dzintars» un
Valkas Rotari klubam. Šogad stipendiju atbalsta arī valcēnietis Jānis Biezais.
Naudas balvas vienā reizē tiek pasniegtas trim skolēniem – pa vienam
no katras vidusskolas klašu grupas.
Svētku līnijā naudas balvas pasniedza
Valkas Rotari kluba prezidente Vēsma
Galgāne. Un šogad pirmās Rotari stipendijas saņēma: 10.kl. – Mārtiņš Ķaukulis, 11.kl. – Beatrise Laura Kanaste,
12.kl. – Anastasija Kraukle.

20.novembris

Šajā dienā, sagaidot ciemiņus no
Naukšēnu, Rūjienas un Mazsalacas vidusskolas, notika Skolēnu Parlamenta
prezidentes godināšanas pasākums.
Godpilno titulu saņēma 12.b klases
skolniece Juneta Ostrovska. Uzrunu
teica skolas direktore Lilita Kreicberga, viesu skolu pārstāvji apsveica jauno prezidenti. Pasākums izvērtās sirsnīgs un jautrs, uzstājās skolas mūziķu
grupa (Mārtiņš Ķaukulis, Agnis Adienis, Georgs Karlauskis, Adrija Lija Stepiņa), tika spēlētas spēles, notika formālas un neformālas sarunas. Pasākuma vadītājas Montas Podnieces un
visu SP skolēnu darbs šī pasākuma sagatavošanā un realizācijā ir cienījams.
Nozīmīgs šīs pasākums ir tādēļ, ka
skolā pēc ilgāka laika ir darboties gribošs un varošs Skolēnu Parlaments,
tajā ir augošas spēcīgas personības ar
savu dzīves skatījumu un pārliecību.
Tagad galvenais – nepagurt, bet turēt
«roku uz pulsa», esot skolas dzīves aktīvajos procesos.

23. – 25.novembris –
projekta vizīte pie mums

Šajos datumos skolā notika Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas
stratēģiskās partnerības starptautiska
sanāksme. Tas ir sākums jaunam
starptautiskam projektam, kas ilgs 3
gadus un kurā sadarbosies skolotāji
un skolēni no Latvijas, Spānijas, Turcijas, Rumānijas un Horvātijas. Projekta
galvenais uzdevums ir izveidot mācību platformu e-vidē, kas palīdzētu
jauniešiem apgūt ekonomiku, pilnveidotu viņu uzņēmējspējas. Nākamā
projekta vizīte notiks 2016.gada oktobrī Spānijā, un tajā dosies gan skolotāji,
gan skolēni. (Dace Langenfelde, projektu darba koordinatore)

Valkas ģimnāzijas vērtības ir
un paliek – Cilvēki un tradīcijas
cauri laiku lokiem.

Lai mums visiem svētīgs
nākamais gads!
Priecīgus Ziemassvētkus! 
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Aicina pieteikties Valkas novada
«Sporta laureātam – 2015»
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Notiks gadskārtējās Valkas
novada Rudens sporta spēles

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada
domes Sporta un jaunatnes lietu
daļas vadītāja
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.decembrī Vijciema pamatskolas sporta zālē notiks gadskārtējās Valkas novada Rudens sporta spēles. Novada pagastu un pilsētas
iedzīvotāji aicināti veidot komandas
un visas dienas garumā sportiski
pavadīt laiku. Sacensību sākums
plkst. 10.30.
Sacensības notiks sporta veidos –
šahā, dambretē, šautriņu mešanā,
zolītē, trīscīņā (šautriņu mešana, basketbola soda metieni un ﬂorbola soda
metieni), galda tenisā un novusā.
Individuāli 1. – 3.vietu ieguvējus
apbalvos ar diplomu un balvu.
Komandu vērtējumā ar diplomu un
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada
domes Sporta un jaunatnes lietu
daļas vadītāja

L

īdz 2015. gada 18.decembrim sportisti, sporta klubi
ir aicināti pieteikties Valkas novada Sporta laureātam – 2015.
Vērtēšanai tiek izvirzīti Valkas
novada iedzīvotāji no 12 gadu vecuma (arī tie, kuri startējuši citu
novadu komandās), kuri pārstāvējuši Valkas novada komandas
un iestādes, par sportiskajiem sasniegumiem laika posmā no 2015.
gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.
decembrim. Dalībnieki, kuri atbilstošus rezultātus uzrāda laikā
no 2015.gada 15.decembra līdz
31.decembrim, anketas jāiesniedz
3 dienas pēc sacensībām.
Kandidātus nominācijām izvirza sabiedrības pārstāvji, sporta
klubi, sporta skola un pašvaldības,
aizpildot http://valka.lv/sportapasakumu-rezultati/ laureāta anketu, kas pievienota pie pasākuma
nolikuma. Anketa jānosūta uz epastu: sports@valka.lv
Šogad, atbilstoši laureāta kritērijiem, kas rakstīti nolikumā, spor-

ta laureātu noteiks šādās nominācijās: gada sportists, gada sportiste, gada veterānu sporta pārstāvis, gada veterānu sporta
pārstāve, gada treneris, jaunatnes
sporta laureāts, jaunatnes sporta
laureāte, gada sporta spēļu komanda, vērtīgākie komandu spēlētāji, par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā, kā arī
gada sportists/-te līdzjutēju balsojumā. No janvāra mēneša www.
valka.lv gada sportistu vai sportisti varēs noteikt līdzjutēju balsojumā.
Tiks pasniegtas arī pateicības
par aktīvu līdzdalību sporta dzīves
organizēšanā šādās nominācijās:
gada sporta organizators, gada
sporta komanda vispārizglītojošo
skolu konkurencē, gada tautas
sporta dalībnieks, aktīvākie sporta
klubu fani, kā arī par ieguldījumu
starptautisku sporta pasākumu
organizēšanā.
Nomināciju pasniegšana un apbalvošana notiks 2016.gada 30.janvārī, Valkas pilsētas kultūras nama
lielajā zālē plkst. 17.00.
Sīkāka informācija «Sporta laureāts – 2015» nolikumā. 

Sporta pasākumi
decembrī
• 4.decembrī plkst. 13.00 Valkas
šautuvē Latvijas – Igaunijas gada
noslēguma šaušanas sacensības.
• 5.decembrī plkst. 9.30 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Vidzemes
atklātais jaunatnes 2015./2016.gada
ziemas čempionāts futbolā telpās
U–13 grupai.
• 5.decembrī plkst. 10.00 Vijciema
sporta zāle Valkas novada Rudens
sporta spēles.
• No 5.decembra līdz 6.decembrim plkst. 11.00 Valkas novada
BJSS Ziemassvētku circenīši – šahs.
• 8.decembrī plkst. 18.00 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē 22.Latvijas
čempionāts ﬂorbolā bērniem un
jauniešiem U–12, U–14 grupām.
• 9.decembrī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē mājas spēle BK Valka/
Valga - BK LU.
• 12.decembrī plkst. 9.30 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Vidzemes
atklātais jaunatnes 2015./2016. gada
ziemas čempionāts futbolā telpās
U–10 grupai.
• 12.decembrī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda
spēļu čempionāts 3.posms.
• 13.decembrī plkst. 13.00 Valkas

ģimnāzijas sporta hallē Latvijas
Nacionālās līgas 2.divīzijas volejbola spēle VK Valka – Valgunde.
• 19.decembrī plkst. 9.30 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Warrior
Cup 2015./2016. futbolā U–13 grupai.
• 19.decembrī plkst. 11.00 pagriezienā pa labi aiz pieturas «Sedaskalni» Valkas četrcīņa – distanču slēpošana.
• 19.decembrī plkst. 16.00 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Latvijas
Nacionālās līgas 2.divīzijas volejbola spēle VK Valka – Kuldīgas NNS.
• 22.decembrī plkst. 18.00 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē 22.Latvijas
čempionāts ﬂorbolā bērniem un
jauniešiem U–12, U–14 grupām.
• 23.decembrī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē mājas spēle BK Valka/
Valga – BK Valmiera.
• 26.decembrī Valkas novada BJSS
Vecgada balva – ātrspēles šahā.
• 26.decembrī plkst. 9.00 Turnas
tautas namā Z/S «Dambīši» Vecgada kausa izcīņa zolītē.
• 26.decembrī plkst. 10.00 Kārķu
sporta namā Vecgada kauss volejbolā Kārķos. 
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kausu apbalvos pagastu komandas, 1.
– 3.vietu ieguvējas.
Pieteikšanās zvanot pa telefonu
29424580 sporta speciālistam Mārim
Koopam līdz 30.novembrim. Pieteikums jāiesniedz sacensību dienā.
Pieteikumā norādīt vārdu, uzvārdu,
dzimšanas gadu, sporta veidu, pamatojumu piederībai attiecīgajai pašvaldībai. Ar parakstu dalībnieks apliecina, ka atbild par savu veselības
stāvokli sacensību dienā.
Pagastu pārvalžu vadītāji nes personīgu atbildību par pieteikuma datu
pareizību, apliecinot to ar savu parakstu.
Sīkāka informācija sacensību nolikumā: www.valka.lv/sporta-pasakumu-rezultati/ 

Sākusies pieteikšanās «Valkas četrcīņa
– 2015» noslēguma posmam

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada
domes Sporta un jaunatnes lietu
daļas vadītāja
acensību seriāla «Valkas četrcīņa – 2015» noslēguma posms distanču slēpošanā notiks 19.decembrī
plkst. 11.00 Valkas pagasta «Sedaskalnos».
Reģistrācija no plkst. 9.30 līdz 10.45.
Distances – 15 km (lielā četrcīņa), 8
km (mazā četrcīņa), 4 km (veselības
klase).
Sniega trūkuma gadījumā paredzēts
skrējiens pie Valkas brīvdabas estrādes
ar šādām distancēm: 8 km (lielā četrcīņa),
4 km (mazā četrcīņa), 2 km (veselības
klase).
Sacensībās var startēt bērni vecumā

S

no 12 gadiem.
Paredzēts individuālais starts ar 30
sekunžu intervālu.
Sekojiet līdzi informācijai par pasākuma
norises vietu un veidu: www.valka.lv
Iepriekš piesakoties līdz 10.decembrim – lētākas dalības maksas (rekvizīti
sacensību nolikumā): http://valka.lv/
sporta-pasakumu-rezultati/
Nākošajā gadā, sacensību seriāla pirmo posmu organizatori cer atklāt ar
distanču slēpošanu, kas paredzēta 13.
februārī vai sniega trūkuma gadījumā –
5.martā. Šādā veidā seriāls atgūtu iepriekšējo gadu sistēmu – pirmo sacensību posmu aizvadot slēpojot un pēdējo
posmu noslēgt ar skrējienu «Apkārt
Zāģezeram», kas paredzēts 2016.gada
15.oktobrī. 

Ievada pasākums «Neiespējamais
skrējiens» aizvadīts patriotiskā gaisotnē
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada
domes Sporta un jaunatnes lietu daļas
vadītāja

S

estdien Valgā un Valkā notika
ievada pasākums «Neiespējamajam skrējienam», kas bija veltīts
Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes
izveidei Valkā 1917.gadā.
980 metru garajā distancē bez laika
kontroles piedalījās 99 dalībnieki no Valgas, Valkas novada, Valmieras un Beverīnas novada.
Ar svinīgu uzrunu skrējienu pie Valgas pilsētas rātsnama atklāja Valkas no-

vada domes izpilddirektors Aivars Cekuls un Valgas pilsētas mērs Kalevs
Harks.
Skrējiena dalībniekiem bija iespēja
iepazīties ar 2016.gada 99 km skrējiena
maršrutu. Nākošajā gadā iecerētas arī
īsākas distances, lai skrējienā varētu
piedalīties ikviens Valkas novada iedzīvotājs skrienot vai nūjojot.
Valgas muzejā no šodienas var apskatīt speciāli tapušu izstādi par godu
«Neiespējamajam skrējienam», kas ir
vēsturisks ieskats par Latviešu Pagaidu
Nacionālās padomes izveidi Valkā.
Paldies visiem, kuri piedalījās! 
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Pagastos: Kārķos
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Novada simbols –
Teksts: Sandra Pilskalne

O

ktobra nogalē un novembra sākumā vairāki Valkas
novada iedzīvotāji – mednieki un
bitenieki savām acīm pārliecinājās, ka Valkas novada simbols –
lācis ir ne tikai novada simbols,
bet patiešām pārrauga mūsu teritoriju. Nejauši lāci redzēt izdevās
dzinējmedībās mednieku kluba
«Kārķi» medniekiem, bet tā nedarbus piedzīvojuši bitenieki,
kuriem Omuļos, netālu no Igaunijas robeža, novietoti bišu stropi. Pavasarī unikālu fotogrāﬁju
Kārķos izdevies iegūt arī medību
klubam «Kamene», kas ir neapšaubāms apliecinājums par meža
zvēriem, kuri ir ne tikai Sarkanajā grāmatā, bet arī Valkas novadā.

Novada simbols – lācis vēl neguļ. Foto: Edmunds Juškevičs

Statistika lēš, ka Latvijā dzīvo apmēram 10 – 15 lāči. Tas ir lielākais no
Latvijā sastopamajiem plēsīgajiem
zvēriem. Svars atkarībā no vecuma,
dzimuma, kā arī gadalaika ir 100 –
320 kilogrami. Lācis apvidū labi
orientējas un barību iegūst, galvenokārt, ar dzirdes un ļoti labi attīstītās
ožas palīdzību. Tas ir ļoti uzmanīgs
dzīvnieks. Jaunie dzīvnieki veikli
rāpjas kokos. Labi peld un mīl ūdenī
mazgāties. Lāča izmēri un ﬁziskais

spēks ļauj tam būt spējīgam ievainot
un pat nogalināt cilvēku. Tomēr lācis
neuzbrūk cilvēkam kā medību objektam, bet bīstams var būt tikai ekstremālās situācijās aizsargājot sevi,
savus mazuļus vai savu laupījumu
(nomedītos dzīvniekus).

Patiess mednieku stāsts par
lāci ar zeltainu spalvu

ba «Kārķi» dzinēju medību laikā piedzīvotais droši vien tiks stāstīts ilgi
vēl gan bērniem, gan bērnu bērniem
– dzenot alni diviem medniekiem
Aivaram Ābelem un Jānim Jūgam
izdevās ieraudzīt 20 metru tuvumā
lāci. Abi pieredzējušie mednieki atzīst, ka lāci redzēja pirmo reizi mūžā.
«Līdz šim lāči bija redzēti tikai zoodārzā un cirkā. Savāda sajūta jau bija,
taču tas notika tik pēkšņi, ka nepaspējām nobīties. Todien spīdēja saule
un lācim, ejot pa Ragsila ceļu, saulē
zeltaini mirdzēja kažoks,» kā vienmēr ar humoru, taču patiesi stāsta
mednieki Jānis Jūgs un Aivars Ābele.
Lāča klātbūtni Kārķos novērojis
arī jaunais mednieks Arturs Meirēns, kuram izdevies nofotografēt
lāča pēdas. Kārķu pamatskolas skolēns Arvis Pēterēns, kopā ar tēti Daini Pēterēnu un brāli Gunti Pēterēnu,
kuri arī ir medību kluba «Kārķi»
mednieki, nofotografējuši lāča ekskrementus, kas arī ir nepārprotams
pierādījums par lāča uzturēšanos
Kārķu pagastā.
Mednieks Andis Meirēns novērojis lāča klātbūtni Kārķos jau kopš pavasara. «Vairākkārtīgi Ošu zvēru barotava tika apgāzta un izpostīta.
Mums bija aizdomas, ka vainīgs ir
lācis. Uzlikām novērošanas kameru,
taču pēc tam vairāk postījumi netika
novēroti,» stāsta Andis Meirēns.
Medību sporta kluba «Kārķi» valdes priekšsēdētājs Igors Ignatjevs
uzskata – iespējams lācis devies ziemas guļā Ošu purvā vai tā apkārtnē,
jo meklējot un apsekojot vilku pēdas, lāču pēdas nekur nav manītas.

2015. gada 30.oktobra medību klu-

Posies, pērc, pārdod un piedalies
Ziemassvētku tirdziņā «Dabas bode»!
Teksts: Sandra Pilskalne, Valkas novada
domes Lauku tūrisma speciāliste

S

estdien, 12. decembrī no saullēkta līdz saulrietam Kārķos
notiks Ziemassvētku tirdziņš «Dabas bode» ceļa Ziemeļu stīga 99. kilometrā, skolas bijušās ēdnīcas
telpās.
Aicināti piedalīties ražotāji, mājamatnieki, visi kuram ir ko piedāvāt
Ziemassvētku galdam. Noderēs tējas,
putraimdesas, skābēti kāposti, zirņi,
kaņepes, piparkūkas, medus, kāds
stiprāks dzēriens un dažādi citi svētkiem noderīgi kārumi. Aicināti arī
rokdarbnieki piedāvāt adījumus, koka
izstrādājumus, rotaļlietas, rotaslietas,
pinumus, sveces, Ziemassvētku rotājumus u.c. noderīgas 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 Laimes aka, Rūķu kafejnīcā varēsi mieloties ar našķiem un
karstvīnu. Pantiņu darbnīcā izvēlēties
skaistus vārdus un domas, bērniem
būs iespēja darboties pārsteigumiem
bagātā Svētdienas skolas organizētā
piparkūku garnēšanas un cepšanas
darbnīcā, ikviens, ierodoties tirgū, saņems numuriņu un ar to varēs piedalīties Laimīgo pircēju izlozē, kuri
saņems īpašas pārsteigumu balvas.

Atbalstīsim vietējos amatniekus un
ražotājus, izvēloties vietējo produkciju, sagādāsim tuvajiem un mīļajiem
īpašas dāvaniņas svētkos! Tirgus apmeklētājus priecēs lustīga mūzika.
Lai bagātinātu dvēseli, visas dienas
garumā būs iespējams apmeklēt Kārķu baznīcu un tautas nama kamīnzālē aplūkot Aldoņa Cīruļa gleznu izstādi, kura darbi arī būs nopērkami.
Ja daba dāvās piemērotu laiku, tad
bērni, kamēr vecāki «Dabas bodē»
iepērkas, varēs velt sniegavīrus un
gatavot sniega rūķu parādi. Nav vajadzīga ne nauda, ne kredīts, lai pēc tirgus apmeklējuma, kopā ar ģimeni
izbaudītu lustīgu dzīvi Lustiņdruvā
– runātu pa Meža Telefonu, pasēdētu
Lielajā Krēslā, apmeklētu Kukaiņu
viesnīcu, ieklausītos Meža Klavieru
skaņās.
Pulksten 15.30 visi aicināti uz pagasta Egles rotāšanu un iedegšanu.
Pulksten 16.00 Kārķu tautas namā
Ēveles teātra izrāde «Eglītes dziesma». Nāc un baudi Ziemassvētku
gaidīšanas prieku! Būsiet mīļi gaidīti
Kārķos! Interese ir liela, tādēļ piesaki savu placi laikus! Sīkāka informācija – Sandra Pilskalne (mob.t
26391447). 
*saule lec pulksten 8.54
*saule riet pulksten 15.42

Pagastos: Kārķos
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lācis vēl neguļ
Pūks un viņa draugi». Taču tā nav ne

izrāde, ne joki, tā ir skaudra patiesība
Mednieki iegūst unikālu
– šoruden oktobra nogalē un novemfotogrāﬁju – nepārprotamu
pierādījumu par lāča klātbūtni bra sākumā Omuļos lācis – iejuties

2015.gada pavasarī medību klubs
«Kamene» pie «Ķīku» zvēru barotavas izvietoja novērošanas kameru.
Izmantojot jaunās tehnoloģijas, medību kluba valdes priekšsēdētājam
Edmundam Juškevičam izdevās iegūt ļoti skaistu fotogrāﬁju, kurā redzama lāča tuvošanās zvēru barotavai. Edmunds atzīst, ka tie nav vienīgie novērojumi, kas apliecina par
lāču uzturēšanos Kārķos. Pirms vairākiem gadiem viņš bija novietojis
bišu stropus «Vēlzemnieku» mājas
teritorijā, kas atrodas meža vidū. Pēc
kāda laika stropi bija izpostīti. Pirmajā brīdī likās, ka tas ir cilvēku
postījums, taču veicot rūpīgu izpēti,
viņš saprata – tas ir lāča nedarbs.
Eduards Dzilna – dzīvesgudrs
kungs, kuram dzīvojot meža vidū, ir
daudz interesantu dabas vērojumu
teic, ka Vellu mežā viņš ir redzējis
lāča pēdas, kas izskatoties kā pastalas ar nagiem. Brūnajiem lāčiem ir
izcila oža (tie spēj saost krituša dzīvnieka maitu vairāk nekā 3 km attālumā), dzirde apmēram kā cilvēkam,
bet redze ir pavāja. Dzilnas kungs
dalās atziņās, ka lāčiem patīk dzīvnieku maitas arī tāpēc, ka tās viņiem
ir kā «odekolons».

Kā Omuļu lācis iejutās
Vinnija Pūka lomā

«To laikam nepateiks neviens,
Kamdēļ pēc medus lāči lien. Džinn,
džinn, džinn, Kas gan lai to zin,?,» tā
dzied Pūks populārajā un ikvienam
no bērnības zināmajā izrādē «Vinnijs

Vinnija Pūka lomā un pastrādājis
briesmu darbus. Piemājas saimniecības «Pērkonkalni» 40 bišu stropi,
kas atradās bišu vagonā «Koprēnos»
un «Miciņos» ir pilnībā izpostīti, ar
ļoti mazu cerību, ka kāda no bišu
saimēm izdzīvos.
«Oktobra vidū bijām aizbraukuši
aplūkot bišu saimes, viss bija kārtībā.
Oktobra mēneša pēdējās dienās
mums deva ziņu mežizstrādes vīri,
lai aizbraucam paskatīties, ka nav
kaut kas kārtībā ar bišu stropiem.
Aizbraucām apskatīties un ieraudzījām patiešām šokējošu skatu –
stropi izlauzti, bišu spilventiņi izmētāti, medus rāmīši izvazāti pa
jaunaudzi. Pirmajā brīdī tas pat
varēja likties kā cilvēku postījums,
taču izpētot apkārtni, sapratām, ka
bišu saimes apciemojis lācis. Lai
pilnībā gūtu apliecinājumu notikušajam, paaicinājām arī Valsts vides
dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes un valsts meža dienesta
ekspertus,» stāsta bišu saimju īpašniece Maija Gudēna.
Piemājas saimniecības «Pērkonkalni» bišu dravas stropi šajās vietās
atradušies jau gandrīz desmit gadus.
Līdz šim nekas tāds nebija piedzīvots,
tāpēc lāči Latvijas mežos likās vairāk
kā mīts.
Ziemeļvidzemes virsmežniecības
inženieris medību jautājumos Jānis
Ročāns, kas tika pieaicināts kā eksperts, apsekojot notikumu vietu,
atzina: «Secinājums ir viennozīmīgs
– postījumus veicis lācis. Par to
liecināja pēdu nospiedumi, lāča ek-

Lāča postījumi. Foto: Maija Gudēna

skrementi, izēstie un lielā platībā
izsvaidītie medus rāmīši, skrāpējumi
uz izpostītā bišu vagoniņa sienām.
Skrāpējumi bija diezgan augstu. Tas
liecina, ka tas ir bijis pieaudzis
dzīvnieks.»

Konsultējoties ar speciālistiem, viņš
teic: «Nav pamata cilvēkiem baidīties
iet mežā ogot, sēņot, atpūsties. Ja
tiešām notiek brīnums, un jūs ieraugiet lāci, pats svarīgākais nekrist
panikā, nemukt, nevicināties ar rokām, bet censties lēnām atkāpties.
Skriet nav jēgas, jo lācis spēj skriet
Ja notiek brīnums un
līdz pat 60 km/h un kokā arī viņš
jūs ieraugiet lāci ....
veiklāks kāpējs par jums. Peldētājs
Ērģemes pagasta pārvaldes vadīarī lielisks.»
tājs Jānis Krams atzīst, ka tas var
gadīties, ka Omuļu pusē ir viesojies
Ik pa 6 gadiem Eiropas Komisilācis. Pirms vairākiem gadiem viņš jai jāziņo par lāču skaitu valstī.
gribējis paskatīties kādu meža eze- Igauņi lēš, ka viņu zemē dzīvo apriņu, kas ir aiz Piksāriem uz Latvijas tuveni 600 lāču, Latvijā tiek uzun Igaunijas robežas, taču ezeriņu tā skatīts, ka no Igaunijas, Krievijas
nav izdevies ieraudzīt, jo uz meža un Baltkrievijas pie mums ik gadu
ceļa apmēram 100 metru attālumā iegriežas 5 – 10 ķepaiņi. Tā tam
iznācis lācis. Tajā brīdī viņam vairs jau arī jābūt – kā tad zeme, kur
nebija domas par ezeru, vienīgi par tapis eposs «Lāčplēsis» būs bez
to kā ātrāk tikt uz mašīnu.
saviem lāčiem. Īpaši jau šajā
Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
laikā, kad tautai nepieciešams
Pēteris Pētersons atzīst, ka lāču parādīšanās mūsu pusē jāuzskata arī Lāčplēša stiprums un Spīdolas
kā dabas bagātība un daudzveidībā. gudrība. 
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Melodiskais vilciens
«Vilciens Rīga –
Valka» decembrī

Valkas TV studija ir priecīga par to
skatītāju uzticību, kuri svētdienas
vakaros dodas muzikālā braucienā ar
melodiskās mūzikas raidījumu «Vilciens Rīga - Valka» un ļaujas koncertu burvībai, iepazīstot ar vien jaunus
dziesminiekus.
Priecējot mūsu skatītājus, 31.decembrī, RE:TV kanālā skanēs melodiskās mūzikas raidījuma «Vilciens
Rīga - Valka» dziesmas. Būs arī pārsteigumi. Uz tikšanos TV ekrānos!
Priecīgus Ziemassvētkus un notikumiem bagātu Jauno 2016. gadu!
Adventes svētdienas pavadiet melodiskajā vilcienā, kas kursē katru svētdienu
RE:TV kanālā 19.45. Galvenais virskonduktors Armands skatītājiem ļaus izbaudīt
svētku gaidīšanas laiku un priecēs Jūs ar
mūzikas buķeti. Jau 6.decembrī no platformas «Rīga» līdz pat galastacijai «Valka»
Jūs priecēs fankmūzikas grupa Very Cool
People. Grupa kopā ar solistiem - Aiju Vītoliņu, Ralfu Eilandu, Kristīni Prauliņu un
Evilenu Protektori, pierādīs kāda ir viņu
mīlestība uz mūziku. Bet 13.decembrī aizraujoša tikšanās ar mūziķi, ģitāras virtuozu Gregu, kā arī grupu, kas iekaro Latviju
un citu valstu robežas Rock’n’Berries. Savukārt pirms pašiem Ziemassvētkiem ceturto adventi iedegsim 20.decembrī ar
grupu Vēja Runa, viņi skatītājus ieraus īstā
ziemas virpulī. Šī gada izskaņā 27.decembrī Laimīgu Jauno gadu vēlēs grupa «Nepieradinātā Folka Orķestris».
Lai skaists svētku gaidīšanas laiks un
uz tikšanos zilajos ekrānos!

Koncertcikls
«Melodiskais ceļojums»

Katru mēnesi Valkas TV studijā, tiek ﬁlmēts koncertcikls «Melodiskais ceļojums».
Koncertā ir iespējams izbaudīt ﬁlmēšanas
atmosfēru. 14.decembrī plkst. 18.00 koncertciklā uzstāsies Ēriks Loks. Ēriks Loks
kļuva populārs kā viens no radio raidījuma «Zvaigznīšu brīdis» veidotājiem un
dalībniekiem, vēlāk dziesminieks strādāja
Radio SWH, kopā ar Robertu Gobziņu
dziedājis projektā «Dzidriņas megasistēma», bet valsts mēroga slavu viņam atnesa
albums «Jūnijs matos» deviņdesmito gadu
vidū, kurā bija iekļautas Ērika iedziedātās
Raimonda Paula dziesmas.
Koncertos, Ēriks, galvenokārt, izpilda
paša rakstītās dziesmas, kā arī vairākas
Normunda Rutka kompozīcijas. Ieejas
maksa uz pasākumu – 3 eiro. Biļetes uz
koncertu var iegādāties Valkas pilsētas
kultūras nama kasē.

Savukārt jau ierakstā 5.decembrī RE:TV
kanālā 22.00 šomēnes būs iespēja vērot
Alises Jostes koncertu. Viņa koncertā skatītājus pārsteidza ar savu vienkāršību,
labestību un mīlestību pret viņas darbu –
muzicēšanu. 

Kultūras dzīvē
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Izstāde «Ārpus rāmjiem»
Valkas novadpētniecības muzejā
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības
muzeja izglītojošā darba un darba
ar apmeklētājiem vadītāja

V

alkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē no 2015.gada 5.decembra
līdz 2016.gada 9.janvārim Lilitas Ikales un
Lindas Ikales radošo darbu izstāde «Ārpus
rāmjiem». Izstādes atklāšana 5.decembrī
plkst. 15.00.
Lilita un Linda Ikales – radošo darbu izstādes «Ārpus rāmjiem» autores – ir māte un
meita. Lilita eksponē kolāžas, ﬂoristikas darbus, šūtos tērpus un aksesuārus, bet Linda –
fotogrāﬁjas un foto kolāžas. Abas piekrīt rakstniecei un žurnālistei Monikai Zīlei: «Ir tik
daudz pamata priekam, ja vien to tīšām nesper pagultē».
Lilita Ikale (dz. 1965.g.) absolvējusi Ērģemes
8-gadīgo skolu, Bulduru sovhoztehnikumu,
apmeklējusi dažādus kursus. Jau 24 gadus Lilita par savām mājām sauc Zvārtavas pagastu.
Ikdienā, strādājot Gaujienā par ﬂoristi–pārdevēju, arvien vairāk viņu uzrunāja kolāža kā
mākslas veids. Lilitai patīk komunikācija ar
cilvēkiem un to skatieniem, bet pēc tam viņa
meklē vienatni, lai pārstrādātu uzkrāto un
radītu. Viņu iedvesmo šujmašīnas skaņas,
līmes smarža, gudri cilvēki, grāmatas, dzeja
un laba mūzika. Lielākā Lilitas aizraušanās ir
šūšana, rotu un cepuru veidošana. Šūšanu
viņa apguvusi pašmācībā. Tagad apgūst zīmēšanas pamatus Gaujienā pie mākslinieces
Māras Kārkliņas. Lilita uzskata – cilvēks ir
jauns tik ilgi, kamēr mācās ko jaunu.
Linda Ikale (dz. 1989.g.) absolvējusi Gaujienas ģimnāziju, Gaujienas mākslas skolu, Valkas ģimnāziju,
Rīgas Stradiņa universitāti. Dzīvojot un strādājot Rīgā
sāka interesēties par fotografēšanu, kuras pamatus
apguva 3 mēnešu foto kursos. Pēc tam «sarunas» ar
fotoaparātu palika interesantākas. Brīvdienās Linda
iemūžina Zvārtavas pagasta teātra «Latviānis» dzīvi
un realizē trakas idejas fotosesijās. Lindas dzīves
moto ir: «Man nav tik daudz laika, lai brauktu ar vilcienu. Dzīve ir pārāk īsa.» (aktieris J.Zābers).
Izstādēs Lilita eksponē savus radošos darbus kopš
1997.gada, bet Linda fotogrāﬁjas – kopš 2013.gada.
Valkas novada mākslinieku izstādēs Lilita piedalās

V

no 2010.gada, Linda no 2013.gada – tās arī deva impulsu šim radošajam iznācienam divatā. Katrai ir izveidojies individuāls stils gan darbos, gan savā
apģērbā. Toties Lilitas un Lindas kopīgā draudzene
noteikti ir daba un lauki. Autores saka: «Kāpēc «Ārpus
rāmjiem»? Jo mēs darām to, kas mums sagādā prieku,
neskatoties uz noteiktajiem standartiem. «Mēs katrs
esam zīmulis Dieva rokās, un ja vien ļaujamies, ar
mums raksta ļoti skaisti.» (rakstniece I. Blūma).»
Izstāde apskatāma līdz 2016.gada 9.janvārim:
pirmdienās – piektdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00,
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Ieejas maksa 0,75
€, pensionāriem, studentiem, skolēniem – 0,30 €. 

Izrāde bērniem
«Sunītis un Kaķīte»

alkas pilsētas kultūras namā 5.decembrī
plkst. 14.00 notiks interaktīva izrāde bērniem «Sunītis un Kaķīte».
Autors: Armands Ekštets (pēc Jozefa Čapeka
stāstu motīviem), izrādē piedalās aktieri: Sunītis –
Armands Ekštets, Kaķīte – Inta Bankoviča / Gerda
Dinsberga, Ziemassvētku vecītis – Enriko Avots/
Gatis Cīrulis.
Izrādes garums: 1 stunda.
Žanrs: jautra komēdija bērniem un vecākiem.
Izrādes mērķu auditorija: bērni pirmsskolas un
sākumskolas vecumā.
Izrādes apraksts: šī ir interaktīva izrāde bērniem,
kurā izrādes varoņi, Sunītis un Kaķīte, aktīvi iesaista mazos skatītājus. Kopā ar bērniem Sunītis un
Kaķīte cenšas noskaidrot, kā jāsvin Ziemassvētki.
Izrādē Sunītis un Kaķīte spēlē dažādas spēles, sacenšas savā starpā un kopā ar bērniem sagaida Ziemassvētku vecīti.
Sunītis un Kaķīte ir nolēmuši svinēt Ziemassvētkus, tikai viņi nezina, kā to dara. Tad viņi izdomā
to darīt pa savam. Nu jautrībai nav gala! Kad ierodas Ziemassvētku vecītis, svētki jau rit pilnā sparā!
Izrāde māca: izrādē bērni mācās uzticēties viens
otram, sadarboties, saprast – kas ir labi un kas ir
slikti. Izrāde veido bērnam izpratni par skaitu,
skaitīšanu un tai atbilstošo ciparu rindu. Bērns saprot priekšmetu lielumu, attīsta prasmi orientēties
laikā un telpā. Izrādes gaitā aktieri aktīvi iesaista
mazos skatītājus izrādē.
Biļetes cena 1 eiro. 

Nr. 73
Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.10.2015. līdz 15.11.2015.
reģistrēti 4 bērni:

visas 4 meitenītes – Veronika,
Marta, Rebeka un Kristianna.

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Sveicam JUBILĀRUS!

Valkas pilsēta

Andris Morozs 01.12., Mihails Papjuks
01.12., Dace Logina 02.12., Guntis Kļaviņš
02.12., Sarmīte Varte 03.12., Jekaterina
Tuule 04.12., Jānis Ukris 04.12., Laima
Tupurīte 05.12., Vija Tupurīte 05.12., Edvīns
Krūmiņš 05.12., Inese Ozoliņa 06.12.,
Ļubova Mence 07.12., Irina Ostrovska 07.12.,
Sarmīte Vilciņa 07.12., Vilnis Eglītis 10.12.,
Ruta Nuķe 10.12., Iveta Karole 12.12., Līvija
Sviķe 12.12., Iveta Kanaste 13.12., Regīna
Kušnere 13.12., Skaidra Banka 15.12., Gaļina
Tukačeva 15.12., Tamāra Lāce 16.12., Svetlana Pavgoņena 16.12., Rita Nigule 17.12.,
Valentīna Volkova 17.12., Ina Bukša 18.12.,
Brigita Rolmane 18.12., Aleksandrs Aleksejevs 18.12.,Gundega Krastiņa 19.12.,Linda
Daugule 20.12., Inese Kažociņa 20.12., Irina
Visocka 20.12., Zenta Pinne 23.12., Viktors
Bizanskis 23.12., Kārlis Červids 23.12., Vera
Ivaščenko 24.12., Raisa Zaļā 25.12., Maiga
Silāja 27.12., Maiga Meiere 28.12., Vitālijs
Luguzs 28.12., Ļena Martirosjana 29.12.,
Sandra Sļusarenko 29.12., Vilis Viducis
31.12..

Ērģemes pagasts

Vija Meirāne 6.12., Jānis Podiņš 6.12., Ināra
Irkle 11.12., Guntis Kazaks 20.12., Aleksandrs
Lukovskis 22.12., Velta Upmale 28.12.

Kārķu pagasts

Dzintra Ozola 05.12., Laimonis Leksis
08.12., Aina Bulte 16.12., Dzidra Briede
20.12., Egons Valujevs 27.12.

Valkas pagasts

Austra Ilves 01.12., Dzidra Brikmane 02.12.,
Viktors Kondrašovs 02.12., Lidija Rozentāle
05.12., Laima Lāce 06.12., Valērijs Golovņovs
12.12., Tatjana Putreniece 19.12., Josifs
Dederčuks 28.12., Vjačeslavs Novikovs
29.12.

Vijciema pagasts

Ābelītis Agris 01.12., Grigorjevičs Leons
01.12., Mežīte Valija 06.12., Matuks Jānis
17.12.

Zvārtavas pagasts

Vilhelms Auseklis 27.12., Ārija Baškere
27.12..

Valkas novada dome

(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
Sirsnīgi sveicieni pagājušā
mēneša jubilārei Ērģemes
pagastā Ilgai Bergsonei
(25.11.) apaļajā jubilejā!
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Mobilais
mamogrāfs

Teksts: Jolanta Selezņeva, SIA «Veselības
centrs 4» Mobilo mamogrāfu projekta
pacientu koordinātore

S

ievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies 1., 22., 30.decembrī. Mobilais mamogrāfs piebrauks pie Valkas ģimnāzijas, Raiņa ielā 28 A.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67142840 un 27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un telefona numuru).
Sīkāka informācija www.mamograﬁja.lv vai uz e-pastu info@mamograﬁja.lv 
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Valkas Rotari klubs dāvina
Ziemassvētku koncertu!
2015.gada 22.decembrī plkst. 17.30 Valkas
Lugažu evanģēliski luteriskajā baznīcā koncertprogrammu «Pazudušais dēls» sniegs
Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes jauniešu ansamblis «Cum Laudem Deo».
No sirds sildošām, mīļi gaidītām melodijām caur Dieva
slavēšanu un klasiskām vērtībām līdz oriģināliem skaņdarbiem, apvītiem pārdomu stāstā.
Krista Buša (mecosoprāns), Daira Jansone (soprāns), Liene Vējiņa (mecosoprāns), Uva Kalniņa (ﬂauta, saksofons),
Madara Kalniņa (taustiņinstrumenti - klavieres, ērģeles).
Par koncerta apskaņošanu gādās Agris Bušs (skaņu sistēmu speciālists) un Ričards Bušs (skaņu sistēmu speciālists).
Ieeja brīva. 

Medicīniskā komisija Valkā

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

M

edicīniskā komisija Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā strādās piektdien, 4.decembrī no plkst. 9.00
līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs
(acu ārsts), otolaringologs (ausu-kakla-deguna ārsts), narkologs un arodslimību ārsts.

Varēs veikt elektrokardiogrammas un rentgena izmeklējumus,
kā arī nodot analīzes. Klientu
ērtībām būs iespējams izdarīt
arī audiometrijas un spirogrāﬁjas izmeklējumus.
Pieteikšanās – poliklīnikas
reģistratūrā
Valkā,
tālr.
64722307. 

Izbraukuma speciālisti decembrī

I

zbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā
trešdien, 16.decembrī, pacientus pieņems ķirurgs Andrejs
Blumbergs, endokrinoloģe Baiba Jēgere un ﬁzikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Gaiķe.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. 

Ceļvedis mājsaimniecībai
atkritumu apsaimniekošanā

Teksts: Zane Leimane, SIA ZAAO
sabiedrisko attiecību speciāliste

S

IA ZAAO (ZAAO) ir sākusi izsūtīt klientiem ceļvedi veiksmīgai sadarbībai
nākamajā gadā, kas izstrādāts kompakta kalendāra formā, ar norādēm par sadzīves un
otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu konteineru tukšošanas dienām, saziņas iespējām
ar uzņēmumu, pārstrādei derīga polimēra
iepakojuma atpazīšanu un piedāvātajiem pakalpojumiem otrreizējās pārstrādes veicināšanai.
Klienti saņems arī informāciju par plānotajiem maksājumiem par nešķiroto atkritumu konteineru tukšošanu. Atgādinām, ka ikgadējā rēķina summas apmēru var regulēt
paši klienti, gan izvēloties atkritumu konteineru veidu, gan daudzumu, gan to tukšošanas biežumu. Lūgums klientiem savlaicīgi pieteikt vēlamās izmaiņas konteineru
tukšošanas graﬁkos (tālr. 64281250, e-pasts
zaao@zaao.lv), lai uzņēmums varētu nodrošināt maksimāli efektīvu maršrutu plānošanu.
Izstrādātais informatīvais materiāls pieejams arī ZAAO klientu pašapkalpošanās
sistēmā, kas darbojas caur uzņēmuma mājas
lapu www.zaao.lv. Pašapkalpošanās sistēma
ļauj jebkurā laikā piekļūt saviem datiem –
saņemto pakalpojumu sarakstam, norēķinu
stāvoklim, konteineru tukšošanas graﬁkam,
kā arī veikt maksājumus. Minēto iespēju
šobrīd izmanto jau vairāk nekā 13 tūkstoši
ZAAO klientu. 

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.10.2015. līdz 15.11.2015. reģistrēti 5 mirušie:
Giļs Viktors (1962.), Ovčinņikova Marija (1922.), Suine Vilma
Elvīra (1926.), Šostaks Boļeslavs (1942.), Zirne Maija (1940.).

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem –

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Valkas novada dome

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

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

ibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

Valkas novadā

• No 14. līdz 18.decembrim no
plkst. 14.00 līdz 17.00 – radošās
darbnīcas «Ziemassvētku gaidās».
• 22.decembrī – Ziemassvētku eglīte čaklākajiem lasītājiem. Ieeja ar
ielūgumiem.

Ērģemes pagastā

• 11.decembrī plkst.15.00 pie Ērģemes slidotavas kopīga eglītes iedegšana kopā ar šuneli un viņa
draugiem.
• 20.decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku ieskaņu pasākums vecākai
paaudzei – «Tiem, kam pāri 50».
• 26.decembrī plkst. 9.00 Z/A
«Dambiši» Vecgada kausa izcīņa
zolītē.
• 30.decembrī plkst. 19.00 Ērģepagasta pašdarbnieku teatraalkas pilsētas kultūras mes
lizēts uzvedums «Sprīdītis» un balnama pasākumi
vas «Gada cilvēks kultūrā, sportā
• 5.decembrī plkst. 14.00 lielajā un sadzīvē» pasniegšana, pēc tam
zālē – teatrāls uzvedums bērniem balle kopā ar grupu «Kreisais pa«Sunītis un Kaķīte», piedāvā apvie- grieziens».
nība «Teātris un es». Ieeja – 1 eiro.
ārķu pagastā
• 5.decembrī ap plkst. 15.00 pie
kultūras nama Egles iedegšanas
pasākums.
• 5.decembrī plkst. 14.30 – J.Cim• 14.decembrī plkst. 18.00 TV stu- zes Valkas mūzikas skolas audzēkņu
dijā – koncerts – ieraksts. Piedalās koncerts Kārķu baznīcā.
dziesminieks Ēriks Loks. Ieeja 3 ei- • 12.decembrī – tirdziņš «Dabas
ro. Biļešu iepriekšpārdošana. Vietu bode» (no saullēkta līdz saulrieskaits ierobežots!
tam).
• 19.decembrī plkst. 13.30 lielajā • 12.decembrī plkst. 15.30 Ziemaszālē – muzikāla izrāde bērniem svētku egles iedegšana pagasta
«Ziemassvētku vecīša cimdiņš». centrā.
Ieeja: 2 eiro. Ģimenes biļete (4 un • 13.decembrī plkst. 9.00 – zolītes
vairāk cilvēki) – 5 eiro.
čempionāts tautas namā.
• 19.decembrī plkst. 14.30 mazajā • 13.decembrī plkst. 15.30 – Burtzālē – Ziemassvētku pasākums bēr- nieku kultūras nama sieviešu vokālā
niem.
ansambļa koncerts Kārķu baznīcā.
• 22.decembrī plkst. 15.00 lielajā • 17.decembrī – Kārķu pamatskozālē Ziemassvētku pasākums se- las Ziemassvētku koncerts tautas
nioriem – koncerts, balle.
namā.
• 26.decembrī plkst. 17.00 lielajā • 19.decembrī plkst. 12.00 – pasāzālē Ziemassvētku koncerts – pie- kums tiem, kam pāri 50 – «Ar Ziedalās duets «Euphony» (Anete Zālī- massvētku gaismu» tautas namā.
te un Sabīne Metus), Keitija Onten- • 20.decembrī plkst. 11.00 – Ziesone, stīgu kvartets «Kvartz», Reinis massvētku pasākums pirmsskolas
Reķis un Jānis Kaukulis. Biļetes ie- vecuma bērniem tautas namā.
priekšpārdošanā no 1.decembra, • 24.decembrī plkst. 18.00 – Svētcena – 3 eiro, skolēniem un pensio- vakara dievkalpojums Kārķu baznāriem – 2 eiro. Koncerta dienā biļe- nīcā.
tes cena – 5 eiro.
• 25.decembrī plkst. 21.00 – at• 31.decembrī no plkst. 23.00 Lu- pūtas vakars «Prieks lai visus iegažu laukumā – Jaunā gada sa- līksmo!» (pasākumu vada Ainars
gaidīšana. Laimes liešana, vēlē- Bumbieris), pieteikties līdz 20.dejumi, mūzika un salūts pusnaktī.
cembrim tautas namā.
• 27.decembrī plkst. 18.30 – Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes jauniešu
IZSTĀDES VALKAS PILSĒTAS
ansambļa «Cum Laudem Deo» konKULTŪRAS NAMĀ
• 1.stāva foajē – Jāņa Streiča gleznu certs Kārķu baznīcā.
• 1.janvārī plkst. 00.30 – Jaungada
izstāde «Ainava».
ballīte tautas namā.

V

K

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā Vijciema pagastā

• No 14. līdz 30.decembrim – izstāde «Ziemassvētku un Jaunā gada
tradīcijas Eiropas kultūrā».
• No 14. līdz 30.decembrim – izstāde «Pati sev karaliene»: rakstniecei Regīnai Ezerai – 85.
• No 14.decembra līdz 14.janvārim
– izstāde «Ādams Tērauds. Augusts
Gailits: gadumijas jubilāri».
• 19.decembrī plkst. 15.00 – pasākums «Sarunās apstājies laiks»:
tikšanās ar dzejnieci Anitu Anitīnu.

• 17.decembrī plkst. 17.00 Vijciema
tautas namā Ziemassvētku pasākums skolēniem.
• 19.decembrī plkst. 11.00 Vijciema
tautas namā Ziemassvētku pasākums mazajiem.
• 24.decembrī plkst. 15.00 Vijciema
baznīcā Ziemassvētku Dievkalpojums.
• 26.decembrī plkst. 22.00 Vijciema tautas namā Otrie Ziemassvētki ar grupu «Kanēlis».

Z

vār tavas pagastā

• 17.decembrī Ozolu pamatskolas
eglīte.
• 20.decembrī plkst. 14.00 Mierkalna tautas namā Ziemas saulgriežu
sagaidīšana kopā ar Valkas folkloras deju kopu «Sudmaliņas». Pasākumu ﬁnansiāli atbalsta biedrība
«Lauku partnerība Ziemeļgauja».
• 22.decembrī plkst. 11.00 Pirmsskolas bērnu eglīte.

L

ugažu muižā

• 5.decembrī plkst. 19.00 «Gada balva
kultūrā 2015» – koncertā ieeja brīva, pēc
koncerta atpūtas vakars ar DJ Dzintaru.
Ieeja: 1.00 eiro.
• 26. decembrī plkst. 13.00 Valkas pagasta
bērnu Ziemassvētku eglīte kopā ar Ziemassvētku vecīti un viņa palīgiem.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt.
Sekojiet informācijai www.valka.lv vai
interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

Pasniegs Valkas pagasta
«Gada balvu kultūrā 2015»
.decembrī plkst. 19.00 Saieta norisināsies jau ceturto gadu. Tiks no5
namā «Lugažu muiža» norisi- minēts labākais amatiermākslas koleknāsies pasniegšanas ceremonija Val- tīvs, kā arī tiks sumināti pašdarbnieki
kas pagasta «Gada balva kultūrā
2015».
Decembris ir gada pēdējais mēnesis,
un tas ir laiks, kad var paskatīties, kas
sasniegts šī gada laikā kultūras jomā.
Arī Valkas pagasts nav izņēmums.
Saieta namā pašlaik darbojas 6 amatiermākslas kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs «Spriņģi», senioru
vokālais «Romaški», teātra kolektīvs
«Rūdis», eksotisko deju grupa «Luhde», dāmu deju grupa «Oravake», jauktais vokālais ansamblis «Atbalss».
Valkas pagasta «Gada balva kultūrā»

atsevišķās nominācijās. Kurš būs vislabākais pašdarbības kolektīvs 2015.
gadā, kāds ir labākais un smaidīgākais
pasniedzējs, tika noskaidrots anketēšanas rezultātā.
Pasākuma svinīgajā daļā uzstāsies
Valkas pagasta amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, kā arī viesi no Valkas pagasta apkaimes.
Pēc nomināciju pasniegšanas ceremonijas atpūtas vakars kopā ar mūsu
pašu novada DJ Dzintaru. Šī pasākuma
daļa paredzēta pie galdiņiem un ar
groziņiem. 

