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Svēt ku no ska ņās 
ska nēs mū zi ka un jaun
ga da vē lē ju mi. Lai mes 
lies un nā ka ma jā ga dā 
gai dā mo tul kos po pu lā ri 
Val kas ļau dis.

Ga du mi jā mūs sa
gai dīs krāšņs sa lūts. Pēc 
tā, pie kul tū ras na ma, ik
katrs sa vu šam pa nie ša 
glā zi va rēs sa skan di nāt 

un ap mai nī ties lai mes vē
lē ju miem ar Val kas no va
da do mes priekš sē dē tā ju 
Ven tu Ar man du Krauk li.

Sa vu kārt, 2014.ga da 
1.jan vā rī, plkst. 00.30, Val
kas pil sē tas kul tū ras na
mā sāk sies Jaun ga da bal
le. Bal lē spē lēs gru pa «Ce
ļo jums» no Smil te nes. Ie
eja – brī va.

No vē lē ju mi 
Val kai un 

val cē nie šiem 
2014.ga dā

(No bēr nu rak stī  ta jām vēs tu lēm 
Zie mas svēt ku eg les 

ie deg ša nas pa sā ku mā)

•Jaun ajā ga dā no vē lam pil sē tai 
tu rī gu mu, sa ti  cī bu, mī les tī  bu un 
ve se lī bu!
•Lai Val ka bū tu skais ta!
•Lai jaun ajā ga dā dzī vo jam sa-
ti  cī gi, strā dā jam uz cī tī  gi un līk s-
mo jam ap do mī gi! 
•Lai vis iem ve cā kiem pie ti ek 
nau das!
•Lai mū su sko lo tā ja Ru ta Žu-
bu le vien mēr bū tu ti k gud ra, 
skais ta un at jau tī  ga kā vien mēr!
•Lai vis i lat vie ši at grie žas Lat vi-
jā!
•Lai vis a pil sē ta bū tu sa kop ta, 
tī  ra un skais ta!
•Lai mums vis iem Val kas ie dzī-
vo tā jiem daudz la bu drau gu 
gan prie kos, gan bē dās! 
•No vē lu vien mēr būt smai dī-
giem, lai mī giem, prie cī giem un 
bau dīt dzī vi!
•Gri bu dzī vot lai mī gā pil sē tā ar 
smai dī giem, lai mī giem ie dzī vo-
tā jiem, lai mums viss iz do das!

Gada izskaņā pa ras ti  iz vēr tē jam 
pa gā ju šo ga du – at ska tā mies uz pār-
va rē ta jām grū tī  bām, pa nā ku miem, un 
jaun o ga du ie sā kam ar jaun u ap ņem-
ša nos, jaun iem mēr ķiem.

Ik viens no va da ie dzī vo tājs ar sa viem 
per so nī ga jiem sa snie gu miem un ie gul-
dī to dar bu sti p ri na un vei do Val kas no-
va du. Mums sva rīgs ir katrs cil vēks, un 
vie na no lie tām, ko esam ap ņē mu šies 
jaun ajā ga dā – da rīt vi su ie spē ja mo, lai 

ik viens to sa jus tu.

Spēcīgas valsts pamatā ir spēcīgi 
novadi. Tāpēc gribu pateikti es visiem 
Valkas novada iedzīvotājiem, kuri ar 
savu darbu, gaišajām domām un no-
vada nesavtī gu mīlestī bu ir sti prinājuši 
mūsu novadu!

Priecīgus un svētī gus Ziemassvēt-
kus un laimīgu, panākumiem bagātu 
Jauno gadu!

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis

Laimīgu2014.gadu!
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9.de cem brī un piekt dien, 13.de 
cem brī Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tājs Vents Ar mands 
Krauk lis un Val kas no va da do mes 
Dzim tsa rak stu no da ļas va dī tā ja 
Mā ra Zel ti ņa ar at jau no tu lau lī bas 
ap lie cī bu, zie diem un dā va nām 
svei ca «Zel ta pār us» – pār us, ku ri 
lau lī bā no dzī vo ju ši 50 ga dus. 

Šo reiz ti ka ap sveik ti 7 pār i – Lai
ma un Val dis Ozo li ņi, Aina un Ai
vars Zu ši, In ta un Ar turs Pur ga ļi, 
Gu nārs un Va len ti na Cī ru ļi, Ēriks 
un Rai ta Eg lī ši, Dzin tars un Aus ma 
Mā sē ni, An sis Žī gurs un  La ri sa 
Raud se pa.

Stip ras un sa ti cī gas ģi me nes ir sta
bi la vēr tī ba. Ik die nā, lai kam ri tot, 
nav ie spē jas, var būt lai ka, no vēr tēt 
tās vēr tī bas, kas ir te pat līdz ās. No 
šiem pār iem va ram  mā cī ties ģi me
nes spē ku, cie ņu, at bal stu un sa ti cī bu 
– šīs vēr tī bas no do dot tā lāk nā ka ma
jām pa au dzēm – bēr niem un maz
bēr niem. Ska to ties uz šiem pār iem, 
nav šau bu, ka mī les tī ba ir ie rak stī ta 
zvaig znēs, ka mī les tī ba ir lik te nis un 
lie lā kā lai me. Vie so jo ties pie kat ra no 
pār iem, sa sta pā mies ar ne ap rak stā
mu sir snī bu, op ti mis mu un omu lī
bu.

Tā Lai ma un Val dis Ozo li ņi ir uz
au dzi nā ju ši 5 bēr nus un nu jau sa
gai dī ju ši 14 maz bēr nus. Ozo li ņu 
dzim tas ģer bo nis «Spēks zī lēs» arī 
ap lie ci na Ozo li ņu dzim tas stip ru mu 
un iz tu rī bu. Val kā nu jau būs aiz va
dī ti 35 ga di un lie lā kā da ļa dar ba 
mū ža arī ie gul dī ta Val kas no va da at
tīs tī bā, pirms tam dar ba ga di aiz va

dī ti gan Mē ros, gan Pal sma nē. Un 
at kal var ru nāt par lik te ni un lik te nī
gu sa tik ša nos, jo gan Lai ma, gan Val
dis atz  īst, ka tā ir bi ju si mī les tī ba no 
pirm ā acu uz me tie na. «Par spī ti da
žā diem sa dzī ves viļ ņiem, esam spē
ju ši viens ot ram pa nākt pre tī», sa ka 
Lai ma, un to no vē lam arī jaun ajiem 
pār iem, kas no lē mu ši do ties lau lī bas 
dzī vē – vi su mie rī gi pār do māt un at
ce rē ties, ka rīts gud rāks par va ka ru, 
vi su ie spē jams at ri si nāt. 

Ar op ti mis mu mūs sa gai dī ja arī 
Aina un Aivars Zu ši – mums bi ja ie
spē ja ie lū ko ties arī pār a kā zu al bu mā, 
tik daudz kas no tā lai ka ir pa spē jis pa
zust un at kal at griez ties mo dē! Aiva
ram ir arī zel ta ro kas – mā jā, kur vien 
pa ska ties, tur viss ro ku da ri nāts, ti kai 
2 sar ka nas stik lā kau sē tas sir dis gan ir 
dā va na apaļ ajā kā zu ju bi le jā.

Ļo ti emo ci onā la bi ja vie so ša nās pie 
ener ģis ka jiem In tas un Ar tu ra Pur ga
ļiem, ku ri sa vus dar ba un spē ka ga dus 
ir ie gul dī ju ši Val kas no va da at  īs tī bā. 
At jau no tās lau lī bu ap lie cī bas pa snieg
ša na bi ja ļo ti aiz kus ti no ša un, ka vē jo
ties at mi ņās, laiks pa skrē ja tik ātr i.

Mu zi kā la un sir snī ga bi ja tik ša nās 
pie Gu nā ra un Va len ti nas Cī ru ļiem, kas 

ir 

paš sa pro ta mi, jo 
Va len tī na pa ti ir 
dzie dā tā ja. Gu
nārs un Va len tī
na Cī ru ļi al laž 
rū pē jas par sa vu 
mā ju un dār zu, 
un vi ņu mā ja ir 
sa kop tā ko mā ju 
vi dū, Val kā.

Ceļš aiz ve da 
tā lāk uz Kār
ķiem, kur ti ka 
sveik ti zel ta pār
is – Ēriks un 
Rai ta Eg lī ši. Svēt
ku sa jū ta virmo
ja gai sā un tas ir 
tik sa pro ta mi, jo ko pā pa va dī ti 50 ga di 
un zel ta kā zas ir tik no zī mīgs dzī ves 
no ti kums! Pār i sveikt bi ja ie ra dies arī 
Kār ķu pa gas ta pār val des va dī tājs Pē te
ris Pē ter sons un ti ka so līts, ka nā ka mā 
tik ša nās  būs di man ta kā zās. 

Tā lo ce ļu uz Val kas no va da do mes 
dzim tsa rak stu no da ļu bi ja mē ro ju ši 
Dzin tars un Aus ma Mā sē ni no Gau jie
nas – pār i sir snī gi svei ca Dzim tsa rak stu 
no da ļas va dī tā ja Mā ra Zel ti ņa.

No va da do mes svei cie nus un la bas 

ve se lī bas vē lē ju mus An sim Žī gu ram 
un  La ri sai Raud se pai aiz ne sa vi ņu ko
lē ģes no Val kas pa mat sko las. Dar ba 
mūžs ti cis vel tīts iz glī tī bas no za rei, 
strā dā jot Si bī ri jā, Se dā un Val kā.

Val kas no va da do me arī nā ka ma jā 
ga dā tur pi nās go di nāt ģi me nes, ku ras 
lau lī bā no dzī vo ju šas 50 ga dus, tā pēc 
tie, ku ri zi na «Zel ta pār us», aici nā ti tos 
pie teikt, lai mēs vi ņus va rē tu ap sveikt 
ar šo dzī vē sva rī go no ti ku mu! v
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Stip ras un sa ti cī gas ģi me nes ir sta bi la vēr tī ba
Teksts un foto: ZaneBrūvere

Laimu un Valdi Ozoliņus zelta kāzu jubilejā apsveic Valkas no-
vada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa

14.de cem brī Kār ķos – 
ce ļa «Zie me ļu stī ga» 99.kilo
met rā, no ti ka Zie mas svēt ku 
tir dziņš «Da bas bo de». Ce ļa 
ma lā no lik tās grez ni ap kal tās 
ka ma nas ar mai siem un dzī vā 
uguns lā pas uz ru nā ja ik vie nu 
ce ļa brau cē ju vai gā jē ju ap stā
ties un pa lū ko ties, kas tad šo
dien ir aiz tām grez ni ro tā ta
jam bo des dur vīm.

Kad sau le bi ja ze nī tā, tad 
«Da bas bo dē» viss bi ja kā bi šu 
stro pā – katrs mek lē ja svēt ku 
gal dam un Zie mas svēt ku dā va
ni ņām sa vai gau mei un ma ci
ņam kaut ko pie mē ro tu. Iz vē le 

ne bi ja ma zā – vai rāk kā 30 pār
de vē ju no Kār ķiem, Val kas, 
Nauk šē niem, Rū jie nas, Ķo ņiem 
un pat Rī gas pie dā vā ja da bī gas 
un kva li ta tī vas lie tas. Te va rē ja 
ie gā dā ties gar šī gā ko me du Lat
vi jā, kas sa ra žots saim nie cī bā 
«Dzin ta ri», Ar ņa Igau ņa ga ta
vo tās ko ka ka ro tes, ku rām Lat
vi jas Amat nie cī bas ka me ras 
priekš sē dē tājs Vil nis Ka zāks de
vis no vēr tē ju mu kā pa sau les lī
me ņa dar biem, Il zes Bel de vas 
ro taļ lie tas, ku ra prot iz adīt vi su, 
ko tik sirds vē las, ta jā skai tā zir
gus, kas pēc aus tru mu ka len dā
ra nā kam gad būs zī mīgs dzīv
nieks. Vie na no pār de vē jām bi ja 

arī rū jē nie te Eli ta Zun te, ku ras 
tēvs šeit kād reiz bi jis bod nieks. 
Vi ņa bi ja sa ga ta vo ju si in te re san
tu fo to grā fi  ju sten du par vei ka la 
vēs tu ri. Tā var uz skai tīt vēl un 
vēl – lie lā iz vē lē bi ja ēda mas lie
tas, kas augu šas tī rā vi dē un ta
pu šas no eko lo ģis kiem pro duk
tiem. Kā īpašs pie dā vā jums bi ja 
arī Val kas tū ris ma bi ro ja stends 
ar Kār ķu su ve nī riem. Pa sā ku
mu kup li nā ja dzī vā mū zi ka – 
mu zi kan ta Rai ta La pa cin ska ģi
tā ras ska ņas un dzie dā jums. 
Lie lu at sau cī bu gu va Kār ķu 
baz nī cas Svēt die nas sko las  or
ga ni zē tā pi par kū ku dar bnī ca, 
Lai mes aka un ci tas at rak ci jas, 

kas pa ma zām kat ra sir dī pa lī
dzē ja ie nākt svēt ku no ska ņai. 

Pa sā ku ma ide jas au tors pa
gas ta pār val des va dī tājs Pē te ris 
Pē ter sons sa ka pal dies vis iem 
da līb nie kiem, pir cē jiem un pa
sā ku ma sa ga ta vo tā jiem. Īpa ši 
pal dies jaun ie šu cen tra va dī tā jai 
Svet la nai Du da rei ar pa lī giem 
par brī niš ķī gi iz ro tā ta jām tel
pām, «Mier kal nu» sai mei par 
uz ti cē ta jām ka ma nām, Kal ni ņu 
ģi me nei par at vē lē ta jām tel pām. 
Pār val des va dī tājs  aici na krāt 
ide jas, do mas un dar bus, lai pie
da lī tos turp mā ka jos tir dzi ņos, 
kas Kār ķu pa gas tā va rē tu kļūt 
kā tra dī ci ja. v

Kār ķos ve ca jā ga dā jaun as tra dī ci jas
Teksts: San dra Pils kal ne
Foto: PēterisPētersons

Kār ķos ve ca jā ga dā jaun as tra dī ci jasKār ķos ve ca jā ga dā jaun as tra dī ci jas

Sirdī tāpat kā pirms 50 gadiem – Zelta pāris – Aina un Aivars Zuši

Intu un Aivaru Purgaļus sveic  Vents Armands Krauklis un Māra Zeltiņa

Gunārs un Valentīna Cīruļi priecājas par jauno laulības apliecību

Ēriks un Raita Eglīši apņēmības pilni sagaidīt dimanta kāzas

Dzintars un Ausma Māsēni tiek sveikti 
Valkas novada domes dzimtsarakstu 
nodaļā un saņem jauno laulības apliecību
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«Rū ķi – ta jā vi sā ir kaut kā da 
ma ģi ja,»  teic Ive ta, ku rai ro kās pa
vi sam silts nu pat pa beigts stāsts 
par ma zo rū ķi. Šis gads «Rū ķu» 
saim nie cei ir īpašs arī ar to, ka vi
ņas di vi stās ti – «Pa sa ka par ku me
li ņu, kas gri bē ja li dot» un «Pa sa ka 
par sē nēm» ir ie kļau ti Val kas no va
da li te rā rās ap vie nī bas kop krā ju
mā «Ri tums», kas pirms di vām ne
dē ļām pie dzī vo ja skais tus grā ma
tas at vēr ša nas svēt kus.

Dzī ve rit sa vu ik die niš ķo gai tu, 
ti kai ie pa zīs tot Ive tu tu vāk, ik viens 
var sa just, cik vi ņas dvē se le ir val
dzi no ša un ne pa ras ta.

Lik te nis met lo kus
«Ma nas dzim tas sak nes ir ne tā lu 

no Rē zek nes Ro gov kā, ta ču dzi mu
si es mu Kār ķos. Tēvs bi ja ag ro
noms, mam ma bēr nu dār za va dī tā
ja. Kār ķos dzī vo ju ne il gu lai ku. No 
šī dzī ves pos ma ne ko ne at ce ros, jo 
di vu ga du ve cu mā pār cē lā mies uz 
Smil te nes pus i, pēc tam at grie zā
mies Ro gov kā. Bēr nī bā ne va rē ju ie
do mā ties, ka pēc 25 ga diem lik te
nis ap me tīs lo ku un es at grie zī šos 
vie tā, kur es mu dzi mu si,» stās ta 
Ive ta, ku ra ļo ti daudz ir do mā ju si 
un cen tu sies iz prast ik vie na cil vē
ka dzī ves lie lo jau tā ju mu – no ku
rie nes mēs nā kam un kurp ejam. 
Vi ņas māk sli nie cis kā un ne pa ras tā 
dvē se le ir vei do ju sies tur tā la jā Lat
ga lē, kur zi nā ma ie tek me ir arī ie
priek šē jām pa au dzēm. Pir ma jā brīv 
valsts lai kā vec mā mi ņai Ro gov kā 
bi ja šu vēj dar bnī ca, bet vec tēvs bi ja 
pras mīgs ka lējs, kurš ka la pat grez
nus ie ro čus. Vei do jo ties bēr nam kā 
per so nī bai  sva rīgs ir viss.  Ive tai 
mam ma vien mēr dā vi nā ja grā ma
tas un ne kad ne žē lo ja nau du to ie

gā dei, kaut tās ne bi ja ne maz tik 
daudz. «Ro gov kā treš die nās bi ja 
grā mat nī cā pie ve dums, mam ma 
man vien mēr bi ja ie de vu si zi nā mu 
nau das sum mu, ku ru va rē ju iz tē rēt 
grā ma tu pir kša nai. Vēl ta gad gla
bā ju grā ma tas, ko mam ma man dā
vi nā ju si ar ie rak stu Sa la ve cis.» Bēr
nī ba pa va dī ta ko pā ar mā su Dai nu, 
ar ku ru vi ņa jo pro jām ļo ti la bi sa
pro tas, ta ču Ive tas dvē se lei vien
mēr ir va ja dzē ju si arī vien tu lī bas 
de va. Vi ņai vien mēr ir pa ti cis vie
nai stai gāt pa pļa vām un me žiem. 
Tas arī var būt nāk no vec mā mi ņas, 
ku ra bi ja dzied nie ce. Arī Ive ta ģi
me nes va ja dzī bām vāc daudz ārst
nie cī bas augu un atz  īst: «Vien mēr 
es mu mek lē ju si se vī at bil des uz lie
liem un dzi ļiem jau tā ju miem, cen
tu sies sa prast sa ka rī bu starp pa gā
nis ko un kris tie tī bu. Ma nī ir abas 
šīs lie tas. Es mu sa pra tu si – ne va jag 
mek lēt šeit pret ru nas. Vis am vien
mēr klāt ir arī ma ģi ja – lie tas, kas 
nav ar prā tu iz skaid ro ja mas, bet 
vi ņas ne var arī no liegt. Ru nā jot par 
lik te ņa lo kiem Ive ta teic, ka «Rū
ķos» rei zēm sa jū tas kā bēr nī bā – arī 
tur mā ja bi ja tu vu baz nī cai. Pa vie
nu lo gu va rē ja re dzēt ka to ļu baz nī
cu, bet pa ot ru – pa reiz ti cī go baz nī
cu.»

Kopš bēr nī bas vi ņai ļo ti pa tīk 
ko ki un tos iz jūt tik pat kā cil vē kus. 
Jau mā co ties pir ma jā kla sē vi ņa 
dār za ma lā bi ja ie stā dī ju si sa vu 
den dro lo ģis ko dār zu, kas sa stā vē ja 
no ma zām eg lī tēm, prie dī tēm un 
ci tiem ko kiem. Īpa šas vi ņai bi ja di
vas eg lī tes – vie na stā dī ta sev, ot ra 
drau dze nei. «Va ram ti cēt vai nē, 
bet ie ska to ties ša jos ko kos ar lai ka 
at sta tu mu va ru teikt – tie pār stei
dzo ši ar aug ša nas strau ju mu, stum

bru lo kiem at spo gu ļo mū su dzī
ves.» Lik te nis vai sa kri tī ba, ka Ive ta 
sa ti ka, ie mī lē ja un iz vei do ja ko pī
gu ģi me ni ar pui si, ku ram uz vārds 
ir Eg lī tis. Pats spē cī gā kais un in te
re san tā kais no ko kiem Ive tai šķiet 
osis, kas bie ži vien ir aiz mirsts un 
ta gad vairs sa sto pams kaut kur pie 
vec saim nie cī bām. Vi ņa ar ne pa cie
tī bu gai da pa va sa ri, kad va rēs pa
pil di nāt «Rū ķu» ap kār tni ar jaun
iem ko kiem, ta jā skai tā būs no teik ti 
arī oši. Ive tai ir ta lants uz po tēt ko
kus un krū mus, kā atz  īst mā sa Dai
na – ce ri ņi, jas mī ni un aug ļu ko ki, 
ko Ive ta po tē ju si, ļo ti la bi pie aug.

No tie sas līdz 
te āt rim

Pēc vi dus sko las ab sol vē ša nas 
Ive ta bi ja iz lē mu si stu dēt ties ve dī
bu, ta ču to reiz Ju ri dis ka jā fa kul tā
tē bi ja liels kon kurss un pie trū ka 
vie na pun kta, lai ie stā tos augst
sko lā.«Pēc tam do mā ju – la bi, ka šī 
vie na pun kta pie trū ka, jo pa strā
dā ju tie sā un sa pra tu, ka ne vē los 
vi su mū žu cī nī ties ar ne gā ci jām. 
Iz rā dī jās, ka ne veik sme pa tie sī bā 
bi ja veik sme. Tur pi nā ju se vis mek
lē ju mus un sa pra tu, ka ma ni val
dzi na te āt ris un māk sla. Sa ņē mos 
un de vos uz Dai les te āt ri, lai ap
vai cā tos par dar bu. Man pie dā vā
ja glu di nā tā jas dar bu. Tas ma nā 
dzī vē bi ja ļo ti in te re sants posms. 
Te āt rī tēr pu glu di nā ša na ne bi ja 
ne maz tik vien kār ša. Īpa ši, ja bi ja 
iz rā des ar ka raļ na ma gal ma ainām. 
Lai iz glu di nā tu kru zu ļai nus tēr
pus, kas nā ku ši no maz gā ta vas, 
bi ja daudz jā no pū las. Tur arī bi ja 
kaut kas no māk slas, lai sa bur zī tas 
drē bes pār vēr stos brī nu mai nā tēr
pā. Kopš tā lai ka man ļo ti pa tīk 

glu di nāt,» stās ta Ive ta. 
To gad tu vo jās Jaun ga da svi nī

bas, un va rē tu teikt, ka vi ņa pie dzī
vo ja Zie mas svēt ku brī nu mu. Te āt rī 
bi ja iz slu di nāts sce nā ri ju kon kurss 
ak tie ru un dar bi nie ku bēr nu eg lī
tei. «Man bi ja liels prieks un pār
stei gums, ka ša jā kon kur sā uz va rē
ju es, vien kār ša glu di nā tā ja, ne vis 
kāds ar pro fe si onā lu li te rā ru dar bī
bu sais tīts cil vēks. Pēc ma na sce nā
ri ja vei do ta jā pa sā ku mā Sa la tē tis 
bi ja Kas pars Pū ce, Ma zo Prin ci tē
lo ja Ha rijs Spa nov skis, uz ve du mā 
pie da lī jās vēl vai rā ki ci ti sla ve ni 
ak tie ri. Pēc šā pa sā ku ma es no di bi
nā ju tru pu «Te āt ris te āt rī», ku rā 
dar bo jās te āt ra teh nis kie dar bi nie
ki. Vis iem šīs ak ti vi tā tes ļo ti pa ti ka, 
un man pie dā vā ja sufl  ie res dar bu. 
Tas bi ja in te re sants, bet diez gan 
grūts. At mi ņā pa li ku ši vai rā ki ku ri
ozi ga dī ju mi. Pie mē ram iz rā dē 
«Čūs ka» bi ja mo der nas un diez gan 
ne pa ras tas de ko rā ci jas. Man nā cās 
gu lēt pie gries tiem uz sa stat nēm un 
sufl  ēt Ju rim Sren gam sa rež ģī tu tek
stu. Viņš iz rā dē bi ja zoo lo ģi jas pro
fe sors un slik ti at ce rē jās spe ci fi s kos 
ter mi nus,» at ce ras Ive ta. Drīz pēc 
tam vi ņai pie dā vā ja te āt ra iz rā žu 
va dī tā jas dar bu, ta ču Ive ta iz lē ma 
no dar ba aiziet skais tā un spil gtā 
dzī ves pun ktā, sa pro tot, ka te āt ris 
pa ņem vi su un jā iz vē las te āt ris vai 
dzī ve. Ive ta iz vē lē jās dzī vi.

Ģi me ne un bēr ni 
– dzī ves ba gā tī ba

«Pēc dar ba te āt rī sā ku strā dāt 
Sa las pils Bo tā nis ka jā dār zā un stu
dēt Mež saim nie cī bas fa kul tā tē. To
brīd per so nī gā dzī ve ie grie zās tā, 
ka va ja dzē ja dar bu un dzī ves vie tu. 
Kur sa biedrs uz ai ci nā ja uz Kār
ķiem, kur bi ja brī va mež zi ņa viet
nie ka vie ta. Tā aiz sā kās at kal dzī ve 
Kār ķos, no ku rie nes aiz brau cu di
vu ga du ve cu mā. Kār ķos ie pa zi nos 
ar An di. Ve cā kā mei ta Vi ta pie dzi
ma 22.de cem brī. At ce ros, to gad ne
bi ja tik vieg li ar nau du. Zie mas
svēt kos aiz brau cām pie vī ra ve cā
kiem un tei cām par mei ti ņu – te ir 
mū su Zie mas svēt ku dā va na. Uz
ska tu, ka dzī vē pa šas lie lā kās vēr tī
bas ne var no pirkt par nau du. Ive
tas un An da lie lā kā ba gā tī ba ir vi
ņu trīs bēr ni, ku ri jau diez gan lie li 
iz au gu ši un vei do jas par ra do šām 
per so nī bām, strā dī giem un dar bī
giem cil vē kiem. Vi ta mā cās Nauk
šē nu vi dus sko lā un aiz rau jas ar fo
to gra fē ša nu, dēls Jā nis Smil te nē 
arod sko lā ap gūst au to me hā ni ķa 
ama tu un tē vam ir vis lie lā kais pa
līgs, pas ta rī te He lē na mā cās Kār ķu 
pa mat sko lā, ap gūst akor de ona 
spē li, pa rei zi uz rak sta kā du dze jo
li un ir vēl sa va ce ļa mek lē ju mos.»

«Man ir sa jū ta, ka nā ko šais gads 
būs gaišs,» sa ka Ive ta un tik ļo ti 
gri bas vi ņai ti cēt, jo šo gad mēs vis i 
da žā du grū tī bu un lik stu mo cī ti. 
Kā pēc lai mēs tam ne ti cē tu, ja to 
tei ku si «Rū ķu» saim nie ce, ku rai 
jau šū pu lī ie lik ti stip ri vār di, sird
sgud rī ba un jū tī ba. Vi ņa ap zi nās 
vār du un do mu spē ku, at bil dī bu 
par teik to un rak stī to. v

«Rū ķu» mā jas saim nie ces svēt ki un ik die na

3

Iveta (pirmā no kreisās puses) ar māsu Dainu 
bērnības svētkos Mēros. Abām māsām jau no 
bērnības sirsnīgas un ciešas attiecības.

Teksts: San dra Pils kal ne
Foto: noprivātāarhīva

[

Vai jūs zi nāt kur ir «Rū ķi»?  Iz rā dās ceļš 
nav jā pra sa ne Snieg bal tī tei, ne Lap ze me jā mek lē. 
Tā ir ma za jau ka mā ji ņa Kār ķu pa gas tā baz nī cas 
pa kā jē, Zie me ļu stī gas ce ļa ma lā. Jau tre šo ga du 
ta jā dzī vo saim nie ce Ive ta Kei ša ar ģi me ni. Šī 
ir vie ta, kas Lat ga les mei te nei pēc vai rā kiem ga du 
des mi tiem ļauj īs ti ie sak ņo ties Vid ze mē. Tā ir ik
die na. Ta ču Ive tas dvē se les svēt ki ir tad, kad vi ņai 
ro kās ota vai pild spal va. 

Numura CILVĒKS
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1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.8 «Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu» šādu grozījumu:
Izteikt 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
 «3.7. Nodevas likmes:

Nr.p.k. Nosaukums Izcenojums 
EUR

1. Palīgēkām:  
1.1. brīvstāvošas: garāža, kūts, pirts, klēts, šķūnis  36,99
1.2. daudzfunkcionālai palīgēkai  79,68
2. Dzīvojamām mājām: 

2.1. ģimenes dzīvojamai mājai ar apjomu līdz 180 m2 /rekonstr./ 89,64
2.2. ģimenes dzīvojamai  mājai ar apjomu līdz 250 m2  108,14
2.3. ģimenes dzīvojamai  mājai ar apjomu virs 250 m2  126,64
 3. Savrupmāju dzīvojamās apbūves zemes gabala komplek

sa apbūve – ģimenes dzīvojamā māja ar palīgēkām
169,32

4. Lauku sētas kompleksa apbūve 213,43
5. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (līdz 3 stāvi) 213,43
6. Dzīvojamās mājas – dvīņu māja, rindu māja 142,29
7. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas apbūve no 2 – 

4 apbūves gabaliem
179,28

8. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas apbūve no 4 – 
10 apbūves gabaliem

231,93

9. Lauku māja ar viesu uzņemšanu 142,29
10. Dārza māja, vasaras māja 89,64
11. Sabiedriska  rakstura objekti: pārvaldes, kultūras, pakal

pojumu, ārstniecības, mācību, pirmskolas bērnu, sociālās 
aprūpes, iestāde, reliģijas, sakaru iestādes.

213,43

12. Sabiedriska un darījuma rakstura  objekti: banka, viesnī
ca, viesu māja, atpūtas vai izpriecu iestāde, sporta būve

250,43

13. Ražošanas  objekti (lauku teritorijas)
13.1. lopkopības ferma, lopkopības ferma ar mēslu krātuvi, put-

nu ferma, zirgaudzētava, kažokādas zvēru audzētava
179,28

 13.2. mēslu krātuve 89,64
13.3. noliktava, graudu kalte, tehnikas novietne 213,43
13.4. siltumnīca, stādaudzētava, tehnikas novietne 126,64
13.5. lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes uzņē-

mums
250,43

13.6. biogāzes ražotne 303,07
14. Ražošanas  objekti (pilsētas teritorijas):

 14.1. vispārīgs ražošanas, vieglās rūpniecības ražošanas uzņē-
mums

355,72

14.2. vairumtirdzniecības iestāde, kravu stacija, noliktava, auto 
tirdzniecības iestāde

284,57

14.3. tehniskās apkopes stacija, sabiedriska garāža 179,28
15. Inženierbūves

 15.1. elektrolīnijas, sakaru līnijas (gaisvadu, kabeļu) 179,28
15.2. elektrolīnija ar apakšstaciju (gaisvadu, kabeļu) 213,43
15.3. sakaru torņi+ bāzes stacijas 250,43
15.4. DUS 392,71
15.5. atkritumu izgāztuves 179,28
15.6. siltumtrases, ūdensvadi, kanalizācijas trases, u.c. komunālie 

objekti
213,43

15.7. grants, smilts karjeri 250,43
 16. Satiksmes infrastruktūras apbūves objekti:
16.1. auto ceļi (valsts nozīmes) 355,72
16.2. ceļi (novada, pagasta nozīmes), meža ceļi 194,93
16.3. saimniecību ceļi 71,14
16.4. ielas, laukumi, autostāvvietas 213,43
16.5. gājēju ietves, veloceliņi 89,64
16.6. autobusu pieturvieta, velonojumes 52,65
17. Meliorācijas  objekti:

17.1. lauksaimniecības  zemju meliorācijas sistēmu būves (jaun-
būve, rekonstrukcija)

179,28

17.2. mežu zemju meliorācija (jaunbūve, rekonstrukcija) 231,93
18. Hidrobūves:

18.1. dīķis, ūdenskrātuve – līdz 0,1 ha 71,14
18.2. zivju  dīķi, rekreācijas dīķi, visa veida ūdenskrātuves līdz 1 

ha
142,29

18.3. zivju  dīķi, rekreācijas dīķi, visa veida ūdenskrātuves virs 1 
ha

213,43

18.4. tilti, slūžas – (jaunbūve, rekonstrukcija) 284,57
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.  

-

Valkasnovadadomē[
S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Valkā
2013.gada 31.oktobrī                   Nr.22

APSTIPRINĀTI
Ar Valkas novada domes

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījums Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.8 

«Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu»
Izdoti pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 14.panta 1.daļas 3.punktu, 

likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12.panta 1.daļas 10.punktu un 
MK 28.06.2005. noteikumu Nr.480 «Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas» 15.punktu.

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Val kā2013.ga da 31.ok tob rī                   Nr.23

AP STIP RI NĀ TI
Ar Val kas no va da do mes 2013.ga da 31.ok tob ra 

sē des lē mu mu (pro to kols Nr.20,10.§)
Gro zī jums Val kas no va da do mes 2009.ga da 26.no vem bra 

sais to ša jos no tei ku mos Nr.11 
«Par paš val dī bas pa bal stiem audžu ģi me nēm»

Iz do ti pa ma to jo ties uz  Bēr nu tie sī bu aiz sar dzī bas li ku ma 12.pan ta 4.da ļu, 
Li ku ma «Par paš val dī bām» 15.pan ta 1.da ļas 7.pun ktu, 41.pan ta 1.da ļas 1.pun ktu, 

So ci ālo pa kal po ju mu un so ci ālās  pa lī dzī bas li ku ma 35.pan ta ce tur to da ļu un Mi nis tru 
ka bi ne ta 2006.ga da 19.de cem bra no tei ku mu Nr.1036, V da ļu «Audžu ģi me ņu no tei ku mi»

Val kas no va da do mes priekš sē dē tājs 
V.A.Krauk lis 

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Val kā

2013.ga da 31.ok tob rī   Nr.24
AP STIP RI NĀ TI

Ar Val kas no va da do mes
2013.ga da 31.ok tob ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.20,10.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2010.ga da 25.feb ru āra 
sais to ša jos no tei ku mos Nr.9 «Par pa sa žie ru pār va dā ju mu 
ar vieg la jiem tak so met riem li cen cē ša nu Val kas no va dā»

Iz do ti pa ma to jo ties uz Au to pār va dā ju mu li ku ma 35.pan ta 1.da ļu  

Val kas no va da do mes priekš sē dē tājs 
V.A.Krauk lis 

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Val kā2013.ga da 31.ok tob rī                   Nr.25

AP STIP RI NĀ TI
Ar Val kas no va da do mes 

2013.ga da 31.ok tob ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.20,10.§)
Gro zī jums Val kas no va da do mes 2010.ga da 29.ap rī ļa 
sais to ša jos no tei ku mos Nr.15 «Val kas pil sē tas bēr nu 

ro ta ļu lau ku ma kār tī bas no tei ku mi»
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām»  43.pan ta pirm ās da ļas 4.pun ktu 

1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 2010.ga da 29.ap rī ļa sais to ša jos no tei ku mos Nr.15 
«Val kas pil sē tas bēr nu ro ta ļu lau ku ma kār tī bas no tei ku mi» šā du gro zī ju mu:
Aiz stāt  9.pun ktā ap zī mē ju mu un skait li «Ls 30,00» ar ap zī mē ju mu un skait li 
«EUR 42,69».
2. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā 2014.ga da 1.jan vā rī.

Val kas no va da do mes priekš sē dē tājs
V.A.Krauk lis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Val kā2013.ga da 31.ok tob rī                  Nr.26

AP STIP RI NĀ TI
Ar Val kas no va da do mes

2013.ga da 31.ok tob ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.20,10.§)
Gro zī jums Val kas no va da do mes 2010.ga da 29.ap rī ļa 

sais to ša jos no tei ku mos Nr.16 «Val kas pil sē tas 
skeit par ka kār tī bas no tei ku mi»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām» 43.pan ta pirm ās da ļas 4.pun ktu 

1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 2010.ga da 29.ap rī ļa sais to ša jos no tei ku mos 
Nr.16 «Val kas pil sē tas skeit par ka kār tī bas no tei ku mi» šā du gro zī ju mu:
Aiz stāt 10.pun ktā ap zī mē ju mu un skait li «Ls 30,00» ar ap zī mē ju mu un skait li 
«EUR 42,69».
2. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā 2014.ga da 1.jan vā rī.

Val kas no va da do mes priekš sē dē tājs 
V.A.Krauk lis 

1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 2009.
ga da 26.no vem bra sais to ša jos no tei ku
mos Nr.11 «Par paš val dī bas pa bal stiem 
audžu ģi me nēm» šā du gro zī ju mu:
 Iz teikt 3.pun ktu šā dā re dak ci jā:
«3. No slē dzot lī gu mu par bēr na ie vie
to ša nu audžu ģi me nē, audžu ģi me nes 
lo cek lim, kurš slēdz lī gu mu, tiek iz

mak sāts vien rei zējs pa balsts EUR 
284,57 (di vi sim ti as toņ des mit čet ri eiro 
57 centi) ap mē rā bēr nam ne pie cie ša mā 
mīk stā in ven tā ra un ap ģēr ba ie gā dei 
vie na mē ne ša lai kā no lī gu ma ab pu sē
jās pa rak stī ša nas die nas.»
2. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā 2014.
ga da 1.jan vā rī.  

1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 2010.
ga da 25.feb ru āra sais to ša jos no tei ku
mos Nr.9 «Par pa sa žie ru pār va dā ju mu 
ar vieg la jiem tak so met riem li cen cē ša
nu Val kas no va dā» šā dus gro zī ju mus:
Iz teikt 12.1. – 12.5.apakš pun ktu šā dā 
re dak ci jā:
12.1. EUR 21,34 (div des mit viens eiro 
un 34 centi) + PVN  par li cen ces iz
snieg ša nu;
12.2. EUR 14,23 (četr pa dsmit eiro un 
23 centi) + PVN  par li cen ces pār re ģis

trē ša nu;
12.3. EUR 17,79 (sep tiņ pa dsmit eiro 
un 79 centi) + PVN  par li cen ces dub
li kā ta iz snieg ša nu;
12.4. EUR 7,11 (sep ti ņi eiro un 11 cen-
ti) + PVN  par kat ras li cen ces kar tī tes 
iz snieg ša nu;
12.5. EUR 3,56 (trīs eiro un 56 centi) + 
PVN  par li cen ces kar tī tes dub li kā ta 
iz snieg ša nu.
2. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā 
2014.ga da 1.jan vā rī.  
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[ Valkasnovadadomē

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Val kā2013.ga da 31.ok tob rī              Nr.27

AP STIP RI NĀ TI
Ar Val kas no va da do mes

2013.ga da 31.ok tob ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.20,10.§)
Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2010.ga da 29.ap rī ļa 

sais to ša jos no tei ku mos Nr.17 «Par no mas mak sas 
no teik ša nu Val kas no va da paš val dī bai pie de ro šai ze mei, 
kas iz no mā ta lauk saim nie cī bas pro duk ci jas audzē ša nai»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām» 21.pan ta 1.da ļas 14.pun kta a) apakš
pun ktu un2007.ga da 30.ok tob ra Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mu Nr.735 

«Par valsts un paš val dī bu ze mes no mu» 18.pun ktu

 Val kas no va da do mes priekš sē dē tājs 
V.A.Krauk lis 

1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 2010.
ga da 29.ap rī ļa sais to ša jos no tei ku mos 
Nr.17 «Par no mas mak sas no teik ša nu 
Val kas no va da paš val dī bai pie de ro šai 
ze mei, kas iz no mā ta lauk saim nie cī bas 
pro duk ci jas audzē ša nai» šā dus gro zī
ju mus:
Iz teikt 2.1. – 2.4.apakš pun ktu šā dā re
dak ci jā:
2.1. ze mes ga ba lam ar pla tī bu līdz 1000 
m2 – 2,85 EUR;

2.2. ze mes ga ba lam ar pla tī bu no 1001 
m2 līdz 5000 m2 (ie skai tot) – 3,56 EUR;
2.3. ze mes ga ba lam ar pla tī bu no 5001 
m2 līdz 10000 m2 (ie skai tot) – 4,27 
EUR;
2.4. ze mes ga ba lam ar pla tī bu no 10001 
m2 līdz 20000 m2 (ie skai tot) – 4,98 
EUR;
2. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā 
2014.ga da 1.jan vā rī. 

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī              Nr.30

APSTIPRINĀTI
Ar Valkas novada domes

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)
Grozījums Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.32 «Par mājdzīvnieku turēša
nu Valkas novada administratīvajā teritorijā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta 1.daļas 10.punktu, 
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 3.daļu, 39.pantu,  MK 04.04.2006. noteikumie Nr.266 

«Labturības prasības  mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,  pārvadāšanai un 
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai» 21.punktu  04.09.2007. 

MK noteikumu Nr.606 «Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi» 3.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteiku-
mos Nr.32 «Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teri-
torijā» šādu grozījumu:
Aizstāt 4.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «Ls 50,00» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 71,14».
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis 

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī               Nr.31

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.41 «Valkas novada teritorijas un 
tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteiku-
mos Nr.41 «Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uz-
turēšanas noteikumi» šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 3.8.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «Ls 30,00» ar apzīmē-
jumu un skaitli «EUR 42,69»;
1.2. Aizstāt 3.8.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «Ls 70,00» ar apzīmē-
jumu un skaitli «EUR 99,60».
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī               Nr.33

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)
Grozījums Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.9 «Par materiālo pabalstu 
jaundzimušo bērnu vecākiem»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.9 «Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem» šādu gro-
zījumu:
Aizstāt 2.punktā vārdus «simts lati» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
142,29».
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I
Valkā2013.gada 31.oktobrī                        Nr.34

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.17 «Par pašvaldības materiālo 

atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
15.11.2005. noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,  
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 2731.1 punktu

 Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.
gada 26.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.17 «Par pašvaldības materiālo atbal-
stu bāreņiem un bez vecāku gādības pa-
likušajiem bērniem pēc pilngadības sa-
sniegšanas» šādus grozījumus:

Aizstāt 3.1.apakšpunktā apzīmēju-1.1.	
mu un skaitli «Ls 100» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 142,29»;

Aizstāt 3.2.apakšpunktā apzīmēju-1.2.	

mu un skaitli «Ls 200» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 284,57»;

Aizstāt 3.3.apakšpunktā apzīmēju-1.3.	
mu un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 3.4.apakšpunktā apzīmēju-1.4.	
mu un skaitli «Ls 40» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 56,91».
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī                      Nr.35

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.18 «Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

piešķiršanu Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar likuma  «Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā» 14.panta 6.daļu 

un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 17.punktu un 19.4.apakšpunktu

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī                        Nr.36

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma 

«Aprūpe mājās» organizēšanu un saņemšanas 
kārtību Valkas novadā»

Izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo 
daļu, 35.panta ceturto daļu un 35.panta trešo daļu, MK 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 «So-

ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, 
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta» 6.punkta

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī        Nr.40

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.marta 
saistošajos noteikumos Nr.9 «Par termiņu nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 
piedziņai bezstrīda kārtībā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 9.panta otro daļu 

1. Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.9 
«Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedzi-
ņai bezstrīda kārtībā» šādus grozījumus:

Aizstāt 2.punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 500,00» ar apzīmējumu un skaitli 1.1	
«EUR 711,44»;

Aizstāt 3.punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 500,00» ar apzīmējumu un skaitli 1.2	
«EUR 711,44».
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis 

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.
gada 30.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.18 «Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu 
Valkas novadā» šādus grozījumus:

Aizstāt 2.1.punktā apzīmējumu, 1.1.	
skaitli un vārdus «Ls 15000,00 (piecpad-
smit tūkstoši lati)» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 21343,08»;

Aizstāt 3.punktā apzīmējumu, skait-1.2.	
li un vārdus «Ls 50,00 (piecdesmit lati)» 
ar apzīmējumu un skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 4.punktā apzīmējumu, skait-1.3.	
li un vārdus «Ls 120,00 (viens simts div-
desmit lati)» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 170,74».
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.
gada 30.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprū-
pe mājās» organizēšanu un saņemšanas 
kārtību Valkas novadā» šādus grozīju-
mus:

Aizstāt 9.punktā apzīmējumu un 1.1.	
skaitli «Ls 1,90» ar apzīmējumu un skait-

li «EUR 2,70»;
Aizstāt 20.2. apakšpunktā skaitli un 1.2.	

vārdu «20 lati» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46», un skaitli un vārdu «40 
lati» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
56,91». 
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.



 Nr. 50 2013.gada 20.decembrī

Valkasnovadadomē[6

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Val kā   2013.ga da 31.ok tob rī                                     Nr.28

AP STIP RI NĀ TI Ar Val kas no va da do mes
2013.ga da 31.ok tob ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.20,10.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2010.ga da 30.jū ni ja sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.22 «Par paš val dī bas no de vām Val kas no va dā»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām» 14.pan ta pirm ās da ļas 3.pun ktu, 
li ku ma «Par no dok ļiem un no de vām» 12.pan ta pirm ās da ļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.pun ktiem 

 

 

Ta bu la Nr.1
No de va Valkas

pilsētā
Visā Valkas novada 

teritorijā
Novada ciemu 

centros
Formāts Nodeva

EUR
Formāts Nodeva

EUR
Formāts Nodeva

EUR
Īslaicīga reklāma (līdz 
vienam mēnesim) par 
vienu reklāmas vienību

Līdz
A4 0,71

Līdz 
A4 0,71

Līdz
A4 0,50

A3 1,42 A3 1,42 A3 1,00
A2 2,85 A2 2,85 A2 1,99

Virs A2 14,23 Virs A2 4,27 Virs A2 5,69
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

1. Iz da rīt Val kas no va da do
mes 2010.ga da 30.jū ni ja sais
to ša jos no tei ku mos Nr.22 
«Par paš val dī bas no de vām 
Val kas no va dā» šā dus gro zī
ju mus:
1.1. Aiz stāt 3.1. apakš pun ktā 
ap zī mē ju mu un skait li «Ls 
0,50» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 0,71»;
1.2. Aiz stāt 3.2. apakš pun ktā 
ap zī mē ju mu un skait li «Ls 1» 
ar ap zī mē ju mu un skait li 
«EUR 1,42»;
1.3. Aiz stāt 3.3.1. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 2» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 2,85»;
1.4. Aiz stāt 3.3.2. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 2,5» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 3,56»;
1.5. Aiz stāt 3.3.3. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 2» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 2,85»;
1.6. Aiz stāt 3.3.4.1. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
„Ls 4” ar ap zī mē ju mu un 
skait li „EUR 5,69”;
1.7. Aiz stāt 3.3.4.2. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 6» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 8,54»;
1.8. Aiz stāt 3.3.5. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.9. Aiz stāt 7.1. apakš pun ktā 
ap zī mē ju mu un skait li «Ls 5» 
ar ap zī mē ju mu un skait li 
«EUR 7,11»;
1.10. Aiz stāt 7.2. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 10» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 14,23»;
1.11. Aiz stāt 7.3. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.12. Aiz stāt 7.4. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.13. Aiz stāt 7.5. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 5» ar ap zī mē ju mu un 

skait li «EUR 7,11»;
1.14. Aiz stāt 7.6. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.15. Aiz stāt 11.1.1. apakš
pun ktā ap zī mē ju mu un skait
li «Ls1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.16. Aiz stāt 11.1.2. apakš
pun ktā ap zī mē ju mu un skait
li «Ls1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.17. Aiz stāt 11.1.3. apakš
pun ktā ap zī mē ju mu un skait
li «Ls 2» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 2,85»;
1.18. Aiz stāt 11.1.4. apakš
pun ktā ap zī mē ju mu un skait
li «Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.19. Aiz stāt 11.2. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 2» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 2,85»;
1.20. Aiz stāt 11.3. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 2» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 2,85»;
1.21. Aiz stāt 11.4. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 2» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 2,85»;
1.22. Aiz stāt 11.5. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»; 
1.23. Aiz stāt 11.6. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 2» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 2,85»;
1.24. Aiz stāt 11.7. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.25. Aiz stāt 11.8. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.26. Aiz stāt 11.9. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 4» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 5,69»;
1.27. Aiz stāt 11.10. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 4» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 5,69»;

1.28. Aiz stāt 11.11. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 6» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 8,54»;
1.29. Aiz stāt 11.12. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.30. Aiz stāt 11.13. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 0,30» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 0,43»;
1.31. Aiz stāt 11.14. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 4» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 5,69»;
1.32. Aiz stāt 11.15. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 6» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 8,54»;
1.33. Aiz stāt 11.16. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 6» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 8,54»;
1.34. Aiz stāt 11.17. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 10» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 14,23»;
1.35. Aiz stāt 11.18. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 5» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 7,11»; 
1.36. Aiz stāt 16.pun ktā ap zī
mē ju mu un skait li «Ls 0,05» 
ar ap zī mē ju mu un skait li 
«EUR 0,07»;
1.37. Aiz stāt 17.pun ktā ap zī
mē ju mu un skait li «Ls 0,04» 
ar ap zī mē ju mu un skait li 
«EUR 0,06»;
1.38. Aiz stāt 20.1. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 3» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 4,27»;
1.39. Aiz stāt 20.2. apakš pun
ktā ap zī mē ju mu un skait li 
«Ls 1» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 1,42»;
1.40. Iz teikt 23.pun ktu šā dā 
re dak ci jā:
«23. Par īs lai cī gas (līdz vie
nam mē ne sim) rek lā mas, afi
šu un slu di nā ju mu iz vie to ša
nu pub lis kās vie tās šim mēr
ķim pa re dzē tos sten dos par 
vie nu rek lā mas vie nī bu (ta
bu la Nr.1):

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī                         Nr.29

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījums Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.24 «Par augstas  

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Valkas novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Ģeotelpiskās informācijas likuma»
6.pantu un 13.panta 6., 7. un 8.daļu.

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.24 «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informāci-
jas aprites kārtību Valkas novadā» šādu grozījumu:
Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
«1.pielikums Valkas novada domes  2010.gada 30.jūnija

saistošajiem noteikumiem Nr.24 (sēdes protokols Nr.7,22.§.)

Par Valkas novada domes Attīstības un plānošanas noda
ļas 

sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas M 1:500 

uzturēšanu un izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»

61.1 panta otro daļu un Ģeotelpiskās informācijas likumu

N.p.
k. Pakalpojums

Izce-
noju-

mi
EUR

PVN** 
21%
EUR

Izcenoju-
mi kopā 
ar PVN

EUR
1. Par topogrāfiskās informācijas 

(tai skaitā ielu sarkano līniju) iz
sniegšanu, pieņemšanu, pārbau
di, ievadīšanu datu planšetēs, ie
vadīšanu datubāzē, reģistrēšanu 
un nosūtīšanu pašvaldībai.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai 
mazāk apakšzemes komunikāci
jas, tāmei tiek piemērots koefi
cients k=0,8. 
Objekta platība līdz 0,5 ha (ieskai-
tot), viens objekts; 5,69 1,19 6,88
objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 
ha (ieskaitot), viens objekts; 10,67 2,24 12,91
objekta platība virs 1,0 ha, papil-
dus par katru nākamo ha, bet ne-
pārsniedzot EUR 42,69

4,27 0,90 5,17

2. Par izpilddokumentācijas (iz
pildshēmu) pieņemšanu, pār
baudi, ievadīšanu datu planšetēs 
ievadīšanu datubāzē, reģistrēša
nu un nosūtīšanu pašvaldībai:
trases garums līdz 300 m, viens 
objekts; 7,11 1,49 8,60
trases garums virs 300 m vienā ob-
jektā, papildus par katriem nāka-
majiem 100 m 1,50, bet nepārsnie-
dzot EUR 42,69

2,85 0,60 3,45

3. Par galveno būvasu ienešanu 
datu bāzē:
viens objekts. 7,11 1,49 8,60

4. Par vienas būves novietnes pār
baudes ienešanu datu bāzē
viens objekts. 5,69 1,19 6,88

5. Par viena detālplānojuma vai ze
mes ierīcības projekta grafiskās 
daļas reģistrēšanu, ievadīšanu 
datubāzē un nosūtīšanu pašval
dībai:
viens objekts (plānojums vai pro-
jekts). 7,11 1,49 8,60

6. Inženiertīklu pārskata shēmas 
noformēšana un nosūtīšana pa
sūtītājam (pārskata shēma iz
mantojama tikai reklāmas ob
jektu novietnei bez inženiertīklu 
pieslēgumiem un vienkāršoto 
inženiertīklu pievadu un iekšējo 
inženiertīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1,0 ha (ie-
skaitot), viens objekts; 21,34 4,48 25,82
pie objekta platības virs 1,0 ha, pa-
pildus par katru nākamo ha. 4,98 1,05 6,03

7. Par informācijas izsniegšanu 
(datu planšetu, ielu sarkano līni
ju u.c.) zemes vienības robežplā
nu vai citu mērniecības darbu 
veikšanai, kas nav minēti augs
tāk minētajos punktos, vienā ze
mes vienībā:
viens objekts. 2,13 0,45 2,58

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī                                    Nr.41

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi  Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.12 «Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība»

 Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 9.punktu,
Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 

«Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 22.punktu 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 «Apstādī-
jumu apsaimniekošana un aizsardzība» šādus grozījumus:

Aizstāt 29.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un skaitli 1.1.	
«EUR 71,14»;

Aizstāt 29.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un skaitli 1.2.	
«EUR 71,14» un apzīmējumu un skaitli «Ls 100» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 142,29».2.  
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis
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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā

2013.gada 31.oktobrī                      Nr.37
APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.20 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5.panta 3.daļu

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī                     Nr.42

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta  saistošajos noteikumos Nr.15 
«Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»  43.panta 1.daļas 2., 4. un 6.punktu
Valkas novada domes priekšsēdētājs 

V.A.Krauklis

1. Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 
29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 
«Valkas novada sabiedriskās kārtības no-
teikumi» šādus grozījumus:

Aizstāt 4.2. apakšpunktā apzīmēju-1.1.	
mu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 100» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 142,29»;

Aizstāt 7.1. apakšpunktā apzīmēju-1.2.	
mu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 15» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 21,34»;

Aizstāt 7.2. apakšpunktā apzīmēju-1.3.	
mu un skaitli «Ls 15» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 21,34» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 25» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 35,57»;

Aizstāt 8.1. apakšpunktā apzīmēju-1.4.	
mu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 42,69»;

Aizstāt 8.2. apakšpunktā apzīmēju-1.5.	
mu un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 42,69» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 70» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 99,60»;

Aizstāt 9.1. apakšpunktā apzīmēju-1.6.	
mu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 9.2. apakšpunktā apzīmēju-1.7.	
mu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
„EUR 28,46”;

Aizstāt 9.3. apakšpunktā apzīmēju-1.8.	
mu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 71,14»;

Aizstāt 10.1. apakšpunktā skaitli «10» 1.9.	
ar apzīmējumu un skaitli «EUR 14,23» un 
apzīmējumu un skaitli «Ls 50» ar apzīmē-
jumu un skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 10.2. apakšpunktā apzīmē-1.10.	
jumu un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 42,69» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 100» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 142,29»;

Aizstāt 11. punktā apzīmējumu un 1.11.	
skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 7,11» un apzīmējumu un skaitli «Ls 
20» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
28,46»;

Aizstāt 12.1. apakšpunktā apzīmē-1.12.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 42,69»;

Aizstāt 12.2. apakšpunktā apzīmē-1.13.	
jumu un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 42,69» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 13.1. apakšpunktā apzīmē-1.14.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 

skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 13.2. apakšpunktā apzīmē-1.15.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 42,69»;

Aizstāt 14.1. apakšpunktā apzīmē-1.16.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 14.2. apakšpunktā apzīmē-1.17.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 42,69»;

Aizstāt 15.1. apakšpunktā apzīmē-1.18.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 15» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 21,34»;

Aizstāt 15.2. apakšpunktā apzīmē-1.19.	
jumu un skaitli «Ls 15» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 21,34» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 25» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 35,57»;

Aizstāt 16. punktā apzīmējumu un 1.20.	
skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 7,11» un apzīmējumu un skaitli «Ls 
20» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
28,46»;

Aizstāt 17. punktā apzīmējumu un 1.21.	
skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 14,23» un apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
28,46»;

Aizstāt 18. punktā apzīmējumu un 1.22.	
skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 7,11» un apzīmējumu un skaitli «Ls 
10» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
14,23»;

Aizstāt 19.1. apakšpunktā apzīmē-1.23.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 19.2. apakšpunktā apzīmē-1.24.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 20.1. apakšpunktā apzīmē-1.25.	
jumu un skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 14,23» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 28,46»;

Aizstāt 20.2. apakšpunktā apzīmē-1.26.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 21. punktā apzīmējumu un 1.27.	
skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 7,11» un apzīmējumu un skaitli «Ls 
50» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
71,14»;

Aizstāt 22.1. apakšpunktā apzīmē-1.28.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 

skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 42,69»;

Aizstāt 22.2. apakšpunktā apzīmē-1.29.	
jumu un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 42,69» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 70» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 99,60»;

Aizstāt 23.1. apakšpunktā apzīmē-1.30.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11»;

Aizstāt 23.2. apakšpunktā apzīmē-1.31.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 24.1. apakšpunktā apzīmē-1.32.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 14,23»;

Aizstāt 24.2. apakšpunktā apzīmē-1.33.	
jumu un skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 14,23» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 28,46»;

Aizstāt 25.1. apakšpunktā apzīmē-1.34.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 25.2. apakšpunktā apzīmē-1.35.	
jumu un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 26.1. apakšpunktā apzīmē-1.36.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 26.2. apakšpunktā apzīmē-1.37.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 42,69»;

Aizstāt 27.1. apakšpunktā apzīmē-1.38.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 15» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 21,34»;

Aizstāt 27.2. apakšpunktā apzīmē-1.39.	
jumu un skaitli «Ls 15» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 21,34» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 28.1. apakšpunktā apzīmē-1.40.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 14,23»;

Aizstāt 28.2. apakšpunktā apzīmē-1.41.	
jumu un skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 14,23» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 28,46»;

Aizstāt 29.punktā apzīmējumu un 1.42.	
skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 7,11» un apzīmējumu un skaitli «Ls 
25» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
35,57»;

Aizstāt 30. punktā apzīmējumu un 1.43.	
skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 7,11» un apzīmējumu un skaitli «Ls 

20» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
28,46»;

Aizstāt 31.1. apakšpunktā apzīmē-1.44.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 14,23»;

Aizstāt 31.2. apakšpunktā apzīmē-1.45.	
jumu un skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 14,23» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 42,69»;

Aizstāt 32.1. apakšpunktā apzīmē-1.46.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 32.2. apakšpunktā apzīmē-1.47.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 33.1. apakšpunktā apzīmē-1.48.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 71,14»;

Aizstāt 33.2. apakšpunktā apzīmē-1.49.	
jumu un skaitli «Ls 10» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 14,23» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 70» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 99,60»;

Aizstāt 33.3. apakšpunktā apzīmē-1.50.	
jumu un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 71,14» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 100» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 142,29»;

Aizstāt 35.1. apakšpunktā apzīmē-1.51.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 35.2. apakšpunktā apzīmē-1.52.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 36.1. apakšpunktā apzīmē-1.53.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 36.2. apakšpunktā apzīmē-1.54.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 50» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 71,14»;

Aizstāt 37.1. apakšpunktā apzīmē-1.55.	
jumu un skaitli «Ls 5» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 7,11» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 28,46»;

Aizstāt 37.2. apakšpunktā apzīmē-1.56.	
jumu un skaitli «Ls 20» ar apzīmējumu 
un skaitli «EUR 28,46» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 30» ar apzīmējumu un 
skaitli «EUR 42,69».
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.20 «Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas nova-
dā» šādus grozījumus:

Aizstāt 3.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus 1.1.	

«Ls 10,00 (desmit lati)» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 14,23»;

Aizstāt 6.punktā apzīmējumu un skaitli «LVL 1.2.	
180,00» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 256,12»;

Aizstāt 7.punktā apzīmējumu un skaitli «LVL 1.3.	

180,00» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 256,12»;
Aizstāt 14.punktā apzīmējumu un skaitli «LVL 1.4.	

15000» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 21343,08..
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.



 Nr. 50 2013.gada 20.decembrī

Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku•	
mus Nr.44 «Gro zī ju mi Val kas no
va da do mes 2012.ga da 27.de cem
bra sais to ša jos no tei ku mos Nr.26 
«Val kas no va da paš val dī bas 2013.
ga da pa mat bu džets»».

Bu dže ta un fi nan šu va dī bas no•	
dro ši nā ša nai ņemt aiz ņē mu mu Ls 
200 000 vai ek vi va len tu ci tā va lū tā 
no Lat vi jas Re pub li kas Valsts ka
ses.

Ap stip ri nāt 2014.ga dā iz glī tī bas •	
ie stā dēm, ku ras īs te no vis pā rē jās 
pa mat iz glī tī bas, vis pā rē jās vi dē jās 
iz glī tī bas un pirms sko las iz glī tī bas 
prog ram mas, šā du fi nan sē ju mu uz 
iz glī to ja mo un pe da go gu skai tu:
 Pa pil du li te ra tū ras ie gā dei:
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 1,75   EUR 2,50
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 
Ls 1,05  EUR 1,50
 Uz ska tes lī dzek ļu ie gā dei:
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 1,40  EUR 2,00
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 
Ls 1,05  EUR 1,50
 Di dak tis kās spē les
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 0,35  EUR 0,50
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 
Ls 0,35  EUR 0,50
 Di gi tā lo mā cī bu lī dzek ļu un re
sur su ie gā dei:
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 1,55  EUR 2,20
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 
Ls 1,05  EUR 1,50
 Iz da les ma te ri ālu ie gā dei:
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 5,60  EUR 8,00
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 
Ls 2,80  EUR 4,00
 Mā cī bu ma te ri ālu ie gā dei:
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 12,60 EUR 18,00
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 

Ls 5,60  EUR 8,00
 Die nas grā ma tu ie gā dei uz vie
nu sko las iz glī to ja mo:
Ls 1.05  EUR 1.50
 Mā cī bu ek skur si ju or ga ni zē ša
nai:
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 5,05  EUR 7,20
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 
Ls 1,40  EUR 2,00
 Bal vu ie gā dei (dip lo mi, me da
ļas, grā ma tas utml.):
uz vie nu sko las iz glī to ja mo  
Ls 1,05  EUR 1,50
uz vie nu pirms sko las iz glī to ja mo 
Ls 0,49  EUR 0,70
 Me to dis ko lī dzek ļu un ma te ri
ālu ie gā dei uz vie nu pe da go ģis ko 
dar bi nie ku:
Ls 2,80  EUR 4,00
 Kur su, se mi nā ru, lek ci ju or ga
ni zē ša nai uz vie nu pe da go ģis ko 
dar bi nie ku:
Ls 5,05  EUR 7,20.

Kat rai iz glī tī bas ie stā dei ie da līt 
fi nan sē ju mu mā cī bu teh nis ko lī
dzek ļu, ie kār tu un ap rī ko ju mu ie
gā dei at bil sto ši ie stā des at īs tī bas 
plā nā pa re dzē ta jam un iz glī tī bas 
prog ram mu īs te no ša nai ne pie cie
ša ma jam.

Kat rai iz glī tī bas ie stā dei ie da līt 
fi nan sē ju mu mē be lēm un tel pu re
mont iem at bil sto ši to no lie to ju
mam, iz glī to ja mo ve se lī bas un dro
šī bas no dro ši nā ša nai un ie stā des 
at īs tī bas plā nā pa re dzē ta jam.

Ap sti pri nāt Notei ku mus Nr.5 •	
«Val kas no vada domes Pil sē tas 
teri tori jas ap saimnie košanas no
daļas darba kārtī bas notei kumi».

Pārdot automašīnu•	  ZIL130 ar 
hidropacēlāju BC22MC (valsts 
reģistrācijas Nr.BV 9426, izlaiduma 
gads – 1974.) par brīvu cenu, kas 
pārsniedz automašīnas metāllūžņu 
cenu.

Finansiāli neatbalstīt SIA «K», •	
reģ. Nr.390300108, juridiskā adrese: 
Parka iela 23, Valka, Valkas novads, 
reklāmas stenda atjaunošanu tran
zītielas malā Parka ielā, Valkā, Val-
kas novadā.

Apstiprināt saistošos noteiku-•	
mus Nr.45 «Kārtība, kādā novērtē 
un ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliek vidi degradējošas būves»;

Nodot AAS «Balta» rīcībā vieglo •	
automašīnu AUDI A6 (valsts 
reģistrācijas Nr.JH 6585, izlaiduma 
gads – 2009.). Izslēgt no Valkas no-
vada domes bilances vieglo au
tomašīnu AUDI A6 (valsts re
ģistrācijas Nr.JH 6585, izlaiduma 
gads – 2009.); 

Atzīt pašvaldībai piederošā ne•	
kustamā īpašuma – dzelzceļa līnija 
«Valka (no Tālavas ielas) – Igauni-
jas valsts robeža», 2013.gada 8.no-
vembra izsoli par nenotikušu;

Apstiprināt Noteikumus Nr.6 • 
«Kārtība, kādā notiek pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanas 
process un atsavināšanas rezultātā 
iegūto līdzekļu izlietošana Valkas 
novada pašvaldībā»;

Apstiprināt aktualizētās Valkas •	
novada atīstības programmas gala 
redakcijas projektu – «Valkas nova-
da atīstības programma 2010. – 
2016.gadam (ar 2013.gada grozīju-
miem)». Apstiprināt Valkas novada 
Ilgtspējīgas atīstības stratēģijas 
2013. – 2037.gadam gala redakcijas 
projektu.

Piešķirt Ls 200 Nodibinājumam •	
«Fonds Sibīrijas bērni» grāmatas 
«Sibīrijas bērni» tulkošanai un iz-
došanai krievu valodā un doku-
mentālās filmas «Kur palika tēvi» 
veidošanai.

Atbalstīt un perspektīvā risināt •	
jautājumu par BMX trases būv
niecību Valkas novadā.

Atbalstīt Valkas novada infor•	
mācijas par notikumiem novadā 
ievietošanu izdevumā «LATVIJA. 
FESTIVĀLI. 2014», piešķirot Ls 
150, samaksu veicot līdz 2014.gada 
1.februārim.

Apstiprināt saistošos noteiku-•	
mus Nr.46 «Par aizgādņa pabal-
stu».

Piešķirt *** Valkas novada sti-•	
pendiju citā novadam nepieciešamā 
specialitātē.

Piešķirt *** Valkas novada sti*** Valkas novada sti Valkas novada sti-•	
pendiju sporta skolotājs/treneris 
specialitātē.

Piešķirt *** Valkas novada sti-•	
pendiju sporta skolotājs/treneris 
specialitātē.

Piešķirt *** Valkas novada sti-•	
pendiju sporta skolotājs/florbola 
treneris specialitātē.

Lai realizētu Klimatu pārmaiņu •	
finanšu instrumenta projektu 
«Kompleksi risinājumi siltum
nīcefekta gāzu emisiju sama
zināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas 
skolā» (identifikācijas Nr. KPFI15
.2/80), ņemt aizņēmumu LVL 
187 275 apmērā no LR Valsts kases 
ar atlikto aizņēmuma atmaksu.

Izdarīt Valkas novada domes •	
2013.gada 25.jūlija lēmumā «Val-
kas novada pašvaldības Zemes ko-
misijas apstiprināšana» (protokols 
Nr.15, 15.§) šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt lēmuma 1.4.punktu 
šādā redakcijā:
«1.4. Māris Pandalons – Būvvaldes 
vadītāja p.i.»
1.2. Izteikt 1.5.punktu šādā re
dakcijā:
«1.5. Ilona Opmane – VZD pār
stāve». v

Informāciju apkopoja:
Gundega Veinberga, Valkas 

novada domes sekretāre
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Valkasnovadadomes2013.gada28.novembra
sēdēpieņemtielēmumi

Valkasnovadadomē[

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī                                       Nr.38

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes

2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu
 (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.22 «Par sociālās palīdzības 

pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 «Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 13.punktu un 15.punktu

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 
«Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu 
Valkas novada pašvaldībā» šādus grozīju-
mus:

Aizstāt 14.1.apakšpunktā apzīmējumu, 1.1.	
skaitli un vārdus «Ls 100,00 (viens simts 
lati)» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
142,29»;

Aizstāt 14.2.apakšpunktā apzīmējumu, 1.2.	
skaitli un vārdus «Ls 100,00 (viens simts 
lati)» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
142,29»;

Aizstāt 18.punktā apzīmējumu, skaitli 1.3.	
un vārdus «Ls 200,00 (divi simti lati)» ar ap-
zīmējumu un skaitli «EUR 284,57»;

Aizstāt 27.punktā apzīmējumu, skaitli 1.4.	
un vārdus «Ls 1,10 (viens lats un desmit san-
tīmi)» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 1,57»;

Aizstāt 33.punktā apzīmējumu, skaitli 1.5.	
un vārdus «Ls 10,00 (desmit lati)» ar apzīmē-
jumu un skaitli «EUR 14,23»;

Aizstāt 36.1. apakšpunktā apzīmējumu, 1.6.	
skaitli un vārdus «Ls 10,00 (desmit lati)» ar 
apzīmējumu un skaitli «EUR 14,23»;

Aizstāt 36.2. apakšpunktā apzīmējumu, 1.7.	
skaitli un vārdus «Ls 15,00 (piecpadsmit 
lati)» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 21,34»;

Aizstāt 36.3. apakšpunktā apzīmējumu, 1.8.	
skaitli un vārdus «Ls 15,00 (piecpadsmit 
lati)» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 21,34»;

Aizstāt 36.4. apakšpunktā skaitli un vār-1.9.	
du «300 latus» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 426,86», un apzīmējumu, skaitli un 
vārdus «Ls 10,00 (desmit lati)» ar apzīmēju-
mu un skaitli «EUR 14,23».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 31.oktobrī      Nr.39

APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.20,10.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 «Dzīvoksaistošajos noteikumos Nr.23 «Dzīvok Nr.23 «Dzīvok«Dzīvok

ļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā»
Izdoti saskaņā ar likuma  «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 

25.panta pirmo daļu un Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35.panta 5.daļu

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

1. Izdarīt Valkas novada domes 
2012.gada 29.novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.23 «Dzī-
vokļa (mājokļa) pabalsts Valkas 
novada pašvaldībā» šādus gro-
zījumus:

Aizstāt 12.1. apakšpunktā 1.1.	
skaitli un vārdu «20 latiem» ar 
apzīmējumu un skaitli «EUR 
28,46»;

Aizstāt 12.2. apakšpunktā 1.2.	
skaitli un vārdu «20 latiem» ar 
apzīmējumu un skaitli «EUR 
28,46., skaitli un vārdu «3 lati» 
ar apzīmējumu un skaitli «EUR 
4,27»;

Aizstāt 12.3. apakšpunktā 1.3.	
skaitli un vārdu «15 latiem» ar 
apzīmējumu un skaitli «EUR 
21,34»;

Aizstāt 12.4. apakšpunktā 1.4.	
skaitli un vārdu «15 latiem» ar 

apzīmējumu un skaitli «EUR 
21,34», un skaitli un vārdu «3 
lati» ar apzīmējumu un skaitli 
«EUR 4,27»;

Aizstāt 12.5. apakšpunktā 1.5.	
skaitli un vārdu «15 latiem» ar 
apzīmējumu un skaitli «EUR 
21,34»;

Aizstāt 17.1. apakšpunktā 1.6.	
skaitli un vārdu «70 lati» ar ap-
zīmējumu un skaitli «EUR 
99,60»;

Aizstāt 17.2.apakšpunktā 1.7.	
skaitli un vārdu «50 lati» ar ap-
zīmējumu un skaitli «EUR 
71,14»;

Aizstāt  17.3.apakšpunktā 1.8.	
skaitli un vārdu «40 lati» ar ap-
zīmējumu un skaitli «EUR 
56,91».
2.  Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Igau ni jas – Lat vi jas – Krie vi jas 
pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas 
pro jek ta «Esi ak tīvs spor tā vi sās 
tri jās val stīs», EL RI I – 227 ie tva ros 
Val kā no 3. līdz 6.de cem brim no ti
ka vie na no pro jek ta ak ti vi tā tēm – 
ap mā cī bas fl or bo lā.

Flor bo la ap mā cī bās ko pā ar No
vo dev jat ki nas lau ku paš val dī bas 
(Krie vi ja) jaun ie šiem tre nē jās Val
kas no va da fl or bo lis ti (fl or bo la ko
man das tre ne ris Il vars Rul lis), ku
riem jau ir la ba pie re dze ša jā ko
man du spor ta spē lē. Flor bo la ap
mā cī bas va dī ja tre ne ris Ivars Jē
kab sons.

Sa vu kārt, ce tur tdien, 5.de cem
brī, Igau ni jas – Lat vi jas – Krie vi jas 

pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas 
pro jek ta «Esi ak tīvs spor tā vi sās 
tri jās val stīs» EL RI I – 227 ie tva ros 
No vo dev jat ki nas paš val dī bas de
le gā ci ja un fl or bo la spor ta ko man
da ap mek lē ja Val kas no va da do mi, 
kur ti kās ar Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tā ju Ven tu Ar man du 
Krauk li.

Vi zī tes lai kā Vents Ar mands 
Krauk lis de le gā ci ju ie pa zīs ti nā ja 
ar Val kas pil sē tas vēs tu ri, pa stās
tī ja par plā no ta jiem kul tū ras un 
spor ta pa sā ku miem Val kā 2014.
ga dā, kā arī pār ru nā ja nā kot nes 
sa dar bī bu. Vie si atz  i na, ka ir gan
da rī ti par pa veik to vi zī tes lai kā, 
arī jaun ie spor tis ti atz  i nī gi no vēr
tē ja gan ap mā cī bu no ri si, gan 
spor ta ap rī ko ju mu. v

No vo dev jat ki nas pār stāv ji 
atz  i nī gi no vēr tē vi zī ti Val kā

Teksts un foto: ZaneBrūvere
A/S «Al da ris» ko pā ar Lat vi

jas Tele vī zi jas prog ram mu «Tau
tas sports» rī ko ja ak ci ju «Iekārto 
savu hokeja laukumu», ku ras lai
kā pa re dzēts ie kār tot 7 ho ke ja lau
ku mus da žā dos Lat vi jas re ģi onos. 
Ak ci jas lai kā ti ka ie snieg ti 56 pro
jek ta pie tei ku mi. Pro jek tus vēr tē ja 
žū ri ja, ņe mot vē rā pro jek ta mēr
ķus, ap rak sta de ta li zā ci ju, pie vie
no tās re ko men dā ci jas un tā mes. 
Fi nan sē jums ti ka pie šķirts ho ke ja 
lau ku mu lab ie kār to ša nai Vie sī tē, 
Drus tos, Vij cie mā, Lap mež cie mā, 
Ma do nā, Pil te nē un Ļau do nā.

Un tā arī mums bied rī bas «Vij
ma lie ši» bied riem, spor ta me to di
ķim Ju rim Kal ni ņam un man ra
dās ide ja, kā pēc gan ne pie teik ties 
arī mums – vij cie mie šiem. Mums 

ir ne pie cie šams at jau not ho ke ja 
lau ku mam ap gais mo ju ma sta bus 
un no mai nīt elek trī bas ka be ļus. 
Lau ku ma ap gais mo ju mam bi ja iz
strā dā ta iz mak su tā me par 1533 
latiem, bet re āla fi  nan sē ju ma ne bi
ja. Pro jek ta pie tei ku mam pie vie
no jām ho ke ja lau ku ma un ho ke ja 
spē ļu fo to grā fi  jas.

Liels bi ja prieks un pār stei gums, 
kad tele vī zi jā pa zi ņo ja re zul tā tus. 
Mums ti ka pie šķir ti Ls 1120. Tā kā 
ve co sta bu un ka be ļu de mon tā žās 
dar bus ir plā nots veikt tal kas vei
dā, tad trūk sto šo fi  nan sē ju mu 413 
la tus lūg sim no va da do mei.

Bied rī ba «Vij ma lie ši» jau ir no
slē gu si lī gu mu ar AS «Al da ri» par 
fi  nan sē ju ma pie šķir ša nu. Pro jek ta 
re ali zā ci jas ter miņš 2014.gada10.
feb ru āris. 

Vij cie ma ho ke ja lau ku mā sli do
tā jiem un ho ke ja spē lē tā jiem būs 
gai ši un dro ši! v

 Vij cie ma ho ke ja lau ku mam 
jauns ap gais mo jums

Teksts: Mā rī te Kal ni ņa, pa gas ta 
pār val des va dī tā ja

Pagastos:VIJCIEMĀ

Novodevjatkinas delegācija tiekas ar Valkas novada 
domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli

No vem bra bei gās Ēr ģe mes 
pa gas ta Tur nā ēkai, ku rā ir paš val
dī bas so ci ālie dzī vok ļi, no mai nīts 
jumts. Ēka sa vie no ta ar Tur nas tau
tas na mu, tā pēc ri si not jum ta no
mai ņu sva rī gi bi ja veikt šos dar bus 
tā, lai vei do tos ar hi tek to nis ki sa
ska nīgs ēku kom plekss. Kā pie mē
ro tā kais jum ta se gums ti ka iz vē lēts 
bez az bes ta šī fe ris. Ce nu ap tau jas 

re zul tā tā ti ka iz vē lē ta vie tē jā būv
fi r ma «MJ Eiro bū ve». Ko pē jās jum
ta no mai ņas iz mak sas 2468,72 la ti 
bez PVN. Pa gas ta pār vald nieks Jā
nis Krams sa ka pal dies fi r mas va
dī tā jam Mār cim Jū gam un vi ņa 
amat nie kiem par kva li ta tī vi veik tu 
dar bu. Šo brīd fi r ma «MJ Eiro bū ve» 
tur pi na dar bu Ēr ģe mes pa gas tā, 
re no vē jot tel pas Omu ļu bib li otē kas 
va ja dzī bām daudz dzī vok ļu mā jā 
«Star te ri». v

Ēr ģe mes pa gas tā paš val dī bas ēkām 
veik smī gi no ris re mont dar bi

Teksts: San dra Pils kal ne

Pagastos:ĒRĢEMĒ

Lai no dro ši nā tu kva
li ta tī vu un sav lai cī gu ne
at lie ka mās me di cī nis kās 
un sta ci onā rās pa lī dzī bas 
snieg ša nu un am bu la to ro 
ve se lī bas ap rū pes pa kal
po ju mu pie eja mī bu, Vid
ze mes slim nī cā ir mai nī tas 
dar ba die nas de cem brī, 
Zie mas svēt ku lai kā un valsts svēt ku die nās. 

Sest dien, 14.de cem brī, Vid ze mes slim nī ca 
Val mie rā un Val kā strā dā ja kā pa ras tā sest
die nā. Sa vu kārt pirm die na, 23.de cem bris, ir 
pirms svēt ku dar ba die na, kad am bu la to rā 
no da ļa Val mie rā un Val kā, dia gnos tis kās ra
dio lo ģi jas no da ļa, la bo ra to ri ja  un Kon sul ta
tī vais ka bi nets Bas ti onā Val mie rā strā dās kā 
no teikts pirms svēt ku dar ba die nā, ku rā dar
ba laiks sa īsi nāts par vie nu stun du. 

Sest dien, 28.de cem brī, Vid ze mes slim nī cā 
dar bdie nas re žī mā strā dās am bu la to rā no
da ļa Val mie rā un Val kā, dia gnos tis kās ra
dio lo ģi jas no da ļa, la bo ra to ri ja un Kon sul ta
tī vais ka bi nets Bas ti onā Val mie rā.

Pirm die nā, 30.de cem brī, kas vi sā val stī 
no teik ta par sest die nu, Vid ze mes slim nī cā 
Val mie rā būs pie eja ma ne at lie ka mā me di cī
nis kā pa lī dzī ba un traum pun kta pa kal po ju
mi, Val kā – stei dza mās me di cī nis kās pa lī
dzī bas pun kta pa kal po ju mi. v

Teksts: Vid ze mes slim nī cas 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te Be ni ta Bri la

Slim nī cas dar ba laiks 
de cem brī

Val kas ģim nā zi jas elek tro ni
kas pul ci ņa da līb nie kiem 2013.
gads pa gā jis daudz dar ba vel tot 
«Le go» ro bo ti kas ak ti vi tā tēm. 
Tar tu FLL Le go ro bo tu sa cen sī bās 
ne gai dī ti sa ņē mām uz ai ci nā ju mu 
pie da lī ties starp tau tis ka jās sa cen
sī bās Pa der bor nā, Vā ci jā. Sa cen sī
bas no ti ka mai jā, Hein sa Nik sdor
fa teh ni kas mu ze ja tel pās. Sa cen
sī bās va rē jām pie da lī ties, pa tei co
ties Val kas no va da do mes un vie
tē jo uz ņē mē ju pie šķir ta jiem lī
dzek ļiem. Bi ja ne pie cie šams mak
sāt da lī bas mak su, segt trans por ta 
un nakts mīt ņu iz de vu mus, pa pil
dus ie gā dā ties «Le go» de ta ļas un 
sen so rus.  Par to vi su pa tei ca mies 
mū su at bal stī tā jiem no va da do
mē, kā arī vie tē jiem uz ņē mē jiem. 
Sa cen sī bās atz  i nī gi ti ka no vēr tēts 
ko man das prog ram mē tā ju – Jē ka
ba (11.b) un Ser ge ja (11.b) darbs, 
kas de va ie spē ju sa ņemt 3.vie tu 
par «Le go» ro bo tu prog ram mu. 
Arī pā rē jiem ko man das da līb nie
kiem šis pa sā kums de va no zī mī
gu pie re dzi, kas ti ka gū ta, sa ga ta
vo jot pro jek ta pre zen tā ci ju, pla
kā tus, spē les un de jas, ar ko pār

stā vē jām Lat vi ju starp tau tis ka jā 
mē ro gā. Pal dies Val kas ģim nā zi
jas sko lo tā jiem, kas mums pa lī
dzē ja to vi su veikt! 

Šo gad Lat vi jā FLL «Le go» ro
bo tu sa cen sī bu da līb nie ku ir vai
rāk, tā dēļ pa re dzē tas Lat vi jas sa
cen sī bas Val mie rā, ku rām jau ga
ta vo ja mies. Šis ir lie lisks brī dis 
pār ņemt ve cā ko kla šu sko lē nu 
pie re dzi, jo elek tro ni kas pul ci ņā 
dar bo jas arī 7. – 9. kla ses sko lē ni, 
ku rus vēl sa gai da no pietns darbs, 
jo šī ga da «Le go» ro bo tu spē les 
lau ku mā ir daudz no piet nā ki uz
de vu mi.

Elek tro ni kas pul ci ņa no dar bī
bās ir ie spē ja ne ti kai bū vēt «Le
go» ro bo tus, bet arī strā dāt ar 
elek tro ni kas kon struk to ru, dar
bo ties ar elek tro ni kas shē mām, 
bū vēt da žā das ie rī ces, kas dar bo
jas ar gais mu, ska ņu, da žā diem 
sen so riem. Kad gū ta ele men tā ra 
pie re dze, var ņemt ro kās lod āmu
ru un lo dēt elek tro ni kas ie rī ču 
pla tes. Mū su sko lē ni no de ta ļu 
kom plek tiem jau ir iz vei do ju ši 
ska ņas pa stip ri nā tā ju, elek tro nis
ko ter mo met ru, gais mas un ska
ņas re le jus un ci tas elek tro nis kas 
ie rī ces. Lo dē jot pla tes, ga dās arī 
kļū das, bet lie lā kā da ļa pro blē mu 
ir vieg li no vēr ša mas. Ar sa rež ģī
tā ka jām jā pie strā dā arī sko lo tā

jam.  No piet nā kais vei do jums šo
brīd ir LED kubs, ko va da ar «Ar
dui no» pro ce so ru. Šo ie rī ci lo dē 
Ser gejs, par to arī, ga ta vo jot ZPD 
prak tis ko dar bu.

Nā ka ma jā ga dā pa re dzēts tur
pi nā jums no dar bī bām Val kas no
va da sko lē niem «Vai Tu zi ni, kā 
tas dar bo jas?». Mēr ķau di to ri ja  
no va da 5. – 9. kla šu sko lē ni. Mū su 
rī cī bā ir 5 elek tro ni kas kon struk
to ri, 5 «Le go» ro bo ti. Ir pie eja mas 
arī  da žā du krā su LED jeb gais
mas di odes, mon tā žas pla tes, da
žā du no mi nā lu re zis to ri, pār des
mit mik ro shē mas. Ja ne pie cie šams 
kaut ko sa lo dēt, ir 2 lod āmu ri, 
vie nī gi uni ver sā lās pla tes lo dē ša
nai vēl nav. Tās būs ne pie cie ša
mas, kad spē jī gā kie prā ti sāks vei
dot sa vas shē mas.

2013.ga da no dar bī bās «Vai Tu 
zi ni, kā tas dar bo jas?» pie da lī jās 
ap tu ve ni 20 sko lē ni no Val kas, Ēr
ģe mes un Ozo lu sko lām. No dar bī
bas no ti ka rei zi mē ne sī, sest die nā. 
Ce rams, ka nā ka ma jā ga dā mū su 
pul kā būs arī sko lē ni no Vij cie ma 
un Kār ķiem. Pirm ā no dar bī ba pa
re dzē ta  jau 2014.ga da jan vā rī.  Lai 
plā no tu no dar bī bu no ri si, gai dām 
pie tei ku mus no no va da pa mat
sko lām, kā arī in di vi du āli uz 
epas tu  val disj@inbox.lv v

Ak ti vi tā tes elek tro ni kā
Teksts: Val dis Je rums, Val kas 
ģim nā zi jas fi  zi kas sko lo tājs, 
elek tro ni kas pul ci ņa va dī tājs
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Zie mā vis po pu lā rā kās 
ak ti vi tā tes ir slē po ša na un 
sli do ša na, kas sais tī ti ar vis a 
ķer me ņa mus ku ļu no dar bi
nā ša nu un at ra ša nos svai gā 
gai sā. Šo reiz par to, kā šo 
at pū tu iz man to ja val cē nie ši 
20.gad sim tā pir ma jā pus ē.

20.gad sim ta sā ku mā val-
cē nie šu vi dū ie cie nī ta bi ja sli-
do ša na. Sli do ša nai at bil sto ša 
lau ku ma iz vei do ša nu ap grū ti-
na ne vien mē rī gie lai ka ap stāk-
ļi zie mā, kā di bi ju ši vis os lai-
kos. Līdz 1910.ga dam Val kā 
ne bi ja pub lis kas sli do ta vas. 
Zie mas sā ku mā, ka mēr vēl ne-
bi ja uz kri tis sniegs, sko lē ni un 
jaun ie ši gā ja sli dot uz Se das 
upes pla ša jām at te kām un ru-
de nī pār plū du ša jām pļa vām. 
Mež ko pī bas no za res dar bi-
nieks, pub li cists Hu go Upī tis 
(1893. - 1978.) no sa vām sko-
las gai tām Val kas pro ģim nā zi-
jā at ce rē jās, ka 1910.ga dā: 
«kā dam no mū sē jiem bi ja ra-
du sies ide ja tai sīt paš iem sa vu 
sli do ta vu. Di rek tors šai ide jai 
pie kri ta, un uz ņē mu mā uz ai ci-
nā jām pa vi sam des mit pē dē jo 
kla šu audzēk ņus ar da lī bas 
nau du vie nu rub li no kat ra. 
Pil sē tas val de iz rā dī ja mū su 
pa sā ku mam lie lu pre tim nāk-
ša nu un no de va mū su rī cī bā 
lie lu grunts ga ba lu pil sē tas no-
ma lē. /../ Kat ru va ka ru no zī-
mē jām sli do ta vas lie ša nai 
četr us vī rus pie sūk ņa un 
piekt o pie šļū te nes. Ne dē ļas 
lai kā sli do ta vā le dus bi ja ga-
tavs. Pa šā vi dū tur ie ra kām 
augs tu sta bu, kur pil sē tas ap-
gais mo ša nas no da ļa ie vil ka 
elek trī bu un uz stā dī ja trīs mil-
zī gus pro žek to rus. Pir ma jā ne-
dē ļā iz la bo jām arī dē ļu žo gu 
un ba ra kā uz tai sī jām dē ļu so-
lus.. /../ No li kām ne lie lu ie ejas 
mak su pie au gu ša jiem, bet pa-
ma zi nā tu sko lu audzēk ņiem. 
Svēt die nas va ka ros sli do ta vā 
spē lē ja uguns dzē sē ju pū tē ju 
or ķes tris un tad ie ejas mak sa 
bi ja aug stā ka. /../ Pa va sa rī, 
kad sli do ša na iz bei dzās, da lī-
jām „lāč ādu”. Ie nā ku mi bi ja 
prā vi, bet tiem pre tī stā vē ja arī 
diez gan lie li iz de vu mi. /../ Ka-
trs ak ci onārs sa ņē ma at pa kaļ 
sa vu ie mak sā to rub li un vēl 
trīs rub ļus peļ ņas. /../ Nā ko šā 
ga dā sli do ta vu pār ņē ma pil-
sē tas val de.»

1920.ga du 2.pus ē par sli
do ta vu gal ve no kārt gā dā ja 
arod sko la. Sli do ta vai vis
bie žāk iz man to ja da bī gās 
ūdens til pnes.1927.ga dā 
lau ku mu ie rī ko ja Be ve rī
nas ie lā 5. Tā bi ju si ap gais
mo ta, iz grez no ta. 1930.ga
dos pil sē tas sli do ta vu uz
tu rē ja Val kas Spor ta bied rī
ba (VSB). Pa ras ti iz man to ta 
aiz sa lu sī Pe de les upe, bet 

daž kārt arī Var žu pī te vai 
ne lie lie dī ķi.

In te re san ti, kā di iz ska tī
jās to reiz slid zā ba ki? Te no
der bi ju šā val cē nie ša ak tī va 
Val kas spor ta dzī ves da līb
nie ka un or ga ni zē tā ja 1930.
ga dos Kār ļa Bun džas (1908. 
2002.) at mi ņas: «Lie to jām 
kat riem zā ba kiem pie skrū vē-
ja mās sli das ar īpa šu iz cil ni 
pa pē dī un aus ti ņām, kas abās 
pus ēs ap ņē ma zo li. Zā ba ku 
pa pē žos bi ja jā iz grebj īpašs 
cau rums, ku ru kurp nieks pār-
si ta ar sli do ša nai pa re dzē tu 
īpa šu «ble ķī ti». Sli das pa pē ža 
iz cil ni sā nis ki ie bī dī ja cau ru-
mā un, pa grie žot tais ni, tas 
aizā ķē jās aiz ar skrū vēm pie-
skrū vē tā «ble ķī tī». Tad ar īpa-
šu at slē gu pie skrū vē ja aus ti-
ņas zo lei (at ka rī bā no zā ba ka 
pla tu ma). Kad sli das tā bi ja 
zā ba kiem pie vie no tas tās īpa ši 
vēl no stip ri nā ja ar sik sni ņām. 
It bie ži to mēr ga dī jās, ka iz da-
rot da žā dus strau jus pa grie-
zie nus vai pēk šņi uz pirk stu 
ga liem no brem zē jot, iz rā vās 
pie skrū vē tais «ble ķī tis» vai, ja 
zā ba ki bi ja jau pa ve ci, no rā vās 
viss pa pē dis, ne re ti at plī sa arī 
zo le.»

Slē po ša na Val kā kļu va 
po pu lā ra 1930.ga dos. Val
kas slē po tā ji bi ja ie cie nī ju ši 
Pe de les upes gra vu ar dau
dziem uz kal ni ņiem, stā vām 
krau jām, gra vām un ro
man tis kām ta ci ņām. Katrs 
iz man to jis sa vām spē jām 
at bil sto šā ko vie tu: ie sā cē ji 
– Avot kal ni ņu un Slau nas 
kal nu, pa mat sko lu jau nat
ne  ma zo Alie šu kal ni ņu 
pie Med nie ku par ka, arod
sko las un ģim nā zi jas jaun
ie ši – lie lo Alie šu kal nu. Iz
vei cī gā kie slē po tā ji iz rau
dzī jās bīs ta mā kus pa kal nus 
un no gā zes, ar ku rām ba gā
tāks Pe de les la bais krasts. 
Uz da žā diem ar slē po ša nu 
sais tī tiem pa sā ku miem: sa
cīk stēm, iz brau ku miem, 
ek skur si jām – aici nā ja VSB 
un 7.Val kas aiz sar gu pul ka 
spor ta klubs. Svēt die nās rī
ko ja lie lā kus gru pu slē po ju
mus uz 10 km at  ā lo Gauj

ma lu. Tas pra sī ja iz tu rī bu. 
Mu gur so mās līdz i bi ja ēda
mais, Gauj ma lā uz kū ra 
uguns ku ru un ce pa med
nie ku de si ņas, ku ras ēda ar 
kliņ ģe riem. Val cē nie tis 
K.Bun dža at ce rē jās: «Daž-
reiz uz Gauj ma lu līdz i bi ja 
at vests VSB priekš nie ka ap-
tie kā ra B.Zu ta pri vā tais zirgs. 
Aiz tā pie stri ķiem, kas pie-
stip ri nā ti ka ma nām, sa ķē rās 
slē po tā ji un ļā vās se vi pār-
vilkt mā jās, it se viš ķi dā mas 
un tie, kas pa ga rā slē po ju mā 
ju tās pa gu ru ši.» VSB rī ko ja 
arī ap mā cī bas ie sā cē jiem. 
Tās va dī ja at va ļi nā tais ar
mi jas virs nieks Ādolfs Blū
men tāls /1897.  1983./ 20. 
gad sim ta 1.pus ē slē po ša
nas ap rī ko jums bi ja vi sai 
vien kāršs. Lūk, kā to ap
rak stī ja Kār lis Bun dža: 
«Zā ba ku pie stip ri nā ša nas ie-
rī ces bi ja pri mi tī vas, it kā 
igau ņu pa rau ga. Pie slē pēm 
bi ja pie stip ri nā tas di vas aus-
ti ņas ar iz ciļ ņiem, ku ri ie gā ja 
zā ba ka bie zās zo les att  ie cī gos 
ar «ble ķī ti» ap sis tos cau ru mi-
ņos. Aus ti ņas pie stip ri nā ja ar 
sik sni ņu virs zā ba ku pur na. 
Ie rī ce bi ja vien kār ša un ēr ta 
ti kai ne sta bi la pa grie zie nos 
no kal na brau cot vai ma zos 
pa lē cie nos.»

Ak ti vi tā tes zie mā sais tī
tas ne ti kai ar spor tu, bet 
arī ar jau ku zie mas aina vu 
bau dī ša nu un jaut rī bu gan 
bēr nu, gan pie au gu šo vi
dū. v
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[ KultūrasDZĪVĒ:MUZEJS

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja 
speciāliste
Foto: noValkasnovadpētniecībasmuzejakrājuma

Ziemaspriekivalcēniešuatmiņās

Slidotāji uz Pedeles upes. Valka, 1931.gads. Vidū Kārlis Bundža

Slidotāji uz Pedeles upes. Valka, 1931.gads

Slidošanas sacīkšu dalībnieki. Valka, 1930.-tie gadi

VSB slēpošanas meistarsacīkšu dalībnieki. Valka, 1932.gads

VSB slēpotāji. Valka, 1930.-tie gadi. 
No labās puses 1. Ādolfs Blūmentāls

Dar ba laiks:

27.12.2013. plkst. 10:00 – 17:00
28.12.2013. plkst. 10:00 – 16:00
2013.ga da 23. – 26., 29. – 31.de-
cem brī un 2014.ga da 1.jan vā rī 
slēgts.

Līdz 2014.ga da 11.jan vā rim iz stā de 
«Ne sa ju ka sī ki rak sti, ne plā nie dzī pa-
ri ņi», vel tī ta Tau tas daiļ ama ta meis ta res, 
ilg ga dē jās Tau tas lie tiš ķās māk slas stu di-
jas «Sau lī te» va dī tā jas Brun hil des Pē ter-
so nes (1923. – 2005.)pie mi ņai.

Valkasnovadpētniecībasmuzejā
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Pasākuma kulminācija – «Līdzdalības picas» kopīga pagatavošana

Tu pie stū res!
Tāds no sau kums šo reiz ti ka 

dots Val kas no va da sko lu paš pār
val žu lī de ru se mi nā ram, kas no ti
ka 5.de cem brī Val kas no va da BJC 
«Mi ce» .

Se mi nā rā pie da lī jās as toņ pa
dsmit jaun ie ši, ku ri no vi sām se
šām Val kas no va da sko lām ir «pie 
stū res».

Tik ša nās tē ma bi ja jaun ie šu līdz
da lī ba, tās ie zī mes un prin ci pi. 
Jaun ie ši dis ku tē ja par to, ko jaun ie
šu līdz da lī ba dod drau giem, ģi me
nēm, sko lai un paš val dī bai. Da žā

dās ak ti vi tā tēs iz mē ģi nā jām, kā 
sa tu vi nāt, ie sais tīt un aici nāt līdz
dar bo ties sko las bied rus.

Pa sā ku ma kul mi nā ci ja bi ja «Līdz 
da lī bas pi cas» ko pē ja ga ta vo ša na, 
cep ša na un no tie sā ša na.

Paš pār val žu lī de ri ar lie lu at bil
dī bas sa jū tu stās tī ja par pa sā ku
miem un ak ti vi tā tēm sa vās sko lās 
un ir ap ņē mī bas pil ni dar bo ties arī 
turp māk.

Die nas gal ve nais ie gu vums ir vi
su no va da sko lu lī de ru ie pa zī ša nās 
un vē lē ša nās arī turp māk sa tik ties 
un sa dar bo ties. v

Teksts un foto: EvitaKačevska, Val kas no va da BJC «Mi ce» iz glī tī bas me to di ķe

Tu pie stū res!
Lai ceļš uz skolu būtu drošs, jālieto atstarotāji

Val kas pa mat sko lā no ri tē ju si 
ak ci ja «Esi tum sā sa re dzams»

Val kas pa mat sko lā no ri tē ju si 
ak ci ja «Esi tum sā sa re dzams». Tās 
mēr ķis aici nāt sko lē nus rū pē ties 
par sa vu dro šī bu uz ie las. Ta gad, 
kad tum sa no rī tiem lē nu at kāp jas 
un va ka ros ātr i ie stā jas, ir sva rī gi 
būt sa re dza mam. Lai ceļš uz sko lu 
un at pa kaļ bū tu drošs, sko las pa
do mes pār stāv ji ak ci jas lai kā pa
stās tī ja bēr niem, cik sva rī gi ir lie tot 
at sta ro tā jus, cik bīs ta mas si tu āci jas 
var ras ties, tos ne lie to jot. Pēc ak ti
vi tā tes, vei cot at kār to tu pār bau di, 
re zul tā ti bi ja ie prie ci no ši – bēr nu, 

kas ne lie to at sta ro tā jus, skaits bi ja 
sa ma zi nā jies.

Tā pat sko lā no ti ku si vēl kā da 
ak ci ja – «Ma na mā cī bu grā ma ta». 
Tā ti ka or ga ni zē ta ar mēr ķi ro si nāt 
bēr niem sau dzēt mā cī bu grā ma tas, 
lai tās pēc ie spē jas il gāk va rē tu iz
man tot nā ka ma jos mā cī bu ga dos. 
Lie lā ka jai da ļai sko lē nu grā ma tas 
ir ap vā ko tas un la bi sa gla bā tas. 
Sko lē nus, kas ne bi ja to iz da rī ju ši, 
mu di nā ja pēc ie spē jas ātr āk šo dar
bi ņu pa veikt.

Abas ak ti vi tā tes rī ko ja sko las 
pa do me. v

Teksts: GitaDreijere,SintijaPodniece,IneseVaresa, fotoZiedonisPētersons

Bērni ar vecāku atbalstu izgaismo Valkas pamatskolas ēku

Val kas pa mat sko lā no ti cis 
lab da rī bas pa sā ku mus 

«No sirds uz sir di»

De cem bra sā ku mā Val kas pa
mat sko lā no ti ka tra di ci onā lais lab
da rī bas pa sā kums «No sirds uz 
sir di». Sko lē ni plā no ja un īs te no ja 
sir snī gus lab da rī bas pro jek tus. Vei
cot brīv prā tī go dar bu, bēr ni mā cī
jās, kā pa lī dzēt tiem, ku riem tas 
ne pie cie šams – sirm gal vjiem, bēr
niem, sko lai.

Ma zā ko kla šu sko lē ni ar pa šu 
ga ta vo tām ap svei ku ma kar tī tēm 
un ne lie lām dā va ni ņām – va sa rā 
sa ga ta vo tiem ie vā rī ju miem, cim du 
vai ze ķu pār iem, kā arī paš cep tām 

pi par kū kām svēt kos svei ca 150 
pan si onā ta ie mīt nie kus. Arī lie lā ko 
kla šu sko lē ni ar at bil dī bas sa jū tu 
ga ta vo ja pār stei gu ma ap svei ku
mus un ce pa pi par kū kas pen si onē
tiem sko lo tā jiem un pen si onā ru 
klu bi ņam «Zel ta ru dens». Vis jau
kā kais iz de vās pār stei gums bēr nu
dār za ma zu ļiem. Ve cā ko kla šu bēr
ni pār stei dza ma zos, dā vi not tiem 
kā du no sa vām mī ļā ka jām ro taļ lie
tām.

Lab da rī bas pa sā ku ma ie tva ros 
bēr ni ar ve cā ku at bal stu iz gais mo
ja sko las ēku. v

Teksts: GitaDreijere,SintijaPodniece,IneseVaresa, fotoZiedonisPētersons

Ēr ģe mes pamat skolā
• 19.de cem brī plkst. 17.00 – Zie
mass vētku pasā kums pamat sko las 
klasēm.
• 20.de cem brī plkst. 15.30 – Zie
mass vētku pasā kums pirm ssko las 
gru pām.
• 20.jan vārī plkst. 15.00 – Bari kāžu 
aizstāvju at ceres pasā kums.

Kārķu pamat skolā
• 19.de cem brī plkst. 19.00 Kārķu 
tau tas namā no tiks Kārķu pamat
sko las Zie mass vētku pasā kums.
• 20.de cem brī plkst. 10.00 – Kārķu 
pamat sko las pirm ssko las izglītī bas 
gru pas Zie mass vētku pasā kums.
• 20.de cem brī 12.00 – Kārķu pa
mat skolā no tiks J.Ciz mzes mūzi

kas sko las Kārķu fi li ā les skolēnu 
kon certs.

Val kas pamat skolā
• No 1. līdz 20.de cem brim lab
darības pasā kumi «No sirds uz sir
di
• 12.decembrī «Mežā ap Ziemas
svētkiem» Mices koncerts kultūras 
namā (koris, ansamblis, tautiskās 
dejas).
• No 16. līdz 20.decembrim Ziemas
svētku pasākumi klasēs.
• 18.decembrī mazā PP sēde 
«1.semestra mācību rezultāti».
• 20.decembrī semestra noslēguma 
pasākums «Ziemassvētku gaismā».
• 27.decembrī pedagoģiskās pado
mes sēde «Mācību darbs 1.semestrī».

• 16.janvārī  Interešu izglītības pul
ciņu koncerts Lugažu muižā.
• 17.janvārī Kino vakars skolā.
• 31.janvārī vokālās mūzikas kon
kurss «Balsis 2014» 1.kārta.

Valkas ģimnāzija
• 19.decembrī Ziemassvētku tir
dziņš.
• 19.decembrī Svētku vakars skolā 
«80 minūtes apkārt zemeslodei».
• 20.decembrī 1.semestra noslē
gums.
• 27.decembrī pieņemšana pie di
rektores.

Valkas novada BJC «Mice»
• No 27. līdz 29.decembrimValkas 
novada BJC «Mice» sporta deju klu

ba «Ziemeļvalsis» un Cēsu sporta 
deju kluba «Reveranss» intensīvie 
treniņi.
• 30.decembrī Labdarības akcija 
«Piedzīvo brīnumu». 

Valkas novada BJSS
20.de cem brī plkst. 9.00 Val kas no
va da BJSS Spor ta sko las pe da go
ģis kās pa do mes sē de.
21.de cem brī plkst. 9.00 Val kas 
ģim nā zi jas .spor ta zā le Lat vi jas 20.
čem pio nāts fl or bo lā bēr niem un 
jaun ie šiem  U10 gru pā.
26.de cem brī plkst. 11.00 Val kas 
no va da BJSS Vec ga da bal vas iz cī ņa  
ša hā. v

Pasākumi mācību iestādēs
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Maz pul cē ni cie mos pie drau giem Zie me ros

Jauniešupašizaugsmesprogrammas
«Award»apbalvošanaspasākumā

11.Val kas maz pulks aiz va dī
jis no ti ku miem un dar biem ba gā tu 
ga du, un trim vis ak tī vā ka jiem 
maz pul cē niem tas no slē dzās ar 
skais tu vie so ša nos pie drau giem 
Alūk snes pus ē.

6.de cem brī Zie me ru pa gas ta 
Mā riņ kal na tau tas na mā 29.Zie me
ru maz pulks svi nē ja 15 ga du ju bi
le ju. Zie me rie ši bi ja daudz pa vei
ku ši, gan skais ti de ko rē jot un ie
kār to jot zā li, gan sa ga ta vo jot ap
svei ku mus un dā va ni ņas pa sā ku
ma da līb nie kiem, un vi su die nu 
ju tām vi ņu rū pes par svēt ku no ri
si. 

Maz pul ka va dī tājs Jā nis Bēr tiņš 
svēt kus at klā ja ar da to rpre zen tā ci
ju par sa va maz pul ka vei ku mu, 
tra dī ci jām, sa snie gu miem aiz va dī
ta jos 15 ga dos. Šis maz pulks ir vi
ens no vis ak tī vā ka jiem un daudz
skait lī gā ka jiem Lat vi jā, un no tā 
var daudz ko mā cī ties.

Svēt kos iz ska nē ja daudz la bu 
vār du un vē lē ju mu va dī tā jam Jā
nim Bēr ti ņam, kurš vi sus šos ga dus 
ener ģis ki va dī jis maz pul ku. Pa tei
co ties vi ņam, Alūk snes no va dā ir 
ne ti kai Zie me ru maz pulks, bet ar 
Jā ņa at bal stu un pa mu di nā ju mu 
iz vei do ti maz pul ki Strau ti ņos, Il

ze nē un Liep nā. Maz pul ku svei ca 
Alūk snes no va da, Zie me ru pa gas
ta, bied rī bas «Lat vi jas Maz pul ki» 
pa do mes pār stāv ji, kā arī Zie me ru 
maz pul ka tu vā kie drau gi – maz
pul cē ni no Rē zek nes, Lu dzas, Lie
pu pes un Val kas.

Svēt ku un drau dzī bas gai sot nē 
no ti ka tra di ci onā lais Zie me ru maz
pul ka or ga ni zē tais kon kurss «Ze
mes mei ta un Ze mes dēls». Par ti
tu lu šo reiz cī nī jās ne vien Alūk snes 
no va da Zie me ru, Strau ti ņu, Il ze nes 
un Liep nas maz pul cē ni, bet arī vie
si no Rē zek nes, Lu dzas, Val kas un 
Lie pu pes. Kon kur san ti priekš ne
su mos rā dī ja sa vu ta lan tu, žū ri jas 
vēr tē ju mam no de va pa šu ga ta vo
tos Ad ven tes vai na gus, Zie mas
svēt ku cie nas ta gro zi ņus un katrs 
sa vu ra do ši vei do tu vi zīt kar ti, ie
sais tī ja pā rē jos da līb nie kus Zie
mas svēt ku ti cē ju miem un pa re ģo
ju miem vel tī tās spē lēs un at rak ci
jās, kā arī grie za pa pī ra snieg pār
sli ņas, ar ku rām pēc tam ti ka iz ro
tā ti tau tas na ma zā les lo gi. 

Ti tu lus «Ze mes mei ta» un «Ze
mes dēls» jaun āka jā gru pā ie gu va 
Lel de Me le ce no Il ze nes maz pul ka 
un Ralfs Vo ro pa jevs no Zie me ru 
maz pul ka, bet ve cā ka jā gru pā  An
ni ka Ep ne re no Strau ti ņu maz pul
ka un Ma tīss Luiks no Zie me ru 
maz pul ka. 

Mū su maz pul ku kon kur sā pār
stā vē ja Ali se Dor ša, Eli za be te Kris

tī ne Tjul li ne na un Mar kuss Be ļa
kovs, ku ri kon kur sam bi ja ga ta vo
ju šies no sirds. Prie cā ja mies, ka 
ska tī tā jiem pa ti ka mū su priekš ne
su mi, ka ci tu maz pul ku da līb nie ki 
ar in te re si ap lū ko ja mū su Ad ven
tes vai na gus un vi zīt kar tes.

No slē gu mā arī mēs ti kām pie 
bal vām. Ali ses Zie mas svēt ku cie
nas tu ar pa šas ga ta vo to pi par kū ku 

mā ji ņu žū ri ja atz  i na par skais tā ko, 
Mū su sa lie dē tā ko man da sa ņē ma 
bal vas par in te re san tā ka jām vi zīt
kar tēm, kā arī Alūk snes TIC sim
pā ti ju bal vu. 

Svēt ki no slē dzās, kā jau dzim ša
nas die nā klā jas, – ar mil zī gu tor ti, 
kliņ ģe ri un mā ji nie ku sa rū pē tu 
gar du cie nas tu. v

Teksts un foto: SilvijaDorša, 11.Val kas 
maz pul ka va dī tā ja

Mazpulcēni saņem apbalvojumus

• Ce ļo jums. Gan tuvs, gan tāls. (an
gļu va lo das sko lo tā ja In grī da He de
mar ka)
•Vie nat ne, pār do mas, aiz va dī tā ga
da at skai te sev pa šai – tas man sa gā
dā gan da rī ju mu. (psiho lo ģe An tra 
Pin ne)
• Gai šas do mas. (ma te mā ti kas sko
lo tā ja Vi ola Le vi na)
• Ko pā bū ša na ar sa vē jiem, Zie mas
svēt ku no ska ņa ar mū zi ku, pi par kū
kām, man da rī niem. (krie vu va lo das 
sko lo tā ja In grī da Va ba le) 
• Ti cī ba, ce rī ba, mī les tī ba. (lat vie šu 
va lo das sko lo tā ja An dri ga Loz da)
• Būt ko pā ģi me nē. Ne ti kai ar bēr
niem, bet arī ar ve cā kiem. (lat vie šu 
va lo das sko lo tā ja Gu ni ta Gin dra)
• Brīv laiks. (ma te mā ti kas sko lo tā ja 
In ta Krie vi ņa)
• Kaut kas ne gai dīts, kāds brī nums. 
(lat vie šu va lo das sko lo tā ja Li li ta 
Kreic ber ga)
• Ga ta vo ša nās pro cess svētkiem un 
no teik ti svēt ku kul mi nā ci ja – vis a ģi
me ne pie eg lī tes. Tad sā kas pār stei
gu mi. (so ci ālā pe da goģe Ru dī te Gro

mu le)
• Šo gad ce ļo šu uz In di ju, tas ir mans 
prieks. (krie vu va lo das sko lo tā ja 
Mar ga ri ta Bēr tu le)
• Klu sums. (vēs tu res sko lo tā ja Vi ne
ta Sku tā ne)
• Būt ko pā ar ģi me ni un svi nēt svēt
kus. (eko no mi kas sko lo tā ja Gun tra 
Gaid laz da)
• Miers un pa tie sa ko pā bū ša na. (lat
vie šu va lo das sko lo tā ja Una Grā ve)
• Sniegs. (fi  zi kas sko lo tājs Val dis Je
rums)
• Gri bē tos, lai snig tu sniegs. Pa tīk no
ska ņa, ko ra da lai ka ap stāk ļi. (ķī mi jas 
sko lo tā ja Džan ne sa Oņiš čen ko)
• Sniegs, nakts, Zie mas svēt ku dzies
mas un baz nī cas ap mek lē jums. (mū
zi kas sko lo tā ja Mon ta Eli za be te Sī
ma ne)

Lai mums vis iem Zie mas svēt kos 
un ga du mi jā zie meļ brie dis ka ma-
nās at ved to, ko kat ra sirds vis vai-
rāk kā ro!

Pal dies māk sli nie cei Lī vai Doršs 
par lie lis ko no for mē ju mu! v

Val kas ģim nā zi jas sai me

Mans Zie mas svēt ku prieks
Val kas ģim nā zi jas sko lo tā ju īsās pār do mas par to, 

kas ra da prie ku Zie mas svēt ku priekš va ka rā

Izglītībā[
Piekt dien, 6.de cem brī, Rī gas Lat 

vie šu bied rī bas na ma Lie la jā zā lē no
ti ka starp tau tis kās Edin bur gas her
co ga jaun ie šu pa ši zaug smes prog
ram mas «Award» ap bal vo ša nas pa
sā kums, ku rā pie da lī jās arī prog ram
mas «Award» da līb nie ki no Val kas.

Pa sā ku mā starp tau tis ki atz  ī tus 
bron zas, sud ra ba un zel ta lī me ņa 
ser ti fi  kā tus un no zī mī tes sa ņē ma 67 
prog ram mas da līb nie ki no Lat vi jas. 
Jaun ie šus svei ca un ap bal vo ju mus 
pa snie dza Valsts iz glī tī bas sa tu ra 
cen tra va dī tā ja viet nie ce Ag ra Bēr zi
ņa, Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas 
Spor ta un jau nat nes de par ta men ta 
di rek to ra viet nie ce Di āna Sī man so
ne, Liel bri tā ni jas vēst nie ka viet nieks 
Lat vi jā Ri čards Ko izu mi, vie si no So
mi jas «Award» prog ram mas, vi ce 
mis ters Lat vi ja 2012 Gun tars Lo gins, 
kā arī dzie dā tā ja Ol ga Ra jec ka. Pa sā

ku mu va dī ja Lau ris Rei niks un Sig ne 
No vo se lo va. Jaun ie ši ap bal vo ju mus 
sa ņē ma par iz pil dī ta jām in di vi du
āla jām iz aug smes prog ram mām – 
no teik tu lai ku vis i ap bal vo tie bi ja 
ap gu vu ši jaun as pras mes, da rī ju ši 
brīv prā tī go dar bu, spor to ju ši un de
vu šies pie dzī vo ju mu ce ļo ju mā. 

Ša jā pa sā ku mā pir mo rei zi no Val
kas no va da zel ta lī me ņa ser ti fi  kā tu 
un no zī mī ti sa ņē ma Jā nis Bēr tiņš. 
Sud ra ba lī me ņa ser ti fi  kā tus un no zī
mī tes sa ņē ma Ro berts Krūk liņš, Sig
ne Za lu žin ska, Mai ris Lu kov skis, 
Lel de Lā ce. Bron zas lī me ņa ser ti fi  kā
tu un no zī mī tes sa ņē ma Evi ta Spār
ber ga un Te rē za Džei na Ho dor ki na.

Pa tei cī bu sa ņē ma arī ilg ga dē jā 
«Award» prog ram mas va dī tā ja 
Val kā – Ine se Leč ma ne, kā arī 
«Award» prog ram mas at bal stī tā ja 
Ti ja Bēr ti ņa. v

Teksts un foto: EvitaKačevska, programmas AWARD koordinatore Valkas novadā

Valkas jaunieši saņem «Award» apbalvojumus
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Jaunaisgadsmumsatkaldosdienas–
Dienapēcdienasardarbulaipildās,
Kāarmedupiepildāsšūnas.
Cilvēkspiedzīvāmdomāmlaisildās,
Lainotumšās,miegaināskūnas
Dvēselestauriņšspārnussevraisa,
Meklēdamssaulesunvasarasgaisa.

VisiemValkasnovadaiedzīvotājiemvēlamlabu
veselību,uzņēmību,ticībusaviemspēkiem,mieruun
saticībuģimenē,sapratniuniecietībuvienampretot
ru.GaišusZiemassvētkusunLaimīguJaunogadu!

Valkasnovadasociālādienestakolektīvs

Nav jānoliedz ,ka sirdī
prieks tik dziļi,

kā senā bērnībā
par svētku nakti mīt,
kad gribas vēlēt visiem
prieku, laimi,
par visu labo paldies pasacīt.

    (B.Žurovska)

Gaišus,priecīgus Ziemassvētkus!
Darba spara un panākumiem 
bagātuJauno gadu !

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Raitis Priede
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Lai za ļais eg les sīk stums ce rī bām
Un sir dīm miers, ko Zie mas svēt ki dod, 
Bet vēr tī bas, priekš die nām nā ka mām
Mums paš iem sū rā dar bā jā at rod.
Nāk Zie mas svēt ki ar svēt va ka ru, 
Kā sud ra ba sveč tu ris pa sau le šķiet,
Kur ti cī ba la ba jam, gais mo jot ga ru,
Šai nak tī gan pi līs, gan bū di ņās zied.

(K.Ap škrū ma)

Lai Zie mas svēt ku laiks nes lai mi, mie ru, ve se lī bu kat rā 
ģi me nē un kat ra Jaun ā 2014.ga da die na ir pie pil dī ta ar 
gai šām do mām, gri bas spē ku, dar ba spa ru un mī les tī bu!

Vij cie ma pa gas ta pār val des
va dī tā ja Mā rī te Kal ni ņa

No la bām do mām
pie dzimst la bi vār di,
no gai šām ce rī bām
dzimst sa pra ša nās prieks.
No la bām do mām
dvē se le top gai ša,
no la bām do mām
cil vēks gai šāks top...

Lai Zie mas svēt kos mūs pie pil da mī ļums un la bes tī ba! 
Lai pa gas ta un no va da ļau dīm gads ba gāts ar la bām do mām, 

dar bī gām die nām un prie cī giem at el pas brī žiem!
ĒrģemespagastapārvaldesvadītājsJā nis Krams

Svētki at nāk un aiziet,
bet paliek prieks
par sve cēm, egli un dā va nām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvē se lei mā cot būt bal tai.
Un tad nav svarīgi:
ir vai nav sniegs,
jo ceļš at vērts gaišākām do mām…

(M.Svīķe)

Visāmnovadaģimenēm,bērniem,jauniešiem,viņuvecākiem
unpedagogiemnovēlamjaukusbrīžusunsirsnīgassarunas

Ziemassvētkugaidīšanaslaikā!LaisagaidotJaunogadunovērtējamto,kasmumspieder,
atceramieslaipnipateiktosvārdusunatzinīginovērtētosdarbus!

Lai2014.gadāizdodasīstenotieceresunpaveikt
darbus,kuriemlīdzšimnavpieticislaika,satikttos
cilvēkus,kasbūsJūsudomubiedriunatbalstītāji!

ValkasnovadaIzglītībaspārvalde

Sveicam![
Tu vo jas svēt va kars, kad ik vie

nā mā jā tiks ro tā tas eg lī tes un ie deg tas 
sve cī tes. Pie bal ti klā tā gal da bū sim ko
pā ar sa viem mī ļa jiem. Kāds ar sa viem 
mī ļa jiem būs ko pā ti kai do mās, bet to
mēr – ko pā. Zie mas saul grie žos — lai
kā, kad die nas at kal kļūst ga rā kas un 
nak tis īsā kas, nāk ce rī ba par gais mu 
un sil tu mu, kas mums tik ne pie cie
šams. Šie svēt ki ir īs tais laiks, lai pār
do mā tu pa veik to un sa cī tu pal dies ik
vie nam, kurš mūs at bal stī jis, ie dves mo jis un da rī jis mūs lai mī gus. Šis 
klu sais pār do mu laiks ik vie nā at mi ņās at sauc kā du no ti ku mu vai 
mir kli... par ve cās mā tes cep ta jiem pī rā giem, par bal tās ku pe nās sve
ču iz lik to ce ļu uz baz nī cu, par to kā ar tē ti kāds gā jis me žā pēc eg lī tes. 
At mi ņas liek at ska tī ties uz pa gā ju šo un rau dzī ties nā kot nē. Svēt ki ie
nāk kat rā ģi me nē, un tie ne šķi ro ba gā tos vai trū cī gos. Svēt ku sa jū tas 
nav iz mē rā mas dā va nu vēr tī bā vai spo žu mā, bet gan mī les tī bā un 
pa tie su mā un tie ši ša jos svēt ku ga ta vo ša nās mir kļos.  Pa ies svēt ki, 
jaun ais gads at nāks ar jaun ām rū pēm un dar biem, bet la bes tī ba, ko 
snieg sim un sa ņem sim šai svēt ku lai kā pa liks vēl il gi at mi ņā un vēl 
skais tāk bū tu, ja mēs šo sa jū tu va rē tu pa ņemt līdz i vis a ga da ga ru mā. 
To es no vē lu jums kat ram.

BaltusZiemassvētkusun
cerībupiepildījumu2014.gadā!

Kār ķu pa gas ta pār val des 
va dī tājs PēterisPētersons

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa
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30.no vem brī Val kas no va da BJSS 
U13 ko man da sa vas spē les aiz va dī ja 
Og rē. Diem žēl snie gums ne bi ja ne tu vu 
tam, uz ko šī ko man da ir spē jī ga. Re
zul tā tā iz cī nī ta vie na uz va ra, vie na spē
le no slē gu sies ne iz šķir ti un pie dzī vo ti 
čet ri zau dē ju mi.

1.de cem brī U11 ko man da sa vas spē
les aiz va dī ja Val kā. Ši nī ve cu ma gru pā 
star tē ja arī Val kas no va da BJSS mei te ņu 
ko man da, ku rā spē lē Ēr ģe mes pa mat
sko las mei te nes. Vi ņām bū tu jā spē lē 
pie mei te ņu ko man dām, bet Vid ze mē 
tā du nav. Mei te nes cī nī jās go dam, to

mēr zē nu meis ta rī ba iz rā dī jās la bā ka 
un ti ka pie dzī vo ti zau dē ju mi vi sās spē
lēs. Zē nu ko man da sa vas spē les aiz va
dī ja ar mai nī gām sek mēm. Tri jās spē lēs 
iz cī nī tas uz va ras un tri jās pie dzī vo ti 
zau dē ju mi, kas sa vas zo nas tur nī ra ta
bu lā dod 3.vie tu.

7.de cem brī sa vas spē les Val kā aiz va
dī ja U12 ko man das. Val cē nie ši star tē ja 
ar di vām ko man dām. Diem žēl ko man
du sa stā vos sa vas ko rek ci jas ie vie sa ve
se lī bas pro blē mas, dau dzi spē lē tā ji ne
va rē ja pie da lī ties. Pirm ā ko man da pie
dzī vo ja di vus zau dē ju mus un tri jās spē
lēs iz cī nī ja uz va ras. Ot ra jai ko man dai 
tik la bi ne vei cās, iz cī nīts ti kai viens 
punkts. 

U9 ko man da vie so jās Igau ni jas pil
sē tā Su ureJa ani, ar ku ru mums  iz vei

do ju sies la ba sa dar bī ba. 
Val kas ma zie fut bo lis ti pa
rā dī ja ļo ti la bu un sa tu rī gu 
spē li. Ti ka pie dzī vots 
viens zau dē jums, un di vas 
spē les bei dzās ne iz šķir ti. 
Diem žēl ar to bi ja par maz, 
lai tur pi nā tu cī ņu par god
al go tām vie tām. Val cē nie
ši sa vā apakš gru pā pa li ka 
tre ša jā vie tā.

8.de cem brī U12 ko
man da de vās pie kai mi
ņiem Val gā, lai pie da lī tos 
FC Warrior kausa iz cī ņā. As to ņu ko
man du kon ku ren cē val cē nie ši iz cī nī ja 
tre šo vie tu. Ne veik smī ga sa nā ca pus fi 
nā la spē le ar lau ku ma saim nie kiem FC 
Warrior ko man du. Mū su ko man da vai

rāk uz bru ka, to mēr pre ti nie ku sis tā 
bum ba at ra da ce ļu mū su vār tos, re zul
tā tā zau dē jums. Spē li par tre šo vie tu 
ko man da aiz va dī ja pār lie ci no ši, un ti ka 
uz va rē ta FC Tam me kas ko man da. v

-14

KultūrasDZĪVĒ[
Piekt dien, 2014.ga da 24.jan vā rī 

Val kas pil sē tas kul tū ras na mā no tiks 
kon certs «Va ka ri ņas uz se šiem», ku rā 
pie da lī sies At is un Jā nis Auzā ni

Brā ļi Auzā ni ko pā ar četr ām fan tas
tis kām Lat vi jas mū zi ķēm ap vie no ju
šies jaun ā mu zi kā lā pro jek tā «Va ka ri
ņas uz se šiem». «Var būt tā dēļ, ka 
pulk ste nis virs ka mī na rā da gan drīz 
se ši, var būt tā dēļ, ka uz gal da jau ir va
ka ri ņas, bet var būt vien kār ši tā dēļ, ka 
uz ska tu ves esam se ši... Bez lie ka ska
ļu ma un trok šņa, mu zi kā li un ro man
tis ki, bet ar mū su, lat ga lie šu, rak stu ru 
un mī les tī bu... ar dzies mām par mī les
tī bu…», skaid ro Jā nis Auzāns.

Kon cer ta lie lā ko da ļu vei do At a 
Auzā na pē dē jo 20 ga du lai kā ra dī tās 
dzies mas. Kat ra no tām sais tās ar kā
dām at mi ņām, kat rai dzies mai ir savs 
stāsts, bet ko pē jais ir un pa liek – mī les

tī ba... Mī les tī ba  šī vār da vis pla šā ka jā 
no zī mē, jo ti kai dzies mā var vis pa tie
sāk iz teik ties par prie ku un sā pēm, 
mī lot mī ļo to, par pa tei cī bu, mī lot sa
vus ve cā kus, un rū pēm, mī lot sa vu 
bēr nu. Arī pā rē jie kon cer ta skaņ dar bi 
nav iz vē lē ti ne jau ši, jo dzies mas mek
lē tas starp tām, ar ku rām brā ļi ple cu 
pie ple ca ir iz au gu ši.

Pa va do šo mū zi ķu sa stā vā – ti kai 
mei te nes: Lau ma Ka za ka – bas ģi tā ra, 
Ne lli Bu bu jan ca – si ta mie in stru men ti, 
In ga Mei je re – sak so fons, fl au ta, vi jo le, 
An tra Lan te – ģi tā ra. Šis sie viš ķī bas, 
mu zi ka li tā tes un pro fe si ona li tā tes sa
li kums ra da kon cer ta īpa šo no ska ņu 
un rak stu ru, ku rā vēs tī jums par cil vē
ka esa mī bas pa ma tu – mī les tī bu.

Bi ļe šu ce nas 2,81; 4.22; 4.92 la ti (4; 6 
un 7 eu ro). Tās ie gā dā ja mas kul tū ras 
na mā pie de žu ran ta dar ba die nās no 
plkst. 9.00 līdz 19.00 vai www.bi le su
pa ra di ze.lv v

«Va ka ri ņas uz se šiem» Val kas 
pil sē tas kul tū ras na mā

Val kas pil sē tas kul tū ras na mā 
sest dien, 21.de cem brī plkst.19.00 no
tiks vo kā lās gru pas FRA MEST kon
certs «Svēt ki Le dus pi lī»

Vo kā lā gru pa FRA MEST pie dā vā 
klau sī tā jiem sa va pirm ā al bu ma – Zie
mas svēt ku CD Svēt ki le dus pi lī – tū
res no slē gu ma kon cer tu. Kon cer ta 
bur vī ba slēp jas iz smal ci nā tā svēt ku 
no ska ņā – dzies mās va rēs sa klau sīt 
gan svēt ku mie ru, gan bēr niš ķī gu 
prie cā ša nos uni kā la jā FRA MEST a 
cap pel la dzie dā ju mā. 

Kon cer ta prog ram mā Zie mas svēt
ku sa jū tu uz burs po pu lā ras Rai mon
da Pa ula dzies mas, kā arī vis iem la bi 
pa zīs ta mas Zie mas svēt ku me lo di jas.

Gru pa FRA MEST pa stāv kopš 2005.
ga da un ir pro fe si onā lā kā aca pel la 
gru pa Bal ti jas val stīs. FRA MEST ir 
pie ci drau gi un pro fe si onā li un daudz
pu sī gi dzie dā tā ji – Rū ta Dū du ma (sop 

rāns), Elī na Šmuk ste (alts), Mi kus Aba
ro niņš (te nors), Jā nis Ķir sis (ba ri tons) 
un Ed gars Ja novs (bass).

Gru pa ir uni kā la sa vā at ska ņo ju ma 
ma nie rē, re per tu ārā ie kļau jot gan pa
šu, gan ci tu kom po nis tu skaņ dar bus 
no kla si kas līdz dže zam un pop mū zi
kai.

Gru pas sa snie gu mu sa rak stā ir kon
cer ti Lat vi jā un ār ze mēs, to mēr vis lie
lā ko at pa zīs ta mī bu FRA MEST ie gu va, 
va sa rā pie da lo ties starp tau tis ka jā jau
n o iz pil dī tā ju kon kur sā «Jaun ais Vil
nis». Jūr ma lā jaun ie dzie dā tā ji ne ti kai 
iz bau dī ja ga ras mē ģi nā ju ma stun das 
un sma gu dar bu, bet gu va ne at sve ra
mu ska tu ves pie re dzi, kas ļauj FRA
MEST dē vēt par vie nu no at rak tī vā ka
jām gru pām Lat vi jā!

Bi ļe tes uz kon cer tu jau ie gā dā ja
mas kul tū ras na mā pie de žu ran ta. 
Ce nas: 2; 3; 4 un 5 la ti.v

VokālāsgrupasFRAMEST
koncertsValkā

TurpināsVidzemesčempionātsfutbolātelpās
Teksts: ValerijsKriviņš, tre ne ris 
Foto: noAivaraViļumsona
personīgāarhīva.
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Ēr ģe mes pa ga stā
Iva ru Men ģe li 12.01., Ge or gu Ņe mir ski 
15.01., Gun tu Ozo li ņu 22.01., Ma ri ju Alek
se je vu 23.01., Iva ru Pu ji ņu 24.01., Zig rī du 
Vo rob jo vu 26.01., Vil mu Krie vā ni 27.01., 
Jev ge ni ju Jan so ni 31.01., Aus mu Kron ber gu 
31.01.

Kārķu pagastā
Il gu Dā vi di 07.01., Ar ni Igau ni 19.01., Ju ri 
Kār kli ņu 23.01., Ive tu Blan ku 26.01., Aiva ru 
Gus ta pu 29.01.

Valkas pagastā
Va len tī nu So lov jo vu 01.01., Va si li ju Dub
rov ski 01.01., Vla di mi ru Cjau ra mu 01.01., 
Vla di mi ru Ge ras ki nu 10.01., Iri nu De meš
ko 03.01., Egi lu Eze ri ņu 05.01., Iva nu Mud
ra ņi ņe cu 05.01., Mir dzu Lā ci 07.01., Vla di
mi ru Mar ma zo vu 10.01., Vla di mi ru Ge ras
ki nu 10.01., El vī ru Ro ze nu 15.01., Ju ri Te te ri 
15.01., Ol gu Fo ki nu 18.01., Ga ti Spro ģi 
19.01., Lai mu Bod nie ci 19.01., Ve ru Va siļ je
vu 19.01., Dai ru Za lu žin sku 21.01., Val du 
Ru dī ti 28.01., Vol de mā ru Mie zi 29.01., Zin
tu La pi ņu 31.01.

Vijciema pagastā
In du li Mo tu ku 03.01.,Ve ru Tra mu 09.01., Il
zi Ru ši ņu 11.01., As ju Ozo li ņu 13.01., Mē tu 
Beik ma ni 15.01., Ri tu Mo tu ku 16.01., Iva ru 
Ģēr ma ni 18.01., Mā rī ti Kalniņu19.01., Jā ni 
Bro ku 22.01., Li gi tu Mel bār di 29.01.

Zvārtavas pagastā
Jā ni Vī to li ņu 06.01., Al bī nu Trei je ri 07.01., 
Zai gu Kal ni ņu 18.01.

Valkas pilsētā
Na dež du Pop lav sku 01.01., Il gu Za ri ņu 
01.01., Pē te ri Le vic ki 01.01., Mi hai lu Dja
čen ko 01.01., Va len tī nu No sko vu 02.01., Mi
hai lu Ma ļi ņi nu 03.01., Jev ge ni ju An dre je vu 
03.01., Iva nu Ruš ča ku 04.01., Na dez du Jan
so ni 04.01., Dzid ru Kus ta vus  04.01., An nu 
Kas van di 05.01., Vla di mi ru Kun ce vi ču 
06.01., San dru Drei ju 06.01., Li di ju Run di 
06.01., Dzin tru Ap sī ti 07.01.,  Ņi nu Hit ro vu 
08.01., Ār iju Kal nā ju 08.01., Ma ret To mi nu 
08.01., Iva nu Le ma ci 09.01., Igo ru Sem jo no
vu 11.01., Pār slu Pē ter so ni 11.01.,  Al bī nu 
Si li ņu 11.01.,  Vla dis la vu Li sov ski 12.01., 
An du Eih ma ni 12.01., Ni ko la ju Če re po vi ču 
12.01., Ār iju Zo be nu 12.01., An že lu Kor ber
gu 13.01., Svet la nu Krau zi 14.01., Mi hai lu 
Že lon ki nu 15.01., Pa uli Paš ke vi ču 15.01., 
Ani tu Vī lis te ri 16.01., Ve ru Iva no vu 17.01.,  
Lin du Ber gma ni 18.01., Sil vu Lai zā ni 20.01., 
Tat ja nu Mu hi nu 20.01., Lū ci ju Rus sku 
20.01., Ņi nu Vo lo hu 22.01., Li li tu Pu dis ti 
23.01., Ta ti anu Mav ri nu 25.01., Ni ko la ju 
Dze nī ti 25.01., Inu Nag li 26.01., Tat ja nu Pa
vļen ko 26.01., Le onī du Go ļe vu 28.01., Val du 
Eni ņu 28.01., Kār li Kau pi 28.01., Aidu In du
su 29.01., Va len tī nu Bur la ko vu 29.01., Va si
li ju Maļ ko 30.01., Ar man du De jus 31.01., 
Vi ju Grīn val di 31.01.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un 

«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem. Svei-
cam arī visus pārējos jubilārus!)

Lai ta vi bēr zi vē jos ne no salst,
Lai Ta vas upes vel dzi sme ļas rī tos,
Lai cil vē ki, ja vi ņiem ļo ti salst,
Lai ta vā sau lē vien mēr sa sil dī tos! 

Vēl es va ru jums no vē lēt pū ku,
Ku ru vējš man gar de ni ņiem nes.
Un pa rei zei caur mā ko ņu lū ku
Sau ju pār slu jums no bēr šu es.

 (Ā.Elk sne)

Aizvadīti mūžībā
Aizvadīti mūžībā 

(Lai kā no 24.11.2013. līdz 15.12.2013. 
Val kas no va da Dzim tsa rak stu no da ļā 

re ģis trē ta mir ša na)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

      Valkas novada dome

Elga Klausa  (dz.1928.) 
Zie do nis Ko nušs (dz.1955.)
Ju rijs Koņ kovs (dz.1961.)  
Lin da Krit ne re (dz.1969.) 
Jā nis Lei ma nis (dz.1950.)
Ber ta Mo ro za  (dz.1927.) 
Ivans Pet rovs  (dz.1939.) 
Em ma Upī te  (dz.1926.)

No tiks dze jas la sī ju mi Kat ru die nu pa so lim, pa pa kā pie nam,
Tais nam ce ļam un snie go tai vir sot nei,
Kat ru die nu pa veik smes grau di ņam
Sa krāt dzī ves ap cir kņos!

 
Lai kā no 24.no vem bra līdz 15.de cem brim 

Val kas no va da Dzim tsa rak stu no da ļā 
re ģis trē ta 3 bēr nu dzim ša na: 1 mei te nī te – 
Made, un 2 zē ni – SebastjansunDāvis.

Sveicam ģimenes ar 
dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Treš dien, 25.de cem brī 
17.00, skvē rā pie Rī gas un 
Rai ņa ie lu krus to ju ma no
tiks zie mī gi dze jas la sī ju
mi. Pie da lī sies Val kas no
va da li te rā rās ap vie nī bas 
bied ri un, ie spē jams, ka arī 

kāds pub li kai ma zāk dzir
dēts au tors. Būs tē ja, auto
grā fu la pi ņas un gan jau 
vēl kāds pār stei gums, kā 
jau Zie mas svēt ku lai kam 
pie die nas. Vis i laip ni gai
dī ti! v

Tu – mī les tī ba, kas vēr tī gā ka
Kā vis as pa sau les zelts.

 (K.Ap škrū ma)
 

SveicamKimasKrastiņasvecākus
armeitiņaspiedzimšanu10.oktobrī!

Valkas novada dome

22.de cem brī plkst. 11.30 (pēcdievkalpojuma)
Val kas Lu ga žu Evaņ ģē lis ki lu te ris ka jā baz nī cā

KON CERTS «BALTS UN TĪRS»
Koncertāpiedalās:

•Valgassieviešuvokālaisansamblis(vadī-
tājaLenelRand)
•Valgasjauktaisvokālaisansamblis(vadī-
tājaLenelRand)
•Valkaspilsētaskultūrasnamavokālāgru-
pa«Campari»(vadītājaMārīteMeļķe)
•Valkasnovadasieviešukoris«Ziemeļstī-
ga»(diriģenteLieneSkruode,kormeistare
LolitaMedne,koncertmeistarsAndrisNik-
lavičs)
•Valkasvīruvokālaisansamblis(vadītājs
JānisLudbergs)

Ērģemesbaznīcā
• 25.decembrī plkst. 12.30 Zie-
massvētkudievkalpojums.

Kārķubaznīcā
• 22.decembrī plkst. 14.30 diev-
kalpojums,pēctamtradicio-nālais
draudzesZiemassvētkukoncerts.
• 24.decembrī plkst.16.00 Svēt-
vakaradievkalpojums.
• 25.decembrī plkst. 19.00 kon-
certs«Ziemassvētkuapelsīns».

Valkas–Lugažubaznīcā
• 21.decembrī plkst.17.00 Rotari
kluba organizēts Ziemas-svētku
koncerts.

• 22.decembrī plkst. 11.30 kon-
certs«Baltsuntīrs».
• 23.decembrīplkst. 17.00Valkas
jaunomūziķukoncerts.
• 24.decembrī plkst. 18.00 un
20.00Svētvakaradievkalpojums.
• 25.decembrī plkst. 10.00 Zie-
massvētkudievkalpojums.

Vijciemabaznīcā
• 24.decembrī plkst. 15.00 Svēt-
vakaradievkalpojums.
(Janvārī,februārīunmartādievkal-
pojuminotiks1reizimēnesī–kat-
ramēneša trešajā svētdienāpulk-
sten14.00.)v

21.decembrī, plkst. 17.00 
Valkas ev.lut. baznīcā notiks Rotari kluba 

rīkotais Ziemassvētku koncerts.
Koncertā piedalās: Stīgu kvartets «Elpa», kura sastāvā spēlē Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti – Madara Liepiņa 
(1.vijole), Svens Skrīveris (2.vijole), Janeks Niklavičs (alts) un Nadežda 
Bardjuka (čells). Programmā Pētera Vaska, Roberta Šūmaņa, Johana 
Sebastiana Baha u.c. komponistu skaņdarbi.

23.de cem brī plkst. 17.00
Val kas Lu ga žu Evaņ ģē lis ki lu te ris ka jā baz nī cā 

KONCERTU 
sniegs Val kas jaun ie mū zi ķi:

Ane te Ir kle, Kei ti ja On ten so ne, Mar ta Rā ce ne, Sa bī ne Me tus

Draudžu ziņas

Teksts: NormundsRudzītis,Val kas 
no va da li te rā rās ap vie nī bas va dī tājs



Valkas novada 
pašvaldības  
informatīvs 

izdevums

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

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

Tirāža: 4300 eks.
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA

Izdevumu sagatavoja 

Datorgrafika: Mākslinieku un amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 
Reģ. nr. 40008089643, e-pasts: info@amatnieciba.lv

Kārķu pagasta sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, 
e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv

Valkas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zane Brūvere, tālr. 26444002 
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Sest dien, 21.decem brī ra došajā telpā «309.kabi nets» no tiks šo brīd 
Rī gā dzī vo jo šo Liel bri tā ni jas ska ņu māk sli nie ku Lī Čep me na un Kos tog
lo tov uz stā ša nās.

Kos tog lo tov ir 
Lon do nas kom po
nis ta De ri la Vor
sin gto na (Daryl 
Worthington) gu
ļam is ta bas ie rak
stu un elek tro nis
kās mū zi kas pro
jekts, kurš se vi 
pie tei ca 2009.ga
dā. Vi ņa koncep tu
ālā ska ņu pa sau le 
tiek ra dī ta ar līdz
vēr tī gu at zi nī bu un 
in te re si par no ska
ņu, im pro vi zā ci jas 
un laik me tī gās mū 
zi kas žan riem.

Lī Čep mens 
(Le e Chap man) ir bri tu mū zi ķis no Bēr nli jas, par ko pla šā ka pub li ka uz
zi nā ja sa lī dzi no ši ne sen. Vi ņa mū zi ku, ku ra iz do ta vai rā kos īs spē lē jo ša
jos al bu mos, rak stu ro ne pār trauk tās ska ņas un laik me tī gās mū zi kas 
ele men ti, ku ru pa pla ši nā ša nai tiek iz man to tas ka se šu len tu cil pas un 
pār vei do tas vai at ras tas ska ņas.

«309.kabi nets» at ro das Val kā, Rū jie nas ie lā 3e, bi ju šās po li klī ni kas 
ēkas tre ša jā stā vā.

Pa sā ku ma sā kums: 22.00, ie eja: Ls 2. 
http://so und clo ud.com/le ef chap ma
http://so und clo ud.com/kos tog lo tov

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā

Sportapasākumi

Ērģemespagastā

Vijciemapagastā

Kārķupagastā

20.de cem brī plkst.19.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā zo lī tes mačs.

21.de cem brī plkst.18.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā Gal da spē ļu čem pio
nā ta 4.kār ta.

26.de cem brī plkst. 9.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā z/s Dam bī ši Vec ga da 
bal vas iz cī ņa zo lī tē.

29.de cem brī plkst.19.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā Ēr ģe mes pa gas ta paš
darb nie ku te at ra li zēts uz ve dums 
«Snie ga ka ra lie ne», pēc tam bal le 
ko pā ar gru pu «Blē ži».

3.jan vā rī plkst.19.00 •	 Tur nas tau
tas na mā zo lī tes mačs.

17.jan vā rī plkst.19.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā zo lī tes mačs.

24.jan vā rī plkst.19.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā Ki no va kars.

25.jan vā rī plkst. 18.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā Gal da spē les 5.kār ta.

31.jan vā rī plkst. 19.00 •	 Tur nas 
tau tas na mā zo lī tes mačs.

20.de cem brī plkst.12.00 •	 tau tas 
na mā Zie mas svēt ku pa sā kums 
tiem, kam pār i 50.

21.de cem brī plkst.11.00 •	 tau tas 
na mā pa sā kums pirms sko las ve
cu ma bēr niem «Reiz me žā dzi ma 
eg lī te».

28.de cem brī plkst. 19.00 •	 tau tas 
na mā Vec ga da kon certs, bal le.

30.de cem brī plkst. 9.00 •	 tau tas 
na mā zo lī tes čem pio nāts.

21.de cem brī plkst.14.00 •	 Vij cie
ma tau tas na ma at klā ša nas pa sā
kums, plkst.22.00 Svēt ku bal le.

23.de cem brī plkst. 10.00 •	 Zie
mas svēt ku eg lī tes pa sā kums 
pirmssko las ve cu ma bēr niem.

29.de cem brī plkst.15.00 •	 dze jas 
pa sā kums «Rīts at nāks balts».

Līdz 30.de cem brim•	  bēr nu grā
ma tu iz stā de «Ma na grā ma ti ņa 
sve šu mā un at kal mā jās»: no Dai
nas Kras ti ņas pri vā tās ko lek ci jas.

Līdz 27.de cem brim •	 iz stā de «Zie
mas svēt ku ve cī ša maiss».

20.de cem brī plkst. 15.30 •	 ra do šās 
dar bnī cas «Zie mas svēt ku gai dās»: 
Zie mas svēt ku ro tā ju mu ga ta vo ša
na.

21.de cem brī plkst. 12.00 •	 Zie mas
svēt ku eg lī te čak lā ka jiem la sī tā
jiem. 

No 2. līdz 24.jan vā rim •	 iz stā de 
«Sveiks, EIRO!»: Lat vi jas nau das 
vēs tu re un šo die na.

No 6. līdz 17.jan vā rim •	 iz stā de «Di
man ti no le dus, mež ģī nes no snie
ga...» – da ba un dzīv nie ki zie mā.

Valkasnovada
afišustabs

Valkasnovada
Centrālajābibliotēkā

Līdz 31.jan vā rim •	 – bēr nu grā
ma tu iz stā de «Ma na grā ma ti ņa 
sve šu mā un at kal mā jās» no Dai
nas Kras ti ņas pri vā tās ko lek ci jas.

No 2. līdz 31.jan vā rim •	 – iz stā de 
«Tā da ļa ma nas Rī gas. Sa rež ģī tas, 
līdz ga lam ne pa zī tas».

No 6. līdz 20.jan vā rim •	 – iz stā de 
«Vi ņas ro mā nos pa tie sums, po zi tī
vas emo ci jas un jū tas bez vul ga ri
tā tes. Dzin trai Žu rav skai – 75».

No 20. līdz 31.jan vā rim •	 – iz stā
de «Na tu rā lists! Sim bo lists! Re
ālists! Mo der nists! Augusts Strin d
bergs (1849. – 1912.)».

No 20. līdz 27.jan vā rim – •	 iz stā
de «Ba ri kā žu laiks fo to grā fi jās un 
video».

Zvārtavaspagastā
21.de cem brī plkst.11.00 •	 Mier

kal na tau tas na mā Pirms sko las 
bēr nu eg lī te.

29.de cem brī plkst. 19.00 •	 Lu tur
sko lā svēt ku pa sā kums «Zvaig žņu 
gais mā». v

Valkaspilsētaskultūras
namapasākumi

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

• 21.de cem brī plkst. 19.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na ma lie la jā zā lē 
– FRAMEST Ziemassvētku koncert-
programma «Svētki Ledus pilī». Ie eja 
– Ls 2,3,4 un 5.
• 25.de cem brī plkst. 15.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na ma lie la jā zā lē 
– Zie mas svēt ku kar ne vāls Val kas 
no va da bēr niem. Ie eja brī va.
• 26.de cem brī plkst. 14.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na ma lie la jā zā lē 
– Zie mas svēt ku kon certs ve cā kā 
ga da gā ju ma ļau dīm «Es Tev dā vi
nu sau li». Ie eja brī va.
• 31.de cem brī plkst. 23.00 Lu ga žu 
lau ku mā – mū zi ka, la ba vē lē ju mi,
plkst. 24.00 Lu ga žu lau ku mā – sa
lūts.
• 2014.ga da 1.jan vā rī plkst. 00.30 
Val kas pil sē tas kul tū ras na ma lie
la jā zā lē – Jaun ā ga da bal le. Spē lēs 
gru pa «Ce ļo jums». Ie eja brī va.
• 7.jan vā rī plkst. 18.00 Val kas pil
sē tas kul tū ras na ma lie la jā zā lē – 
Lat vi jas ra di o ko ra kon certs – Cim
zes ju bi le jas ga da at klā ša nas.
• 11.jan vā rī Val kas pil sē tas kul tū
ras na ma lie la jā zā lē – pa sā kums 
«Spor ta lau re āts 2013».
• 15.jan vā rī no plkst. 9.00 līdz 
10.00 Val kas pil sē tas kul tū ras na ma 
1.stā va fo ajē SI A «Me di com Al li
an ce» iz brau ku ma tirdz nie cī ba.
• 17.jan vā rī plkst. 18.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na ma lie la jā zā lē 
– stu di jas «Fenixfilm» spēl fil ma 
«Ma na ko ka stāsts». Ie eja – 1 eiro.
(Ls 0,70).
• 24.jan vā rī plkst. 19.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na ma lie la jā zā lē 
brā ļu Auzā nu kon cert pro gram ma 
«Va ka ri ņas uz se šiem». Ie eja – € 
2,84 – 7,11 vai Ls 2 – 5.
• 31.jan vā rī plkst. 19.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na ma ka mer zā lē 
– Val kas pil sē tas te āt ra iz rā de 
–K.Dra gun ska. «Edī te Pi afa. Mans 
le ģi onārs».
• Līdz 20. jan vā rimVal kas pil sē
tas kul tū ras na ma iz stā žu tel pā – 
fo to iz stā de «Vid ze mes se nās da
bas svēt vie tas». Radošajātelpā

«309.kabinets»
21.decem brī plkst. 22.00 •	 Liel bri

tā ni jas ska ņu māk sli nie ku Lī Čep
me na un Kos tog lo tov uz stā ša nās, 
ieeja Ls 2. 

11.janvārī plkst. 22.00 •	 PND 
(punk) + All Day Long (ska), ieeja 
3 EUR.

Florbola kluba «Valka» spēles Val-
kas ģimnāzijas sporta hallē. 

3.janvārī plkst 20.00•	  FK Valka  
«Pēdu nav».

17.janvārī plkst 20.00•	  FK Valka  
«Rubene 2».

25. janvārī plkst 13.00•	  FK Valka  
«Pārgauja 2».

Līdz 1.jan vā rim •	 tau tas na ma 
ka mīn zā lē glez no tā ja Al do ņa Cī
ru ļa glez nu iz stā de.

4.jan vā rī plkst. 16.00 •	 tau tas na
ma ama tier te āt ra vi deo ie rak stu 
ret ro spek ci jas va ka ru tur pi nā jums 
– A.Si li ņa lu ga «Aijā žū žū, lā ča 
bērns».

11.jan vā rī plkst. 16.00 •	 – tau tas 
na ma ama tier te āt ra vi deo ie rak stu 
ret ro spek ci jas va ka ru tur pi nā jums 
– vien cē lie ni «Lau pī tā ji» un «Kad 
sie vas spē ko jas».

12.jan vā rī plkst. 9.00 •	 zo lī tes 
čem pio nāts.

18.jan vā rī plkst. 22.00 •	 Jaun ā ga
da dis ko kar ne vāls.

26.jan vā rī plkst. 9.00 •	 zo lī tes 
čem pio nāts.

«309.kabi nets» aicina


