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18.novembrī–LatvijasRe
publikas proklamēšanas ga
dadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā Valkas kultūras
namā arVal kas no va da do-
mesAt inības rakstiem ap
balvoja10cilvēkusparnozī
mīgiem sasniegumiem taut
saimniecības,izglītības,vese
lībasaprūpes,kultūras,spor
ta, nevalstisko organizāciju
unpašvaldībasdarba jomās,
kāarīparieguldījumunova
daatīstībāunpopularizēša
nā.Saskaņāarnovadadomes
25.oktobra lēmumu At inī
basrakstussaņēma:

•	Sandra Aleksejeva, BMX 
riteņbraucēja,LondonasOlim
pisko spēļudalībniece –par 
lie lis kiem sa snie gu miem spor-
tā;
•	Valve Āboliņa, Ērģemes
pagasta Omuļu bibliotēkas
vadītāja – par mērķtiecīgu,
radošu veikumu bibliotekā-
rajā darbā un Ērģemes pa-
gasta apdzīvotās vietas
«Omuļi» nemateriālā kultū-
rasmantojumasaglabāšanā;
•	Dzidra Švarte, Ozolu pa
matskolasdirektore– par ie-
guldījumubērnuunjauniešu
izglītošanāunaudzināšanā,
parizglītībasunkultūrasvi-
dessaglabāšanunovadā;
•	Pēteris Cābulis, kurš Kār
ķu skolēniemmāca biškopī
bas iemaņasun aprūpē sko
lasbišudravu–parieguldī-

jumudarbāarKārķupamat-
skolasskolēniem,mācotbiš-
kopības iemaņas un kopjot
skolasbišudravu;
•	Dairis Students, Ērģemes
pagasta autobusa vadītājs –
parlabu,apzinīgudarbu;
•	Mārtiņš Kreilis, Ērģemes
pagastaZ/S«Dambīši»vadī
tājs,lauksaimniecībaspakal
pojumukooperatīvāssabied
rības«Ērģeme»valdespriekš
sēdētājs – par veiksmīgu
saimniekošanu Ērģemes pa-
gastā;
•	Ivars Zalužinskis, SIA
«Vārpas 1» valdes priekšsē
dētājs–parieguldījumuVal-
kasnovadaattīstībā;
•	Imants Šteins, SIA «PEPI
RER»valdespriekšsēdētājs–
par ieguldījumu Valkas no-
vadaattīstībā;
•	JānisBiezais,SIA«Valkas
Meliorācija»valdespriekšsē
dētājs–parieguldījumuVal-
kasnovadaattīstībā;
•	Vita Boša, Valkas novada
domesCentralizētāsgrāmat
vedības grāmatvede – par 
profesionāludarbapienāku-
mu veik ša nu.
Svinīgāsvētkusarīkojumā

Valkasnovadadomespriekš
sēdētājsKārlisAlbergspatei
cās novada ļaudīm par pa
veikto,īpašiat īmējotAt inī
bas rakstu saņēmušo veiku
mu. 
PasākumāuzstājāsVidze

meskamerorķestris,diriģen

ta Andra Veismaņa vadībā.
Solisti – Guntars Freibergs
(marimba), Mārtiņš Circenis
(klarnete)unRūdolfsMiķel
sons(vijole).Pasākumuvadī
ja Mārīte Meļķe un Mārtiņš

Meiers.Skaistaissvētkusarī
kojumsbija brīnišķīgadāva
na novada ļaudīm valsts
dzimšanasdienā.v

SandraPilskalne

Godina ļaudis, ar ku riem le po jas 
Val kas no vads un valsts

VijolniekaRūdolfaMiķelsona,diriģentaAndraVeismaņaun
Vidzemeskamerorķestrasniegumsirbrīnišķīgadāvana

valstsdzimšanasdienā.Foto:IngunaMedne

Pirkt un pār dot gri bē tā jus 
aici na Zie mas svēt ku 

tir dziņš
Aici nām vi sus ra do šos un ak tī vos zem nie kus, 

lauk saim nie kus, māj ra žo tā jus, amat nie kus un 
rok darb nie kus gan no tu vie nes, gan tā lie nes un, 
pro tams, – arī pir cē jus! Tir got gri bē tā jus ar sa-
vu pro duk ci ju: da žā diem gar du miem, tē jām, 
dār ze ņiem, ābo liem, rok dar biem un vi su ko ci-
tu, lū dzam pie teik ties pa tele fo nu 26488684 
(Snie dze Rag že). Da lī ba tir dzi ņā – bez mak sas.

Plkst.12.00 no tiks iz so le, ku rā ie gū tie lī dzek-
ļi tiks iz lie to ti bēr nu pie pū ša ma jām at rak ci jām 
pil sē tas svēt kos 2013.ga da 8.jū ni jā.  

Nāc un pie da lies arī TU!

22.decembrīnoplkst.10.00līdz14.00Valkā,Lugažulaukumāpiekultūrasnamabūs
tradicionālaisZiemassvētkutirdziņšarjautrumūziku,Ziemassvētkuugunskuru,piparkū-
kām, karstu tēju un citiem lauku un pilsētas labumiem. Tirdziņā solījis ierasties
arīZiemassvētkuvecītisnopašasLapzemes.

 

ValkaskultūrasnamadirektoreMārīteMeļķesveicilggadējo
J.CimzesValkasMūzikasskolasdirektoruunSIA«PEPI

RER»valdespriekšsēdētājuaraugstajiemvalstsapbalvoju
miem.Foto:IngunaMedne

Latvijas Republi
kasproklamēšanasdie
nā, 18.novembrī Latvi
jas Valsts prezidents
AndrisBērziņšsvinīgā
ceremonijāRīgā,Meln
galvjunamāpasniedza
valsts apbalvojumus –
TrijuZvaigžņuordeni,
ViesturaordeniunAt
zinībaskrustu.Kopumāvis
augstākosvalstsapbalvoju
mussaņēma66cilvēki,tajā
skaitā divi Valkas novada
iedzīvotāji.

Saskaņā arOrdeņukapitula
lēmumu, par mūža ieguldīju
mumūzikas izglītībasatīstībā
Latvijā un nozīmīgu devumu
kultūrvidessaglabāšanāunat
tīstībāZiemeļvidzemēilggadē
jais JāņaCimzesValkasMūzi
kas skolas direktors, flautas
spēles, saksofona spēlesun si
taminstrumentu spēles peda
gogsGUNTISFREIBERGSti
ka iecelts par Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieku. Savukārt,
par lielo personīgo ieguldīju
mu uzņēmējdarbības veicinā
šanā Ziemeļlatvijas reģionā,
īpašiValkas pilsētas unnova
daatīstībāuzņēmējs,SIA«PE
PIRER»valdespriekšsēdētājs
IMANTSŠTEINS tika iecelts
parAt inībaskrustavirsnieku. 

Aici nām pie da lī ties fo to kon kur sā 
«Zie mas svēt ku gai dī ša nas prieks»

Valkaspilsētaskultūrasnamsiriz
sludinājis fotokonkursu «Ziemassvēt
ku gaidīšanas prieks». Konkurss tiek
organizētsarmērķi–veidot20labāko
fotogrāfiju izstādi. Piedalīties aicināti
ganprofesionāļi,ganamatieri.
Katrspretendentsvariesniegtnevai

rākkā3fotogrāfijas,atbilstošikonkursa
nolikumaprasībām.Fotogrāfijas iesnie
dzamas digitālā formātā (CD, USB zi
batmiņa) personīgi Valkas pilsētas kul
tūrasnamā,E.Dārziņaielā8,LīgaiŠnu
kai (2.stāvā)vaipaepastu liga.snuka@
valka.lv līdz 2012.gada 27.decembrim
plkst.12.00.Iesniedzotfotogrāfijas,jābūt

norādītam autora vārdam, uzvārdam,
adresei, tālruņa numuram un epasta
adresei.
Labākodarbu atlasi veiks komisija 5

cilvēkusastāvā.Tāpieņemsarīlēmumu
par labāko fotogrāfiju, tāsautorampie
šķirot Dāvanu karti Valmieras Drāmas
teātrīLs10vērtībā.
Plašāku informāciju var saņemt pa

telefonu29230511(LīgaŠnuka).Arkon
kursa nolikumu var iepazīties www.
valka.lv,uzspiežotuzbanera«Fotokon
kurss(Ziemassvētku)».v

LīgaŠnuka,Valkaspilsētaskultūras
namapasākumuorganizatore

Kon kurss «Zie mas svēt ki ma nā sē tā»

Valkas daudzdzīvokļumāju
iemītnieki,kurusvienokopīgspa
galms,aicinātipieteiktiesZiemas
svētkusagaidīšanaspasākumam.

Saulgriežu laiku konkursam
pieteiktodaudzdzīvokļumājupa
galmusieskandināsbudēļi–dzies
mudraugukopa«Nāburgi»,savu
kārtnamuiemītniekiaicinātisav
starpējisadarbotiesbudēļujautrai
uzņemšanai.Kaimiņivarvienoties
dziesmā,dejā,dzejā,maskās,vei
dot kopīgas dekorācijas, izrotāt
pagalmaeglītivaiiesaistītieskādās

citās aktivitātēs, kas padarītu līk
smākugaismasgaidīšanaslaiku.
Parpieteikšanoskonkursamlū

dzamsazinātiesarjauniešukluba
«Pēda»vadītājuRominuMeļņiku
(29472781,romina.melnika@valka.
lv) līdz 14.decembrim. Interesan
tākiebudēļu sagaidītāji tiksgodi
nāti pie izrotātās eglītes Lugažu
laukumā kādā no Saulgriežu pa
sākumiem (laiks tiks precizēts).
Kopīgi padarīsim līksmāku
gaismasgaidīšanu!v

ZaneBulmeistare,Latvijas–
Igaunijasinstitūtamācību

centravadītāja



Valkasnovadadomes25.oktobrasēdēpieņemtielēmumi

2

Konkursā aicināti piedalīties stu
dējošiValkasnovadajaunieši.

Stipendijupiešķiršanasmērķis:1. 
rosinātValkas novada jauniešus1.1. 

apgūtnovadānepieciešamasspeciali
tātes;

veicinātValkasnovadastudējošo1.2. 
jauniešuatgriešanosstrādātnovadā.
Valkasnovadadome2012./2013.stu2. 

dijugadāpiešķir:
vienustipendijulogopēdaspeci2.1. 

alitātēstudējošamstudentam;
vienustipendijusociālāpedago2.2. 

ga specialitātē studējošam studen
tam;

vienu stipendijumūzikas skolo2.3.
tāja specialitātē studējošam studen
tam.
Pretendentiem, kuri vēlas saņemt3.

stipendiju, jāiesniedz Valkas novada
Izglītībaspārvaldēšādidokumenti:

domeiadresētspersonīgsiesnie3.1.
gums, kurā norādīts vārds, uzvārds,
deklarētā dzīvesvieta, augstskola un
fakultāte, studiju programma, iegūs
tamākvalifikācija,studijuuzsākšanas
gads;

iepriekš iegūtās izglītības doku3.2.
mentakopija;

izziņanoaugstskolasparpreten3.3.
dentauzņemšanustudijuprogrammā

(1.kursa1.semestrī);
izziņanoaugstskolasparpreten3.4.

denta studiju plāna/programmas iz
pildi(izņemot1.kursa1.semestri);

pašrocīgi parakstīts apliecinā3.5.
jumsstudijulaikāvaipēcstudijubeig
šanas stātiesdarba tiesiskajās atiecī
bāsarValkasnovadapašvaldībuvai
tāsizraudzītudarbadevēju.
Vērtētitiektikaitiepretendenti,ku4.

ruiesniegtiedokumentiatbilstValkas
novada domes 2012.gada 27.septem
bra noteikumos Nr.2 «Kārtība, kādā
Valkasnovadadomepiešķirstipendi
jasstudējošajiemnovadajauniešiem»
izvirzītajāmprasībām.

Dokumenti jāiesniedz Valkā, Beve5. 
rīnasielā3,29.kabinetālīdz2013.gada
2.janvārim.

Ar Valkas novada domes 2012.gada
27.septembra noteikumiem Nr.2
«Kārtība, kādā Valkas novada dome
piešķir stipendijas studējošajiem no
vadajauniešiem»variepazīties:
Valkasnovadamājaslapāwww.val•	

ka.lv–pašvaldība–domessēžumate
riāli;
Valkas novada Izglītības pārvaldē,•	

Beverīnasielā3,Valkā;
ValkasnovadadomesPersonālano•	

daļā,Semināraielā29,Valkā.v

ValkasnovadadomeizsludinakonkursuuzValkasnovadastipendijām

Galvotstudenteistudijuunstudē•	
jošākredītamAS«SEBBanka»,laino
drošinātu studijas Latvijas Universi
tātesVēsturesunfilozofijasfakultātē,
galvojumaapmērs–studijukredītam
LVL3600unstudējošākredītamEUR
4500–atbilstošiLatvijasBankasvalū
tas kursam Ls/0,702804 EUR – Ls
3162,62, paredzētais apmaksas ter
miņš – 10 gadu laikā no aizdevuma
atmaksasuzsākšanas.
Apstiprināt Stipendiju piešķirša•	

naskomisijušādāsastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Valkas no
vadadomespriekšsēdētājsKārlisAl
bergs.
Komisijaslocekļi:
-Valkasnovadadomesdeputāte, Iz
glītības,kultūrasunsportakomitejas
priekšsēdētājaUndaOzoliņa;
-IzglītībaspārvaldesvadītājaDzintra
Auzāne;
- Atīstībasunplānošanasnodaļasva
dītājaGuntaSmane;
-PersonālanodaļasvadītājaLīgaMe
tuzāle.
Noteikt, ka 2012./2013.akadēmiskajā
gadā atbalstāmās studiju program
masir–logopēds,sociālaispedagogs
unmūzikasskolotājs(katrā1stipen
diāts).
ApstiprinātValkasnovadadomes•	

priekšsēdētāja 2012.gada 28.septem
brarīkojumuNr.85v«Parvalstsbu
džetamērķdotācijusadali».
Izstrādāt un iesniegt projekta ie•	

sniegumu «Hokeja laukuma izbūve
unpeldvietaslabiekārtošanaĒrģemes
pagastā» ES LEADER programmas
atklātaprojektu iesniegumukonkur
saizsludinātaiIVkārtaiLaukuatīstī
bas programmas 2007.– 2013.gadam
pasākuma «Vietējās atīstības stratē
ģijas» ietvaros apstiprinātās vietējās
atīstībasstratēģijasieviešanai.Kopē
jās projekta izmaksas LVL 24200, ES
līdzfinansējums LVL 18000 vai 90%,
Valkas novada domes finansējums
LVL2000vai10%.21%PVNvaiLVL
4200navprojektaatiecināmāsizmak
sas.
Izstrādāt un iesniegt projekta ie•	

sniegumu «Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Zvārtavas pa
gastā» ES LEADER programmas at
klāta projektu iesniegumu konkursa
izsludinātaiIVkārtaiLaukuatīstības
programmas 2007.– 2013.gadam pa
sākuma «Vietējās atīstības stratēģi
jas»ietvarosapstiprinātāsvietējāsat
tīstībasstratēģijasieviešanai.Kopējās
projektaizmaksasLVL6660,ESlīdzfi
nansējumsLVL4953,72vai90%,Val
kas novada domes finansējums LVL
550,41 vai 10 %. 21% PVN vai LVL
1155,87navprojektaatiecināmās iz
maksas.
Apstiprināt SIA «Firmus DC» iz•	

strādāto tehniski ekonomisko pama
tojumu «Ūdenssaimniecības atīstība
ValkasnovadaKārķuciemā,2.kārta».
Apstiprinātinvestīcijuprojektafinan
šuplānuunpasākumus(komponen
tes). Projekta finansēšanā nodrošināt

Valkas novada domes ieguldījuma
daļunobudžeta līdzekļiem41795,43
lati,kasveido15%noprojektakopē
jām atiecināmām izmaksām (bez
PVN) un gatavot iesniegumu ERAF
finansējumasaņemšanai236840,76la
ti.Realizēttehniskiekonomiskajāpa
matojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinotplānotosūdenssaimniecī
baspakalpojumutarifus.PVNnodok
ļaizmaksasfinansēt,izmantojotliku
ma«Parpievienotāsvērtībasnodokli»
normu par priekšnodokļa atskaitīša
nu.Organizēt investīcijuprojektasa
gatavošanuunrealizāciju,nodrošināt
projektam nepieciešamās informāci
jassniegšanuuncilvēkresursus,atbil
stoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAFfinansējumasaņēmējam.Saga
tavoto projekta iesniegumu iesniegt
Vides aizsardzības un reģionālās at
tīstībasministrijālīdzar7.projektuat
laseskārtasuzsākšanu.
ApstiprinātSIA«Projektēšanasbi•	

rojs Austrumi» izstrādāto tehniski
ekonomisko pamatojumu «Ūdens
saimniecības pakalpojumu atīstība
Valkā,IIkārta».Apstiprinātinvestīci
juprojektaaktivitātes–komponentes
unfinanšuplānu.Apstiprinātinvestī
cijuprojektafinanšuplānuietaupīju
malīdzekļiem.Realizēttehniskieko
nomiskajāpamatojumāizstrādātota
rifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecībaspakalpojumutari
fus.PVNizmaksasfinansēt,izmanto
jot likuma «Par pievienotās vērtības
nodokli» normu par priekšnodokļa
atskaitīšanu. Organizēt investīciju
projektasagatavošanuunrealizāciju,
nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkre
sursusatbilstošiprasībām,kastiekiz
virzītasKFfinansējumasaņēmējam.
Apstiprināt valsts budžeta mērķ•	

dotāciju sadali Valkas novada tautas
mākslaskolektīvuvadītājudarbasa
maksai un valsts sociālās apdrošinā
šanasobligātajāmiemaksām2012.ga
dā.
Noņemtdienestadzīvokļastatusu•	

Ērģemespagastadaudzdzīvokļumā
jas«Pūcītes»dzīvokļiemNr.5,6,7,8,
10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23un24.
Atbalstīt Ērģemes pagasta biedrī•	

bas«Turnava»izstrādātoprojektaie
sniegumu «Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Ērģemes pa
gastā», kas ir izstrādāts iesniegšanai
ESLEADERprogrammasatklātapro
jektuiesniegumukonkursaizsludinā
tai IV kārtai Lauku atīstības prog
rammas 2007.– 2013.gadam, pasāku
ma«Vietējāsatīstībasstratēģijas»ie
tvarosapstiprinātāsvietējāsatīstības
stratēģijasieviešanai.Kopējāsprojek
taizmaksas1400LVL,ESlīdzfinansē
jums 1260 LVL vai 90%. Ja projekts
tiks atbalstīts no LEADER program
mas,Valkasnovadadomepiedalīsies
ar līdzfinansējums140LVLvai10%
apmērā.

AtbalstītValkaspagastabiedrības•	
«Radošā grupa «Lugaži»» izstrādāto
projektaiesniegumu«Radošunodar
bību iespējasValkas pagastā», kas ir
izstrādāts iesniegšanai ES LEADER
programmas atklāta projektu iesnie
gumukonkursaizsludinātaiIVkārtai
Lauku atīstības programmas 2007.–
2013.gadam, pasākuma «Vietējās at
tīstības stratēģijas» ietvaros apstipri
nātāsvietējās atīstības stratēģijas ie
viešanai. Kopējās projekta izmaksas
1000LVL,ESlīdzfinansējums900LVL
vai90%. Japrojekts tiksatbalstītsno
LEADER programmas, Valkas nova
da dome piedalīsies ar līdzfinansē
jums100LVLvai10%apmērā.
Atbalstīt projekta iesniegumu•	

«Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana
Vijciemapagastā»ESLEADERprog
rammasatklātaprojektu iesniegumu
konkursa izsludinātai IV kārtai Lau
kuatīstībasprogrammas2007.–2013.
gadam,pasākumam«Konkurētspējas
veicināšanavietējoatīstībasstratēģi
juīstenošanasteritorijā»vietējāsatīs
tībasstratēģijasnoteiktārīcībā:Brīvā
laika pavadīšanai paredzētās infra
struktūrasierīkošanaunpilnveidoša
na vietējiem iedzīvotājiem. Noslēgt
zemespatapinājumalīgumupardaļu
nozemesgabala«Vijciemapamatsko
la»,platībā100m2,iznomāšanu.
Piešķirt finansiālu atbalstu Artū•	

ramKlotamLs1000apmērānosporta
pasākumiem paredzētajiem līdzek
ļiem. Veikt apmaksu pēc rēķina pie
stādīšanas, iepriekšminētās summas
apmērā,parsportaapģērbauninven
tāraiegādi,parabobslejatreniņproce
sa nodrošināšanu. Par atbalstu 2013.
gadā lemt, pieņemot 2013.gada Val
kasnovadapašvaldībasbudžetapro
jektu.
AtbalstītZvārtavaspagastabiedrī•	

bas«Atrodilaikusev»izstrādātopro
jekta iesniegumu «Sporta aktivitāšu
pilnveidošana Zvārtavas pagastā»,
kas ir izstrādāts  iesniegšanaiESLE
ADER programmas atklāta projektu
iesniegumukonkursuizsludinātaiIV
kārtai Lauku atīstības programmas
2007.–2013.gadam,pasākuma«Vietē
jās atīstības stratēģijas» ietvaros ap
stiprinātāsvietējās atīstības stratēģi
jas  ieviešanai. Kopējās projekta iz
maksas LVL 1125,48, ES līdzfinansē
jumsLVL1012,93vai90%.Japrojekts
tiks atbalstīts no LEADER program
mas,Valkasnovadadomepiedalīsies
arlīdzfinansējumuLVL112,55vai10
%apmērā.
NodotZvārtavaspagastabiedrībai•	

«Atrodi laiku sev», juridiskā adrese
«Salaiņi», Zvārtavas pagasts, Valkas
novads,patapinājumātelpasNr.9un
Nr.10 Zvārtavas pagasta «Lutursko
la»130,1m2platībāsportapasākumu
organizēšanai.
AtbalstītJ.CimzesValkasMūzikas•	

skolasdalībuprojektā«J.CimzesVal
kasMūzikasskolasēkasenergoefekti
vitātesuzlabošana»,kastiksiesniegts

Klimatapārmaiņufinanšuinstrumen
ta projektu konkursā līdz 2012.gada
2.novembrim.Apliecināt,kaJ.Cimzes
ValkasMūzikasskolasēkaiValkā,Se
mināraielā25atīstībasuninvestīciju
stratēģijairsaskaņotaunēkaivismaz
piecusgaduspēcprojektaīstenošanas
netiksmainīts lietošanas veids un tā
netiksdemontēta.Projektaatbalstīša
nas gadījumā nodrošināt nepiecieša
mo līdzfinansējumu 15% apmērā no
kopējām atiecināmajām projekta iz
maksām, kā arī segt neatiecināmās
izmaksas93630,70LVLapmērā.
ApstiprinātNolikumuNr.11«Val•	

kas novada Ģimenes atbalsta centra
«Saulīte»krīzescentranolikums».
Apstiprināt2011./2012.gadaapku•	

res periodā faktiski saražotās vienas
megavatstundas cenu 30,85Ls/MWh
bez PVN, pārvadei – 6,11 Ls/MWh
bez PVN un realizācijai – 0,18 Ls/
MWhbezPVN.VienasMWhsiltum
enerģijaspārdošanascena–37,14Ls/
MWhbezPVN.Apstiprināt2012./2013.
gadaapkuresperiodāvienas saražo
tāsMWhcenuiedzīvotājiemdzīvoja
māsēkās,kuruievadosuzpiederības
robežas uzstādīti siltummezgli un
karstāūdensskaitītāji–26,96Ls/MWh
bez PVN, pārvadei – 6,16 Ls/MWh
bezPVN,tirdzniecībai–0,15Ls/MWh
bezPVN.VienasMWhsiltumenerģi
jas pārdošanas cena iedzīvotājiem –
33,27Ls/MWhbezPVN.Apstiprināt
2012./2013.gada apkures periodā sil
tumenerģijas pārdošanas cenu juri
diskām personām – 33,27 Ls/MWh
bezPVN.PVNaprēķinātatbilstošili
kumam«Parpievienotāsvērtībasno
dokli». At īt par spēku zaudējušu
2012.gada26.jūlijaValkasnovadado
mes lēmumu «Par centralizētā tīklā
piegādātās siltumenerģijas cenuVal
kaspilsētālaikaperiodamno2012.ga
da 1.oktobra līdz 2013.gada 30.sep
tembrim».Lēmumsstājasspēkā2012.
gada1.novembrīunirspēkālīdz2013.
gada 30.septembrim.Ar pilnu lēmu
ma tekstuvar iepazītieswww.valka.
lv 
Galvotstudenteistudijukredītam•	

AS«SEBBanka»,lainodrošinātustu
dijas Liepājas  Universitātes studiju
programmā «Jauno mediju māksla»,
galvojumaapmērs–studijukredītam
EUR4269–atbilstošiLatvijasbankas
valūtaskursamLs/0,702804EUR–Ls
3000,27, paredzētais apmaksas ter
miņš – 10 gadu laikā no aizdevuma
atmaksasuzsākšanas.
Apstiprināt pašvaldības dalību•	

Dvīņupilsētuasociācijasrīkotajākon
ferencē Frankfurtē (Odera) – Slubicā
laikāno 2012.gada 14.novembra līdz
2012.gada 18.novembrim, ikgadējā
sanāksmē un koncertos «Transvoka
le»sešudalībniekusastāvā.Pilnvarot
Ernestu Lībieti veikt balsojumuDvī
ņupilsētuasociācijasikgadējāsanāk
smēDvīņupilsētuasociācijaspriekš
sēdētāja, sekretāraunprotokolapār
baudītājuievēlēšanā.v



Izbūvētaietveuzbērnudārzu«Pasaciņa»
unrekonstruētsBeverīnasielasposms

Starptautiskās sadarbības koordinators Klaus Baldauf, Valgas mērs 
Kalev Härk un Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas 

vadītājs Ernests Lībietis ir priecīgi par Valkas un Valgas iegūto 
prezidējošās pilsētas statusu. Foto: Sandra Pilskalne
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ValkaunValgaizraudzītaparprezidējošorobežpilsētuDvīņupilsētuasociācijā
2012.gada 15. – 17.novembrī

VācijasPolijas pierobežas pilsētās Slu
bicē (Polijā) un Frankfurtē pie Oderas
(Vācijā)norisinājāsDvīņupilsētuasoci
ācijas(CityTwinsAssociation)ikgadējā
konference.17.novembrī asociācijas val
dessēdētikanolemts–turpmākos2ga
dusasociācijasprezidējošāspilsētasbūs
ValkaunValga.

Dvīņu pilsētu asociācija ir dibinā
ta 2006.gadā, tā šobrīd apvieno 4 dvīņu
pilsētu pārus Eiropā – Imatru/Svetogor
sku(Somija/Krievija),Narvu/Ivangorodu
(Igaunija/Krievija), Valgu/Valku (Igauni
ja/Latvija) un Frankfurti (Oderi)/Slubi
ci (Vācija/Polija).Visas šīspilsētas vieno
kopīgi izaicinājumi, sarežģījumi, līdzīga
vēstureunnākotne.
ŠāgadakonferencēValkupārstāvējaEr

nestsLībietis,Eduards IvļevsunSandra
Pilskalne.VizīteslaikāValkaspārstāvjiti
kaiepazīstinātiarabupilsētuvēsturi,aug

stākāsizglītībasiestādēm,kultūrasdzīvi.
Konferencesatklāšanāpiedalījāsabupil
sētuadministrācijuvadītāji.Konferences
laikāīpašitikaakcentētajauniešuiesaiste
projektanorisēs–kultūras, sporta, izglī
tībasuncitāsaktivitātēs.Frankfurtēkul
tūrasprogrammāValkuunValgupārstā
vēja studijas«Joy» jaunieši,nokuriem3
–AigarsNīlenders,PāvelsSemjonovsun
SabīneMetusirvalcēnieši.ValkasunVal
gasjauniešupriekšnesumiguvalieluska
tītājuatsaucību.
Tuvākie asociācijas plāni – pastāvīga

asociācijasbirojaatvēršana(kākandidatū
rairizvirzītaValkaunbirojaizdevumus
iecerēts segt no ES projekta līdzekļiem),
jaunudalībnieku–dvīņupilsētupiesais
te asociācijai, ES struktūrfondu līdzekļu
piesaiste,esošā«Europeforcitizens»pro
jektaieviešana.Tuvākāasociācijasvaldes
sēdeparedzētamartāValkā/Valgā.v

ErnestsLībietis

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

Valka/Valgabezrobežām–jau5gadus
20.decembrī plkst.22.22 uz Latvi

jas–IgaunijasrobežasValkā,pieRīgas
– Raja ielas krustojuma sāksies pasā
kums,veltīts 5.gadskārtai,kopšatvērta
robežastarpabāmvalstīm.

Pasākumā piedalīsies gan abu dvīņu
pilsētu pašvaldību vadītāji, gan Valkas
unValgas talismani – robežstabi Pēteris
unPeeter.Valkaspilsētaskultūrasnama
folkloras deju kopa «Sudmaliņas» visus
aicināspiedalītiesbluķavilkšanāunde
dzināšanā,kāarīdančos.Pasākumukup
linās arī kolektīvs no Valgas. Savukārt
robežstabimudināsuzdraudzīguvirves
vilkšanu,laivēlvairāktuvinātuabasro
bežpilsētas–ValkuunValgu.Protams,ka
neiztiksarībezvēderpriekiem–būscie

nāšanāsar igauņuputru.Domājams,ka
varēsiegādātieskarstvīnu.Pasākumano
slēgumā«Sudmaliņas»visussavīsdrau
dzībaskamolāunpretdebesīmpacelsies
gaisalaternasarlabavēlējumiemsev,sa
vaipilsētaiunvalstij.
Nākotuzpasākumu,ņemietlīdzisve

cītes!Tās saliksimgarkāpnēm,veidojot
izgaismotuDraudzībastaku!
2007.gada21.decembrīŠengenaszonai

pievienojāsLatvija,Igaunija,Lietuva,Če
hija,Malta,Polija,Slovākija,Ungārijaun
Slovēnija.Tābija ļotinozīmīgadiena, jo
Šengenaslīgumadalībvalstuiekšējāsro
bežasvaršķērsot jebkurāvietā,bezper
sonurobežkontroles.v

LīgaPandalone,Valkaspilsētaskultūras
namapasākumuorganizatore

OktobrabeigāsValkātikapabeigtaiet
ves izbūvegarFr.Roziņa ieluunBeverīnas
ielas posma rekonstrukcija no Rīgas līdz
Raiņaielai.ŠiedarbinotikaValkasnovada
domesieviestāEiropasReģionālāsatīstības
fonda 3.6.2.1.aktivitātē «Atbalsts novadu
pašvaldībukompleksaiatīstībai»līdzfinan
sētā projekta «Ielu rekonstrukcija Valkas
pilsētāuzņēmējdarbībasveicināšanainova
dā» (projektaNr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRA
A/003)ietvaros.BūvdarbusveicaSIA«Lim
bažu ceļi», būvuzraudzību – SIA «PRO
VIA», autoruzraudzību – SIA «Ceļu kom
forts».
«Visapirmsskolasizglītībasiestādes«Pasa

ciņa» saime ir ļoti gandarīta, ka iestādes 32.
pastāvēšanasgadābeidzotesamtikušipiesa

vatrotuāra.Tagad,netraucējotautosatiksmei,
drošiunbezbažāmvarnāktunietgankājām
gājēji,ganmāmiņasarbērnuratiņiem.Irpa
tiess prieks par to, ka, organizējot pastaigas
unpārgājienusārpus teritorijas,varam ievē
rotvisusdrošībaspasākumusuntādējādimā
cīt bērniem satiksmes noteikumus atbilstošā
vidē.Bez tam, tagadpat lietainā laikāapavi
navdubļainiunkājasvisiemirsausas,»prie
cājasPII«Pasaciņa»vadītājaLailaOzoliņa.
Iepriekšminētāprojektaietvaros2013.gadā

tiks rekonstruēta Tālavas iela, posmā no
AusekļalīdzVaroņuielai.Darbusplānotsuz
sāktpēcūdensvadaunkanalizācijas izbūves
šajāielasposmā,kastiksveiktiKohēzijasfon
da projekta «Ūdenssaimniecības pakalpoju
muatīstībaValkā,IIkārta»ietvaros.v

GuntaSmane,Atīstībasun
plānošanasnodaļasvadītāja

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ! 

EIROPAS SAVIENĪBA

Bērnudārza grupa «Mazie prātnieki» audzinātājas Ingas Gailes un metodiķes Inas Librukas 
pavadībā dodas pastaigā pa jauno ietvi. Foto: Inguna Medne

Valkaspilsētaskultūrasnamsaicina
darbāelektriķi–gaismotāju

Galvenādarbībasjoma:
elektroapkalpesdarbikultūrasiestādē,apgaismesķerme
ņumontēšana,apkalpošanau.c.līdzīgidarbi;gaismasteh
nikasoperatorapienākumikultūraspasākumos.
Izglītībaslīmenis:
elektromontieris(Bzkategorija).
Pretendents var būt arī cilvēks, kurš patlaban apgūst šo
profesiju.
Kontaktinformācija:
Tālruņi–64724266, 28626283, epasts:marite.melke@
valka.lv
Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, E.Dārziņa iela 8,
Valka,LV4701.
Motivācijasvēstuli,CVunizglītībasdokumentukopi
juvariesniegtValkaspilsētaskultūrasnamāpersonīgi,
sūtotpapastuvaielektroniskilīdz2012.gada10.de
cembrim(ieskaitot).
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Novadajaunsargigūst
atzīstamuspanākumus
Par godu Jaunsardzes

20.jubilejai jauniešiem no
tiek dažādi nozīmīgi pasā
kumi – šogad pirmo reizi
Nacionālo bruņoto spēku
(NBS)militārajāparādēRīgā
18.novembrīsoļojaJaunsar
dzes vienības  vairāk nekā
100 jaunsarguun instrukto
ru.Valkasnovadušajāgod
pilnajāpasākumāpārstāvēja
instruktors Ritvars Leitens
un2jaunsargiGermansĻe
bezovsunDāvisZirnis.

Militāroparādikomandēja
Rīgas garnizona priekšnieks,
Zemessardzes komandieris
pulkvedis Leonīds Kalniņš,
bettopieņēmavalstsbruņoto
spēku augstākais virspavēl
nieks Valsts prezidents An
drisBērziņš.
«Piedalīties parādē bi

ja lielsgods,kas tika izcīnīts
diezgan lielā konkurencē.
Galvenie atlases kritēriji bi
ja soļošanas prasme un ko
mandu izpilde. Rīgā ieradā
mies jau iepriekšējā dienā
uz ģenerālmēģinājumu,» ie

spaidos dalās Dāvis Zirnis.
Valkas ģimnāzijas 11.klases
audzēkņiDāvisunGermans
augstu vērtē instruktoraRit
varaLeitenadarbuunat īst,
ka darbošanās jaunsardzē
domājams būs noteicoša arī
profesijas izvēlē. Dāvis iece
rējis izvēlēties ugunsdzēsēja
profesiju vai arī ietmilitārās
karjeras ceļu, Germanam in
teresē militārā vēsture un
puisis at īst, ka darbošanās
jaunsardzē papildina un pa
līdzizzinātvēsturi.
30. novembrī Rīgā Latvie

šubiedrībasnamānotikssvi
nīgs Jaunsardzes 20.jubilejas
pasākums, kurā piedalīsies
instruktors Ritvars Leitens,
uz pasākumu apbalvojumu
saņemšanaiaicinātijaunsargs
AleksandrsGroševsnoĒrģe
mes pamatskolas un jaun
sargsSandrisZutisnoValkas
ģimnāzijas.
Jaunsardzes devīzi «Aug

simLatvijai!»Valkasnovada
jaunsargi ir ataisnojuši go
dam.v

SandraPilskalne

VeselībasaprūpeValkā
Vidzemes slim

nīcaValkā iedzīvotā
jiem piedāvā daudz
veidīguveselībasap
rūpes pakalpojumu
klāstu. Ambulatorā
nodaļā Valkā ik die
nas pieņem vairāku
specialitāšu ārsti. Lai
uzlabotu pakalpoju
ma pieejamību, no

teiktos datumos, 2 – 5 reizes mēnesī Valkā
izbraukumavizītē ierodasspeciālistinoVal
mieras–ķirurgs,endokrinoloģe,rehabilitolo
ģe,funkcionālāsdiagnostikasspeciāliste.Pie
teikšanāsreģistratūrā,tālrunis64722307.
Kopš 1.augusta Vidzemes slimnīcā Valkā

atvērts Steidzamās medicīniskās palīdzības
punkts (SMPP). Tajā strādā ārsti speciālisti
un māsa. Medicīnisko palīdzību SMPP var
saņemt gan pieaugušie, gan bērni traumas,
pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības
paasināšanās gadījumos, kad nepieciešama
steidzama medicīniskā palīdzība, kas pār
sniedz ģimenes ārsta kompetences – sasitu
mi, mežģījumi, lūzumi, alerģiskas reakcijas.
Saņemot valsts apmaksātos ambulatoros ve
selības aprūpes pakalpojumus SMPP Valkā,
pacientam ir jāmaksā pacienta iemaksa. No
tās atbrīvotas pacientu kategorijas, kas no
teiktasMinistrukabinetanoteikumosNr.1046
«Veselībasaprūpesorganizēšanasunfinansē

šanaskārtība».Gadījumos, japacientamnav
trauma,pēkšņasaslimšanavaihroniskassli
mībaspaasināšanās,kasprasasteidzamume
dicīnisko palīdzību, par saņemto medicīnis
kopakalpojumupacientam jāmaksāsaskaņā
arVidzemes slimnīcasmaksaspakalpojumu
cenrādi.ArģimenesārstanosūtījumuSMPP
veicarī injekcijas.Vairākinformācijaspatāl
runi64722701.
DaudziValkasiedzīvotājijaupaguvušiie

pazīt valsts apmaksāto medicīnisko aprūpi
mājās, ko pacienta saslimšanas, traumu vai
funkcionālās nespējas gadījumā veic sertifi
cētasmāsas.Nosūtījumušīpakalpojumasa
ņemšanaiizrakstaģimenesārstsvaiārstsspe
ciālists.Kopšpavasaramedicīniskāsaprūpes
mājāsklāstspaplašinātsar jaunupakalpoju
mu–fizioterapeita,logopēdaunergoterapei
tavizīte.Arī šomājasaprūpespakalpojumu
apmaksā valsts, tā saņemšanai nepieciešams
nosūtījumsnoārstarehabilitologa.Medicīnis
kāsaprūpesmājāskoordinatoreirInetaŠaka
le,mobilais telefons 28332261 (darba dienās
plkst.8.00–16.30).
Pēc vasaras atvaļinājumiem darbu Valkā

atsākusi medicīniskās aprūpes nodaļa, kurā
tiekārstētipacientihroniskuslimībusaasinā
jumagadījumos,kadpamata saslimšana jau
diagnosticēta.Laipacientuuzņemtustacionā
rā,nepieciešamsģimenesārstavaicitaspeci
ālistanosūtījums.v

BenitaBrila,
Vidzemesslimnīcā

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

Biedrība «No Sala-
caslīdzRūjai»paziņo
par VI kārtas atklāta
projektukonkursa iz-
sludināšanu «Lauku
atīstībasprogrammas
20072013.gadam» pa-

sākuma«Vietējāsatīstībasstratēģijas»ie-
tvaros2009.–2013.gadam.
Stratēģijas realizēšanai tiek izsludināts

konkurssdivāmrīcībāmar kopējofinan-
sējumu(LVL)59720,67.
1.rīcība«Lauksaimniecībasproduktura-

žošanaunpirmapstrāde».Atbalstaapjoms
ir30226,57LVL.
2.rīcība «Lauksaimniecības produktu

pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstāk-
ļos».Atbalstaapjomsir29494,10LVL.
Ceturtā projektu iesniegšanas kārta tiek

paredzēta no 2012.gada 5.decembra līdz
2013.gada5.janvārim.
ArStratēģiju,rīcībumērķiem,plānotajām

darbībāmunprojektuvērtēšanaskritērijiem
kāarīminimālopunktuskaitupozitīvaati
numasaņemšanaivariepazīties:birojāVal
mierā Mūrmuižas ielā9, darbadienāsno
13.00 līdz 16.30 vai zvanot pa telefonu
64207459,mob.t.29188612,vaiizmantojote
pastuvidzeme@llkc.lv kāarīLaukuAtbal
staDienestamājaslapāwww.lad.gov.lvun
biedrībasmājaslapāwww.nosalacaslidzru
jai.lv
Projektuiesniegumijāiesniedz:biedrības

«NoSalacaslīdzRūjai»birojāValmierāMūr
muižasielā9,līdz2013.gada5.janvārim.
Informācija:epastsvidzeme@llkc.lv,tele

fons64207459,mob.t.29188612.

22.oktobrī tika parakstīts lī
gumsparsadarbībuValkasnovada
skoluotroklašuskolēnuunValkas
ģimnāzijasinternātādzīvojošosko
lēnu pusdienu maksas segšanai
2012./2013.mācību gadā. Līgums ir
noslēgtsstarpValkasRotariklubu,
Ērģemespamatskolu,Kārķupamat
skolu, Ozolu pamatskolu, Valkas
pamatskolu, Vijciema pamatskolu
un Valkas ģimnāziju, piedaloties
Valkasnovadadomei.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, Val
kas Rotari klubs apņemas ap

maksāt Valkas nova
da skolu otro

klašusko

lēnu unValkas ģimnāzijas internātā
dzīvojošo skolēnu pusdienu maksu
no 1.oktobra līdz 2012./2013.mācību
gada noslēgumam. «Valkas novada
domearšīlīgumaparakstīšanuapņe
mas apmaksāt iztrūkstošo skolēnu
pusdienu maksas daļu gadījumā, ja
Valkas Rotari klubam nepietiek fi
nanšulīdzekļuskolēnuskaitapalieli
nāšanās gadījumā vai kādu citu ie
mesludēļ,»stāstaValkasnovadado
mes priekšsēdētāja vietnieks, Valkas
RotariklubabiedrsViestursZariņš.
ŠisirjautrešaisValkasRotariklu

baprojektsparsadarbībuarZviedri
jasRotariklubiemparValkasnovada
skolēnunodrošināšanuarbezmaksas
pusdienām.«Esmupatiesigandarīts
par Valkas Rotari kluba darbību, jo
pateicotieskluba aktivitātēmun ini
ciatīvaiirrealizētidaudzundažādi

labdarībaspasākumi.Atbalsts
skolēnubrīvpusdienuno

drošināšanaiirneti
kailielsatbalsts

ģimenēm,

bet arī visam novadam, jo tādējādi
tiek atslogots pašvaldības budžets,»
ValkasRotariklubampateicāsValkas
novada domes priekšsēdētājs Kārlis
Albergs.
Valkas novada vispārizglītojošo

skolu 51 otrklasnieks un 20 Valkas
ģimnāzijas internātā dzīvojošie sko
lēni brīvpusdienas saņems, pateico

tiesZviedruRotariklubu(RK)atbal
stam: Torsås – Bergkvara, Campus
Västra un privāta persona Ed Let
ham.Šimmērķimsaziedotā summa
ir Ls 11751. Tas ir ļoti liels atbalsts
bērniemunģimenēm.v

NadeždaMožarova,
ValkasRotariklubaprezidente

Parakstītslīgumsparskolēnubrīvpusdienunodrošināšanu

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un novada skolu 
direktores paraksta līgumu ar Rotari klubu par skolēnu ēdināšanu. 

Foto: Inguna Medne



Valkas novada Tū
risma informācijas birojs
(TIB) un Valkas Mākslas
skolas audzēknes – Gun
taBriede,EvitaSpārberga,
Krista Annija Namniece
un Anastasija Beļajeva,
pedagoģes Daigas Solo
veikovadībājaugatavojas
Ziemassvētkiem. 
DecembrīTūrismabiro

jābūsizstāde–pārdošana,
kuras apmeklētāji varēs
gan apskatīties, gan iegā
dāties kādu īpašu dāvanu
saviem tuviniekiem. Tās
būs mūsu mākslas sko
las audzēkņu apgleznotās
krūzes un šķīvji, bet īpaši
tie būs tāpēc, ka bērni sa
voszīmējumosirieguldīju
šisirdssiltumuunmīlestī
bu.Visidarbibūsatšķirīgi,
pārsvarātajosbūsredzami
atēli, kas saistās ar Valku
–ValguunValkasnovadu.
Zīmējumiarnolūkuveido
titā,laidarbivizuāliizsta
rotu bērnu dzīvespriecīgo
skatījumu uz mūsu nova
du. TIB apmeklētājiem un
pircējiemšībūs lieliska ie
spējaiegūtgabaliņušīprie
ka arī sev. Un priekam taču nevajadzētu
maksātdārgi, tādēļapgleznotie traukibūs
nopērkamiparsimboliskusamaksu–tikai
Ls1,30,betprieksnotābūsganpircējiem,
ganjaunajiemmāksliniekiem,ganarītūris
mabirojamunnovadapašvaldībaiparno
vadapopularizēšanu.
Ienāctūrismabirojā,apskatiesizstādiun

iegādājieskādudāvaniņuvaiarīsaņemtie

šiTevdomātoslabosvārdus.Laitossaņem
tu,neskatotiesbūs jāizvēlas jautājumspar
Valku – Valgu vai Valkas novadu, pareizi
jāatbildunpēctam,tāpatneskatoties,varēs
izvēlētieslapiņuarveltījumugadanogalei
unnākamajamgadam.v

AnitaTannenberga,
Tūrismainformācijasbirojavadītāja
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AicinapiedalītiesJāņaCimzes
gadalogokonkursā

Krista Annija Namniece apgleznojot šķīvi, darbā ieliek savu 
sirds siltumu un Ziemassvētku sajūtas. Foto: Daiga Soloveiko

2014.gadā pedago
gam, tautas dziesmuvācējam
unharmonizētājam,ērģelnie
kam, latviešu kora mūzikas
pamatlicējam un profesionā
lāsmūzikasaizsācējamJānim
Cimzemat īmēsim200.jubile
jasgadu.

J.CimzedzimisRaunā,1814.
gada3.jūlijā.Dzimtajāpusēkā
mājskolotājs uzsācis arī savas
darba gaitas, vēlāk strādājis
Smiltenē, Valmieras draudzes
skolā, vadījisVidzemes skolo
tājusemināruValmierā.
No1849.—1881.gadamJānis

Cimzevadījaskolotājuseminā
ru Valkā. Šajā laikā Vidzemes
skolotāju seminārs kļuva par
pirmo latviešu profesionālo
skolotāju mācību iestādi, tā
dēļviņudēvējampar skolotā
ju skolotāju. Četrdesmit divu
gadu darbības laikā skolotāju
seminārā J.Cimze sagatavojis
431 tautskolotājus — diriģen

tus, kuri aktīvi organizēja un
vadījakorus.Seminārāmācīju
šiestādipazīstamikultūrasun
izglītībasdarbiniekikāApsīšu
Jēkabs,Auseklis,JēkabsZvaig
znīte, Baumaņu Kārlis, Jānis
Sērmūkslis,IndriķisZīleunci
ti.
LaiJāņaCimzesjubilejasga

dam veltītie sarīkojumi izska
nētu ganLatvijā, gan Igaunijā
untajosiesaistītospēciespējas
plašāka sabiedrības daļa, Val
kasnovadaizglītībasunkultū
rasdarbinieki jaušorudensāk
plānotto,kādsbūsšisgads.
Kamēr sarīkojumu kalen

dārsvēltiekprecizēts,irjauuz
sākti arī konkrēti darbi. Viens
no tiem ir J.Cimzes jubilejas
gada logo konkurss. Tā mēr
ķis irpopularizēt JāņaCimzes
vārduValkasnovadabērnuun
jauniešuvidū,jotiešibērniun
jauniešilīdz20gaduvecumam
varpiedalītieskonkursāuniz
strādātlogozīmi.Tākādarbu
iesniegšanas datums ir 2013.
gada 1.februāris, ikvienam in
teresentamvēlirlaiksnedaudz
vairāk iepazīties ar J.Cimzes
paveiktounizveidotlogozīmi,
kas būs ikviena jubilejas gada
sarīkojuma neatņemama sa
stāvdaļaunatpazīšanaszīme.
Ar konkursa nolikumu var

iepazīties Valkas novada mā
jas lapā www.valka.lv sadaļā
«Kultūra»–«JānimCimzem–
200».v

VitaKalvāne,Valkasnovada
BJC«Mice»direktore

NācunpiedaliesZiemassvētku
dzejaslasījumosbrīvādabā!
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Tūrismainformācijasbirojā
varēsnopirktprieku!

Vokālāsgrupas«Schola
CantorumRiga»koncerts

14.decembrī plkst.19.00Valkas pil
sētas kultūras namā būs vokālās grupas
«ScholaCantorumRiga»(vadītājsGuntars
Prānis) koncerts «VENI EMMANUEL».
Programmā–Adventalaikaunviduslaiku
gregoriskiedziedājumi.

Visa cilvēkadzīvearviņa ilgāmunga
rīgajiemmeklējumiem ir kā svētceļojums,
kura galvenaismērķis – satikšanās ar Ra
dītāju – noris gan ārējosmeklējumos, gan
pašā cilvēkā. Koncerta programma ļaus
piedzīvotkautkono šī ceļa,kurāaicināts
dotiesikviens.
«ScholaCantorumRiga»sastāvā irpro

fesionāli mūziķi. Galvenokārt ansamblis

sniedz sakrālās mūzikas koncertus, taču
labprātpiedalās arīdievkalpojumos.Kon
certdarbībasceļi,turklātarlieliempanāku
miem,irvedušiuzVāciju,Austriju,Beļģiju,
Šveici,Norvēģijuuncitāmvalstīm.Ansam
blivadaRīgāunVācijāizglītībuieguvušais
diriģents un muzikologs, senās mūzikas
pētnieks, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas asociētais profesors Guntars
Prānis.
Biļetesiepriekšpārdošanāvariegādāties

Valkaspilsētaskultūrasnamā.Biļetesce
na:Ls5,4,3,2(bērniem/skolēniem–Ls1,
pirmsskolasvecumabērniem,neaizņemot
sēdvietu,bezmaksas).v

LīgaŠnuka,Valkaspilsētaskultūras
namapasākumuorganizatore

Sestdien, 1.decembrī plkst.21.00
Radošajā telpā «309.kabinets» notiks tā
dēvētā sviestroka žanra grupu mūzikas
koncerts – uzstāsies grupas «Pupociklu
Vasara»un«KGDJ» (jebKoGanDarītu
Jēzus). Ieejapasākumā–Ls1,50.

Runā,kagrupa«PupocikluVasara»ra
dusies kā Latvijas institūta izveidots
mārketinga projekts festivāla «Jaunais
vilnis» viesu pievilināšanai baklažānu
tirgotājustendiemRīgasCentrāltirgū.Šim
nolūkam tika izveidots sastāvs, kurā tika
sapulcinātaspiecasdalībniecesnoLiepājas
sieviešukora«Nenoplūktaisdzintarkrasts».
Grupas popularitāte un pielūdzēju skaits
auga,bet tadgrupā sākās sastāvamaiņas
un sākotnēji izteikti sievišķīgais kolektīvs
tika aktīvi integrēts ar atraktīviem
puišiem.

Sākusi kā tolaik aktuālā eirovīzijas
formāta stila strikti ievērotāji, grupa, tās
dalībniekiem un aktuālajām mūzikas
tendencēmmainoties,pamazāmpievērsās
sviestroka žanra izstrādei un atīstīšanai,
sasniedzot šajā stilā nepieredzētus pa
nākumus. 2012.gadā ar retiem, taču vē
rienīgiem lielkoncertiem grupa atīmē
piecugadujubileju.
 Grupas sastāvs: Vilis Lācītis – balss,

ģitāra,TuraidsPetrovs–ģitāra,balss,Ma
riušsMukačvārs–bass,KšištofsVirubāks
–bungas.
Pirmsgrupas «PupocikluVasara» savu

sniegumuatrādīsvēlvienišīžanrasekotāji
– grupa «KGDJ», par ko izsmeļošu
informācijuvariegūthtp://www.youtube.
com/watch?v=kMoYp3mWsBM

Vairākinfo–www.309.lv
Tiekamies1.decembrī,

309.kabinetā!

Uzstāsies grupas «Pupociklu 
Vasara» un «KGDJ»

Ziemassvētki un Jaunais
gads ir laiks, kad saņemam
visvairākapsveikumuunlaba
vēlējumu. Nereti cilvēki ilgi
meklēapsveikumavārdus,lai
gadunogadatieneatkārtotos.
Lai rosinātu ieklausīties citā
dās Ziemassvētku noskaņās
un vārdu meistaru veidotās
dzejas rindās, Valkas novada
literātu apvienība nolēma īs
tenotmazliet riskantu ekspe
rimentu – Ziemassvētku dze
jas lasījumi brīvā dabā.Kaut
kas neiedomājams – ziemā,
decembrī!!!

Jā, patiešām, 25.decembrī
pulksten 17.00 Valkā, skvērā
starpveikalu«Freko»unHipo
tēkubanku skanēsdzejapašu
autoru izpildījumā. Ģimenes
lokā svētki būs nosvinēti, tur
pināsim to darīt kopā ar lite
rātiem. Ja arī Tu esi sacerējis
kāduZiemassvētkudzejolivai
varbūt Tev ir tuvs kāda auto
radzejolis,nācunesikopāar

mums,daliessavāpriekāuniz
jūtās,jolasījumibūsbrīvāfor
mā.Mēsšodiennezinām,kādi
laika apstākļi gaidāmi, bet ce
ram,kabūsbaltssniegsunmē
renatemperatūra.Jagadījumā
laikaapstākļibūsļotinelabvē
līgi,pasākumsnotikskultūras
namā. Paņemiet līdzi termosu
artēju,kafijuvaikarstvīnu,kā
du pīrādziņu vai piparkūku,
svecīti.Apmeklētājusgaidaarī
neliels, bet patīkams pārstei
gums, ko būs sarūpējisDāmu
klubs sadarbībā ar fonduZie
dot.lv.
Iespējams,katiešišādaZie

massvētkusvinēšanabūsnepa
rastākāunsiltākā,kādajebkad
bijusi.v

 
Cerībāuztikšanos–

Literātuapvienībasvārdā
MārīteMagone
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Valkas novada ģimenes atbalsta centrā «Saulīte» Latvijas
dzimšanas dienas svinībām bērni, audzinātājām piepalīdzot,
sākagatavotiessavlaicīgi:tapapasākumascenārijsunnoLāčplēša
dienaslīdz18.novembrimbijaskatāmaizstāde«ManaLatvija»,
kurākatrsizpaudasavušījēdzienaizpratni.

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

18.novembrīĒrģemespagastāpargoduLatvijas94.dzimša
nasdienainotikasvinīgspasākums,kuralaikātikaatklātipieTur
nastautasnamauzstādītiedesmitsoli,kurusizgatavotunuzstādīt
palīdzēja paši pagasta iedzīvotāji. Materiālus solu izgatavošanai
iegādājāmiespateicotiesVAS«Hipotēkuunzemesbanka»klientu
kluba«Mēspaši»projektaietvarospiešķirtajainaudaiunSIA«Vār
pas1»atbalstam.Paldiesvisiem,kaspalīdzējaunkasvēlpalīdzēs,
jodarbspiešāprojektavēlturpināsies.v

LīgaKrama

LabiekārtoTurnas
tautasnamapagalmu

Bērni, jaunieši un audzinātājas, attēlojot saulītes starus, iezīmē 
vietu, kur turpmāk plīvos Latvijas valsts karogs. 

Foto: Līga Veinberga

Saņemtsvērtīgsdāvinājums
–karogamasts

18.novembrīzālienāpieēkas
no svecītēm izveidojām valsts
pastāvēšanas gada skaitli – 94.
Tad sekoja pavisam nopietns
uzdevums–izvēlētiesvietu,kur
turpmāk plīvos Latvijas valsts
karogs. Svētku nedēļā karoga
mastu uzdāvināja Ērģemes pa
gasta Z/S «Dambīši» vadītājs,
lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvāssabiedrības«Ērģe
me» valdes priekšsēdētājs un
Valkasnovadadomesdeputāts
Mārtiņš Kreilis. Paldies viņiem
par to! Masta nostiprināšanu
speciālisti ieteica veikt siltākos
laikaapstākļos,tāpēcuztobūs
vēl jāpagaida, bet vieta jau ir
izvēlēta – centrālo durvju tu
vumā. Pēc jautras fotografēša
nāssekojapriekšnesumi,nopiet
nas sarunas un himnas dzie
dāšanakopāarbijušoaudzēkni
Danilu, kurš ieradās ciemos.
Laiks paskrēja nemanot un va
karā jau sekoja lāpugājiensun
svētkupasākumsTurnā.

Savukārt, 24.novembrīģime
nesatbalstacentra«Saulīte»ko
manda devās uz Rīgu, lai pie
dalītos Bērnu tiesību aizsardzī
basinspekcijasunRadošoideju
centra«Oranžs»rīkotākonkursa
finālā. Konkurss noritēja trīs
kārtās, katrā tika saņemts un
izpildīts viens uzdevums, kura
prezentācija tika nosūtīta vēr
tēšanai.
Untad jaugatavosimiesAd

ventes pārdomu laikam, kurā
izvērtēsim,kāesamuzvedušies,
mācījušies, pavadījuši laiku un
ko piedzīvojuši šajā gadā. Zie
massvētkulaikāatkalsagaidīsim
ciemos savus draugus un lab
vēļus,vilksimbluķiungatavo
simiesskaistākajamnotikumam
–pastaigai pa svētku rotās sa
postoVecrīguunkrāšņābaleta
«Riekstkodis» apmeklējumam.
v

LīgaVeinberga,Valkas
novadaģimenesatbalsta
centra«Saulīte»direktore

Iepriekšējā mācību gadā sarīkojumu
dejudejotājinoValkasunCēsīmaizsāka
jaunutradīciju–rīkotskolēnubrīvlaikos
kopīgus treniņkursus. Šoreiz tie notika
CēsuBērnuunjauniešucentrā.Vairākkā
30 dejotāji no Cēsīm, Valkas, Valmieras
unRīgas trīsdienugarumāapguvaEiro
pasunLatīņamerikasdejas.

Bez deju apguves īpaša uzmanība tika
pievērsta dejotāju fiziskās sagatavotības
uzlabošanai.Treneris JānisOlengovičsva
dīja elastības, koordinācijas un plastikas
treniņus, savukārt JurisVaido rūpējās par
fiziskosagatavotībuundejotājustāju.Deju
treniņusvadījaAgate Širina,MartaDance
unJānisRukmanis.
Dejukursudienaskārtībabijaļotiinten

sīva–jauniedejotājisavasdejuprasmesun
iemaņascentāsuzlabot,dejojotnorītalīdz
patvakaram.
Paveiktaisvērtējamspozitīvi, jo tika sa

sniegts izvirzītais mērķis – pilnvērtīgi sa

gatavotiesjaunajaidejusezonaiunpaaug
stināt dejotāju konkurētspēju sacensībās.
Darbs tiks turpināts ziemasbrīvlaikā, kad
dejotājiuztrimdienāmatkaltiksiestreniņ
nometnēValkā.
Jau decembrī sarīkojumu deju kluba

«Ziemeļvalsis»dejotājidosiesuzpirmajām
šīs sezonas sacensībāmTallinā,Tartu,Pļa
viņās, Ludzā unValgā. Valkas novada ie
dzīvotājiarValkasdejotājusniegumuvarēs
iepazīties 13.decembrīValkaspilsētas kul
tūras namā, kur notiksValkas un Strenču
novaduZiemassvētkuieskaņukoncerts,kā
arī 16.februārī tradicionālajos sarīkojumu
dejusvētkos«Ziemeļvalsis».
Sarīkojumu deju kluba «Ziemeļvalsis»

dejotāji aicina ikvienu bērnu un jaunieti
pievienotiessavampulkamValkasnovada
Bērnuunjauniešucentrā«Mice», laigara
josziemasvakarosapgūtudejusoļusunie
gūtujaunusdraugus.v

JānisRukmanis,sportadejukluba
«Ziemeļvalsis»vadītājs

Rudensbrīvlaikādejasnorīta
līdzpatvakaram…

Dziesmaibūt!

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

Uzsākotjaunomācībugadu,Valkas
novada Bērnu un jauniešu centra (BJC)
«Mice» kolektīvam allaž ir kāds jauns
plāns.TākāXIskolujaunatnesDziesmu
undejusvētkivairsnavaiz kal niem,tad
radās ideja – rudens brīvlaikā organizēt
radošāsdienasvienīgajamValkasnovada
izglītībasiestāžu5.–9.klašukorim.

Šobrīd novada kopkorī dzied vairāk
nekā 50 meitenes no Valkas pamatskolas
(diriģente InāraVītola),Kārķupamatsko
las (diriģenteLieneSkruode)unĒrģemes
pamatskolas (diriģenteGitaPlūmīte).Ko
rimdarāmā ir ļotidaudz.Pavasarī kolek
tīvam jāpiedalās Latvijas vispārizglītojošo
skolu5.–9.klašukorukonkursā«Dziesmai
būt!».Konkursaobligātaisrepertuārsirsa
mērā grūts, tāpēc ir svarīgi to sākt apgūt

savlaicīgi.Laišodivurado
šodienu laikāmeiteņu

balsis netiktu pā
rāk noslogo

tas,starpdziedāšanasmēģinājumiemtika
ieturētas aktīvas atpūtas pauzes. Izpaus
tiesaerobikasnodarbībā,rotuizgatavoša
nasradošajādarbnīcāunaktiermeistarībā
bijagan interesanti,ganarīgrūti.Bija jau
vēlsvakars,kadkorameitenesdevāsnakts
ekspedīcijāmeklētpazudušāstautasdzies
mas, koveiksmīgi izdevās atrast un lāpu
izgaismotajāValkaspilsētasestrādē,kora
diriģentuvadībā,arīnodziedāt.Atgriežo
tiesnoromantiskāsvakarapastaigas,mei
tenes«Micē»gaidījajaunspārsteigums.To
šoreizbijasagādājušasValkaspagastaSa
ietanama«Lugažumuiža»eksotiskodeju
grupa.
Radošodienuorganizatoribijaparūpē

jušies arī par to, lai visas aktivitātes, kas
notikašajāsdivāsdienās,tiktuiemūžinā
tasfotomirkļos.Pirmsdošanāsmājās,visi
pasākumadalībniekiarsmaidusejāvarē
japaskatītiesuzsevinomalasunsaņemt
sertifikātu par aktīvu darbošanos kora
radošajāsdienās,kaspalīdzējameitenēm
sadraudzēties un apzināties sevi kā vie
notukolektīvu.Atvadotiesikvienamkļu
vaskaidrs,kanetikaiprasmedziedāt,bet
arīsaliedētakopābūšanairlaburezultātu
pamats.v

 IneseLečmane,Valkasnovada
BJC«Mice»izglītības

metodiķe
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Dotsdevējamatdodas
Jagribi atpūtināt acisnopil

sētas kņadasun veldzēt dvēseli,
tadtevjādodasuzValkaspagas
ta«Kalnbundām».Līkumojotpa
Pedelesceļiem,nonāksimežavi
dūpieLaimasLācesunviņasas
toņiemzirgiem.Kasganvarbūt
skaistāks Ziemassvētku gaidīša
naslaikā–burvīgaizjādearzir
giem vai brauciens ar kamanām
kātālābērnībā.

Pagalmā sagaida saimniece
– trausla auguma un dzidriem
smiekliem.TikaiiepazīstotLaimu,
varsaprastunnojaust,kāpēcvisi
viņu sauc mīļvārdiņos «Laimīte»
vai«Saulīte».Patiesībāgaraspēka
undarbasparaziņāLaimavariet
cīkstētiesarjebkurustiprādzimu
mapārstāvi–nezinucikLatvijāir
sievietes,kurasspējveiktikvienu
vīru darbu – uzlikt mājai jumtu,
remontēt sienas, logus, apstrādāt
ar traktoru 30 hektāru zemi, ar
traktoruvilktnomežabaļķus.Lik
tenisLaimailēmisvienaiaudzināt
meitas Lindu un Baibu, taču vi
ņanesūrojas–šīsāpeizsāpētaun
Laima spēj ar labu vārdu piemi
nēt savu bijušo vīru. Labs vārds,
labspadoms, laba sirds laikam ir
tas,kasvisvairākcilvēkusvelkpie
Laimas–bieživien«Kalnbundās»
istabaspilnasarbērniem,kurišeit
atbrauc uz vairākām dienām no
Valkas.«Kopīgidodamiesizjādēs,
kopjamzirgus,vakarosgatavojam
vakariņas,esviņiemmācugatavot
puķupiespraudesunpuķuvaina
dziņus,dažādusrokdarbus,dzie
damun atpūšamies. Vecāki bieži
vaicā – kā tieku ar visiem galā?
Mannekadnavbijušasproblēmas
– pat nerātnie tīņi klausa. Daba,
videun zirgi palīdz atrisināt jeb
kuruproblēmu,»at īstLaima.

Kalējamazmeitaun
vectēvadāvātaiszirgs
«Esun zirgi  tasman ir pilnī

gipašsaprotamiunneatdalāmi,es
patneatceros,kadpirmoreizitiku
uzcelta zirgam mugurā. Bērnība
manpagājaRopažos.Mūsumājas
kūtī tika turēts pasta zirgs.Vasa
rasbiežipavadījuLatgalēRugātos
pievecātēvaJuraPastora,kuršbija
kalējs.Manturbijadeviņibrālēni,
tačunezinukāpēcvecaistēvszinī
basparzirgiemvisvairākuzticēja
man. Viņš bija paskarbas dabas,
mazrunīgs, tačumumsbija lielis
kasaskaņa,»atcerasLaima.
Pēc Ropažu vidusskolas absol

vēšanas Laimai likās pašsaprota
mi izvēlēties mācības Smiltenes
sovhoztehnikumā,iegūstotsarka
no diplomu zootehniķes speciali
tātē.TāarīpēcsadalesLaimudar
badzīveatvedauzValku–pirmā
darbavietaValkasrajonaagrorūp
niecībasapvienībā.
Pirms gadiem 15, Laimai atnā

kotarmeitāmuz«Kalnbundēm»,
vectēvs savai mīļajai mazmeitai
uzdāvinājalepnuzirgu–Latgales
tīršķirnesrikšotājuunjātniekuka
valērijassedlus,kuriemirnetikai
vēsturiskavērtība,betšīlietagla
bāsiltasatmiņasparvectēvu.Nu
vectēvsJurisjaukaļzvaigznesde
besīs un nomākoņumaliņas var
būt laimīgs – mazmeita viņa ie
sāktoturpina–Laimasstallī8zir
gikaļami.Katrssavākrāsā–sirmi,
dūkani,bēriun rudi.Katramzir
gamarīsavsraksturs,tačuvisimī
ļi.«Vienmērjābūtuzmanīgam,ta
čumanizirgiirļotimierīgi–bērni
vardrošiietklāt,samīļot,dažkārt
patbērniastibizēspin,» teicLai
ma.

Pārdodgoviun
nopērkklavieres

Laima radusi visām situāci
jāmrastrisinājumu.Ļotidaudzas
zirglietas viņa gatavo pati. «Ie
mauktus, pavadas, vēdersiksnas,
sviedrenesšujupati.Arīzirgade
ķusšujuunaužupati.Bieživien,
laiatrisinātuproblēmas,lielunau
du nevajag, tikai izdomu,» stāsta
Laima. Viņa at īst, ka dara visu,
lai atbalstītu meitu izvēlēto ceļu
unviņuradošāsaktivitātes.«Lin
da mums ģimenē ir matemātiķe,
mācās Valmieras Valsts ģimnāzi
jā, Baiba darbojas radošā jomā –
mācās Purvciema mākslas amat
niecības skolā.Laivarētunopirkt
klavieres,pārdevugovi.Bezizejas
nav,piemēram, lainopirktutrak
toru, ieķīlāju visu īpašumu. Tajā
brīdītasbijalielsrisks,tačutagad
bezsavadzelzsrumakadzīvine
varu iedomāties. Man mašīnas
nav, es pat uz veikalu braucu ar
traktoru.»Laimasmej,kaviņauz
pilsētu labprāt brauktu ar zirgu,
tačumūsdienāspilsētā nav zirgu
kur piesiet un tas var beigties ar
mašīnas spoguļu sagraušanu un
puķuapēšanu.Savassaimniecības
stiprināšanai viņa ir izmantojusi
arīdivuEiropasprojektupalīdzī
bu – uzbūvēts stallis un iegādā
taszirglietas.«Daļunozirglietām
manirarīatdāvinājušicilvēki,zi
not,kaestāskopšu,labošu,krāso
šuunrūpīgiglabāšu,»arpateicību
sakaLaima.

Zvirbulisizstāstalaika
prognozesunciti
dabasbrīnumi

«Televīziju skatos ļoti maz, arī
radio man daudz nevajag. Pati
skaistākādziesmairvējamunda
bai,kasmanvisapkārt.Laikaziņas
man izstāsta putni.Vakarā, ieslē
dzot televizoru, laika progno,zzi
jau zinu, jo zvirbulis jau man to 
visudienāirizstāstījis,»smejLai
ma.Viņa spēj visapkārt ieraudzīt
brīnumus – te pagalmā ozols, no
kurakrītčiekuri(partoparūpējies
draugsdzenis),ežusaimearLie
loEzi,kuršprotpatkauties–reiz
Laima, sēžotuz lieveņa,Lielajam

Ezimbija sacījusi  nevarnākt
verandā un aizvērusi durvis.
LielaisEzis tā sadusmojies, ka
palēciesmetraaugstumāunsa
skrāpējis seju. Izrādās,ka tāds
adatukažociņšprotsevinepa
jokam aizstāvēt. Varen intere
santa ir putnu barošana – uz
gardomielastu sarodas visda
žādākiemežaiemītnieki.Pava
saros«Kalnbundās»irīstsput
nukoncerts,pat lakstīgala sēž
pielogauncenšaspadarītLai
mas dzīvi laimīgāku. «Nekas
navskaistāksparglītisakoptu
lauku. Tas dod spēku. Nekad
es nemainītu dzīvimeža vidū
pretvieglākupilsētā.Esmune
glābjamaoptimiste.Mansagā
dāprieku, ja spēju kādampa
līdzēt–sastrādātzemi,izārstēt
dzīvnieku,jamanizirgipalīdz
kādamatgūtveselību.Esamar
zirgiem piedalījušies dažādās
svinībās–kāzās,bērnībassvēt

kos,pilsētassvētkos.»
Dotsdevējamatdodas – sagā

dājotcitiemprieku,dzīveirskais
tākauninteresantāka.
Varbūt tieši šogad, tuvojo

tiesZiemassvētkiem, nemeklē pa
pasauliLaimesLāci,braucuzPe
delipieLaimasLācesuntupiedzī
vosiZiemassvētkubrīnumu!v

SandraPilskalne

Laima Lāce gūst piepildījumu 
dzīvojot saskaņā ar dabu. 

Foto: Sandra Pilskalne

Kas es būšu? Foto: No arhīva

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

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



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

(M.Svīķe)

Laikāno22.10.2012.līdz25.11.2012.  
ValkasnovadaDzimtsarakstunodaļā

reģistrēta8bērnudzimšana:
4meitenes–Linda,MarijaMarlēna,
Emīlija,Lindaun4zēni–Eduards,
AdriansunDominiks,Kristaps.

Sveicamģimenesar
dzīvēnozīmīgonotikumu!

Valkasnovadadome

… Jo tad jau nav dzīvot vērts,
Ja uz šīs zemes nepaliek mūsu roku un siržu raksti.

(B.Saulītis)

Aizvadītimūžībā
(Laikāno22.10.2012.25.11.2012.Valkasnovada
Dzimtsarakstunodaļāreģistrētamiršana)

LidijaŽukova  (dz.1958.)
GenadijsFjodorovs (dz.1957.)
DzirkstīteTruce (dz.1934.)
MarijaVeipa  (dz.1934.)
UļjanaŽuroviča (dz.1933.)
IvarsOzoliņš  (dz.1933.)
AnnaŠuvalova  (dz.1931.)
ZilvijaZaiguma (dz.1927.)
EdgarsVilnisSproģis (dz.1927.)
AnnaPetrova  (dz.1926.)
VeraPoga  (dz.1924.)
EmmaKozlovska (dz.1924.)
ZelmaAlksne  (dz.1920.)

Izsakāmlīdzjūtībutuviniekiem
Valkas novada dome

SveicamdecembrajubilārusValkasnovadā!

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

 (G.Micāne)

Ērģemespagastā
Dzidru Vīlisteri 03.12., Ivaru Blum-
bergu 05.12., Aleftīnu Reiniku 
11.12., Skaidrīti Mežecku 19.12., 
Genadiju Jegorovu 23.12.

Kārķupagastā
Vēsmu Valujevu 02.12, Rotu Rieks-
tiņu 04.12.

Zvārtavaspagastā
Brindu Kauliņu 04.12., Mariju Ro-
nimois 07.12., Mildu Ustupi 12.12., 
Dzintru Karlsoni 18.12., Sandru 
Zālīti 25.12.

Valkaspagastā
Jāzepu Veinbergu 01.12., Vilni Mie-
zi 06.12., Dmitriju Tkaču 09.12., Le-
onīdu Fokinu 12.12., Valentinu 
Marmazovu 13.12., Māru Paškēvi-
cu 18.12., Aivaru Pētersonu 18.12., 
llzi Saharovu 24.12., Vasiliju Pilātu 
27.12.  

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

Valkaspilsētā
Luciju Kauliņu 01.12., Albertu 
Smilgu 02.12., Sarmīti Līci 03.12., 
Leldi Šteinu  03.12., Anitu Klaipu 
04.12., Ņinu Obuhovu 04.12., Veltu 
Bajāri 05.12., Renāti Punduri 
05.12., Vjačeslavu Ņikišinu 05.12. 
Kai Balodi 05.12., Gaļinu Pētersoni 
07.12., Igoru Boldaku 07.12., Ingrī-
du Pāvuliņu 07.12., Juri Tauriņu 
07.12., Viju Rāceni 08.12., Svetlanu 
Braži 09.12., Andri Ancsonu 09.12., 
Laimdotu Vērsi 10.12., Veltu Nor-
lindi 11.12., Veltu Ludboržu 12.12., 
Nikolaju Stepanovu 12.12., Rutu 
Žubuli 13.12., Annu Andersoni 
13.12., Viju Dugnesi 14.12., Inesi 
Moseičuku 15.12., Martu Līdumu 
18.12., Silvu Treimani 18.12., Inetu 
Krieviņu 21.12., Juriju Volkovu 
21.12., Mihailu Baņņikovu 24.12., 
Jāni Fiļipovu 24.12., Aināru Karolu 
25.12., Jadvigu Demeško 25.12., Ga-
ļinu Švabi 27.12., Lilitu Sirsniņu 
27.12., Ainu Ristaini 28.12., Erminu 
Antoniju Bērziņu 28.12., Jāni 
Mežecki 29.12., Iraidu Ārgali 30.12., 
Ilonu Zandersoni 30.12., Līgu Silu 
30.12., Austru Putniņu 31.12., Intu 
Miķelsoni 31.12.

Valkasnovadadome

Avārijas dienesta telefonu numuri 
Dažādu avāriju gadījumos, SIA «Valkas Namsaim-
nieks» apsaimniekošanā esošajās dzīvojamās mājās, 

iedzīvotājiem zvanīt uz šādiem telefoniem:

no 8:00 – 17:00 6 47 81272
vai 6 47 81271

no 17:00 – 8:00 
brīvdienās un svētku dienās 6 47 24222
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16.novembrī valsts
dzimšanas dienas pasā

kums Kārķu tautas namā bija dvēseliski un arī
gaismu aprīkojuma ziņā ļoti gaišs – ES Eiropas
Lauksaimniecībasfondalaukuatīstībasprojekta
«Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk.» ietvaros uzstādīta
mūsdienīgagaismuunskaņuaparatūra,pieska
tuvesiegādātaskāpnes.
Iepirkumakonkursarezultātāprojektaizpildeti

kauzticētaSIA«Diogēnsaudio»,kuraveicaapara
tūrasunarīkāpņuuzstādīšanu.Projektamērķis–
nodrošināt kvalitatīvu aprīkojumu ir pilnībā no
drošināts. Svinīgajā pasākumā jaunās aparatūras
skanējumuunpriekšrocībasizbaudījapašdarbnie
ki–Kārķutautasnamasenioruansamblis,senioru
vokālaisansamblis,Kārķupamatskolasskolēniun
Naukšēnuvidējāspaaudzesdejukolektīvs.

Jāteic, ka paši pirmie šo aparatūru
jaudaļējiiemēģinājadažasnedēļasie
priekš 50 pašdarbnieki no Rīgas. Šis
vērienīgais koncerts «Sadancosim, sa
dziedāsimrudenslapuvirpulī»notika
pateicoties bijušai kārķēnietei Gitai
Kalniņai,kurabijauzaicinājusikoncer
tētsakarudarbiniekuvidējāspaaudzes
dejukopu«Cīpars»(vadītājaAijaŠrā
dere, koncertmeistare Daiga Jankov
ska),RīgasTehniskāskoledžasjaunie
šu deju kopu «Jancis» (vadītāja Aija
Šrādere, koncertmeistare Gita Kalni
ņa),Salaspilsvokālojauniešuansambli
«Vālodzīte» (vadītāja Ilona Korošev
ska).
Kārķuskatītājivienmērirapliecinā

jušiaratsaucību,sirdssiltumuunzie
diempateicībuparskaistajiemmirkļiem,kodāvina
pašdarbniekiskatītājiem,tātasbijaarīšajoskoncer
tos.Paldiesvisiem,kuripiedalījās!PaldiesAivaram
Siliņam un SandimKrastiņam, kuri cenšas apgūt
jaunoaparatūru.TautasnamavadītājaDacePieče

atzīst,kaprojektarealizācijairbrīnišķīgsiegul
dījums pagasta kultūras dzīves attīstībā, atliek
tikaimācīties un izmantot visas tās piedāvātās
iespējas.v

SandraPilskalne

Deju kolektīvam «Cīpars» ir tas gods – pirmo reizi iemēģināt 
jauno Kārķu tautas nama skaņu aparatūru. 

Foto: Sandra Pilskalne

Jaunaistautasnamaaprīkojumspriecē
pašdarbniekusunskatītājus

PA SĀ KU MU PLĀNS
 VAL KAS NO VA DA IZ GLĪ TĪ BAS IE STĀ DĒS

Iz glī tī bas pār val de rī ko:
• 14.de cem brī plkst.13.00 Zie mas svēt ku pa sā kums 
dar ba gai tas pār trau ku ša jiem pen si onē ta jiem pe da-
go giem, Val kas no va da BJC «Mi ce».

Val kas ģimnāzija:
• 19.decembrī plkst. 17.30 skolas padomes sēde.

• 20.decembrī skolas Ziemassvētku tirdziņš.
• 21.decembrī plkst. 9.00 Ziemassvētku pasākums.

Val kas no va da BJC «Mi ce»:
• 13.de cem brī plkst.18.00 Zie mas svēt ku ie ska ņu 
kon certs Val kas kul tū ras na mā.

Bēr nu – jau nat nes spor ta sko la:
• 18.de cem brī plkst.18.00 «Spor ta lau re āts 2012».

Ozo lu pa mat sko la:
• No 10.de cem brī – 14.de cem brī Lab da rī bas ak ci ja.
• 20.de cem brī Zie mas svēt ku pa sā kums Mier kal na 
tau tas na mā.

Vij cie ma pa mat sko la:
• 3. – 7.de cem brī ska tu ves ru nas kon kurss.
• 21.de cem brī Zie mas svēt ku eg lī te sko lā.

Val kas pa mat sko la:
• 17. – 21.de cem brī Zie mas svēt ku pa sā ku mi kla sēs 
un sko lā.
• 19.de cem brī pe da go ģis kās pa do mes sē de par 1.se-
mes tra re zul tā tiem.

Ēr ģe mes pa mat sko la:
Zie mas svēt ku pa sā ku mi:
• 20.de cem brī pa mat sko las kla sēm,
• 21.de cem brī pirms sko las iz glī tī bas gru pām.

Kār ķu pa mat sko la:
• 19.de cem brī plkst. 8.30 ra do šās dar bnī cas – pi par-
kū ku cep ša na, ap svei ku mu ga ta vo ša na, grā ma tu la-
sī ša na, 
plkst. 12.00 J.Cim zes Val kas mū zi kas sko las Kār ķu fi-
li āles audzēk ņu kon certs.
• 20.de cem brī plkst. 19.00 Zie mas svēt ku pa sā kums 
tau tas na mā. Pie da lās Kār ķu pa mat sko las sko lē ni un 
Lat vi jas Uni ver si tā tes de ju ko lek tīvs «Dan cī tis».

J.Cim zes Val kas mū zi kas sko la:
• 16.de cem brī Lie lais Zie mas svēt ku kon certs.

DRAUDŽU VĒSTIS
Kārķu baznīcā

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

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

Valkas – Lugažu  baznīcā
• 24.decembrī plkst. 19.00 un 21.00 Svētvakara dievkalpojumi.
• 25.decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Kristības, iesvētības.
• 28.decembrī plkst. 18.00 koncerts.

Vijciema baznīcā 
• 24.decembrī plkst. 15.00 Svētvakara dievkalpojums.

Kārķu, Ērģemes un Valkas draudzēs kalpo mācītājs Ģirts Kalniņš, Vijciema – 
Valmieras iecirkņa prāvests Arnis Bušs.

PATEICĪBA 
PaldiesKārķupagastaiedzīvotājiem,kuripiedalījāslauksaimniecības

tehnikasglābšanāugunsgrēkāš.g.24.oktobrī. Ruta
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Valkaspilsētaskultūras
namā

• 1.decembrīnoplkst.14.00
svētkueglesiedegšanaspasā
kums:no14.00–15.15kultū
rasnamā–radošāsdarbnīcas
(piparkūku cepšana, eglīšu
rotājumu un Ziemassvētku
aplokšņugatavošana,vēstuļu
rakstīšana Ziemassvētku ve
cītim), 15.30pie kultūrasna
ma – dziesmas, dejas, egles
iedegšana, tikšanās ar Zie
massvētkuvecīti,Rūķuskrē
jiens.
3.decembrī plkst. 19.00•	

UnasCelmas jaunāspēlfilma
«Raganu mēnesis». Ieeja – 1
lats.Filmasgalvenievaroņiir
pazīstamieaktieriAndrisBēr
ziņš un Harijs Spanovskis,
kuri vairs nevar tēlot, ka ar
dzīvivissirkārtībā.Jonav.Ir
nopietna slimība, ir atkarība,
navīstasskaidrībasparsavas
dzīves jēgu un par to, kādēļ
daudzkasnogājisgreizi.Abi
populārie vīri nolemjmeklēt
atbildespie tautasmedicīnas
dziedniekiemunkopādodas
pie«raganām».
10.decembrīplkst.18.00•	 Ki

nopunkta seanss. Režisora
Aika Karapetjana pilnmetrā
žas filma «Cilvēki tur». Ieeja
– 50 santīmi. Filma  ir stāsts
par jaunucilvēkuvēlamoun
esošo realitāti bezpersoniskā
mikrorajona vidē, ikdienas
zādzībāmmijotiesarsapņiem
pardrošunākotni.
14.decembrī plkst. 19.00•	

vokālāsgrupas«ScholaCan
torumRiga»koncerts«VENI
EMMANUEL».Ieeja–Ls5,4,
3,2 (bērniem/skolēniem–Ls
1, pirmsskolas vecuma bēr
niem, neaizņemot sēdvietu,
bez maksas).  Programmā –
Adventa laika un viduslaiku
gregoriskiedziedājumi.Gru
pas sastāvā ir profesionāli
mūziķi.
20.decembrīplkst.22.22•	 pie

robežasRīgas–Rajaielāpasā
kums«LatvijaunIgaunija–5
gadusŠengenaszonā».Bluķa
vilkšana,dedzināšanaundan
čikopāarfolklorasdejukopu
«Sudmaliņas»,draudzīgāsvir
ves vilkšanas sacensības, cie
nāšanās ar igauņu putru,
draudzībastakasveidošana.
22.decembrīnoplkst.10.00•	

līdz 14.00 Lugažu laukumā
Ziemassvētku tirdziņš ar
ugunskuruunZiemassvētku
vecīti. Gaidīti mājražotāji,
lauksaimnieki un amatnieki!
Pulksten12.00–izsole.

31.decembrīnoplkst.23.30•	
Lugažulaukumā–pasākums
«Sagaidīsim Jauno gadu ko
pā!». Apsveikumi, salūts,
jautramūzika.
1.janvārīplkst.00.30•	 kultū

rasnamāJaungadaballe.Spē
lē grupa «Most Wanted» un
DJJānisGustaps.Ieeja–Ls3.
Pērkotbiļetiiepriekšpārdoša
nāno18.decembra–Ls2.

Biļetesuzpasākumiem ie
priekšpārdošanā var iegādā
ties Valkas pilsētas kultūras
namā pie dežuranta/kasiera
katru darba dienu no plkst.
9.00–15.00unnoplkst.16.00
–20.00.

JaunumsAKCIJA«Dāvana–
brīvbiļete».Tikai4soļipretī

Dāvanai:
1. Pie ka sie res/de žu ran tes sa
ņem ak ci jas buk le tu!
2. Ap mek lē 4 Val kas pil sē tas kul
tū ras na ma rī ko tos mak sas pa
sā ku mus!
3. Par kat ru ap mek lē to pa sā ku
mu pie ka sie res/de žu ran tes 
sa ņem buk le tā KN at zī mi – zī
mo gu!
4. Piekt o pa sā ku mu ap mek lē 
par brī vu, tas ir, sa ņem Dā va nu 
– brīv bi ļe ti! 
Ak ci jā ne pie da lās pa sā ku mi, ko 
or ga ni zē vies māk sli nie ki. In for
mā ci ju par tiem var ie gūt pie 
ka sie res/de žu ran tes

Izstādeskultūrasnamā
Līdz•	 1.decembrim mazajā

zālēKristīnesGaniņasfoto iz
stāde.Darboskāmākslasdar
bapamatsizmantotafotogrāfi
ja,kasatklājmomenta izjūtas.
To papildina ornamentāls zī
mējumu, kas veikts ar pho tos
hop  programmupalīdzību.
Līdz21.decembrim•	 pelēkajā

zālēizstāde«Klusumaelēģija»
(keramiķesSkaidrītesBonda
res,māksliniecesKristīnesGa
niņasunfloristesRudītesGro
mulesdarbi).
līdz5.janvārim•	 1.stāvafoajē

fotogrāfa Jana Artusa – Ber
tranda (Francija) foto izstāde
«Noputna lidojuma». Strādā
jotpargaisabalonapilotuĀfri
kā,viņšatklājazemesnenovēr
tējamo skaistumu, to vērojot
noaugstuma.Taspamudināja
fotogrāfu iemūžināt zemi un
parādītcilvēcesietekmiuzpla
nētu.

ValkasnovadaCentrālajā
bibliotēkā

N•	 o 27.novembra līdz 15.de
cembrimizstāde«LatvijasValsts
prezidentei(1999.–2007.)Vairai
VīķeiFreibergai–75.
29.novembrīplkst.18.00•	 Ne

klātienesceļojums«Pārsteidzo
šā Ķīna». Savos ceļojuma ie
spaidosdalāsAnnaunLaimo
nisDreimaņi.Ieeja–bezmak
sas.
No11.līdz27.decembrim•	 iz

stāde «Aktierim Harijam Lie
piņam–85».
No12.līdz28.decembrim•	 iz

stāde «Rakstniecei, esejistei
ZentaiMauriņai–115».
No 20.decembra 4.janvārim•	

izstāde «Mākslas zinātniecei,
rakstniecei, politiķei Sandrai
Kalnietei–60».
No 21.decembra līdz 7.jan•	

vārim izstāde«Dividecembra
jubilāri–novadnieki:Zeiboltu

JēkabsunJānisZiemeļnieks».
Decembrī•	 bibliotēkā vieso

siesSmiltenespilsētasbibliote
kāreAldaLiukearstāstījumu
un prezentāciju «Katram savs
Ziemassvētku brīnums: Zie
massvētku un Jaungada tra
dīcijasEiropaskultūrā».

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā

30•	 .novembrī, 7., 14., 21.de
cembrī plkst. 16.00 nodarbī
bu cikls «Pošam bibliotēku
Ziemassvētkiem», idejas un
praktiskāsnodarbībasrotāju
muizgatavošanā.
No3.līdz28.decembrim•	 iz

stāde«Ak,eglīte,ak,eglīte».
27.decembrī plkst. 16.00•	

pasākums«SvētkuegleĻipai
nim»,aicināmmazosbibliotē
kaslasītājusuzrotaļāmarza
ķēnuĻipaini.Ieeja–bezmak
sas.

Valkasnovadpētniecības
muzejā

No •	 1.decembralīdz26.jan
vārim–Vijciemajaunomāk
sliniekudarbu izstāde «Vij –
Vij…». PiedalāsAdele Bērzi
ņa,SantaJirgensone,Mārtiņš
Vītols. Ieeja –Ls 0,50 (pensi
onāriem, studentiem, skolē
niemLs0,20). Izstādesatklā
šana1.decembrīplkst.15.00, 
ieeja–bezmaksas.

Valkasšahaklubā
8.•	 decembrīplkst.11.00«Val

kaskauss»ātrspēlēšahā,noslē
gumakārta.
14.decembrī plkst. 11.00•	

«Ziemassvētkucircenīši»tur
nīrsšahāskolēniem.
30.decembrī plkst. 11.00•	

«Vecgadabalva»šahā.

ValkasMākslasskolā
Līdz•	  7.decembrim studijas

dalībniekudarbuizstāde.

J.CimzesValkasMūzikas
skolā

2.•	 decembrīplkst.13.00sko
las zālē – Pirmās Adventes
koncerts.
9.decembrīplkst.13.00•	 sko

laszālē–OtrāsAdventeskon
certs.
16.decembrī plkst. 13.00•	 –

Ziemassvētkukoncerts.

Radošajātelpā
«309.kabinets»

1.•	 decembrī plkst. 21.00 –
grupu«PupocikluVasara»un
«KGDJ» koncerts. Ieeja – Ls
1,50.
20.decembrī•	 Ziemassvētku

jampadracisunPasaulesgala
sagaidīšanakopāarPNDun
AllDayLong
22.decembrīplkst.22.00•	 Pa

saulesgalaafterparty.Ieeja–
Ls2.

• 20.,21.,22.decembrīValkas
pilsētā–gadatirgus.

Ērģemespagastā
16•	 .decembrī plkst. 12.00

Turnas tautas namā Ziemas
svētku pasākums pensionā
riem.
26.decembrīplkst.9.00•	 Tur

nastautasnamāZ/S«Dambī
ši»Vecgadabalvasizcīņazo
lītē.
29.decembrī plkst. 19.00•	

Turnas tautas namā teatrali
zētsuzvedums«MaijaunPai
ja»,pēctamballe,spēlēgrupa
«Rolise».

Kārķupagastā
30.•	 novembrī plkst. 18.00

tautas namā Rencēnu kultū
rasnamaamatierteātraizrāde
«Sprīdītis»,
plkst. 19.30•	 Ziemassvētku

egles iedegšana pagasta cen
trā,
plkst.20.00 tautasnamādis
kotēka.
No 1.decembra•	 tautas na

māEvijasLeimanesrotaslietu
izstāde.
2.decembrī plkst. 9.00•	 tau

tasnamāzolītesčempionāts.
8.decembrīplkst.16.00•	 tau

tasnamakamīnzālēbiedrības
«Ugunspuķe»pasākums.
16.decembrīplkst.9.00•	 tau

tasnamāzolītesčempionāts.
20.decembrī plkst. 19.00•	

tautas namā Kārķu pamat
skolas Ziemassvētku pasā
kums.
22.decembrī plkst. 11.00•	

pasākums pirmsskolas vecu
ma bērniem «Pingvīna Zie
massvētki».
23.decembrī plkst. 12.00•	

Ziemassvētku pasākums
«Tiem,kampāri55».
28.decembrī plkst. 19.00•	

Vecgadauzvedums«Virsze
mesundebesīs».Pēctambal
le,spēlē«Savējie».
30.decembrīplkst.9.00•	 tau

tasnamāzolītesčempionāts.
Līdz16.janvārim•	 Aleksandra

Luhaera gleznu izstāde «No
skaņuvariācijas».

Saietanamā«Lugažu
muiža»

N•	 o3.decembra– 11.janvā
rim foto izstāde «Krāsu spē
le». Fotogrāfs Aleksandrs
Muhims(Baltkrievija).
8.decembrīplkst.19.00•	 Val

kaspagastagadabalvakultū
rā2012.GodināsimValkaspa
gasta kultūras cilvēkus un
amatiermākslaskolektīvus.Ie
eja uz pasākumu brīva. Pēc
pasākuma plkst. 21.00 balle,
ieejauzballiLs2.

Vijciemāpagastā
7.decembrīplkst.9.30•	 «Mir

dzās» pasākums mazajiem
«Piparkūkumaršs».
12.decembrī plkst. 15.00•	

pulcēšanās izbraukumam uz
Labdarībaspasākumu.
14.decembrī plkst. 14.00•	

«Mirdzās»pasākumspensio
nāriem«Prieksiekrīttiešisir
dī».
15.decembrī plkst. 10.00•	

pamatskolas zālē pasākums
«Lido,lido,sniedziņ!».Reģis
trācija pasākumam līdz
11.decembrim.
21.decembrī•	 skolā Ziemas

svētkueglīteskolēniem.
22.decembrī plkst. 18.00•	

«Mirdzās»«Svētkumirdzumā
ietērptsitviss...»

Zvārtavaspagastā
21•	 .decembrīMierkalnatau

tasnamāOzolupamatskolas
eglītespasākums.
28.decembrī plkst. 11.00•	

Luturskolā pirmsskolas bēr
nueglīte.
29.decembrī plkst. 18.00•	

LuturskolāZvārtavaspagasta
pašdarbniekukoncerts«Zva
nuskaņās».v

Valkas novada 
pašvaldības  
informatīvs 
izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja 
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

Informatīvoizdevumu
ValkaspilsētāizplataJauniešudome

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad 

pasākumu norises laiku 
nepieciešams mainīt. Se-
kojiet informācijai www.
valka.lv vai interesējieties 
pie pasākuma rīkotājiem!

Nākošais izdevuma nu-
murs iznāks 20.decembrī.

Valkasnovadaafišustabs. Valkas novadā viss notiek
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