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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Re, arī zvaigznēs ierakstīts 
Tas pats, kas laukos plašos: 
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc 
Tepatās – mūsos pašos.

(I.Ziedonis.)

Laimīgu Jauno gadu!
Vijciema pagasta pārvalde

Pirms gadu mijas parasti kavējamies pārdomās par 
aizvadīto gadu. Mums ir iemesls ar padarīta darba 
sajūtu atskatīties uz paveikto un varam secināt - lai 

atrastu īsto risinājumu, dažreiz nepieciešams pavisam maz. 
Gluži kā mazās ūdens lāses veido jūras un lielus ūdens 
plašumus, tā arī mūsu katra paša mazie darbi veido kopējo 
rezultātu. Arī padarīta darba sajūta ir īpaši svētki. Sirds-
miera un apziņas svētki. Gluži kā apzinīgs darbs prasa 
nedalītu uzmanību, arī svētkiem labi jāsagatavojas un pats 
galvenais jābūt mundriem, lai gūtu no šī brīža patiesu 
prieku.

Vēlu visiem satikšanās prieku un daudz 
mirkļus nesteidzīgai atpūtai.

Lai panākumiem bagāts 
Jaunais 2016. gads!

Pēteris Pētersons, 
Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs

Uz eņģeļa spārniem tā pasaule turas,
Kur cerību ugunskurs nedziestot kuras,
Kur ceļavējš nenogurst sapņus sviest burās,
Kur dziesmu teic rozēm, kaut pirkstos tās duras...
Ja eņģeļa spārni kaut mirkli tev doti,
Jel nebaidies lidot! Varbūt vēl to proti?

(A.Ustups.)

Lai Jaunajā gadā mūs piepilda mīļums un 
labestība! Lai gads bagāts ar labām domām, 

darbīgām dienām  un  priecīgiem atelpas 
brīžiem!

Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams

Melodiskais vilciens «Rīga - 
Valka» 1.janvārī 00.30, laikā 

kad šampanieša glāzes jau saskan-
dinātas un savi mīļie cilvēki ir ap-
sveikti, dosies muzikālā braucienā. 
RE:TV kanāls piedāvā nebijušu ie-
spēju 2 stundu garumā satikt mūzi-
ķus, kas jau viesojušies raidījumā, 
kā arī melodiskās mūzikas raidīju-
ma radošo komandu. Mēs esam 
priecīgi par Jūsu mīlestību un kopā 
pavadītajiem svētdienas vakariem.

Bet jaunajā gadā sāksies «Dzies-
mu parāde 2016», kad skatītājiem 
būs iespēja veidot raidījuma saturu. 
Nobalso par savu dziesmu un katra 
mēneša otrajā raidījumā skanēs ti-
kai skatītāju mīļākās dziesmas. 
Dziesmu saraksts un noteikumi 
RE:TV mājaslapā. Galvenais kon-
duktors Armands gaida Jūsu balso-
jumu, lai kopā noteiktu skanīgāko 
dziesmu! z

Jaungada 
brauciens vilcienā 

«Rīga-Valka»

Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltas sapņu dzijas tīt,
Lai atnāk tie, ko gribas sagaidīt.

(Ā.Elksne)

Sagaidīsim Jauno gadu visi kopā! 31.decembrī 
no plkst. 23.00 pulcēsimies Lugažu laukumā!

Dziedāsim un dejosim pie lielās svētku egles, 
liesim laimes, vēlēsim viens otram laimes 

Jaunajā gadā un skatīsimies aizvadīto gadu bildēs!

Uzrunu svētkos teiks Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Pusnaktī visus pārsteigs svētku salūts.

Laimīgu un panākumiem 
bagātu Jauno gadu!

Valkas novada dome
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Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Valkas 
novadā plānots rīkot unikālu pasākumu, 

kura mērķis būtu uzrunāt, iesaistīt un saliedēt 
visus mūsu novada iedzīvotājus, vienlaikus 
padziļinot izpratni par Latvijas valsti, tās 
veidošanos, vēsturi un kultūru. Šī būtu jauna 
tradīcija, kuras devīze «Es esmu Latvija!», bet 
kopējais nosaukums «Baltā galdauta svētki 
Valkas novadā».

Baltā galdauta svētkus aicināti veidot visas 
novada pirmskolas iestādes, skolas un kultūras 
iestādes, tai skaitā bibliotēkas un muzejs.

Īpašais svētku formāts būtu jāveido pašiem to 
rīkotājiem vienlaicīgi visā Valkas novadā. Svētku 
galvenie akcenti būtu:
• kopīga galda klāšana un svinēšana par godu 
Latvijai;

• balts galdauts kā simbols;
• galda sarunas, piemēram, savas apkaimes 
nozīmīgo notikumu un personību izcelšana, 
godināšana, sadziedāšanās, lasījumi un cits;
• vietējo tradīciju integrēšanu;
• nemateriālā, t. sk. vietējās kopienas kulinārā 
mantojuma apzināšana un godā celšana.

Iecerēts, ka tradīcijas aizsācēji varētu būt vie-
tējās kopienas formālie un neformālie līderi, 
uzsākot pulcēšanos 2016.gada 4.maijā.

Kāpēc tieši šajā datumā? 1990.gada 4.maijā ar 
Latvijas PSR Augstākās padomes Deklarāciju 
Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunoša-
nu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922.gada 
15.februārī pieņemtā Latvijas Republikas Sa-
tversme. Šis notikums ir viens no būtiskākajām 
pieturzīmēm Latvijas simts gados.

Aicinām visus iesaistīties «Baltā galdauta 
svētkos» Valkas novadā! 

Šogad Borisa un Ināras Tetere-
vu fonda programmas «Nāc 

un dari! Tu vari!» atbalstu sa-
ņēmušas 57 Latvijas biedrības un 
nodibinājumi, kuru darbība aptver 
50 Latvijas novadus. Tostarp de-
cembra pirmajā nedēļā atbalstītas 
jaunas aktivitātes septiņās rosīgās 
organizācijās, arī biedrībā «Valkas 
dāmu klubs».

Biedrība pazīstama pilsētā un 
novadā ar savu rosīgo darbību 
kultūras jomā. Literārie konkursi 
bērniem, oriģinālas idejas vides 
sakopšanā ikdienā un svētku reizēs, 
pulcēšanās rokdarbu klubiņā, deju 
grupas nodarbības – tas viss piepil-
da kluba dalībnieču laiku Valkā. 
Īpašā cieņā šeit ir dziedāšanas tra-
dīcijas. Senioru kora «Dziesmu rota» 
rīkotos sadziedāšanās pasākumus 
apmeklē kupls skaits interesentu, jo 
tajos vienmēr var uzzināt ko jaunu, 
satikt sen neredzētas paziņas un 
kopā no sirds izdziedāt mīļākās 
dziesmas. Kluba rīkotie sadraudzības 
pasākumi, labdarības koncerti un 
līdzdalība novada kultūras pasā-
kumos Valkas senioriem palīdz sa-
glabāt prieku un optimismu, turklāt 
jaunie tautas tērpi, kas būs iegādāti 
par fonda fi -nansējumu projektā 

«Dziedāsim mūža garumā!» (EUR 
1706), stiprinās dziedātāju pašapziņu 
un lepnumu par savu veikumu, ie-
priecinot vismaz 800 cilvēku tikai 
viena gada laikā vien. 

Šonedēļ fonda programmas «Nāc 
un dari! Tu vari!» ietvaros atbalstu 
saņēma septiņas biedrības: Ventspils 
novada biedrība «Invalīdu biedrība 
«Labas pārmaiņas», Cēsu invalīdu 
biedrība, Talsu novada krīžu centrs, 
Siguldas biedrība «Cerību spārni», 
biedrība «Valkas dāmu klubs», bied-
rība «Otrā māja dzīvniekiem» no 
Daugavpils novada un biedrība «Pie-
augušo attīstības projekts» no Va-
rakļāniem. 

Visas biedrības un nodibinājumi, 
kas saņēma fonda atbalstu, ar savu 
rosību bagātina apkaimes iedzīvotāju 
dzīvi un palīdz līdzcilvēkiem. At-
balstīto organizāciju aktivitātes ap-
tver dažādas jomas, tostarp sociālo 
palīdzību, darbu ar bērniem un ģi-
menēm, kultūru un radošas ini-
ciatīvas, darbu ar senioriem, jaunie-
šu aktivitātes. 

Kopumā programmā «Nāc un 
dari! Tu vari!» 2015.gadā Borisa un 
Ināras Teterevu fonds saņēma iz-
skatīšanai 320 dažādas ieceres, no 
kurām 113 pārtapa konkrētu projek-
tu pieteikumos. No tiem šogad at-
balstīta jau 57 projektu īstenošana, 
aptverot 50 Latvijas novadus.

Organizāciju veikums program-
mā «Nāc un dari! Tu vari!» ir ie-
guldījums to ilgtermiņa attīstībā. 
Organizāciju darbību atzinīgi novēr-
tējušas vietējās pašvaldības un to 
veiksmīgā sadarbība ir labvēlīgi ie-

tekmējusi vietējo iedzīvotāju ikdie-
nas dzīvi. 

Plašāk par programmu «Nāc un 
dari! Tu vari!» skatiet: «Projekti» – 
«Kopienu projekti»). 

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas novada domes 
Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Valkas Dāmu kluba vadītāja Mārīte Magone priecājas par saņemto atbalstu

Valkas novadā kopīgi svinēs 
Baltā galdauta svētkus

Valkas novada dome un J.Cimzes 
Valkas Mūzikas skola 37.Cimzes 

Mūzikas dienu laikā – 7. un 8.aprīlī rīko 
Starptautisko Jāņa Cimzes Jauno talan-
tu festivālu. 

Festivāla pirmajā dienā pilsētā notiks 
dalībnieku koncerti, festivāla otrajā dienā 
jaunie talanti priecēs ar izbraukuma kon-
certiem Latvijā un Igaunijā. Festivāla no-
slēguma koncertā uzstāsies profesionāli 
mākslinieki. Festivāla Galvenā balva būs 
100 eiro, Skatītāju Simpātiju balva – 50 
eiro. Pilna informācija festivāla Noli-
kumā. Kontaktpersona: skolas direktore 
Līga Veinberga, mob. tālr. +371 29356739.

Savukārt, 6.aprīlī Cimzes dienu orga-
nizatori aicina mūzikas skolu skolotājus 

uz «Vidzemes mūzikas skolu skolotāju 
semināru». Dalībnieki saņems apliecību 
par profesionālās kvalifi kācijas pilnvei-
di. Tēma «Pozitīvā prakse mūzikas mā-
cīšanā» (vecumposmu īpatnības mācību 
procesā: uztvere, mācīšanās, gatavība 
uzstāties publikas priekšā, veiksmes un 
neveiksmes). Pieteikšanās līdz 2016. ga-
da 24.martam. Tuvāka informācija: sko-
las direktore Līga Veinberga, mob. tālr. 
+371 29356739

Tāpat J.Cimzes Valkas Mūzikas skola 
2016.gada 9.aprīlī aicina kolēģus, bijušos 
skolotājus, darbiniekus un absolventus 
uz skolas 70 gadu jubilejas svinībām – 
salidojumu. Visi laipni ielūgti!

Ar festivāla nolikumu var iepazīties Val-
kas novada mājaslapā www.valka.lv 

Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes 
Valkas mūzikas skolas direktore

Nākamgad Valkā rīkos Starptautisko Jāņa 
Cimzes Jauno talantu festivālu

Teksts: Diana Germane

Valkas dāmu klubs saņem Borisa un 
Ināras Teterevu fonda atbalstu 
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2016.gada 16.janvārī plkst. 
15.00 Rīgas Starptautiskajā 

izstāžu centrā Ķīpsala Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija 
sadarbībā ar Latvijas Kultūras 
akadēmiju un 1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrību, atzīmējot 

1991.gada barikāžu 25.gadadienu, 
rīko atceres pasākumu. Pasāku-
mā tiek gaidīti Valkas novada bi-
jušie barikāžu dalībnieki.

1991.gada barikāžu atceres pa-
sākumā piedalīsies sabiedrībā zi-
nāmas personas, tostarp Latvijas 
Valsts prezidents. Programmā pa-

redzēti barikāžu piemiņai veltīti 
video stāsti, uzrunas, dzejas la-
sījumi un muzikāli priekšnesumi. 
Muzikālo programmu nodrošinās 
grupa Dzelzs vilki, jaundibinātā 
mūsdienu tautas mūzikas apvie-
nība Jauno Jāņu orķestris, muzikālā 
apvienība Raxtu raxti, etnogrupa 
ElektroFolk, Latvijas Kultūras aka-

dēmijas jauktais koris Sōla, Rīgas 
Tehniskās universitātes studentu 
pūtēju orķestris SPO, kā arī dzie-
dātāja Aleksandra Špicberga.

Lūdzam interesentus pieteikties 
līdz 6. janvārim pa e-pastu liga.
lane@valka.lv vai zvanot pa tālruni 
22042722. Tiks organizēts novada 
autobuss uz pasākumu. 

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas novada 
domes Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Barikāžu dalībniekus aicina uz 25 gadu atceres pasākumu Rīgā

Izglītības iestādes vadītājiem ir 
jābūt kā burvju māksliniekiem

Intervija ar Lailu Ozoliņu

Kāpēc jāstreiko?
Streiks ir galējais solis darba ņēmējam, ja ne-

tiek izpildītas viņa prasības. Starp visām streika 
prasībām šoreiz akcentēšu vienu.

Bērnudārza audzinātājām vienmēr ir bijušas 
salīdzinoši mazas algas. To zinu ļoti labi, jo mana 
mamma visu mūžu ir strādājusi par bērnudārza 
audzinātāju. Kad pirmsskolas audzinātājām pie-
šķīra pedagoga statusu, valdība izvirzīja prasību 
par augstāko izglītību pedagoģijā. 

Ļoti apsveicami. Bet – pirmskolas skolotāji ļoti 
cerēja, ka tajā brīdī valsts ne tikai noteiks prasības, 
bet arī nodrošinās algas. Uzskatu – ja valsts prasa, 
tai ir pienākums kaut ko dot pretī. Agrāk bēr-
nudārzā strādāja cilvēki ar vidējo speciālo izglītī-
bu un ļoti labu – Rīgas pedagoģiskās skolas iz-
glītību. Pirmskolas pedagogi izglītību iegūst un 
turpina iegūt par savu naudu, toreiz visi ļoti 
cerēja un gaidīja, ka algas paliks lielākas.

Strādāju izglītības jomā jau 27 gadus – sāku kā 
sākumskolas skolotāja un tagad vadu pirmsskolas 
izglītības iestādi. Visus šos gadus arodbiedrība 
cīnās par to, lai pirmskolas skolotājiem algu mak-
sātu valsts. Pašlaik ir tā, ka valsts apmaksā tikai 
piecu un sešu gadu vecu skolnieku izglītību, 
jaunāku bērnu skološanu atstājot uz pašvaldību 
pleciem. Tāpēc izveidojusies šībrīža situācija – cik 
turīgas ir pašvaldības, tik liels ir arī pirmskolas 
skolotāju atalgojums. Valsts defi nē zemāko atalgo-
jumu – jaunajam skolotājam, kas ienāk augstskolā 
tie ir 405 eiro un skolotājam, kas strādā vairāk nekā 
10 gadus, 420 eiro uz papīra. Valsts ir pateikusi, ka 
zemāk par šo nedrīkst maksāt un vairāk, protams, 

var – cik nu katrai pašvaldībai ļauj rocība.

Sanāk, ka šobrīd pedagogi cīnās ne 
tikai par savu atalgojumu, bet arī par 
to lai viņu atalgojums būtu konku-
rētspējīgs, lai kāds nākotnē vispār 
vēlētos šo darbu darīt.

Jā, šis īstenībā ir komplekss jautājums. 
Es uzskatu, ka mēs nonivelējam streika 
būtību, sakot, ka skolotāji cīnās tikai par 
savu algu. Patiesībā skolotāji cīnās par to, 
lai valsts atzītu pedagoga profesiju kā 
prestižu, lai valsts parāda, ka tai ir va-
jadzīgi pedagogi. 

2008.gadā, kad Latvijā bija krīze, sko-
lotājiem bija jāsavelk jostas. Algas peda-
gogiem samazināja par vidēji 45 procen-
tiem. Jau no 2008.gada  visur izskan, ka 
skolotāji prasa pacelt algas. Nē, skolotāji 
prasa atdot viņiem pirmskrīzes algu.

Pašlaik rodas iespaids, ka kādam ir 
ļoti izdevīgi kūdīt sabiedrību pret sko-
lotājiem – kā skolotāji atļaujas prasīt bez 
pārtraukuma algas? Taču skolotāji skaid-
ri un gaiši prasa – atdodiet mums pirms-
krīzes algas. Saka – Latvija ir izgājusi no 
krīzes, mēs redzam, kas notiek ministrijās 
un ierēdniecībā, Saeimā. Deputāti mierīgi 

var pacelt sev algas, jo krīze ir beigusies, bet kāpēc 
skolotājiem vēl aizvien nav atdoti atņemtie 45 
procenti? 

Katru gadu arodbiedrībai ar sīvām cīņām, in-
tensīvās sarunās katru gadu pie budžeta iz-
skatīšanas ir jālūdzas. Tagad pedagogiem tiek 
norādīts: «Skolotāji, mēs jums pieliksim algu, bet 
jūs nodrošiniet kvalitāti.» Īstenībā tā ir ļoti neko-
rekti teikt, jo skolotājs nevienā brīdī nav sliktāk 
sācis strādāt, nav par 45 procentiem sācis sliktāk 
pildīt savu darbu!

Ja skolotāji pat pie šīm mazajām algām ir ar 
mieru streikot un par šo dienu nesaņemt algu – 
tas ir rādītājs. Un vēl polemika par to, vai 
pašvaldības drīkst vai nedrīkst šo streika dienu 
atmaksāt. Tā atkal ir spēlēšanās ar likuma in-
terpretācijām. Skolotāji, protams, būtu priecīgi 
par šo dienu saņemt naudu, bet viņi ir gatavi arī 
šo naudu nesaņemt. Skolotājiem šis ir lūzuma 
punkts, jo tālāk tā turpināties nevar. 

Valsts budžetā nākamajiem trīs gadiem re-
dzam, ka minimālās algas tiks celtas, bet sko-
lotājiem algu ziņā nav paredzētas nekādas iz-
maiņas. Tad jau gandrīz sanāk, ka skolotājam pēc 
trīs gadiem būs zemāka alga par minimālo. Nav 
absolūti nekādas skaidrības par to, kas notiks 
tālāk. 

Šobrīd noteiktā alga, ko valsts ir gatava maksāt 
skolotājam parāda attieksmi pret skolotāju. Zī-
mīgi, ka 90 procenti no izglītības jomā strā-
dājošajiem ir sievietes. Tas arī ir rādītājs, jo vīrietis 
strādājot skolā uzturēt ģimeni nevar.  Sievietes 

bieži ir, es negribu teikt – pieticīgākas, bet – pa-
cietīgākas.

Sanāk, ka pedagoga darbs ir gandrīz kā 
vaļasprieks?

Tie, kuri strādā izglītības jomā, savā ziņā ir 
ideālisti un sava darba fanātiķi. Viņi saprot, ka tie 
darbi, ko viņi neizdarīs, bērnam nākotnē ļoti 
atspēlēsies. Viņi iet un dara, bet valsts uz to spe-
kulē. Būtībā tā ir misija – pedagogi saprot, ka visu, 
ko viņi bērnā ieliek ir viņa nākotnes labā. 
Skolotājus valsts izmanto, jo zina, ka viņi var 
streikot vienu dienu, nedēļu, bet ir skaidrs, ka 
skolotājs bērniem iemācīs visu paredzēto. 

Nopietns signāls ir tas, ka no skolām aiziet 
nopietnie un pieredzējušie pedagogi. Kad es 
mācījos, augstskolās bija konkurss un bija nopi-
etna topošo pedagogu sagatavošana. Pašlaik iz-
glītības iestādēs ienāk ļoti dažādi cilvēki. Gan 
tādi, kuriem ir misijas apziņa, gan tādi, kuriem 
papīri ir kārtībā un kāpēc nepastrādāt siltās telpās. 
Ja jaunietis ir ilgus gadus mācījies un ieguldījis 
nopietnus līdzekļus, viņš arī vēlas saņemt adek-
vātu atalgojumu. Tas ir pašsaprotami! Bet ja vi-
ņam sanāk gandrīz minimālā alga... Savukārt 
valsts ierēdņi izliekas, ka neredz šo problēmu. 
Protams, nekad nebūs tā, ka Latvijā aizslēgs visas 
skolas un nebūs, kas strādā skolās, bet spriedze 
izglītības iestādēs pieaug. Jo izglītības iestāžu va-
dītājiem ir jābūt kā burvju māksliniekiem un 
jānodrošina, ka viņu skolā paaudžu maiņa no-
tiktu bez sāpēm.  Par savu iestādi es varu pateikt 
– ir ļoti grūti atrast jaunos cilvēkus, kas gribētu 
nākt strādāt par tik zemu atalgojumu un ar tādām 
prasībām.

Ko Tu teiktu tai sabiedrības daļai, kas uz-
skata, ka pedagoga darbs nav nekas grūts, ka 
skolotājiem ir garais vasaras brīvlaiks, kaut 
zinām, ka darba netrūkst arī vasarā.

Ir dažādi cilvēki un, protams, arī viedokļi. Uz-
skatu – ja cilvēkam skolas gados ir bijuši labi 
skolotāji, viņš atbalsta pedagogus. Tāpat ir, ja viņa 
bērnam ir labi skolotāji. Ir cilvēki, kuriem ir 
pilnīgi cita pieredze, kā saka – viens piliens dar-
vas var visu medus mucu sabojāt. Cik esmu ru-
nājusi ar vecākiem, es patiešām jūtu atbalstu. 
Vecāki dziļi noliec galvas pirmskolas pedagogu 
priekšā.  Jo viņi redz – mājās ir tikai divi bērni un 
cik daudz enerģiju un pacietību tas prasa un 
zināšanu! Bērnudārza audzinātājas strādā ar 20 
un 25 bērniem. Un visi ir samīļoti, pieskatīti, 
izmācīti un sagatavoti skolai. Zinot par kādu atal-
gojumu pedagogi strādā, viņi tiešām ļoti novērtē 
tos brīžus, kad saņemam ļoti lielu atbalstu un 
atzinību par padarīto darbu.

Novēlu visiem sirsnīgu, veiksmīgu un ve-
selīgu Jauno gadu! Lai mūsu gaišās domas vai-
ro gaismu! 

Pagājušajā mēnesī Latvijā notika pedagogu streiks. Uz 
tikšanos aicināju Lailu Ozoliņu, pirmskolas izglītības 

iestādes «Pasaciņa» vadītāju un LIZDA Valkas starpnovadu 
arodorganizācijas vadītāju. Streikā piedalījās arī Valkas 
novada pedagogi no Valkas ģimnāzijas, Valkas pamatsko-
las, Valkas PII «Pasaciņas», Ērģemes pamatskolas, Kārķu 
pamatskolas un Vijciema pamatskolas pedagogi. 

Teksts: Zane Brūvere, foto no personīgā arhīva
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• Apstiprināt Valkas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.19 «Par ielu 
nosaukumu, ēku numura un telpu gru-
pu numura zīmju, māju nosaukumu un 
objektu norāžu izvietošanu Valkas no-
vadā». Saistošos noteikumus Nr.19 «Par 
ielu nosaukumu, ēku numura un telpu 
grupu numura zīmju, māju nosaukumu 
un objektu norāžu izvietošanu Valkas 
novadā» triju darba dienu laikā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai atzinuma snieg-
šanai.

• Apstiprināt izstrādāto fi nanšu mo-
deli, kurā Kopējās attiecināmās projek-
ta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Valkā, III kārta» izmaksas ir 
EUR 563 043, Kohēzijas fonda līdz-
fi nansējums EUR 422 790, Valkas no-
vada domes līdzfi nansējums EUR 
140 253. Projekta atbalstīšanas gadījumā 
nodrošināt līdzfi nansējumu EUR 
140 253 apmērā. 

• Apstiprināt maksu par sniegtajiem 
transporta pakalpojumiem 8,31 EUR/h 
un 0,13 EUR/km bez PVN ar autobusu 
Mercedes Benz Sprinter, KA 8250.

• Apstiprināt Nolikumu Nr.12 «Grantu 
programmas «Attīsti uzņēmējdarbību 
Valkas novadā!» nolikumu». Paredzēt 
2016.gada Attīstības un plānošanas 
nodaļas budžetā Grantu programmai 
«Attīsti uzņēmējdarbību Valkas no-
vadā!» 10000 EUR.

Apstiprināt Grantu vērtēšanas ko-
misiju šādā sastāvā:

Vents Armands Krauklis, Valkas no-
vada domes priekšsēdētājs;
Gunta Smane, Valkas novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja;
Kristīne Simonova, Valkas novada 
domes deputāte, uzņēmēja;
Iveta Markova, Valkas novada domes 
Grāmatvedības un fi nanšu nodaļas 
vadītājas vietniece budžeta plānoša-
nas jautājumos;
Aivars Cekuls, Valkas novada domes 
izpilddirektors.

• Apstiprināt Valkas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.20 «Par Valkas 
novada domes saistošo noteikumu pub-
licēšanas vietu». Valkas novada domes 
Saistošos noteikumus Nr.20 «Par Val-
kas novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu» triju darba dienu 
laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības min-
istrijai. Saistošos noteikumus nosūtīt 
publicēšanai Latvijas Republikas ofi -
ciālajam izdevumam «Latvijas Vēst-
nesis», kā arī publicēt bezmaksas laik-
rakstā «Valkas Novada Vēstis».

• Veikt betona kāpņu demontāžu Rīgas 
ielā 40, Valkā. 

• Rīkot publisko apspriešanu par atse-
višķu augošu koku ciršanu publiski 

pieejamos objektos: Ausekļa ielā, Indri-
ķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā lai-
kā no 2016.gada 4.janvāra līdz 23.jan-
vārim. Aicināt Valkas pilsētas iedzīvo-
tājus un citus interesentus izteikt vie-
dokli par koku ciršanu visos trijos ob-
jektos.

• Apstiprināt 2015.gada 19.novembra 
Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā 
īpašuma – Ērģemes pagastā «Omuļu 
skola», izsoles gaitu.

• Atzīt pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma – Valkā, Raiņa iela 3, 
2015.gada 19.novembra izsoli par ne-
notikušu.

• Noteikt Valkas novada domes kārtējo 
domes sēdi 2015.gada 30.decembrī, 
plkst. 10.00, Valkas novada domē, 
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā.

• Izveidot atklātā ideju metu konkursa 
par pieminekli Valkā «Latviešu pa-
gaidu nacionālā padome – 1917» vēr-
tēšanas žūrijas komisiju sekojošā sa-
stāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: 
Vents Armands Krauklis – Valkas 
novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Aivars Ikšelis – Valkas novada Iz-
glītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
nodaļas Izglītības un kultūras daļas 
vadītājs.
Maruta Stabulniece – Valkas Mākslas 
skolas direktore;

Komisijas atbildīgā sekretāre: Aija 
Priedīte – Valkas novadpētniecības 
muzeja galvenā krājuma glabātāja.

• Izstrādāt un iesniegt projekta ie-
sniegumu «Multifunkcionāla jaunat-
nes iniciatīvu centra izveide Valkā» 
Latvijas un Šveices sadarbības pro-
grammas līdzfi nansētās programmas 
«Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai 
attālos vai mazattīstītos Latvijas re-
ģionos» aktivitātē «Multifunkcionālu 
jaunatnes iniciatīvu centru izveide». 
Kopējās attiecināmās projekta izmak-
sas EUR 108 073,85, Valkas novada do-
mes līdzfi nansējums EUR 5403,69.

Projekta atbalstīšanas gadījumā 
nodrošināt līdzfi nansējumu EUR 
5403,69 apmērā. 

• Izsniegt Akciju sabiedrībai «Latvijas 
valsts meži», reģ.Nr.40003466281, bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju smilts – grants un smilts 
atradnē «Omuļi-2», kas atrodas Valkas 
novadā, Ērģemes pagastā, nekustamā 
īpašumā «Valsts mežs 94520020048», ar 
kadastra Nr.94520020048, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 94520020049 
8,39 ha platībā. 

• Atzīt Valkas novada domes līdzdalī-
bu SIA «ZAAO» par atbilstošu Publis-
kas personas kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 
nosacījumiem. Noteikt, ka SIA «ZAAO» 
vispārējais stratēģiskais mērķis ir sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas uzturēšana un attīstība tādā 
veidā, kas nodrošina normatīvo aktu 
prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības 
noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas darbības 
efektivitāti, ievērošanu. 

Val kas no va da do mē

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I
Valkā2015.gada 26.novembrī      Nr.20

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 7.§)

Par Valkas novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām. 41.panta 5.daļu
Noteikt, ka Valkas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi 

publicējami Valkas novada pašvaldības bezmaksas laikrakstā «Valkas 
Novada Vēstis».

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Pielikums pie Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra 
saistošiem noteikumiem Nr.20

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20
«Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu» paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums «Gro-
zījumi likumā «Par pašvaldībām»» (publicēts 2015.gada 23.oktobra 
ofi ciālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» Nr.208). Ar minēto likumu ir 
grozīta likuma «Par pašvaldībām» 45.panta 5.daļa, kas nosaka, ka No-
vada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē 
ofi ciālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» vai vietējā laikrakstā, vai bez-
maksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros 
nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, 
kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē ofi ciālajā 
izdevumā «Latvijas Vēstnesis». Novada dome saistošo noteikumu pub-
licēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 «Valkas novada paš-
valdības nolikums» 87.punkts nosaka, ka saistošos noteikumus publicē 
Valkas novada domes bezmaksas laikrakstā. Līdz šim visi Valkas no-
vada domes saistošie noteikumi ir publicēti Valkas novada pašvaldības 
bezmaksas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» un arī ievietoti pašvaldības 
mājas lapā www.valka.lv. Mājas lapā saistošie noteikumi ir pieejami arī 
konsolidētā versijā. Līdz ar to dome uzskata, ka ieviestā kārtība ļauj ik-
vienam ērti iepazīties ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem. 
Ņemot vērā, ka saistošo noteikumu publicēšana ofi ciālā izdevumā «Lat-
vijas Vēstnesis» ir par maksu, paredzēts, ka līdzšinējo kārtību saistošo 
noteikumu publicēšanā nemainīsim.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz, ka Valkas novada domes pieņemtie sais-

tošie noteikumi publicējami Valkas novada pašvaldības bezmaksas laik-
rakstā «Valkas Novada Vēstis».
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 

privātpersonām.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Valkas novada domes novembra 
sēdē pieņemtie lēmumi

Valkas novada dome ir no-
lēmusi rīkot publisko ap-

spriešanu par atsevišķu augošu 
koku ciršanu publiski pieejamos 
objektos: Ausekļa ielā, Indriķa Zī-
les skvērā un Lugažu laukumā 
laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 
23.janvārim, tāpēc ir svarīgi no-
skaidrot sabiedrības attieksmi.

Valkas iedzīvotāji un citi inter-
esenti tiek aicināti rakstiski izteikt 
viedokli par koku ciršanu visos tri-
jos objektos. Var izmantot domes 
sagatavoto aptaujas lapu, kā arī 
brīvā formā. Aptaujas lapas būs 
Valkas novada domes centrālajā 

ēkā Beverīnas ielā 3 pie klientu 
apkalpošanas speciālistes un Val-
kas pilsētas centrālajā bibliotēkā 
Rīgas ielā 22. Anketas var iesniegt 
Valkas novada domes centrālajā 
ēkā klientu apkalpošanas speciā-
listei vai iesniegumiem domātajās 
pasta kastēs pie šīs un citām domes 
ēkām. Elektroniski aizpildītājām 
anketām lūdzam norādīt subjektu 
«Aptaujas_anketa» un nosūtīt uz 
e-pasta adresi: novads@valka.lv.  

Nociršanai paredzētie koki In-
driķa Zīles skvērā un Lugažu lau-
kumā tiks apsieti ar dzeltenu lentu 
vai kā citādi iezīmēti. 

Publiskā apspriešana pirms koku 
ciršanas Valkas pilsētā 

Ņemt aizņēmumu līdz EUR 32 670 apmērā investīcijām Valkas 
novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transpor-

ta līdzekļa – lietota autobusa iegādei no LR Valsts kases ar atlikto 
aizņēmuma atmaksu. 

Valkas novada domes novembra 
ārkārtas sēdes lēmums
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5.decembrī Rīgā notika Latvijas Sporta 
veterānu – Senioru savienības (LSVS) 

XXV atskaišu konference Latvijas Sporta mu-
zejā un Lielajā Ģildē 18.sporta veterānu – senio-
ru salidojums.

Šogad aprit 52 gadi, kopš notiek Sporta veterā-
nu spēles Latvijā. No viena sporta veida ar 18 
dalībniekiem un pirmajiem 3 diplomu komplek-
tiem, tās kļuvušas par masveida sacensību sistēmu 
ar 23 sporta veidiem 12 vecuma grupās, aptverot 
visu valsti, un šogad kopā startējuši jau 4361 
dalībnieki.

Konferencē pozitīvi novērtēja LSVS valdes dar-
bu daudzu gadu garumā, attīstot veterānu kom-
plekso sacensību sistēmu un sadarbojoties ar 
pašvaldībām un organizācijām, tādējādi popu-
larizējot veselīgu. LSVS valdes darbs 2015.gadā 

tika atzīts par labu. LSVS valdei 2016.gadā tika 
uzdots sarīkot LSVS 53.sporta spēles, kā  ar sākt 
aktīvu darbu pie Pasaules latviešu sporta spēļu 
2018.gadā (veltītām Latvijas 100-gadei) sarīkoša-
nai Latvijā, paredzot to at-klāšanu un slēgšanu 
Likteņdārzā 25. – 30.jūnijam 2018.gadā. Tās varētu 
notikt Aizkraukles, Kokneses, Jēkabpils, vai citos 
tuvākajos novados, to rīkošana šobrīd ir sa-
skaņošanas stadijā. Turpināt aktivizēt sadarbību 
ar Latvijas Olimpisko komiteju kustības Sports 
visiem pilnveidošanā. Kustībā Godīgas spēles 
(Fair Play) turpināt sekmēt ētikas principu no-
stiprināšanu Latvijas sporta veterānu kustībā. 
Sekmēt godīgu principu ievērošanu LSVS spēlēs 
un pasākumos. Pilnveidot darbu ar sporta 
federācijām, pilsētu, novadu pašvaldībām, to 
sporta klubu veterānu organizācijām un ārzemju 
sporta veterānu organizācijām. Tāpat turpināt 
sadarbību ar Latvijas Sporta muzeju un palīdzēt 
muzeja pilnveidošanā.

Veterānu – senioru salidojumā notika LSVS 52.
sporta spēļu uzvarētāju komandu, Pasaules un 
Eiropas veterānu sacensību medaļu izcīnījušo 
Latvijas sportistu, pilsētu, novadu aktīvāko spor-
tistu apbalvošana. Valkas novada sporta veterānu 
komandas LSVS 52.spota spēlēs novadu kop-
vērtējumā III grupā izcīnīja III vietu, par ko tika 
pasniegts LSVS sporta spēļu diploms un kauss.

LSVS sporta veterānu – senioru savienības val-
de par mūža ieguldījumu sportā un dzīves jubilejā 
apbalvoja Valkas novada sporta veterāni Astrīdu 
Kalniņu ar Sporta Slavas medaļas 1.zelta pakāpi. 
Ar LSVS Goda zīmi apbalvoja Valkas novada 
sporta veterānu aktīvistu Tāli Auniņu. Svinīgajā 
pasākumā no Valkas novada vēl piedalījās ve-
terānu sportistes Zita Sproģe, Anta Mincāne un 
Maija Puķīte.

Salidojuma norise tiks atspoguļota 12.decembrī 
LNT kanālā. 

Valkas novadā ir nodibināta 
biedrība ražotājiem un 

amatniekiem «Ziemeļgarša». Tās 
dibinātājas ir uzņēmējas Inese 
Semjonova un Ruta Bezšapoč-
ņikova, kā arī Valkas novada do-
mes kooperācijas speciāliste Inā-
ra Lazdiņa.

Biedrības mērķis ir apvienot 
Valkas novada mājražotājus, māj-
amatniekus, ražošanas uzņēmu-
mus un citus produktu radītājus, 
lai sekmētu biedru produkcijas 
realizāciju un noieta tirgu, un 
veicinātu nodarbinātību laukos.

Biedrības uzdevumi ir veicināt 
videi draudzīgu, ilgtspējīgu lauk-
saimniecību un lauku attīstību un 
tirgus pieejamību mājražotāju un 
amatnieku produkcijai, veicināt 
mājražotāju un amatnieku sadar-
bību, sekmēt produkcijas noietu 
un vietējo produktu popularizē-
šanu. 

Biedrības tāpat cer veicināt no-
darbinātību laukos un lauku te-
ritorijās un ar savu darbu un 
piemēru radīt vietējos iedzīvotājos 
izpratni par mājražošanu un māj-

ražojumu lietošanu ikdienā, kā arī 
sekmēt jaunās paaudzes palikšanu 
un saimniekošanu laukos un lau-
ku teritorijās un veicināt pievie-
notās vērtības radīšanu vietējiem 
produktiem.

Biedrībā var iestāties jebkura 
rīcībspējīga fi ziska un juridiska 
persona (deleģējot savu pārstāvi), 
kas sasniegusi vismaz 18 gadu ve-
cumu un nodarbojas ar lauksaim-
niecības un citu produktu au-
dzēšanu, ražošanu, pārstrādi, pirm-
apstrādi vai nodarbojas ar amat-
niecību, kā arī izprot un atbalsta 
biedrības mērķus un uzdevumus, 
vēlas dot savu ieguldījumu to īs-
tenošanā un preces realizācijā. 

Teksts: Zane Brūvere

Dibina biedrību ražotājiem un 
amatniekiem «Ziemeļgarša»

Teksts: Tālis Auniņš, veterānu sporta aktīvists 
Valkas novadā

Valkas novada veterāniem – zelta medaļa un goda zīme

Piektdien, 4.decembrī, Valkas no-
vada pašvaldība saņēma aplie-

cinājumu, ka ir iestājusies Latvijas 
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 
Kopumā šajā tīklā darbojas jau 40 
pašvaldības, šogad tam pievienojās 7.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
mērķis ir sekmēt labās prakses pie-
mēru, pieredzes un ideju apmaiņu 
starp pašvaldībām, atbalstīt pašval-
dības un sniegt tām metodoloģisku at-

balstu dažādu sabiedrības veselības un 
veselības veicināšanas jautājumu ri-
sināšanā lokālā līmenī un paaugsti-nāt 
pašvaldību darbinieku izglītotību sa-
biedrības veselības un veselības vei-
cināšanas jautājumos, tādējādi atbal-
stot veselības, labklājības un vienlī-
dzīgu iespēju attīstību reģionālajā 
līmenī.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
darbību vada un pašvaldības meto-
doloģiski atbalsta Slimību profi lakses 
un kontroles centrs. 

Teksts: Edīte Balode

Valkas novada pašvaldība 
iestājusies Latvijas Nacionālajā 

veselīgo pašvaldību tīklā

11.decembrī Futbola klubs «Valka/
Valmiera» svinīgi noslēdza 2015.

gada sezonu. Kluba pārstāvis Jānis Brīdiņš 
stāsta: «Šī sezona noslēgta ar pirmo vietu 
Latvijas 2 līgas čempionātā Vidzemes re-
ģionā. Priecīgo notikumu ofi ciāli atzī-
mējām ar kausa un medaļu pasniegšanu! 
Šajā sezonā ar medaļām apbalvoti:

Ralfs Apsītis – 2.līgas rezultatīvākais un 
labākais uzbrucējs;
Bruno Bērziņš – 2.līgas vērtīgākais spē-
lētājs;
Raivis Graņics – komandas vērtīgākais 
spēlētājs.

Arī nākamajā gadā plānojam piedalīties 
Latvijas futbola 2.līgas čempionātā. Gai-
dām savā klubā arī jaunus dalībniekus. 
Intere-sentiem zvanīt vai rakstīt Jānim 
Brīdiņam, tālr. 22186369, epasts – briedis.
lv@inbox.lv. 

FK Valka/Valmiera saka lielu paldies 
komandas trenerim Andim Ādamsonam 

Teksts un foto: Gundega Veinberga

Futbola klubs «Valka/Valmiera» 
svinīgi noslēdz sezonu 

Futbola klubs «Valka/Valmiera» sezonu aizvadījis ļoti veiksmīgi

• 17.janvārī plkst. 11.00 Val-
kas pilsētas brīvdabas estrādē 
Pasaules sniega diena Valkā.
• 9.janvārī plkst. 17.00 Val-
gas sporta hallē mājas spēle 
BK Valka/Valga – BK Ogre.
• 30.janvārī plkst. 17.00 Val-
kas pilsētas kultūras namā 
Valkas novada Sporta lau-
reāts. 
• 23.janvārī Turnas tautas 
namā Ērģemes pagasta galda 
spēļu čempionāta 4.posms. 

Sporta pasākumi 
JANVĀRĪ

un kluba prezidentam Ventam Armandam Krauklim.
Paldies komandai, kā arī atbalstītājiem un līdzjutējiem. 

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi - jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!

(K.Skujenieks)

Novēlu visiem laimīgu un 
garšīgu Jauno gadu!

Kooperācijas speciāliste 
Sniedze Ragže

Novēlam Valkas novada 
izglītības, kultūras un 

sporta darbiniekiem laimīgu 
Jauno gadu! Novēlam visiem 
veselību, izturību un radošu 
veiksmi!

2015.gada nogalē –
Izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes nodaļa
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Ārijs un Līga Zobeni – viens no visgaišākajiem pāriem Valkā

Tuvojoties svētkiem skolas ikdi-
enu krāsaināku padarīja dā-

vaniņu izloze. Decembrī katru rītu 
pēc pirmās stundas skolēni un skolotāji 
pulcējās pirmā stāvā pie izveidotā 
kamīna. Izlozētas tika dāvanas, ko 
klašu kolektīvi sagatavojuši viens ot-
ram. Semestra noslēgumu priecīgāku 
darīja klašu ekskursijas uz Tartu, 
Dikļu pili, Valmieras kino un slidota-
vu, «Donām». Notika arī klašu ko-
lektīvu Ziemassvētku pasākumi.

2.klašu skolēni un audzinātājas ga-
tavoja Ziemassvētku apsveikumus 
pašvaldības sociālā aprūpes nama ie-
mītniekiem un apciemoja viņus – ie-
priecinot šajā pirmssvētku laikā.

Visu klašu skolēni iesaistījās akcijā 

«No sirds uz sirdi» gatavojot svētku 
apsveikumus deviņdesmit Valsts so-
ciālās aprūpes centra «Vidzeme» fi -
liāles «Valka» iemītniekiem un 18.de-
cembrī devās sniegt koncertu sko-
lotājas Ināras Vītolas vadībā.

Pirmā semestra noslēguma pasā-
kumos skolā tika sveikti skolēni par 
labiem un teicamiem mācību sasnie-
gumiem. Koncertā priekšnesumus 
sniedza Ināras Vītolas vadītais 2. – 
4.klašu koris, 5. – 9.klašu koris un 
3.klašu vokālais ansamblis, Evijas 
Smanes vadītais skolas teātra pulciņš 
un 1. – 3. klašu tautas deju kolektīvs 
«Vainadziņš» Skaidras Smelteres 
vadībā. 

Valkas pamatskola svētku gaidās

2015.gada aprīļa mēnesī noslē-
dzās projekts «Kompleksi risi-

nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Valkas novada Bērnu 
– jaunatnes sporta skolas sporta 
zālē». Sporta zālē Varoņu ielā 35B, 
Valkā tika veikti siltināšanas darbi, 
nomainīti logi, jauna grīda, apkures 
un ventilācijas sistēma.

Kopējās projekta izmaksas ir 
429 263,84 eiro. Projekta iesniedzējs 
Valkas novada dome ar 50% līdzfi nan-
sējumu. Projektu fi nansiāli atbalstīja 
Klimata pārmaiņu fi nanšu instru-
ments.

Lai zāle iegūtu mūsdienīgus vaibs-
tus un tā būtu pieejama arī cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, tika īstenots 
projekts Valkas novada Bērnu - jau-
natnes sporta skolas sporta zāles vien-
kāršotā atjaunošana. Investīcijas Val-
kas novada Izglītības iestāžu infra-
struktūras un materiālās bāzes uzla-
bošanas pasākumiem. Kopējās pro-
jekta izmaksas bija 85 493,76 eiro.

Pateicoties projektam, tikai izre-
montēts treneru kabinets 2.stāvā, di-
vās ģērbtuves, papildus izbūvētas di-
vas tualetes un, atbilstoši prasībām, 
arī tualete cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām, vējtveris un apgaismojums.

Zālē trenējas vieglatlēti, futbolisti, 
fl orbolisti, fl orbolā jaunākajām vecu-
ma grupām zāles izmēri atļauj sarīkot 
Latvijas čempionāta spēles. Brīvā lai-
ka apmeklējumā zālē var spēlēt galda 
tenisu, novusu, volejbolu, nodarboties 
ar trenažieriem.

Paldies Valkas novada domes dar-
biniekiem, kas bija iesaistīti šajos pro-
jektos, sporta skolas tehniskajiem un 
pedagoģiskajiem darbiniekiem.

Paldies darbu veicējiem:
SIA «YIT Celtniecība» atbildīgām 

būvdarbu vadītājam Guntim Muce-
niekam.

SIA «Balthem» būvdarbu vadītājam 
Arvim Brūvelim ar komandu.

SIA «Valkas būvnieks» pārstāv Pē-
terim Gudreniekam ar komandu.

SIA «Varikon» Marekam Smanam 
ar komandu. 

Teksts: Mudīte Gerke

18.decembrī atklāja atjaunoto 
Bērnu – jaunatnes sporta zāli

27.novembrī Valkas novada dome 
turpināja sirsnīgo tradīciju un 

sveica pārus, kuri kopdzīvē aizvadījuši 
piecdesmit un vairāk gadus.

Šoreiz devāmies ciemos pie diviem 
brīnišķīgiem pāriem tepat Valkā, kur 
dimanta kāzu jubileju atzīmēja Ārijs 
un Līga Zobeni, bet zelta kāzu jubileju 
svinēja Mihails un Gaļina Fomini.

Arī šoreiz domes priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis un Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa 
pārus sveica ar atjaunotu laulību ap-
liecību, apsveikumu, ziediem, novada 
suvenīriem, kā arī īpašo torti.

Ārijs un Līga mūs sagaida mājīgajā 
dzīvoklī pie Latvijas – Igaunijas ro-
bežas. 60 gadi kopdzīvē mūsdienās 
liekas kas gluži neticams. Abi ie-
pazinušies Valkā, kā abi atceras – 
kultūras namā. Ārijs atceras, ka lūdzis 
Līgu dejot. Pamazām ieskatījušies 
viens otrā, vēlāk sarakstījušies. Lai 
laulības saites nostiprinātu, vēlāk 
arī mācītājs abus salaulājis. Pēc tam 
arī neizpalikušas mājas viesības ar 
mūziku un dejām. Pāris rada ļoti 
saskanīgu iespaidu, par viņiem gribas 
teikt, ka abus pats liktenis ir savedis 
kopā. Ārijs un Līga viens otram bijuši 
atbalsts gan dzīves, gan darba gaitās. 

Pāris seko līdzi notikumiem Valkā 
un Latvijā, daudz lasa. Un lasa ne 
tikai grāmatas, bet arī sēnes un ogas. 
Kā saka Līga: «Mūsu dārzs ir mežs». 
Sarunās pāris ne tikai stāsta savu 
dzīvi, bet arī pilsētas dzīvi, kas laiku 
gaitā piedzīvojusi vairākas izmaiņas. 
Piemēram, Ārija apmeklētajā Tēraud-
skolā nu valda klusums, savukārt 
Latvijas un Igaunijas robeža tagad ir 
atvērta un neviens neprasa uzrādīt 
pasi.

Pēc patīkamām un gaišām sarunām 

sirsnīgi atvadāmies, lai dotos pie zelta 
pāra – Mihaila un Gaļinas Fominiem.

Pāris mūs sagaida ļoti sirsnīgi – abi 
ir ļoti smaidīgi un sarunas rit raiti. 
Abi stāsta arī savu iepazīšanās stāstu, 
pēc kura raksta autorei šķiet, ka tā bi-
jusi mīlestība no pirmā acu uzmetie-
na. Pēc iepazīšanās romantiski brīži 
piedzīvoti apmeklējot kino, bet pēc 
kāda laika pienācis brīdis mīt gredze-
nus. Abi apprecējās 6.novembrī. Tajos 
laikos 7.novembris bija svētku diena, 
tāpēc diena palikusi labā atmiņā. 
No skaistās dienas palikušas arī fo-
togrāfi jas par piemiņu – tās pāris 
uzņēmis foto salonā Igaunijā – toreiz 
Latvijas pusē tāda iespēja neesot bi-
jusi. Arī mums tiek tas gods aplūkot 
fotogrāfi jas. Tā kopīgi paceļojam lai-
ka mašīnā. Mihails stāsta par savām 
darba gaitām pēc armijas piedalījies 
aeorodroma celšanā Bolderājā, līdz 
draugi ieteica pārcelties uz Valku.  Pēc 
tam strādājis Valkā celtniecībā. 

Dzīve Latvijas un Igaunijas pie-
robežā abiem aizritējusi gana inte-
resanti un raibi, pāris allaž interesējas 
par notikumiem pilsētā un domā arī 
par to, kā pilsētā dzīve varētu kļūt 
labāka.

Brīvajos brīžos abi apmeklē dār-
ziņu, kurā darba netrūkst, bet paša 
izaudzētajam ir cita vērtība un garša. 
Pēc omulīgās viesošanās solam pārim 
tikšanos dimanta kāzās līdzīgā sa-
stāvā.

Novēlam pāriem veselību, lab-
klājību un veiksmi. Tāpat sakām 
milzīgu paldies par iedvesmas pilna-
jiem stāstiem!

Paldies visiem, kuri iesaistās zel-
ta pāru «meklēšanā» un turpina mūs 
informēt!

Lai visiem ražens un laimīgs Jau-
nais gads! 

Sveicam kāzu jubilejās!
Teksts: Zane Brūvere

Mūžīgie optimisti – Mihails un Gaļina Fomini

Valkas ģimnāzijas un pamatskolas pārstāvji apliecina, ka vislielākais prieks par zāli, 
protams, būs novada jaunākajai paaudzei

Valkas mākslas un mūzikas skolas audzēkņi iededz 
Ministru kabineta Ziemassvētku egli

Foto Uģis Kozlovskis, Valsts kanceleja

Mēneša foto
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11.decembrī Valkas novada do-
mē, Beverīnas ielā – 3 notika 

svinīgā pieņemšana pie Valkas no-
vada domes priekšsēdētāja Venta 
Armanda Kraukļa par brīvprātīgā 
darba veikšanu Valkas novadā 
2015.gadā.

Sākot ar 2015.gada aprīli Valkas 
novadā, ir ieviesta brīvprātīgā darba 
uzskaites sistēma, jauniešiem no 15 
– 25 gadiem. Katrs jaunietis piesa-
koties saņem grāmatiņu, kurā tiek 
uzskaitītas brīvprātīgā darba stun-
das. Gada beigās tiek izsniegts Ap-
liecinājums, kuru varēs pievienot 
savam CV.

Kopumā Valkas novadā ofi ciāli ir 
reģistrēti 17 jaunieši, kuri veic brīv-
prātīgo darbu, taču apliecinājumus 
saņēma 4 jaunietes, kuras viscītīgāk 
izpildījušas visus nosacījumus – 
skolnieces Monta Podniece – 62 brīv-
prātīgā darba stundas, Juneta Os-
trovska – 44 brīvprātīgā darba stun-
das, Kristiāna Baranova – 18 brīv-
prātīgā darba stundas un smilteniete 
Laura Akmentiņa – 82 brīvprātīgā 

darba stundas, kura darbojas Valkas 
TV studijā kā brīvprātī-gā melodiskās 
mūzikas raidījumā «Vilciens Rīga - 
Valka» un veido pašreklāmas.

Jaunieši brīvprātīgi piedalījušies 
šādos Valkas novada pasākumos:
• Priekšā lasīšanai maziem un lie-
liem (visu gadu);

• 13.Labdarības Robežtirgū;
• 13.Pāvela Loskutova skrē-
jienā un nūjošanā;
• «Borderrock» norises no-
drošināšanā;
• Sacensību seriālā «Valkas 
četrcīņa – 2015» visos 4 pos-
mos;
• Novada sporta dienā «At-
vadas vasarai» u.c. pasāku-
mos.

Paldies meitenēm par ie-
guldīto laiku un darbu! Val-
kas novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunat-
nes nodaļa cer, ka nākošajā 
gadā aizvien vairāk jauniešu 
iesaistīsies kā brīvprātīgie 

dažādos kultūras un sporta pa-
sākumos. 

Brīvprātīgā darba veicējiem ir daudz lielākas izredzes darba tirgū, rāda jauniešu pieredze

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada 
domes Sporta un jaunatnes lietu 
daļas vadītāja

Pieņemšanā pie novada domes priekšsēdētāja 
pateicas brīvprātīgā darba veicējiem

2015.gada 30.novembrī Valkas novada 
dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru par pro-
jekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu 
centra izveide Valkā» realizēšanu Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas «At-
balsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 
vai mazattīstītos Latvijas reģionos» akti-
vitātes «Multifunkcionālu jaunatnes ini-
ciatīvu centru izveide» ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot Jauniešu ini-
ciatīvu centru Valkas pilsētā, tādējādi veicinot 
jauniešu palikšanu pašvaldībā. Projekta ie-
tvaros galvenās paredzētās aktivitātes būs 
telpu renovācija, pandusa izveide un ap-
rīkojuma iegāde. Centra aktivitātes veicinās 
dažāda vecuma Latvijas jauniešu integrāciju, 
savstarpēju sapratni, neformālās izglītības 
attīstību reģionā, kā arī radošu darbību un 
kultūras attīstību jauniešu vidū. Tas paredz 
lietderīgu laika izmantošanas un alternatīvu 
atpūtas veidu nodrošināšu jauniešiem. 

Projekts veicinās jaunatnes sadarbību ra-
došo izpausmju jomā, alternatīvu atpūtas un 
nodarbošanās veidu attīstību, kā arī piesaistīs 
jaunatni Valkas pilsētai un novadam. Valkas 
novada ieguvums būtu gan efektīva ēkas 
izmantošana, gan arī jauniešu piesaiste pil-
sētai, kā arī multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide, kas uzlabos Valkas 
novada piedāvājumu klāstu. Jauniešiem brī-
vajā laikā būs sniegta iespēja līdzdarboties, 
izglītoties vai vienkārši atpūsties, un tas viss 
būs iespējams vienā ēkā. Iespēja tikties ar 
sociālajiem pedagogiem, pārnakšņot hostelī, 
ja ir radušās problēmas mājā, vai kur palikt 
pēc pasākumiem, ja nav citu iespēju. Valkas 
novada jauniešiem centra pakalpojumus būs 
iespēja izmantot bez maksas.

Projekta ietvaros plānots:
1. Telpu renovācija (atjaunotas un izremontē-
tas bijušās Valkas telegrāfa ēkas iekštelpas 
299,9 m2 apjomā, Semināra ielā 21);
2. Pandusa izveide pie galvenajām ieejas 
durvīm (izbūvēts specializēts panduss, lai 
iedzīvotāji ar kustību traucējumiem spētu 
nokļūt iekštelpās), jāmin, ka šajās telpās atro-
das arī Valkas novada apvienība cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām «Kastanis», kam šī pan-
dusa izveide būs ļoti nozīmīga;
3. Jauniešu iniciatīvu centra izveide 1.stāvā 
(izveidots jauniešu iniciatīvu centrs ar brīvā 
laika pavadīšanas un atpūtas telpām, telpas 
semināriem, treniņiem un pasākumiem, 
virtuvīti, telpa konsultācijām un atbalstam 
krīzes situācijās, biroja telpas jaunatnes or-
ganizācijām un informācijas centrs);
4. Hosteļa izveide 2.stāvā (ierīkots hostelis 30 
personām ar dušām, tualetēm un virtuvi);
5. Aprīkojuma iegāde (plānots iegādāties visu 
nepieciešamo aprīkojumu, lai centrs spētu 
maksimāli labi funkcionēt, paredzēts iegā-
dāties dažādas galda spēles jauniešiem, mū-
zikas instrumentus, mūzikas aprīkojumu 
pasākumiem, mēbeles centram un hostelim, 
elektroiekārtas virtuvei un brīvā laika pa-
vadīšanas telpām). 

Projekta nosaukums: «Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā».

Projekta kopējais fi nansējums: 108 073,85 
eiro. 

Projekta līdzfi nansētājs: Latvijas un Šveices 
sadarbības programma 95% jeb 102 670,16 
eiro.

Valkas novada domes līdzfi nansējums: 5% 
jeb 5403,69 eiro.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2016.ga-
da 31.decembrim.

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš. 

Teksts: Toms Simtiņš

«Multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide Valkā»

No nākamā gada 
Valkā jaunajiem 

mūziķiem – instrumen-
tālistiem un vokālistiem 
būs iespēja pilnveidot sa-
vas kolektīvās muzicē-
šanas prasmes rokmūzikā, 
popmūzikā, latviešu es-
trādē un improvizētajā 
mūzikā – blūzā, džezā kā 
arī citos žanros.

Ansambļu darbnīcā Val-
kā būs iespēja apgūt gan 
skatuves performances un 
mēģinājumu kultūru, uz-
stāšanos publikas priekšā, 
mācīties atpazīt un izprast 
dažādus mūzikas žanrus, 
kā arī apgūt strādājoša 
mūziķa prasmes. Pieteikties 
dalībai darbnīcā iespējams 
rakstot uz e-pastu ansamb-
lu.darbnica@valka.lv. 

Darbnīcu vadīs Tallinas 
mūzikas un teātra akadē-
mijas džeza nodaļas stu-
dents Ilmārs Priede.

Atlases process sāksies 
janvāra mēneša otrajā pusē, 
kurā darbnīcas vadītājs Il-
mārs Priede personīgi tik-
sies ar interesentiem. Lai 
mēģināšanas un izaugs-
mes process ansamblī (vai 
ansambļos) būtu sekmīgs, 
ansambļus komplektēs pēc 
to dalībnieku prasmju lī-
meņa, tādēļ notiks atlase 
un konkurss.

Ansambļu kodolu vei-
dos ritma sekcija (bungas, 
bass, ģitāra vai/un kla-
vieres) un solisti (vokā-
lists(te), pūšamais instru-
ments utml.). Atkarībā no 

interesentu skaita un at-
lases procesa tiks izveidoti 
kolektīvi vai viens ko-
lektīvs. 

Par sevi Ilmārs stāsta: 
«Dzimis esmu Valkā, kur 
nodzīvoju teju 20 gadus. 
Šogad pabeidzu Ventspils 
mūzikas vidusskolu džeza 
un estrādes nodaļā kā ba-
sists, iegūstot mūziķa un 
ansambļa vadītāja sertifi -
kātu. Ar mūziku profesio-
nāli nodarbojos aptuveni 
četrus gadus, esmu muzi-
cējis dažādos sastāvos – 
īpaši uzsvēršu dalību Vents-
pils bigbenda sastāvā, kas 
man ir devis visvairāk – 
iepazīties ar pasaules mū-
ziku, pilnveidot manu ska-
ņu un zināšanas mūzikā, 
kā arī dalīt skatuvi ar vai-
rākiem izciliem mūziķiem no 
Latvijas, gan ārpus tās».

«Dzīves līkloči mani ir 
noveduši atpakaļ manā 
dzimtajā pilsētā, kur esmu 
saņēmis iespēju uzsākt, ko, 
ma-nuprāt, ļoti interesantu 
– izveidot ansambli (vai 
ansambļus), kur mans uz-
devums būs iepazīstināt 
jaunos mūziķus ar pēc ie-
spējas dažādāku mūziku – 
mācēt atpazīt, pareizi in-
terpretēt un stilistiski ie-
kļauties attiecīgajā žanrā. 
Mērķis ir izveidot sastāvu, 
kas tālredzīgi spētu dar-
boties arī patstāvīgi, veidot 
mēģinājumus un priekš-
nesumus publikas priekšā», 
saka I.Priede.

Papildus informācija: 
ansamblu.darbnica@val-
ka.lv 

Valkā būs ansambļu 
darbnīca jaunajiem 

mūziķiem
Teksts: Zane Brūvere
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13.decembrī trešo reizi Kārķos 
notika Ziemassvētku tirdziņš – Da-
bas bode. Nu jau tā ir tradīcija, kas 
priecē un pulcē ļaudis ne tikai no 
Kārķiem, bet no daudziem nova-
diem. Dzīvesprieks, darbaprieks 
un svētku prieks – tā visspilgtāk 
var raksturot šo pasākumu.

Saule vēl nebija aususi, kad Dabas 
bodes logos iemirdzējās svecītes, 
pagalmā iedegās lāpas – amatnieki, 
zemnieki, mājražotāji un ikviens 
pasākuma apmeklētājs bija mīļi gai-
dīts pirkt un pārdot svētku laikam 
noderīgas lietas. Šogad pārdevēju 
pulks bija ļoti kupls vairāk kā 30 
dalībnieki – no Kārķiem, Ērģemes, 
Valkas, Rūjienas, Naukšēniem, Je-
riem, pat no Priekuļu novada. Šogad 
tirgū tika piedāvāta ļoti dažāda 
produkcija – sākot no zirņiem, gri-
ķiem, skābiem kāpostiem, kaņepēm, 
kūkām, cepumiem, sukādēm, me-
dus, zivīm, un citiem svētku kā-
rumiem līdz brīnišķīgiem amat-
niecības izstrādājumiem, kas katrs 
tieši tāds ir tikai vienā eksemplārā 
pasaulē. Īpaši lielā izvēlē bija rotas, 
adījumi un austās lupatu segas, kas 
patiesībā ir kā gobelēni pat ar nosau-
kumiem «Mana rīta kafi ja», «Līgo 

nakts», «Jaunais ceļš Kārķi – Nauk-
šēni» u.c. To visu nevar izstāstīt, to 
var tikai pašiem esot Dabas bodē, 
izbaudīt. 

Visas dienas garumā ikvienam 
apmeklētājam bija iespēja darboties 
piparkūku cepšanas darbnīcā un 
kopā ar metālmākslinieku Andri 
Dukuru izliet laimi, kas arī bija skais-
tas un dzīvespriecīgas nodarbes. 

Kad saule bija zenītā – notika laimīgo 
ciparu un loterijas izloze ar visām 
pilnajām lozēm, kas bija paslēptas 
lielajā lādē.

Paldies par dalību – pārdevējiem, 
pircējiem un visiem tiem, kuri pa-
līdzēja sagatavot pasākumu un iz-
rotāt telpas. Kārķu  pagasta pārvaldes 
vadītājs Pēteris Pētersons atzīst: «Ka-
tru gadu preču daudzveidība pa-

lielinās, arvien vairāk pārdevēji do-
mā par preču un galda noformējumu. 
Tas apliecina, ka šāds tirgus ir arī 
lieliska mācību vieta.»

Ir vērts meklēt brīnumus sev tu-
vumā. Tikai kopā sanākot, mēs sap-
rotam, cik mēs esam bagāti ar dar-
biem un idejām. Uz tikšanos nā-
kamajā gadā! 

Teksts: Sandra Pilskalne

Valkas novadpētnie-
cības muzejs 2016.

gada 14.janvārī plkst. 17.00 
aicina uz pasākumu «Par 
savu Latviju», kas veltīts 
1991.gada barikāžu atceres 25.gadadienai.

1991.gadā laikā no 13. līdz 27.janvārim vairāki 
desmiti tūkstoši Latvijas iedzīvotāju piedalījās 
atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pa-
sākumos. Šo laiku sauc par Barikāžu laiku. Ir 

pagājuši 25 gadi, taču to dienu, jo īpaši nakšu, no-
tikumi barikāžu aizstāvjiem joprojām ir spilgtā 
atmiņā. Valkas novadpētniecības muzejs aicina 
uz pasākumu, lai kopā ar barikāžu dalībniekiem 
vēlreiz pārrunātu šos notikumus. Jo īpaši gaidīta 
jaunatne, lai tā saprastu, ka 1990.gada 4.maijā 

atgūtā Latvijas neatkarība bija arī 
jānosargā. Noskaņu pastiprinās Mā-
ras Brašmanes fotogrāfi jas, kurās 
fi ksēti barikāžu notikumi dažādās 
vietās Rīgā.

1991.gada janvārī barikāžu aiz-
stāvji Rīgā iededza ugunskurus, lai 
sasildītos. Tie kļuva arī par brīvības 
un cerību ugunskuriem. Tagad visā 
Latvijā aizdedzinām piemiņas 
ugunskurus, lai to liesmas un ba-
rikāžu laika pārliecība sildītu un 
stiprinātu mūs.

Pasākuma programmā: 
Muzeja ekspozīcijas «Valka – Lat-

vijas neatkarības idejas šūpulis» 
mākslinieciskās koncepcijas konkur-
sa godalgu pasniegšana.

Fotogrāfes Māras Brašmanes (Rī-
ga) darbu izstādes «Barikādes. 1991.» 
atklāšana. 

Muzeja parkā pie ugunskura – 
atmiņas par barikāžu dienām kopā 

ar dziesmu draugu kopu «Nāburgi». Tēja un 
pīrādziņi.

Piedalīsies pilsētas kapelas «Bumerangs» 
dalībnieki. 

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas 
novadpētniecības muzeja 
izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem vadītāja

1991.gada barikāžu atceres pasākums

Skats uz Ministru padomi. Rīga, 1991.gada 23.janvāris. Foto M.Brašmane

Noslēdzoties Valkas biblio-
tēkas Bērnu literatūras no-

daļas remontam no 18.decembra 
bibliotēka atsāka savu darbu ie-
rastajās telpās.

 No šā gada augusta Valkas 
bibliotēkā norisinājās remonta darbi 
Bērnu literatūras nodaļā, kurus vei-
ca uzņēmums SIA «MJ Eirobūve». 
Remonta darbu ietvaros pirmā stāva 
lasītavā ir uzlabots apgaismojums, 
Bērnu literatūras nodaļā veikta grī-
das seguma atjaunošana, mainīts 
sienu krāsojums, paplašināts bērnu 
stūrītis, kurā izveidota arī korķa sie-
na, uz kuras bērni varēs piestiprināt 
savus radošos veikumus, lai tos 
varētu apskatīt ikviens bibliotēkas 
apmeklētājs. Otrajā stāvā izveidota 

nodarbību telpa, kurā bērni un 
jaunieši varēs lasīt žurnālus, mācīties 
vai vienkārši pavadīt brīvo laiku. 
Turpmāk arī publiskā interneta da-
tori būs novietoti atsevišķā telpā.

 Patīkams pārsteigums sagaida 
arī Lasītāju apkalpošanas nodaļas 
apmeklētājus. Piebalgas Porcelāna 
Fabrikas un mākslinieces Lilitas 
Grīnfeldes izstādē skatāmi un arī 
iegādājami brīnišķīgi porcelāna 
trauki un ziemas tematikas foto 
gleznas.

 18.decembrī apmeklētājiem bib-
liotēka atvērta no plkst. 12.00. Ieeja 
bibliotēkā pa parādes durvīm (no ie-
las puses).

Gaidām ciemos! 

 Valkas bibliotēkas kolektīvs 

Atklāj Valkas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas jaunās telpas

Valkas bibliotēkas telpu atklāšanas pasākumā notika arī tīģerīša dzimšanas dienas 
svinībās, kurās īpašu sveicienu bija sagatavojuši «Pasaciņas» bērni

Kārķu Dabas bode pulcē ļaudis no daudziem novadiem

Dabas bodē pircējus priecē produkcijas daudzveidība, preču un galda 
noformējums, iespēja satikt amatniekus un ziemniekus, kuri šo produkciju 
saražojuši. Foto: Aivars Zilbers

Ar katru gadu tirdziņa apmeklētājiem ir 
arvien vairāk ko izvēlēties. Foto: Aivars 
Zilbers
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Pēc Valkas novada domes 
priekšsēdētāja Venta Armanda 

Kraukļa iniciatīvas Reģionālo attīs-
tības centru apvienības pārstāvji 
10.decembrī tikās ar Latvijas valsts 

prezidentu Raimondu Vējoni. 
Tikšanās laikā tika pārrunāti visu 

reģionālo centru, tai skaitā Valkas 

novada, problēmjautājumi. Kā sva-
rīgākie reģionos risināmie jautājumi 
pārrunāti – valsts iestāžu pakalpo-
jumu pieejamība, kvalitatīvas iz-
glītības nodrošināšana, reģionu 
attīstība, fi nansējums ceļiem, dalīto 
zemju, platjoslas interneta pie-
slēguma problēmas un Eiropas Sa-
vienības fondu pieejamība.

«Svarīgi, ka tieši šobrīd, kad veido-
jas jaunā valdība, pārrunājām re-
ģionu problēmjautājumus. Tika pa-
nākta vienošanās, ka kopīgi darbosi-
mies, lai šie jautājumi tiktu iekļauti 
jaunās valdības deklarācijā un rīcības 
plānā,» skaidro Valkas pašvaldības 
vadītājs Vents Armands Krauklis. 

Tika panākta vienošanās, lai reģionu problēmjautājumi tiktu iekļauti valdības deklarācijā un rīcības plānā

Atzīmējot Kārļa Barona 
izcilo darbību zobārst-

niecības akadēmiskās izglītības 
organizācijā un vadībā, Latvijas 
Sarkanā Krusta darbā un, at-
zīmējot K.Barona 150.dzimšanas 
dienu, ir dibināta K.Barona bal-
va, lai godinātu izcilus mūs-
dienu praktiskās zobārstniecī-
bas, tās apmācības un zinātnes 
darbiniekus un Latvijas Sarka-
nā Krusta nopelniem bagātus 
darbiniekus.

27.novembrī Rīgas Stradiņa 
universitātē notika Latvijas Sar-
kanā Krusta starpkongresu kon-
ference. Tajā tika pasniegtas vēl 
divas Kārļa Barona balvas – par 
ieguldījumu Latvijas Sarkanā 
Krusta darbībā.

Balvu ar 4.numuru un Kārļa 
Barona balvas Diplomu par ilg-
termiņa rezultatīvu ieguldījumu 
Latvijas Sarkanā Krusta darbībā 
saņēma LSK Valkas komitejas 
izpilddirektore Gaļina Sokolova.

Pretendentus balvas saņem-
šanai izvirza Latvijas Zobārstu 
Asociācija, Rīgas Stradiņa uni-
versitātes Stomatoloģijas Insti-
tūts, Sarkanais Krusts un ap-
stiprina Balvas komiteja, kuru 
bez minētajām organizācijām 
pārstāv arī Medicīnas muzejs un 
K.Barona ģimene.

Balvu darinājis mākslinieks 
J.Strupulis: tā ir bronzas medaļu 
ar K.Barona portretu priekšpusē 
un medaļas numuru un laureāta 
vārdu un uzvārdu otrajā pusē.

15.oktobrī Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzejā notika Latvijas zobārstniecības 
pamatlicēja Kārļa Barona 150. gadadienai 

veltīta konference, tajā tika pasniegtas pirmās 
trīs Kārļa Baumaņa balvas – par ieguldījumu 
praktiskajā zobārstniecībā, zinātnē, pe-
dagoģijā. 

Apsveicam Gaļinu Sokolovu ar nozīmīgo apbalvojumu!

Publicitātes teksts

Kārļa Baumaņa balva 
Gaļinai Sokolovai

Gada nogale ir tā 
iekārtota, ka at-

vēlam laiku, lai atcerētos 
iepriekšējā gadā padarī-
to un kaltu plānus jaunajam gadam.

2015.gadā atzīmējām Māras zemes (Terra Mariana) jeb Li-
vonijas 800 gadadienu. Likumsakarīgi, ka Latvijas - Igauni-
jas institūta 2015.gada lielākais notikums bija tā aktīvā da-
lība vēstures konferences «Terra Mariana – 800» organizē-
šanā. Konference norisinājās Valgas profesionālajā izglītī-
bas centra konferenču zālē.  Lektori bija pazīstami Latvijas 
un Tartu universitātes mācību spēki. 

Vēstures doktori Antonija Vilcāne un Heiki Valks iepa-
zīstināja klausītājus ar Valkas - Valgas apriņķa arheoloģis-
kajiem izrakumiem, vēstures doktors Andris Šnē – ar Livo-
nijas kristianizācijas vēsturi, bet vēstures doktors Tīts Ro-
senbergs un viņa audzēknis Marts Ūstalu – ar ievērojamā-
kajiem mūsu puses vācbaltiešiem. Parasti tik nopietnas 
konferences kā šī pulcina ap pārdesmit interesentus, bet 
mums izdevās neiespējamais – konferenci apmeklēja 150 
klausītāju. Ir jau uzsākts darbs pie nākamā gada konferen-
ces plānošanas, kura būs veltīta 730 gadadienai kopš Val-
kas pilsētas pirmās pieminēšanas vēstures avotos.

Protams, institūts turpina piedāvāt valodu kursus. Vēl 
arvien vispieprasītākās ir igauņu un angļu valodas. Lielākā 
angļu valodas pasniedzēju problēma ir potenciālo studen-
tu dažādais zināšanu līmenis. Liels prieks ir, ka pēc ilgiem 
laikiem mums atkal ir latviešu valodas grupa.

Nākamajā gadā mēģināsim vairāk organizēt vienas die-
nas/ viena vakara pasākumus, kuri nav tik ilglaicīgi kā va-
lodu kursi un ir fi nansiāli pieejamāki. Noteikti gribētos 
noorganizēt vairāk kursu, kas mācītu ienest krāsas mūsu 
ikdienas dzīvē. Mēs dzīvojam ziemeļos un no oktobra līdz 
februāra vidum daba mūs parasti nelutina – viss apkārt ir 
pelēks un skumjš, un dažās dienās liekas, ka saule vispār 
nav aususi. Jāmācās no zviedriem un  norvēģiem, kuri dzī-
vo vēl tālāk uz ziemeļiem, bet ir apķērīgi padarījuši savu 
dzīves vidi pozitīvāku ar krāsām un gaismu. Un ne jau ap-
meklējot terapeitiskos pasākumus, bet paši iekārtojot savus 
mitekļus! Apsveicami, ka Valkas Dāmu klubs popularizē 
balkonu un citu visiem redzamu dzīvesvietu izdaiļošanu 
un domāju, ka visiem vajadzētu vēl vairāk šādos pasāku-
mos iesaistīties. Jo šī ir mūsu pilsēta, mūsu mājas!  

Latvijas - Igaunijas institūta kolektīva vārdā novēlu 
lasītājiem priecīgu, veiksmīgu, krāsainu un mirdzošu 
Jauno gadu! 

Teksts: Daina Jūristo

Ienesiet krāsas un 
mirdzumu savā dzīvē!

Teksts: Gundega Veinberga

Reģionālo attīstības centru 
pārstāvji tiekas ar Valsts prezidentu
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Teksts: Ruta Korpa, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Valkas bibliotēkā no 18.decembra līdz 27.februārim ap-
skatāma izstāde ar Piebalgas Porcelāna Fabrikas meistaru 

veidotiem darbiem un fotomākslinieces Lilitas Grīnfeldes  Piebal-
gas dabas ainavām.

Gleznainais Vidzemes novads labi zināms ar  bagāto kultūras un 
vēsturisko mantojumu. Ķencis no pirmā latviešu romāna «Mērnieku 
laiki» ir, kā sacīt jāsaka, dzīvs vēl šobaltdien. Savukārt, šajā izstādē 
redzamie autori ir šolaiku Piebalgas lepnums un prieks. «Piebalgas 
porcelāna fabrika» kopš 2007.gada savas idejas rada Inešos.  Šeit top 
porcelāns, kas ir mākslas un tūrisma objekts, suvenīri un prezentācijas 
priekšmeti, kas ir Latvijas radošuma un meistarības piemērs. 

Valkas bibliotēkā Piebalgas 
Porcelāna fabrikas meistaru 

darbu izstāde

No 16. janvāra līdz pat maijam, katra mēneša 
trešajā sestdienā no plkst. 11.00 līdz 12.00 

Valkas bibliotēkā atsāksies Bērnu rīti.
Bērnu rīta ietvaros paredzēts lasīt un klausīties 

pasakas, stāstus un dzejoļus, vienlaicīgi dodot 
iespēju bērniem kopā ar vecākiem radoši izpausties. 
Bērniem būs iespēja zīmēt, krāsot, veidot aplikācijas, 
meistarot dekorus vai vienkārši ilustrēt dzirdēto.

Tiekamies 16. janvārī plkst. 11.00! Uz Bērnu rī-
tiem Valkas bibliotēkā aicināti vecāki ar bērniem 
pirmsskolas un sākumskolas vecumā. 

Atsākas bērnu rīti 
Valkas bibliotēkā

Lai snieg! Tā pa īstam. Lielām, lēnām, 
balti mirdzošām pārslām – kā bērnībā. Un 
neatkārtojamā sniega sajūta, lai ļauj sagaidīt 
un izbaudīt to īpašo laiku – Ziemassvētku 
laiku, Jaunā gada gaidīšanas laiku, kurā 
ikvienam skaistam mirklim, ikvienai smar-
žai, ikvienai domai un sapnim ir kāda no-
zīme.

Lai snieg! Ja ne citādi, tad vismaz domās. 
Jo visas krīzes un bēdas reiz paiet un neviena 
nav tā vērta, lai atteiktos no prieka.

Ļaujiet, lai svētku prieks ienāk Jūsu 
mājās – piparkūku, krustnagliņu, kanēļa, 
mandarīnu un sveču smarža.

Ieraugiet un meklējiet tikai pozitīvo! 
Novērtējiet to, kas mums katram ir dots. 
Priecājieties par mazumiņu, jo dažkārt 

tas, kas mums šķiet mazs, citam ir tāls un 
neaizsniedzams sapnis. 

Gaišu sirdī, domās, vārdos un dvēselē šo  
laiku!

Jaunajā 2016. gadā – saberzējiet 
plaukstas un ķerieties klāt jau-
niem darbiem un iecerēm! Lai 

izdodas!

Valkas pilsētas kultūras nama 
direktore Mārīte Meļķe

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek.

G.Micāne

Lai visiem ar labām domām, 
darbīgām dienām un priecīgiem 

atelpas brīžiem bagāts Jaunais gads!
Ērģemes pamatskolas kolektīvs

Starptautiskā tūrisma izstāde - 
gadatirgus «Balttour 2016»

Kā katru gadu, arī 2016.gada 5. – 7.februārī Rīgā, 
Kīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā norisināsies 
ikgadējā  Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus «Balttour 2016».

Valkas novada Tūrisma birojs piedalīsies izstādē un prezentēs Valkas novadu. Pagājušā 
gada izstādē Valkas novads apvienojās ar Rūjienas, Naukšēnu un Mazsalacas novadiem zem 
saukļa «Ziemeļu stīga». Izstādes apmeklētāji, apmeklējot «Ziemeļu stīgas» stendu varēja ne 
tikai uzzināt informāciju par Ziemeļvidzemes novadiem un iegūt informatīvos bukletus, bet 
arī pagaršot SIA «Pedelīte» gatavotos konditorijas izstrādājumus, Naukšēnu eļļu ar pašgatavotu 
maizi. 

Gatavojoties šī gada lielajam tūrisma informācijas gadatirgum, Valkas TIB vēlas aicināt 
Valkas novada tūrisma pakalpojuma sniedzējus, mājražotājus, amatniekus, vietējos suvenīru 
ražotājus piedalīties ar savu produkciju vai informatīvo materiālu un atbalstu dalībai «Balt-
tour 2016». 

Savus ierosinājumus, piedāvājumus un idejas lūgums sūtīt uz Valkas TIB e-pastu: 
tib@valka.lv, vai arī zvanot pa tel.: 64725522; 26446602. 

Pēdējā brīdī
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Val kas pil sē ta
Dmitrijs Gorbunovs 01.01., Aina Znotiņa 
01.01., Larisa Korotkova 02.01., Diāna Dub-
ska 02.01., Lidija Kaupe 03.01., Irina Dūmiņa 
04.01., Inga Pulka 04.01., Spodra Socka 
05.01, Ņina Perejeva 06.01., Lelda Braže 
06.01., Boriss Kuļoks 06.01., Ligita Veržbicka 
06.01., Valentin Domanski 06.01, Ārija 
Irbēna 07.01., Pāvels Cigankovs 09.01., Ser-
gejs Kukla 09.01., Gunta Kraučuna 10.01., 
Elita Bērta 11.01., Māris Koops 18.01., Vija 
Visocka 18.01., Vallija Ruka 18.01., Anatolijs 
Voroņenko 18.01., Ināra Ivanova 19.01., Ras-
ma Grauda 20.01., Marija Čičuā 20.01., 
Pāvels Šišovs 21.01., Inese Lenša 21.01., 
Inese Iļjenko 22.01., Sarmīte Smilga 22.01., 
Jānis Jaunzemis 22.01., Vilis Kauliņš 22.01., 
Ņina Trofi mova 22.01., Ilze Lubiņa 25.01., 
Andrejs Mencis 25.01., Dace Tetere 26.01., 
Anita Jūga 26.01., Ginta Krišjāne 26.01., 
Pēteris Putnis 27.01., Jevgeņijs Kučeruks 
27.01., Antons Utāns 28.01., Lilija Āboliņa 
28.01., Juris Vaivads 28.01., Linards Sausais 
28.01., Jeļena Božeņecka 28.01., Laima 
Smirnova 29.01., Inga Zauska 30.01., Emīlija 
Zamaškina 30.01., Klementīne Zunte 30.01., 
Elma Suntaža 30.01., Inese Plīkše 30.01., 
Normunds Sīmanis  30.01., Margarita Iļjina 
31.01.

Ēr ģe mes pa gasts
Māris Krievups 2.01, Rasa Skuja 9.01, Daina 
Gremzde 10.01, Andris Kazaks 16.01, Velta 
Bette 17.01, Maija Meldere 20.01, Marga 
Pipaste 26.01, Atis Students 30.01.

Kār ķu pa gasts
Simtiņa Inta 06.01., Veinberga Margita 
06.01., Ozere Zigrīda 07.01., Prauliņa Ausma 
08.01., Dāvids Guntis 08.01., Seikstule 
Skaidrīte 08.01., Litviņenko Pēteris 09.01., 
Kalniņš Ģirts 12.01., Voika Velta 22.01., Bar-
vika Erna 29.01., Poļakovs Nikolajs 30.01.

Val kas pa gasts
Sirsnīgi sveicam Lidiju Ukri 

16.01. 100 gadu jubilejā!
Ņina Vīksna 01.01., Aleksandrs Marma-
zovs 05.01., Aleksandrs Medvedevs 07.01., 
Valentīna Raja 11.01., Sergejs Maļukovs 
16.01., Valters Zandersons 16.01., Uldis 
Plūmītis 24.01., Marija Solovjova 26.01.; 
Māra Šulce 31.01.

Vij cie ma pa gasts
Anna Kamoliņa 01.01., Jānis Celmiņš 04.01., 
Gunārs Braslis 03.01., Aīda Vītola 16.01., 
Antra Zariņa 20.01., Vilis Gelbrots 23.01., 
Līvija Pujiņa 26.01.

Zvār ta vas pa gasts 
Aleksandrs Kirpičņikovs 10.01, Jānis Eglītis 
25.01, Aivars Švarte 31.01.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.11.2015. līdz 15.12.2015.reģistrēti 19 mirušie:
Apinis Harijs (1931.), Bundze Valija (1936.), Fišmeistere Maija (1947.), Jakimen-
ko Ārija (1945.), Jansone Nadežda (1928.), Jepifanovs Anatolijs (1954.), Kažociņš 

Roberts (1938.), Kruckis Vladislavs (1933.), Kurlavs Arnis Visvaldis (1935.), Labsvīrs Valdis 
(1924.), Mikitanovs Visvaldis (1954.), Onučina Ņina (1934.), Pence Velta (1931.), Prancāne 
Aina (1937.), Rone Spodrīte (1935.), Semjonovs Viktors (1951.), Solovjovs Nikolajs (1963.), 
Vojevoda Regīna (1943.), Žorovs Viktors (1954.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.11.2015. līdz 15.12.2015.
reģistrēti 10 bērni:

2 meitenītes – Beāte un Paula, un 8 zēni 
– Nils, Viktors Jānis, Kaspars, Klāvs, 
Olivers, Viesturs, Markuss Konors un 
Edvarts. 

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«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. 64707486

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

Sveicam JUBILĀRUS!

Valsts dod iespēju pēc 50 
gadiem sievietēm jo īpaši 

neaizmirst par savām krūtīm, 
tās pārbaudīt ( izmantojot NVD 
uzaicinājuma vēstules) ik kat-
rus divus gadus PAR BRĪVU 
apmeklējot mamogrāfu. Veselī-
bas centrs 4 ir nodarbināti divi 
mobilie mamogrāfa busi, kas ik 
katru dienu ierodas dažādās 
Latvijas pilsētās. Kopumā iz-
braucam uz 62 pilsētām, visu 
pilsētu sarakstu var apskatīt 
mamografi ja.lv vai VC4 mājas-
lapā.

Uzskatu, ka lai veicinātu sie-
vietes nebaidīties, būt uzmanī-
gām pret savām krūtīm un tās 
pārbaudīt regulāri, lielu lomu 
spēlē ģimenes ārsts. Tieši ģime-
nes ārstam vajadzētu sekot līdzi 
savu pacientu apmeklētībai uz 
mamogrāfu un atgādināt par 
iespēju to izdarīt. No 2015.gada 
katram ģimenes ārstam ir pie-
nākums sekot līdzi skrīninga 
uzaicinājuma vēstulēm, gadīju-
mos ja pacients ilgu laiku nav 
bijis pie ģimenes ārsta, vai ga-
dījumos, ja paciente nozaudē 
savu uzaicinājuma vēstuli. Ja 
patiešām šī uzaicinājuma vēs-
tule ir nozaudējusies, tad ne-
pieciešams sazināties ar savu 
ģimenes ārstu un izņemt dub-
likātu, kuram ir norādīts uz-
aicinājuma vēstules numurs un 
derīguma termiņš. Atgādinām, 

ka uzaicinājuma vēstule ir de-
rīga precīzi 2 gadus, pēc termi-
ņa pacients no jauna sagaidīs 
savu uzaicinājuma vēstuli uz 
deklarēto adresi mēneša laikā 
pēc savas pāra skaitļa dzimšanas 
dienas, un tā 68-os gados sa-
ņemot savu pēdējo valsts ap-
maksāto uzaicinājuma vēstuli, 
kas būs derīga līdz 70-gadiem. 
Līdz 50-it gadiem un pēc 70-it 
gadiem pacientēm uz mamo-
grāfi jas pārbaudi ir iespēja ie-
rasties ar ģimenes ārsta vai ārs-
tējošā ārsta nosūtījumu.

Pacientam veicot mamogrā-
fi ju pie mums Veselības centrā 4 
ir drošības sajūta, jo mūsu spe-
ciālisti ir augsti kvalifi cēti un ar 
lielu atbildības sajūtu. Pie iz-
nākuma, ja pacientam tālāk būs 
nozīmēta (nepieciešama) tālāka 
ārstēšanās, mēs vienmēr 100% 
sazināmies ar pacienta ģimenes 
ārstu, lai to informētu pie šā-
diem gadījumiem. Pacients sa-
vu izmeklējumu saņems pie 
sava ģimenes ārsta apmēram 3 
nedēļu laikā pēc izmeklēšanas.

Jo vairāk mēs atliksim pār-
baudi, jo vairāk mums pastāv 
iespēja, ka būs par vēlu – tikai 
laicīgi, vēlreiz uzsvēršu laicīgi 
izmeklējoties mēs varam būt 
droši, ka mūsu krūtis būs vese-
las, kas nozīmē laimīgu ģi-
meni!

Ja jums ir kādi jautājumi vai 

neskaidrības, laipni esiet aici-
nāti rakstīt uz mobila.ma-
mografi ja@vc4.lv vai zvanīt 
mums 27866655.

Vēlējos vērst jūsu uzmanību 
uz to, ka sākot ar š.g. februāri 
mūsu informatīvā tālruņa dar-
binieces vairs nesniedz iedzī-
votājiem telefoniski informāci-
ju par viņu uzaicinājuma vēs-
tuļu kodiem, lai izvairītos no 
personas datu apstrādes pa tele-
fonu. Turpmāk aicināsim iedzī-
votājus savu vēstules kodu uz-
zināt un/vai saņemt uzaici-
nājuma vēstules kopiju pie sava 
ģimenes ārsta vai personīgi 
NVD Teritoriālajās nodaļās.

Tāpēc mēs Veselības centrs 4 
mobilais mamogrāfs – nākam 
pretī saviem pacientiem, un 
aicinām pie gadījuma, ja no-
zaudēta uzaicinājuma vēstule 
vai vispār nav saņemta,zvanīt 
arī mums uz tālr. 67142840; 
27866655.  

Teksts: Jolanta Selezņeva, Māra Āboliņa

Teksts: Zane Leimane, SIA ZAAO 
sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA ZAAO (ZAAO) ikdienā intensīvi strādā 
pie modernas atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu nodrošināšanas un kvalitatīva 
klienta servisa sniegšanas. Lai uzzinātu vēr-
tējumu uzņēmuma darbībai un sniegtajiem pa-
kalpojumiem, klienti aicināti paust savu viedok-
li, aizpildot ikgadējo ZAAO klientu aptaujas an-
ketu.

ZAAO ir svarīgs klientu viedoklis, tas regulāri 
tiek analizēts, lai attīstītu uzņēmuma pie-
dāvājumu. ZAAO vēlas izzināt atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu saņēmēju viedok-
li par līdzšinējo sadarbību, saņemtajiem pakal-
pojumu veidiem un nepieciešamiem jauniem 
pakalpojumiem gan sadzīves atkritumu, gan 
otrreizējai pārstrādei derīga iepakojuma sa-
vākšanai. Tāpat klienti aicināti izvērtēt komu-
nikāciju ar uzņēmumu, tostarp apkalpošanas 
kultūru, informācijas sniegšanas veidus, saturu 
un pieejamību. Uzņēmumi un organizācijas 
aicinātas izteikties par nepieciešamību pēc 
ZAAO piedāvātajām bezmaksas apmācībām, to-
starp par pareizu otrreizējai pārstrādei derīgu 
materiālu atpazīšanu.

Aptaujas anketu klienti saņem pa pastu kopā 

ar ceļvedi mājsaimniecībai atkritumu apsaim-
niekošanā, kas izdots kompakta kalendāra formā 
2016.gadam. Aizpildītās anketas līdz 2016.gada 
15.janvārim var atdot dažādos veidos – nodot at-
kritumu savācējmašīnu šoferiem, ienest ZAAO 
birojos Valmierā, Cēsīs, Limbažos, Saulkrastos, 
Balvos, atstāt EKO laukumu pārziņiem vai sūtīt 
pa pastu uz Valmieras biroju (SIA ZAAO, Rīgas 
iela 32, Valmiera, LV4201), to var arī sūtīt pa fak-
su + 64281251 vai skanētu uz e-pastu zaao@zaao.
lv. Ērti aptaujas anketu var aizpildīt elektroniski 
uzņēmuma mājas lapā, klientu sistēmas sadaļā - 
klientiem.zaao.lv. 

Izzina klientu viedokli pakalpojumu attīstīšanai

Mobilais mamogrāfs
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Val kas pil sē tas kul tū ras na mā

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

B ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tāLugažu muižā

Val kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

• 31.decembrī no plkst. 23.00 Lugažu lau-
kumā – Jaunā gada sagaidīšana. Laimes 
liešana, vēlējumi, mūzika un salūts pus-
naktī.
• 9.janvārī plkst. 13.00 2.stāva foajē – 
literārā konkursa «Doma izgaismo vārdu» 
laureātu apbalvošana un konkursa «Zie-
massvētku gaisma» noslēgums.
• 17.janvārī plkst. 16.00 lielajā zālē – bērnu 
un jauniešu simfoniskā orķestra «Livonija» 
koncerts. Ieeja – brīva.
• 18.janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 lielajā 
zālē – donoru diena.
• 23.janvārī plkst. 11.00 lielajā zālē – Folk-
loras diena «Ziemas zīmes Vidzemē»: 

no plkst. 11.00 – 15.00 darbnīcas, ieeja: 2 eiro, 
skolēniem un bērniem – bez maksas;
plkst. 17.00 folkloras grupu koncerts, pēc tā 
– danču vakars, ieeja: 2 eiro, skolēniem un 
bērniem – bez maksas. Pērkot biļeti uz visu 
pasākumu, biļete maksā 3 eiro.

• 30.janvārī plkst. 17.00 lielajā zālē – pa-
sākums «Valkas novada Sporta laureāts – 
2015». Pēc svinīgā pasākuma – balle, spēlēs 
grupa «Ceļojums». Ieeja ar ielūgumiem, pā-
rējiem dalības maksa – 3 EUR (vietu skaits 
ierobežots). Ierašanās – svinīgā apģērbā, līdzi 
ņemot «groziņus». Galdiņu rezervācija līdz 
22. janvārim pa mob. tel. 29424580. 

IZSTĀDES VALKAS PILSĒTAS 
KULTŪRAS NAMĀ

• 1.stāva foajē – Jāņa Streiča gleznu izstāde 
«Ainava».

• No 18.decembra līdz 27.februārim – izstāde 
«Tik smalki dziedoša...»: Piebalgas Porcelāna 
Fabrikas un fotomākslinieces Lilitas Grīnfel-
des darbi.
• Līdz 11.janvārim – izstāde «Ādams Tērauds. 
Augusts Gailits: gadumijas jubilāri».
• No 4.janvāra līdz 27.februārim – izstāde 
«Nīderlande rībina ar klompiem».
• No 11. līdz 27.janvārim – izstāde «Toreiz, 
pirms 25 gadiem BARIKĀDĒS».
• No 25. līdz 28.janvārim – izstāde «Jaunās 
grāmatas».

• 16.janvārī plkst. 11.00 – bērnu rīts 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērniem.

• 8.janvārī  plkst. 19.00 Turnas tau-
tas nama amatierteātris ar izrādi 
«Sprīdītis».

• 1.janvārī plkst. 00.30 Jaungada 
balle Kārķu kultūras namā.
• 20.janvārī plkst.14.00 Barikāžu 
atceres pasākums Kārķu tautas 
namā.

• 9.janvārī plkst. 21.00 Vijciema 
tautas namā pasākums jauniešiem 
un tiem, kas jūtas jauni «JUMTS 
2016» Laipni aicināti jaunieši ar 
savām idejām par konkursiem, 
izstādēm un radošajām darbnīcām!
• 16.janvārī plkst. 18.00 Vijciema 
tautas namā Grundzāles amatier-
teātra «Cik jaudas» izrāde – K.Higi-
na, Ž.Karjēra traģikomēdija «Ha-
ralds un Moda».

• 9.janvārī plkst. 15.00 Mierkalna 
tautas namā «Zvaigznes dienas ra-
došā darbnīca».
• 16.janvārī plkst. 16.00 Mierkalna 
tautas namā viesos Turnas tautas 
nama pašdarbnieku teātris.
• Janvāra beigās – atkarībā no snie-
ga esamības un daudzuma «Kama-
niņu nobrauciens».

• 30.decembrī plkst. 19.00 Ērģemes 
pagasta pašdarbnieku teatralizēts 
uzvedums «Sprīdītis» un balvas 
«Gada cilvēks kultūrā, sportā un 
sadzīvē» pasniegšana, pēc tam balle 
kopā ar grupu «Kreisais pagrie-
ziens».
• 30.janvārī plkst. 19.00 Valkas no-
vada pašdarbnieku atpūtas vakars 
«Satikšanās prieks 2».

• No 14. janvāra līdz 13.februārim 
fotogrāfes Māras Brašmanes (Rīga) dar-
bu izstāde «Barikādes. 1991.». Atklāšana 
2016.gada 14.janvārī plkst. 17.00.
Valkas novadpētniecības muzejs 

2015./2016.gadu mijā:
23.decembrī plkst. 10.00 – 16.00
24. – 27. decembris – slēgts
28., 29. decembrī – plkst. 10.00 – 17.00
30.decembrī – plkst. 10.00 – 16.00
31.decembrī – slēgts
1.janvārī – slēgts
2.janvārī – plkst. 10.00 – 16.00
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
gadu!

Izbraukuma speciālisti janvārī
Jaunajā gadā turpināsies Vidzemes slimnīcas speciālistu 

izbraukuma vizītes uz poliklīniku Valkā. Piektdien, 8.janvārī, 
pacientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs. 

Pēc tam trešdien, 20.janvārī, pacientus pieņems ķirurgs 
Andrejs Blumbergs, endokrinoloģe Baiba Jēgere un fi zikālās 
un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Gaiķe. 

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr.: 
64722307. 

2016.gada 15.janvārī Valkā, Tālavas 
ielā 7 – 30, Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības konsultatīvajā kabinetā, kon-
sultācijas veiks kardioloģe dr. Sarmīte 
Pužule.

Pieteikties uz kardiologa konsultā-
cijām var zvanot uz SIA Balvu un Gul-
benes slimnīcu apvienības poliklīniku 
Balvos pa tālruni 64507001. 

Marika Jermaševiča, SIA «Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienības» 

Personāldaļas vadītāja

Jaunajā gadā Valkas novada 
iedzīvotājiem novēlu:

mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, 
veselību pašam un veselus mīļos,
laiku zvaigžņu skaitīšanai un brīdi 
rīta bučai, 
iedvesmu darbā un radošumu atpūtas 
stundās, 
apņēmību izpildīt dotos solījumus un 
drosmi sev noticēt, 
enģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus, 
mīlestību pret sevi pašu un iecietību 
pret pasauli aiz loga!

Uģis Muskovs, 
Vidzemes slimnīcas 

valdes priekšsēdētājs

Sestdien, 23.janvārī, plkst. 11.00 Valkas pilsētas 
kultūras nama lielajā zālē notiks Folkloras 

diena «Ziemas zīmes Vidzemē».
No plkst.11.00 līdz 15.00 visi aicināti piedalīties 

darbnīcās:
• plkst. 11.00 – Dziedāšanas darbnīca. To vadīs 
Lauma Bērza. Darbnīcas tēma: ganu dziesmas, 
gavilēšana;
• plkst. 12.00 – darbnīca «Dievatziņa latviešu 
folklorā». Dziedās, spēlēs un stāstīs Vītolu ģimene;
• plkst. 13.00 uz sarunu aicinās folkloras ansambļa 
«Putni» (Lēdurga) vadītāja Ilze Kļaviņa;
• plkst. 14.00 sāksies tautas deju darbnīca ar deju 
folkloras kopas «Dandari» (Rīga) piedalīšanos. 

Vadīs Dace Circene.
Ieeja uz darbnīcām: 2 eiro, skolēniem un bērniem - 
bez maksas.
• Plkst. 17.00 sāksies folkloras kopu koncerts. 
Piedalīsies folkloras kopas «Mežābele» (Jērcēni), 
«Rota» (Rencēni), «Dzīne» (Ķoņi), «Endzelīte» 
(Dikļi), «Rudzupuķe» (Launkalne), «Putni» (Lē-
durga), «Pērlis» (Druviena), «Dandari» (Rīga), 
«Sudmaliņas»( Valka) un ansamblis «Romaški» 
(Sēļi). Pēc koncerta notiks danču vakars.

Ieeja uz koncertu un danču vakaru: 2 eiro, sko-
lēniem un bērniem – bez maksas. 

Pērkot biļeti uz visu pasākumu (darbnīcas, kon-
certs, danču vakars), tā maksā 3 eiro. 

Folkloras diena «Ziemas zīmes Vidzemē»

Jauns gads, jauns rīts, jauns dzīves pagrieziens, 
Mēs katrs tajā stāvam gluži viens 
Ar ticību, ka ceļš uz gaismu ies, 
Ar mīlestību, kurā sildīties. 

Anita Anitīna 

Laimīgu Jauno gadu vēl Valkas novada 
literārā apvienība!

Robežtirgus 2016
Gatavojoties pavasara lielākajam pasākumam Robežtirgus 

2016, Valkas Tūrisma birojs aicina Valkas novada iedzīvotājus 
iesniegt savus ieteikumus pasākuma norises un organizācijas 
jautājumos un arī izteikt savas idejas par 2016.gada saziedotās 
naudas izlietojuma mērķi. Organizatoriem ir svarīgs pasākuma 
apmeklētāju skatījums un viedoklis, kā arī idejas. Tiks uz-
klausīti visi ieteikumi, papildinājumi, idejas un piedāvājumi 
pasākuma uzlabošanai un veiksmīgākai tā norisei. Ikvienam 
ir iespēja dot artavu pasākuma uzlabošanai, lai 2016.gada 
Robežtirgus ir kā svētki tirgotājiem un apmeklētājiem.

Savus ierosinājumus, piedāvājumus un idejas lūgums sūtīt 
uz Valkas TIB e-pastu: tib@valka.lv, vai arī zvanot pa tel.: 
64725522; 26446602. 

Valkas novadpētniecības 
muzejā


