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25.novembrī ar tradicio-
nālo lentes griešanu pēc vē-
rienīgiem rekonstrukcijas dar-
biem satiksmei tika atklāts 
jaunais un ilgi gaidītais tran-
zīta maršruts Valkas pilsētā. 
Svinīgajā pasākumā piedalī-
jās gan novada domes vadība 
un atbildīgie darbinieki, gan 
būvnieki, gan krietns pulks 
valcēniešu. 

VAS «Latvijas Valsts ceļi» 
valdes loceklis Aldis Lācis at-
zina, ka šāds projekts salīdzi-
noši nelielai Latvijas pilsētai 
ir liela uzdrīkstēšanās un iz-
teica patiesu prieku par pro-
jekta realizāciju. «Ir liels gan-

darījums, ka izdevās paveikt 
visu, ko bijām iecerējuši. Pal-
dies visiem, kuri bija iesaistīti 
projekta realizācijā, bet vislie-
lākais paldies Valkas iedzīvo-
tājiem, kuriem ilgu laiku – 
vairāk kā gadu, bija jāpiecieš 
dažādas neērtības dēļ būv-
niecības darbiem,» atklāšanas 
uzrunā teica Valkas novada 
domes priekšsēdētājs Kārlis 
Albergs. «Šis ir viens no 26 lī-

dzīgiem projektiem, kas tiek 
īstenoti visā Latvijā. Gribu 
paslavēt pašvaldību, kura šī 
tranzītmaršruta ielu rekons-
trukcijas projekta realizācijā 
ir ieguldījusi ļoti lielu darbu. 
Lai jaunais ceļš kalpo labi un 
ilgi,» klātesošajiem novēlēja 
LR Satiksmes ministrijas In-
vestīciju departamenta direk-
tora vietnieks Normunds 
Gaigals. 

Pabeigta tranzīta maršruta 
ielu rekonstrukcija 

Jau vairāk kā mēnesi Kārķu ciemā 
norit būvdarbi, kas tiek veikti Eiropas 
Reģionālās att īstības fonda (ERAF) 
līdzfi nansētā projekta «Valkas novada 
Kārķu ciema ūdenssaimniecības att īs-
tība», id.Nr.3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/
CFLA/026/010 ietvaros. 

Līdz 2011.gada 1.novembrim ir iz-

būvēti 468,30 m kanalizācijas tīklu. 
Novembrī tiks uzsākti darbi pie jauna 
artēziskā urbuma ierīkošanas, esošā 
urbuma rekonstrukcijas un dzeramā 
ūdens sagatavošanas iekārtu uz-
stādīšanas. Līguma ietvaros vēl pa-
redzēts uzstādīt kanalizācijas sūkņu 
staciju, izbūvēt jaunus kanalizācijas 

tīklus un rekonstruēt daļu esošo 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
lu. 

Saskaņā ar 2011.gada 23.au-
gustā noslēgtā līguma nosacī-
jumiem, būvdarbus Kārķu ciemā 
veic SIA «Wesemann». Līguma 
kopējās izmaksas ir 548 140,84 lati, 
85% no att iecināmām izmaksām fi -
nansē Eiropas Savienība (ES), bet 5% 
no att iecināmām izmaksām tiek segti 
no pašvaldības/fi nansējuma saņēmēja 
līdzekļiem.   

Būvuzraudzību objektā veic SIA 
«Firma L4». Līguma kopējās izmaksas 
ir 5612 lati, no att iecināmām izmaksām 
Ls 3910 fi nansē ES, bet Ls 690 no 
att iecināmām izmaksām tiek segta no 
Valkas novada domes/fi nansējuma sa-
ņēmēja līdzekļiem. Savukārt projekta 
autoruzraudzību veic SIA «Pro Via». 
Līguma kopējās izmaksas ir 1464 lati, 
no att iecināmām izmaksām Ls 1020 fi -
nansē ES, bet 180 lati no att iecināmām 
izmaksām tiek segta no Valkas novada 
domes/fi nansējuma saņēmēja līdzek-
ļiem.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas un att īrīšanas 
kvalitātes uzlabošana un ūdenssaim-

niecības pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu 
dzīves vidi, samazinot vides pie-
sārņojumu un ūdenstilpju eitrofi -
kāciju, sekmējot ūdens resursu un en-
ergoresursu racionālu izmantošanu.

Izbūvējot dzeramā ūdens saga-
tavošanas iekārtas, kanalizācijas tīk-
lus un rekonstruējot ūdensapgādes 
tīklus, lielākai daļai Kārķu ciema 
iedzīvotāju tiks nodrošināta iespēja 
saņemt normatīvo aktu prasībām 
atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni 
un centralizētas kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu. Rekonstruējot esošos 
kanalizācijas tīklus tiks panākta in-
fi ltrācijas samazināšana kanalizācijas 
tīklos, kas sekmēs arī energoresursu 
racionālu izmantošanu.

Eduards Ivļevs,
Att īstības un projektu 

daļas projektu vadītājs

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta virzība Kārķu ciemā 

Kārķu ciemā noris jauna kanalizācijas tīkla izbūve

Projektu «Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības att īstība» 
līdzfi nansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada dome.
Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 

LR Vides aizsardzības un reģionālās att īstības ministrija. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 Turpinājums 3.lpp.

Lai balti jūsu ceļi, baltas domas,
Lai gaiši cilvēki vien pretī nāk!

 (G.Micāne)

 Lai visiem Valkas novada iedzīvotājiem skaists 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Palīdzēsim viens 

otram, dalīsimies priekā un mīlestībā!
Valkas novada dome

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ!

EIROPAS SAVIENĪBA

Svinīgā lentas pārgriešana uzticēta VAS «Latvijas Valsts ceļi» valdes loceklim 
Aldim Lācim, Valkas novada domes priekšsēdētājam  Kārlim Albergam  un 

CBF «Binders» izpilddirektoram Aigaram Sējam 

Valkas novada 
dome

EIROPAS 
SAVIENĪBA
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Valkas novada pagastos 
rīkotajos LR proklamēša-
nas 93.gadadienai pasāku-
mos un Valkas kultūras na-
mā novada kopīgajā sarī-
kojumā valdīja patriotiska 
un sirsnīga gaisotne. 

Ozolu pamatskolā, Vijcie-
ma pamatskolā un Kārķu 
tautas namā pasākumi noti-
ka 17.novembrī. Vijciemie-
šiem pēc svinīgā pasākuma 
bija iespējams noskatīties 
Blomes amatierteātra izrādi 
«Ar būdu uz baznīcu». Kār-
ķos 16.novembrī notika tra-
dicionālais skrējiens apkārt 
Kārķiem, veltīts valsts prok-
lamēšanas gadadienai, bet 
17.novembrī svinīgajā sarī-
kojumā Kārķu skolēni bija 
izzinājuši un apkopojuši ka-
rogu stāstus – patiesus noti-
kumus, kas saistīti ar karogu 
šūšanu, glabāšanu, mastu iz-
gatavošanu. Pēc tam vakara 
dalībniekus priecēja grupas 
JAM koncertuzvedums «Ma-
na dāvana Latvijai», pēc tam 
bija danču vakars un balle 
kopā ar grupu «Savējie». Ēr-
ģemes pagastā tā ir jau tradī-
cija, ka 18.novembrī pie Tur-
nas tautas nama notiek sve-
cīšu aizdegšana, pēc tam pie 
tautas nama pasākuma da-
lībnieki iestādīja 5 baltegles, 
ko dāvināja pagasta iedzīvo-
tājs Teodors Gaisma.

Valkas kultūras namā 18.
novembrī sarīkojuma svinī-
gajā daļā uzrunu teica Val-
kas novada domes priekšsē-
dētājs Kārlis Albergs. Valkas 
novada iedzīvotājus svētkos 

sveikt bija ieradušies arī Val-
gas pašvaldības pārstāvji. 
Pēc tam Valkas novada do-
mes priekšsēdētājs Kārlis Al-
bergs pasniedza Atzinības 
rakstus par nozīmīgiem sa-
sniegumiem tautsaimniecī-
bas, izglītības, veselības ap-
rūpes, kultūras, sporta, ne-
valstisko organizāciju un 
pašvaldības darba jomās, kā 
arī par ieguldījumu novada 
attīstībā un popularizēšanā.

Svētku noskaņu papil-
dināja pašdarbības kolektīvu 
priekšnesumi, bijušās valcē-
nietes Gintas Krievkalnes 
koncertprogramma «Senti-
ments» un balle, kurā mu-
zicēja grupa «Palsa».

Sandra Pilskalne

Patriotiski un sirsnīgi svinēta valsts dzimšanas diena

Valcēnieši sveic ģimnāzijas sporta skolotāju Andri Daini 
ar Atzinības raksta saņemšanu

•	Pamatojoties uz Eiroreģiona «Ples-
kava – Livonija» priekšsēdētāja uz-
aicinājumu, komandēt Valkas no-
vada domes priekšsēdētāju Kārli 
Albergu uz biedrības «Eiroreģions 
«Pleskava – Livonija»» prezidija sa-
nāksmi 2011.gada 27. – 28.oktobrī 
Pleskavā.
•	Lai nodrošinātu projekta «Valkas 
novada, Kārķu ciema ūdenssaim-
niecības attīstība» īstenošanu, ņemt 
aizņēmumu Ls 324 551,98 (trīs simti 
divdesmit četri tūkstoši pieci simti 
piecdes-mit viens lats un 98 santīmi), 
tajā skaitā pa gadiem 2011.gadā – Ls 
141 289,18 un 2012.gadā – Ls 183 
262,80 vai ekvivalentu summu EUR 
apmērā no LR Valsts kases ar atlikto 
aizņēmuma atmaksu.
•	Lai veicinātu vides sakārtošanu 
un atkritumu apsaimniekošanu, 
Valkas novada domes Pilsētas teri-
torijas apsaimniekošanas nodaļai ir 
nepieciešams iegādāties jaunu trak-
toru. Tā kā traktors tiks izmantots 
atkritumu apsaimniekošanai, pie-
šķirt traktora iegādei Ls 12 389,34 
(divpadsmit tūkstoši trīs simti as-
toņdesmit deviņi lati un 34 santīmi) 
no dabas resursa nodokļa ieņē-
mumiem.
•	Izstrādāt un iesniegt Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda 3.6.2.1. 
aktivitātei «Atbalsts novadu paš-
valdību kompleksai attīstībai» pro-
jekta iesniegumu «Ielu rekonstruk-
cija Valkas pilsētā uzņēmējdar-
bības veicināšanai novadā». Kopējā 
projekta attiecināmo izmaksu sum-
ma – Ls 447 076,47, tai skaitā ERAF 
līdzfinansējums ir 85% jeb Ls 380 
015,00.
•	Apstiprināt Valkas novada domes 
administratīvās ēkas Beverīnas ielā 
3 sēžu zāles nomas maksu 5,74 Ls/
stundā bez PVN.
•	Apstiprināt Ideju konkursa par 
Vijciema pagasta ģerboņa skici uz-
varētāju Mārtiņu Vītolu.

Šī gada 3. novembrī notika kārtējais Valkas no-
vada un Valgas apriņķa pašvaldību darbinieku 
pieredzes apmaiņas brauciens. Šoreiz Valgas, Kar-
ulas, Hummuli, Sangastes un Otepes pašvaldību 
darbinieki tika laipni uzņemti Valkas novadā. 

Diena sākās ar sanāksmi Valkas novada domē, 
kur tika pārrunāti šajā dienā apmeklējamie objekti. 
Kā pirmais tika parādīta Valkas Mākslas skola, kur 
zinības gūst vairāk kā simts bērnu un jauniešu ne 
tikai no Valkas novada, bet arī no Igaunijas pilsētas 
Valgas. Mākslas skola šajā gadā savu darbību uzsāka 
jaunās, renovētās telpās, par ko tās audzēkņiem un 
darbiniekiem ir prieks un lielāka degsme strādāt.  

Otrs objekts, ar ko lepojas Valkas pilsēta, ir jau-
nie dabaszinību kabineti Valkas ģimnāzijā. Tie tika 
uzlaboti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
projekta palīdzību un šobrīd ir aprīkoti ar jaunākajām 
tehnoloģijām – interaktīvām tāfelēm, dažādiem pre-
perātiem un rīkiem eksperimentu veikšanai. Līdz ar 
to, skola var nodrošināt pilnvērtīgāku apgūstamo 
mācību priekšmetu izziņu, jo skolēniem ir iespēja 
visu izmēģināt arī praktiski.

Pašlaik apjomīgākais projekts Valkas pilsētā ir tran-
zītmaršruta ielu rekonstrukcija, kurā veic pamatīgus 
ielu pārbūves darbus. Pilsētā ir uzstādīti vairāki luk-
sofori, kā arī 216 LED apgaismojuma laternas.

Pieredzes apmaiņas braucienā tika apmeklēta 
arī Vijciema pagasta pārvalde, kurā visi kopīgi 
apskatīja Vijciema luterāņu baznīcu, nesen atklāto 

sporta halli, kas būvēta un aprīkota par 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projekta līdzekļiem, 
kā arī Vijciema čiekurkalti, kas ir viena 
no vecākajām Latvijā. Dienas noslēgumā 
tika apskatīts arī  jaunais Saieta nams 
Lugažu muiža, kur šobrīd tiek rīkoti 
daudz un dažādi saviesīgi pasākumi un 
organizēti interešu izglītības pulciņi, kā, 
piemēram, amatieru teātris.

Pēc tikšanās Valgas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Kalevs Härk atzīst, ka 
Valkas pilsētas un apkārtējo pagastu 
apvienošana vienā pašvaldībā ir de-
vusi labumu. Vienotas infrastruktūras 
pārvalde ir pārdomātāka, aptver lielāka 
iedzīvotāju skaita intereses un ir ilgt-
spējīgāka. 

Dace Priedīte,
Alberta koledžas 2.kursa studente, 

praktikante Valkas novada domē 

Valgas apriņķa pašvaldību darbinieki iepazīst Valkas novadu

Saskaņā ar novada domes 27.oktobra 
lēmumu, Atzinības rakstus saņēma:

•	 Jānis Ziemiņš, saimniecībā audzē Latvi-
jas tumšgalves šķirnes aitas – par sekmīgu 
darbību lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētisko resursu saglabāšanas pro-
grammā; 
•	 Ilze Vehi, Ērģemes pamatskolas skolotāja 
– par iniciatīvu mācību un audzināšanas 
darba uzlabošanā, veiksmīgu speciālās 
izglītības programmu īstenošanu un 
atbalsta pasākumu organizēšanu Ēr-
ģemes pamatskolā; 
•	 Valkas Mākslas skola – par ieguldījumu 
novada mākslas vides veidošanā; 
•	 Rūta Kārkliņa, Valkas pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļas strādniece – par 
godprātīgu un rūpīgu darba pienākumu 
veikšanu; 
•	 Andris Dainis, Valkas ģimnāzijas sporta 
skolotājs, sporta zāles pārzinis – par 
ieguldījumu sporta attīstībā un gū-

tajiem sasniegumiem sportā; 
•	 Sandra Balkāja, individuālā šūšanas uz-
ņēmuma «Skroderis» īpašniece – par ie-
guldījumu novada attīstībā, izveidojot 
veiksmīgu uzņēmējdarbību un par sa-
biedrisko pasākumu atbalstīšanu; 
•	 Aivars Cekuls, Kārķu pagasta pārvaldes 
vadītājs – par ieguldīto darbu Kārķu pa-
gasta veiksmīgā attīstībā; 
•	 Inese Gaile, pirmskolas izglītības iestā-
des «Pasaciņa» audzinātāja – par ilggadīgu, 
profesionālu darba pienākumu veik-
šanu; 
•	 Vineta Barviķe, Valkas pamatskolas sko-
lotāja – par godprātīgu, radošu darbu, 
veicot Valkas pamatskolas bibliotēkas 
vadītājas pienākumus; 
•	 Elga Bavina, Valkas pamatskolas sko-
lotāja – par ilggadīgu, godprātīgu, ra-
došu darbu mācību un audzināšanas 
procesa organizēšanā un nodroši-
nāšanā. 

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs  iepazīstina igauņu 
kolēģus ar pieredzes brauciena programmu

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
Valkā
2011.gada 29.septembrī Nr.19

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes

2011.gada 29.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10,33. §.)

Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.10 «Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 

Valkas novada pašvaldībā»

Izdoti pamatojoties uz likuma 
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25.panta 1.daļu  

un «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma» 
35.panta 5.daļu

1.	Izdarīt grozījumu Valkas Novada domes 2010.gada 
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 «Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts Valkas novada pašvaldībā» izsakot 17.3.apakšpunktu 
šādā redakcijā:
«17.3. vientuļam pensionāram/invalīdam, ja viņa ienākumi 
mēnesī nepārsniedz Ls 144,00 – 40 lati gadā.»
2.	Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis».

Valkas novada domes priekšsēdētājs K.Albergs

Valkas novada 
novembra sēdes lēmumi

•	Lai nodrošinātu projekta «Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Valkā, II kārta» īstenošanu, ņemt 
aizņēmumu Ls 2 190 943.43 (divi 
miljoni viens simts deviņdesmit 
tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs 
lati 43 santīmi) pa gadiem 2011.gadā 
Ls 468 194,34, 2012.gadā – Ls 1 446 
918,90, 2013.gadā – LVL 275 830,19 
apmērā no LR Valsts kases ar atlikto 
aizņēmuma atmaksu.
•	2011.gada 28.aprīlī Valkas novada 
dome pieņēma lēmumu «Par sa-
biedrības ar ierobežotu atbildību 
«Valkas TV-5» darbības izbeigšanu», 
ar kuru tika nolemts izbeigt tās 
darbību un uzsākt likvidāciju. No-
vembra domes sēdē nolemts ap-
stiprināt sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību «Valkas TV-5», reģ.Nr. 
44103009466, juridiskā adrese Raiņa 
iela 18-60, Valka, Valkas novads, LV-
4701, slēguma finanšu pārskatu un 
mantas sadales plānu.
•	Apstiprināt Valkas novada domes 
2011.gada 21.novembra rīkojumu 
Nr.103-v – komandēt domes priekš-
sēdētāju Kārli Albergu uz Dvīņu 
pilsētu asociācijas ikgadējo sanāksmi 
2011.gada 22. – 23.novembrī Narvā, 
Igaunijā.
•	Atļaut SIA «Valkas pilsētas tir-
gus» organizēt ielu un izbraukuma 
tirdzniecību 2012.gadā Valkā seko-
jošos datumos:
– janvārī – 19., 20., 21.;
– februārī – 23., 24., 25.;
– martā - 22., 23., 24.;
– aprīlī – 26., 27., 28.;
– maijā – 24., 25., 26.;
– jūnijā – 28., 29., 30.
•	Pamatojoties uz iesniegtiem ie-
sniegumiem dzīvokļu palīdzības 
jautājumos un ņemot vērā Valkas 
novada domes Dzīvokļu komisijas 
2011.gada 14.novembra sēdes lēmu-
mu, piešķirt 5 ģimenēm dzīvokļus. 
•	Atļaut SIA «ALU METALS», reģ.
Nr.40103190944, juridiskā adrese: 
Bērzaunes iela 10, Rīga, nodarboties 
ar metāllūžņu iepirkšanu Valkā, 
Meža ielā 4B. 

Valkas novada domes 
oktobra sēdes lēmumi
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Par pieslēgšanos jaunizbūvētiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
liem Valkā

Valkas pilsētas apvedceļa rajonā: 
Zemgales, Burtnieku, Parka (posmā 
no Parka – Tērauda ielu krustojuma 
līdz Parka 10), Tērauda (posmā no 
Burtnieku – Tērauda ielu krustojuma 
līdz Tērauda 13), Raiņa (posmā no 
Raiņa – Blaumaņa ielu krustojuma līdz 
Raiņa 84) un Apvienības (Apvienības 
– Parka ielu krustojumā), Rīgas (posmā 
no Rīgas – Valmieras ielu krustojuma 
līdz Rīgas 90), Dārza, Purva, Cimzes, 
Lauku, Valmieras, Valdemāra, Muze-
ja, Vienības gatvē, Blaumaņa (posmā 
no Blaumaņa – Raiņa ielu krustojuma 
līdz Blaumaņa – Līvu ielu krustojum-
am), Zaļā, Mālu, P.Radziņa, Jaunā un 
Līvu ielās ūdensapgādes un kana-
lizācijas caurules ir izbūvētas un pār-
baudītas, tās ir darba kārtībā. 

Aicinām Valkas iedzīvotājus veikt 
pieslēgšanās darbus pie jaunizbū-
vētiem tīkliem (tīklu pievadu vietām) 
un izmantot centralizētās ūdensap-
gādes un kanalizācijas pakalpojumus. 

Pieslēgšanās maģistrālajiem ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīkliem jā-
veic atbilstoši 1997.gada 1.aprīļa Min-
istru kabineta noteikumu Nr.112 
«Vispārīgie būvnoteikumi» apakš-
nodaļas 3.2.2 Vienkāršotā inženiertīklu 
pievadu un iekšējo inženiertīklu iz-
būve, rekonstrukcija vai renovācija 
(apakšnodaļa MK 26.06.2007. noteikumu 
Nr.420 redakcijā, ar grozījumiem 
24.05.2011.).

1.	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
pievada izbūves ierosinātājs (turpmāk 
tekstā – pievadu izbūves ierosinātājs 
– «mājas īpašnieks vai pilnvarotā 
persona»), Valkas novada domes 
Ūdensapgādes un kanalizācijas no-
daļā (Valkā, Rūjienas ielā 3E, tālrunis 
64723402) bez maksas saņem tehni-
skos noteikumus inženiertīklu pievadu 
izbūvei. Lai tos saņemtu, jāiesniedz 
īpašumu apliecinošu dokumentu ko-
pija un zemes gabala robežu plāns vai 
situācijas plāns. 

2. Pievadu izbūves ierosinātājam 
jāvienojas ar projektētāju par Vien-
kāršotās inženiertīklu pievada teh-
niskās shēmas izstrādi (3 eksemplā-
ros), saskaņā ar tehnisko noteikumu 
un normatīvo aktu prasībām. 

3. Tehniskajai shēmai ir šādas daļas: 
a) īpašuma tiesības apliecinošo do-

kumentu kopijas; 
b) paskaidrojuma raksts, kam ne-

pieciešamības gadījumā pievienojami 
aprēķini; 

c) projektētāja parakstīts inženiertīk-
lu pievada novietojuma attēlojums 
mērogā M 1:250 – M 1:1000 situācijas 
plānā vai topogrāfiskajā plānā.

4. Projektētājs saskaņo Vienkāršotās 
inženiertīklu pievada tehniskās shē-
mas ar izbūves ierosinātāju, Valkas 
novada domes Ūdensapgādes un 
kanalizācijas nodaļu un citiem in-
ženiertīklu turētājiem (elektrotīkli – 
A/S «Sadales tīkls» Ziemeļu reģions, 
tālrunis – 64710750, sakari – SIA «Lat-
telecom», tālrunis 64723030) un (citām) 
trešajām personām, kuru īpašuma tie-

sības tiek skartas.
5. Izstrādāto Vienkāršotās inže-

niertīklu pievada tehniskās shēmas 
pievadu izbūves ierosinātājs (vai 
projektētājs) iesniedz Valkas novada 
būvvaldē (Semināra ielā 9, Valkā, 
tālrunis 64707491). Būvvalde to izskata 
un 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu 
par plānotās izbūves akceptēšanu vai 
sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. 
Būvvalde ir tiesīga noteikt papildu 
nosacījumus plānotās izbūves veik-
šanai, atbilstoši pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem. 

6. Ja inženiertīklu izbūve nav uz-
sākta, saskaņotās tehniskās shēmas 
derīguma termiņš ir 1 gads.

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas, pie-
vadu izbūves ierosinātajam, Valkas 
novada domē (Semināra ielā 29, Valkā, 
tālrunis 64722203), jāsaņem rakšanas 
darbu atļauja (bez maksas). Atļaujas 
saņemšanai jāuzrāda būvvaldē akcep-
tētā inženiertīklu pievadu izbūves 
shēma. 

8. Izbūvētos inženiertīklu pievadus 
ekspluatācijā pieņem Valkas novada 
domes Ūdensapgādes un kanalizācijas 
nodaļa, izsniedzot atzinumu par in-
ženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

9. Uz ūdens ievadiem ēkās, mājās, 
objektos obligāti jāuzstāda Latvijas 
Republikā sertificēti ūdens patēriņa 
skaitītāji. Ūdens patēriņa mērītājs jā-
izbūvē pagraba telpās vai citur brīvi 
un ērti pieejamā vietā, nodrošinot pie-
tiekamu apgaismojumu un aizsar-
dzību pret tā aizsalšanu. Pirms ūdens 
patēriņa skaitītāja jāierīko ūdens no-

slēdzējs, ventilis, aizbīdnis. Par ūdens 
patēriņa mērītāja derīguma termiņu 
uzskatāms tā verificēšanas datums. 

10. Pēc inženiertīklu pievadu izbūves 
pabeigšanas, inženiertīklu izbūves ie-
rosinātājs ir tiesīgs uzsākt pievada 
ekspluatāciju, ja Ūdensapgādes un ka-
nalizācijas nodaļa ir izsniegusi atzinu-
mu par inženiertīklu pievada gatavību 
ekspluatācijai un starp pakalpojumu 
sniedzēju un abonentu ir noslēgts 
līgums «Par ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumiem» par 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā 
ar kuru pakalpojumu sniedzējs sniedz 
pakalpojumus konkrētam abonemen-
tam, kurš ir atbildīgs par saņemto 
pakalpojumu samaksu un līguma no-
sacījumu izpildi. 

11. Līguma noslēgšanas brīdī ar aktu 
tiek nofiksēti ūdens patēriņa skaitītāja 
rādījumi un noplombēts ūdens pa-
tēriņa skaitītājs.  

Atgādinām, ka zemes īpašniekam 
patstāvīgi, par saviem finanšu lī-
dzekļiem jāpieslēdzas jaunizbūvē-
tiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem!

Papildus informācija 
Projekta «Ūdenssaimniecības pakal-

pojumu attīstība Valkā, II kārta» koor-
dinators Eduards Ivļevs, tālr. 64722236; 
26128051.

Informācija Valkas pilsētas iedzīvotājiem

Projekta vadītājs, novada domes iz-
pilddirektors Guntis Bašķis pateicās 
visiem, kuri strādāja pie projekta: 
«Bija viegli strādāt, jo bija laba koman-
da – gan būvnieki, gan būvuzraugi, 
gan ceļu projektētāji. Tāpēc vienmēr 
spējām rast konstruktīvu risinājumu 
visām nepieciešamajām izmaiņām un 
problēmām, kas radās darba gaitā.Pa-
teicoties šim projektam, beidzot ir pie-
pildījies daudzu valcēniešu sapnis – 
tranzītceļš no pilsētas centra ir novir-
zīts uz pilsētas nomali un rūpniecisko 
rajonu».

Daži projekta tehniskie rādītāji: re-
konstruētas 4,7 km tranzīta maršruta 
ielas, to platums 7.5 – 8 m, asfalts ie-
lām – 2 kārtās un 12 cm biezumā, no-
brauktuves un laukumi 8 cm biezumā, 
kopējā virskārtas platība 52 500 m2, 
apmales – kopā 16 200 m, bruģakmens 
– 14 300 m2, caurules (caurtekas, dre-
nāža, lietus kanalizācija) – 7800 m, da-
žādas akas – 300, apgaismojuma LED 
lampas – 216, žogi – 800 m, marķēju-
ma līnijas – 2500 m2, autobusu pietu-
ras – 8, luksofori – 4 krustojumi, ceļa 
zīmes – 264, drošības barjeras – 1020 
m, gājēju barjeras – 1940 m, logu no-
maiņa, sakaru komunikāciju un EPL 
izbūve. Tilts – garums 20 m, platums 8 
m, betons – 366 m3, stiegrojums – 50 t.

2010.gada 23.februārī Valkas nova-
da dome parakstīja vienošanos par 
Eiropas Savienības Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) projekta 
«Tranzīta maršruta ielu rekonstrukci-
ja Valkas pilsētā» Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/
APIA/SM/002 īstenošanu. Projekts ir 
atbalstīts ERAF 3.2.1.2. aktivitātes 
«Tranzītielu sakārtošana pilsētu teri-
torijās» ietvaros. Projekta mērķis bija 
– radīt komfortablu un drošu satiksmi 
Valkas pilsētas tranzītielās. Projekta 
kopējās plānotās izmaksas ir 499 
8206,29 LVL, projekta attiecināmās iz-
maksas ir 4 000 891 LVL, ERAF finan-
sējums – 3 400 757,35 LVL kas ir 85% 
no attiecināmām izmaksām. Valsts 
budžeta dotācija ir ne vairāk kā 240 

053,45 LVL vai 6% un pašvaldības 
līdzfinansējums 360 080,20 LVL vai 
9%.

Tranzīta maršruta ielu rekonstruk-
cijas darbus Valkas pilsētā pa Zemga-
les, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rū-
jienas ielām veica ceļu būvniecības 
firma (CBF) SIA «Binders», līgumcena 
3 109 927 LVL (bez PVN), ar PVN 
3 763 011,88 LVL. ERAF finansējums 
– 3 198 560 LVL, kas ir 85% no attieci-
nāmām izmaksām. Valsts budžeta do-
tācija ir ne vairāk kā 225 780,71 LVL 
vai 6% un pašvaldības līdzfinansē-
jums 338 671,07 LVL vai 9%. Autoruz-
raudzību projektā veica projektēšanas 
konsultatīvā firma – akciju sabiedrība 
«Ceļuprojekts» par 25 376 LVL. Būv-
uzraudzību projektā veica SIA «PRO 
VIA», kopsumma 33 846,12 LVL. Kopā 
pašvaldības līdzfinansējums 397 893 
LVL. Tehniskie projekti tika izstrādāti 
2008. – 2009.gadā, ielu rekonstrukcijas 
projektu izstrādāja projektēšanas kon-
sultatīvā firma – akciju sabiedrība 
«Ceļuprojekts» par 69 620 Ls un Rīgas 
– Zemgales ielu krustojuma rekons-
trukcijas tehnisko projektu SIA «Ceļu-
komforts» par 10 150 LVL. 2011.gadā 
tika veikta Rīgas – Zemgales ielu krus-
tojuma tehniskā projekta aktualizēša-
na.

CBF «Binders» nosolītā līgumcena 
bija zemāka kā projektā plānots un 
Valkas novada dome LR Satiksmes 
ministrijai iesniedza grozījumus pro-
jektā, ar mērķi izmantot visu piešķirto 
finansējumu. Tika pieprasīts atļaut iz-
mantot atlikušo finansējumu Rīgas un 
Zemgales ielu krustojuma rekons-
trukcijai. Krustojuma rekonstrukcijas 
darbus veic SIA «Limbažu ceļi» un 
darbus plānots pabeigt līdz 2012.gada 
30.jūnijam. Kopsumma 351 564,47 
LVL. Krustojuma būvuzraudzību veic 
SIA «PRO VIA», bet autoruzraudzību 
– SIA «Ceļukomforts». 

Dažādas, ar ceļiem saistītas latviešu 
parunas bija apkopojuši Valkas pilsē-
tas dziesmu draugu kopas «Nāburgi» 
dalībnieki, kuri pasākumu kuplināja 

arī ar savām dziesmām. «Ja kaut kas 
nenotiek tā, kā vajag, ir tikai divi vari-
anti: vai nu tiek pārbaudīta mūsu pa-
cietība, vai arī ir jādodas pa citu ceļu». 
Attiecībā uz jauno tranzītmaršrutu, 
ceļš un izvēlētais mērķis bija parei-

zais, tika pārbaudīta tikai mūsu pacie-
tība. Brauksim lēnām par tiltu drau-
gi! 

Gunta Smane, 
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja

Pabeigta tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija 
 Turpinājums no 1.lpp.

Jauno asfaltu iemēģina vietējie motobraucēji

Projekta realizētāji un viesi ir priecīgi par darba rezultātu



Gada noslēdzošais mēnesis – decem-
bris – Valkas ģimnāzijā jau tradicionāli ir 
viens no rosīgākajiem mēnešiem – čakli 
jāmācās, jārotā skola, jāgatavo priekš-
nesumi.

Arī šī gada nogalē Valkas ģimnāzijā 
Adventes un Ziemassvētku laikā notiks 
jauki un rosīgi pasākumi.

2.decembrī skolēnu rīkotajā Adventes 
ieskaņas koncertā, uz kuru aicināti arī 
skolotāji - seniori (kuri strādājuši Valkas 
ģimnāzijā un Valkas 1.vidusskolā), virmos 
emocijas, deja, mūzika, dzeja un brīnumi. 
Skolā būs savs Ķēniņš, kurš mēģinās iz-
prast, kas ir Advente un Ziemassvētki.

No Adventes koncerta 2.decembrī uz 
Lielo skolas Ziemassvētku pasākumu 
22.decembrī tiks veidots «Gaismas tilts», 
kas būs kā laba vēlējumi, ko klases nodos 
viena otrai. Skolā rotājumus, lielas un 
mazas zvaigznes, veidos skolēni un sko-
lotāji kopīgi.

Lielais skolas Ziemassvētku pasākums 
22.decembra vakarā tiks veidots, pulēts 
un posts kā «Pieņemšana pie ķēniņa», kad 
no dažādām pasaules malām nāks cit-
zemju labie sūtņi un nesīs Ziemassvētku 
brīnumu un patiesību. Tie būs klašu 
priekšnesumi, kuros katra klase pēc brīvas 
gribas varēs rādīt un stāstīt visu, ko sirds 
kāro Ziemassvētku priekšvakarā. 

23.decembrī jau skolas tradicionālajā 
Baltajā līnijā starp dziesmās un svētku 
uzrunām tiks godināti skolēni par labiem 
sasniegumiem mācībās un par radošumu 
ārpusstundu aktivitātēs.

Ķēniņa valstības brīnumi turpināsies 
29.decembrī pieņemšanā pie skolas direk-
tores Lilitas Kreicbergas. Tad visiem ai-
cinātiem viesiem notiks balle kopā ar seno 
deju grupu «Ballare».

Informāciju sagatavoja Valkas 
ģimnāzijas skolotājas 

Andriga Lozda un Una Grāve
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Piektdien, 16.decembrī plkst. 
18.00 Valkas novada Bērnu un 
jauniešu centrā «Mice» (Valkā, 
Semināra ielā 27) notiks Valkas 
novada «Sporta laureāts 2011» 
noslēguma pasākums ar laureātu 
apbalvošanu. 

Nominācijām izvirzītie sportisti 
un kolektīvi ir:
1.	 Ilmārs Zaļais – Starptautiskā 
Tartu maratona skrituļslidošanā 
uzvarētājs V-70+ grupā, Latvijas 
Pašvaldību sporta veterānu (se-
nioru) 48.sporta spēļu uzvarētājs 
distanču slēpošanā 2.5 km distan-
cē V-70+ grupā, 2.vietas ieguvējs 
Jūrmalas starptautiskajā maratonā 
skrituļslidošanā V-50+ grupā. 
2.	 Andris Dainis – Starptautiskā 
Tartu maratona uzvarētājs četrcī-
ņā V-60+ grupā, Latvijas Pašvaldī-
bu sporta veterānu (senioru) 
48.sporta spēļu uzvarētājs distan-
ču slēpošanā 5 km distancē un pa-
vasara krosā 3 km distancē V-60+ 
grupā.
3.	 Aija Lāce – Latvijas Pašvaldību 
sporta veterānu (senioru) 48.spor-
ta spēļu uzvarētāja distanču slē-
pošanā 2,5 km distancē S-55+ gru-
pā.
4.	 Astrīda Kalniņa – Latvijas Paš-
valdību sporta veterānu (senioru) 
48.sporta spēļu uzvarētāja lodes 
grūšanā telpās,  lodes grūšanā, 
diska un šķēpa mešanā stadionā 
S-75+ grupā.
5.	 Baiba Salzirne – Latvijas Paš-
valdību sporta veterānu (senioru) 
48.sporta spēļu uzvarētāja 100 m 
skrējienā S- 40+ grupā.
6.	 Tālis Auniņš – Latvijas Pašval-
dību sporta veterānu (senioru) 48.
sporta spēļu uzvarētājs 60 m skrē-
jienā telpās un 100m skrējienā sta-
dionā V-55+ grupā.
7.	 Anta Mincāne – Latvija Pašval-
dību sporta veterānu (senioru) 
48.sporta spēļu uzvarētāja 800 m 
un 3000 m skrējienos telpās S-55+ 
grupā.
8.	 Mudīte Gerke – Latvijas Paš-
valdību sporta veterānu (senioru) 
48.sporta spēļu uzvarētāja 100 m 
skrējienā S-50+ grupā.
9.	 Ēriks Ūdris – Latvijas čempi-
ons pagarinātājā distancē orientē-
šanas sportā V-45+ grupā.
10.	 Kristaps Ozoliņš – Eiropas 
čempionātā finālā-challeng.– 3.
vieta, cruisers – 2.vieta, Pasaules 
čempionātā – 6.vieta.
11.	 Klāvs Bošs – Latvijas Jaunat-
nes ziemas olimpiādē – 1.vieta 
333m, 2.vieta – 800 m šorttrekā.
12.	 Kristiāns Kalniņš – Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē – 3.vieta 
500m šorttrekā.
13.	 Igors Lisovskis – Latvijas 
čempionātā vieglatlētikā 1.vieta 
2000m skrējienā.
14.	 Artūrs Meirēns – Latvijas 
ziemas čempionātā vieglatlētikā 
lodes grūšanā – 2.vieta, Latvijas 
čempionātā vasarā šķēpa mešanā 
– 3.vieta, Eiropas skolēnu spēlēs 
Čehijā – 1.vieta šķēpa mešanā.

15.	 Klāvs Karlsons – Latvijas 
ziemas čempionātā 1.vieta – augst-
lēkšanā, Baltijas valstu U-18 sa-
censībās Viļņā – 5.vieta augstlēk-
šanā, Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
– 1.vieta augstlēkšanā, Eiropas 
Jaunatnes olimpiskajā festivālā 
Trapzonā (Turcijā) 15.vieta augst-
lēkšanā, Baltijas valstu U-18 sa-
censībās Viļņā – 3.vieta augstlēk-
šanā.
16.	 Mārtiņš Strazdiņš – Latvijas 
jaunatnes olimpiādē – 3.vieta šķē-
pa mešanā.
17.	 Agnese Briede – Latvijas 
čempionātā juniorēm septiņcīņā – 
3.vieta.
18.	 Liene Krieviņa – Latvijas zie-
mas čempionātā – 1.vieta diska 
mešanā.
19.	 Sandis Skrodelis – Latvijas 
čempionātā – 3.vieta 2000 m ka-
vēkļu skrējienā.
20.	 Roberts Priste – Latvijas zie-
mas čempionātā – 3.vieta augst-
lēkšanā, 3.vieta 60 m barjerskrējie-
nā, Latvijas čempionātā – 3.vieta 
110 m barjerskrējienā.
21.	 Viktors Volkovs – Starptau-
tiskajās sacensībās vieglatlētikā 
Veru (Igaunija) – 3.vieta 1000 m 
skrējienā.
22.	 Linda Puriņa – Latvijas čem-
pionātā – 1.vieta augstlēkšanā.
23.	 Georgs Karlauskis – Starp-
tautiskās sacensībās vieglatlētikā 
«Valmieras spēles» – 3.vieta bum-
biņas mešanā.
24.	 Sabīna Djačenko – Latvijas 
republikas 64.skolēnu spartakiādē 
pavasara krosā – 1.vieta 1000 m 
distancē. 
25.	 Dāvis Lozda – Latvijas Jau-
natnes olimpiādē – 3.vieta indivi-
duāli, 3.vieta – MIX (jauktā pārī), 
3.vieta – dubultspēlē.

Treneri:
1.	 Leons Peļņa – audzēkņi: Klāvs 
Karlsons, Mārtiņš Strazdiņš, Lin-
da Puriņa.
2.	 Kārlis Pētersons – audzēknis 
Artūrs Meirēns.
3.	 Mudīte Gerke – audzēkņi: 
Igors Lisovskis, Agnese Briede, 
Liene Krieviņa, Sandis Skrodelis, 
Roberts Priste.
4.	 Lija Krūkliņa – audzēkņi: Ag-
nese Briede, Liene Krieviņa, San-
dis Skrodelis, Roberts Priste
5.	 Salvis Lozda – audzēknis Dā-
vis Lozda.

Komandas:
1.	 Valkas ģimnāzija – Latvijas re-
publikas 64.skolēnu spartakiāde 
pavasara krosā – 1.vieta 4.grupā.
2.	 Valkas pamatskola – Latvijas 
republikas 64.skolēnu spartakiāde 
pavasara  krosā – 3.vieta 2.grupā.

Par mūža ieguldījumu 
sporta attīstībā:

Anita Skrastiņa – sporta tiesnese.
Nadežda Blūma,

Valkas novada domes 
sporta speciāliste 

Veiksmīgi noris orientēšanās 
sacensības ANTIKOMPASS 2011

Jaukā rudens dienā, pēc svētkiem – 
19. novembrī Vijciema pagastā pirmo 
reizi norisinājās netradicionālās orien-
tēšanās sacensības «ANTIKOMPASS 
2011», ko organizēja Vijciema Jauniešu 
dome sadarbībā ar Valkas novada Tū-
risma Informācijas biroju .

Pasākums norisinājās pirmo reizi, taču 
organizatori plāno to ieviest kā ikgadēju 
tradīciju Valkas novadā. 

Pasākumā piedalījās piecas komandas, 
katrā komandā četri dalībnieki. Ko-
mandām bija jāatrod 10 kontrolpunkti 
Vijciema pagasta teritorijā, pieci no tiem 
bija fotopunkti, otri pieci – kontrolpunkti 
ar uzdevumiem. Kopējais distances gar-
ums, kas jāveic dalībniekiem, bija aptu-
veni pieci kilometri.

Visātrāk finišā atgriezās komanda 
«Peņģi» – 48 minūtes, bet komanda «Vin-
nijs Pūks un viņa draugi» ar ātrumu 
neizcēlās, distanci pieveicot 1 stundā un 

13 minūtēs. Taču šoreiz ātrums nebija 
noteicošais, jo tas sastādīja tikai 1/11 daļu 
no kopējā punktu skaita, svarīgākais bija 
arī parādīt labus rezultātus uzdevumu 
veikšanā – jautājumu viktorīna par Vijci-
emu, labirintā utml.

1.vieta – «Noņēmēji»; 
2.vieta – «Vinnijs Pūks un viņa draugi»;
3.vieta – «Circeņi»;
4.vieta –«Dzirkstelīte»;
5.vieta – «Peņģi».
Pateicības raksts – Jurim Kalniņam un 

Ralfam Irbem.
 Pasākuma noslēgumā visi interesenti 

un dalībnieki tika cienāti ar Jauniešu 
domes sarūpēto zupu un siltu tēju. Vijci-
ema Jauniešu dome saka lielu paldies 
visiem dalībniekiem, organizatoriem un 
interesentiem un tiekamies nākošgad 
«ANTIKOMPASS 2012»!

Valkas novada tūrisma informācijas 
biroja vadītāja Liene Bērziņa

Valkas novada 
«Sporta laureāts 2011»

Nav nekā līdzīga baltajam brīnumam,
Debess ko dāvina mums.
Vai lai šai dienā – 
Tik skaistā un mirdzošā –

 (G.Micāne)

Ērģemes pagastā
Ivaru Vilisteru  03.12.
Vili Feldhānu  08.12.
Induli Vaļģi  10.12.
Hildu Kreili  11.12.
Gaidu Soku  12.12.

Kārķu pagastā
Jāni Mežuli   01.12.
Juri Šmitu   03.12.
Ināru Jautrīti Kārkliņu 12.12.
Aldoni Garozu   12.12.
Sandru Supi  18.12.

Josifu Kurjanoviču 20.12.
Mārīti Meļņiku  24.12.

Valkas pagastā
Ņinu Noviku  13.12. 
Lidiju Skuinu  15.12.
Laimonu Ķikutu 17.12. 

Vijciema pagastā
Ainu Pakalni  08.12.
Silviju Berkoldi 17.12.
Ati Lauciņu   23.12.
Māri Kangro  28.12.

Zvārtavas pagastā
Daigu Kauliņu 01.12.
Inesi Brolīti 15.12.
Hertu Teteri 16.12.

Valkas novada dome

Sveicam apaļo gadu jubilārus 
Valkas novada pagastos!

2.decembrī pulksten 14.00 Kār-
ķu tautas nama zālē notiks ie-
dzīvotāju sapulce. Kārķos parasti 
vairākas reizes gadā tiek organizētas 
iedzīvotāju sapulces par iedzī-
votājiem interesējošiem un aktu-
āliem jautājumiem.

Šoreiz sapulcē paredzēts informēt 
par ūdenssaimniecības projekta gai-
tu, uzaicināti arī novada domes 
vadība, deputāti, bāriņtiesas un so-
ciālā darba speciālisti, lai pastāstītu 
par aktualitātēm.

«Pastāstīsim par bāriņtiesas funk-
cijām un kompetencēm, par to, kas 
jāzina vecākiem, dodoties strādāt uz 
ārzemēm, par bāriņtiesas sadarbību 

ar citām iestādēm bērna interešu 
aizstāvībā un par vairākiem citiem 
aktuāliem jautājumiem,» informē 
Valkas novada bāriņtiesas locekle 
Daila Cekula. Sapulcē arī piedalīsies 
Valkas novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājs Kārlis Briedis. 

Līdz 2012.gada 10.janvārim paga-
rināts Kārķu pagasta ģerboņu skiču 
konkurss. Sapulcē iedzīvotājiem būs 
iespēja izteikt viedokli par izga-
tavotajām Kārķu ģērboņa skicēm. 
Esiet aktīvi un būsiet gaidīti sa-
pulcē!

Sandra Pilskalne

Organizē iedzīvotāju sapulci

Gaismas laiks Valkas ģimnāzijā



Ar 1.decembri Vidzemes 
slimnīcā daļēji tiek ierobežota 
valsts apmaksāto veselības ap-
rūpes pakalpojumu pieejamība 
– ambulatoro speciālistu pie-
ņemšanas, diagnostiskie iz-
meklējumi un operāciju skaits 
ķirurģiskajā dienas stacionārā. 
Savukārt ar 21.novembri par 
20% ir samazinātas maksas pa-
kalpojumu cenas.

Ņemot vērā iepriekšējo pie-
redzi, – situāciju komentē Vid-
zemes slimnīcas priekšsēdētāja 
Ingūna Liepa, – jau kopš gada 
sākuma sekojām ambulatoro 
pakalpojumu kvotas izpildei. 
Pirmo trīs mēnešu analīze 
parādīja, ka ievērojamu daļu no 
ambulatoro pakalpojumu fi-
nanšu apjoma paņem hemo-
dialīze jeb nieru aizstājterapija. 
Arvien palielinās to pacientu 
skaits, kuriem šī, ik pārdienās 
veicamā procedūra ir akūti 
nepieciešama, un tā ir pielī-
dzināma neatliekamajai pa-
līdzībai, ko valsts mums uzde-
vusi sniegt. Tāpēc jau pavasarī 
Veselības norēķinu centram 
rakstījām vēstuli, kur skaidrojām 
situāciju, prognozējām līdzekļu 
trūkumu uz gada beigām un 
lūdzām palielināt ambulatoro 
pakalpojumu kvotas. Atbilde 
bija – papildus finansējuma ne-
būs, samaziniet pārējo diagnos-
tisko un ambulatoro pakalpoju-
mu apjomu.

Sekojot ieteikumam, ar aprīli 
Vidzemes slimnīcā tika reducēts 
dienas stacionārā veicamo ope-
rāciju skaits. Atšķirībā no citiem 
gadiem, vasarā būtiski nesaruka 
to pacientu daudzums, kuriem 
bija nepieciešama neatliekamā 
medicīniskā palīdzība. Viņu bija 
pat par pusotru, diviem simtiem 
mēnesī vairāk nekā gada sā-
kumā valsts Vidzemes slimnīcai 
bija pielēmusi. Bet rentgens, kar-
diogramma, asins analīzes un 
citi elementārie diagnostiskie 
izmeklējumi, kas nepieciešami, 

lai varētu izlemt, vai šāds pa-
cients ievietojams slimnīcā un 
kurā nodaļā, tiek apmaksāti no 
ambulatoro pakalpojumu maci-
ņa. Pirmo pusgadu slimnīca no-
slēdza ar finanšu pārstrādi par 
vairāk nekā 110 tūkstošiem latu. 
Taču no slimnīcām šovasar pie-
šķirtajiem papildus 12,8 mil-
joniem latu, Vidzemes slimnīcai 
ir iedalīti nepilni 95 tūkstoši 
latu, kas nenosedz pat pirmā 
pusgada pārstrādi.

«Slimnīca no savas puses ir 
izpildījusi līguma nosacījumus 
ar valsti, piešķirtās kvotas esam 
izstrādājuši. Prognozes rāda, ka 
līdz gada beigām valsts ap-
maksāto neatliekamās palīdzī-
bas apjomu būsim pārstrādājuši 
par teju 740 tūkstošiem latu. Vēl 
atlikušais valsts finansējums 
saplānots tā, lai varētu nodro-
šināt valsts apmaksātus pakal-
pojumus bērniem, grūtniecēm 
un onkoloģiskajiem pacientiem, 
kā arī psihiatrijas, narkoloģijas, 
veneroloģijas un ftiziatrijas pa-
cientiem. Taču arī viņiem šos 
pakalpojumus diemžēl varēsim 
sniegt samazinātā apjomā, ar 
gaidīšanu rindā. Pārējiem varam 
piedāvāt tikai maksas pakalpo-
jumus. Lai paplašinātu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību, Vidzemes slimnīcas val-
de, izvērtējot situāciju, ir pie-
ņēmusi lēmumu samazināt 
maksas pakalpojumu cenas par 
20 procentiem,» stāsta I.Liepa.

Ar šā gada 21.novembri 20% 
atlaide tiek piemērota ambula-
torajiem un dienas stacionāra 
medicīniskajiem pakalpojumi-
em, izņemot izmitināšanas pak-
alpojumu un ārsta speciālista 
konsultācijām Vidzemes slim-
nīcas Konsultatīvajā kabinetā 
Bastionā. Lēmums par cenas at-
laidi būs spēkā divus mēnešus, 
līdz nākamā gada 21.janvārim. 
Tad, cerams, būs noslēgts jau-
nais līgums starp Vidzemes 
slimnīcu un Nacionālo veselības 
dienestu un būs zināms valsts 

piešķirtais finansējums ambula-
torajiem un dienas stacionāra 
pakalpojumiem nākamajam ga-
dam. 

Lai iekļautos līguma finanšu 
apjomā, no 1.decembra Vid-
zemes slimnīca ir spiesta noteikt 
vēl vairākus sekundāro veselības 
aprūpes pakalpojuma ierobežo-
jumus. Ievērojami ir samazināts 
stundu skaits valsts apmaksāto 
diagnostisko sirds un asinsvadu 
funkcionālo izmeklējumu veik-
šanai. Valsts apmaksātie ambu-
latorie datortomogrāfiskie un 
ultrasonogrāfiskie, t.sk., ehokar-
diogrāfiskie un asinsvadu iz-
meklējumi tiek veikti 2 stundas 
nedēļā, ar priekšrocību saņemt 
šo izmeklējumu bērniem, grūt-
niecēm un onkoloģiskajiem pa-
cientiem. Ar 1.decembri tiek 
pārtraukta valsts apmaksāto ve-
selības aprūpes pakalpojumu 
sniegšana rehabilitācijas noda-
ļas dienas stacionārā un ambu-
latori. Tāpat ir samazināti valsts 
apmaksāto ambulatoro speciā-
listu pieņemšanas laiki Valmierā 
un Valkā, saglabājot priekšrocī-
bu šos pakalpojumus saņemt 
bērniem, grūtniecēm un onkolo-
ģiskajiem pacientiem.

Kā liecina kolēģi, līdzīgā si-
tuācijā atrodas arī citas re-
ģionālās slimnīcas, atšķiras tikai 
pārstrādes summas. Pakalpoju-
mu apjoma samazināšana ir 
nedraudzīga ne tikai pacien-
tiem, bet grūti pieņemama arī 
mediķiem, kuri var, grib un ir 
gatavi strādāt. Taču šobrīd viņi, 
kā stāvokli nepietiekamā valsts 
finansējuma dēļ raksturo Ķi-
rurģiskās klīnikas vadītājs Ai-
vars Baurovskis, atrodas pie-
spiedu dīkstāvē, kā ar sasietām 
rokām. Bet viņi tāpat kā pacienti 
joprojām cer uz atbildīgo 
institūciju pozitīviem lēmu-
miem, kas mainītu situāciju par 
labu cilvēka veselībai. 

Benita Brila,
Vidzemes slimnīcā
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Šo Valkas novada tūrisma infor-
mācijas birojā iespējams iegādāties 
jaunus suvenīrus – Kārķu pagasta 
tautas muzikanta un komponista 
Daumanta Ķīkuļa nošu un dziesmu 
grāmatu, kā arī nopērkami jauni un 
jauki pārsteigumi no Šoko Pasta un 
Nice Place!

Daumants Ķīkulis ir novadā un arī 
Vidzemē pazīstams tautas muzi-
kants, kura dziesmu pūrā ir 80 kom-
ponētas melodijas. Viņa pirmajā 
dziesmu un nošu grāmatā «Es dzīvo-
ju ar cerībām» ir apkopotas 46 dzies-
mas ar mūzikas autora, kā arī ar 
Guntas Micānes, Skaidrītes Kaldu-
pes, Ārijas Elksnes, Vitālija Lozdas un vairāku citu dzejnie-
ku vārdiem. Grāmatā kā pirmā dziesma ir Daumanta Ķīkuļa 
Dziesma par Kārķiem, kas ir cilvēku iemīļota un kļuvusi par 
Kārķu himnu.

Šoko Pasts ir speciāli iepakota šokolāde, kuru var sūtīt pa 
pastu! Produktu var arī saukt par šokolādes pastkarti, jo tajā 
apvienota pastkartes funkcija un šokolāde. Šoko Pasts iepa-
kojums veidots, lai Jūs varētu uzrakstīt personīgu ziņu, kuru 
trešā persona izlasīt nevar (izņemot sūtītāju un saņēmēju).

Nice Place savos veidotajos suvenīros vēlas parādīt Latvi-
ju tādu, kāda tā šķiet mums pašiem – ar tās dažādo dabu, 
dažādajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem, dažādajām lietām un 
daudzām interesantām, skaistām un jaukām vietām.

Pašlaik Valkas tūrisma informācijas birojā ir pieejamas šo-
kolādes ar Ziemassvētku un ikdienas dizainiem, kas pār-
steigs Jūsu mīļos svētkos un Nice Place latviski suvenīri - sā-
kot ar grāmatzīmēm un krūzīšu paliktņiem, beidzot ar ka-
lendāriem un blociņiem, kas spēs iepriecināt jebkuru kultū-
ras un tradīciju cienītāju.

Vairāk informācija par šiem produktiem: www.sokopasts 
; www.niceplace.lv

Lai iegādātos suvenīrus, būsiet laipni gaidīti Valkas tūris-
ma informācijas birojā, Rīgas ielā 22, katru darba dienu no 
8.00 – 17.00 (pārtraukums 12.00 –13.00)!

Valkas tūrisma informācijas 
centra vadītāja Liene Bērziņa

Jauni suvenīri Valkas novada 
tūrisma informācijas birojā

LAD ir uzsācis platību maksājumu avansu izmak-
su un no 21.novembra līdz 21.decembrim pieņems 
projektu pieteikumus pasākumā «Lauku saimniecību 
modernizācija»

Jau novembra pirmajā nedēļā LAD uzsāka ES atbalsta 
maksājumu avansu izmaksas. Notiek vienotā platību 
maksājuma (VPM), mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta 
(MLA) un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) 
avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši at-
balsta saņemšanas nosacījumus. 

Šogad Ziemeļvidzemes RLP tika iesniegti 8184 platību 
maksājumu iesniegumi, uzreiz gan jāsaka, ka ne visi 
pieteikumi ir jau noadministrēti, līdz ar to iesniegumi, 
kuri tika iesniegti pēdējā dienā vēl gaida, kad tie tiks 
izskatīti.

VPM tiek maksāts 46 procentu apjomā, kas ir 24,61 
lats par hektāru. MLA atbalsta avanss 70 procentu 
apmērā, mūsu novadā tas ir 28,80 lati par hektāru. BLA 
avanss tiks maksāts 50 procentu apmērā no konkrētās 
BLA likmes . LAD mājas lapā adresē: http://www.lad.
gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/atbalsta-likmes-
2011-gada/ ir pieejama informācija par atbalsta likmēm.  

Ieskatam svarīgākās:

Vienotais platību maksājums 53,50 LVL/ha 
Atdalītais papildu valsts tiešais maksā-
jums par platībām  22,88 LVL/ha 

Atdalītais papildu valsts tiešais maksā-
jums par pienu 19,85 LVL/t 

Atdalītais papildu valsts tiešais maksā-
jums par laukaugu platībām 20,37 LVL/ha 

Atdalītais papildu valsts tiešais maksā-
jums par liellopiem 

35,55 LVL/
dzīvn. 

Pasākuma «Maksājumi lauksaim-
niekiem par nelabvēlīgiem dabas ap-
stākļiem teritorijās, kas nav kalnu te-
ritorijas» atbalsts (2.kat.) 

28,37 LVL/ha 

Pasākuma «Agrovides maksājumi» 
apakšpasākuma «Bioloģiskās daudz-
veidības uzturēšana zālājos» atbalsts 

87,24 LVL/ha 

Pasākuma «Natura 2000 maksājumi 
un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 
2000/60/EK» atbalsts

31,21 LVL/ha 

Pasākuma «Natura 2000 maksājumi 
(meža īpašniekiem)» atbalsts 42,56 LVL/ha 

Savukārt tiem lauksaimniekiem, kuri ir vēl šogad 
domā par savas saimniecības modernizāciju, iegādājoties 
jaunu lauksaimniecības tehniku, ierīkojot  ilggadīgos 
stādījumus, būvējot vai rekonstruējot lauksaimniecības 
būves, ir laiks izstrādāt projektu pieteikumus pa-
sākumam «Lauku saimniecību modernizācija» Projektu 
iesniegumu pieņemšana 11.kārta notiek no 2011.gada 
21.novembra līdz 21.decembrim ar publisko fi-
nansējumu Ziemeļvidzemes RLP LAD  5,6 milj. LVL.

Joprojām saglabāts ir īpašais atbalsts – papildus 10%, 
būvniecības projektiem, kuri tiek realizētai pien-
saimniecības nozarē, arī jaunie lauksaimnieki (līdz 40.
gadiem) saņem papildus 10% pie pamata atbalsta 
likmes. Visiem būvniecības un rekonstrukcijas projekti-
em, kuri tiek realizēti MLA teritorijā papildus atbalsts ir 
10%. Savukārt tehnikas un aprīkojuma iegādes projek-
tiem atbalsta intensitāte līdz 35 000 LVL programmēša-
nas periodā ir 40% + 5% par MLA, bet pārsniedzot 35 
tūkstošu slieksni tiek samazināta uz 25% + 5% par MLA. 
Svarīgi ir zināt, ka tehnikas iegādes projekti ir jārealizē 8 
mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas, bet 
būvniecības un rekonstrukciju projekti 2 gadu laikā. 

Praktiski līdz gada beigām (29.12.2011.) ir atvērts 
pasākuma «Lauksaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšanas» tā daļa, kurā ir paredzēts atbalsts 
mājražotājiem. Kopējais publiskā finansējuma apmērs ir 
1 miljons LVL visā Latvijā. Pasākuma atbalsta intensitāte 
ir 50%. Šī ir lieliska iespēja tiem kuri ir uzsākuši pašu 
saražoto produktu pārstrādi tālākai pārdošanai savā 
saimniecībā sakārtot  un paplašināt ražotni.

Sekojiet līdzi jaunumiem lauksaimniecībā Lauku at-
balsta dienesta mājas lapai www.lad.gov.lv un Zem-
kopības ministrijas lapai www.zm.gov.lv , tāpat arī Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapai 
www.llkc.lv , kur pieejams izdevums lauksaimniekiem 
par jaunumiem «Lauku Lapa» un cita noderīga 
informācija un Valsts lauku tīkla mājas lapai www.lau-
kutikls.lv, kur ir informācija par aktuālo lauksaimniecības 
politikā un iespējām apmeklēt bezmaksas seminārus un 
piedalīties apmācībās. Tāpat abās pēdējās pieminētajās 
interneta lapās var atrast noderīgus rīkus savu zināšanu 
papildināšanai sekojot saitei «Tālmācība», jo tuvojas zi-
ema, kad ir īstais laiks vairāk pievērst uzmanību jaunu 
zināšanu ieguvei.

Jautājiet par jaunumiem lauksaimniekiem arī man
SIA LLKC Valkas nodaļas un Valkas novada Lauku 

attīstības speciāliste Valda Empele: mob.t. 29445406, t. 
64725958, e-pasts: valda.empele@llkc.lv 

Lauksaimnieku zināšanai

Šokolādes pastkarte

Tautas muzikanta Daumanta   
Ķīkuļa dziesmu grāmata

Ierobežota pieejamība valsts 
apmaksātajiem pakalpojumiem
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Koncertos – ballēs būs dzir-
damas gan jaunas, gan vecas 
«Bumeranga» dziesmas, iespē-
ja pakavēties jaukās atmiņās un 
paskatīties videokolāžas par 
piedzīvoto ceturtdaļgadsimta 
garumā. Pasākuma īpašie viesi 
– grupa «Bruģis» no Madonas 
(«Bruģa» studijā daļēji tapa 
«Bumeranga» pēdējais albums). 
Būs arī interesanta atkalapvie-
nošanās – pēc vairāk nekā 10 
gadu pārtraukuma savā pirmajā 
– visspēcīgākajā, sastāvā uz-
stāsies grupa «AAA» – Agris 
Krūms (vēlāk uzsāka solo kar-
jeru deju mūzikas žanrā ar ska-
tuves vārdu Vinnijs) un Andris 
Niklavičs. Grupu «AAA» un 
«Bumerangu» saista visciešākās 
saites, jo kopā spēlēts vairākās 
garās koncertt ūrēs.

«Bumeranga» dalībnieks 

Vents Armands Krauklis stās-
ta: «Atmosfēra jubilejas pasā-
kumos  būs brīva. Koncerta – 
balles apmeklētāji varēs sēdēt 
pie galdiņiem vai arī uzgriezt 
kādu valsi, jo visi tiks aicināti 
dejot visu pasākuma laiku, jau 
no koncerta sākuma».

Biļetes uz koncertu – balli 
Valkā nopērkamas kultūras 
namā pie dežuranta/kasiera 
katru darba dienu no pulksten 
9.00 – 15.00 un 17.00 – 20.00. Iee-
jas biļete uz koncertu – balli 
maksā 4 latus.

Pasākumu informatīvi atbal-
sta: LNT, RADIO 101, PRI-
VĀTĀ DZĪVE, IEVAS STĀSTI, 
LATVIJAS RADIO 2, ZIEMEĻ-
LATVIJA.

Līga Pandalone,
Valkas pilsētas kultūras 

nama pasākumu organizatore

Leģendārajai pilsētas 
kapelai «Bumerangs» – 25!

Pēc divu gadu pārtrauku-
ma, Latvijas publikai atkal būs 
iespēja tikties ar dziedātāju 
Gunāru Kalniņu un viņa iz-
veidoto gospeļkori «GG 
Choir». Pēdējo reizi mūziķis 
Latvijā koncertēja 2010.gada 
Ziemassvētkos, kad kinoteātra 
«Rīga» lielajā zālē notika divi 
G.Kalniņa un gospeļkora kon-
certi. Šoreiz dziedātājam un 
gospeļkorim ar savu koncerts 
ir gods kļūt par pirmajiem 
māksliniekiem atjaunotajā Rī-
gas Biržas ēkā, kur nesen tika 
atklāts Mākslas muzejs «Rīgas 
Birža».

Jau trešo gadu Gunārs Kal-
niņš dzīvo ārpus Latvijas, 
tādēļ ikviena viņa ierašanās 
dzimtenē kļūst par kultūras 
dzīves spilgtu notikumu – 
tāds solās būt arī šī gada 
Ziemassvētku koncerts. Ar 
sava Spānijas menedžmenta 

starpniecību Gunārs pavēstīja: 
«Man ir liels prieks atkal tik-
ties ar Latvijas skatītājiem un 
klausītājiem. Paldies visiem 
tiem, kuri jau ir iegādājušies 
biļetes. Domāju, šis būs ne-
aizmirstams Ziemassvētku 
koncerts skatītājiem, man un 
gospeļkorim. Arī šoreiz kon-
certā skanēs gan pasaulē po-
pulāras Ziemassvētku melo-
dijas, gan arī pašmāju autoru 
Ziemassvētku melodijas manā 
un gospeļkora «GG Choir» 
izpildījumā.»

Biļetes iepriekšpārdošanā 
var iegādāties Valkas pilsētas 
kultūras namā pie dežuranta/
kasiera katru darba dienu no 
plkst. 9.00 – 15.00 un no plkst. 
17.00 – 20.00. Biļešu cenas 5, 4, 
3 lati. Tālrunis informācijai: 
64723055. Mārīte Meļķe,

Valkas pilsētas kultūras 
nama pasākumu organizatore

Gunārs Kalniņš atkal dziedās Latvijā!

Šogad 25 gadu jubileja aprit leģendārajai pilsētas kape-
lai «Bumerangs» no Valkas. Šo jubileju «Bumerangs» 
atz īmēs tikai ar diviem pasākumiem: koncertiem – ballēm 
«IET VILCIENS NO RĪGAS UZ VALKU» 1.decembrī 
pulksten 21.00 klubā «Četri balti krekli» Rīgā un 2.de-
cembrī pulksten 20.00 Valkas pilsētas kultūras namā.

Svētdien, 18.decembrī plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras 
namā būs Gunāra Kalniņa un gospeļkora «GG Choir» 
Ziemassvētku koncerts. Šī būs lieliska dāvana visiem 
valcēniešiem un koncerta apmeklētājiem Adventa laikā.

Iedegtās lāpas bērnus rosina domāt par tālajiem vēstures notikumiem

Kad zeme aparta un raža 
ir klētī, tas ir vispiemērotākais 
laiks saimniekiem krāt zi-
nāšanas un domāt par nākošo 
darba cēlienu. Visi interesen-
ti aicināti uz pasākumiem, 
ko organizē Valsts lauku 
tīkls sadarbojoties ar Latvijas 
zemnieku federāciju. Uz 
diskusijām aicināti aitkopji 
un biškopji.

30.novembrī pulksten.11.00 
Burtnieku novada Ēveles pa-
gasta bibliotēkā tiksies ait-
kopji. Diskusiju vadīs «Latvi-

jas autu audzētāju asociācijas» 
valdes locekle, sertifi cēta aitu 
vērtēšanas eksperte Dzidra 
Alberga. 

2.decembrī pulksten 11.00 
Valkas novada Kārķu pagasta 
tautas nama kamīnzālē tiks-
ies biškopji. Diskusiju vadīs 
un par jaunumiem nozarē 
stāstīs Latvijas Biškopju bied-
rības padomes loceklis, Valm-
ieras nodaļas vadītājs Viesturs 
Karlivāns.

Par dažādām lauksaimniecī-
bas aktualitātēm informēs 
Valkas nodaļas VLT att īstības 

speciāliste Valda Empele. Se-
mināra dalībniekiem būs ie-
spēja nobaudīt un uzzināt 
gardas zīļu kafi jas pagatavo-
šanas noslēpumus, par kuri-
em pastāstīs Jērcēnu pagasta 
piemāja saimniecības «Laurī-
ši» īpašniece Ņina Laureno-
viča.

Uz semināru diskusijām 
tiek aicināti ne tikai tie, kuri 
aktīvi darbojas šajās lauksaim-
niecības nozarēs, bet arī tie, 
kuri plāno uzsākt darbību.

Sandra Pilskalne

Aicina uz semināriem

11.novembrī tā jau ir tradīcija, ka Ērģemē 
notiek lāpu gājiens no pamatskolas uz 
Ērģemes kapiem, lai godinātu Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalierus. Pasākumā piedalījās 
Ērģemes un Kārķu pamatskolas skolēni, 
Ērģemes bērnu nama audzēkņi.

Ērģemes kapos apglabāti 8 Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieri: Miķelis Jansons, Ado Johan-
sons, Jānis Ķikāns, Oskars Ķikāns, Konrāts 
Miška, Augusts Serģis, Jānis Bērziņš un Artūrs 
Nazars. Ērģemes pamatskolas vēstures sko-
lotājs Valters Beldavs pastāstīja par šo cilvēku 
nopelniem. Pasākuma dalībnieki godinot 
brīvības cīnītājus, nolika ziedus un aizdedza 
svecītes. 

Šogad šis pasākums bija īpašs arī ar to, ka 
pateicoties sabiedrības atsaucībai, izdevās 
atrisināt vēstures mīklu un uzzināt vairāk par 
Valkas pilsētai un Ērģemes pagastam nozīmīgu 
vēstures lappusi – izdevās apzināt 1941.gadā 
nošautā Endeļa Venes kapa vietu Ērģemes 
kapsētā un godināt arī šī varoņa piemiņu. Jau-
nietis pirms 70 vasarām 1941. gada 6. jūlijā 
kopā ar Aleksandru Priedi Valkā tornī uzvilka 
Latvijas karogu. Abi jaunieši tajā pašā dienā 
tika nošauti. Paldies visiem, kuri atsaucās 

publikācijai «Valkas Novada Vēstīs» un snied-
za informāciju! Paldies vēstures pētniekam un 
fotogrāfam Mārim Locim, kurš rosināja atrast 
1942. gada avīzē «Tālavietis» publicēto varoņu 
atdusas vietas! Paldies Vairai Papulei, Brunhil-
dei Polei, Lūcijai Šauriņai, Aijai Ūburgai par 
sniegto informāciju. Paldies arī Jānim Vī-
listeram, kurš palīdzēja apzināt ērģemieša 
1941.gada čekas mocekļa Artura Vilistera at-
dusas vietu. Paldies arī Lailai Ontensonei, 
kura palīdzēja veikt tulkojumu no igauņu val-
odas! Pateicoties tam mums visiem izdevās 
saprast vārdus, ko pēc kara Endeļa Venes 
vecāki iekala dēla kapa plāksnē: «Šeit Dieva 
mierā dus mūsu mīļais dēls un brālītis EN-
DEL VENE (1922.5.V-1941.6.VI) Pateicība 
Tev, kas atstāji mums savas skaistākās atmiņas 
un savai tēvzemei dāvāji savas sirds asinis.» 
Ceram, ka tuvākā laikā izdosies satikties ar 
Endeļa Venes brāli Juri, kurš dzīvo Tartu un 70 
gadus svēti glabājis brāļa piemiņu. 

Lūdzam atsaukties tos, kuri zina Aleksandra 
Priedes atdusas vietu Valkas kapsētā! Tikai 
apzinoties savas saknes, mēs spēsim būt stipri 
nākotnē!

Sandra Pilskalne
 (tālr. 26391447)

Godina tautas patriotu piemiņu

«Augstskolām efektīvāk jāsadarbojas ar 
pašvaldībām un uzņēmumiem reģionos, tā-
dējādi veicinot ekonomikas att īstību re-
ģionos,» bija viens no secinājumiem, kas iz-
skanēja 23.novembrī Briselē (Beļģija) no-
tikušajā Reģionu komitejas Izglītības, jaunat-
nes, kultūras un pētniecības komisijas sa-
nāksmē.

Eiropas Savienības (ES) institūcijās patlaban 
norit diskusijas par augstākās izglītības 
modernizāciju, uzsverot nepieciešamību vei-
cināt gan augstākās izglītības konkurētspēju, 
gan arī eksportspēju. Saistībā ar šīm norisēm 
Eiropas Komisija 23.novembrī, nāca klajā ar 
jauno ES izglītības, apmācības, jaunatnes un 
sporta programmu «ERASMUS visiem». Ar 
19 miljardu lielu eiro piešķīrumu programma 
darbosies 2014. – 2020.gadā, sniedzot iespēju 
studēt vai mācīties citā valstī gandrīz divas 
reizes lielākam cilvēku skaitam nekā patlaban 
– līdz pat pieciem miljoniem. 

Taču jaunā programma «ERASMUS visiem» 
būs pieejama ne tikai augstskolu studentiem, 
bet daudz plašākam interesentu lokam, jo ap-
vienos visus pašreizējos ES un starptautiskās 
sadarbības pasākumus izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā, aizstājot septiņas 
programmas ar vienu. Piemēram, programma 
atbalstīs arī institucionālo sadarbību ar paš-
valdību iesaisti, lai ar starptautisku part-
nerību starpniecību veicinātu att īstību, ap-
mācību, nodarbinātību, radošumu un uz-
ņēmējdarbību.

Vairāk informācijas par jauno programmu 
«ERASMUS visiem» atradīsiet šajā tīmekļa 
vietnē: 

htt p://ec.europa.eu/education/erasmus-for-
all/

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības 

jautājumos, LPS pārstāvniecības 
Briselē vadītāja

Jaunas iespējas pašvaldību starptautiskai 
sadarbībai pēc 2013.gada



Valkas novadā laikam reti atrast cilvēku, kurš 
nepazīst vai kādreiz nebūtu kaut ko dzirdējis par 
Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skolas pedagoģi un 
diriģenti Tatjanu Tīrumu. Skolotājai Tīrumai 
Valkā ir pirmā darba vieta un tā mūzikas pedagoģes 
darbā aizritējuši 50 darba gadi. Daudziem Tatja-
nas Tīrumas vārds saistās ar mūzikas skolas laiku, 
bet daudziem ar jaunību un dziedāšanu koros.

Kas var zvaigznes izskaitīt? Kas var ļaudis izskaitīt, 
kuriem skolotāja un diriģente Tatjana Tīruma 
mācījusi dziedāt. Tie noteikti ir vairāki simti cilvēku: 
mūzikas skolas kora klases audzēkņi, kultūras nama 
jauniešu kora «Ancora» dalībnieki, kādreizējā Val-
kas vīru kora un jauktā kora, ansambļu dalībnieki, 
kādreizējā Vijciema un Ērģemes kora dalībnieki, 
pašreizējā senioru kora «Dziesmu draugi» da-
lībnieki. Izcilā pedagoģe stingrus dzīves un muzi-
kālās izglītības pamatus ir ielikusi arī savai meitai 
Silgai, kura šobrīd dzīvo Parīzē un guvusi ļoti augs-
tus starptautiskus, varētu pat teikt pasaules mēroga 
panākumus.

Pirmie soļi un vārdi Latvijā
Kas to lai zina, kā Tatjanai liktenis būtu iegriezies, 

ja gandrīz pirms 70 gadiem karš nebūtu viņas 
māmiņu Jevdokiju Frolovu ar piecām meitām at-
dzinis no Novgorodas apgabala Staraja Rusas līdz 
Latvijai. «Savu tēti neatceros, jo es vēl nebiju dzi-
musi, kad viņu par pretpadomju izrunāšanos 
arestēja, bet manu māmiņu ar bērniem un vecotēvu 
vācieši dzina uz Vāciju. Vecāko māsu atdalīja 
atsevišķi. Tikām līdz Launkalnei, kad pretim bija 
padomju armija. Palikām ceļa malā. Visus sadalīja 
pa mājām strādāt pie saimniekiem, taču mūs ne-
viens negribēja ņemt, jo mamma bija ar četriem 
maziem bērniem. Beidzot kāds pavēlēja mūs 
paņemt, tā uzsākās mūsu dzīve Latvijā. Bērnība bija 
ļoti trūcīga un sūra. Pārcēlāmies no mājas uz māju, 
vecākās māsas gāja ganos. Kā iemācījāmies valodu, 
īsti pat neatceros. Liekas, ka tas bija viegli, kaut gan 
no sākuma nevienu vārdu latviski nesapratām. Reiz 
atnāca saimniece, mamma nebija mājās. Viņa mums 
kaut ko stāstīja un teica: «Tikai neaizmirstiet!». Mēs 

nevarējām nekā saprast, ko nozīmē 
vārds «neaizmirstiet». No bērnības 
palikušas atmiņā divas spilgtas epizodes 
– man bija mazs silts kažociņš un vēl at-
ceros – man ļoti patika dziedāt. Uzrāpos 
augstu ķiršu kokā un skaļi dziedāju,» 
atmiņās dalās Tatjana.

Tev jādzied! Tavu balsi dzird!
«Visas māsas mācību gaitas uzsākām 

Brantu pamatskolā. Varu būt laimīga, ka 
toreiz skolas direktors bija Jūlijs Krievs, 
kurš ievēroja manu balsi un rosināja 
mācīties mūziku. Direktors teica: «Tev 
jādzied! Tava balsi korī dzird!». Pēc pa-
matskolas absolvēšanas Jūlijs Krievs 
ieteica mācīties Cēsu mūzikas vidusskolā 
un pats palīdzēja vasarā sagatavoties 
iestājeksāmeniem. Dziedāšanas klasē 
mani neuzņēma, jo biju par jaunu, taču 
piedāvāja mācīties diriģēšanu. Pirmajā 
brīdī ļoti pārdzīvoju – raudādama at-
braucu pie direktora, jo domāju, ka 
diriģenti ir tikai vīrieši. Jūlijs Krievs 
mani pārliecināja, ka arī sievietes var būt 
diriģentes,» atceras Tatjana.

Pēc Cēsu mūzikas skolas absolvēšanas 
Tatjanai bija piedāvājums strādāt Ludzā, 
Kārsavā vai arī kļūt par Ilūkstes mūzikas 
skolas direktori. «Mans skolotājs teica: 
«Cik Latgale skaista! Tu būsi laba direk-
tore!» Ģimene un visi draugi bija Vid-
zemē un es izlēmu izmantot piedāvājumu strādāt 
Valkā. Sāku strādāt Valkas 2.vidusskolā par mūzikas 
skolotāju un drīz vien arī Valkas mūzikas skolā, kur 
strādāju vēl līdz šai die-nai,» stāsta Tatjana.

Dziesma saved kopā ar dzīvesdraugu
«Ar vīru iepazināmies Ērģemē. Es tajā laikā biju 

norīkota vadīt Ērģemes kori. Korī sāka dziedāt 
vairāki puiši, kuri bija atnākuši no armijas, tajā 
skaitā Valdis Tīrums. Viņam bija brīnišķīga tenora 
balss. Tas bija ļoti skaists laiks un visapkārt ļoti jauki 
cilvēki. Tā uzplauka mūsu mīlestība un mēs 
apprecējāmies. Pēc tam daudz esam dziedājuši arī 
duetā,» stāsta Tatjana. Muzikālas dotības mantojuši 
bērni – meita Silga un dēls Agnis. Visa ģimene 
diendienā seko līdzi Silgas panākumiem. Tatjana 
atzīst – tas ir ļoti labi, ka mūsdienās ir skaipa iespējas, 
tas ļauj ģimenei sekot līdzi meitas gaitām un pat no 
liela attāluma baudīt kopības sajūtu. Visai ģimenei 
izdevies arī būt klātienē vietās, kur Silga Eiropā 
dzīvo un koncertē. Ceļošana nav Tatjanas vienīgais 
vaļasprieks. Viņa atzīst, ka nekad nav garlaicīgi un 
netrūkst nodarbes. Skolotāja labprāt ada, lasa un 
strādā dārzā.

Priecē audzēkņu panākumi
Tatjana savus audzēkņus uzskata tikpat kā par 

saviem bērniem un vienmēr dzīvo līdzi viņu 
panākumiem. «Esmu ievērojusi, ka vienmēr vajag 
domāt labas domas un paļauties, tad viss izdodas! 
Tiklīdz sāk šaubīties, kā būs, kā nodziedās, tad var 
arī neizdoties,» atzīst pieredzējusī pedagoģe. Viņa 
rūpīgi saglabājusi un pierakstījusi panākumus, ko 
guvuši viņas audzēkņi. Ar lielu prieku Tatjana at-
ceras brīnišķīgas balss īpašnieku Elviju Krišjāni, 
kurš ieguvis dažādus augstus novērtējumus 
prestižos konkursos, piemēram, valsts mēroga kon-
kursā viņš ieguva titulu «cīrulītis-mīlulītis», bet Jāņa 
Zābera piemiņas konkursā «Aiviekstes lakstīgalas» 
iegūta Grand Prix balva un ceļojums uz Ungāriju. 
Pietam šajā konkursā balvas izcīņā Elvijs piedalījās 
viens pats. Puisis bija pats sarunājis un lūdzis viņa 
priekšnesumu muzikāli pavadīt kādu no žūrijas 
locekļiem, jo pianistam no Valkas nebija iespējams 
ierasties. Tatjana teic, ka vienmēr ar prieku iet Val-

kas kultūras namā, jo tur strādā radošs un jauks 
kolektīvs, kurā ir daudz viņas kādreizējo audzēkņu 
– Līga Pandalone, Mārīte Meļķe, Liene Skruode. 
Tatjanas skolniece Inese Niklaviča vada bērnu kori 
un viņas veikums arī jau pazīstams valsts mērogā.

Tatjana atzīst: «Esmu laimīga, ka liktenis 
mani kādreiz atveda uz Valku! Man šeit patīk! 
Es ļoti vēlos, lai Valka zeļ un plaukst!».

Sandra Pilskalne

Pedagoģiskā darba jubilāri senajos solos 
iejūtas skolēnu lomās

Organizē Ziemassvētku labdarības akcijas
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15.novembrī Valkas novadpētniecības 
muzejā notika Valkas novada 30 un vairāk 
pedagoģiskā darba gadu jubilāru godināša-
na. Šogad nozīmīgas jubilejas bija 6 pedago-
giem: Tatjanai Tīrumai (Jāņa Cimzes Val-
kas mūzikas skola), Ludmilai Koņajevai 
(Valkas pamatskola), Austrai Kušķei (Val-

kas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības 
iestāde Pumpuriņš), Guntai Stahovskai 
(Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestā-
de «Pasaciņa»), Raineldai Popdjakunikai 
(Valkas pamatskola),Violai Levinai (Val-
kas ģimnāzija).

Tatjanas Tīrumas  dzīves apcirknī 
daudz zelta graudu

Tatjana ar vīru Valdi un dēlu Agni, ciemojoties 
pie meitas Silgas Grācā Austrijā

Sirds pilna ar mīlestību, 
domās – sapnis par mūziku

Valkas pagasta saieta nama «Lu-
gažu muiža» darbinieki kopā ar 
pašdarbniekiem, mazpulcēniem un 
atbalstītājiem organizē labdarības 
akcijas, kas notiks 4. decembrī Val-
kas sociālās aprūpes namā un 16. de-
cembrī Ērģemes bērnu namā.

«Otrās Adventes svētdienā viesosi-
mies Valkas sociālās aprūpes namā, 

kur nama iemītniekus gaida daudzi 
jauki pārsteigumi, par kuriem būs 
parūpējušies Valkas pagasta paš-
darbnieki, mazpulcēni un grupa «Ve-
cie turnavieši». Kopīgi rotāsim eglīti, 
rakstīsim novēlējumus un dziedāsim 
senas un mīļas dziesmas,» stāsta viena 
no labdarības akcijas organizatorēm 
Kristīne Ganiņa. 

Skaists un sirsnīgs pasākums iecerēts 
arī Ērģemes bērnu namā, kur kopā ar 
Keitu Ontensoni un Līgu Kalniņu 
bērni mācīsies Ziemassvētku dzies-
miņas, Valkas pagasta mazpulcēni 
vadīs dažādas radošās darbnīcas, ikvi-
ens varēs piedalīties Reiņa Dorša 
jautrajā foto sesijā, Valkas pagasta 
jauniešu teātra dalībnieki mācīs 

rotaļas. Protams, neiztikt arī bez 
svētku kliņģera. Paldies žurnālam 
«Ražots Latvijā» par sadarbību un at-
balstu!

Tuvojoties svētkiem, dalīsimies 
mīlestībā, atvērsim sirdis labām do-
mām un darbiem! Varbūt arī tu šajos 
svētkos vari kādam palīdzēt!

Sandra Pilskalne

Ļaudīm un mūzikai atdotie zelta gadi



•	 2.decembrī plkst. 11.00 Kārķu tau-
tas nama kamīnzālē seminārs lauk-
saimniekiem. Plkst. 14.00 tautas nama 
zālē iedzīvotāju sapulce. Plkst. 16.00 
pagasta centrā pie autobusa pieturas 
Ziemassvētku egles iedegšana (Pie eg-
les būs iespēja nofotografēties ar savu 
darināto rotājumu, tādējādi izveidojot 
tautas namā fotoekspozīciju «Eņģeļi 
pār Kārķiem – 2011»).
•	 2.decembrī plkst.20.00 Valkas pil-
sētas kultūras namā – pilsētas kapelas 
«Bumerangs» 25 gadu jubilejas kon-
certs – balle «No Rīgas iet vilciens uz 
Valku». Īpašie viesi: grupa «Bruģis» 
no Madonas un grupa «AAA» (Agris 
Krūms un Andris Niklavičs). Biļetes 
nopērkamas kultūras namā pie de-
žuranta/kasiera katru darba dienu no 
plkst.9.00 – 15.00 un 17.00 – 20.00. 
Biļetes cena – Ls 4.
•	 3.decembrī no plkst.10.00 Vijciema 
pamatskolas sporta zālē – Valkas no-
vada 2011.gada rudens sporta spēles. 
Programmā: šahs, dambrete, šautriņu 
mešana mērķī, zolīte, novuss, galda 
teniss, florbola soda metieni, basket-
bola metieni. Plkst.16.30 – apbalvo-
šana.
•	 3.decembrī – Valkas pilsētas kultūras 
namā un Lugažu laukumā – egles 
iedegšanas pasākums. Plkst.12.00 kul-
tūras nama 2.stāva foajē – radošās 
darbnīcas. Plkst.13.00 mazajā zālē – 
fotogrāfiju, floristikas darbu un rotu 
izstādes «Sasildi zemi ar savu plauk-
stu» atklāšana. Pagrabstāvā – bērnu 
zīmējumu izstāde «Mana Pepija Gar-
zeķe». Plkst.14.00 lielajā zālē – mu-
zikāla teātra izrāde «Pepija Garzeķe». 
Ieeja – 2 Ls. Plkst.16.00 pie kultūras 
nama – eglītes iedegšana. Plkst.16.15 
– tradicionālais Rūķu skrējiens.
•	 3.decembrī plkst.14.00 Valkas ģim-
nāzijas sporta hallē – Latvijas 19.at-
klātais čempionāts florbolā vīriešiem 
1.līga: Burtnieku novads/Valka – FK 
Madona.
•	 3.decembrī plkst.13.00 Vijciemā 
draudzes mājā dzejnieces Marikas Svī-
ķes un mūziķa Jāņa Žagariņa sarunas 
dzejā un mūzikā «Mēs esam viens 
otram».
•	 3.decembrī plkst.14.30 Vijciema 
draudzes mājā pasākums pensionā-
riem «Adventa vainags».
•	 3.decembrī plkst. 18.00 saieta namā 
«Lugažu muiža» pasākums «Teātra 

sports». 
•	No 3.līdz 28.decembrim Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā – zīmējumu kon-
kurss «Lielie ziemas prieki gaida visus 
mūs».
•	 4.decembrī plkst. 9.00 Kārķu tautas 
namā zolītes čempionāts.
•	 4.decembrī plkst.13.00 Jāņa Cimzes 
Valkas Mūzikas skolā – Otrās Ad-
ventes koncerts, uzstāsies mūzikas 
skolas audzēkņi: solisti – instrumen-
tālisti, solisti – vokālisti un ansambļi.
•	 4.decembrī plkst. 15.00 labdarības 
pasākums Valkas sociālās aprūpes 
namā.
•	 6.decembrī plkst.20.00 Valkas ģim-
nāzijas sporta hallē – Latvijas 19.at-
klātais čempionāts florbolā vīriešiem 
1.līga: Burtnieku novads/Valka – Ru-
bene–1.
•	 7.decembrī plkst.15.00 Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu li-
teratūras nodaļā – Ziemassvētku ro-
tājumu veidošana.
•	 9. decembrī plkst.17.00 Vijciema 
skolas zālē muzikāli satīrisks pa-
sākums «Milžu cīņas dejas laukumā».
•	 10.decembrī plkst. 10.00 saieta namā 
«Lugažu muiža» «Tējas bārs» Anitas 
Rābantes zāļu tējas un zāļu tēju 
maisījumu degustācija, lekcija ar pre-
zentācijām. Bezmaksas pasākums. 
Plkst.12.00 Koncerts «Laika slota» 
uzstājas Duets Sandra ar labāko dzies-
mu izlasi. Pasākums bez maksas. 
Plkst.18.00 Valkas pagasta pašdarb-
nieku atpūtas vakars. 
•	 10.decembrī plkst.19.00 Valkas pil-
sētas kultūras namā – Liliputu cirks. 
Izrādē piedalīsies pasaulē īsākais pie-
augušais mākslinieks – 89 cm garais 
Ivo. Biļetes var iegādāties kultūras na-
mā pie dežuranta/kasiera katru darba 
dienu no plkst.9.00 – 15.00 un 17.00 – 
20.00. Biļetes cena – 2 Ls.
•	 10.un 11.decembrī  plkst.11.00 Val-
kas šaha klubā – «Ziemassvētku cir-
cenīši» turnīrs šahā skolēniem.
•	 11.decembrī plkst.13.00 Jāņa Cim-
zes Valkas Mūzikas skolā – Trešās Ad-
ventes koncerts, uzstāsies mūzikas 
skolas audzēkņi: solisti – instrumen-
tālisti, solisti – vokālisti un ansambļi.
•	 13.decembrī plkst.13.00  Valkas no-
vada BJC «Mice» zālē Ziemassvētku 
pasākums pensionētajiem izglītības 
darbiniekiem.
•	 13.decembrī plkst.18.00 Luturskolas 
Tautas namā J.Žagariņa un M.Svīķes 
koncertprogramma «Mēs esam viens 
otram».
•	 14.decembrī plkst.15.00 Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu li-
teratūras nodaļā – Ziemassvētku ro-
tājumu veidošana.
•	 14.decembrī plkst.18.00 Valkas no-
vada Centrālajā bibliotēkā – tematiska 
pēcpusdiena «Saruna par Reiki». Tik-
šanās ar Spulgu Šavalginu. Ieeja – bez 
maksas.
•	 15., 16., 17.decembrī Valkas pilsētā 
– gadatirgus.
•	 16.decembrī plkst.12.00 Kārķu tau-
tas namā Ziemassvētku pasākums se-
nioriem.
•	 16.decembrī plkst. 17.00 Ērģemes 
bērnu namā labdarības pasākums.
•	 16.decembrī plkst.18.00 Valkas no-
vada Bērnu un jauniešu centrā «Mice» 

– Valkas novada «Sporta laureāts 
2011» noslēguma pasākums ar lau-
reātu apbalvošanu.
•	 17.decembrī no plkst.10.00 līdz 
17.30 Valkas ģimnāzijas sporta hallē – 
Latvijas bērnu un jaunatnes 18.čem-
pionāta posms florbolā zēniem U-16 
vecuma grupā. Piedalās Valkas no-
vada BJSS, Mazsalaca, FK Rīga, 
Jūrmala U-16 un Latgranula/Līgatne.
17.decembrī plkst.10.00 un plkst. 
11.00 Vijciema draudzes mājā Ziemas-
svētku pasākumi mazajiem
•	 17. decembrī plkst.12.00 Kārķu tau-
tas namā pasākums pirmsskolas ve-
cuma bērniem «Sniegavīru Ziemas-
svētki».
•	 17.decembrī plkst. 13.00 saieta namā 
«Lugažu muiža» Valkas pagasta bērnu 
eglīte «Ziemassvētku vecīti gaidot». 
Plkst. 17.00 labdarības pasākums 
«Bērna sirds» sadarbībā ar Valkas 
jauniešu domi. Ieejas maksa Ls 1. 
•	 18.cecembrī 12.00 plkst. 9.00 Kārķu 
tautas nama zolītes čempionāts.
•	 18.decembri plkst.12.00 Turnas tau-
tas namā Ziemasssvētku pasākums 
pensionāriem.
•	 18.decembrī plkst.13.00 Jāņa Cimz-
es Valkas Mūzikas skolā – Ceturtās 
Adventes koncerts, uzstāsies mūzikas 
skolas audzēkņi: solisti – instrumen-
tālisti, solisti – vokālisti un ansambļi.
•	 18.decembrī plkst.18.00 Valkas pil-
sētas kultūras namā – Gunāra Kalniņa 
un Gospeļkora «GG Choir» Ziemas-
svētku koncerts. Skanēs gan pasaulē 
populāras Ziemassvētku melodijas, 
gan pašmāju autoru Ziemassvētku 
melodijas G.Kalniņa un gospeļkora 
izpildījumā. Biļetes nopērkamas kul-
tūras namā pie dežuranta/kasiera ka-
tru darba dienu no plkst. 9.00 – 15.00 
un 17.00 – 20.00. Biļešu cenas – Ls 5, 4, 
3.
•	 20.decembrī plkst.19.00 Lugažu 
laukumā pie Valkas pilsētas kultūras 
nama – Ziemas Saulgriežu vakars ar 
Bluķa vilkšanu un sadedzināšanu. Ap-
meklētāji aicināti piedalīties, tērpušies 
latviešu tradicionālajās maskās. No 
plkst.20.00 – 22.00 kultūras namā – 
danču vakars ar folkloras deju kopu 
«Sudmaliņas». Ieeja – bez maksas. 
Līdzi jāņem ērti apavi.
•	 21.decembrī plkst.15.00 Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā – Ziemassvētku ro-
tājumu veidošana.
•	 21.decembrī plkst.18.00 – Valkas 
pilsētas kultūras namā – projekts «Ki-
nopunkts». Trīs Latvijā ražoto mākslas 
īsfilmu programma: «Lelle Tētis», 
«Gaismas zīmes» un «Parādi man ska-
ņu». Ieeja – 1 santīms.
•	 22.decembrī plkst. 19.00 – Kārķu 
tautas namā Kārķu pamatskolas Zie-
massvētku koncerts.
•	 22.decembrī plkst. 19.00 Ozolu pa-
matskolā Ziemassvētku eglīte.
•	 22.decembrī plkst.19.00 Valkas pil-
sētas kultūras nama kamerzālē – Val-
kas pilsētas teātra pirmizrāde: Osama 
Dazai «Krītu pie jūsu kājām». Titullo-
mā – Jānis Brīdiņš. Biļešu iepriekšpār-
došana no 12.decembra kultūras namā 
pie dežuranta/kasiera katru darba die-
nu no plkst.9.00 – 15.00 un 17.00 – 
20.00. Biļete maksās Ls 2.
•	 23.decembrī no plkst.10.00 – 14.00 

Lugažu laukumā – Ziemassvētku tir-
dziņš. Aicināti zemnieki, mājražotāji, 
rokdarbnieki! Būs mūzika, ugunskurs, 
karsta tēja. Plkst.12.30 notiks izsole.
•	 26.decembrī plkst 11.00 Valkas šaha 
klubā – «Vecgada balva» šahā.
•	 27.decembrī plkst.11.00 Luturskolas 
tautas namā pirmsskolas bērnu eglīte.
•	 28.decembrī plkst.15.00 Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras nodaļā – «Ziemassvētku eglīte 
bibliotēkā». Pasākums – uz ielūgu-
miem aktīvākajiem lasītājiem.
•	 29.decembrī plkst.18.00 Vijciemā 
draudzes mājā pasākums dziesmu 
draugiem «Man dziesmiņu trīs pūriņi, 
Jaunu gadu sagaidot».
•	 30.decembrī plkst.19.00 Turnas tau-
tas namā teatralizēts Vecgada uzve-
dums, piedalās Zvārtavas un Ērģemes 
pagastu pašdarbnieki. Pēc tam balle.
•	 30.decembrī plkst. 19.00 Kārķu tau-
tas namā Vecgada uzvedums «Nāk 
Pūķa gads».

Izstādes
•	No 1.līdz 15.decembrim Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā – izstāde «Disneja 
radītie un bērnu iemīļotie tēli grā-
matās». 5.decembrī amerikāņu kino-
režisoram Voltam Disnejam — 110 
(1901.–1966.).
•	No 1.līdz 31.decembrim Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā – izstāde «No dienas 
dienā jūt jau visā pilsētā, ka jaukie 
Ziemassvētki ir atkal tuvumā.» (V.Plū-
dons). Plaša izstāde, veltīta Adventa 
laikam, Ziemassvētkiem un Jaunā ga-
da gaidīšanas brīnumam.
•	No 5.līdz 15.decembrim Valkas no-
vada Centrālajā bibliotēkā – izstāde 
«Literatūras un teātra zinātniekam 
Viktoram Hausmanim – 80» 
(06.12.2011.).
•	No 16.līdz 27.decembrim Valkas no-
vada Centrālajā bibliotēkā – izstāde 
«Garīdzniekam, rakstniekam, sabied-
riskajam darbiniekam Jurim Rubenim 
– 50» (20.12.2011.).
•	No 16. līdz 30.decembrim Valkas 
novada Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā – izstāde «Paskat-
ies!». 20.decembrī garīdzniekam, rakst-
niekam, sabiedriskajam darbiniekam 
Jurim Rubenim — 50 (1961).
•	 līdz decembra beigām Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā – izstāde «Lasi un 
piedalies bērnu/jauniešu žūrijā!» ar 
žūrijas kolekcijas grāmatām. 1. – 12.
klašu skolēni aicināti kļūt par grāmatu 
lasītājiem.
•	No 20.decembra līdz 5.janvārim 
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – 
izstāde «Rakstniekam Zigmundam 
Skujiņam – 85» (25.12.2011).
•	 Līdz 31.janvārim Valkas pilsētas 
kultūras nama foajē – fotogrāfa 
Andreja Vahruševa izstāde «Portrets. 
Apstāties, ieraudzīt, sajust…». Šī ir 
foto mākslinieka otrā personālizstāde 
Valkā un tajā aplūkojamie darbi ir ta-
puši pēdējo divu gadu laikā. Austrijas 
foto konkursā fotogrāfijas novērtētas 
ar zelta medaļu.

VA
LK

A
S

no
va

ds

Valkas-Lugažu baznīcā
•	 4.decembrī plkst. 10.00 Otrā Adven-
ta dievkalpojums.
•	 5.decembrī plkst. 11.00 Somijas lab-
darības koncerts.
•	 11.decembrī plkst. 10.00 Trešā Ad-
venta dievkalpojums Pēc dievkalpo-
jums draudzes padomes sēde.
•	 18.decembrī plkst.10.00 Ceturtā Ad-
venta dievkalpojums. 
•	 23.decembrī plkst. 16.30 Kristīgā 
bērnudārza «Gaismiņa» koncerts «Jūs 
bērniņi nāciet».

•	 24.decembrī plkst.19.00 un 21.00 
Svētvakara dievkalpojumi.
•	 25. decembrī plkst.10.00 Kristību un 
iesvētību dievkalpojums.
•	 26.decembrī plkst. 16.00 Zvanu 
ansambļa no Cēsīm koncerts.
•	 31.decembrī plkst. 15.00 Vecgada 
dievkalpojums.

Vijciema baznīcā
•	 4.decembrī plkst.11.00 Otrā Adven-
ta dievkalpojums.
•	 24.decembrī plkst.15.00 Ziemassvēt-
ku dievkalpojums.

Kārķu baznīcā
•	 4.decembrī plkst.14.30 Otrā Adven-
ta dievkalpojums.
•	 11.decembrī plkst.14.30 Trešā Ad-
venta dievkalpojums. Valmieras sie-
viešu kora «Jumara» koncerts.
•	 24.decembrī plkst.17.00 Svētvakara 
dievkalpojums.
•	 25.decembrī plkst. 11.00 Svētdienas 
skolas bērnu eglīte.
•	 25.decembrī plkst.19.00 Ziemassvēt-
ku koncerts.

Ērģemē
•	 17.decembrī plkst. 12.00 Atjaunotā 

draudzes nama altāra iesvētīšanas di-
evkalpojums. Kalpos arhibīskaps Jānis 
Vanags, prāvests Arnis Bušs, mācītājs 
Ģirts Kalniņš.
•	 25.decembrī 
plkst. 12.30 Zie-
massvētku diev-
kalpojums.

Valkas novada 
pašvaldības  
informatīvs 
izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Informatīvo izdevumu Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome
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tālr. 64722238, fakss 64707493,  
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Adventa un Ziemassvētku laiks baznīcās 


