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18.novembrī Val
kaspilsētaskul

tūrasnamānotikaLatvi
jasRepublikasproklamē
šanas 96.gadadienai vel
tīts svinīgs pasākums
«Mēs esam!», kurā tradi
cionāli godināja desmit
cilvēkusparnozīmīgiem
sasniegumiem.

Šogad Valkas novada
domes atzinības rakstus
saņēma:

Na tā li ja VE SE LO VA,
sētniece – par ilggadīgu
un apzinīgu savupienā
kumupildīšanu;

Dzin tra PAN DA LO
NE,pensionāre–parlie
loieguldījumuunnesav
tīgo darbu Ērģemes pa
gasta labāsavādarbaun
dzīveslaikā;

Vel ta KU RAT ŅI KA,Kārķutau
tasnamasenioruansambļa«Baltie
taureņi»vadītāja–parmūžaiegul
dījumu kultūras darbā un aktīvu
unpašaizliedzīgudarbuvadotse
nioruansambli«Baltietaureņi»;

Inā ra PA KAL NA,Z/S«Piekal
nes» īpašniece, ilggadēja agrono
me, sertificētu kartupeļu šķirņu
sēkluaudzētāja–parieguldījumu
Valkasnovadaattīstībā;

Li li ta KAL NI ŅA, pastniece –

par ilggadīgu un pašaizliedzīgu
darbu Zvārtavas pagasta iedzīvo
tājulabā;

Na dež da MO ŽA RO VA,Valkas
pamatskolasdirektore –parnozī
mīguieguldījumuizglītībasattīstī
bāValkasnovadā;

An dris SU LAI NIS,Valkasme
liorācijasbūvorganizācijasinženie
rishidrotehniķis–parilggadīgu
unpriekšzīmīgudarbuValkasno
vada meliorācijas un ūdenssaim
niecībasnozarē;

Dai ga SO LO VEI KO, Valkas
Mākslasskolasdirektoravietniece
mācību darbā – par ilggadīgu un
aktīvu darbu kultūrizglītībā un
kultūrvidesveidošanā;

Vil nis VE HI,Ērģemespagasta
Z/S«Purmaļi» īpašnieks–parsa
biedriski nozīmīgu veikumu Val
kasnovadauntāiedzīvotājulabā;

Mu dī te ARO NE, pensionāre –
parieguldījumuValkaspilsētasun
novadasakopšanā.v

Teksts un foto: 
ZaneBrūvere

Numura ievadsleja

Go di nā m novadniekus par 
no zī mī giem sa snie gu miem

Sest dien, 6.de cem brī aicinām uz Val kas pil-
sē tas gal ve nās svēt ku eg les ie deg ša nas pa-
sā kums «Nā ciet, ļau dis, ska tī ties, kā di 
brau ca bu dē lī ši!».

Šī ga da tē ma – Mas ko ša nās. Tā pēc vis i uz pa sā ku-
mu aici nā ti ie ras ties mas kās, īpa ši – paš da ri nā tās. 

No plkst. 13.00 kul tū ras na mā dar bo sies po zi tī vās 
at rak ci jas «Bur kā ni», ku rās gan lie lie, gan ma zie va-
rēs pār bau dīt sa vu pre ci zi tā ti un veik lī bu. Ie eja – za-

ķa mas kā. Pa čuk stē sim, ka to būs ie spē jams uz tai sīt 
arī kul tū ras na ma tel pās. 

Plkst. 16.00 mas ko ša nās tur pi nā sies Lu ga žu lau-
ku mā, kur ie ra dī sies bu dē ļi jeb ķe kat nie ki ar dzies-
mām, de jām, blu ķa de dzi nā ša nu un ci tām jaut rām 
iz da rī bām. Un tad pat drīz arī krāš ņi ie mir dzē sies pil-
sē tas gal ve nā svēt ku eg le. Pro tams, vis i aici nā ti pie-
da lī ties arī tra di ci onā la jā Rū ķu skrē jie nā. Ne iz pa liks 
arī da žā du kā ru mu tir go tā ji. v

Kā katru gadu arī šogad ar domes atzinības rakstiem apbalvoja 10 novadniekus

Gal ve nās svēt ku eg les 
ie deg ša na Valkā

Pa gā ju šās ne dē ļas 
no ga lē sa gai dī jām 

pir mo snie gu. Klāt de-
cem bris – Ad ven tes un 
Zie mas svēt ku gai dī-
ša nas laiks.
At ska to ties uz no vem bri – tas 
Val kas no va dā bi jis pa sā ku miem 
un no ti ku miem ba gāts. 
Lāč plē ša die nas lā pu gā jiens sa-
lie dē ja un de va gais mu no vem bra 
tum ša jā lai kā. Val kas pil sē tas 
sir dī – Lu ga žu lau ku mā svi nī gi 
at klā ja pie mi nek li Kār lim Ul ma-
nim. Šis no ti kums ir īpašs ar to, 
ka tam iz ska not Lat vi jas mē ro gā, 
at gā di nā jām par Val kas no zī mi 
Lat vi jas ne at ka rī bas pa slu di nā-
ša nā. Ar krāš ņu sa rī ko ju mu svi-
nē jām Lat vi jas dzim ša nas die nu 
un go di nā jām no vad nie kus par 
no zī mī giem sa snie gu miem. Kat-
ru mē ne si arī dzir dam par ar vien 
jaun iem mū su no va da cil vē ku sa-
snie gu miem kul tū rā un spor tā.
Īpašs no ti kums šo mē nes no ti ka 
arī Zvār ta vā – tur pa gas ta paš-
darb nie ku ko lek tīvs svi nē ja 5 ga-
du ju bi le ju ar pa sā ku mu «No ti-
ku mu vir pu lī». Var ti kai ap brī not 
kat ra ko lek tī va da līb nie ka uz ņē-
mī bu paš aiz lie dzī gi zie dot sa vu 
brī vo lai ku mū su mī ļā no va da 
kul tū ras dzī ves vei do ša nā. 
Arī de cem brī aici nām ap mek-
lēt da žā dus kul tū ras un spor ta 
pa sā ku mus. Īpa ši mudinu uz 
gal ve nās svēt ku eg les ie deg ša-
nu 6.de cem brī, kur gaidīti vis i 
kup lā skai tā no tu vām un tā lām 
ma lām. Val kas pil sē tas kul tū ras 
na mā de cem brī ir ļo ti plašs pie-
dā vā jums un katrs sa vai gau mei 
va rēs at rast ko pie mē ro tu. Plašs 
sarīkojumu klāsts arī pa gas tu 
tau tas na mos.
Klu sa jā lai kā der at ska tī ties uz 
pa gā ju šo ga du – iz vēr tēt, kas 
bi jis labs, kas va rē ja būt la bāk. 
Un, pro tams, no vēr tēt arī to vis-
dār gā ko, kas mums ir. Gan mī ļos 
cil vē kus, drau gus un ko lē ģus, gan 
sa vu pa gas tu, no va du un val sti. 
No vē lu sa ti cī gu, mī les tī bas pil-
nu un har mo nis ku Zie mas svēt ku 
gai dī ša nas lai ku! v

ZaneBrūvere
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Or de ņu ka pi tuls 2014.ga da 
23.ok tob rī no lē ma par no

pel niem Lat vi jas valsts la bā pie
šķirt At zi nī bas krus ta IV šķi ru 
Val kas māk slas sko las di rek to rei, 
zī mē ša nas, glez no ša nas un kom
po zī ci jas sko lo tā jai Ma ru tai Sta
bul nie cei, vēs ta pa zi ņo jums Lat
vi jas valsts pre zi den ta mā jas la pā.

MarutuStabulnieciparnesavtī
goieguldījumuprofesionālāsmāks
lasizglītībasattīstībāunnozīmīgo
devumu kultūrvides saglabāšanā
un attīstībā Ziemeļvidzemē ar
valsts apbalvojumu ierosināja ap
balvotValkasnovadadome.

M.Stabulniece ir veikusi neno
vērtējamudarbubijušāValkasra
jonamāksliniekudarbībasapzinā
šanāunveicināšanā,dibinājusiun
arpanākumiemvadaValkasMāks
lasskolu,iriekārtojusivisasnozī
mīgākās izstādes Valkas novadā
unrepublikaspasākumos,kurtiek
prezentētimūsunovadniekudar
bi. Augstu vērtējams nesavtīgais
devumsmuzejaekspozīcijasuniz

stāžunoformēšanā,muzejakrāju
ma popularizēšanā un nodošanā
nākamajāmpaaudzēm.Unikālsir
viņas vadītais projekts, radot ie
spējumācītiesValkasMākslassko
lā igauņu bērniem igauņu valodā
pieigauņuskolotājiem.MarutaSta
bulniece vairākkārt apbalvota ar
ValkasnovadaunValkaspilsētas
Atzinībasrakstiem.

M.Stabulnieceirnetikaiskolas
dzīvesorganizētājaunskolasdvē
sele,betarīlieliskamākslasmācī
bupriekšmetu(zīmēšanas,glezno
šanasunkompozīcijas)skolotāja.

M.Stabulniecesvadībāskolakļu
vusiparvienunoLatvijaslabāka
jāmmākslasskolām.Augstālīme
nīnorismācībudarbs,parkolieci
naskolasaudzēkņupastāvīgiepa
nākumistarptautiskajos,valstsun
reģionālajos konkursos.Direktore
pastāvīgisekovisuskolaspedago
guprofesionālāskvalifikācijaspa
augstināšanai.Tiekorganizētida
žādipasākumiskolotājukolektīva
saliedēšanaiunmeistarībascelša
nai. Arī pati pastāvīgi cenšas pa
augstinātsavupedagoģiskoprofe
sionalitāti dažādos kursos, semi

nāros,meistarklasēs.Sa
biedriskiaktīva,iniciatī
vām bagāta ar prasmi
savasidejasīstenotprak
sē.

M.Stabulnieces reali
zētieprojektiirpadarīju
ši mākslas dzīvi Valkā
unValkasnovadāsavda
bīgu un daudzveidīgu,
atpazīstamunetikaiLat
vijā,betarīdaudzāsvie
tāsIgaunijā,Lietuvā,Dā
nijā un Krievijā. Ar da
žādām skolas aktivitā
tēm tiek veicināta māk
slas un kultūras dzīve.
Direktoresvadībāmāks
las skolas pedagogi un
bērniirpiedalījušiesdau
dzos projektos, košāku
padarot pilsētvidi; soci
ālāaprūpesnamakāpņu
telpas sienu gleznojums,
kultūrasnamakafejnīcas
noformējums, vairāku
brandmūrasienugleznojumipilsē
tā,Valkaspirmskolas izglītības ie
stāžu, pamatskolas un ģimnāzijas
telpu iekšējais dizains. Valkas ie

dzīvotājusjoprojāmpriecēdirekto
res realizētā ideja «Putnu dārzs»
pilsētasparkā.

Ap svei cam Ma ru tu Sta bul nie-
ci ar no zī mī go ap bal vo ju mu! v

2 [

Val kā at klāj pie mi nek li 
Kār lim Ul ma nim

Numura TĒMA

Eksprezidenti Valdis Zatlers un Guntis Ulmanis svinīgi atklāj Kārļa Ulmaņa pieminekli

Dzirkstoša un allaž optimistiska – 
Maruta Stabulniece

Pie šķir At zi nī bas krus tu Val kas māk slas 
sko las di rek to rei Ma ru tai Sta bul nie cei

15.no vem brī Val kā, Lu
ga žu lau ku mā at klā

ja pie mi nek li pir ma jam Lat vi
jas Mi nis tru pre zi den tam Kār
lim Ul ma nim.

Kārļa Ulmaņa 2,5 metrus
augstais krūšutēls ir tapis no
SomijasgranītapēcKārļaZāles
1937.gadā veidotā Kārļa Ulma
ņa krūšutēla meta, ko pasūtīja
LatvijasValstsuniversitāte.Pos
tamentsirnoLatvijasgranīta.

Svinīgajāpasākumāuzrunu
teica Valkas novada domes

priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis, izklāstot vēsturiskos
notikumus,kuriiniciējušiKārļa
Ulmaņa pieminekļa uzstādīša
nasnepieciešamībutiešiValkā.
Krauklisnorādīja,kāpēcpiemi
nekļa atklāšanai izvēlēts tieši
15.novembris:

«1918.gada15.novembrīlaik
raksta«Līdums»telpāspēcKār
ļaUlmaņa iniciatīvas atkal sa
pulcējāsLatvijasZemniekusa
vienībascentrālāspadomespa
plašinātāapspriede,kurnolemj,
kapēc3dienām,1918.gada18.
novembrī,Rīgā,irjānotiekpub
liskajamaktam–Latvijasvalsts

Ulmaņa piemineklis atrodas pašā pilsētas sirdī, 
kur netālu aug Ulmaņa stādītais ozols

neatkarības pasludināšanai. Un šo
dienmēsatzīmējamjubilejušimnoti
kumam.Arīvietanavizvēlētanejauši,
jo,viensnošeitLugažulaukumapar
kā redzamajiemozoliem irKārļaUl
maņastādīts.Tāpēctāirīstāvietašim
piemineklim».

Nozīmīgajā ceremonijā piedalījās
arīeksprezidentiGuntisUlmanisun
Valdis Zatlers, uzrunas teica ZZS
priekšsēdētājsAugustsBrigmanisun
Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdē
tājsGuntisGailītis.Uz svinīgopasā
kumu ieradās NBS Goda sardze un

NBS štāba orķestris. Spēka vārdus
klātesošajiemteicaVeraGribača–Val
tere.

PieminekliiesvētījaValkasLugažu
Ev.LuterāņudraudzesmācītājsGints
Polis.

Kārļa Ulmaņa krūšutēls tapis par
iedzīvotāju ziedojumiem. 2,5 tonnas
smagākrūšutēlatēlnieceirArtaDum
peunarhitektiLaimonisŠmitsunAi
vars Zavadskis. Darbi pie krūšutēla
sākās2010.gadāunarpārtraukumiem
ilgačetrusgadus.v

Teksts un foto: 
ZaneBrūvere

Teksts DaigaSoloveiko
Foto: ZaneBrūvere
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Aici not uz in ter vi ju In grī du He de mar ku, 
at ce ros sa vus pir mos ie spai dus par vi ņu 

– eru dī ta un pro fe si onā la, mūs die nī ga, ar la bu 
gau mi ap vel tī ta sko lo tā ja. Jā, arī stin gra, bet la-
bam pe da go gam ir jā būt ar spē cī gu mu gur kau lu. 
Dar ba mūžs sko lā bi jis raibs – In grī da sa vu laik 
bi ju si gan sko las di rek to re, gan di rek to ra viet nie-
ce ār pus kla ses dar bā. Ti kā mies ģim nā zi jas gai ša-
jās tel pās, kur šar man tā sko lo tā ja arī va kar pu sē 
pēc mā cī bu stun dām iz strā vo ener ģi ju un lab sir-
dī bu. Pēc mū su in ter vi jas vi ņa kon sul tā ci jās tik-
sies ar sko lē niem – dar ba die na ir pie pil dī ta no 
rī ta līdz vē lam va ka ram. Ta ču – ne kā das ru tī nas 

– In grī da ir ra do ša sko lo tā ja un mā cī bu pro ce sā 
se ko līdz i ak tu ali tā tēm iz glī tī bas jo mā ne ti kai 
Lat vi jā, bet arī ār pus tās. 

Ru nā jām arī par mo der no teh no lo ģi ju ie tek mi 
uz mā cī ša nās pro ce su, tā pēc vie tā In grī das He de-
mar kas pirms di viem ga diem laik rak stam «Die-
na» snieg tā at bil de, kā pēc vi ņa aiz liedz sko lē niem 
stun dās lie tot mo bi los tāl ru ņus: «Vai jūs arī te-
āt rī re ži so ram vai cā jat, kā pēc iz rā des lai kā jā iz-
slēdz tele fons? Mā cī bu pro cess stun dās ir lī dzīgs 
kā iz rā dē. Pat ki no te āt ros se an sa lai kā jā iz slēdz 
tāl ru ņi! Kā pēc do mā jat, ka stun dā tie ne trau cē? 
Tas ir arī jau tā jums par ēti ku – par cie ņu pret 
dar ba pro ce su. Tas ta ču ir tik ele men tā ri!»

3Numura INTERVIJA [Ir jāzin robežas!

 Ie sā ku mā – ap svei cu ar go dam 
no pel nī to ap bal vo ju mu – pir mo 
Val kas no va da Jā ņa Cim zes bal
vu. Šis gads pie rā dī ja, ka Cim zes 
ide jas ir ļo ti mūs die nī gas un ak
tu ālas arī šo dien. Vai pe da go gam 
ir sva rī gi iet laik me tam līdz i, būt 
mūs die nī gam?

– Būtu jauki, ja tā varētu, un
daudzi arī tā gribētu. Mēs prie
cātos, ja tā sanāktu, taču ne vien
mērtasizdodas.Irlabi jājūttāro
beža, lai neliktos, ka, sekojot lai
kamlīdzi,uzvedoskātīnisvaimē
ģinupielāgotiesviņuauditorijai.Šī
pati problēma, piemēram, bija at
spoguļotaAndraGaujasfilmā«Iz
laidumagads»–skolotājsgribbūt
«savējais» starp skolniekiem, grib
pielāgoties.Bettomērirkautkāda
robeža,kadirjāsaprot–koesvaru
atļauties,jaesstrādājuskolā.Neno
liedzami, būtu jauki, ja varētu iet
laikamlīdzi.Betdzīveirtāda,kāda
tāir–reizēmliekas,kasanākskriet
pakaļvilcienam.

Ta gad, pro tams, ir mo der no 
teh no lo ģi ju laik mets. Aiz vien lie
lā ku lo mu sa bied rī bā spē lē so ci
ālie tīk li un šī pa au dze jau ir no
dē vē ta par «es pa au dzi» – vi ņiem 
bū tis ki ir uz ņemt pa šbil des («sel
fi  jus»), paš ap lie ci nā ties in ter ne tā, 
frag men tā ri at spo gu ļot sa vu dzī
vi at tē los un ta jā pa šā mir klī da līt 
to ar ap kār tē jiem.

– Es gan vairāk priecātos, ja
jaunieši sev meklētu atspoguļoju
mu radošās izpausmēs. Domājot
partiem,kuriartehnoloģijāmiruz
«Tu»unkurinotāmsaprotdaudz
vairākparmaniunvarbūtparci
tiem pieaugušajiem, ir jūtams, ka
viņosnoplokradošums.

Izmantojot tehnoloģijas,cilvēks
izpaužas ļoti lakoniskiunpat ap
robežoti. Sekas redzam,kad ir jā
strādāradošsdarbs.Tas,kasparā
dāsskolniekusacerējumos,kasie
nāk sadzīvē – liekas – ak, Dievs,
kādapliekanība!Gribētos,laibūtu
tākāagrāk,kad jauniešibijušira
došāki,arradošākāmizpausmēm.
Vaipašbildeirīstaizpausme?

Grū ti pa teikt...
–Tastiešāmirskumji.Tehnolo

ģijas var izmantot, lai prātā taptu
gudrāksun, tēlaini izsakoties,pa

kāptos augstāk zinību kalnā, tad
būtu labi. Bet sanāk kā no viena
grāvjaotrā–toreiznebijanekā,ta
gadir.Valstīarīšobrīdirnostādīts,
ka skolotājs bez tehnoloģijām ir
gandrīz nekas. Esmu pabijusi arī
vairākās apmācībās. Tehnoloģijas
irtehnoloģijupēc,skolotājamdar
bātāspatnavvienmērnepiecieša
mas, jāzina, kā vārdā mēs to da
rām?Koesvairākar tām iegūšu?
Gribas pajautāt – bet, kad tad Tu
patsmācīsies vārdiņus?Kā Tu ie
mācīsiestekoširunātvairakstīt?

Irlabāslietas,kovarnotāmpa
ņemt,bettāsarīvajadzētuizman
tot radošāk.Mūsdienās pat starp
brīdīarcilvēkunevaruparunāties,
es viņam drīzāk aizsūtīšu īsziņu,
vaikautkomeklēšuinternetā.Kad
tad vēl komunicēt ar cilvēkiem?
Man vajag sociālos tīklus, lai ko
municētu? Ja vairs dzīvē nemāku
komunicēt.Tāir.

Kā ir tie ši ar an gļu va lo du ap
mā cī bu pē dē jā des mit ga dē? Ta
gad an gļu va lo du dzird vi sur. Vai 
ir tā, ka to pē dē jā ga du des mi tā ir 
vieg lāk mā cīt? 

–Tasirmīts.
Mīts? Tie šām?
–Manļotidaudzicilvēkisaka–

Tev tagad ir tik viegli! Bet kāpēc
viegli? Cilvēki grib viegli dzīvot.
Viņivisugribātri!BetvaiTutikpat
ātrivarivaloduiemācīties?Nevari.
Tevirjāpieliekpūles.UnTevtāpat
ir jāpadara taspatsdarbs,kasag
rāk, lai Tu priekšmetu iemācītos.
Filmaspalīdz?Tad,mīļie, ir jautā
jums,kādasfilmasTuskaties.Jano
filmāmgribmācītiesvalodu,jāska
tās tādas, kur patiešām ir bagāta
valoda.

Esnoteiktineteiktu,kamācītir
vieglāk.Jo,teiksim,sarežģītākstrā
dātirartiem,kuriem,visticamāk,
pateicoties tām pašām tehnoloģi
jām,irbagātsvārdukrājums–viņš
ļotiātri tiekaruzdevumiemgalā,
bet viņa klasesbiedri netiek. Tad
man ir jādomā,kāviņusnodarbi
nāt,laimācībuprocessirjēgpilns.
Betdaudzinemaznegribmācīties
padziļinātiunvairākstrādātarse
vi.Taču,eksāmensirjāliekvisiem.
Rezultātustačuvēlaslabus.

Vai ek sā mens an gļu va lo dā pa

liek vieg lāks vai sa rež ģī
tāks?

– Es domāju, ka apmē
ramtādspatskābija. Jaes
dzirdu, ka citos priekšme
tos,lairadītuskaistustatis
tiku,prasībasvailabošanas
nosacījumi tiekmainīti, lai
priekšmetā ir it kā labāks
rezultāts. Angļu valodā tā
nav.

Piebildīšu, ka man ir
priekspartāmskolniecēm,
kurasarteicamāmsekmēm
angļuvalodā irpabeigušas
Valkasģimnāzijuunšobrīdstrādā
Eiropā, Eiropas Komisijas institū
cijās Briselē, Strasbūrā, Luksem
burgā.

Konkrētirunājotparšīmmeite
nēm, viņas jau tad ar mācīšanos
apliecināja, ka vēlas apgūt daudz
vairāk nekā mācību programmā
iekļauts.Tagadirtā–obligātomā
cību programmu apgūs. Bet vai
rāk?Esgribētunoskolēnasajustto,
ka viņam vajag, nevis kādu pie
spiest. Gribētos vairāk iniciatīvas.
Šogadpiedalīsimiesjaunotulkotā
jukonkursā,kasirEiropaslīmeņa
pasākums.Turarīirnepieciešams
treniņš,laivarētulabiiztulkottek
stu.TulkiEiropāirlabiapmaksāti,
kāpēc, laineizvēlētosšoceļu, ja ir
vēlēšanāsunvarēšanatodarīt?

Īpa ši la bi, ja prot di vas vai vai
rāk sveš va lo das...

–Jā,irļotilabi,jairvienavaloda
pamatā un tad var vēl iemācīties
franču,spāņuvaivācu...

Arī ce ļo ša nai ta ču va lo das ap
gu vē tam no zī me, var prak sē pie
lie tot zi nā ša nas?

–Absolūti.Vecākipašiirpriecī
gi, ja ceļojumā kopā ar ģimeni,
bērns var pielietot skolā apgūto
svešvalodu. Ir labi, ja vecāki, paši
zinot svešvalodu, ļauj bērnam iz
paustiesunpielietottopraksē.Vēl
lielāks labums, ko var gūt ceļoju
mos – saprašana par pasauli, cits
redzējumsuntas,kaģeogrāfijanav
grāmata.

Kā ar to sla ve no tei cie nu – kad 
mēs augām, tad tā ne bi ja?

–Es teikšu tā –nupatbūsdivi
gadikopšģimnāzijupabeidzama

na izlaiduma klase, mēs satikā
mies, kad viņi bija pirmā kursa
studenti, jau tadbijasecinājums– 
«kadmēsaugāmtadtānebija».

Dzīvenavkonstanta,tāmainās,
un jebkuramir iespēja teikt–kad
mēsaugām...Jobijacitiapstākļi,ci
tas prasības, un vienmēr tā būs –
kadmēsaugām,bijasavādāk.

Jāsaprot,kapasaulemaināsun
līdzi tai mainās viss apkārtējais,
nenoliedzami. Nevar pieņemt, ka
vecākiatsūtabērnuuzskoluuntur
viņiemvisuiemācīs.Visasabiedrī
baietekmēbērnu,kādsviņšizaugs.
Javiņšredzmelusunnegodīgurī
cībusevapkārt,tadnevarbūttikai
viena vieta, kur viņam stāstīs, ka
visspasaulēirlabi,pareizi,godīgi.
Tadtāarībūs–«runā,runāskolo
tāj,tujaunodzīvesnekonezini».Jo
irjāsaprot,kaviņšrunāunsaprot
to,komājāsrunāvecāki,kādairvi
ņu attieksme. Viņi klausās televi
zoru,radio,viņidzirdunredzto,
kasnotiekuzielas,untadsecinā
jumirodaspaši.

Vai tu pie krī ti, ka Cim zes ide
jas ir ak tu ālas šo brīd? Vai tas bi ja 
sen, un jaun ie šus ar to vairs ne ie
in te re sē si?

– Es domāju, ka jaunieši īpaši
neinteresējas. Kad ir konkrēti pa
sākumi,mēs tosapmeklējam.Do
māju,kaskolāirjāstāstaunjāmāca
par Cimzi. Un tad arī veidojas
priekšstatsparviņaidejām.

Nenoliedzami, Cimze bija ļoti
prasīgs, saviem audzēkņiem visu
neatļāva.Unesdomājujebkurālai
kā,laikoarīneteiktu,laikādubrī
vību negribētu jaunieši, viņiem ir
jāsaprotrobežas.

In ter vi ja ar Val kas ģim nā zi jas an gļu va lo das sko lo tā ju, pirm ās
 Val kas no va da Jā ņa Cim zes bal vas ie gu vē ju In grī du He de mar ku

Ingrīda Hedemarka, saņemot pirmo Valkas 
novada Jāņa Cimzes balvu

Teksts un foto: ZaneBrūvere

Turpinājums 10.lpp.
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Teksts: SandraPilskalne
Foto: SilvaMieze

2014.ga da 14.no vem brī ti ka no
do ti eks plu atā ci jā pār bū vē tie 

ūdens saim nie cī bas in fra struk tū ras 
ele men ti Kār ķu cie mā. 

BūvdarbitikapaveiktiEiropasre
ģionālāsattīstībasfondalīdzfinansē
tāprojekta«Ūdenssaimniecībasattīs
tība Valkas novada Kārķu ciemā, 2.
kārta», Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/
CFLA/121/067 ietvaros, īstenojot teh
niskoprojektu«Ūdenssaimniecībasin
frastruktūras attīstība. Centralizētas
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu,
kanalizācijassūkņustacijasbūvniecība,
notekūdeņuattīrīšanasiekārturekons
trukcijaValkasnovadaKārķuciemā».

Būvdarbus Kārķu ciemā veica SIA
«Vidzemes energoceltnieks», reģ. Nr.
44103008831 saskaņā ar 2014.gada 23.
augustā noslēgtā līguma nosacīju
miem. Tehniskā projekta un autoruz
raudzībuveicaSIA«FirmaL4»reģ.Nr.
40003236001, kas 2013.gadā izstrādāja
tehniskoprojektu,būvuzraudzībuno
drošināja SIA «Geo Consultants» reģ.
Nr.40003340949.

Kopējās projekta «Ūdenssaimniecī
basattīstībaValkasnovadaKārķucie
mā, 2.kārta», Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/AP
IA/CFLA/121/067 attiecināmās iz
maksas ir 381703,62 eiro, no tām
324448,08 eiro finansē Eiropas Reģi
onālāsattīstībasfonds,betatlikušoda
ļusedzfinansējumasaņēmējs–Valkas
novadadome.

Kopumā tika rekonstruēti 949,1 m

ūdensapgādesun717,7mkanalizācijas
tīklu(ieskaitotspiedvadus).Rekonstru
ētastikaarī2kanalizācijaspārsūknē
šanas stacijas un esošās notekūdeņu
attīrīšanasiekārtas.

Projekta īstenošanas gaitā radās fi
nanšu ietaupījums, kas tiks izlietots
ūdensapgādesposmapārbūveigarce
ļuKārķi  Šalderi. SIA«FirmaL4» iz
strādāja tehnisko projektu «Ūdensap
gādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi 
Šaldericeļa».Līgumasumapartehnis
kāprojektaizstrādiunautoruzraudzī
bas veikšanu sastāda 3890 EUR bez
PVN.

28.10.2014 tika noslēgts līgums ar
SIA «Vidzemes energoceltnieks» par
pārbūvesdarbuveikšanu.Būvdarbulī
guma summa sastāda 23466,34 EUR
bez PVN. Būvuzraudzību būvdarbu
laikānodrošinās SIA «Rifs  1/4» reģ.
Nr.40103432775.Būvuzraudzībaslīgu
masummasastāda500EURbezPVN.

Projektamērķisirūdensapgādesun
notekūdeņusavākšanasunattīrīšanas
kvalitātes uzlabošana un ūdenssaim
niecībaspakalpojumupieejamībaspa
plašināšana,nodrošinotkvalitatīvudzī
ves vidi, samazinot vides piesārņoju
mu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sek
mējotūdensresursuunenergoresursu
racionāluizmantošanu.

Pēc informācijas par projekta īste
nošanu lūdzuvērstiesKārķupagasta
pārvaldē («Ausmas», Kārķi, Kārķu
pag., Valkas novads, tālr. 64728020)
vai Valkas novada domes Attīstības
unprojektudaļā(Beverīnasielā3,Val
ka,tālr.64722236).v

EiropasSavienībafinansē
4 [

EIRO PAS SA VIE NĪ BA

Kār ķu cie mā no dots 
eks plu atā ci jā ūdens saim nie cī bas 

in fra struk tū ras ob jekts 

Kar tes pa lī dzēs ori en tē ties 
ap vi dū un vei ci nās tū ris ma 

ob jek tu at pa zīs ta mī bu

PROJEKTU«ŪDENSSAIMNIECĪBASATTĪSTĪBAVALKASNOVADA
KĀRĶUCIEMĀ,2KĀRTA»LĪDZFINANSĒEIROPASSAVIENĪBA.

FINANSĒJUMASAŅĒMĒJSŠĪPROJEKTAIETVAROS
IRVALKASNOVADADOME.

PROJEKTAADMINISTRATĪVĀS,FINANŠUUN
TEHNISKĀSVADĪBASUZRAUDZĪBUNODROŠINA

LRVIDESAIZSARDZĪBASUNREĢIONĀLĀSATTĪSTĪBASMINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēc karšu paviljona atklāšanas, pārgājiena «Pa senču pēdām» dalībnieku 
komanda «Jautrās mājsaimnieces» gatava startamSaskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu

«ParValkasnovadaTeritorijasplānojuma2010.2022.gadamgro
zījumu izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma
apstiprināšanu»(sēdesprotokolsNr.15,14.§)iruzsāktaValkasnovadate
ritorijasplānojuma2010.–2022.gadamgrozījumu izstrādeunapstipri
nātsdarbauzdevumsteritorijasplānojumagrozījumuizstrādei.

Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināts
ValkasnovadadomesizpilddirektorsAivarsCekuls.

Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei ie
sniedzamiValkasnovadadomēBeverīnasielā3,Valkā,Valkasnovadā,
LV–4701četrunedēļulaikānošīpaziņojumapublicēšanasbrīžaoficiāla
jāizdevumā«LatvijasVēstnesis»,fiziskāmpersonāmnorādotsavuvār
du,uzvārdu,personaskodu,adresi,juridiskāmpersonāmnosaukumu,
reģistrācijasnumuru,juridiskoadresi,faktiskoadresi.

ArspēkāesošoValkasnovadateritorijasplānojumu2010.–2022.ga
damvariepazītiesValkasnovadadomesAttīstībasunplānošanasnoda
ļasTeritorijasplānošanasdaļā15.kabinetā,Beverīnasielā3,Valkā,Valkas
novadāvaiValkasnovadadomesmājaslapāinternetāwww.valka.lvv

Šo ru den Kār ķu pa gas tā 
pie Lus triņ dru vas  uz

bū vēts un at klāts kar šu pa vil
jons, ku rā ie vie to tas četr as 
kar tes – ce ļa «Zie me ļu stī ga», 
Val kas no va da, Kār ķu pa gas
ta un Lus tiņ dru vas ta kas kar
tes, kā arī vēl di vas kar tes iz
ga ta vo tas iz vie to ša nai uz 
Val kas un Nauk šē nu no va da 
ro be žas. Dar bi veik ti pro jek
ta «Ie rau gi un ie pa zīs ti kul
tūr vēs tu res pēr les Zie me ļu 
stī gas ce ļa ma lā Kār ķu pa gas
tā» ie tva ros.

 Projektu finansēja ELFLA
fonds(EiropasLauksaimniecī
basfondslaukuattīstībai),līdz
finansējumu nodrošina Valkas
novadadome.Projektakopējās
izmaksas 8446,47 EUR, tajā
skaitā Valkas novada domes
izmaksas2167,77EUR.Projek
ta konkursa rezultātā karšu
paviljonabūvniecībuveicaSIA
«Valkasmeliorācija»,kartesiz
gatavoja, pēc Kārķu pagasta
pārvaldes sagatavotās infor
mācijas,SIA«Karšu izdevnie
cībaJāņasēta».Visainformāci
jair3valodās–latviešu,angļu
un igauņu. Tulkojumu angļu
valodāveicaValkasnovadasa
biedrisko attiecību speciāliste
ZaneBrūvere,igauņuvalodā–
LatvijasIgaunijasinstitūtaspe
ciāliste Laura Gredzens. Kar
tēs informācija par apskates

objektiempapildināta ar inte
resantām un atraktīvām foto
grāfijām. Uz karšu paviljona
jumtairvējarādītājsarlāčafi
gūru,joarīValkasnovadaģer
bonīkāsimbolsirlācis.

Tūrismaattīstībaunkultūr
vēsturiskuvērtībuapzināšana
irviensnoteritorijasilgtspējī
gas attīstībasveicinošiem fak
toriem.Kārķupagastateritori
jā ceļa «Ziemeļu stīga»malās,
kas ir apmēram 20 kilometru
garumā,irļotidaudzapskates
objektu–Kalnjāņgložudižlie
pa, Naglu dižvītols, alpīnista
ImantaZaulastādītakokurin
da, Žīguru dižakmens, Vec
kārķupilspilsdrupas,represē
to piemiņas Pēlēkais akmens,
dižvīruundižsievubirzs,āra
EKOklase,vēsturiskaekspozī
cijaundižvīrudižsievugalds
pagasta informācijas centrā,
Padomjuarmijākritušokārķē
niešupiemiņasplāksne,Kārļa
Ulmaņa un Alfrēda Bērziņa
stādītiekoki,Lustiņdruvasta
ka,JaunkārķumuižasKučiera
namiņšunparkāesošāsdižla
pegles, Soda priede, baznīca,
Strautmaļudižliepa,Liģukro
gadižliepaunvairākicitiob
jekti.Kartespalīdzēsganvie
tējiemiedzīvotājiem,gantūris
tiem iepazīt dabas un kultūr
vēsturiskas vērtības pagastā,
novadāunvisāVidzemē.v

Karšu paviljona informācija palīdz tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem 
iepazīt pagastu, novadu un Vidzemi

Teksts: ZitaLazdāneLaķe
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Trešdien, 29.oktobrī,
Valkas kultūras na

mātikapaziņotičetri«Lat
vijas Mobilā Telefona»
(LMT)projekta «LMTLat
vijai»konkursauzvarētāji.
Pateicoties LMT piešķirta
jam finansējumam, Kārķu
baznīcā tiks izveidota mī
lestības lapene,plānots at
jaunotgājējutiltupārVec
kārķu slūžām, Valkas pil
sētā iekārtos publisko sli
dotavuuntiksrīkotasbez
maksasaktīvāsatpūtasno
darbības.

Apbalvošanasceremoni
jāpiedalījāsValkasnovada
domespriekšsēdētājsVents
Armands Krauklis, LMT
klientu centra «Valmiera»
vadītāja Santa France un
projektafinālisti.

«LMTmērķisirvienmē
rīgaunveiksmīgaattīstība
visosLatvijas reģionos, un
tasnaviespējamsbezaktī
viem un darboties gribo
šiem iedzīvotājiem. Esam
gandarīti, ka Valkas nova
daiedzīvotājiemvarampie
dāvātīstenotsvarīgasidejas
unuzlabotdzīvisavāpilsē
tāunprieks,kaJūsunova
dā dzīvo tik azartiski un
darboties griboši cilvēki,»
sacīja LMT klientu centra
«Valmiera» vadītāja Santa
France.

Projektā «LMTLatvijai»
varēja piedalīties ikviens
Valkas novada iedzīvotājs,
iedzīvotāju grupa, nevals
tiska organizācija vai juri
diskapersonauntāmērķis
ir sniegt iedzīvotājiem ie
spēju īstenot svarīgas un
nozīmīgas ieceres, padarot
sakoptāku vidi, dažādojot

sabiedriskās dzīves aktivi
tātesunveicinot savaspil
sētasizaugsmi.

«Šiskonkursskārtējorei
zipierāda,karezultātsirat
karīgsnopašucilvēkuakti
vitātes.Jasalīdzinošinelie
lie Kārķi spējuši sakoordi
nētunsavāktlieluatbalstī
tāju skaitu, tas ir apsveica
mi.Pārējiemir,komācīties!»
sacījaValkasnovadadomes
priekšsēdētājs Vents Ar
mandsKrauklis.

Pirmajā konkursa kārtā
projektus vērtēja LMT un
pašvaldības žūrija, otrajā
kārtāuzvarētājusunfinan
sējuma saņēmējus noteica
paši iedzīvotāji, balsojot
elektroniskiportālaDelfi.lv
speciāli izveidotajā sadaļā,
aizpildot balsošanas anke
tasValkaspašvaldībasAp
meklētājupieņemšanascen
trāuzvietasunLMTklien
tiem tika sniegta iespēja
balsot arī portālā m.lmt.lv
unarīsziņaspalīdzību.

No saņemtajiem 15 pie
teikumiem iedzīvotājubal
sojumam tika nodoti visi
projekti.Apkopojotelektro
niskounklātienesbalsoju
mu,noteiktičetrikonkursa
uzvarētāji, par kuriem ko
pumānodotasgandrīz1000
balsu.

«LMT Latvijai» uzvarē
jušiečetriprojektiValkā:

1. Ti cī bas, ce rī bas un mī 
les tī bas la pe ne.

Kārķu baznīca ir viena
noskaistākajāmValkasno
vada baznīcām, cilvēku
sauktapar«Laulībubaznī
cu».Projektaietvarospare
dzētsizveidot«Ticības,Ce
rības, Mīlestības lapeni»,

kurā jums pavadīt savas
dzīves nozīmīgākos noti
kumus– laulības,kristības
un iegūtvietu,kursaņemt
mieru,ticību,cerībuunmī
lestību.

Projektaiesniedzējs:Lie
nePieče,Kārķuev.lut.drau
dze.Nepieciešamaisfinan
sējums:2000 eiro.

2. Til ta bū ve pār Vec
kār ķu eze ra slū žām «Sa
vie no sim kras tus, lai ku un 
pa au dzes!»

Plānots atjaunot gājēju
tiltu pārVeckārķu slūžām.
Toizmantovietējieiedzīvo
tāji,laidotosuzaku,pagas
ta centru, autoveikalu un
citās ikdienasgaitās. Ir tei
ciens–šķērsojotnereizine
šķērsotu tiltu, vajag iedo
mātiesvēlēšanosuntāpie
pildīsies. Redzot tilta kon
strukcijas, viesi bieži attu
ras no tā šķērsošanas. Lai

sapņipiepildās!
Projekta iesniedzējs: Pē

terisPētersons.Nepiecieša
mais finansējums: 1614,50 
eiro.

3. Val kas pil sē tas pub
lis kās sli do ta vas lab ie kār
to ša na.

Mērķis – pludmales vo
lejbola centra «Valka» pār
veidošana ziemas periodā
parValkas pilsētas publis
ko slidotavu.Slidotavuva
rēs izmantot visu vecumu
cilvēki, arī sportisti bez
maksas.Valkasģimnāzijas
unpamatskolasskolēniva
rēsgūtjaunasiemaņas,mā
cotiesslidotsportastundās.
Plānots,kaslidotavadarbo
sieslīdzpat22.00vakarā,jo
tābūsizgaismota.

Projektaiesniedzējs:Bied
rība «Atbalsts Valkai» Ne
pieciešamais finansējums:

2000 eiro.
4. Ve se li un dar bī gi cil

vē ki – no va da at balsts.
Bezmaksasaktīvāsatpū

tas nodarbības – Zumbas
treniņi, kurdeja apvienota
ar veselīgiem vingrināju
miem. Nodarbībās nodar
binātasvisasmuskuļugru
pas,vienlaicīgiprātamspē
jot atpūsties. Pastāvīgi ap
meklējot nodarbības, uzla
bojas kustību koordinācija,
samazinās sirds un asins
vadu,kauluunlocītavusli
mības.

Projektaiesniedzējs:Lau
raGredzens,Biedrība«Lat
vijas – Igaunijas institūts».
Nepieciešamais finansē
jums:1947,67 eiro.

Plašāka informācija par
«LMT Latvijai» pieejama
šeit: http://www.delfi.lv/
novados/lmtlatvijai/v

Val kas no va dā tiks re ali zē ti čet ri 
ie dzī vo tā jiem no zī mī gi pro jek ti
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Sadarbībā ar LMT Valkas novadā realizēs četrus iedzīvotājiem nozīmīgus projektus

Pēc 10 ga du pār trau ku ma nā
kam gad ok tob rī Val kā vē

rie nī gi no tiks Vis pa sau les val cē
nie šu sa iets. Uz Valku aicinām 
visus valcēniešus no tuvienes un 
tālienes.

Pē dē jo reiz val cē nie šu sa iets 
no ri si nā jās tā la jā 2005.ga dā. Pir
mo sa ie tu rī ko ja 2003.ga dā pēc 
paš val dī bas va dī tā ja Ven ta Ar
man da Krauk ļa ie ro si nā ju ma.

«Pirmie pasākumi bija vairāk
domāti, laiuzValkuatbrauktutie
valcēnieši,kuribijaspiestipamest
Latviju2.pasauleskarabeigās»,pa
stāstīja Vents Armands Krauklis.

«Mēs, protams, ar prieku viņus
gaidīsim,tačuirskaidrs,kalaiksir
nežēlīgs,untāduirpalicisļotimaz.
Mēs ļoti gaidītu viņu pēcnācējus
un tos, kas devušies projāmneat
karībasgados,untāduirārkārtīgi
daudz.JokatrsnoviņiemirValkas
daļa, lai arī atrodas kaut kur ci
tur».

Plānots,kanākamgadvalcēnie
šinovisiempasauleskontinentiem
tiksies 2. – 3. oktobrī, kad pilsētā
plašiatzīmēsarīValkasģimnāzijas
95.gadu jubileju. «Mēs vēlamies
gan atjaunot kontaktus, gan ļaut
viņiemsatiktiesunapskatīties,kas
ValkāirnoticisunkāValkaattīstās
un,protams,arīdzirdētviņuiero
sinājumus,varbūtveidotkāduko

pīgu projektu», cerīgs ir domes
priekšsēdētājs.

2.oktobrī ģimnāzijas kolektīvs
pateiksiesvisiem,kuripalīdzējuši
mācībuiestādeilaikugriežos.Nak
tīnotikslāpugājiensnoģimnāzijas
uz Lugažu ev.lut. baznīcu, piemi
notģimnāzistus,kuriuzdrīkstējās
pretotiespadomjuiekārtai.1940.ga
da 1.septembrī, spītējot aizliegu
mam, trīs zēni devās uz Lugažu
baznīcu, lai svētītu jauno mācību
gadu.«Mēsdemonstratīvinolikām
savasskolascepuresrindāuzpalo
dzesunpiedalījāmiesdievkalpoju
mā», atmiņās rakstījis valcēnietis
noLielbritānijasImantsValtersBēr
ziņš.Šogadpēcvairākiemgadiem
absolventu galvas atkal rotās vēs

turiskāsģimnāzijascepurītes.
3.oktobrīpilsētānorisināsies1.Pa

saulesvalcēniešuforums,Seminā
raielassvētki,savukārtvakarpusē
izskanēs krāšņs koncerts «Valcē
niešiValkai»un,protams,balle.

«Katrāziņā,pirmkārt,tieirsvēt
ki, otrkārt tas ir kopīgs patīkams
darbs. Un, protams, ģimnāzija ir
vienojošsfaktors,jolielākādaļašo
valcēniešu irmācījušiesģimnāzijā
vaitoabsolvējušiuntāsbūtībāir
divasnesaraujamisaistītaslietas–
Valkas ģimnāzijas audzēkņu sali
dojumsunVispasaulesvalcēniešu
saiets»,atklājValkasnovadadomes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis.v

Nā kam gad Val kā no tiks 
Vis pa sau les val cē nie šu sa iets

Teksts: ZaneBrūvere
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Valkasnovadadomē

2014.gada 30.ok tob ra do mes sē dē 
pie ņem tie lē mu mi

[
•	 Apstiprinātsaistošosnoteiku
mus Nr.18 «Grozījumi Valkas
novadadomes2012.gada29.no
vembra saistošajos noteikumos
Nr.22 «Par sociālās palīdzības
pabalstupiešķiršanuValkasno
vadapašvaldībā». Saistošosno
teikumusNr.18«GrozījumiVal
kas novada domes 2012.gada
29.novembra saistošajos notei
kumosNr.22«Parsociālāspalī
dzībaspabalstupiešķiršanuVal
kas novada pašvaldībā»» triju
dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidānosūtītVidesaizsar
dzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
•	 Apstiprinātsaistošosnoteiku
mus Nr.19 «Grozījumi Valkas
novadadomes2012.gada29.no
vembra saistošajos noteikumos
Nr.23 «Dzīvokļa (mājokļa) pa
balsts Valkas novada pašvaldī
bā»».SaistošosnoteikumusNr.19
«Grozījumi Valkas novada do
mes2012.gada29.novembrasais
tošajos noteikumosNr.23 «Dzī
vokļa (mājokļa)pabalstsValkas
novadapašvaldībā»»trijudienu
laikā pēc parakstīšanas rakst
veidānosūtītVidesaizsardzības
un reģionālās attīstības minis
trijai.
•	 Apstiprināt nolikumu Nr. 21
«Par grāmatvedības uzskaites
kārtošanu un budžeta plānoša
nuValkasnovadadomē».
•	 Apstiprināt Nolikumu Nr.22
«Par inventarizāciju veikšanu
Valkas novada domes iestādēs
unnodaļās».
•	 ApstiprinātnoteikumusNr.13
«ParValkasnovadapašvaldības
darbiniekunovērtēšanu».
•	 Apstiprināt sabiedrības ar ie
robežotu atbildību «VALKAS
PILSĒTASTIRGUS»slēgumafi
nanšu pārskatu un mantas sa
dalesplānu.
•	 Apstiprinātsaistošosnoteiku
mus Nr.20 «Grozījumi Valkas
novadadomes2009.gada30.jūli
ja saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkasnovadapašvaldībasno
likums»».Saistošosnoteikumus
Nr.20«GrozījumiValkasnovada
domes2009.gada30.jūlijasaisto
šajos noteikumos Nr.1 «Valkas
novada pašvaldības nolikums»
trijudienulaikāpēcparakstīša
nasrakstveidānosūtītVidesaiz
sardzības un reģionālās attīstī
basministrijai.
•	 UzsāktValkasnovadateritori
jas plānojuma 2010. – 2022.ga
damgrozījumuizstrādi.
•	 UzdotSIA«ValkasNamsaim
nieks» sadarbībā ar Valkas no
vada domi sagatavot projekta
pieteikumu«Siltumenerģijaspār
vadesunsadalessistēmasener

goefektivitātes paaugstināšana
Valkas pilsētā – siltumtīklu sa
vienojuma izbūve līdz Domes
bulvāra 3 katlu mājai» un ie
sniegtLatvijasInvestīcijuunat
tīstībasaģentūrādarbībasprog
rammā: «Infrastruktūra un pa
kalpojumi» papildinājuma 3.5.
prioritātes «Vides infrastruktū
rasunvideidraudzīgasenerģē
tikas veicināšana» 3.5.2.pasā 
kuma «Enerģētika» 3.5.2.1.ak 
tivitātes«Pasākumisiltumapgā
dessistēmuefektivitātespaaug
stināšanai» 3.5.2.1.1. apakšakti
vitātes «Pasākumi centralizētās
siltumapgādessistēmuefektivi
tātespaaugstināšanai»(6.kārta).
•	 Apstiprinātsaistošosnoteiku
mus Nr.21 «Grozījumi Valkas
novadadomes2011.gada31.mar
ta saistošajosnoteikumosNr.13
«Kapsētu uzturēšanas un iz
mantošanasnoteikumi». Saisto
šosnoteikumusNr.21«Grozīju
mi Valkas novada domes 2011.
gada31.martasaistošajosnotei
kumos Nr.13 «Kapsētu uzturē
šanasunizmantošanasnoteiku
mi» trijudienulaikāpēcparaks
tīšanasrakstveidānosūtītVides
aizsardzībasunreģionālāsattīs
tībasministrijai.
•	 ApstiprinātnoteikumusNr.14
«Transportlīdzekļa izmantoša
nasunizdevumuuzskaiteskār
tībaValkasnovadadomē».
•	 PiešķirtEUR300sportabied
rības«Dārta»dalībaibadminto
na sacensībās 2014.gada 2.pus
gadā.
•	 IzdarītValkasnovadadomes
2012.gada 27.septembra noliku
mā Nr.9 «Valkas novada ģime
nesatbalstacentra«Saulīte»no
likums»šādugrozījumu:
Papildināt nolikumu ar 1.5.

punktušādāredakcijā:«1.5.At
balstacentradarbībasmērķisir
motivētbērnusunjauniešuspo
zitīvai attieksmei pret dzīvi un
personisko attīstību, mācīt lab
vēlīgusavstarpējosaskarsmiun
sadarbību, veicināt pozitīvas
dzīvespieredzesuzkrāšanu,tā
dējādisagatavotpatstāvīgaidzī
veinākotnē.»
•	 IzdarītgrozījumusValkasno
vada domes 2009.gada 26.no
vembra Noteikumos Nr.2 «Val
kas novada Centrālās bibliotē
kaslietošanasnoteikumi»:
Izteikt18.punktušādāredak

cijā: «Bibliotēkā saņemtie izde
vumi lietotājam jānodod līdz
Bibliotēkas noteiktajam termi
ņam.Toiespējamspagarināt, ja
saņemtos izdevumus nepiepra
sacitilietotāji. Jalietotājstermi
ņu nepagarina, neatsaucas uz
bibliotēkas vadītāja mutisku,
rakstiskuvaitelefoniskuatgādi

nājumu,irparādnieksbibliotēkā
3mēnešusunvairāk,turpmākai
bibliotēkaspakalpojumuizman
tošanai tiek uz laiku piemēroti
ierobežojumi(nesaņemtiespied
darbus; saņemt tikai 1 iespied
darbu vienā apmeklējuma rei
zē).
Izteikt35.punktušādāredak

cijā: «Kavējumanaudubibliotē
kavaraprēķināt,ņemotvērāiz
sniegtā dokumenta pieprasīju
mapakāpi–0,01EURparkatru
nokavētudienu».
•	 IzdarītgrozījumusValkasno
vada domes 2009.gada 26.no
vembraNoteikumosNr.3«Val
kas novada Ērģemes pagasta
bibliotēkas lietošanas noteiku
mi», Noteikumos Nr.4 «Valkas
novadaĒrģemespagastaOmu
ļu bibliotēkas lietošanas notei
kumi», 2009.gada 26.novembra
NoteikumosNr.5«Valkasnova
daĒrģemespagastaTurnasbib
liotēkas lietošanas noteikumi»,
2009.gada 26.novembra Notei
kumos Nr.6 «Valkas novada
ValkaspagastaSēļubibliotēkas
lietošanasnoteikumi», 2009.ga
da 26.novembra Noteikumos
Nr.7«ValkasnovadaValkaspa
gasta Lugažu bibliotēkas lieto
šanas noteikumi», 2009.gada
26.novembra Noteikumos Nr.8
«Valkas novada Zvārtavas pa
gastabibliotēkaslietošanasno
teikumi», 2009.gada 26.novem
bra Noteikumos Nr.9 «Valkas
novadaVijciemapagasta bibli
otēkas lietošanas noteikumi»,
2009.gada 26.novembra Notei
kumos Nr.10 «Valkas novada
Kārķupagastabibliotēkaslieto
šanasnoteikumi»:
Izteikt 18. punktu šādā re

dakcijā: «Bibliotēkā saņemtie
izdevumi lietotājam jānodod
līdzBibliotēkasnoteiktajamter
miņam.Toiespējamspagarināt,
ja saņemtos izdevumus nepie
prasa citi lietotāji. Ja lietotājs
termiņu nepagarina, neatsau
casuzbibliotēkasvadītājamu
tisku, rakstiskuvai telefonisku
atgādinājumu, ir parādnieks
bibliotēkā3mēnešusunvairāk,
turpmākaibibliotēkaspakalpo
jumuizmantošanai tiekuz lai
kupiemērotiierobežojumi(ne
saņemt iespieddarbus; saņemt
tikai 1 iespieddarbu vienā ap
meklējumareizē).
Izteikt35.punktušādāredak

cijā: «Kavējumanaudubibliotē
kavaraprēķināt,ņemotvērāiz
sniegtā dokumenta pieprasīju
mapakāpi–0,01EURparkatru
nokavētudienu».
•	 Apstiprināt Valkas novada
pagastu8bibliotēku–Ērģemes
pagastabibliotēkas,Ērģemespa
gasta Omuļu bibliotēkas, Ērģe

mespagastaTurnasbibliotēkas,
ValkaspagastaSēļubibliotēkas,
ValkaspagastaLugažubibliotē
kas,Zvārtavaspagastabibliotē
kas, Vijciema pagasta bibliotē
kas, Kārķu pagasta bibliotēkas
maksaspakalpojumusjaunāre
dakcijā.
•	 PiešķirtValkasnovadastipen
dijasLī gai Lā cei,Sa ni tai Cip ru
sei,Ma da rai Lār ma nei unBai
bai Kar po vai.
•	 Ziemassvētkos ar saldumu
paciņām sveikt Valkas novada
bērnus līdz 16 gadu vecumam
unpensionārusno70gaduve
cuma.
•	 Apbalvot ar Valkas novada
domesAt zi nī bas rakstu:
1.1. Na tā li ju VE SE LO VU, sēt
niece –par ilg ga dī gu un ap zi
nī gu sa vu pie nā ku mu pil dī ša
nu;
1.2. Dzin tru PAN DA LO NI,pen
sionāre–par lie lo ie gul dī ju mu 
un ne sa vtī go dar bu Ēr ģe mes 
pa gas ta la bā sa vā dar ba un dzī
ves lai kā;
1.3. Vel tu KU RAT ŅI KU, Kārķu
tautas nama senioru ansambļa
«Baltie taureņi» vadītāja – par 
mū ža ie gul dī ju mu kul tū ras 
dar bā un ak tī vu un paš aiz lie
dzī gu dar bu va dot se ni oru an
sam bli «Bal tie tau re ņi»;
1.4. Inā ru PA KAL NI, Z/S «Pie
kalnes» īpašniece, ilggadēja ag
ronome, sertificētu kartupeļu
šķirņusēkluaudzētāja–par ie
gul dī ju mu Val kas no va da at
tīs tī bā;
1.5. Li li tu KAL NI ŅU, pastniece
– par ilg ga dī gu un paš aiz lie
dzī gu dar bu Zvār ta vas pa gas ta 
ie dzī vo tā ju la bā;
1.6. Na dež du MO ŽA RO VU, 
Valkaspamatskolasdirektore–
par no zī mī gu ie gul dī ju mu iz
glī tī bas at tīs tī bā Val kas no va
dā;
1.7. An dri SU LAI NI, Valkas
meliorācijas būvorganizācijas
inženierishidrotehniķis – par 
ilg ga dī gu un priekš zī mī gu 
dar bu Val kas no va da me li orā
ci jas un ūdens saim nie cī bas no
za rē;
1.8. Dai gu SO LO VEI KO, Valkas
Mākslas skolas direktora viet
niecemācībudarbā–par ilg ga
dī gu un ak tī vu dar bu kul tūr iz
glī tī bā un kul tūr vi des vei do ša
nā;
1.9. Vil ni VE HI, Ērģemespagas
taZ/S«Purmaļi»īpašnieks–par 
sa bied ris ki no zī mī gu vei ku mu 
Val kas no va da un tā ie dzī vo tā
ju la bā;
1.10. Mu dī ti ARO NI, pensionāre
–par ie gul dī ju mu Val kas pil sē
tas un no va da sa kop ša nā. v
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Plānots mainīt ka pu 
svēt ku no ri ses da tu mus

7Valkasnovadadomē

Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li
Valkasnovadadomeatgādina,ka17.novembrisbijapē

dējais samaksas termiņšnekustamā īpašumanodoklim,
par2014.gadu.
Pamatojotiesuzlikuma«Parnodokļiemunnodevām»

29.panta otro daļu: Par maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda–no laikānenomaksātāparāda0,05procentipar
katrunokavētodienu.
Jaturpmākvēlatiesdažasdienaspirmsnekustamāīpa

šuma nodokļa apmaksas termiņa saņemt atgādinājumu
savāepastāvaimobilajātālrunī,nepieciešamspieteikties
portālā www.epakalpojumi.lv vai iesniegt iesniegumu
Valkasnovadadomē,norādotsavuepastuvaimobilātāl
ruņanumuru.

D. Za lu žin ska,
Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa ad mi nis tra to re

Nr.
p.k. Pakalpojumaveids Mērvienība Cenabez

PVN,EUR
PVN,
EUR

Kopā
EUR

Krāsainā druka, kopija

1 A4lapaaraizpildījumu100% 1lpp 0,56 0,12 0,68

2 A5lapaaraizpildījumu100% 1lpp 0,28 0,06 0,34

3 A4lapaaraizpildījumu75% 1lpp 0,42 0,09 0,51

4 A5lapaaraizpildījumu75% 1lpp 0,22 0,05 0,27

5 A4lapaaraizpildījumu50% 1lpp 0,28 0,06 0,34

6 A5lapaaraizpildījumu50% 1lpp 0,15 0,03 0,18

7 A4lapaaraizpildījumu25% 1lpp 0,14 0,03 0,17

8 A5lapaaraizpildījumu25% 1lpp 0,08 0,02 0,10

9 A4lapaaraizpildījumu5%
(tekstadokuments) 1lpp 0,03 0,01 0,04

10 A5lapaaraizpildījumu5%
(tekstadokuments) 1lpp 0,02 0,01 0,03

Melnbaltā druka, kopija

11 A3lapaaraizpildījumu100% 1lpp 1,02 0,21 1,23

12 A4lapaaraizpildījumu100% 1lpp 0,37 0,08 0,45

13 A5lapaaraizpildījumu100% 1lpp 0,19 0,04 0,23

14 A3lapaaraizpildījumu75% 1lpp 0,77 0,16 0,93

15 A4lapaaraizpildījumu75% 1lpp 0,28 0,06 0,34

16 A5lapaaraizpildījumu75% 1lpp 0,14 0,03 0,17

17 A3lapaaraizpildījumu50% 1lpp 0,52 0,11 0,63

18 A4lapaaraizpildījumu50% 1lpp 0,19 0,04 0,23

19 A5lapaaraizpildījumu50% 1lpp 0,10 0,02 0,12

20 A3lapaaraizpildījumu25% 1lpp 0,27 0,06 0,33

21 A4lapaaraizpildījumu25% 1lpp 0,10 0,02 0,12

22 A5lapaaraizpildījumu25% 1lpp 0,05 0,01 0,06

23 A3lapaaraizpildījumu5%
(tekstadokuments) 1lpp 0,07 0,01 0,08

24 A4lapaaraizpildījumu5%
(tekstadokuments) 1lpp 0,02 0,01 0,03

25 A5lapaaraizpildījumu5%(
tekstadokuments) 1lpp 1,02 0,01 0,03

Pielikums 2014.gada 30.ok tob ra do mes sē dē 
pie ņem tajiem lē mu miem

 Val kas no va da pa gas tu 8 bib li otē ku – Ēr ģe mes pa gas ta 
bib li otē kas, Ēr ģe mes pa gas ta Omu ļu bib li otē kas, Ēr ģe mes 

pa gas ta Tur nas bib li otē kas, Val kas pa gas ta Sē ļu bib li otē kas, 
Val kas pa gas ta Lu ga žu bib li otē kas, Zvār ta vas pa gas ta 

bib li otē kas, Vij cie ma pa gas ta bib li otē kas, Kār ķu pa gas ta 
bib li otē kas mak sas pa kal po ju mu cenas

[

Oktobra Valkas novada
domes sēdē deputāti

nolēma apstiprināt grozīju
musKapsētuuzturēšanasun
izmantošanas noteikumos,
kas paredzēs izmaiņas kapu
svētkunorisesdatumos.
Plānots, ka turpmāk Val

kaspilsētasCimzesunMeža
kapos, kā arīValkas pagasta
Stoķu kapos kapu svētki no
tiks augustapirmajā sestdie
nā, savukārt Vijciema kapos
–augustaotrajāsestdienā.
Iepazīstoties ar kapusvēt

ku norises laikiem apkārtējo
novadukapos,speciālistikon
statēja, kakapusvētki augus
ta pirmajā svētdienā notiek
Alūksnes, Strenču, Rūjienas,
Palsmaneskapos, savukārt –
augusta trešajā svētdienā

Gaujienaska
pos. Kapu
svētkudienās
parastinotiek
arīcitipublis
ki pasākumi,
tāpēc lai iz
vairītosnopa
sākumu pār
klāšanās, ne
p ie c ie šams
mainīt datumus, lai mirušo
piederīgie varētu apmeklēt
vairākuskapusvētkus.
«Datumi tiek mainīti, lai

cilvēkiem būtu ērtāks kapu
svētku apmeklējums. Tā kā
arvien vairāk cilvēku dzīvo
ārpus novada, daudz ērtāk
tosapmeklētirsestdienā,ne
vis svētdienā», skaidronova
dadomespriekšsēdētājsVents
ArmandsKrauklis.v

Teksts: ZaneBrūvere

Ir aizvadīta Lauku balle, kur
tika sumināti arī konkursa

«Sakoptākādzīvesundarbavieta
2014»dalībniekiunlaureāti.Šogad
vērtēšana bija nedaudz atšķirīga,
tačunemainīgskritērijsir–sakop
tība,jotiešisakoptībairkatraskār
tīgas sētas pamatā. Apskatītajos
objektos komisija pamanīja kādu
kopīgu iezīmi – skaisti padarītu
darbu,kasdaudzviet irvērtējams
jaukālietišķāmāksla.Kārtīgisaim
nieki pat  ikdienišķus darbus var
padarītizcili.Dažipiemēri:perfek
ti nopļauts zāliens reizi trijās die
nās, malka sakrauta ideāli taisnā
paralēlskaldnī,regulāricirptusku
jeņugrupas,akmeņumūrasienaar
metālkaluma mežģīnēm, guļbūve
sunim, labierīcību namiņš un šo
uzskaitījumu varētu turpināt vēl
unvēl.Betskaistākais–tasvissir
šeit – Valkas novadā. Šogad visi

dalībniekidāvanānodomessaņē
maielūgumudivāmpersonāmuz
ekskursiju pavasarī pa Vidzemes
dārziem. Plānotais galapunkts ir
Kalsnavas arborētums, citi apska
tes objekti tiks precizēti, tāpat arī
datumsunlaiks.

Piešķirtas vairākas balvas par
īpašiemsasniegumiemunrisināju
miem:
–  par Lat vi jas pe lē kā ak mens go
di nā ša nu – Kār ķu pa gas ta «Le jas
šau ju» saim nie kus Aiva ru un 
Aus mu So kus;
– par drau dzī gu kop saim nie ko ša
nu – Kār ķu pa gas ta lab ie kār to tās 
mā jas Nr.6 ie dzī vo tā jiem (mā jas 
ve cā kā Ive ta Blan ka);
– par bēr nu ra dīt prie ku pa gal mā 
– brīv da bas māk slas dar bnī ca Ēr
ģe mes pa gas ta «Prie du lā jos», 
saim nie kam Ri har dam Zun dem;
– par ko ka kā ma te ri āla ie kļau ša
nu aina vā un iz ci lo «sird smā ji ņu» 

– Val kas pil sē tas 
Smil šu 8A, lie tiš ķās 
māk slas dar bu meis
ta ram Aiga ram Sī
kam;
– par dārz ko pī bas 
meis ta rī bu – Ēr ģe
mes pa gas ta «Tru cu» 
ap jo mī go pu ķu dob
ju un cir pto sku je ņu 
saim nie cei In grī dai 
Vo ikai;
– par kā da Lat vi jas 
stū rī ša sa kop ša nu – 
Kār ķu pa gas ta at dzi mu šo «Pum
pu ru» saim nie kiem Na tā li jai un 
Iva nam So ka čiem;
– par lat vis ko dar ba ti ku mu – 
Zvār ta vas pa gas ta «Mie ri ņu» vi
dei ie de rī gās sē tas saim nie kiem 
Il gai Ha ri jam Ro že kiem;
– par per fek ci onis mu dar bā – 
Ro me o Va na gu – pre cī zā mal kas 
krā vu ma vei do tā ju Val kas pa

gas ta «Sau le 2».
Piešķirtidivikonkursalaureāta

tituli unbalvāsgodaplāksnesun
dāvanukartesEUR100vērtībā:
– par sa kop tā ko ra žo ša nas ob jek
tu – Val kas pa gas ta «Kal nie šiem» 
(Dai nas An žes ģi me ne);
– par sa kop tā ko lau ku sē tu – Ēr
ģe mes pa gas ta «Pur vkal niem» 
(īpaš nie ce An ta Bēr zi ņa). v

Go di nā ti sa kop tā ko īpa šu mu lau re āti
Teksts: AijaJurjāne



 Nr. 61 2014.gada 28.novembrī88

Val kas no va da «Spor ta lau re āts - 2014»
NO LI KUMS

1. Vis pār īgie no tei ku mi
1.1.Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek pie
šķirta nominācija Valkas novada «Sporta
laureāts2014»(turpmāktekstā–Nomināci
ja);
1.2.NominācijatiekpiešķirtaValkasnovada
labākajiemsportistiem,treneriemunsporta
klubiem;
1.3.Konkursu organizē Valkas novada do
me;
1.4.Vērtēšanai tiek izvirzīti Valkas novada
iedzīvotājino12gaduvecuma(arī tie,kuri
startējuši citu novadu komandās), kas pār
stāvēja Valkas novada komandas un iestā
des, par sportiskajiem sasniegumiem laika
posmāno2014.gada1.janvāralīdz2014.gada
31.decembrim. Laureātu anketas iesniedz
līdz2014.gada30.novembrim,dalībniekiem,
kas atbilstošus rezultātus uzrāda laikā no
2014.gada 1.decembra līdz 31.decembrim,
anketasjāiesniedz3dienaspēcsacensībām.
Atsevišķiatzīmētitikssportistilīdz12gadu
vecumam,kasizpildījušizemākminētosno
sacījumus,kāarīaktīvākieTautassportada
lībnieki (SEBMTBsacensībuvisiposmiun
tml.).
1.5.Kandidātusnominācijāmizvirzasabied
rībaspārstāvji,sportaklubi,sportaskolaun
pašvaldības,aizpildotlaureātaanketu,norā
dot informācijasavotudatupareizībaspār
baudei.
1.6.Lēmumu par nominācijas piešķiršanu
pieņemkomisija3cilvēkusastāvā:veterānu
sportapārstāveNadeždaBlūma;sportaspe
ciālistsMārisKoops;sportaskolasdirektore
MudīteGerke.
1.7.Nominācijuapbalvošananotiks2015.ga

da10.janvārīValkaspilsētaskultūrasnama
Lielajāzālēplkst.19.00.Ierašanāsuzpasāku
musvinīgāapģērbā.

2. Spor ta lau re āta kri tē ri ji
2.1.Individuālajos sporta veidos sportistiem
untreneriem(jatreneraaudzēkņiizpildījuši
vienunozemākminētajiemkritērijiem):
2.1.1. Olimpiskospēļudalībniekiem;
2.1.2. Pasaules,Eiropasčempionātu,Pasau
les,Eiropasjunioruunjauniešučempionātu,
PasaulesunEiropaskausaizcīņasetapuun
kārtu,PasaulesunEiropasjunioruunjau
niešukausa izcīņasetapuunkārtu,Pasau
les,Eiropasjaunatnesolimpiādes1.–12.vie
tuieguvējiem;
2.1.3. Baltijasvalstučempionātu(arījaunat
nes)1.–6.vietuieguvējiem;
2.1.4. Latvijasčempionātu,LatvijasOlimpi
ādes1.–3.vietuieguvējiem;
2.1.5. LatvijasUniversiāde,Latvijasstuden
tumeistarsacīkšu1.–3.vietuieguvējiem;
2.1.6. Latvijas jaunatnesčempionātu,Latvi
jasJaunatnesOlimpiādes1.–3.vietuieguvē
jiem,Latvijasskolēnusportaspēlesunspar
takiāde;
2.1.7. PasaulesunEiropasčempionātuvete
rāniem,Pasaulessportaspēļuveterāniem1.
–6.vietuieguvējiem,Latvijassportaveterā
nusavienībassportaspēļuvaičempionātu1.
–3.vietuieguvējiem;atsevišķiizvērtēsstarp
tautiskosacensību1.–3.vietuieguvējus;
2.1.8. Sportistiem, kuri izpildījuši I sporta
klases, sporta meistara kandidāta, sporta
meistarautt.normatīvu;
2.1.9. Ministriju pakļautības sacensību uz
varētāji;

2.2.Komandu sporta veidiem un komandu
sporta veidu treneri (ja komanda izpildījusi
vienunozemākminētajiemkritērijiem):
2.2.1. Latvijasčempionātu1.–3.vietu iegu
vēju komandu, Latvijas Olimpiādes 1. – 3.
vietu ieguvējiemvaiLatvijas čempionātam
pielīdzinātassacensības;
2.2.2. LatvijasjaunatnesmeistarsacīkšuLat
vijasJaunatnesOlimpiādes1.–3.vietuiegu
vējukomandu;
2.2.3. Individuālus sportistus komandu
sportaveidos,kuristartējušiLatvijasizlases
sastāvā un izcīnījuši 1. – 12.vietu Pasaules,
Eiropasčempionātos,Pasaules,Eiropasjuni
oruunjauniešučempionātosvai1.–3.vietu
starptautiskajosturnīros;
2.2.4. Komandas,kas līgassacensībās iegu
vušas1.–3.vietu;
2.2.5. LatvijasUniversiādes,Latvijasstuden
tumeistarsacīkšu1.–3.vietuieguvējiem;
2.2.6.Ministriju pakļautības sacensību uz
varētāji;
2.2.7. Labākā novada sporta komanda (ko
mandassūtasacensīburezultātusizvērtēša
nai,piedalāsarīskolniekukomandas);
2.2.8. Florbola komandas «Valka», futbola
komandas «Valka», volejbola komandas
«Valka» un hokeja komandas «Vijciems»
vērtīgākaisspēlētājs(iesūtaattiecīgokoman
duklubupārstāvji);
2.2.9. Sporta deju klubu labākais dejotāju
pāris(iesūtaklubupārstāvji).
2.3.Par mūža ieguldījumu Valkas novada
sportaattīstībā.
Anketassūtītuzepastu:sports@valka.lv
K.Karolemob.tel.25771165;
M.Koopsmob.tel.29424580v

Sportā[

Gadsirgandrīzkāpa
skrējisnemanot,aici

not izvērtēt padarītos dar
bus, tādēļ kā ikkatru gadu,
Valkasnovadadomeorgani
zēparnujautradīcijukļuvu
šo Valkas novada «Sporta
laureāts–2014».

Saskaņāarpasākumano
likumu, vērtēšanai tiek iz
virzīti Valkas novada iedzī
votāji no 12 gadu vecuma
(arī tie, kuri startējuši citu
novadukomandās),kaspār
stāvēja Valkas novada ko
mandas un iestādes, par
sportiskajiemsasniegumiem
laika posmā no 2014.gada
1.janvāra līdz 2014.gada 31.
decembrim. Atsevišķi atzī
mētitikssportistilīdz12ga
duvecumam,kasizpildījuši
pasākuma nolikumā minē
tosnosacījumus,kāarīaktī
vākieTautassportadalībnie
ki.

Pasākums tiek rīkots ar
mērķi noskaidrot un apbal
votgadalabākosValkasno
vada sportistus, sportadar
biniekus un aktīvistus, in
formēt sabiedrību par spor
tiskajiem pasākumiem un

motivēt sportistus treniņu
darbamunnākamajiemstar
tiemsacensībās.

Kandidātus nominācijām
var izvirzīt sabiedrībaspār
stāvji, sporta klubi, sporta
skolaunpašvaldības,aizpil
dotlaureātaanketuunnorā
dotinformācijasavotu,datu
pareizībaspārbaudei.Lēmu
muparnominācijaspiešķir
šanupieņemskomisija3cil
vēkusastāvā:veterānuspor
tapārstāveNadeždaBlūma,
sporta speciālists Valkā –
MārisKoopsunBērnu–jau
natnessportaskolasdirekto
reMudīteGerke.

Ieteikumusunaizpildītās
laureātuanketasvariesniegt
līdz 2014. gada 30. novem
brim, atverot http://valka.
lv/sportapasakumurezul
tati/pasākumanolikumāie
kļautoanketuunnosūtotuz
epastu:sports@valka.lv.

Nomināciju apbalvošana
notiks 2015.gada 10.janvārī
plkst. 19.00 Valkas pilsētas
kultūrasnamaLielajāzālē.

Ierašanāspasākumanori
ses vietā svinīgā apģērbā,
līdziņemot«groziņus».v

Teksts: KristīneKarole, Valkas novada domes IKSJ nodaļas 
Sporta un jaunatnes daļas vadītāja

No tiks ik ga dē jais Val kas 
no va da «Spor ta lau re āts – 2014»

2014.gada 21.novembrī Valgas
dzelzceļastacijānotikaIgaunijas

LatvijasProgrammaspārsēšanāssvi
nībaspargodu2007.–2013.gadaprog
rammēšanasperiodanoslēgumamun
jaunāsākumam,ungrāmatas«Igauni
jasLatvijasstāsti»prezentācija.Pasā
kumāpiedalījāsIgaunijasIekšlietumi
nistrsHannoPevkurunLatvijasVides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārais sekretārs
EdgarsTavars.

Valkas novada domes priekšsēdē
tājsVentsArmandsKrauklisunValgas
pilsētasmērsKalevsHarksprezentēja
mūsu pilsētām nozīmīgo stratēģisko
projektuLatvijas–Igaunijaspārrobežu
sadarbībasprogrammai2014–2020.ga
dam «Valgas – Valkas dvīņu pilsētas
centra attīstība» (Valga – Valka Twin
CityCentreDevelopment),kurāplāno
tassekojošasaktivitātes:

1)AttīstītLatvijas–Igaunijasrobe
žukāvienotupilsētassirdiarkopīgu
centrālolaukumu,gājējuielu(Sõpruse
unRaiņaielas,laisavienotuValkasun
Valgas luterāņubaznīcām)unmoder
nukinoteātri.Plānotāatrašanāsvieta:
ValgāstarpSõpruseunRajaielāmun

Valkā starpRaiņaunRīgas ielām, ie
tverot bijušo vīna darītavas teritoriju
Valgā.

2) Attīstīt vienotu Valgas – Valkas
«greenway»tīkluPedelesupeskrastos,
ietverot ūdensdzirnavu rekonstrukci
ju.Plānotāsaktivitātespievilcīgasdzī
vesvidesattīstīšanaiuntūrismaveici
nāšanaiirPedelesupesuzpludinājuma
(noSēlijaslīdzAusekļaielai)unVaržu
pītes attīrīšana, atpūtas zonu un
«greenway»izveidošanaValkaspilsētā
līdz kopīgai dvīņu pilsētu peldvietai
ZāģezeramungarLatvijas–Igaunijas
robežu(garVaržupīti).

3) Attīstīt vienotu Valgas – Valkas
uzņēmējdarbībasvidi,izveidojotkopī
gu biznesa inkubatoru un darba cen
tru.Plānotāatrašanāsvieta:Valkā,Rai
ņaielā3b(bijušāspienotavasteritorijā).
Biznesainkubatoruplānotsizveidotkā
vietējās mājražošanas / amatniecības
centru (lokālanelielamaizes ceptuve,
vīna darītava, alus brūvētava, kalēja
darbnīca, rotkaļa darbnīca u.tml.), tā
dējādiveicinotganmazounvidējoko
mersantu,ganarītūrismaattīstību.

Kopējāsplānotāsprojektaizmaksas
irap7miljonieiro.v

GuntaSmane,Attīstībasunplānošanasnodaļasvadītāja

Pēdejābrīdī

Prezentē dvīņu pilsētu 
Valkas un Valgas centra 

att īstības projektu
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Valkas novada BJC «Mice»
jaunais pulciņš «Tūrisms

ungidēšana»darbojasviendažus
mēnešus, taču jaunieši jau aktīvi
piedalās pie jaunu maršrutu iz
strādāšanas,meklēunapkopoin
formāciju, iepazīst tūrisma jomu,
kā arī plāno realizēt vēl daudz
ideju.

Valkas Tūrismaun informāci
jasbirojatelpāsnotikaļotiintere
santas un vērtīgas lekcijas par
«Latvijas folkloru, aizsardzības
zīmēm,veļulaikanozīmisenlat
viešudzīvē»un«Tautasmetodesaizsardzībai
unlabapievilināšanai,ārstnieciskoauguīpa
šības».Pulciņavadītājaun jaunieši sakapal
diesSkaidraiSmeltereiunMāraiZeltiņai.

Jaunāmaršrutaizstrādeslaikājauniešiie
pazinās un pētīja informāciju par ievēroja
miemapskatesobjektiemValkā,arīpašiizgā

jamaršrutāpapilsētu,palūkojāsuzValku/
ValgunoPedelestakaslapenes,drosmīgiuz
kāpaValkasLugažuev.lut.baznīcastornīun
vēlreizsecināja,kamēsdzīvojamļotiskaistā
ununikālāpilsētā,kurubūtuvērtsapmeklēt
ikvienam.

Esiaktīvsunpievienojiesmūsukomandai!v

Sadarbībāarpašmājudizainaaģentūru
«Minty»,ValkasnovadaTūrismainfor

mācijasbirojs5.novembrīirticispieskaistiem
loguundurvjunoformējumiem.

TagadValkasTIBskatlogusrotārobežpil
sētu Valkas/Valgas simbolizējošie greznie
raksti.Valkaspilsētasiedzīvotājiunviesijau

atzinīginovērtējušijaunobirojaizskatuunat
zinuši,katagadtasirvairākpamanāms.Arī
ieejasdurvjunoformējumsinformēparbiroja
darbalaiku.

«Manuprāt,šisir labsveidskāizceltTū
rismabiroju.Mēsesamkļuvušipamanāmāki
un aizvien biežāk pie mums ienāk cilvēki,
kuri iepriekšne reizi šeitnavbijuši,» atzīst
Tūrisma informācijas biroja pārstāveDiāna
Aņina.v
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[Tūrismā

Val kas no va da TIB jaun i 
skat lo gu no for mē ju mi

Teksts: DiānaAņina

In ter ešu iz glī  tī  bas pul ciņš 
«Tū risms un gi dē ša na»

Teksts: DiānaAņina

Šosunvēldaudzuscitussuvenīrus(attēlā)ir
iespējamsiegādātiesValkasTIB,Rīgasielā

22,Valkā.
TūrismabirojāirpieejamidažādiValku/Val

gu,ValkasnovaduunLatvijusimbolizējošisuve
nīri–aproces,ziepītes,sveces,šokolādes,piezīm
ju bloki, pildspalvas,magnēti, aromātiskie koka
dekoriu.c.

TIB ir atvērts katru darba dienu no 8.00 līdz
17.00,arpusdienlaikuno12.00līdz13.00.v

Jaunieši arī nākotnē labprāt darbotos tūrisma jomā

Aici na ie gā dā ties Lat vi jas un 
Val kas te ma tis kos su ve nī rus!

Teksts: DiānaAņina

17.novembrī Arēnā Rīga
pulcējās skolēni un fizi

kas entuziasti, lai mēģinātu pār
spētGinesarekordu«Garākācilvē
ku veidota elektriskā ķēde». Jau
pirmsplkst.17.00pieArēnasRīga
pulcējās interesenti, kuri vēlējās
piedalītiesGinesarekordapārspē
šanā, toskaitā27Ērģemespamat
skolasskolēniunpagastajaunieši.
Pavisamieradušiesbija1137cilvē
ki, kuriem bija jāsadodas rokās
Arēnas Rīga basketbola laukumā,
vienotā ķēdē – virknes slēgumā.
Cilvēku ķēdei bija divi brīvi gali,
kas atradās laukuma centrā pie
speciāla paaugstinājuma, kurā at
radās«energystick» (rotaļlieta,kas
pierāda,kavisi cilvēki irnoslēgtā
ķēdē).Viensķēdesgalspieķērāspie
«energystick»vienagala,otrs–pie
otra. Ja ķēde ir noslēgta, «energy
stick»iedegas.Ginesarekordano
vērotāji ziņoja, ka kociņš ir iede
dzies, bet vai pats rekords ir sa
sniegts, paziņos Ginesa rekorda
komisija,kasizskatīsiesniegtosfo
tounvideomateriālus.Pasākumu
vadīja Uģis Joksts, bet Ginesa re
korda uzņemšanu dokumentēja
zvērinātarevidenteDaceDruviete,
notāre IlzePilsētnieceunLatvijas

UniversitātesfizikasprofesorsVja
česlavsKaščejevs.

Par piedalīšanos rekordā katrs
dalībniekssaņēmaspēcinošubato
niņu,veselīguābolu,kāarīdzērie
nu,medaļuunbiļetesuzbasketbo
la spēliMaskavasCSKpretRīgas
VEF.NoGinesarekordalīdzspēlei
bijabrīvslaiks,kurāFizmix.lveks
pertipalīdzējaveiktdažāduscitus
vietējos rekordus – stāvējām uz
olām,pirmstammēģinotiztēloties
cik lielu smagumu viena ola var
noturēt,skatījāmieskāskaņasska
ļuma iedarbībā gāzes liesmiņa
kļūst lielākauntadatkalmazāka,
braucāmarvelosipēdumēģinotra
žot elektrību, lai varētu mājās ie
darbināt dažādas elektriskās ierī
ces, piemēram, lampiņu, televizo
ru,datoru.

Pēctamsākāsspēle,kuraslaikā
mēsatbalstījāmRīgasVEFtikļoti,
kaapkrāsojāmsejasunrokas,skaļi
kliedzām «Rīgas VEF» un «Latvi
ja». Bija jauki atrasties tādā atmo
sfērā,kurvisijūtlīdzisavējiemtik
ļoti,kadažiemnākamajārītāsāpē
jakaklsvaibijapazudusibalss.Šo
reizneveicās–mūsējiezaudēja,bet
cīnījāssparīgi.

Ar tonebūtmūsuceļojumsne
beidzās – mēs devāmies izbaudīt
naksnīgoVecrīguungaismufesti
vālu «Staro Rīga». Bija ļoti daudz

undažāduobjektu,koapskatīt.Uz
ēkusienāmtikarādītasizveidotas
animācijas,kuraspārraidījanoda
žādām vietām pretējās ielas pusē
nomājas.Stāstospiedalījāsdažādi
varoņi–acis,zirgi,gliemeži,zivis
unciti.Visdīvainākaisbija tas,ka
brīžos, kaduzmājas sienas rādīja
logus,tieizskatījāstāitkāturbūtu
uzgleznoti–tiešiuzlogurāmjiem,
kā paredzēti šai konkrētajai ēkai
Radio mājai vai RTU galvenajai
mājai.Šajālaikāmēspaspējāmpa
būt cirkā, paraudzīties akvārijā,
paklausīties pasaku vai mūziku

gaismas pavadībā, bet visvairāk
mumspatikakrāsaināsstrūklakas,
kas cēlās, vijās, krita un mainīja
krāsumūzikas ritmā.Un tad pie
nāca brīdis, kad Rīga kļuva ne
daudz tumšāka, cilvēku uz ielām
manāmimazāk.Izrādījās,kafesti
vāla objekti beidza savu darbību
unvisigalvaspilsētasviesiunvie
tējiedevāsuzmājām.Arīmumsbi
ja pienācis laiks atvadīties no Rī
gas,mājāsieradāmiesļotinoguruši
un ar labām atmiņām devāmies
gulēt,lainākamajādienādalītosar
mājiniekiemparredzēto.v

Ēr ģe mie ši pie da lās Gi ne sa 
re kor da pār spē ša nas pa sā ku mā

Teksts: AgijaReiniece
Foto:ŠaujaOlita

Vai pats rekords ir sasniegts, paziņos Ginesa rekorda komisija, kas izskatīs 
iesniegtos foto un video materiālus

Pagastos:ĒRĢEMĒ
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21.novembrīValkaspilsētaskultūrasnamānoti
kanovadaizglītībasdarbiniekiem
veltīts svinīgs sarīkojums. Tajā
godināja apaļajās darba jubilejās
novada pedagogus un izglītības
darbiniekus, kuri strādā «zinību
druvā»30unvairākgadus.Tābi
jaarīlieliskaiespējanovadakolē
ģiemsatiktiesunpārrunātbūtis
kos jautājumus izglītības jomā.
Pasākumu kuplināja šarmantā
dziedātājaAntaEnģeleun akor
deonistsMarkoOjala.

Šogadpateicībassaņēma13iz
cili skolotāji, kuri, faktiski, visu
mūžu veltījuši ne tik vieglajam
pedagogadarbam.Svinīguuzru
nu sanākušajiem teica Izglītības,
kultūras,sportaunjaunatnesno
daļas vadītājs Rolands Rastaks,
izsakotpateicībuvisiemnovadapedagogiem,kuri
audzinaunskolojaunopaaudzi.Tājauirnovada
tradīcija–katrugaduapsveiktizglītībasdarbinie
kusapaļāsunpusapaļāsjubilejās.

50gadudarbajubilejušogadsvinValkaspilsē
tasspeciālāpirmsskolasizglītībasiestādes«Pum
puriņš»vadītājaMirdzaMiķelsone.

45darbagadujubilejāIKSJvadītājssveicavijoļ
spēlesskolotājuLiesmuFreibergu,Valkaspamat
skolasdirektoriNadežduMožarovuunskolotāju
BirutuKriķi.40gadujubilejā–Valkasģimnāzijas

skolotājuDaciLangenfeldiunVijuĀbeltiņu,sko
lotāju no Vijciema pamatskolas. 35 gadus skolās
aizvadījušasJ.CimzesValkasmūzikasskolassko
lotājaNadežda Taņicina, Bērnu jaunatnes sporta
skolasšahatrenerisVsevolodsDudzinskisunVal
kaspamatskolasskolotājaIlonaVoroņenko.30ga
dudarbajubilejāsveicaĒrģemespamatskolassko
lotājuIlziVītolu,ValkasģimnāzijasskolotājuSvet
lanuKrauzi,ValkaspamatskolasskolotājasAnnu
MeļķiunSarmītiVilciņu.

Sirsnīgisveicamnovadapedagogusdarbajubi
lejās!v
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Novada pedagogi godam nopelnījuši atzinību, uzcītīgi strādājot novada labā

Izglītībā

Ar svi nī gu sa rī ko ju mu 
go di na no va da pe da go gus

Teksts un foto: ZaneBrūvere

«Valstssākasarcil
vēku»–šāduvis

pārzināmuatziņubijām li
kušikāskolasValstssvētku
līnijas vadmotīvu. Un ne
velti, jo, gatavojoties svēt
kiem,mēs īpaši daudzdo
mājām,kāiespējamivairāk
uzsvērtcilvēkavietuunlo
mu savāvalstī.Mēģinājām
paši sev formulēt, kas ir
patriots, likāmuzsvaru uz
lokālopatriotismu,godinot
savus novadniekus par vi
ņupaveikto.

UzskatuvesValsts svēt
kulīnijaspasākumāpieda
lījāsgandrīz100cilvēki,un
tasirdaudz.Mansviedok
lisirtāds,kavisiemmums
–zālēsēdošajiem–bijasais
toši klausīties un redzēt
skolēnusniegumukādāno
priekšnesumiem vai saņe
motatzinību.

Valsts svētku līnijas lie
lie balsti bija Jaunsargu
meitenes zālē pie Valsts,

2.CēsupulkaSkolniekuro
tasceļojošāpiemiņaskaro
ga,Valkasģimnāzijaskaro
giem.

Pasākumā uzstajās Val
kasģimnāzijasjauniešuko
ris(dir.I.Niklaviča,koncert
meistareJ.Vaivade).11.akla
sesizpildījumāskanējaVal
kas novada literātu dzejas
unprozasfragmentulasīju
mi. Svinīgā pasākumā ap
balvoja sportistus par pa
veiktoLāčplēšaunSpīdolas
balvasizcīņāskolasmērogā
(sportaskolotāji)unpasnie
dza pirmreizējo Rotari sti
pendiju, ko pasniedza Val
kasRotariklubaprezidente
M.E.Ozola. Stipendijas ini
ciators irAndrejs Pebo, Rī
gasRotarikluba«Dzintars»
pārstāvis un šogad tās pa
sniedzaJurģimMežulim10.
klašu grupā,Dārtai Lozdai
11.klašu grupā un Lienei
Ķaukulei12.klašugrupā.

Atzinībassaņēmaarī li

terārākonkursadalībnieki.
Taču viens no svarīgāka
jiem ikgadējiem notiku
miemValstssvētkulīnijāir
Sudrabapogasieguvējasu
mināšana un uzruna. 9.
Sudrabapogugodamsaņē
ma Latvijas Universitātes
1.kursa students Vilmārs
Vesingi!Vēlreizsveicam!

Tāpatvēlreizsveicamik
vienuatzinībusaņēmušo!

Šogadīpašsbija12.klašu

priekšnesums «Mana kā
Valsts prezidenta uzruna
Latvijai dzimšanas dienā»
(skol. V.Skutāne, G.Gindra,
R.Kriviņa), trim 12.klašu
skolēniem – Diānai Jūgai,
Tomam Bēmim, Zanei Ba
lodei–bijaapsveikumsno
Valstsprezidenta,12.bkla
ses skolēns Jānis Gudēns
šai dienā bija Melngalvju
namā pieņemšanā pie
Valstsprezidenta, Jānis sa

vu uzrunu arī lasīja svinī
gajā Kārļa Ulmaņa piemi
nekļa atklāšanas pasāku
mā.

Nav iespējams nosaukt
visus skolēnus, skolotājus
un tehniskos darbiniekus
vārdā, bet sakām milzīgu
paldiesparValstssvētkiem
skolā ikvienam no skolas
saimes,kuršieguldījasavu
sirdsdarbupasākumā!v

Aiz va dī ta Valsts svēt ku 
lī ni ja Val kas ģim nā zi jā

AndrigaLozda,VĢ di rek to res viet nie ce 
ār pus stun du jo mā

Vilmārs Vesingi - Sudraba pogas ieguvējs asprātīgi atbildēja uz visiem 
ģimnāzistu sagatavotajiem jautājumiem

Cimzearīdaudzuzmanībupievērsa
manierēm.Vakardienas laikrakstā «Ie
va»lasījufrancūzietes,ŽilaVernaRīgas
FrančuskolasvadītājasMariannasDro
bopārdomasparatšķirībāmRietumei
ropāunLatvijā.Mēsvarbūtdomājam,
kaārzemēsvissiratļauts,skolāsunsa
biedrībā, bet viņa ļoti daudz redz, ka
cilvēki,kasdzīvoLatvijā,neiemācasa
viembērniemlabasmanieres,etiķetiun
cieņupretcilvēku.

Tāsjauarīirtāsvērtības,parkurām
domājaunkomumsmācījaCimze.Tās
ir pamata vērtības, kuras eksistē vien
mēr.

In ter vi jas no slē gu mā gri bu pa jau
tāt. Kā das bi ja sa jū tas, sa ņe mot no zī
mī go ap bal vo ju mu?

Ir liels prieks par to, ka skolotāja
darbsirnovērtēts,radītabalva,kopie
šķirt pedagogiem. Es novēlētu skolu
unpirmskoluizglītībasiestāžuvadītā
jiemuzmanīgipaskatītiesun izvērtēt,
kuršnodarbiniekiembūtupelnījisbal
vunākamajosgados.Valkasnovadāir
ļoti daudz cilvēku, kas strādā radoši.
Kad es uzzināju, ka esmu saņēmusi
balvu,pirmādomabija–zinotnoliku
mu,kurbijatikdaudzvisādukritēriju,
espiesevispadomāju,kastadtāduta
gadvarēssaņemt,tačueszinukolēģus,
kasļotilabistrādāunarībūtupelnījuši
šobalvu.v

Ir jāzin robežas!

«Sau le aust, dzēr ves tā lu mā dzied.
Tēv ze me ir di mants, ti kai ne no slī pēts.
Es mu mā jās.»

(Frag ments no kā das skol nie ces 
li te rā rā kon kur sa dar ba)

Turpinājums no 3.lpp.

Numura INTERVIJA
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PirmaisValkasnovadajau
niešu forums norisinājās

29. un 30.oktobrī. Forumā pie
dalījās 34 jaunieši vecumā no
13līdz25gadiem.Prieks,kauz
pasākumuieradāsZvārtavasun
Kārķupagastujaunieši.

Divudienuforumaprogram
mābijaiekļautasvairākastikša
nāsar cilvēkiem,kuru ikdienas
darbstiešivainetiešiirsaistītsar
jaunatni.Piemēram,arGulbenes
novada jaunatnescentravadītā
juValērijuOlekšuunValmieras
jaunatnescentra«Vinda»jaunat
neslietuspeciālistiKristīniŠval
bi, kuras dalījās pieredzē par
jaunatnes politikas attīstīšanu.
Jauniešiizteicavēlēšanosbraukt
pieredzes apmaiņā uz Gulbeni,
joviņupieredzešķitavissaisto
šākā.

Paraktuālajāmprofesijāmun
nodarbinātības iespējām Valkas
novadā jauniešusinformējaNo
darbinātības valsts aģentūras
pārstāve Linda Upmale, no vi
ņasbijaarī ierosinājumsjaunie
šubrīvprātīgādarbaattīstīšanai
Valkas novadā. Idejas būtība ir,
kavecākoklašuskolēniuzsko
luaizvedkādusevtuvāapkaimē
dzīvojošu sākumskolnieku, pa
līdzviņamnokļūtpēcskolasuz
māju,vaiaizveduzārpusstundu
pulciņu.Paršīs idejas ieviešanu
realitātēbūtuvērtspadomāt.

Par jauniešu iespējām pieda
līties starptautiskos projektos
informējaJaunatnesStarptautis
ko programmu aģentūras Vid
zemēkoordinējošāorganizācija.

Arkurunujauirvienošanās,ka
Valkā notiks «Erasmus +» pro
jektu apmācība jauniešiem, ku
ras laikā taps jaukonkrētspro
jektapieteikums.

Anda Kušķe pastāstīja par
Valkas novadā veikto jauniešu
aptaujuunkopējiemrezultātiem,
savukārtLīgaMežulepastāstīja
parjauniešulīdzdalību.

Pēcidejuuninformācijasgū
šanasjauniešidalījāstrīsgrupas,
pirmā grupa diskutēja par jau
niešu līdzdalības iespējām Val
kasnovadā,kādiirplusiunmī
nusi, kas nepieciešams, lai situ
ācijamainītosunkāpaaugstināt
jauniešulīdzdalību.Otrāsgrupas
tēmabijajauniešubrīvālaikaie
spējasValkasnovadā,analizētas
tika pašreizējās un vēlamās ie
spējas.Trešāsgrupasuzdevums
bijaradītideju,koValkasnovada
jaunieši varētu darīt saistībā ar
tuvojošosLatvijassimtgadi.

Forumaneformālajādaļāpa
līdzējaElīzaSkutāne,kuranoor
ganizēja jauniešiem vakara ori
entēšanospilsētā,unVivitaBro
līte,kurabijasagatavojusijautras
izklaidējošasspēles.

Foruma laikā sadarbībā ar
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
nodaļujauniešigatavojadāvanu
maisiņus,kuriZiemassvētkosie
priecināsLatvijasSarkanāKrus
tadāvanusaņēmējus.

Otrajā foruma dienā jaunie
šiem bija iespēja dzirdēt jaunu
cilvēkustāstusparto,kāpēcviņi
izvēlasdzīvotValkasnovadāvai
to, kā viņiemveicas ar savu ie
ceru īstenošanu šeit.Katrs stās
tītājscentāsiedrošinātjauniešus

līdzdarboties novada attīstībā
– tiebija ārštata tulkotājaLiene
Lielmane, SIA «Minty» vadītāja
AnceEmpele–Andrējeva,aktīvs
Valkas Jauniešu domes biedrs
VilmārsVesingi,Kārķupagasta
sportaorganizatoreuntoršuce
pēja SilvaMieze, Zvārtavas pa
gastasociālādarbinieceunbied
rības«Atrodilaikusev»aktīviste
KristiānaBrolīte, teātra režisore
EvijaSmane,Valkasnovadado
mesdeputātsIvarsNoviks.

Foruma noslēgumā jaunieši
tikās ar Valkas novada domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu
Kraukliunīsipastāstījapardis
kusijugrupāsgūtajiemsecināju
miem.

Pēcforumalielākādaļajaun
iešuatzina,katasbijisvērtīgsun
Valkas jaunieši sāka domāt, kā
nākamajā gadā iesaistīt forumā
vairākpagastu jauniešus.Viena
noiecerēmir,kaValkasjaunieši
varētubrauktpiejauniešiempa
gastosunrīkotsadraudzībasva
karus. Forumuorganizēja bied
rība«AtbalstsValkai»sadarbībā
arValkasnovadadomi.Finansi
āls atbalsts projektam «Pirmais
Valkasnovadajauniešuforums»
iegūts Valmieras novada fonda
projektu konkursā, kuru atbal
staKultūrasministrijas.v

Latvijasvalstijnovembrisir
svētku mēnesis. Valkas

pamatskolas 9.a klase – 11.no
vembrī – Lāčplēša dienā devās
ekskursijāuzRīgu,lainestusa
vusvētkusveicienukritušajiem
karavīriem.

Rīgamūssagaidījarītapelēkā
miglā tīta, krāšņi saposta sar
kanbalrsarkaniemkarogiemun
krāsaināmgaismām.Ielāscilvē
kivirsdrēbēmbijapiesprauduši
svētku lentītes. Jutāmies lepni,
kašajādienāvarambūtRīgā.

Galvaspilsētāskolēniapmek
lēja.Karamuzeju,kurgidavadī
bāskatījaekspozīcijuveltītuBrī
vībascīņām.Muzejāpalīdzējām
veidotsvētkulentītes.

Ar karodziņiem rokās un
svētkunoskaņojumusirdīsgai
dījāmmilitāroparādipieBrīvī
bas pieminekļa. Svētku parādē

redzējām vislabākos valsts aiz
sardzībasspēkukaravīrus.Starp
parādes dalībniekiem pamanī
jāmarī savunovadnieci.Polici
jasakadēmijaskursantuvienībā
lepnisoļoja–AliseOzola–Val
kas pamatskolas absolvente un
bijusī Skolas parlamenta prezi
dente.Manā sirdī bija liels lep
numsparsavuaudzēkni.

ApmeklējāmGaismaspiliun
varamizteiktviensavusajūsmu
parredzēto.

Dienas izskaņādevāmies uz
Nacionālāvalstsmuzejasvētku
izstādi. Skatījām mūsu novad
nieka – ģenerāļa Jāņa Baloža
Lāčplēšaordeņapilnukomplek
tu.

Vakarā kopā ar Rīgas iedzī
votājiem un viesiem iededzām
svecīteskrastmalāpiepreziden
tapils.Sirdīsjutāmlieluganda
rījumu par latviešu tautas vie
notības garu aizdegto svecīšu
liesmās.v

NovembrisValkaspamatsko
lā ir īpašsmēnesis.Skolēni

godinaunatceras tos,kuriatdeva
savas dzīvības par brīvu un neat
karīguLatviju,parādotsavaspras
mesunzināšanasdažādospasāku
mos.

Svētku diena iesākās ar klases
stundu,kuruvadījauzaicinātiecie
miņi.Šogadmūsuskoluapmeklēja: 
Mar ta Ozo la, Lai la Ozo li ņa, Dai ga 
So lo vei ko, In ga Bo ša, El ga Zel ča, 
Mā rī te Meļ ķe, In ga Kar po va, Li ja 
Krūk li ņa, In grī da Vil ne, Ivars No
viks, Kris tī ne Ga ni ņa, Ro lands 
Ras taks, Ma ru ta Sta bul nie ce, Ser
gejs Ma jors, Kris tī ne Ka ro le, Lī ga 
Šnu ka, Il ze Kras ti ņa, Lau ra Gre
dzens, Lie ne Liel ma ne, Vents Ar
mands Krauklis, Ivars Auniņš, 
An ce Em pe le  An dre je va un Kris
tī ne Val ti ņa.

PargoduLāčplēšadienai,11.no

vembrī, skolēni piedalījās sporta
sacensībās.Savuveiklību,attapību
unzināšanasbijajāparāda3etapos
– bumbiņu mešana mērķī, ķegļu
nogāšanaunriņķīšupārcelšanano
statīvauzstatīvu.

ValkaspamatskolasLāč plē ša ti
tu lu ieguvaMa ti ass Zu tis (3.b kl.) 
un Miks Pē ter sons (5.c kl.), bet
Spī do las ti tu lu sāņēmaKi ti ja Lui
ze Pri ma ka (4.akl.)unJa na Šul ce 
(8.kl.).

Skolānotikakonkurss«Skais ta 
ma na tē vu ze me…» (1. – 4.kl.)un
«Es Lat vi jā,Lat vi ja ma nī» (5. – 9.
kl.),kur labākodarbuautorisaņē
maPA TEI CĪ BAS rakstus.

Svētkinoslēdzāsarsvinīgupa
sākumuunlāpugājienu,kasveltīts
tālā1919.gada11.novembranotiku
miem.

Deklamējāmdzeju,stāstījāmtei
ku par «Lāčplēsi» un sniedzām
priekšnesumus. Noslēgumā kopīgi
veidojām«Gaismasceļu».v
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Tev mū žam 

dzī vot, Lat vi ja!

Izglītībā

Lāč plē ša die nā 
ek skur si jā uz Rī gu

Teksts: SintijaPodnieceTeksts: I.Sebre

29.oktobrīPirma
jāValkasnovada
jauniešu forumā
dalībniekidisku
tējapardažādām
tēmām un viena
no aktuālākajām
bijaLatvijassimts
gadu dzimšanas
dienai veltīts pa
sākumsValkā.

Novadajauniešismēlāsidejasunno
lēmaveikt100labosdarbuslīdzLatvijas
100 gadu dzimšanas dienai. Pagaidām
sarakstāir40labiedarbi.Piemēram:pa
līdzētdzīvniekiemunsakoptdzīvnieku
patversmesteritoriju,kopāarValkasun
novadaiedzīvotājiemnoadīt100mgaru
Valkas šalli, atrast Valkas novada 100
dižākosozolus,doties100stundugarā
pārgājienā pa Valkas novadu, atjaunot
Valkas lielās šūpolesu.c.Labosdarbus
jaunieši plāno veikt no 2015. līdz 2018.
gadam.

100 labodarbu sarakstu sastādīt un
toizpildikoordinētapņēmusiesValkas
jauniešu dome. Šajā sakarā mēs vēla
miesvērstiespievisiemValkasunVal
kas novada iedzīvotājiem, lai tieši jūs
mums palīdzētu sarakstu pilnveidot
līdz100labajiemdarbiem!

Vis as ide jas un ie tei ku mus gai dām:
Epastā: jaunatne@valka.lv; personī

gi:ValkasjauniešubirojāSemināraielā
27, Valkā; sociālajos tīklos: facebook.
com/ValkasJauniesubirojsunValkasJau
niesudome; draugiem.lv/ValkasJaunie
subirojsunValkasJauniesudomev

100 la bi dar bi – 
3 ga du lai kā

Teksts: DžinetaZariņa, Val kas
 Jaun ie šu do mes vi ce pre zi den te

Pir mais Val kas no va da jaun ie šu 
fo rums no ri tē jis veik smī gi

Teksts: IlzeKrastiņa
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Pēcvienrinduvācuermoņiku
parauga 20.gs. sākumā Au

gustsIeviņšizveidojasavasdivrin
duun trīsrinduermoņikas.Tādas
būvējaunspēlējatikaiLatvijā.

Augusts Ie viņš dzi mis 1884.g. 5.
no vem brī Val kas ap riņ ķa Aumeis te-
ros.

20.gs. sā ku mā Ie vi ņu ģi me ne pār-
cē lās uz Val ku, kur Augusts iz vei do ja 
er mo ņi ku bū ves dar bnī cu.

1911.ga dā Augusts Ie viņš pār cē-
lās uz Rī gu un Kr.Ba ro na ie lā 52 at-
vē ra sa vu dar bnī cu un vei ka lu. Vei-
kals un dar bnī ca dar bo jās līdz 1953.
ga dam, kad pa dom ju va ra to lik vi dē-
ja. Ie viņš mi ris 1957.ga dā.

Vēlāk Ieviņa sistēmas ermoņi
kasbūvējaarīcitimeistari.Topo
pularitātebija lielaun tāpēcvisas
sākasauktpar«Ieviņām»–pirmā
meistaraAugustaIeviņavārdā.

Vidzemes(Ieviņa)ermoņikasir
grezni veidotas, melodijas puses
klaviatūrai divas podziņu rindas,
basu klaviatūrai – divas basu un
trīsakordapodziņas,kasatgādina
metāla lāpstiņas, tām ir plašs un
bagāts, gandrīz ērģelisks skanē
jums.

Ieviņa sistēmas ermoņikas bija
visizplatītākais ermoņiku veids
Vidzemē.«Ieviņas»spēlējalīdzpat
20.gs.vidum,kadermoņikuspēlē
šanastradīcijasLatvijāapsīka.

Laikamritot,savulaiktikpopu

lārāsunplašilietotāsIeviņaermo
ņikasirnepelnītiaizmirstas,unšo
brīdtāsspēlētikaidažientuziasti.

Valkasnovadpētniecībasmuze
ja krājumāglabājasValkāunBlo
mēspēlētasIeviņaermoņikas.Mu
zejāinstrumentinonācabojāti.Lai
ermoņikasvarētuizmantotpētnie
ciskajāunizglītojošādarbā,tādējā
di sekmējot to atdzimšanu, «Ievi
ņas»bijanepieciešamsrestaurēt.

Finansējuma iegūšanai, ermo
ņiku restaurācijai, muzejs sagata
vojaprojektu«DivrinduVidzemes
(Ieviņa) ermoņiku restaurācija»,
kuruiesniedzaLatvijasRepublikas
Kultūrasministrijasprojektukon
kursam «Par valsts finansējumu
Nacionālāmuzejukrājumauzturē
šanaiunizmantošanaipašvaldību,
autonomajos un privātajos muze
jos un privātajās kolekcijās». Pro
jektsieguvafinansiāluatbalstu,un
tārealizācijasrezultātārestaurētas
divas«Ieviņas».

ErmoņikasrestaurējaPārdauga
vastautasmūzikasbiedrībasmeis
tarsRaitisSondors,kuršpatsirarī
muzikants. Ermoņiku izgatavoša
nu un restaurāciju viņš apguvis
pašmācībasceļāun,piedalotiesIe
viņatipadivrinduermoņikuizga
tavošanā, Latvijas un Igaunijas
kopprojekta «House of Sounds»
(Skaņumāja)ietvaros.v
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Pu ķu vie tā gais mas ro tas
MārīteMagone, Bied rī bas «Val kas 
dā mu klubs» va dī tā ja

Res tau rē tas Vid ze mes (Ie vi ņa) er mo ņi kas
Teksts: AijaPriedīte, Val kas no vad pēt nie cī bas mu ze ja 
gal ve nā krā ju ma gla bā tā ja
Foto: nomuzejakrājuma

Val kā spē lē tās er mo ņi kas (VkNM InvN 4763) 

Blo mē spē lē tās er mo ņi kas (VkNM InvN 8479)

Trešdiena,12.no
vembris Valkā,

mežā pie skulptūras
«Koklētājs»pulcējaak
tīvākos, patriotiskākos
un drošākos jauniešus
unpieaugušos,laipie
dalītos nebijušā izaici
nājumā«Patriotuskrē
jiens». Kopumā sacen
sībās startēja 58 dalīb
nieki no Valkas, Ērģe
mes,ZvārtavasunStrenčiem.

Partrasesšķēršļiemunuzdevumiem
parūpējāsValkasjaunsarguvienībaun
viņuinstruktorsRitvarsLeitens,sacen
sību dalībniekiem distancē bija jāveic
dažādu šķēršļupārvarēšana arunbez
priekšmetupārnešanas, šaušanaar lo
kuunbultām,pneimatiskošauteni,kā
arīkļūdugadījumājāveicspēkavingri
nājumi.

Pasākums norisinājās ar domupie
saistītvairākValkaspilsētasunnovada
jauniešus skrējienam ar uzdevumiem
unšķēršļiem,kāarīaudzinātpatriotis
majūtas.Protams,skrējienāvarējapie
dalītiesikviensValkasnovadaiedzīvo
tājs,sākotno12gaduvecuma.

Paruzvarētājugrupāno12–14gadu
vecumam, meitenēm kļuva Veronika

Lisovska, zēniem – Daniels Lielbiksis,
abiValkasģimnāzijasskolēni.

Grupājauniešiemno15–17gadiem
uzvarējaBeāteBuža,kāvienīgājauniete
savāgrupā,pārstāvotValkasģimnāziju
unIgorsStoļarčuksnoĒrģemes.Savu
kārtpieaugušogrupāno18gadiemun
vecāki, uzvarēja valcēnieši Egita Sta
hovskaunDāvidsRusaks.

Īpašs paldiesValkas jaunsargu vie
nībaiun instruktoramRitvaramLeite
nampartrasesiekārtošanu,organizāci
juundalībuskrējienā,ValkasJauniešu
domeiunbirojamparpalīdzībusacen
sībunorisē,izpilddirektoravietniekam
GuntimBašķimun siltumapgādes no
daļaiparsarūpētougunskuru!

Paldiesvisiem,kuripiedalījās!
Pārējos rezultātus skatīt: http://val

ka.lv/sportapasakumurezultati/v

No slē dzies pir mais Val kas 
no va da «Pat ri otu skrē jiens»

Teksts: Kristīne
Karole, IKSJ 
no da ļas Spor ta 
un jau nat nes 
da ļas va dī tā ja

Foto: Aldis Dubļāns

Skrējējiem bija jācīnās ar nopietniem pārbaudījumiem – 
šķēršļus pārvarēt bija nopietns uzdevums

Nesen Valkā notika lielā
ražas balle, kur tika su

minātiungodātičaklākieuniz
domas bagātākie ļaudis, kuri
īpaši labi sakopuši savasdzīves
undarbavietas.Tostarptāklu
sākunitkānemanāmāktikaat
zīmētastāsģimenes,kurascītīgi
unkatrudienubijakopušassa
vus apzaļumotos balkonus un
lodžijas,laipriecētunetikaise
vi, bet arī darītu tīkamāku un
skaistākusavupilsētu,pagastu.
Valkaspilsētātradicionālijauie
priekšējosgadosapbalvotiegai
sa dārzu veidotāji bija pacentu
šies rotāt savus balkonus, logu
palodzes. Kā parasti, kopumā
skaistas bijamājasAusekļa iela
8,Raiņaiela5,Rīgasiela16,Rai
ņaiela14,18.Savukārtnonova
da pagastiem jau atkārtoti ar
vairākiemapzaļumotiembalko
niemizcēlāsdaudzdzīvokļumā
jasKārķupagastā. Izvērtējotun
sakot paldies par paveikto,
skaistākieunsavdabīgākiegai
sadārzi2014.gadātikaatzīti:
1.	 Kušķuģimenei–Raiņaiela5,
Valka;
2.	 Vasiļjevu ģimenei – Ausekļa
iela48,Valka;
3.	 Ivetai Krauklei un Didzim
Aumeisteram – Raiņa iela 14,
Valka;
4.	 Mārītei Ķīkulei – Māja Nr.8,
Kārķi;

5.	 SandimStrazdam–MājaNr.
8Kārķi;

Konkurss notika jau 14.reizi
kopš2001.gada.Irapbalvotas107
ģimenes, dažas pat vairākkārt.
Arkatrugaduatrastjaunus,ne
redzētus un savdabīgi izveido
tus ziedošus balkonus, lodžijas
un palodzes ir kļuvis aizvien
grūtākuntādēļlīdzvalstssimt
gadei šo konkursa organizēša
nupārtrauksim.Meklēsimjaun
us variantus, noteikumus, lai
2018.gadā un turpmāk mums
būtujauniatklājumiunpārstei
gumi.

Tuvojas Ziemassvētki. Neat
ņemamasvētkusastāvdaļairar
īpašiem gaismas veidojumiem
rotāti logi,balkoni,mājas,koki.
Daudzivalcēniešivēltagadatce
ras2013.gadagaismasRaiņa ie
las 5 lodžijās, izgaismoto Au
meisteru ģimenes māju Parka
ielāunPedeleskrastāmirdzošās
brāļu Žalužinsku mājas un ko
kus.Vaišīgadanogalemumsiz
gaismos jaunas mājas, logus,
darbavietas?Cerēsim,gaidīsim,
vērosimunieteiksimapbalvoju
mam «Ziemassvētku gaismas».
Vērtēšana notiks līdz 2015.gada
2.janvārim. Ieteikumus lūdzam
atstāt pieValkaspilsētas kultū
rasnamadežurantiem.

Lai gaišs un priecīgs ir šis
svētkugaidīšanaslaiks!v
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Sest dien, 13.de cem brī no 
sau llēk ta līdz sau lrie tam 

Kār ķos no tiks Zie mas svēt ku tir
dziņš «Da bas bo de» ceļa Ziemeļu 
stīga 99.kilometrā, skolas vecās 
ēdnīcas telpās.

Aicināti piedalīties visi novada
ražotāji,mājamatnieki,visikuram
ir ko piedāvāt. Ziemassvētku gal
damnoderēsputraimdesas,skābē
ti kāposti, zirņi, piparkūkas, me
dus, tējas, kāds stiprāks dzēriens.
Aicināti arī rokdarbniekipiedāvāt

adījumus,koka izstrādājumus, ro
taļlietas,rotaslietas,pinumus,sve
ces, Ziemassvētku rotājumus u.c.
noderīgaslietas.

Sācjaugatavotieslaikus–jaTev
irvistas–krājolas,jaTevirmežs–
sienslotas,jaTevirāboli–gatavosu
kādes!Vissbūstirdziņamnoderīgs!

Darbosies dāvanu saiņošanas
darbnīca,Laimesaka,Rūķukafej
nīcāvarēsimielotiesarcukurvati,
karstvīnuuncitiemnašķiem,pan
tiņu darbnīcā izvēlēties skaistus
vārdusundomas.Bērniembūsie

spējadarbotiespārsteigumiemba
gātā Svētdienas skolas organizētā
piparkūku garnēšanas un cepša
nas darbnīcā. Atbalstīsim vietējos
amatniekus un ražotājus, izvēlo
ties vietējo produkciju, sagādāsim
tuvajiemunmīļajiemīpašasdāva
niņassvētkos!

Laibagātinātudvēseli,visasdie
nasgarumābūsiespējamsapmek
lētKārķubaznīcuuntautasnama
kamīnzālē aplūkot Mildas Bīrītes
gleznu izstādi. Ja daba dāvās pie
mērotulaiku,tadbērni,kamērve

cāki«Dabasbodē» iepērkas,varēs
veltsniegavīrusungatavotsniega
rūķuparādi.

Nāc un bau di Zie mas svēt ku 
gai dī ša nas prie ku! v

Kār ķu pa gas ta pār val de

13[

2014.gads Kār ķu vēs tu rē ie ies 
kā lie lais būv nie cī bas gads 

– pa beig ta ce ļa «Zie me ļu stī ga» 
pos ma Kār ķi – Nauk šē ni re kon
struk ci jas pirm ā se zo na, re kon
stru ēti abi til ti pār Ķi res upi, iz bū
vē tas jaun as sko las vir tu ves un 
pirm sko las iz glī tī bas gru pas tel
pas, uz stā dī tas jaun as at tī rī ša nas 
ie kār tas, pa beig ta ūdens saim nie
cī bas pro jek ta ot rā kār ta, iz bū vē ti 
vo lej bo la lau ku mi un at kri tu mu 
kon tei ne ru lau kums, uz bū vēts  
in for ma tīvs kar šu pa vil jons ar 
stāv lau ku mu, uz bū vēts pie tau tas 
na ma ie ejas jumts, uz mū rē ta at
bal sta sie na ve ca jai sko las ēd nī cas 
ēkai, Lus tiņ dru vā uz cel ta Ku kai
ņu vies nī ca. Ar to dar bi ne bei dzas 
–  sa ņemts at balsts es trā des būv
nie cī bai, til tam pār Vec kār ķu eze
ra slū žām un baz nī cas la pe nei. Ie
dzī vo tā ju acīm vis re dza mā kais, 
pro tams, ir ceļš. 

Dažs jaunoceļu izbaudījis,gai
dot pie daudzajiem luksoforiem
ceļaremontalaikā,dažsstāvotun
vērojot,betvēlcitibraucotarvelo
sipēdu, nūjojot vai vēl kā citādi
pārvietojotiespajaunoasfaltu.

Veiksmīginoslēgusiesceļapos
maKārķi–Naukšēnirekonstrukci
jas pirmā sezona. «Projektu kon
kursa rezultātā darbus veica CBF
SIA «Binders», tiltus rekonstruēja
SIA«Rīgastilti».Finansējumuno
drošina Eiropas reģionālās attīstī
basfonds(ERAF),līdzfinansējumu
–valsts.Kopējaisrekonstruējamais
ceļaposmsir12,485kilometri.Paš
laikirtehnoloģiskaispārtraukums.
Darbipilnībā jāpabeidz2015.gada
jūlijā. Vislielākais izaicinājums ir
ļoti saspringtais darba grafiks, jo
darbijāveic210dienulaikā,»stāsta
pasūtītājupārstāvisVAS«Latvijas
valsts ceļi»projektuvadītājs Jānis
Mincis,kuršvisulaikusekojislīdzi
projektaizpildei.

CBF SIA «Binders» būvdarbu
vadītājsOskarsRikmanisarīatzīst,
kadarbagrafikspatiešāmbija ļoti
saspringts.«Darbiritējavienlaicīgi
piecosposmos.Iestājotiesļotikar
stamlaikam,strādātstikapatnak
tīs, laivarētupārvadāt izejmateri
ālus, nesabojājot asfalta segumu.

Grantsunšķembumaisījumuveda
noIgaunijas,betsmiltsmateriālus
izmantojanovietējiemresursiem–
AS«Latvijasvalstsmeži»piedero
šām «Mierkalnu» un «Pentsils»
karjerām. Brīžiemvienlaicīgi strā
dāja50–60dažādastehnikasvie
nības,tajāskaitāarīviens3Dgrei
deris, kuram uzstādītās satelītie
kārtasļaujdarbusveiktarvislielā
ko precizitāti. Pirmajā sezonā pa
spējām visā Valkas novada ceļa
posmā uzklāt asfalta apakškārtu,
pavasarīdarbijāturpina–jāuzklāj
asfaltavirskārta,jāizbūvēasfaltbe
tonsnobrauktuvēsun8satiksmes
autobusu pieturvietas, jāaprīko
ceļš ar drošības stabiņiem, ceļazī
mēm, drošības barjerām, jāiezīmē
horizontālieapzīmējumiun jāveic
vēlvairākicitidarbi.»

Kārķu pagasta pārvaldes vadī
tājsPēterisPētersons,kuršarīvisu
laikusekojislīdzidarbunoriseiat
zīst: «Darbs vīriem bija ļoti no
pietns,kasprasījameklētdažādus
situāciju risinājumus, kā, piemē
ram,grantsizsūknēšananoūdens
zonāesošāsteritorijas«Mierkalnu»
karjerā, sākumābijaproblēmasar
pagaidu pārbrauktuves pār Ķires
upinestspēju,tačuproblēmastika
atrisinātasundarbiveiktikvalitatī
vi. Paldies arī pasūtītājam – VAS
«Latvijasvalsts ceļi»,ka rada risi
nājumu, lai arboristi profesionāli
sakoptupieKārķupagastarobežas
ceļa malā augošo 65 koku rindu,
kas ir vienanomūsupagastada
bas vērtībām un svarīgi, lai koki
saglabātos,neciestunonepareizas
saimnieciskasdarbībasunnekļūtu
bīstami. Centos piedalīties būvsa
pulcēsunredzēju,karegulāritiek
veiktas kontroles šķembām, asfal
tam un betonam. Rudenī, ierodo
ties sapulcēs, telpu lielāko daļu
aizņēmašiemarķētiemateriālupa
raugi. Nešaubos, ka nākošgad ar
lielupriekusvinīgikopāarprojek
tainiciatoriem,būvniekiemunpa
tiesālabumaguvējiem–iedzīvotā
jiem atklāsim jauno ceļa posmu.
Kotasnozīmēvietējiemiedzīvotā
jiem,partonoteiktijautājumunav
neviltots prieks visiem kārķēnie
šiem, īpaši tiem,kuri regulārido
dasuzRūjienaspusidarbagaitās,
uzpoliklīniku,uzkapiemuncitās
sadzīviskāsnepieciešamībās.Reģi

onā arī ieplūdīs lielāka dzīvība 
palielināsies satiksmes intensitātei
gan no komercpārvadātāju puses,
gan arī viesi labprāt nestūrēs ap
kārtšimgrubuļainuzemesceļuno
stūrim. Ceru, ka kāds uzņēmīgs
cilvēkspadomāsparkafejnīcasvai
konditorijas izveides iespējām.
Esampat gatavi šādaspašvaldībai
ceļa malā piederošas telpas izno
māt.»

Iedzīvotājiarnepacietībugaida
pavasari, kad atsāksies būvdarbi
un varēs izbaudīt pilnībā rekon
struētoceļu.Pagastapārvaldesva

dītājsPēterisPētersonsaicinavisus
ievērotceļasatiksmesnoteikumus,
saudzēttiltubūves,ceļuuntākon
strukcijaselementus,barjeras,sig
nālstabiņusuncituaprīkojumu,lai
arī nākamajām paaudzēm būtu
prieks un lepnums par šo skaisto
ceļaposmu.Pagastaiedzīvotājiem
tas katrā ziņā ir gadsimta noti
kums. Līdz jūrai tagad varēsim
aizbrauktpaasfaltu–Ziemeļustī
ga tiek sasietaun tasvieš cerības,
kašeit ienāksvēlvairāk investīci
jasundzīvība.v

Pa beig ta ce ļa Kār ķi – Nauk šē ni 
re kon struk ci jas pirm ā se zo na

Teksts un foto: SandraPilskalne

«Cen tos pie da lī ties būv sa pul cēs un re dzē ju, ka re gu lā ri tiek veik tas kon tro les 
šķem bām, as fal tam un be to nam», saka Kār ķu pa gas ta pār val des 
va dī tājs Pē te ris Pē ter sons

Tilta pār Ķires upi Kārķos rekonstrukcija, kuru veica SI A «Rī gas til ti»

Pagastos:KĀRĶOS

Po sies, pērc, pār dod un pie da lies 
Zie mas svēt ku tir dzi ņā «Da bas bo de»! 

In te re se ir lie la, tā dēļ pie sa ki 
sa vu pla ci lai kus!

Sī kā ka in for mā ci ja: 
San dra Pils kal ne (26391447 mob.t)

*sau le lec pulk sten 8.54
*sau le riet pulk sten 15.42
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«BAL TIE LĀ ČI» ValkāMu zi kā la ko mē di ja 

«Snieg bal tī tes sko la»
Val kas pil sē tas kul tū ras na

mā 13.de cem brī plkst. 15.00 
notiks mu zi kā la ko mē di ja vi sai 
ģi me nei «Snieg bal tī tes sko la».

LO MĀS: Lie ne Šo ma se, Jā nis 
Ja rāns, San ta Di džus, Jā nis Kir
muš ka / Pē te ris Šo go lovs, Pa ula 
Du ku re, Dai nis Por gants, Jū li ja 
Ļa ha, En ri ko Avots, Lai la Kir
muš ka / Da ce Ma kov ska, Jā nis 
Elsts, Mai ja Ro maš ko, Jā nis Bu
ķe lis. RE ŽI SORS: Ivars Lū sis. 
KOS TĪ MU MĀK SLI NIE CE: Ani
ta Znu ti ņa  Šē ve.

Muzikālāskomēdijaspamatāir
leģendārāpasakaparSniegbaltītes
skolu,kastapusipagājušāgadsim
ta piecdesmitajos gados (autors
Gregorija Landau un komponists
GregorijsTeplickis).

Latvijāmēsšoiestudējumupa
zīstam jau no 1954.gada, kas tapa
radiolugasformātā(galvenajāslo
māsVeraSingajevska,VeltaSkur
stene un citas skatuves leģendas).
Ar šo ziemaspasaku jau ir uzau
gušasvairākaspaaudzes,betpats
stāsts,kasizturējis laikapārbaudi
un ieguvis jaukultastatusu,savu
aktualitātinavzaudējisarīšodien,
pateicotiesmilzīgajailabestībasun
humoradevai,kāarībrīnišķīgajai
mūzikai,kaspavadalugasvaroņus
viņupiedzīvojumos.

Šīsizrādeirbrīnišķīgaizklaide
unatpūtavisaiģimeneibezvecu
ma ierobežojuma. Vecākiem būs
iespēja tikties ar jau sen pazīsta
majiem un iemīļotajiem lugas va
roņiem,savukārtbērniemtasbūs
īsts piedzīvojums, paverot Snieg
baltītes skolas durvis. Izrāde
«Sniegbaltītesskola»irveidotadi

vos cēlienos ar vienu starpbrīdi,
kuralaikābērniembūsiespējatik
tiesarpasakasvaroņiemklātienē,
saņemtnoviņiempiemiņaskartī
tesarautogrāfu.

Izrādesaktieruansambliveido
Latvijāpazīstamimākslinieki,mū
ziķimunTVzvaigznes.

Neliels satura pārstāsts: Snieg
baltīteatvermežaskoluzvērēniem,
kurviņimācāsrakstīt,lasītunrē
ķināt.Zvērēniarlielupriekuunat
saucībudodasskolā,vienīgilācēnu
Mišku māte negrib laist skolā, jo
viņai liekas, ka skolā tikai kaujas
unmācavisādaspalaidnības,kaut
gan laika gaitā Lācene nonāk pie
secinājuma, ka bez skolas tomēr
nevar iztikt. Vēl mežā dzīvo pa
laidnieksvilcēns,kurš skološanos
uzskata par pilnīgumuļķību, bet
arīviņšlugasgaitāpārliecinās,ka
skolairvienīgaisveidskāneatpa
liktnocitiemganprātā,ganveiklī
bā.Izrādesbeigāspalaidnisvilcēns
arī iestājas Sniegbaltītes skolā un
iegūssevjaunusdraugus.

Biļetes – Biļešu paradīze tirdz
niecībasvietāsvaiwww.bilesupa
radize.lv, kā arī Valkas pilsētas
kultūrasnamāpiedežuranta.Ce
nas–6;8;9;10eiro.

Bērniem līdz4gaduvecumam
ieejabezmaksas,neaizņemotatse
višķusēdvietu.

Ko lek tī viem pie tei ku miem virs 
25 bi ļe tēm at lai de 1,00 EUR no iz
vē lē tās ce nu ka te go ri jas plus 2 
brīv bi ļe tes. Par ko lek tī viem pie
tei ku miem zva nīt 20007092 vai 
rak stīt in fo@ra co co.lv

Vairākinformācijas:
www.racoco.lvv

Biļešu ce na – 6; 8; 9; 10 EUR

Val kas pil sē tas kul tū ras na
 mā 12.de cem brī plkst. 

18.00 uzstāsies grupa «BAL TIE 
LĀ ČI».

Navlielamākslauznāktuzska
tuves, bet palikt uz tās – nav tik
viegli.Navlielamākslaradītilūzi
ju fonogrammas pavadījumā, bet
spēlētundziedātbezpastiprinātā
jiem–dzīvajā? Jā,dziesmasdzīvā

balsī un ar dzīvu
pavadījumu!

Al dis – akar de
ons un balss, An
dris – ģi tā ra un 
balss, Gregs – ģi
tā ra un balss.

Visikopā–«BAL TIE LĀ ČI» ar
jaunoprogrammu«AKUS TI KA»!

Biļetescena5EUR.v

18.00

Val kas pil sē tas kul tū ras na mā 20.de cem brī 
plkst. 14.00 Zie mas svēt ku pa sā kums bēr niem 

«Rū ķu la bie dar bi»
Ko pā ar Bal to Rū ķi mek lē sim ne bēd nī go Rū

ķē nu Ni ķa un Sti ķa pa zau dē to La bo dar bu 
grā ma tu un gai dī sim Zie mas svēt ku ve cī ti ar pār
stei gu miem. v

Val kas pil sē tas kul tū ras na mā 22.de cem brī 
plkst. 15.00 pa sā kums «Zie mas svēt ku stāsts»
Ziemassvētkinebūtu iedomājamibezČārlzaDikensa stāstapar

ZiemassvētkunīdējuSkrūdžu,untāpatparto,kātomēršiesvēt
kiatdzimstviņasirdī.Šisstāstsiraizkustinošsvēstījumsparlīdzjūtību,
labestībuunsirdsapziņu.Pasākumapirmajādaļāseniorukluba«Zelta
rudens»teātraamatiermākslaskolektīvstoizspēlēs,stāstupaspilgtinās
«Zeltarudens»dejotājiunkoris«Dziesmurota».Otrajādaļākoncertu
sniegs leģendārāsapvienības«Laukumuzikanti»mazaissastāvs–ta
lantīgaisdziedātājsNormundsĶietisunvienmēršarmantāakordeonis
te InitaĀboliņa.Koncertā varēsdzirdēt grupas labākās, īpašākās un
skaistākāsdziesmas.Trešajādaļā–ballekopāarJuriKrūzi.Līdziaici
nāmņemtgroziņu.Lūdzamarīiepriekšpieteikties(28621673,29230511)
galdiņurezervācijai.
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Ir tevī Saule
Tāpēc viss kļūst gaišs.

 (O.Vācietis)

Val kas pil sē ta
Vladimirs Domanskis1.12.,Ausma Liekniņa 
1.12., Jānis Pencis 1.12.,Pēteris Smekalovs 
2.12.,Andra Stīpniece 3.12.,Velta Zvirbule 
3.12.,Svetlana Sūna5.12.,Lidija Jevstifejeva 
7.12.,Rasma Jēkabsone8.12.,Svetlana Men
sko9.12.,Edgars Otlāns10.12.,Harijs Beiša 
10.12.,Didzis Rācenis10.12.,Agris Simulis 
10.12., Skaidrīte Jansone 11.12., Svetlana 
Aleksandrenkova 13.12., Andrejs Baķis 
13.12.,Edvīns Meļķis 14.12.,Hilda Bērtule 
16.12., Antoņina Kunceviča 16.12., Anisija 
Ņikiforova 18.12., Valdis Labsvīrs 19.12.,
Aija Rumjanceva 19.12., Gaļina Mirkša 
21.12., Jevgenija Savkova 21.12., Alberts 
Pokšāns22.12.,Jegors Ivļevs22.12.,Rihards 
Matsons22.12.,Ilze Videmane22.12.,Grieta 
Burkevica 26.12.,Natalia Leps 26.12., Jurijs 
Gļakins 27.12., Vizma Pole 28.12., Harijs 
Baltkājs 28.12., Ņina Bērziņa 29.12., Jānis 
Dienavs29.12.,Ļubova Širve29.12.,Ausma 
Māsēna30.12., Maiga Tetere30.12.

Ēr ģe mes pa gasts
Alla Rutkovska 3.12., Andris Milla 4.12.,
Valdis Papulis 14.12., Tamāra Irkle 21.12.,
Ēriks Līcītis23.12.,Daira Roziņa27.12.,Le
ons Ķīberis31.12.,Austra Ogste31.12.

Kār ķu pa gasts
Modris Saldūksnis2.12.,Ivars Bundzis4.12.,
Inta Šķudīte4.12.,Juta Aušte7.12.,Arnolds 
Ērglis 15.12., Rudīte Tentere 16.12., Juris 
Aušts18.12.,Ivars Ābele24.12.

Val kas pa gasts
Valda Gulbe8.12.;Jānis Kazaks 16.12.;Arvīds 
Gailis 17.12.;Jānis Reimanis 18.12.;Gunārs 
Intenbergs 19.12.;Brigita Krile 19.12.;Ričards 
Tirevičus 23.12.

Vij cie ma pa gasts
Arturs Drusts3.12., Jānis Ciguzis5.12.,Jaut
rīte Bašķe9.12.,Vita Boša17.12.,Vēsma Ķīle 
18.12.

Zvār ta vas pa gasts 
Imants Muižnieks 1.12., Milija Brikmane 
27.12.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapa-

ļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.) Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
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«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko att iecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Atmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts vai vakars vēls…

(A.Auziņš)

Aizvadīti mūžībā

ValkasnovadaDzimtsarakstu
nodaļāno16.10.2014.līdz

15.11.2014.reģistrēti:
8 mirušie – Os kars Eih ma nis (1948.),
Dzid ra Ko lā te (1930.), Ivars Men ģe lis 
(1939.),Va len tins Pa vlovs (1952.),Aus-
ma Sim so ne (1929.), Ju ris Vein bergs 
(1972.),Dai na Zī de ne (1932.),Ol ga Ža-
ga ta (1939.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Uz bērnību mums mīlestība nesas,
Iz bērnības aug lielums, darbi, prāti.

 (J.Poruks) 

Val kas no va da Dzim tsa rak stu 
no da ļā no 16.10.2014. līdz 

15.11.2014. re ģis trē ti:
6 bērni:4meitiņas–Elīna, Sofi ja, 

Patrīcija, Adeleun2dēliņi–Eitansun
Kristaps Kārlis.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Sveicam 
jubilārus!

Iz brau ku ma 
spe ci ālis ti de cem brī

Šī gada beidzamajāmēnesī izbraukuma
vizītēsuzpieņemšanāmVidzemesslim

nīcaspoliklīnikāValkādosiesčetruspecialitā
šuārsti.Trīsreizespacientuspieņemsķirurgs
An drejs Blum bergs, divasreizesfizikālāsun
rehabilitācijasmedicīnasārsteIne se Gai ķe, bet
funkcionālāsdiagnostikasspeciālisteIn ta Sak
nī te unendokrinoloģeBai ba Jē ge re pacientus
Valkādecembrīpieņemsvienureizi.

Informācija par konkrēto speciālistu pie
ņemšanaslaikiemunpieteikšanās–poliklīni
kasreģistratūrāValkā,tālr.64722307.v

Teksts: BenitaBrila, Vid ze mes slim nī ca

Sestdien,6.decembrīplkst.
10.00 Kārķos tautas na

ma kamīnzālē notiks Ziemeļ
vidzemes Meža konsultāciju
pakalpojuma centra (MKPC)
nodaļas rīkotais seminārs

«Krājaskopšanascirtes, aktu
alitātesunjaunumi»,kurābūs
iespējamsgūtinformācijupar
ESunValstslikumdošanasiz
maiņām,kasattiecasuzlauku
un mežu apsaimniekošanu,
informācijaparESprojektuat
balsta aktualitātēm un krājas
kopšanas cirtes izvēli, plāno

šanu dažādās audzēs, cirtes
intensitātiundabasaizsardzī
bas prasībām veicot krājas
kopšanascirteslektoriMKPC
Ziemeļvidzemesnodaļasvadī
tājsAndrisVīrsunSIA«Metsa
Forest Latvia» pārstāve Dace
Iraids.v

Aici na uz se mi nā ru me žu 
īpaš nie kus un ap saim nie ko tā jus

Teksts: SandraPilskalne

12.novembrī Nodarbinātībasvalsts aģen
tūras pārvaldē Rīgā notika
valstssvētkiemveltītssvinīgs
pasākumsunlabākodarbinie
kugodināšana.Atzinībasrak
stus un augstu novērtējumu
saņēma arī NVA Valkas fili
ālesdarbinieces.

Atzinībasrakstsparradošu
darbuunnozīmīguieguldīju
mu NVA attīstībā tika pa
sniegtsValkasfiliāleskarjeras
konsultantei Lindai Upmalei.
Savukārt,parizciluieguldīju
mu NVA mērķu sasniegšanā
Atzinībasrakstu«Gadadarbi
nieks2014»saņēmaValkasfi
liāles koordinējošā eksperte
MarikaBiziļa. «Bijāmvienīgā
filiāle,kurnozīmīgoapbalvo
jumu saņēma divas darbinie
ces»,gandarītairfiliālesvadī
tājaErnaPormeistere.«Uzska
tu,kaabasdarbiniecesgodam
irnopelnījušasatzinību».

Linda aģentūrā strādāvai
rāknekāsešusgadusparkar
jeraskonsultanti.Filiālesvadī
tāja Erna Pormeistere stāsta,
kaLindaallažirradoša,pildot
savus amatapienākumus,un
arsaviempriekšlikumiembū
tiskiveicinājusiiestādesdarbī
bas un sniegto pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu. «Pie
Lindas bieži vēršas arī NVA
pārvaldes speciālisti pēc pa
domadažādusituācijuunpro

blēmurisināšanasgadījumos»,
apstiprina Erna Pormeistere.
«Lindavienmērirgatavapalī
dzēt kolēģiem, uzņemas arī
savāamatuaprakstānedefinē
tos darbus, ko veic ar augstu
atbildībassajūtu».

MarikaNVAValkas filiālē
strādāno2004.gadaunjauot
rogadu,realizējotESFprojek
tus,palīdzbezdarbniekiemun
darbameklētājiemnetikaiat
rastsevpiemērotudarbu,bet
arīpaaugstinātsavuintelektu
ālopotenciāluNVAorganizē
tajos kursos un apmācībā.
«Marika ir darbiniece, kura
savusamatapienākumusveic
araugstuatbildībassajūtu,ra
došuidejubagāta,kasveicina
NVA projektu darbības piln

veidošanu un uzlabošanu»,
stāsta filiāles vadītāja. «Mari
kasarsaviempriekšlikumiem
normatīvo aktu pilnveidoša
nā, uzlabošanā ir veicinājusi
tokvalitātiun,kasīpašibūtis
ki – birokrātijas samazināša
nu».

«Manirprieks,kavarupa
spiest roku aģentūras cilvē
kiem,kuruprofesionālāsspē
jasunpienesums irnovērtēts
unšodiengodināts.Šodienes
stāvu Jūsupriekšā, laipateik
tu«Paldies!»,laisuminātuun
godinātutosAģentūrasdarbi
niekus, kuri to ir pelnījuši»,
svinīgajā pasākumā apbalvo
tajiem darbiniekiem paldies
teicaNVAdirektoreIneseKal
vāne.v

NVA Val kas fi  li āles dar bi nie ces 
sa ņem no zī mī gus ap bal vo ju mus

Marika Biziļa un Linda Upmale saņem prestižos atzinības rakstus

Teksts: ZaneBrūvere
Foto: ErnaPormeistere



Ērģemespagastā
•	 21.de cem brī plkst. 12.00 Zie
massvētku pasākums pensionā
riem.
•	 26.de cem brī plkst. 9.00 Z/S
«Dambīši» Vecgada balvas izcīņa
zolītē.
•	27.de cem brī plkst. 19.00 pagasta
pašdarbnieku teatralizēts uzve
dums «Tālās zvaigznes», pēc tam
ballekopāargrupu«Kreisaispa
grieziens».v

ValkasRotariklubsaicinauzZiemassvētkukoncertu,kasnotiks29.decem
brīplkst.16.00Valkasbaznīcā.KoncertāuzstāsiesCēsustīgukvartets.

Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
•	 Katru svētdienu plkst. 12.00 Adventes laika
dievkalpojumi.
•	23.decembrī plkst. 16.00EvaņģēliskiLuteriskās
Valkas  Lugažu draudzes Kristīgās pirmsskolas
izglītībasiestādes«Gaismiņa»svētbrīdis.
•	24.decembrī plkst. 18.00Svētvakaradievkalpo
jums.
•	25.decembrī plkst. 12.00Ziemassvētkudievkal
pojums.

Ēr ģe mes baz nī cā
•	7.de cem brī  plkst. 12.00OtrāAdventadievkalpo
jums. Pēc dievkalpojuma Valkas muzikas skolas

audzēkņukoncerts.
•	21.de cem brī plkst. 12.00 Ceturtā adventa diev
kalpojums.
•	24.de cem brī plkst. 16.00Ziemsvētkudievkalpo
jums.

Kār ķu baz nī cā
•	 7.de cem brī plkst. 14.30 Valkas mūzikas skolas
koncerts,pēckoncertaOtrāAdventakoncerts.
•	 24.de cem brī plkst. 18.00 Ziemsvētku vakara
dievkalpojums.
•	 25.de cem brī plkst. 19.00 Ziemsvētku koncertu
sniedzansamblis«Sliekšņiungriesti».
•	31.de cem brī plkst. 23.30Svētbrīdis,Jaunāgadaie
zvanīšana.

Saietanamā
«Lugažumuiža»

Valkas novada afišu stabs

Valkasnovada
Centrālajābibliotēkā

Zvārtavaspagastā

Sportapasākumi

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā

Kārķupagastā

V
al

ka
s 

no
va
dā

• No 1. līdz 30.de cem brim –izstā
de «Es biju varens. Un būšu!»:
rakstniekam Pāvilam Rozītim –
125.
•	Līdz 30.de cem brim – izstāde
«KalnivalcēniešaAivaraViļumso
nafotogrāfijās».
•	Līdz 30.de cem brim – izstāde
«Ar sveču zeltīto mirgu: No Ad
venteslīdzZiemassvētkiem».
•	11.de cem brī plkst. 17.00 – pasā
kums «Neklātienes ceļojums pa
Dienviditālijas romantiskām vie
tām»:iespaidosdalīsiesMāraZel
tiņa.

Svētkudievkalpojumi

• 6.de cem brī plkst. 13.00 ma za jā 
zā lē bērnuliterārākonkursano
slēgumapasākums.
• 6.de cem brī plkst.13.00 lie la jā 
zā lē –«Nāciet,ļaudis,skatīties,kā
di brauca budēlīši!». Atrakcijas,
maskudarbnīca;

plkst.16.00 Lu ga žu lau ku mā –
Pilsētas egles iedegšana kopā ar
budēļiem, bluķa vilkšana, rota
ļas, ugunskurs, Rūķu skrējiens,
gardumi.

• 12.de cem brī plkst. 18.00 lie la jā 
zā lē – grupas «Baltie lāči» akus
tiskskoncertsZiemassvētkugaidī
šanasnoskaņās.Ieeja–5eiro.Biļe
šuiepriekšpārdošanakultūrasna
māpiedežuranta,kāarīwww.bi
lesuparadize.lv
• 13.de cem brī plkst. 15.00 lie la jā 
zā lē –muzikālakomēdijavisaiģi
menei«Sniegbaltītesskola».Biļetes
iepriekšpārdošanāValkaspilsētas
kultūrasnamāpiedežurantadar
ba dienās un «Biļešu paradīzes»
kasēs,elektroniskiwww.bilesupa
radize.lv. Biļešu cena: 6; 8; 9 ; 10
eiro.
• 19.de cem brī plkst. 17.00 lie la jā 
zā lē –ValkaspamatskolasZiemas
svētkupasākums.
• 20.de cem brī plkst. 14.00 lie la jā 
zā lē –Ziemassvētkupasākumsbēr
niem«Rūķulabiedarbi».
• 22.de cem brī plkst. 15.00 lie la jā 
zā lē –Ziemassvētkupasākums: 
teatralizēts uzvedums «Ziemas
svētkustāsts».
–sirsnīgskoncerts(«Laukumuzi
kantu»mazaissastāvsInitaĀbo
liņaunNormundsĶietis);
–ballekopāarJuriKrūzi.Galdi
ņu rezervēšana pa tel. 29440558
vai29230511.

• 28.de cem brī plkst. 16.00 lie la jā 
zā lē –izrāde«VinnijsPūks».
• 31.de cem brī plkst. 23.00 Lu ga
žu lau ku mā –Jaunāgadasagaidī
šana.

Vijciemapagastā

• 13.de cem brī grupas «Lielslens
Nielsliens» jaunā albumaprezen
tācijastūreskoncerts+ReinisMel
bārdis(celloclassics)unUldisRu
daks (lekcija +mīļāko vinilu ko
lekcija)ValkasMākslasskolastel
pās(Beverīnas5).

309.kabinets

•	 No 1. līdz 29.de cem brim – iz
stāde «Ar savu gaismu Ziemas
svētkināk».
•	 No 1. līdz 13.de cem brim – iz
stāde«Rūķiskājaurūķis»:dzejnie
kamAivaramNeibartam–75.
•	 5., 12., 19.de cem brī plkst. 13.30 
– radošās darbnīcas «Kad pirmie
sniegisnieg...».
•	 22.de cem brī plkst. 12.00 –eglī
te čaklākajiem lasītājiem «Kaķīša
dzirnavas».Ieejaarielūgumiem.

•	29.no vem brī plkst. 19.00 tau tas 
na mā –Rūjienasnovadaamatier
teātra «Vitrāža» izrāde M.Meijo
komēdija«Mansluteklītis».
•	 30.no vem brī plkst. 9.00 tau tas 
na mā –zolītesčempionāts.
•	 6.de cem brī plkst. 10.00 Kārķos
tautas nama kamīnzālē seminārs
mežu īpašniekiem un apsaimnie
kotājiem «Krājas kopšanas cirtes.
Aktualitātesunjaunumi».
•	 6.de cem brī – Ziemassvētku eg
lesiedegšanapagastacentrā.
•	7.de cem brī plkst. 9.00 tau tas na
mā –zolītesčempionāts.
•	13.de cem brī –Ziemassvētkutir
dziņš.
•	 12.de cem brī plkst. 12.00 tau tas 
na mā – Ziemassvētku gaidīšanas
pasākums tiem, kam pāri «50».
DziesmasundejaskopāarRūjie
naskultūrasnamakapelu«Rūve
nasAure».
•	 18.de cem brī tau tas na mā – pa
matskolas skolēnu Ziemassvētku
koncerts.
•	 20.de cem brī plkst. 16.00 tau tas 
na mā–pasākumspirmskolasvecu
mabērniem«Rūķulabiedarbi».
•	 21.de cem brī plkst. 9.00 tau tas 
na mā –zolītesčempionāts.
•	 26.de cem brī plkst. 19.00 tau tas 
na mā –pašdarbībaskolektīvuZie
massvētkukoncerts,plkst. 22.00 –
balle.

•	6.de cem brī plkst. 18.00J.Ziemeļ
niekaStrenčuTautasteātraizrāde
V.Vējiņš «Brangumēni», režisors –
AndrisLiepiņš.
•	7.de cem brī plkst. 15.00 latviešu
mākslas filma «Izlaiduma gads»,
režisors–AndrisGauja.
•	13.de cem brī plkst. 18.00Adven
tesnoskaņukoncerts«Iededzsve
cimijkrēslīzilā».Piedalās:Ansam
bļi «Sabalsis» (Bilska), «Undīnes»
(Smiltene), koris «Rondo» (Vij
ciems), Tautas deju kolektīvi no
BlomesundejotājinoVijciema.
•	20.de cem brī plkst. 16.00teatrali
zēts Ziemassvētku uzvedums
pirmsskolas vecuma bērniem ar
vecākiem «Zaķa Jeppes un Vilka
Tūtiņa Ziemassvētku tango». Vij
ciema pagastā deklarētiem bēr
niemsaldumusdāvinaValkasno
vadadome.
•	 27.de cem brī plkst. 22.00 balle
«Gadu pavadot» kopā ar grupu
«Bruģis».
•	 2.jan vā rī plkst. 17.00 latviešu
mākslas filma «Modris», režisors
JurisKursietis.

Valkaspilsētaskultūras
namapasākumi

• 6.de cem brī plkst. 10.00 Vij cie
ma spor ta zā lē ValkasnovadaRu
denssportaspēles.
• 13. un 14.de cem brī plkst. 11.00 
Val kas no va da Bēr nu – jau nat nes 
spor ta sko lā ValkasValgaskauss
šahā skolēniem «Ziemassvētku
Circenīši».
• 14.de cem brī plkst. 10.00 Zvār ta
vas tau tas na mā Zolītesturnīrs.
• 20.de cem brī plkst. 18.00 Tur nas 
tau tas na mā Galdaspēļučempio
nāta4.posms.
• 26.de cem brī plkst. 11.00 Tur nas 
tau tas na mā Z/S «Dambīši» Vec
gadabalvasizcīņazolītē.
• 26.de cem brī plkst. 11.00 Val kas 
no va da Bēr nu – jau nat nes spor ta 
sko lā Vecgada balva šahā ātrspē
lē.
• 30.de cem brī Kār ķu spor ta na
mā Vecgadakausaizcīņavolejbo
lā. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu 
norises laiku nepieciešams 

mainīt. Sekojiet informācijai www.
valka.lv vai interesējieties 
pie pasākuma rīkotājiem!

•	 6.de cem brī plkst. 19.00 «Gada
balvakultūrā2014»Valkaspagas
tapašdarbniekuatpūtasvakars.

•	14.de cem brī plkst. 10.00 Zvār ta
vas pa gas ta «Lu tur sko lā» Zolītes
turnīrs3.kārta.
•	 13.de cem brī plkst. 19.00 Mier
kal na Tau tas na mā Dagnijas Pa
kalnesdziesmukoncerts«Eszinu,
kamēsvēlreizsatiksimies».
•	 18.de cem brī Mier kal na Tau tas 
na mā OzolupamatskolasZiemas
svētkueglītespasākums.
•	 22.de cem brī plkst. 11.00 Mier
kal na Tau tas na mā Pirmsskolas
bērnueglīte.
•	 27.de cem brī 19.00 Mier kal na 
Tau tas na mā Zvārtavasamatierte
ātra«Latviānis» jaunā izrāde«At
raitņanedienas»(G.Grieze).v

6.de cem brī, plkst.13.00 Kul tū ras na ma ma za jā zā lē Valkas novada lite
rārāsapvienības,ValkasnovadadomesunLatvijasbērnufondakonkursa
«Domaizgaismovārdu»noslēgumaceremonija.PiedalīsiesdzejnieksUldis
BērziņšunLatvijasRadiožurnālisteLiegaPiešiņa.


