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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Ziemassvētku gaisma mūsu 
dzīves un darbavietā

Nemanot klāt ir Adventes, tā-
tad Ziemassvētku gaidīša-

nas laiks. Mājās sākam cilāt rotāju-
mu kastes un kastītes, domājam kā 
izrotāt savu mājokli un arī izveidot 
dažādus gaismas rotājumus. Arī 
darbavietās ir manāms satraukums 
un rūpes, kā iepriecināt savus dar-
biniekus un izgaismot savas ēkas. 
Jau vairākus gadus Valkā Dāmu 
kluba dalībnieces vēroja, vērtēja un 
ieteica pašvaldībai pateikt paldies 
iedzīvotājiem par gaišuma radīšanu 
savos mājokļos un darba vietās. Līdz 
šim daudzas Ziemassvētku gaismas 
ir bijušas patiesi neparastas: gan 
standarta figūras, gan dažādi veido-
tas ziedu, latvisko zīmju un citādā 
neparastā veidā. Pamanījām arī 
daudzus gaišus un savdabīgi izgais-
motus privātmāju pagalmus. Patī-
kami bija vērot vairākas pilsētas or-
ganizācijas un uzņēmumus, kas ba-
gātināja kopiespaidu un padarīja 
krāsaināku un gaišāku mūsu pilsē-
tu. Kopš 2001.gada kad uzsākām 
konkursa organizēšanu, ir apbalvo-
tas 26 iestādes un organizācijas (da-
žas arī atkārtoti) un 75 ģimenes. Vē-
rojot gaismu rotaļas, oriģinālos ro-
tājumu izkārtojumus, prāts kļūst 
priecīgāks, ir vieglāk pavadīt tum-
šos vakarus un gatavoties svētku 
sagaidīšanai un svinēšanai.

Aicinām arī šogad Valkas pilsē-

tas iedzīvotājus dāvināt gaismu 
sev un pilsētai! Vērtēsim izgaismo-
tos dzīvokļu logus, balkonus, pri-
vātmājas, iestādes, uzņēmumus un 
organizācijas. Droši vien, ka daudzi 
iedzīvotāji, neatkarīgi no vērtētā-
jiem, veidos savas gaismas kompo-
zīcijas logos, balkonos, māju pagal-
mos, kokos, nojumēs un varbūt arī 
pavisam netradicionālās vietās. Ne 
vienmēr šīs gaismas ir ieslēgtas un 
var gadīties arī nepamanītas. Tādēļ, 
par īpaši skaisti izveidotām gais-
mām un to veidotājiem, kuri ir pel-
nījuši uzslavu, aicinām iedzīvotā-
jus ziņot pa tālruni 29198900 vai 
arī gaidīsim Jūsu ierakstus īpašā 
žurnālā Valkas kultūras namā pie 
dežurantiem līdz 26.decem-
brim. Uzvarētāju apbalvošana 
notiks 2017.gada 7.janvārī kopā 
ar bērnu literārā konkursa 
«Doma izgaismo vārdu» 
noslēgumu. Īpaši čaklie un 
vērīgie gaismu vērotāji arī 
tiks uzaicināti uz pasāku-
mu un saņems pārsteigu-
mu balvas. 

Lai Jums visiem 
gaišas domas, svētīgi 

darbi, redzīgas acis,  siltas un vēlī-
gas  sirdis. Priecīgu, gaišu un skais-
tu Ziemassvētku gaidīšanu! z

Teksts: Mārīte Magone, biedrības 
«Valkas dāmu klubs» vadītāja

Sestdien, 3.decembrī no-
tiks Valkas galvenās svēt-

ku egles iedegšanas pasākums 
«Visiem kopā būt!». 

Valkas pilsētas kultūras nama 
lielajā zālē plkst. 14.30 notiks izrā-
de bērniem «Grinča Ziemassvētki» 
– sirsnīga muzikāla pasaka divās 
daļās, kurā netrūks jautrības un 
Ziemassvētku noskaņas. Biļešu ce-
na 4.00, 5.00, 6.00 eiro.

No plkst. 15.30 līdz 15.50 pie 
kultūras nama mūzika, saldumi 
un dejas.

Plkst. 15.50 lieli un mazi aicinā-
ti uz tradicionālo Rūķu skrējienu.

Plkst. 16.00 Lugažu laukumā 
Valkas galvenās svētku egles ie-
degšana.

No plkst. 16.30 līdz 22.00 kultū-
ras nama lielajā zālē folkloras kopa 
«Sudmaliņas» visus aicina uz savu 
25 gadu jubilejas sadancošanos.

Plkst. 22.00 Lugažu laukumā 
visus kopā būt aicina grupa 
«Līvi»! z

Valkā iedegs 
galveno 
svētku egli
Teksts: Līga Šnuka, 
Valkas pilsētas kultūras nama 
Kultūras pasākumu organizatore

Nākamais gads Valkas novadam būs īpašs. Latviešu Pagaidu Na-
cionālās padomes darbības 100. gadskārtai veltītie pasākumi 

Valkā būs Latvijas simtgades svinību epicentrā. 2017.gadā - arī pašval-
dību vēlēšanas. Ļoti piemērots brīdis, lai atskatītos un izvērtētu pa-
veikto un saprast, kādu vēlētos redzēt novada attīstību nākotnes pers-
pektīvā. 

Pirms saņēmāt vēlētāju uzticības kredītu, solījāt, ka ar laiku novads 
kļūs par vietu, kur pilnasinīgi dzīvot, strādāt, baudīt laimīgu bērnību 
un mierpilnas vecumdienas, un te būs pievilcīga dzīvesvieta jauniešiem. 
Vai ir izdevies ielikt pamatu šī mērķa sasniegšanai?

V.A.Krauklis: Ja atskatāmies uz trīs gadu laikā paveikto, redzam, ka kat-
rā darbības gadā ir daudz darīts, lai pietuvotos mērķim. Vai tas ir sasniegts? 
Domāju, ka nē – mēs esam ceļā uz to. Šis  uzdevums ir tāds, ka nekad nevarēs 
pateikt – tas ir izpildīts. Pašvaldības rīcība jāvērtē, skatoties, kā katrs konkrē-
tais lēmums ietekmē iedzīvotājus – bērnus, jauniešus, vidēja un vecāka gada-
gājuma ļaudis, un tai visu laiku jāstrādā iedzīvotāju labā. Un to mēs tiešām 
darām! Protams, paveicamā vēl arvien ir ļoti, ļoti daudz. Novada sociālekono-
miskā situācija vēl arvien ir tālu no vēlamās. To labi apzinās gan dome, gan es 
pats kā tās vadītājs. Tādēļ nav nekāda pamata iegrimt pašapmierinātībā un 
sist sev uz pleca, sakot, cik mēs labi un brīnišķīgi. Vēl ļoti daudz ir jāizdara. 

Turpinājums 6 lpp.

Mūsu cilvēki ir 
mūsu lielā bagātība 

Intervija ar Valkas novada domes 
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli 

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
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18.novembrī Valkā notika Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasā-

kums «Paši skaistākie vārdi». Lugažu laukumā Valkas 
iedzīvotāji un viesi no līdzi atnestajām svecītēm veidoja 
latvju gaismas zīmi Jumi. Valkas pilsētas kultūras 
nama 1.stāva foajē uz svētku tostu visus sagaidīja Val-
kas novada domes vadītāji.

Plkst. 17.00 lielajā zālē sākās svinīgais pasākums 
«Paši skaistākie vārdi», kura laikā skanēja svētku uzru-
nas, tika pasniegti Valkas novada domes Atzinības 
raksti. Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem ap-
balvo cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem taut-
saimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, 
sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba 
jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un po-
pularizēšanā.

Valkas novada domes Atzinības rakstus saņēma:
Aija LĀCE, PII «Pasaciņa» sporta skolotāja – par ilg-

gadēju un godprātīgu darbu sporta pedagoģijā, aktīvā 
dzīvesveida popularizēšanu un aktīvu iesaistīšanos 
novada sporta dzīvē.

Marta BABRE, sētniece Valkas pilsētā – par godprā-
tīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.

Anna OZOLA, Ozolu pamatskolas skolotāja – par 
ilggadīgu, pašaizliedzīgu, apzinīgu un radošu pedago-
ģisko darbu.

Ārija Dzintra TOMIŅA, J.Cimzes Valkas Mūzikas 
skolas akordeona spēles skolotāja – par mūža ieguldīju-
mu mūzikas izglītības darbā.

Jana MATUKA, Vijciema pamatskolas skolotāja – 
par aktīvu sabiedrisko darbu.

Elga ZELČA, pensionāre, biedrības «Cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām «Kastanis»» vadītāja – par nesavtī-
gu un nozīmīgu darbu Valkas novada un tā iedzīvotāju 
labā.

Vilnis KAZĀKS, Latvijas Amatniecības kameras 
goda priekšsēdētājs, Rīgas Tehniskās universitātes Ma-
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pasnie-
dzējs – par nozīmīgu ieguldījumu Kārķu pagasta, Val-
kas novada un Latvijas attīstībā un popularizēšanā.

Kalevs HERKS, Valgas mērs – par nozīmīgu ieguldī-
jumu Valkas un Valgas sadarbības veicināšanā, par ak-
tīvu līdzdalību kopējo pasākumu rīkošanā.

Aija SELECKA, Ērģemes pagasta pasta nodaļas va-
dītāja – par ilggadēju, apzinīgu un laipnu apkalpoša-
nu.

Lilita KREICBERGA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzi-
jas direktore – par ilggadīgu, mērķtiecīgu, inovatīvu un 
motivētu darbu izglītības jomā.

Ar skaistu koncertu pasākumu kuplināja Jāņa Lūsē-
na muzikālā programma.

Bildes no svinīgā pasākuma ar visiem šī gada apbal-
vojamajiem ir apskatāmas Valkas novada mājaslapā 
www.valka.lv sadaļā «Galerijas». z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Godinām novadniekus 
par nozīmīgiem sasniegumiem

Atzinības rakstu saņem Ārija Dzintra TOMIŅA, J.Cimzes Valkas 
Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja. Foto: T.Veselova

Atzinības rakstu saņem Elga ZELČA, pensionāre, biedrības 
«Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām «Kastanis»» vadītāja. Foto: T.Veselova

Atzinības rakstu saņem Vilnis KAZĀKS, Latvijas Amatniecības kameras goda priekšsēdētājs, 
Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pasniedzējs. Foto: T.Veselova
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Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

11.novembrī visā Latvijā svinēta Lāčplēša diena. Arī Valkā šai dienai 
par godu notika pasākums «Dziesma par Latviju – paaudzēs ie-

austa sirds». Šī pasākuma ietvaros notika Latvijas valsts karoga pacelšana 
Lugažu laukumā.

Pēc lielizmēra valsts karoga iesvētīšanas Valkas – Lugažu ev. lut. baznī-
cā, Valkas iedzīvotāji un viesi tika aicināti uz svinīgo 5 x 10 m lielā monu-
mentālā Latvijas valsts karoga pacelšanu 20m augstā mastā. Šis bija patie-
šām īpašs un svinīgs brīdis, pēc kura varēja vērot 4 minūšu garo lāzerstaru 
uzvedumu, ko nodrošināja SIA «Artistic» no Talsiem ar lāzeršovu «Mīlestī-
bas mozaīka». SIA «Artistic» ir vadošais lāzeršovu tehniskais nodrošinātājs 
Baltijas reģionā, kurš ir ieguvis vairākas balvas Polijas un Lietuvas lāzeršo-
vu konkursos.

Atgādinām, ka, gatavojoties Latvijas simtgadei, pēc biedrības «Latvija 
100» ierosinājuma, Valkas novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā «Lat-
vijas karogs». Tas ir unikāls ilgtermiņa projekts, kas par godu mūsu valsts 
simtgadei paredz izvietot monumentālus Latvijas karogus valstij nozīmī-
gās un labi pārredzamās vietās Latvijā. Iepriekš veiktā balsojumā interneta 
vietnē www.latvijas-karogs.lv tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par 
monumentāla Latvijas karoga izvietošanas vietām Valkā. Par piemērotāko 
vietu pēc speciālistu viedokļa šāda karoga izvietošanai Valkā, tika izvēlēts 
Lugažu laukums. z

Teksts: Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību Valkas novadā, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzfinan-
sētā projekta «Ielu pārbūve uzņēmēj-
darbības attīstībai Valkas novadā» 
ietvaros tika pārbūvēta Meža iela (455 
m), atjaunota Parka ielas 1.kārta (227 
m) un atjaunota Nobrauktuve uz Lu-
gažu dzelzceļa staciju (107,7 m).

Projekta ietvaros tika pārbūvētas 
un atjaunotas tieši tās ielas Valkas no-
vadā, kuras atrodas pilsētas ražošanas 
teritorijā, bet to ceļa segums ir sliktā 
stāvoklī, un atjaunota Nobrauktuve 
uz Lugažu dzelzceļa staciju Valkas 
pagasta teritorijā, kur darbu uzsākuši 
jaunais autoserviss «Ligumss» un ka-
fejnīca «Līra». Meža ielu, Parka ielu un 
Nobrauktuvi uz Lugažu dzelzceļa sta-
ciju izmanto vairāki uzņēmumi, kuri 
pēdējos gados attīstās un arī turpmā-
kajos gados plāno ieguldīt ražošanas 
vai pakalpojumu attīstībā un jaunu 
darba vietu radīšanā.

Šajā projektā pašvaldība drīkstēja 
ieguldīt ERAF līdzfinansējumu tikai 
teritorijās, kurās tur darbojošies uzņē-
mēji apņemas nodrošināt projekta iz-

nākuma rādītājus, tas ir, komersantu 
nefinanšu investīcijas pašu nemateriā-
lajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 
un jaunizveidotās darba vietas pro-
jektā nodrošinās: «Valdro Agro» SIA, 
SIA «Akords 3» , Z/S «Ķiršlejas», SIA 
«Ligumss», SIA «Valkas MD» un SIA 
«SPE».

Kopējās plānotās projekta izmaksas 
bija EUR 619 747,98, attiecināmo iz-
maksu summa – EUR 608 156,93, tai 
skaitā ERAF līdzfinansējums – 85 % 
vai EUR 516 933,39.

Faktiskās projekta izmaksas ir ze-
mākas, jo nebija vajadzības izmantot 
visu būvniecībai plānoto pasūtītāja re-
zervi 3% apmērā. Kopējās faktiskās 
projekta izmaksas ir EUR 564 660,58, 
attiecināmās izmaksas ir EUR 
553 862,31, tai skaitā ERAF līdzfinan-
sējums ir EUR 470 782,97, valsts bu-
džeta dotācija ir EUR 24 923,80, Val-
kas novada domes līdzfinansējums ir 
EUR 68 953,81.

Projekts tika ieviest laikā no 2016.
gada 1.jūlija un nobeiguma maksāju-
mu plānots iesniegt CFLA līdz 2016.
gada 6.decembrim. z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkā pacelts 
lielizmēra karogs 

Monumentālo Latvijas valsts karogu paceļ Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Foto: T.Veselova

Pabeigta ielu pārbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai 

Valkas novadā

Līdz ar jaunās tirgus vietas (Raiņa ielā 3B) atklāšanu pilsētas iedzī-
votāju un viesu ērtībām ir pieejama jauna sabiedriskā tualete. Jau-

nā tualete ir piemērota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdzšinējā 
tualete, kas atradās blakus Valkas autoostai, ir slēgta. 

Tualetes uzturēšanu finansē Igaunijas uzņēmuma «Aldar Eesti OÜ». 
Tualetes apmeklējums iedzīvotājiem un pilsētas viesiem maksā 0,20 
EUR. Samaksa veicama skaidrā naudā, ievietojot vienu 20 centu monētu 
speciālajā naudas iemaksas «slēdzenē» zem tualetes durvju roktura. Ja 
klientam nav vienas 20 centu monētas, tad ir iespēja samainīt naudu pie 
veikala «SuperAlko» pārdevējām.

Tualetes apmeklētāji aicināti būt kulturāli, jo sabiedriskā tualete ir 
daļa pilsētas vizītkartes un to pieejamība ir svarīga gan valcēniešiem, 
gan pilsētas viesiem.

Sabiedriskā tualete ir atvērta katru dienu no plkst. 8.00 – 16.00, pārējā 
laikā – slēgta. z

Atvērta jauna sabiedriskā tualete Valkā

Labiekārtots rotaļu 
laukums Vijciemā

Vijciema pagastā LEADER pro-
jekta «Rotaļu laukuma labie-

kārtošana Vijciemā» ietvaros ir uz-
stādīts tīkls – piramīda, tas ir, ir labie-
kārtots 2013.gadā ierīkotais rotaļu 
laukums. Rotaļu laukuma labiekārto-
šanas mērķis bija rosināt Vijciema pa-
gasta bērnus aktīvam dzīvesveidam 
un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar 
bērniem.

Tīkla – piramīdas piegādi un uzstā-
dīšanu veica SIA «KSIL». Projekta ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir 5024 
EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 

4521,60 EUR vai 90 % no attiecināma-
jām izmaksām un Valkas novada do-
mes līdzfinansējums - 502,40 EUR vai 
10 % no attiecināmajām izmaksām.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gadam 
apakšpasākuma «Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju» ietvaros. 

Projektu apstiprināšanai tika virzī-
jusi biedrība «Lauku partnerība ZIE-
MEĻGAUJA». z

Teksts: Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Foto: Mārīte Kalniņa



Nr. 85 (11)    2016.gada 1.decembrī4 Zelta vērtības

Rudenī Valkas novada domei 
turpinot brīnišķīgo tradīciju 

– kāzu jubilāru sveikšanu, pašvaldī-
bas pārstāvji sumināja un sveica 60 
gadus saskanīgā laulībā nodzīvojušo 
Dimanta pāri vijciemiešus Mirdzu 
Margrietu un Jāni Ciekurus, kā arī 
divus Valkas Zelta pārus – Astrīdu 
un Kārli Sīmaņus un Elvīru un Juri 
Stūrus. 

Valkas novada domes priekšsēdē-
tājs Vents Armands Krauklis un 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Māra Zeltiņa pāriem dāvināja atjau-
noto laulības apliecību, dāvanu karti 
un apsveikumu, nule iznākušo grā-
matu «Gail ogles atmiņu pavardā», 
jaunos novada suvenīrus, kā arī īpa-
šo konditorejas «Jumis» gatavoto 
kāzu jubilejas torti.

Tas nenotikušais kino
1.oktobrī Zelta kāzu jubileju svi-

nēja Astrīda un Kārlis Sīmaņi. 
Stāsts jāsāk ar to, ka vairāk kā pirms 
50 gadiem abi jaunie cilvēki bija īsti 
kinomīļi, kas gāja skatīties katru jau-
nu filmu. Kādu dienu liktenis saveda 
kopā Astrīdu un Kārli pie afišas, 
kurā bija ziņots, ka filma tiek atcelta. 
Redzot, ka Astrīda ir pārsteigta par 
tādu pavērsienu, Kārlis drosmīgi 
piedāvājās paņemt biļetes uz kinofil-
mas rītdienas seansu. Šo brīdi mīļais 
un sirsnīgais pāris arī uzskata par 
īsto iepazīšanās sākumu. Uz kino 
viņi, protams, aizgāja un pēc divu 
gadu pazīšanās un draudzēšanās 
apprecējās! Kāzas tika svinētas Kār-
ļa tēva mājās. Tā plecu pie pleca aiz-
vadīts darbīgs un skaists mūžs, uz-
celta māja, kurā arī tikām laipni uz-
ņemti. Kopīgi laulībā izaudzinātas 
divas lieliskas meitas – Inga un Ilze, 
prieku ikdienā ienes 3 mazbērni – 
Kārlis, Paulīne un Rūta. Ne vien abu 
meitu dzīve saistīta ar mūziku, bet 
arī visi mazbērni mācās mūzikas un 
mākslas skolās. Mazdēls Kārlis ap-
meklē ķīniešu valodas kursus Smil-
tenē un ir apņēmības pilns perfekti 
apgūt valodu. 

Astrīda un Kārlis arī tagad ir dar-
bīgi un apņēmības pilni, nesēž rokas 
klēpī salikuši – darbojas dārzā, izau-
dzē sev un bērniem nepieciešamās 
dārza veltes, izkustas pie malkas sa-
gatavošanas ziemai. 

Novēlam pārim stipru veselību 
un saticību arī turpmāk! Uz tikšanos 
dimanta kāzu jubilejā!

Atkalsatikšanās «Oliņās»
15.oktobrī 50 gadu kāzu jubileju 

svinēja Elvīra un Juris Stūri. Šī Zel-
ta pāra stāsts aizsākās Trikātas pa-
gasta Kačoros. Juris dalās atmiņās 
un stāsta, ka nākamo sievu zinājis 
vēl kopš pirmskolas laikiem. Sanāca, 
ka Jura ģimene pārcēlās uz patstāvī-
gu dzīvesvietu Oliņās. Arī Elvīras 
ģimenei sakarā ar tēva darba meklē-
jumiem nācās no Kačoriem pārcel-
ties uz Oliņām. Juris dalās atmiņās: 
«Tikko biju atgriezies no armijas, 
kad sapazināmies no jauna! Gadu 
draudzējāmies un tad tika svinētas 
īstas lielas kāzas, kas pulcēja ap 80 
viesu. Viss bija pa īstam: gredzeni, 

vedēji!» Svētki skanēja vietējā 
klubā, ar mūziku un dejām, ar 
plānotu, bet nenotikušu līgavas 
zagšanu, jo līgavainis bija pratis 
nosargāt savu otro pusīti! Ģime-
nē izauguši divi dēli – Dzintars 
un Ivars, abi izvēlējušies «iet 
tēva pēdās» – strādāt par neat-
liekamās medicīniskās palīdzī-
bas mašīnas šoferiem. Zelta pāri 
priecē jaunākā paaudze – maz-
dēls Rihards un mazmeita Rēzi-
ja. 

Elvīra un Juris aktīvi un ar 
lielu prieku rosās savā plašajā 
piemājas dārzā – audzē dārze-
ņus un augļus, jau pirms Jāņiem 
bauda pirmos pašu izaudzētos 
kartupelīšus, bet rudenī mielo-
jas un cienā citus ar marinētiem 
ķirbīšiem un sālītiem gurķiem. 

Novēlam pārim labu veselī-
bu, skaistus dzīves notikumus 
un, protams, tikšanos dimanta 
kāzās!

Liktenīgā saskatīšanās
22.oktobrī īpašo – Dimanta 

kāzu jubileju svinēja vijciemieši 
Mirdza Margrieta un Jānis 
Ciekuri. Sirsnīgā atmosfērā pie 
liepziedu tējas tases uzklausī-
jām pāra iepazīšanās stāstu – 
«liktenīgā saskatīšanās» notika 
kāda kopīgā drauga dzimšanas 
dienas svinībās, kad, tikko at-
griezies no armijas, Jānis pirmo 
reizi ieraudzījis jauniņo skolotā-
ju Mirdzu. Pēc 1956.gada 22.ok-
tobrī Vijciema pagasta izpildko-
mitejā teiktā «Jā» vārda Jāņa ģi-
menes mājās svinētas īstas, lie-
las kāzas. 

Visu darba mūžu pāris dzī-
vojis un strādājis Vijciemā. Mir-
dza skolā mācījusi bērniem ma-
temātiku un fiziku, bijusi stin-
gra un prasīga skolotāja, sapro-
toša un jauka klases audzinātā-
ja. Jānis pats teic, ka visu mūžu 
darbojies «ar dzelžiem», taču tik 
vienkārši tas vis nav bijis! Jāņa 
– savulaik viena no Latvijas la-
bākajiem traktoristiem – kom-
bainieriem, veikums novērtēts 
ar augsto Sociālistiskā Darba 
Varoņa goda titulu. Latvijas ļau-
dis viņš pārstāvējis tā laika aug-
stākajā valsts varas orgānā – bi-
jis ievēlēts par PSRS Augstākās 
Padomes deputātu!

Ģimenē izaudzināti divi dar-
bīgi dēli – Juris un Uldis. Šodien 
pāri priecē 4 mazbērni – 1 maz-
dēls un 3 mazmeitas! Neskato-
ties uz cienījamo vecumu, pāris 
turpina rosīties savā piemājas 
dārziņā, katru gadu priecājoties 
par skaistajiem ziediem un ba-
gāto augļu koku ražu. 

Vēlam lieliskajam Dimanta 
pārim veselību, saticību un la-
bus cilvēkus visapkārt! Uz tik-
šanos kāzu sešdesmit piektajā 
gadskārtā – Saules kāzās!

Labu veselību un možu garu 
vēlam arī Dimanta pāriem 
Zinaidai un Timofejam Mi-
tčenko un Intai un Jānim Gu-
ļāniem!!! z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas 
novada domes Sabiedrisko attiecību 
speciāliste, Māra Zeltiņa, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Valkas novada dome sveic kāzu jubilārus!
Rudens – zelta un dimantu laiks!

Dimanta pāris - Mirdza Margrieta un Jānis Ciekuri. Foto: A.Markoviča

Zelta pāris – Elvīra un Juris Stūri. Foto: A.Markoviča

Zelta pāris – Astrīda un Kārlis Sīmaņi. Foto: A.Markoviča
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•	 Apstiprināt Valkas novada do-
mes Nolikumu Nr.8 «Tūrisma un 
informācijas biroja nolikums».
•	 Atļaut Sabiedrībai ar ierobežo-
tu atbildību «ET Invest», reģistrā-
cijas Nr.44103101904, juridiskā ad-
rese Rūjienas iela 31, Valka, Valkas 
novads, veikt iznomātajā objektā 
Rūjienas ielā 31, Valkā (kadastra 
Nr.94010080377001) noliktavas bū-
vi un klientu tualešu palielināša-
nu (būvniecību) ar nosacījumu, ka 
pēc nomas līguma izbeigšanās 
būve tiek nodota Valkas novada 
domes īpašumā vai nojaukta, sa-
kārtojot teritoriju ne sliktākā stā-
voklī, kā nomas līguma noslēgša-
nas brīdī.
•	 Sniegt galvojumu *** studiju 
kredītam studijām Latvijas Jūras 
akadēmijā studiju programmā 
«Jūras transports – kuģa vadīša-
na» ar paredzēto studiju kredīta 
atmaksas beigu termiņu 10 gadu 
laikā no aizdevuma atmaksas uz-
sākšanas, aizdevējs – AS «SEB 
Banka», galvojuma apmērs – EUR 
10 585,00.
•	 Apstiprināt Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļas mak-
sas pakalpojumu izcenojumus sa-
skaņā ar cenrādi.
•	 Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
102 563,99 apmērā investīcijām Val-
kas novada ceļu, ielu atjaunošanai 
- Parka iela (Posmā no Meža ielas 
līdz Varoņu ielai, Valkā) – no LR 
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma 
atmaksu.
•	 Atcelt 2016.gada 25.augusta 
saistošos noteikumus Nr.12 «Gro-
zījums Valkas novada domes 2016.
gada 31.marta saistošajos noteiku-
mos Nr.7 «Par pašvaldības zemes 
nomu Valkas novadā».
•	 Neveidojot jaunu nekustamā 
īpašuma objektu, nodalīt zemes 
vienības daļu 0,0280 ha platībā, no 
Valkas novada pašvaldībai piede-
rošās zemes vienības Ausekļa iela 
30, kadastra apzīmējums 9401 008 
0431, piešķirot nosaukumu «Stāv-
laukums Ausekļa iela 46», nosakot 
turpmāko minētās zemes vienības 
daļas lietošanas mērķi: atsevišķi 
nodalītas atklātas autostāvvietas 
(kods 1105).
•	 Pagarināt ar SIA «Valkas Elek-
trons» 2007.gada 27.februārī no-
slēgtos neapdzīvojamo telpu Val-
kā, Rīgas ielā 22 un Valkā, Rīgas 
ielā 24 nomas līguma termiņus 

līdz 2018.gada 31.decembrim (ie-
skaitot).
•	 Atsavināt atklātā mutiskā izso-
lē ar augšupejošu soli pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
Zvārtavas pagastā, «Mežbrēķi», 
kas sastāv no zemes gabala ar ka-
dastra apzīmējumu: 9496 008 0128, 
platība 1,65 ha, un uz zemes gaba-
la esošas dzīvojamās mājas ar ka-
dastra apzīmējumu 9496 008 0128 
001.
•	 Nodot atsavināšanai nekusta-
mo īpašumu Valkas novada Valkā, 
Blaumaņa iela 8, kadastra numurs 
9401 005 0135, kopējā platība 
0,0479 ha, kas sastāv no zemes ga-
bala ar kadastra apzīmējumu 9401 
005 0135, nosakot nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veidu: pārdo-
šana par brīvu cenu.
•	 Nodot atsavināšanai nekusta-
mo īpašumu Valkas novada Valkā, 
Kūru ielā 5A, kadastra numurs 
9401 001 0615, kopējā platība 
0,2555 ha, kas sastāv no zemes ga-
bala ar kadastra apzīmējumu 9401 
001 0615, nosakot nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veidu: pārdo-
šana par brīvu cenu.
•	 Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
144 428 apmērā projekta «Ielu pār-
būve uzņēmējdarbības attīstībai 
Valkas novadā» realizācijai no LR 
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma 
atmaksu.
•	 Piešķirt tirgus statusu zemes 
gabala daļai Raiņa ielā 3B, Valkā, 
Valkas novadā, kadastra Nr.9401 
501 0315 un uz tā esošās ēkas daļai 
ar kadastra apzīmējumu 9401 501 
0315 001 saskaņā ar SIA «ALDAR 
LATVIA» iesniegto plānu.
•	 Atcelt tirgus statusu zemes ga-
balam Rīgas ielā 7A, Valkā, Valkas 
novadā, kadastra Nr.9401 001 0211 
un uz tā esošajai ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 9401 001 0211v001.
•	 Apstiprināt valsts budžeta mērķ-
dotāciju pašvaldību vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām sadali Valkas novadā no 2016.
gada 1.septembra līdz 31.decem-
brim.
•	 Slēgt nodomu vienošanos par 
siltumtrases būvniecību Valkas 
pilsētā ar SIA «Enefit Power & 
Heat Valka», reģ. Nr. 44103024234.

Val kas no va da do mē

2016.gada 27.oktobrī 
Valkas novada domes sēdē 

pieņemtie lēmumi

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I 
Valkā2016.gada 29.septembrī                Nr.16

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.12, 19.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1

«Valkas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma

«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus 
grozījumus:
1. Izteikt 7.1.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.1.3 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija».
2. Svītrot 7.1.4 apakšpunktu.
3. Svītrot 101.4. apakšpunktu.
4. Svītrot 101.6. apakšpunktu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Nr 
p. 
k. 

Pakalpojuma veids Mēr
vienība

Cena 
bez 

PVN, 
EUR

PVN, 
EUR

1 Specializētās kravas mašīnas MAN TGS (KH2361) 
izmantošana

1 h 19,86 4,17

2 Kravas automašīnas MAN 8.150 (HR5341) 
izmantošana*

1 km 0,28 0,06
1 h 7,39 1,55

3 Kravas automašīnas SAZ 3507 (CV9746) izmantošana* 1 km 0,25 0,05
1 h 7,39 1,55

4 Ūdens vešana laistīšanai, kravas automašīna ZIL 
431412 KO 713-01 (BU5811) līdz 10 km**

1 m3 5,30 1,11

5 Ūdens vešana laistīšanai, kravas automašīna ZIL 
431412 KO 713-01 (BU5811) virs 10 km**

1 m3 9,10 1,91

6 Ekskavatora New Holland B110 (T7748LT) 
izmantošana

1 h 19,18 4,03

7 Ekskavatora JCB 4CX-4WS (T8217LM) izmantošana 1 h 20,01 4,20
8 Traktora MTZ 82 (T7897LC) izmantošana 1 h 16,03 3,37
9 Traktora MTZ 80 (T3057LB) izmantošana 1 h 14,80 3,11
10 Traktora MTZ 82.1 (T3607LP) izmantošana 1 h 16,04 3,37
11 Traktora Belarus 892 (T885LH) izmantošana 1 h 16,88 3,54
12 Traktora Belarus 320 (T469LT) izmantošana 1 h 10,50 2,21
13 Traktora T-25 A (T3024LB) izmantošana 1 h 10,52 2,21
14 Pļaušanas ar trimmeri 100 m2 4,28 0,90
15 Pļaušanas ar trimmeri 1 h 8,57 1,80
16 Strādnieka pakalpojumi 1 h 7,39 1,55
17 Strādnieka ar motorzāģi pakalpojumi 1 h 8,56 1,80
18 Raideris Husqvarna MZ28T - zāles pļaušana 100 m2 7,23 1,52
19 Raideris Husqvarna MZ28T - zāles pļaušana 1 h 14,45 3,03
20 Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - zāles pļaušana 100 m2 5,68 1,19
21 Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - zāles pļaušana 1 h 17,04 3,58
22 Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - sniega tīrīšana 100 m2 5,94 1,25
23 Traktors Antonio Carraro (T8868LH) - sniega tīrīšana 1 h 17,82 3,74
24 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 1 gab. 40,07 8,41
25 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 2 gab. 55,04 11,56
26 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 3 gab. 70,01 14,70
27 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 4 gab. 84,98 17,85
28 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 1 gab. 46,46 9,76
29 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 2 gab. 67,81 14,24
30 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 3 gab. 89,16 18,72
31 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 4 gab.  110,52 23,21
32 Pārvietojamās tualetes apkalpošana 1 gab. 14,27 3,00
33 Katras nākamās tualetes apkalpošana 1 gab. 9,34 1,96
34 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 1 gab. 61,48 12,91
35 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 2 gab. 76,45 16,05
36 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 3 gab. 91,42 19,20
37 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 4 gab. 106,39 22,34

38 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 1 gab. 67,87 14,25
39 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 2 gab. 89,22 18,74
40 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 3 gab. 110,57 23,22
41 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 4 gab. 131,93 27,71
42 Pārvietojamās tualetes apkalpošana 1 gab. 17,97 3,77
43 Katras nākamās tualetes apkalpošana 1 gab. 9,34 1,96
44 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 1 gab. 79,45 16,68
45 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 2 gab. 94,42 19,83
46 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 3 gab. 109,39 22,97
47 Pārvietojamās tualetes noma līdz 3 diennaktīm 4 gab. 124,36 26,12
48 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 1 gab. 85,84 18,03
49 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 2 gab. 107,19 22,51
50 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 3 gab. 128,54 26,99
51 Pārvietojamās tualetes noma līdz 1 mēnesim 4 gab. 149,89 31,48
52 Pārvietojamās tualetes apkalpošana 1 gab. 21,66 4,55
53 Katras nākamās tualetes apkalpošana 1 gab. 9,34 1,96

•	 par 1 km un faktiski patērētā laika reizinājumu ar tarifu par 1 h (izņemot MAN TGS)
•	  **Attālums no Valkas pilsētas centra
•	 papīra un dezinfekcijas līdzekļa ievietošana
•	 ****Pārvietojamo tualešu cenas attiecas uz tualetēm, kas atrodas vienā objektā.

Valkas novada Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas 
maksas pakalpojumu cenrādis

Nevajag daudz! Pavisam maz,
Pavisam nieku;
Lai mirdzošs mirklis
Nestu prieku!

Sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi Mārcim Jūgam 
un viņa celtnieku brigādei Adventes un Ziemassvētku laikā!

Lai sapņus piepilda uz pleca klusi nolaidies eņģelis, lai Ziemassvētku 
zvaigzne rāda ceļu rītdienai, vairo enerģiju un darbaprieku!

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolaTurpinājums 8.lpp
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Turpinājums no 1.lpp.
Protams, ja mēs runājam par piln-

vērtīgu brīvā laika pavadīšanu, tad 
gan sporta, gan kultūras un arī izglītī-
bas jomā iespējas aug ar katru gadu, 
un mēs domājam par to daudzveidību. 
Šī gada nogalē jaunās telpās darbu uz-
sāks Jauniešu birojs. Tās būs daudz 
mūsdienīgākas un plašākas, tur varēs 
rīkot dažādākus pasākumus. Mēs 
daudz domājam ne tikai par formu, 
bet arī par saturu, lai laiks tiktu piln-
vērtīgi pavadīts.

Pašlaik mērķtiecīgi turpinām pār-
runas ar Vidzemes augstskolas vadību 
par to, lai arī Valkā atjaunotos iespēja 
uz vietas iegūt augstāko izglītību. Tas 
ir ļoti nozīmīgi, jo studentiem ietaupī-
tos laiks un nauda, tajā pašā laikā tas 
būtu liels pluss novada izaugsmei. 

Tuvākajā nākotnē īstenosim skolu 
modernizāciju projektu un ieguldīsim 
ģimnāzijas infrastruktūrā vairāk nekā 
miljons eiro, kas pavērs pilnīgi citas 
mācīšanās iespējas. 

Bet kā jauniešus noturēt no-
vadā? Jo cilvēks ir tur, kur ir 
viņa darbs. Kā ir veicies ar eso-
šo darba vietu saglabāšanu un 
jaunu radīšanu?

Jaunu darba vietu radīšana ir mūsu 
galvenā prioritāte. Pašvaldība iegulda 
ļoti daudz pūļu un enerģijas, lai jaunās 
darba vietas rastos, un lai tās būtu da-
žādu interešu un izglītības līmeņu cil-
vēkiem.

Esam uzsākuši darbu pie apjomīga 
ilgtermiņa projekta. Ir skaidrs, ka nā-
kamgad Lauktehnikā sāksim būvēt 
divus ražošanas korpusus, tehniskais 
projekts jau ir gatavs. Tās būs mūsdie-
nīgi aprīkotas, ērtas un modernas dar-
ba vietas. Nodomu protokola līmenī ir 
divi citi ražošanas projekti – viens 
Valkā un viens Kārķos, jo laukos no-
darbinātība ir vēl svarīgāka, un bez-
darbs ir vēl lielāka problēma.

Strādājam pie darba vietu radīšanas 
gan ražošanā, gan arī veicinām citu 
darbavietu rašanos, intensīvi uzrunā-
jot potenciālos uzņēmējus, investorus. 
Esam radījuši Granta shēmu mazo uz-
ņēmumu atbalstam. Protams, gribētos 
to darīt lielākos apmēros, bet pagai-
dām budžeta iespējas to neļauj. Mums 
ir prieks, ka nu jau vairāk nekā desmit 
uzņēmēji ir spējuši gan paplašināties, 
gan iegādāties ražošanas iekārtas, kā 
rezultātā ir uzlabojuši savu konkurēt-
spēju un radījuši vairāk jaunu darba-
vietu. 

Protams, arī dome ir nozīmīgs dar-
ba devējs, un darbs pašvaldībā ir veids, 
kā dot iespēju jauniem cilvēkiem tepat 
uz vietas dzīvot un strādāt sava nova-
da labā. Gan kā mērs, gan Reģionālo 
attīstības centru apvienības vadītājs, 
es cīnos, lai valsts darba vietas reģio-
nos nesamazinās. Diemžēl, šī ir ļoti 
grūta cīņa. Var teikt, ka vairākkārt ru-
nājot ar valdību, ne vienmēr rezultāts 
ir labs, bet mēs nepadodamies un tur-
pinām cīnīties. 

Piemēram, par VID plānoto reorga-
nizāciju, kas faktiski nozīmē būtisku 
darba vietu zaudējumu Valkai, mēs 
meklējam risinājumu dažādās formās 
– gan iesaistot plašsaziņas līdzekļus, 
gan runājot individuāli ar ministriem, 
premjerministru, Saeimas deputātiem 

un drīzumā tiksimies ar jauno VID 
vadību. Cenšamies šīs darba vietas ne 
tikai saglabāt, bet arī mainīt iesīkstē-
jušo uzskatu, ka valsts pārvaldei jābūt 
centralizētai. Latvijas gadījumā ir sva-
rīgi, lai tā būtu decentralizēta, jo mūs-
dienu tehnoloģijas tiešām ļauj daudzas 
lietas darīt attālināti, un Valkā strādā-
jošs ierēdnis var apkalpot rīdziniekus, 
kas valstij izmaksās krietni lētāk. Lat-
vija līdz ar to iegūs zinošākus, motivē-
tākus darbiniekus ar labāku izglītību, 
jo Rīgā, valsts pārvaldē, kadru mainī-
ba ir ļoti bieža un dzīvošanai  galvas-
pilsētā ir lielākas izmaksas. 

Es skatos uz pašvaldību kā organis-
mu, kur katrs elements ir svarīgs. Un 
katrs mūsu valsts pārvaldē strādājo-
šais cilvēks ir ārkārtīgi nozīmīgs. Kat-
ru reizi, kad tiekos ar ministriem un 
atbildīgajiem deputātiem, vienmēr šo 
jautājumu uzsveru. Piemēram, kad 
Valkā darba vizītē ieradās labklājības 
ministrs Jānis Reirs, vizītes noslēgu-
mā bija patīkams gandarījums, ka mi-
nistrs saprot, cik tas mums ir svarīgi, 
un ka ministrija neplāno samazināt 
savu struktūrvienību darba vietu 
skaitu Valkā. Tas nozīmē – cilvēkiem 
būs darbs arī nākotnē. Līdz ar to nova-
da iedzīvotāji saņems kvalitatīvu pa-
kalpojumu uz vietas un nebūs vaja-
dzības kaut kur braukt. 

Tagad nopietni domājam un disku-
tējam arī par to, kā palīdzēt jaunajiem 
speciālistiem ar mājokļa pieejamību. 
Tas noteikti nebūs viegls process un 
domas dalās, bet mana pārliecība pa-
liek – ir ļoti svarīgi, lai ģimenes tiešām 
vēlētos un spētu šeit dzīvot, jo mēs zi-
nām, cik sarežģīta ir situācija ar banku 
kredītlietām.

Tie ir tikai daži piemēri no darbiem, 
kas kopā veido Valkas novadu par pie-
vilcīgu dzīvesvietu un dos rezultātu 
nākamajos gados. Pašvaldības darbu 
nevar vērtēt no vienām vēlēšanām līdz 
otrām, jo dažreiz viena projekta reali-
zācija prasa pat 4 – 5 gadus.

Mēs esam arī daudz centušies dažā-
dos veidos motivēt, atbalstīt un pateikt 
paldies ģimenēm, kurām ir bērni. Gan 
pasākumā «Sudraba karotīte», gan iz-
maksājot naudas pabalstu. Nākamgad 
rīkosim interesantu pasākumu ģime-
nēm ar bērniem, ar pasēdēšanu un 
dancošanu visiem kopā. Protams, mēs 
ļoti gribētu, bet diemžēl nevaram vai-
rāk atbalstīt ģimenes naudas izteiks-
mē. Toties no savas puses mēs brīv-
pusdienas apmaksājam vairāk, nekā 
to nosaka valsts. Ieguldām līdzekļus 
bērnudārzos un rotaļu laukumos – 
mums ir vesela virkne projektu, ko 
dome ir iniciējusi vai atbalstījusi, gan 
pilsētā, gan laukos. Mēs varam un da-
rām, lai vismaz emocionālā līmenī pa-
teiktu paldies cilvēkiem un iedotu po-
zitīvu enerģijas lādiņu, kas dzīvē arī ir 
ārkārtīgi svarīgi.  

Mediju uzmanību pēdējā lai-
kā esam izpelnījušies ar to, ka 
pilsētā atvērti vairāki grādīgo 
dzērienu veikali. Tās, protams, 
ir jaunas darba vietas, tiek at-
jaunota pilsētas infrastruktū-
ra, bet daudzus tas satrauc. Vai 
pašvaldība var iejaukties un 
ierobežot alkohola tirdzniecī-
bas vietu skaitu? Ja nē, ko paš-

valdība var darīt un ko dara, 
lai šo situāciju izmantotu savu 
iedzīvotāju labā?

Diemžēl, Latvijas likumdošana, ma-
nuprāt, šajā jautājumā ir ačgārna, jo 
pašvaldībai nav tiesību nekādā veidā 
ierobežot alkohola tirdzniecību. Mēs 
nevaram lemt ne par veikalu skaitu, 
ne par to atrašanās vietu. Varam tikai 
diskutēt ar šo veikalu īpašniekiem par 
to, lai viņi dara vēl kaut ko bez šīs 
tirdzniecības, un tas ir atkarīgs no 
viņu labās gribas un no tā, vai mēs 
protam argumentēt. 

Mēs ļoti aktīvi ar viņiem diskutē-
jam un cenšamies panākt, lai šai ne-
viennozīmīgi vērtētajai biznesa formai 
pievienotos klāt vēl citas lietas, kas 
dod labumu gan lokālajai ekonomikai, 
gan iedzīvotājiem un viesiem.  

Jāteic, man ir patiess gandarījums 
par to, ka no sākotnējā jaunā īpašnieka 
piedāvātā varianta, ka vecā pienotavas 
ēka tiks nojaukta un vietā uzbūvēs 
jaunu metāla «kārbu», kur tirgos alko-
holu, panācām, ka vēsturiskā ēka ir 
saglabāta. Savukārt, skurstenis ir kļu-
vis par labu akcentu pilsētas centrā, 
īpaši diennakts tumšajā laikā. Tāpat 
tirgum tagad ir gaišas un sitas telpas, 
un centrā tagad ir publiskā tualete, 
kas ir ērta un pieejamāka cilvēkiem. 
Daudzi saka, ka divdesmit centi ir 
dārgi. Mūsuprāt, ir svarīgāk, lai tur ir 
tīrs, silts un apmeklētājiem netraucē 
cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas.

Arī robežpunktā mūsu nosacījumi 
par hosteļa izveidi bija ļoti svarīgi, un 
labi, ka hostelis tagad tur ir. To izman-
to ļoti daudzi sportisti, kultūras pasā-
kumu dalībnieki, un nesen tur arī pār-
nakšņoja izpilddirektoru asociācijas 
sanāksmes dalībnieki. Līdz šim esošie 
viesu nami nespēja uzņemt lielu skai-
tu cilvēku, tagad tas ir iespējams. 
Mūsu argumenti ir tādi, ka nodokļu 
atšķirība Latvijā un Igaunijā ar laiku 
var mainīties, un no īpašnieka viedok-
ļa ir svarīgi, lai tajā vietā būtu vēl kaut 
kas cits. Lai gadījumā, ja nodokļu sis-
tēma mainītos, uzņēmējdarbība varē-
tu turpināties. Tāpēc aicinu cilvēkus, 
kuriem ir idejas – gan mājražotājus, 
gan amatniekus, gan tos, kuri piedā-
vā, vai nākotnē piedāvās tūrisma pa-
kalpojumus – šī ir lieliska iespēja, lai 
uzsāktu vai paplašinātu nopietnu uz-
ņēmējdarbību. Īpaši brīvdienās uz 
šiem veikaliem Valkā dodas tūksto-
šiem igauņu un arī somi, kuriem ir 
nauda un kuri ir braukuši garu ceļu 
un ir gatavi darīt vēl kaut ko. Mums 
jāspēj piedāvāt interesantas lietas un 
izklaides iespējas, labu ēdināšanu, 
amatnieku un mājražotāju izstrādāju-
mus – tajā pašā tirgū, kas tagad strā-
dās vairākas dienas nedēļā! Tā ceļot 
savu ienākumu un dzīves līmeni. 

Viena no novada galvenajām 
prioritātēm ir izglītība. Te jā-
teic ka ir īstenoti visi plānotie 
infrastruktūras projekti, ir sa-
glabātas visas novada skolas. 
Runājot par pēdējo, daudziem 
novadiem tas nav izdevies. Kur 
redzat galvenos izaicinājumus 
izglītības jomā nākotnē? Kā 
vērtējat izglītības reformu ko-
pumā?

Izglītība tiešām ir gan prioritāte, 
gan «sāpju bērns» reizē. Pēdējais tā-
pēc, ka valsts tā arī nav skaidri patei-
kusi finansēšanas noteikumus nāka-
majiem gadiem. Arī šogad mēs tos 
uzzinājām tikai tad, kad mācību gads 
jau bija sācies. Un tas ļoti traucē, gan 
domājot par attīstību, gan plānojot bu-
džetu, jo nezinām, kādu finansējumu 
paredzēt nākamajam gadam, ne tikai 
lai kaut ko attīstītu, bet arī lai saglabā-
tu to, kas jau ir.

Katrā ziņā, lai mēs šos jaunos valsts 
nosacījumus izpildītu, nākamgad vien 
mums vajadzēs apmēram 150 tūksto-
šus eiro, kas novada budžetam ir ļoti 
liela summa, bet, protams, mēs to da-
rīsim. Vai perspektīvā visas lauku sko-
las saglabāsies – ir atkarīgs no bērnu 
skaita. Mūsu politiskā griba ir nemai-
nīga – maziem bērniem ir jāmācās pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai. Savukārt, 
ja lielākiem bērniem ir lielākas mācī-
bu iespējas novada centrā, tad viņi ir 
jānodrošina vai nu ar bezmaksas 
transportu, vai arī ar ļoti kvalitatīvu 
dienesta viesnīcu. Mums ir lielais 
ģimnāzijas pārveides – uzlabošanas 
projekts, kurā, kā jau minēju, nākama-
jos gados ieguldīsim vairāk nekā mil-
jonu eiro. Gan pašā skolā, gan tehnolo-
ģijās, gan dienesta viesnīcā. Tādējādi 
varēsim spert vēl vienu platu soli, lai 
novadā iegūstamā izglītība tiešām ir 
ļoti, ļoti laba un dod iespēju nākotnē 
jauniešiem dzīvē sasniegt to, ko viņi 
vēlas.

Un jau manis pieminētā ideja par 
augstāko izglītību Valkā, par ko paš-
laik aktīvi diskutējam ar Vidzemes 
augstskolu, ka šeit nākamajā mācību 
gadā varētu būt studiju grupa prog-
rammēšanā. Tā ir gan mūsu, gan 
augstskolas, gan arī uzņēmēju, kuri 
pēc tam ir gatavi šiem programmētā-
jiem dot darbu, vēlme. 

Šīs trīs komponentes ir ļoti svarīgas, 
tādēļ ir liels pamats domāt, ka šī ideja 
realizēsies un dos jaunu grūdienu no-
vada attīstībā, jo esam ieinteresēti, lai 
šeit dzīvotu pēc iespējas vairāk jaunu 
cilvēku ar labiem ienākumiem, kuri 
aktīvi darbojas visās dzīves jomās. 

Pārmaiņas noteikti skars arī ģime-
nes atbalsta centru «Saulīte». Mēs strā-
dājam pie tā, lai piesaistītu Eiropas 
Savienības fondu līdzekļus šai iestādei 
un ietu laikam līdz, radot tur ģimenis-
kāku atmosfēru, kas prasīs arī iekšējos 
pārkārtojumus tieši centra struktūrā. 
Ne brīdi nav bijusi doma, ka šāda ie-
stāde vispār nav vajadzīga. Tā būs va-
jadzīga vienmēr, jo nekad nebūs tā, ka 
visus bērnus uzreiz varēs ievietot au-
džuģimenēs, tas darbs jāpārkārto tā, 
lai arī «Saulītē» vide būtu maksimāli 
pietuvināta ģimenei. Beidzamā laika 
notikumi un «Saulītes» vadības maiņa 
arī liek virzīties šajā virzienā ātrāk.

Valkas vārds Latvijā vairāk-
kārt ir izskanējis saistībā ar 
spilgtiem un īpašiem kultūras 
un mākslas pasākumiem – te 
jāmin Cimzes 200.jubilejas go-
da pasākumi, deju lieluzve-
dums «Pavasara nakts mistēri-
jas», arī 1.Alus festivāls un citi. 
Cik lielā mērā festivālu, starp-
tautisku un lielu kultūras un 
mākslas, sporta pasākumu or-
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ganizēšana ir attaisnojusi cerī-
bas un ieguldītos līdzekļus?

Ar sporta un kultūras pasākumiem 
ir tā, ka nevar tik viegli aprēķināt po-
zitīvo efektu tieši naudas izteiksmē, 
bet skaidrs, ka ir pasākumi, kurus mēs 
neturpināsim, tādēļ, ka iegūtais saldo 
nav tik liels, attiecībā pret ieguldīju-
miem. Te jāmin idejiski ļoti labā Līgo 
svētku svinēšana «Ielīcās», arī «Bor-
derrock» estrādē, kur ieguldījumi ir 
bijuši lielāki, nekā iegūtais pozitīvais 
efekts. Un ar to es domāju ne tikai ska-
tītāju skaitu, bet arī to, kādu ietekmi 
tas dod uz lokālo ekonomiku. Katrs 
šāda pasākuma apmeklētājs ir iespēja 
vietējiem uzņēmējiem nopelnīt, bet ja 
apmeklētāju nav pietiekami daudz, 
tad, faktiski, šie līdzekļi tiek tērēti ne-
lietderīgi. Tādēļ pēc katra pasākuma 
mēs analizējam, spriežam, vai turp-
māk tas ir rīkojams vai nē. Bet kamēr 
kaut kas nav sarīkots, tikmēr to nevar 
pārbaudīt! Šobrīd mēs domājam par 
daudz ko jaunu un nākamais gads būs 
īpašs ar to, ka vairākiem lielajiem pa-
sākumiem būs valsts finansējums, ņe-
mot vērā, ka tie ir saistīti ar Latviešu 
Pagaidu Nacionālās padomes simtga-
di. Ir izdevies panākt, ka valsts budže-
tā ir ļoti būtisks finansējums šiem pa-
sākumiem, jo tie ir ne tikai lokāli, bet 
Latvijas mēroga notikumi. Tāpēc nā-
kamgad budžeta līdzekļus šiem mēr-
ķiem vajadzēs salīdzinoši mazāk.

Vai varat piekrist, ka kultū-
ras un izklaides pasākumu no-
vadā ir par daudz? Vai to nevar 
būt par daudz?

Ir nedēļas nogales, kad izvēles ie-
spējas gan sportā, gan kultūrā ir tik 
lielas, ka tiešām cilvēkiem ir ne tikai 
grūti, bet pat neiespējami apmeklēt 
visu, ko viņi vēlas. Te, jāatzīst, mēs vēl 
arvien neesam līdz galam sasnieguši 
mērķi, ko likām sev par vienu no uz-
devumiem, kad tika nodibināta kopī-
ga Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes nodaļa. Vēl arvien pasākumi 
notiek vienā un tajā pašā laikā. Tas 
nav pareizi, un domes vadība turpinās 
konsekventi censties dažādos veidos 
ietekmēt pasākumu rīkotājus, lai pa-
sākumi nepārklātos.

Bet tas, ka pasākumi ir ļoti dažādi – 
dažādām vēlmēm un vecumiem, tas ir 
labi un pareizi. To turpināsim attīstīt 
tā, lai cilvēkiem ar dažādām gaumēm 
un interesēm Valkā un Valgā būtu ko 
redzēt, kur piedalīties. Jo pilnasinīga 
kultūras un sporta dzīve ir viena no 
kvalitatīvām dzīves sastāvdaļām, kādu 
mēs šeit neapšaubāmi vēlamies. 

Kā vērtējat sporta dzīvi no-
vadā un «kaislības» ap to?

Sporta dzīve mums ir ārkārtīgi aktī-
va un jāteic, ka īpaši komandas sporta 
veidos cīkstēšanās treneru starpā, lai 
bērni izvēlētos tieši viņu sporta veidu, 
ir emocionāla, un tam ir pamats. Tādēļ 
domājam, kādā veidā piesaistīt skolē-
nus un jauniešus no citām pašvaldī-
bām, kaut arī zinu, ka par sporta inter-
nāta izveidi viedokļi ir dažādi. Uzska-
tu, ka tas tomēr būs pozitīvs piene-
sums novada sporta dzīvei, jo tas dos 
iespējas iegūt jaunus «trenējamos» un 
dalībniekus.

 Problēma bieži vien ir tā, ka, ne ti-

kai sportā, bet arī daudzās citās insti-
tūcijās, cilvēki savā starpā pārāk maz 
diskutē, sarunājas, ātri apvainojas, 
pieņem pārsteidzīgus secinājumus. 
Kaut gan apsēžoties pie galda, mierīgi 
izrunājot sadarbības plānu, bieži vien 
izrādās, ka tā problēma nav tik liela kā 
pirmajā brīdī šķiet. 

Viens no novada «sāpju bēr-
niem» ir arīdzan veselības ap-
rūpe. Cik daudz var darīt paš-
valdība, kas ir darīts un izda-
rīts, un vai beidzot varēs sagai-
dīt kādu rīcību no valdības?

Veselības aprūpē mēs paši esam da-
rījuši daudz, bet ar rezultātu neesam 
apmierināti. Vēl arvien valdības gaite-
ņos ir iestrēgusi sadarbības vēstule 
par to, ka dažas diagnozes Valkas no-
vada iedzīvotājiem varētu ārstēt Val-
gas slimnīcā. Mēs, protams, šo prasību 
uzturam. Pakāpeniski tomēr palieli-
nās Vidzemes slimnīcas piedāvāto pa-
kalpojumu klāsts. Mēs gribētu vairāk, 
bet arī šobrīd piedāvājums ir lielāks, 
nekā pirms dažiem gadiem, un mēs 
turpināsim pie tā strādāt.

Sadarbībā ar biedrību «Atbalsts 
Valkai» esam iniciējuši tādu projektu, 
ka ļoti labi dakteri no Rīgas par saprā-
tīgu ziedojumu pieņem Valkā. Pie 
daktera Rozentāla pieraksts ir vairā-
kus mēnešus uz priekšu un tas pierā-
da, ka cilvēkiem tas ir ārkārtīgi svarīgi 
un vajadzīgi, un viņi ir gatavi arī atvē-
lēt tam līdzekļus. 

Decembrī pirmo reizi Valkā pie-
ņems arī labs urologs. Dakteris ir 
jauns gados, bet ir ļoti motivēts, ir pa-
pildus mācījies ne tikai Latvijā, bet arī 
ārzemēs, un tiešām ir cilvēks, kas 
«deg» par savu lietu. Ja urologa regu-
lārās vizītes būs pieprasītas, skatīsi-
mies nākamos speciālistus. 

Kā Jūs pats uzskatāt – vai 
Valkas novadā cilvēki dzīvo 
cienīgu dzīvi un vai sociālais 
dienests un pašvaldība dara 
visu iespējamo, lai palīdzētu 
tiem, kuriem klājas visgrūtāk?

Nodrošināt visiem cilvēkiem cienī-
jamu dzīvi – tas neizdodas pat ļoti ba-
gātām valstīm. Arī Vācijā, Dānijā, 
diemžēl, tagad var redzēt vairāk cilvē-
kus, arī pensijas vecuma – kuri ar savu 
ienākumu nespēj dzīvot tādu dzīvi, 
kādu lielākā daļa sabiedrības. 

Ja man būtu jāsaka, vai es uzskatu, 
ka Valkā šajā jomā viss ir kārtībā – tad 
es varu teikt, ka noteikti nē. Bet, pa-
skatoties vairākus gadus atpakaļ, mēs 
redzam, ka katru gadu šī situācija uz-
labojas. Gan sadarbībā ar nevalstiska-
jām organizācijām, gan tas, ko mūsu 
dienests dara... Piemēram, tagad mēs 
apmaksājam psihologa pakalpojumus, 
jo bieži cilvēkiem vajag ne tikai mate-
riālu palīdzību, bet tīri psiholoģisko 
palīdzību. 

Mēs atbalstam cilvēku mācīšanos, 
esam iesaistījušies deinstitucionalizā-
cijas projektā, kurā ceram panākt lo-
ģisku rezultātu, lai cilvēki dzīvotu la-
bākos apstākļos, būtu speciālisti, kas 
var un grib par viņiem rūpēties. Tajā 
pašā laikā mēs redzam, ka mūsu so-
ciālajā mājā ir arvien vairāk gulošu 
cilvēku, kuriem vajag īpašu palīdzību, 
īpašu aprūpi, bet valsts, diemžēl, šajā 

jomā dara ļoti, ļoti maz, un tas vēl vai-
rāk gulstas uz pašvaldības pleciem. 
Pašvaldība cenšas būt izdomas bagāta 
un, īpaši krīzes situācijās, atrast veidu, 
kā cilvēkiem palīdzēt. Un, ja tas ir 
kopā ar aktīviem sabiedrības locek-
ļiem vai nevalstiskajām organizāci-
jām, parasti rezultāts ir vislabākais. 

Esam pilsēta, kur sākas Lat-
vija. Valkas novads dēvēts par 
Latvijas Ziemeļu vārtiem. 
Skaisti skan, bet liela nozīme ir 
arī tam, kā izskatāmies no ma-
las. Kādi infrastruktūras uzla-
bojumi mūs sagaida nākotnē, 
kad Lugažu laukums varētu ie-
gūt pievilcīgāku izskatu? Kā 
sevi padarīt pievilcīgāku tūris-
tiem, vai ir tūrisma stratēģija?

Tūrisma stratēģija mums ir, un mēs 
ļoti aktīvi strādājam pie jaunu tūrisma 
produktu izstrādes un katru gadu 
daudz darām, lai pilsēta kļūtu sakop-
tāka, pievilcīgāka, lai pagasti kļūst in-
teresantāki. 

Te gribētos vēl lielāku aktivitāti no 
tiem cilvēkiem un uzņēmējiem, kuri 
darbojas tūrisma jomā, bet ir vairākas 
lietas, par kurām ir prieks. Piemēram,  
jau šonedēļ ir sākušies remontdarbi 
Rīgas ielas posmam no pilsētas robe-
žas līdz rotācijas aplim, kur mums ir 
izdevies iegūt valsts atbalstu 1,7 miljo-
nu eiro apmērā. Ja sākotnēji izskatījās, 
ka šis projekts ilgs trīs gadus, tagad ir 
panākts, ka visiem darbiem būtu jābūt 
pabeigtiem nākamā gada rudenī. Un 
iebraukt pilsētā no Rīgas būs patiešām 
prieks un lepnums, nebūs kauns un 

sajūta kā iebraucot «sūnu ciemā». 
Dome ir atbalstījusi ļoti daudzus 

projektus tieši vides sakopšanā un 
jaunu objektu radīšanā, gan pagastos, 
gan pilsētā. Te mums ir ļoti cieša sa-
darbība ar igauņiem, un sadarbība būs 
vēl lielāka! Protams, te jāmin lielais 
Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra 
teritorijas un gājēju ielas pārbūves 
projekts, kas pilnībā izmainīs robežas 
zonu centrā. 2018.gada nogalē gan mēs 
paši, gan pilsētas viesi varēs baudīt 
daudz sakārtotāku, interesantāku, ēr-
tāku robežas zonu, varēs priecāties 
par gājēju ielu no Latgales ielas stūra 
līdz Jāņa baznīcai Valgā. 

Pašlaik mēs aktīvi darbojamies un 
strādājam ar dažādiem privātiem in-
vestoriem, jo vēlamies, lai šīs gājēju 
ielas malā atrastos dažādas kafejnīcas, 
amatnieku veikali un darbnīcas, lai tā 
būtu dzīva un interesanta vieta gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. 

Arī Lugažu laukums pakāpeniski 
iegūs savu veidolu, vai tas būs iespē-
jams vienā gadā – diez vai, bet nā-
kamgad noteikti vismaz daļu Luga-
žu laukuma mēs pārbūvēsim. 

Esat RACA vadītājs. Kā tas 
ir palīdzējis novadam? Kā vēr-
tējat gaidāmo reģionālo refor-
mu?

Esot RACA vadītājs, protams, rei-
zē risinu arī Valkas novada problē-
mas un kopā kaut ko panākt ir daudz 
vieglāk, nekā tad, kad katra pašval-
dība atsevišķi iet uz ministrijām vai 
uz Saeimu. 

Turpinājums 8.lpp

ir mūsu lielā bagātība 
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli
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Turpinājums no 7.lpp. 
Tādēļ, lai gan tas man prasa daudz 

laika, ieguvēja ir arī Valkas novada 
pašvaldība, jo citās pašvaldībās prob-
lēmas ir vairāk vai mazāk līdzīgas. 
Tas ir palīdzējis kaut vai tā, ka mēs 
saņēmām Eiropas Savienības fondu 
projektiem kaut cik saprātīgākus no-
sacījumus, jo diemžēl, valsts kļūst 
arvien birokrātiskāka, prasības ir ar-
vien sarežģītākas un bieži vien diem-
žēl, bezjēdzīgas. RACA uzdevums ir 
to mazināt, un ar to mēs diezgan 
sekmīgi tiekam galā. 

Reģionālā reforma pagaidām ir 
«miglā tīta» un iedzīvotājiem nav 
pamata satraukties. Es nedomāju, ka 
kādas straujas pārmaiņas tuvākajos 
gados ir iespējamas. Valka – Valga 
veidojas ar kopīgu ekonomiku, ar 
labu attīstības potenciālu, manuprāt, 
nekādas reformas to vairs nevar ap-
turēt..

Tuvojas pašvaldību vēlēša-
nas, katrs nāk ar solījumiem. 
Tomēr rodas sajūta, ka pār-
svarā varas partijām ir visai 
maza saprašana par dzīvi re-
ģionos. Vai varat tam pie-
krist? 

Diemžēl ir tā, ka daudzas varas 
partijas skatās tikai no Rīgas un Pie-
rīgas pozīcijām. Tas attiecas gan uz 
uzņēmējdarbību, gan uz pašvaldību 
problēmām. Diemžēl, bet tāda situā-
cija ir. Tieši tāpēc caur RACA mēs 
cenšamies aizstāvēt šīs intereses un 
atvērt lēmumu pieņēmējiem acis, bet 
ne vienmēr tas izdodas. Citreiz ir 
grūti saprast, kāpēc dažreiz tik vieg-
lu un saprotamu lietu valdība tomēr 
neuzklausa? Bet pašvaldību vēlēša-
nās cilvēki skatās pēc tā, kurš ko 
dara, te vairāk ir balsošana par kon-
krētiem cilvēkiem, jo iedzīvotāji salī-
dzinoši mazā pašvaldībā pazīst tos, 
par kuriem balso – vai tie ir tikai ru-
nātāji, vai darītāji. 

Kādi notikumi, kas šobrīd 

notiek valstī, kaitina vis-
vairāk?

Kaitina gan arvien augošā nevaja-
dzīgā birokrātija, gan ļoti sarežģītas 
prasības Eiropas projektos. Piemē-
ram, nu jau divus gadus nespēj uz-
sākt darbu krājaizdevu sabiedrība, 
jo Finanšu kapitāla tirgus uzraudzī-
bas komisija visu laiku prasa uzla-
bojumus dokumentos, un tās prasī-
bas ir absurdas un tik lēni tas tiek 
izskatīts, ka pilnīgi liekas, kāds spe-
ciāli «met sprunguļus riteņos», lai 
vispār šī krājaizdevu sabiedrība ne-
varētu darbību uzsākt. Kaut arī tas 
arī ir ļoti nozīmīgs instruments, kā 
attīstīt novada ekonomiku, jo bankas 
ļoti nelabprāt, ļoti mazā apjomā vai 
arī ar ļoti nesaprātīgām prasībām, 
kreditē vai precīzāk, nekreditē ne ie-
dzīvotājus, ne mazos uzņēmumus. 
Nevēlēšanās saprast  mazos uzņē-
mējus reģionā, absurdās prasības 
par jaunajiem kases aparātiem, par 
nepilnās slodzes pilnā apjoma soci-
ālā nodokļa maksāšanu, par elektrī-
bas rēķiniem, kuru cena «kāpj debe-
sīs» – tas viss reģionus vēl vairāk iz-
tukšo, cilvēkiem vienā brīdī vienkār-
ši nolaižas rokas, un viņi brauc pro-
jām, jo neredz perspektīvu. 

Cik grūti ir katru reizi ar jebkuru 
valsts institūciju diskutēt par to, ka 
tās darba vietas, kas līdz šim bija no-
vadā, ir saglabājamas ne tikai, lai cil-
vēki saņemtu pakalpojumus, bet arī 
tādēļ, ka šīs darbavietas ir ļoti nozī-
mīgas! Piedevām intelektuālais po-
tenciāls, kuru šie cilvēki pienes re-
ģionam - tas arī ir nozīmīgs un sva-
rīgs. 

Lietas, ar kurām visvairāk 
lepojaties novadā?

Novadā lepojamies ar to, ka, ne-
skatoties uz visām augšminētajām 
problēmām un grūtībām, mums ir 
ļoti daudz aktīvu, unikālu cilvēku 
visās jomās - gan ekonomikā, gan 
izglītībā, gan kultūrā, gan sportā, 
fantastiskas pensionāru nevalstis-

kās organizācijas, mūsu cilvēki ir 
mūsu lielā bagātība. Paldies tiem, 
kuri turpina būt ārkārtīgi aktīvi, 
sekmīgi! No uzņēmumiem es īpaši 
vēlos izcelt SIA «PEPI Rer», kas kat-
ru gadu izdomā kaut ko jaunu – 
projektam «Iglu Soft Blocks» ir ār-
kārtīgi liela perspektīva pasaules 
tirgū un mēs visi varam ar viņiem 
lepoties. Un ir daudzi citi uzņēmu-
mi, par ko ir liels prieks.

Es te negribētu saukt konkrētus 
cilvēkus un konkrētas nozares, tā-
dēļ, ka tad man būtu tam jāvelta 
visa intervija. Un es vēlreiz gribu 
pateikt paldies visiem aktīvajiem 
cilvēkiem, un aicināt pasīvos cilvē-
kus, kuri sēž mājās pie televizora 
un atrodas frustrācijā, ir bēdīgi un 
domā, ka te nekas nav un nebūs, ie-
saistīties gan novada sabiedriskajā, 
gan kultūras un sporta dzīvē. Saņe-
mieties un sāciet kaut ko darīt  
amatniecībā vai mājražošanā, māks-
linieciskajā pašdarbībā, sportā vai 
kādā citā interešu kopā, rezultātā 
jūs paši labāk dzīvosiet! 

Kā vērtējat attīstību pagas-
tos? Vai esat apmierināts ar 
pagasta pārvalžu vadītāju 
darbu?

Man ir īpašs prieks par Kārķiem! 
Es zinu, ka pārvaldes vadītājs Pēteris 
Pētersons cilvēkiem šķiet straujš un 
ne vienmēr atrod laiku katram pa-
gasta iedzīvotājam uzsist uz pleca, 
kas arī ir ļoti svarīgi. Tomēr, ja man 
ir jāizvēlas šāds vadītājs vai vadītā-
jas, kas dzīvo tā kā lāča miegā, tad 
tomēr mans viedoklis ir tāds, ka Kār-
ķi ir viens labs piemērs, ka daudzās 
jomās var izdarīt daudz laba. 

Vai, vadot pašvaldību, ir 
izdevies radīt «sapņu ko-
mandu»?

Radīt «sapņu komandu» nav vieg-
li vien tāpēc, ka parasti «sapņu ko-
mandai» šodienas pasaulē arī ļoti 
labi maksā. Arī pašvaldības darbi-

nieku atalgojums neapšaubāmi ir 
zems, un diemžēl arī tuvākajā laikā 
mēs nevarēsim to būtiski celt. 

Tādēļ, es gribu pateikt visiem paš-
valdības darbiniekiem, arī visiem 
izglītības, kultūras, sporta darbinie-
kiem ļoti lielu paldies! Lielākā daļa 
no viņiem strādā ar entuziasmu, ne-
skaitot stundas, un no visas sirds! Jā, 
protams, mums ir arī darbinieki, ku-
riem varbūt nevajadzētu strādāt paš-
valdībā, pakāpeniski no šādiem dar-
biniekiem pašvaldība atbrīvojas. Bet 
tā neapšaubāmi ir ļoti maza daļa, ko-
pumā ņemot, es varu teikt, ka mums 
ir laba komanda.  Vai tā ir «sapņu 
komanda» – vēl gluži nē, bet uz to 
mēs tiecamies.

Ko Jūs novēlētu novada ie-
dzīvotājiem?

Novada iedzīvotājiem es novēlu 
saprast un arī ikdienā ievērot to, ka 
lai arī mēs varam pamatoti dusmo-
ties un lamāt gan valdību, gan Saei-
mu, gan citus priekšniekus, tomēr 
Latvija ir mūsu zeme, mūsu valsts 
un katrs mēs esam būtiska valsts sa-
stāvdaļa. 

Un tāpat arī pašvaldībā - katrs mēs 
esam nozīmīga pašvaldības sastāv-
daļa un no tā, kādi mēs esam, ir at-
karīgs, kāda ir pašvaldība un mūsu 
valsts. 

Ja ikdienā mēs katrs vairāk piedo-
mātu, ko mēs darām, kā mēs darām 
– vai tikai kritizējam, vai arī paši ak-
tīvi iesaistāmies, nākam ar savām 
idejām, priekšlikumiem, ar savu 
praktisko rīcību, tad mēs dzīvotu 
daudz, daudz labāk! 

Un es novēlu katram iedzīvotājam 
izdomāt sev kādu mazāku vai lielā-
ku mērķi. Negaidiet nākamo gadu, 
bet sāciet to realizēt tūlīt – vai tas ir 
veselīgāk dzīvot, vai izdarīt kaut ko 
savā mājā vai dzīvoklī, vai iemācīties 
jaunas iemaņas, vai satikt sen nesa-
tiktus draugus – un tad, noteikti, tā 
labā dzīvē būs vairāk! z

Mūsu cilvēki ir mūsu lielā bagātība 
Intervija ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli 

Turpinājums no 5.lpp

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1) Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī 
pieņēma lēmumu «Par Valkas ģimnāzijas un 
Valkas pamatskolas reorganizāciju» (protokols 
Nr.14, 12.§), paredzot Valkas ģimnāzijas un Valkas 
pamatskolas apvienošanu. 2016.gada 24.maijā no 
Izglītības un zinātnes ministrijas tika saņemts 
saskaņojums par skolas jauno nosaukumu «Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzija». Ar Valkas novada domes 
2016.gada 30.jūnija lēmumu «Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijas nolikuma apstiprināšana» (protokols 
Nr.8, 19.§), tika apstiprināts izglītības iestādes 
nolikums. Tā kā reorganizācijas rezultātā beidza 
pastāvēt līdzšinējās iestādes – Valkas ģimnāzija 
un Valkas pamatskola, tad izdarāmi attiecīgi 
grozījumi Valkas novada pašvaldības nolikumā.
2) Ņemot vērā to, ka pašvaldībā tiek apgūti 
Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļi un 
projektu iesniegšana ļoti bieži ir sasteigta un 
neprognozējama (projektu iesniegšanai tiek 
noteikti īsi termiņi – bieži vien tikai viens 
mēnesis no projekta izsludināšanas brīža), pub-
liskā apspriešana var būt par šķērsli finanšu 
līdzekļu piesaistīšanai, jo šādai procedūrai var 

nepietikt laika. Līdz ar to nebūtu jānosaka par 
obligātu publisko apspriešanu visos gadījumos, 
kad apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā 
teritorijā un ja būvniecības izmaksas pārsniedz 
500 000 latu (redakcija nav grozīta pēc euro 
ieviešanas).

2. Īss projekta satura izklāsts
1) Veicot grozījumus jaunā redakcijā tiek izteikts 
Saistošo noteikumu  7.1.3 apakšpunkts nosakot 
izglītības iestādes nosaukumu jaunā redakcijā – 
Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzija.
2) Tiek svītrots 7.1.4.apakšpunkts, kas noteica, ka 
pašvaldības padotībā ir Valkas pamatskola.
3) Tiek svītrots 101.4.apakšpunkts, kas noteica, 
ka publiskā apspriešana jārīko, ja jaunbūves vai 
rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai paš-
valdību līdzekļiem pārsniedz 500 000 latu.
4) Tiek svītrots 101.6.apakšpunkts, kas noteica, ka 
publiskā apspriešana jārīko, ja apbūve paredzēta 
publiskā lietošanā esošā teritorijā

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Grozījumi Saistošajos noteikumu neietekmē paš-

valdības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā
Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Grozījumi Saistošajos noteikumu 7.1.3 un 7.1.4 

apakšpunktā administratīvās procedūras neie-
tekmēs.

101.4. un 101.6.apakšpunktu svītrošana atvieg-
los administratīvās procedūras Eiropas Savienī-
bas fondu apguvē un būvdarbu veikšanā, jo nebūs 
obligāti jāpiemēro publiskā apspriešana saskaņā 
ar Saistošajiem noteikumiem.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notiku-
šas konsultācijas ar privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

Pielikums pie Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošiem noteikumiem Nr.16

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 «Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 1«Valkas novada pašvaldības nolikums»» paskaidrojuma raksts
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12.novembrī, Valkā un Valgā 
norisinājās starptautiskais 

ultramaratons «Neiespējamais skrē-
jiens». Par spīti aukstumam, snie-
gam un vietām slidenajiem ceļiem 
pasākums tika aizvadīts godam un 
dalībnieki bija apmierināti ar trasi.

Starts tika dots pie Valgas rātsna-
ma, kur 1917.gadā Latvijas Pagaidu 
Nacionāla padome pieņēma neatka-
rības deklarāciju, pasludinot Latvijas 
autonomiju. Līdz ar to ultramarato-
na distances 99 km trases katrs kilo-
metrs simbolizē vienu gadu kopš šī 
svarīgā notikuma.

Kopā skrējienā startēja 83 dalīb-
nieki, no kuriem 71 skrējējs un 12 
nūjotāji. No nūjotājiem vēlamies īpa-
ši izcelt Maritu Ozoliņu, kas vienīgā 
veica 49,5 km distanci. Dalībnieku 
skaits pēc distancēm 99 km – 26 da-

lībnieki, 49,5 km – 8 dalībnieki, 
24,75 km – 14 dalībnieki un 23 da-
lībnieki 9,9 km distancē. Kā arī ap-
tuveni 80 dalībnieki veica veselī-
bas distanci 990 m pēc kuras arī 
dalībnieki saņēma Neiespējamā 
skrējiena nozīmītes un varēja mielo-
ties ar zemessargu vārīto zupu.

Absolūtie uzvarētāji 99 km un 49,5 
km distancē tika apbalvoti ar naudas 
balvām. 99 km distancē pirmā vieta 
saņēma 500 EUR, otrā 300 EUR un 
trešā vieta 200 EUR. 49,5 km distan-
cē attiecīgi pirmie trīs tika apbalvoti 
ar 200 EUR, 100 EUR un 50 EUR nau-
das balvām.

Ar balvām no mūsu atbalstītajiem 
tika apbalvoti arī katras vecuma 
grupas uzvarētāji.

Absolūtie uzvarētāji 99 km distan-
cē vīriešiem:

1. Edgars Cimmermanis
2. Normunds Laucis
3. Uldis Kļaviņš

Absolūtie uzvarētāji 99 km distan-
cē sievietēm:

1. Sigita Vāce
2. Tatiana Sviridova
3. Antra Lukševica

Absolūtie uzvarētāji 49,5 km dis-
tancē vīriešiem:

1. Oskars Cimmermanis
2. Māris Sardiko
3. Dovnar Taavi

kā arī absolūtās uzvarētājas 49,5 
km distancē sievietēm:

1. Elise Umb
2. Jekaterina Pihlak

3. Vizbulīte Celmiņa
Pārējie rezultāti – www.valka.lv 

sadaļā sports.
Vēlamies teikt īpašu paldies vi-

siem brīvprātīgajiem, Valsts policijas 
un Valkas novada Pašvaldības poli-
cijas darbiniekiem, zemessargiem, 
trasē dežūrējošai neatliekamās palī-
dzības brigādei un pārējiem pasāku-
ma atbalstītājiem.

Pasākumu atbalstīja: Valkas nova-
da dome, Valgas pilsētas dome, «Val-
ga sport», biedrība «Atbalsts Valkai», 
SIA «Vidzemes televīzija», SIA «Val-
dis», SIA «Mego», «Cramo Estonia 
AS», «Latvijas nūjošanas balva», 
Vents Armands Krauklis. z

Ultramaratonā «Neiespējamais skrējiens» 
startē 83 dalībnieki

Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

99 km distances absolūtie uzvarētāji – vīrieši.  Foto: T.Veselova.

99 km distances absolūtās uzvarētājas - sievietes  Foto: T.Veselova.

Valkas novada dome aicina iedzīvotājus un organizācijas 
piedalīties aptaujā – ideju konkursā! Šīs aptaujas – ideju 

konkursa mērķis ir uzzināt iedzīvotāju viedokli, kādam nolūkam 
izmantot nākamā gada kopīgajā Valkas/ Valgas Lielā labdarības 
Robežtirgū saziedotos līdzekļus. 

Jau tradicionāli Robežtirgus ideja un mērķis ir labdarība un tir-
gū iegūtie līdzekļi par tirdzniecības vietu nomu un loteriju tiek 
atvēlēti kādam konkrētam mērķim.

Katru gadu kopīgajās Valkas/ Valgas Lielā labdarības Robežtir-
gus sanāksmēs tiek diskutēts, kas būs tas, kam tiks tērēti tirgū 
saziedotie līdzekļi. Vienmēr grūtākais šajā uzdevumā ir bijis at-
rast objektu, kā arī piemērotāko tā risinājumu un atrašanās vietu, 
lai iepriecinātu abu pilsētu iedzīvotājus un viesus. Šoreiz sanāks-
mes dalībnieki ir lēmuši rīkot aptauju – ideju konkursu, kurā ik-
viens aicināts izteikt savu viedokli, ierosināt kādu interesantu ide-
ju, kas tiktu realizēta par robežtirgū saziedotajiem līdzekļiem. 

Ja Jums ir interesanta ideja, ierosme vai piedāvājums, kas būs 
interesants un aktuāls dvīņu pilsētām Valkai un Valgai, aicinām 
piedalīties konkursā! Līdz 19. decembrim (ieskaitot) sūtiet Jūsu 
idejas īsu aprakstu un skaidrojumu Valkas novada domes Sabied-
risko attiecību speciālistei Aksanai Markovičai uz e-pastu aksana.
markovica@valka.lv vai papīrformātā iesniedziet Valkas novada 
domē Beverīnas ielā 3. Lūgums uzrādīt savu vārdu, uzvārdu un 
telefona numuru. Aptaujā – ideju konkursā piedalīsies arī Valgas 
apriņķa iedzīvotāji. Dvīņu pilsētu pārstāvji izskatīs visus piedāvā-
jumus un, iespējams, tieši Jūsu ideja iekļūs labāko vidū. Trīs labā-
ko ideju autori tiks pie veicinošām balvām!

Kā jau bija ziņots, šogad visa par tirdzniecības vietām iekasētā 
maksa tika izlietota apstiprinātajam mērķim – Valkas/Valgas 
skulptūras izgatavošanai un uzstādīšanai uz Latvijas - Igaunijas 
robežas. z

Aicina piedalīties 
aptaujā – ideju konkursā

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

J.Cimzes Valkas Mūzikas sko-
lai pirmā sniega uzkrišana ir 

kā vēstnesis, ka Ziemassvētki vairs 
nav aiz kalniem. Tas nozīmē, ka 
skolotāji pārcilā nošu grāmatas un 
drīz vien klasēs sāk skanēt Ziemas-
svētku melodijas. Šoruden baltās 
sniega pūkas ļoti laicīgi radīja īstu 
ziemas noskaņu, aicinot sagatavo-
ties gada nogales koncertu marato-
nam. Tas nekas, ka ārā līst, skola ir 
saposta Adventa un Ziemassvētku 
laikam. Novembra pēdējā nedēļā 
audzēkņi skolotājiem atspēlē šinī 
mācību semestrī iemācītos skaņdar-
bus, un sākot no Pirmās Adventes, 
trīs nedēļas skolotāji ar saviem au-
dzēkņiem paralēli mācību darbam 
nodosies koncertdarbībai. 

Mūzikas skolā 27.novembrī, 4. un 
11.decembrī pl. 14.00 mūzikas cienī-
tāji tiek aicināti uz Adventes kon-
certiem, bet 17.decembrī pl. 14.00 uz 
Ziemassvētku koncertu. 30.novembrī viesosimies Valkas sociālās aprūpes centrā In-
drānu ielā, 4.decembrī izbrauksim uz Ērģemi un Kārķiem, pirms dievkalpojumiem 
muzicēsim arī Valkas baznīcā.

Mūzikas skola Valkas novada iedzīvotājiem vēl ne tikai pagūt izdarīt šogad ieplā-
noto, bet arī atrast laiku sev, savam sirdsmieram un sirdij tīkamām nodarbēm. Ad-
ventes un Ziemassvētku gaidīšanas laikā vēlam skanīgas balsis un muzicēšanas prie-
ku draugu un ģimenes lokā! z

J.Cimzes Valkas mūzikas skola gatava 
Ziemassvētku koncertu maratonam

Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas 
mūzikas skolas direktore
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Sestdien, 10.decembrī no saullēkta līdz saulei zenītā (no pulksten 8.52 līdz 
pulksten 13.00) Kārķos notiks Ziemassvētku tirdziņš «Dabas bode» ceļa 

Ziemeļu stīga 99.kilometrā, skolas bijušās ēdnīcas telpās.
Aicinām piedalīties Kārķu pagasta, Valkas novada, kā arī kaimiņu novadu 

zemniekus, mājražotājus, amatniekus un visus, kuriem ir ko piedāvāt Ziemas-
svētku galdam un Ziemassvētku priekam.

Tirdziņā būs iespēja sarūpēt jaukas dāvanas sev tuvajiem, našķus Ziemas-
svētku gaidīšanas laikam un svētku galdam. Šis ir laiks, kad ir tik daudz sirsni-
ņu, kas, iespējam, gaida tieši tavu apciemojumu.

Ierodoties tirgū, ikviens saņems numuriņu un ar to varēs pulksten 12.00 pie-
dalīties Laimīgo pircēju izlozē, kuri saņems īpašas pārsteigumu balvas. Nākot 
uz tirdziņu, aicinām līdzi ņemt zvanus, kas gatavoti no dažādiem materiāliem, 
lai piedalītos Zvanu izstādē (ja ir iespēja, zvanus var arī atnest iepriekš).

Ļaujieties svētku priekam - aiciniet līdzi draugus, radus un ģimeni piedalī-
ties egļu rotu no māla izgatavošanas darbnīcā, kuru vadīs Valkas mākslas sko-
las skolotājas Skaidrīte Bondare un Daiga Soloveiko, piparkūku cepšanas un 
garnēšanas darbnīcā, kuru vadīs Kārķu skolas mazpulcēni. Ikvienam būs ie-
spēja nobaudīt īpašu Dieva dārza tēju, kas sastāv no 25 ārstniecības augiem, 
kurus Margita Veinberga vākusi Kārķu mežos un pļavās.

Brauciet, nāciet, slēpojiet, nūjojiet – būsiet mīļi gaidīti izbaudīt skaistu dienu 
Kārķos, jo visas dienas garumā būs iespējams arī bagātināt dvēseli apskatot 
mākslinieces Irēnas Lejnieces akvareļu izstādi Kārķu tautas nama kamīnzālē, 
pabūt Kārķu baznīcā, kas būs jau tērpusies Adventes rotā. Tajā skanēs Ziemas-
svētku laikam atbilstošas melodijas, ko varēs klausīties gan baznīcā, gan arī ārā 
lapenē. Ja daba dāvās sniegu, tad ikvienam būs iespēja pret simbolisku ziedo-
jumu «auzu motoram» no Dabas bodes līdz baznīcai vai arī pa Lustiņdruvu 
izvizināties ar rakstītām zirga kamanām. Aicinām izbaudīt lustīgu dzīvi Lus-
tiņdruvā un apskatīt jaunatklātās foto planšetes, kurās ir varbūt arī kaut kas 
mīļš un neredzēts no jūsu jaunības un bērnības.

Pārdevējus lūdzam pieteikties līdz 8.decembrim, jo interese ir liela, lai varam 
sarūpēt nepieciešamo galdu daudzumu. Pašu adīts, austs un tamborēts, cepts un 
vārīts, apstrādāts, dārzos, dravās, mežos vākts, Ziemassvētku galds būs gardi 
klāts!  Sīkāka informācija pie Sandras Pilskalnes (26391447 mob.t.s).  z

Teksts: Sandra Pilskalne, Lauku tūrisma speciāliste

Posies, pērc, pārdod un 
piedalies Ziemassvētku 
tirdziņā «Dabas bode»!

Pagastos: Kārķos

Aicina uz semināru meža īpašniekus un apsaimniekotājus
7.decembrī Kārķu tautas nama kamīnzālē notiks seminārs «Aktualitātes 

meža apsaimniekošanā, ES atbalsts meža īpašniekiem»
Semināru lektori Meža konsultāciju pakalpojuma centra Ziemeļvidzemes 

nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants Andris Vīrs un mežsaimniecī-
bas speciālists Māris Zariņš informēs par aktualitātēm meža nozarē, projektu 
iespējām un atbalstu nosacījumiem, plānotajām apmācībām meža īpašniekiem, 
medniekiem un nozarē nodarbinātajiem. Aicinām apmeklēt semināru, lai gūtu 
zināšanas un rosinātu izmantot projektu iespējas, kas ir nozīmīgs atbalsts, lai 
jūsu mežs būtu kopts, vesels un perspektīvs! Pats galvenais ir uzdrīkstēties, jo 
projekta dokumentāciju palīdzēs sagatavot Meža konsultāciju pakalpojuma 
centra speciālisti. Sandra Pilskalne
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11.novembrī Kārķos notika 
Lāčplēša dienai veltīts pa-

sākums, kurā aktīvi bija pārstāvē-
tas visas paaudzes. Pasākumā pie-
dalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī dalībnieki no Ērģemes, 
Naukšēniem un vairākiem citiem 
pagastiem un pilsētām – Rīgas un 
pat no Sanktpēterburgas.

Pirms mērošanās fiziskajā izturī-
bā, bija mirklis kopības sajūtai - liel-
formāta planšetu atklāšana ar vēstu-
riskām fotogrāfijām, kas tapušas ar 
Latvijas valsts mežu atbalstu un kār-
ķēniešu, kuriem piešķirts Lāčplēša 
Kara ordenis, godināšana.

Pēc tam vairāk nekā 30 sportisti 
devās vairāk nekā 4,3 km garajā tra-
sē, pārējie pasākuma dalībnieki ar 
lāpām devās kopīgā gājienā no Lus-
tiņdruvas karšu paviljona līdz sko-
lai, kur bija skrējiena finišs un visus 
gaidīja saimnieču sarūpēta karsta 
tēja un medus maizes.

«Pirmās vietas un Lāčplēša meda-
ļu ieguva: Marks Aušts, Toms Brau-
ns, Reinis Feldmanis, Pēteris Cābu-
lis, Aigars Feldmanis, Vizbulīte Cel-
miņa, Tatjana Sviridova, Ilze Skras-
tiņa. Skrējēji startēja 5 vecumu gru-
pās, jaunākais drosminieks bija 12 
gadu vecs, bet rūdītākais – 61 gadu 
vecs. Visvairāk dalībnieku pārstāvē-
tā grupa bija vecumā no 13 līdz 17 
gadiem,» stāsta Kārķu pagasta spor-
ta organizatore Silva Aušte. Liels 
prieks, ka daudzi no šiem sportis-
tiem skrējienā apkārt Kārķiem pie-
dalās regulāri, tajā skaitā dalībnieks 

no Rīgas Pēteris Cābulis, kurš šoreiz 
līdzi bija uzaicinājis Tatiana Svirido-
vu no Sanktpēterburgas un rīdzinie-
ci Vizbulīti Celmiņu, kura ceļu uz 
Kārķiem pēc kartes bija mērojusi 
cauri mežiem ar kājām gandrīz 20 

kilometru garumā. Vairāki no šiem 
dalībniekiem, tajā skaitā kārķēnietis 
Ēriks Jukāms, nākamajā dienā pie-
dalījās arī Valkā ultramaratonā «Ne-
iespējamais skrējiens». 

Paldies sportistiem, seniora an-

samblim «Baltie taureņi», ikvienam, 
kurš piedalījās un palīdzēja pasāku-
ma organizēšanā. Uz tikšanos nāka-
majā gadā! z

Teksts: Sandra Pilskalne, 
Lauku tūrisma speciāliste

Patriotiskā noskaņā aizvadīts Lāčplēša dienai 
veltīts pasākums un skrējiens Kārķos

Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā vairāk nekā 30 sportisti devās 4,3 km garajā trasē.

Atsaucoties Valkas iedzīvotāju lūgumam, no 
2016.gada 1.novembra spēkā stājās grozījumi SIA 
VTU Valmiera apkalpotajā maršrutā Nr. 3033 Au-
toosta–Lauktehnika–Autoosta un Nr. 3034 Autoos-
ta–Lugažu stacija–Autoosta. Izmaiņas veiktas, lai 
iedzīvotāji, kuri dzīvo Blaumaņa ielas kvartālā, tik-
tu līdz Valkas centram un Lugažu stacijai.
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12.novembrī, laikā, kad visa Latvija 
dzīvoja Valsts svētku noskaņās, Rī-

gas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē tika 
svinēti svētki par godu jauniešu apņēmībai 
un pašizaugsmei. 

Valsts izglītības satura centra organizētajā 
Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu 
pašaudzināšanas programmas Award apbal-
vošanas pasākumā šogad The Duke of 
Edinburgh’s International Award saņēma 5 
jaunietes no Valkas – Polina Baskova, Ki-
tija Bergholde, Agija Aspere un Enija 
Stahovska saņēma bronzas apbalvojumu, 
bet sudraba apbalvojumu saņēma Alise 
Bašķe.

Kopumā tika pasniegti 44 bronzas un 27 
sudraba apbalvojumi, ko saņēma programmas 
Award dalībnieki no Alūksnes, Anneniekiem, 
Auces, Balviem, Bejas, Bikstiem, Jaunbērzes, 
Jaunjelgavas, Jelgavas, Kandavas, Lejasciema, 
Lielvārdes, Rēzekne, Rīgas, Salaspils un Valkas, 
kuri programmas Award ietvaros sasnieguši 
četrus individuālos mērķus. Lai iegūtu apbal-
vojumu, katrs jaunietis vismaz 3 mēnešus 
(bronzas līmenī) vai 6 mēnešus (sudraba līme-
nī) veltīja laiku brīvprātīgajam darbam, fiziska-
jai aktivitātei, prasmēm un piedzīvojumu ceļo-
jumam.

Jauniešus īpašajā svētku dienā uzrunāja un 
bronzas un sudraba The Duke of Edinburgh’s 
International Award pasniedza programmas 
Award nacionālā direktore Agra Bērziņa, Liel-
britānijas Diplomātiksās misijas Latvijā vadītājs 
Tims Kollijs (Tim Colley), kurš visus pārsteidza 
ar savām latviešu valodas zināšanām, un Kār-
lis Bardelis, kurš šī gada maijā sāka un pēc 142 
dienām pabeidza savu Atlantijas okeāna šķēr-

sošanas ceļojumu. 
Šī gada apbalvošanas pasākuma tēma izvēlē-

ta atbilstoši 10.gadadienas svinību garam: «Pre-
sent», ko var tulkot gan kā – tagadne, šis brīdis 
- gan kā - dāvana. Pirmo dāvanu apbalvojumu 
pasniegšanas ceremonijas apmeklētājiem bija 
sarūpējusi grupa «Deep Silence» no Lejascie-
ma. Otro dāvanu pasniedza Agnese Rakovska, 
kura apbalvojumu ieguvējus un pasākuma vie-
sus iepriecināja ar dziesmām «What’s up», 
«Vienaldzība» un «Laika dziesmiņa». 

Pēc apbalvošanas pasākuma visi apbalvoju-
mu ieguvējie un viņu Award vadītāji saņēma 

no Rīgas pieminekļu aģentūras īpašu dāvanu – 
iespēju apmeklēt Brīvības pieminekļa Goda tel-
pu un palūkoties uz Valsti, esot 19 metru aug-
stumā pašā Rīgas sirdī.

Latvijas Nacionālā Opera un Balets visiem 
Award vadītājām, tostarp arī Tijai Bērtiņai 
(Award vadītājai Valkas novada Bērnu un jau-
niešu centrā), kuras palīdzēja programmas 
Award dalībniekiem veidot individuālo prog-
rammu un atbalstīja laikā, kad notika virzība 
uz mērķu sasniegšanu, dāvināja biļetes uz Dža-
komo Pučīni operu «Vīlas. Džanni Skiki». z

Teksts: Katrīna Sprudzāne, Valsts izglītības satura 
centra Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas 
vecākā referente

Jaunietes no Valkas novada saņēmušas 
bronzas un sudraba The Duke of Edinburgh’s 

International Award medaļas

No labās: Alise Bašķe, Agija Aspere, Polina Baskova, Kitija Bergholde un Enija Stahovska. 

Sākusies dokumentu pie-
ņemšana Jauniešu garanti-

jas pusotra vai gada izglītības 
programmās, kurās bez maksas 
var iegūt darba tirgū pieprasītu 
kvalifikāciju kādā no 59 profesi-
jām. Ziemas uzņemšanā audzēk-
ņus gaida 24 profesionālās izglītī-
bas iestādes visā Latvijā.

«Jauniešu garantijas mācībās pē-
dējoreiz piedāvājam apgūt profesi-
ju pusotra gada izglītības prog-
rammās, kurās var pieteikties jau-
nieši ar vidējo vai vidējo profesio-
nālo izglītību. Tā kā Jauniešu garan-
tijas projekts noslēdzas 2018. gadā, 
tad uzņemšanā 2017. gada vasarā 
jaunieši varēs pieteikties mācībām 
tikai gadu ilgajās profesionālās iz-
glītības programmās,» stāsta Valsts 
izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) Profesionālās izglītības 
projektu departamenta direktore 
Elīna Purmale-Baumane.

Šajā ziemā pusotra gada laikā 
jaunieši var izvēlēties apgūt kādu 
no 38 profesijām. To vidū ir tādas 
populāras profesijās kā grāmatve-
dis, automehāniķis, SPA speciālists 

un lauku īpašuma apsaimnieko-
tājs. Var apgūt arī jauniešu vidū 
mazāk pieprasītus, bet darba tirgū 
nepieciešamus arodus kā, piemē-
ram, poligrāfijas ražošanas tehni-
ķis, floristikas speciālists, namda-
ris, bārmenis vai būvkonstrukciju 
montētājs. 

Piedāvājumā ir arī 21 profesija, 
kuru var apgūt gada laikā. To klās-
tā ir tādas iepriekšējās uzņemšanās 
populāras profesijas kā pavārs, fri-
zieris, lietvedis, atslēdznieks un 
metinātājs, tomēr jaunieši ir gaidīti 
arī citās kvalifikācijās, piemēram, 
šuvējs, mūrnieks, bārmenis, auto-
atslēdznieks un motorzāģa opera-
tors.  

Lai apgūtu profesiju Jauniešu ga-
rantijas profesionālās izglītības 
programmās, jaunietim jābūt ve-
cumā no 17 līdz 29 gadiem ar pa-
matskolas, vidusskolas vai vidējo 
profesionālo izglītību. Jaunietis var 
strādāt algotu darbu vai būt pašno-
darbināts. Pieteikties mācībām var 
arī vakarskolu audzēkņi un ik-
viens, kas iegūst vidējo izglītību 
tālmācībā, studē nepilna laika stu-

diju programmās augstskolās vai 
atrodas bērnu kopšanas atvaļinā-
jumā. 

Mācības Jauniešu garantijā ļauj 
saņemt stipendiju no 70 līdz 115 
eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, 
kā arī nepieciešamos mācību lī-
dzekļus, bezmaksas vietu dienesta 
viesnīcā un karjeras atbalsta pasā-
kumus. Mācības ietver 15 nedēļu 
ilgu kvalifikācijas praksi, kuras lai-
kā tiek apmaksāti ceļa izdevumi 
un naktsmītne, ja nepieciešams. 

Dokumentus izvēlētajā profesio-
nālās izglītības iestādē pusotru 
gadu ilgajās programmās var ie-
sniegt līdz 2017.gada 6.janvārim, 
savukārt gadu ilgajās – līdz 17.feb-
ruārim. Ar visām Jauniešu garanti-
jas profesijām, izglītības iestādēm, 
uzņemšanas noteikumiem un 
priekšrocībām var iepazīties VIAA 
mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jaun-
iesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivi-
tāti «Sākotnējās profesionālās izglī-
tības programmu īstenošana Jau-
niešu garantijas ietvaros» finansē ar 
ES Jaunatnes nodarbinātības ini-
ciatīvas un Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts 
budžeta. 

Papildu informācija:
Kristīne Keiča, VIAA Komuni-

kācijas un programmu publicitātes 
nodaļas sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste. Tālr.: 67854760, Mob.: 
28628088, e-pasts: kristine.keica@
viaa.gov.lv z

Teksts: Kristīne Keiča, VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu 
garantijas bezmaksas mācībām 
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No 24. līdz 29.oktobrim Valkas Jāņa Cim-
zes ģimnāzijas 11.klases skolēni  – Mār-

tiņš, Elvis, Monta, Dāvis un Rūdolfs – kā arī 
angļu valodas skolotāja Ingrīda Hedemarka, 
«Jauno uzņēmēju» pulciņa vadītāja, ekonomi-
kas skolotāja Guntra Gaidlazda un jaunais pe-
dagogs ar pieredzi uzņēmējdarbībā – Inese Kā-
poste  bija pieredzes apmaiņas braucienā Spā-
nijas pilsētā San Sebastianā (Donostijā), lai 
realizētu aktivitātes «Erasmus+» projekta «Jau-
niešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana 
un attīstīšana» ietvaros.

San Sebastiana ir pilsēta Spānijas ziemeļu 
daļā Basku zemē pie Biskajas līča, netālu no 
Francijas robežas. Vizītes laikā skolēniem bija 
iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes 
uzņēmējdarbībā, sadarbojoties grupās ar citu 
dalībvalstu (Spānija, Rumānija, Turcija, Horvā-
tija) skolēniem, tika veidoti plakāti, notika dis-
kusija par uzņēmējiem nepieciešamajām pras-
mēm un izglītību. Apmeklējot Instituto de Edu-
cación Secundaria Xabier Zubiri Manteo skolu, ti-
kām iepazīstināti ar mācību telpām, skolas 
tradīcijām un darbības virzieniem, savukārt 
inovāciju centrā «Tknika» spāņi ar saviem sa-
darbības partneriem dalījās pieredzē ar trans-
formējamo telpu plašo pielietojumu – vide tiek 
izmantota, lai dažādām cilvēku grupām orga-
nizētu nodarbības radošuma, komunikācijas 
un citu prasmju attīstīšanu. Telpu plānojumā 
varēja novērot  interesantas, praktiski izman-
tojamas dizaina detaļas, piemēram, apzīmēja-
mu sienu un modernas, transformējamas mē-
beles. Inovāciju centrā mūsu skolas skolēni 
prezentēja «Jauno uzņēmēju» pulciņa domu-
biedru sagatavoto spēli par personīgajām fi-
nansēm «Ak, šī dzīve», spēle domāta jaunāko 
klašu skolēniem. Arī citas projektā iesaistītās 
valstis iepazīstināja ar savu veikumu. Skolotāji 
dalījās pieredzē par motivējošu mācību vidi 
mācību stundās, diskutēja par mācību platfor-
mu Moodle un nākamajām projektā veicama-
jām aktivitātēm. 

Apmeklējuma laikā projekta dalībniekiem 
bija iespēja iepazīt uzņēmumu veiksmes stās-
tus, visvairāk atmiņā palicis viens no lielāka-
jiem Spānijas uzņēmumiem - autobusu ražotne 
«IRIZAR», kurā bija iespēja vērot ne tikai pre-
zentāciju un stāstu par uzņēmuma vēsturi, 
vērtībām un tradīcijām, bet arī iepazīt autobu-
sa ražošanas posmus sākot ar korpusa izveidi 
un komplektāciju un beidzot ar gatava trans-
portlīdzekļa apskati, tādējādi gūstot priekš-
statu par to, cik svarīgi ir ievērot precīzus ter-
miņus un kontroles mehānismu ražošanas 

procesā. 
Donostijā ineresants šķita kultūras un biz-

nesa centrā «Tabakalera» redzētais, kur bijuša-
jā tabakas izstrādājumu rūpnīcā izvietota gan 
kinozāle, gan koncertzāle, gan plaša, inovatī-
viem objektiem bagāta radošā bibliotēka. Ir arī 
telpas jaunajiem uzņēmējiem, kur tiek piedā-
vāta iespēja radoši izpausties un darboties ar 
jaunākajām tehnoloģijām. Par to varēja pārlie-
cināties arī sadarbības partneri, jo bija iespēja 
praktiski darboties un iepazīt plašās pielieto-
juma iespējas, kā arī gūt nenovērtējamu piere-
dzi dažādu materiālu izmantošanā. Tiekoties 
ar San Sebastianas pilsētas domes pārstāvjiem, 
varējām gūt priekšstatu par basku tradīciju no-
zīmīgumu un godāšanu. Tā kā esam projekta 
koordinējošās skolas pārstāvji, tikām aicināti 
arī teikt uzrunu krāšņajā sēžu zālē; par ko īpašs 
paldies skolotājai Ingrīdai Hedemarkai.  

Apmeklējuma laikā Spānijas pārstāvji pie-
dāvāja kultūras un Spānijas ziemeļu daļas da-
bas objektu iepazīšanu, jo Basku zemes skais-
tums lielā mērā balstās uz tūrisma biznesa ie-
spējām, kas ir projekta vadmotīvs. Viskarstā-
kajā vizītes dienā devāmies garā pastaigā pa 
Ulias kalnu (Mount Ulia). Pastaiga ilga aptuve-
ni trīs stundas, un pārgājiena laikā varējām 
vērot skaistus dabas skatus Biskajas līča pie-
krastē. Skolēniem bija iespēja izmēģināt savas 
prasmes sērfošanā, tā bija lieliska pieredze un 
interesants piedzīvojums. Apskatījām Aranza-
zu klosteri, kas atrodas kalnu apvidū. No klos-
tera ēku kompleksa bija vērojams brīnišķīgs 
skats uz kalniem. Devāmies apskatīt arī Arrik-
rutzas alu (Arrikrutz cave), kas pārsteidza ar 
vērienīgo plašumu un garumu, kas sasniedz 
aptuveni piecpadsmit kilometru. Varētu teikt, 
ka tā bija kā aizraujoša ģeogrāfijas stunda 
mums visiem. Vienā no vakariem  mūs uzņē-
ma Basku gastronomiskajā biedrībā, kurā tika 
pasniegti dažādi Basku zemes ēdieni. Projekta 
noslēguma dienā mēs devāmies Bilbao, kur ap-
skatījām Bilbao Guggenheima mākslas muzeju. 
Šis ir viens no lielākajiem muzejiem Spānijā. 

Projektā ieplānotais tika paveikts bez starp-
gadījumiem, un arī laika apstākļi bija labvēlīgi. 
Projekta laikā skolēni un skolotāji iepazina 
Basku zemes dabas daudzveidību, papildināja 
zināšanas uzņēmējdarbībā, ģeogrāfijā, vēsturē, 
kulturoloģijā un ekonomikā; iepazina jaunā-
kās tehnoloģijas un veidus, kā tās izmantot; 
iepazina vietējo kultūru, biznesa vidi, etiķeti, 
tradīcijas; guva pieredzi projektu darbā un 
pielietoja iegūtās valodas prasmes. z

Teksts: Rūdolfs Baumanis, 11.klases skolnieks, G.Gaidlazda un I.Kāposte, skolotājas

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 
delegācija gūst pieredzi 

«Erasmus+» projektā Spānijā 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas delegācija 8 cilvēku sastāvā gūst pieredzi «Erasmus+» projektā Spānijā. 
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8.decembrī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā 
skanēs starptautiskais projekts – mūzikls «ČIGĀ-

NU PRINCESE» – «GIPSY PRINCESS SHOW».
Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā norisinās starptau-

tiskā projekta – mūzikla «Čigānu Princese» – viesizrādes, 
kurās piedalās 11 mākslinieki no dažādām valstīm. Šo 
mākslinieku vidū ir čigānu vijoles virtuozs Kaspars Pud-
niks un šarmantā spāņu dziedātāja Anna Dribas, ģitāras 
virtuozs Artur Sabilo no Lietuvas, kā arī dejotāji no Krie-
vijas un Latvijas, kuri slavenā čigānu teātra «Romen» sa-
stavā koncertējuši jau visā pasaulē. Šo mūziklu, kuram 
nav analoga visā Eiropā, izveidojis populārais mūzikas 
producents Viktoras Prapras, kurš 2015.gada ziemā jau ie-
pazīstināja mūs ar vienu no saviem projektiem – mūziklu 
«Čigānu Barons» (Gipsy Baron), kas ar lieliem panāku-
miem notika skatītāju pārpildītās zālēs visā Latvijā.

Šajā projektā būs iespēja vērot krāšņākos gaismu spec-
efektus, īpašas dekorācijas un 50 dažādu tērpu komplek-
tus, kurus mākslinieki ved sev līdzi.

Šī šovprogramma, kurā skan pasaules mūzikas hīti či-
gānu, krievu, spāņu, indiešu un latviešu valodās, iestudē-
ta mūsdienīgā stilā, vienaldzīgos neatstāj nekur pasaulē.

2015. un 2016.gada vasarās, piedaloties starptautiskos 
mūzikas festivālos Slovākijā, Polijā, Norvēģijā un Zviedri-
jā, šī programma ieguva godalgotas vietas, festivālu orga-
nizatoru atzinību un iekaroja skatītāju sirdis visā Eiropā.

Nepalaidiet garām «Gipsy Princess Show»!
Informācija un biļešu tirdzniecība – www.bilesupa-

radize.lv un kultūras nama kasē. Biļešu cenas: 8; 10; 12 
eiro. z

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama 
Kultūras metodiķe

Starptautiskais projekts 
– mūzikls «ČIGĀNU 
PRINCESE» Valkā!

17.decembrī plkst. 
19.30 Valkas pil-

sētas kultūras namā RaCo-
co teātris, kas pazīstams ar 
izrādēm «Septiņas vecmei-
tas» un «Sniegbaltītes sko-
la» piedāvā muzikālu ko-
mēdiju «SEPTIŅI VEC-
PUIŠI».

Muzikālā komēdija «Sep-
tiņi vecpuiši» skatītājus lu-
tinās un kutinās ar dzies-
mām, komiskām situācijām, 
spilgtiem un ilgi prātā pa-
liekošiem tēliem. Dzīves-
priecīgo stāstu izdzīvos 
Latvijā populāri aktieri un 
komiķi – Rihards Lepers 
vai Edgars Lipors, Mārtiņš 
Vilsons vai Juris Strenga, 
Gunārs Placēns, Āris Ro-
zentāls, Jānis Jarāns, Dai-
nis Porgants, Jānis Kir-
muška, Imants Vekmans 
un vienīgā dāma vecpuišu 
kolektīvā Ginta Krievkalna 
vai Jūlija Ļaha. Par muzi-
kālo pavadījumu rūpēsies 
taustiņu virtuozs Gints 
Žilinskis.

Izrāde ir turpinājums jau 
vairāku tūkstošu skatītāju 
zināmajam iestudējumam 
«Septiņas vecmeitas». Vai tā 
ir likteņa ironija, vai vien-
kārši nejauša sakritība, bet 
līdzīgi kā iepriekš minētajā 
izrādē – kādā pansijā, kuras 
iemītnieki šoreiz ir vīrieši, 
strādā gados jauna un skais-
ta meitene. Aizņemta ar 

mācībām augstskolā un 
darbu pansijā, meitene at-
stājusi novārtā savu privāto 
dzīvi, kuru, šarmanti kungi 
ar spilgtām rakstura iezī-
mēm, apņemas nokārtot. 
Skatītāji izjutīs īstu jautrību 
vērojot kā vecpuišiem veik-
sies savedēju lomā.

Mārtiņš Vilsons – «Bez 
krietnuma un mīlestības 
latviešu tauta nevar pastā-
vēt. Smalks humors ir zelta 
vērts».

Rihards Lepers – «Gadi 
un laikmeti mainās, bet cil-
vēku pārdzīvojumi, problē-
mas un attiecības paliek ne-
mainīgas. Lai kāds būtu 
laikmets, bez mīlestības cil-
vēki nevar izdzīvot».

«RaCoco teātra» izrādi 
«SEPTIŅI VECPUIŠI» bau-
dāmu radījuši režisors Ivars 
Lūsis, tērpu māksliniece 
Jūlija Ļaha, horeogrāfe Ieva 
Biteniece, muzikālais repe-
titors Ginta Krievkalna.

Biļešu cena: 6; 8; 10; 12 
eiro.

Biļetes uz izrādi var iegā-
dāties Valkas pilsētas kul-
tūras namā, Biļešu paradīze 
tirdzniecības vietās un 
www.bilesuparadize.lv. 
Vairāk nekā desmit cilvēku 
kolektīvam atlaides: info@
racoco.lv
Vairāk info www.racoco.lv z

Muzikāla komēdija 
«Septiņi vecpuiši» Valkā

3.decembrī plkst. 14.30 Valkas pilsētas 
kultūras namā uz izrādi «Grinča 

Ziemassvētki» aicina «Valmieras kinostudi-
ja». 

Ziema jau apklājusi zemi ar balto sniega 
segu, tagad vien atliek radīt svētku noska-
ņu sirdī. Šogad «Valmieras kinostudijas» 
radošais kolektīvs ir sarūpējis krāšņu svēt-
ku pasaku visai ģimenei – «Grinča Ziemas-
svētki».

Visiem zināmā pasaka par nejauko Grin-
ču, kurš ienīda Ziemassvētkus tikai tāpēc, 
ka bērnībā pret viņu bija izturējušies slikti. 

Taču Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un ar 
mazās meitenītes Sindijas palīdzību Grinčs 
atgūst ticību labajam, cilvēkiem un arī Zie-
massvētkiem.

Sirsnīga muzikāla pasaka divās daļās, 
kurā netrūks arī jautrība un Ziemassvētku 
noskaņa.

Izrādes režisors – Imants Strads, galve-
najās lomās Māris Bezmers un Ieva Sutugo-
va.

Pārējās lomās – Marģers Eglinskis Imants 
Strads, Madars Zvagulis, Agnese Kalniņa, 
Terēze Lasmane u.c.

Biļešu cena 4.00; 5.00; 6.00 eiro z

Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras 
nama Kultūras pasākumu organizatore

Izrāde «Grinča Ziemassvētki» Valkā
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Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.10.2016. līdz 15.11.2016.
12 mirušie: Laimdota Bērziņa (1931.), Jānis 
Blūms (1944.), Alberts Dābols (1919.), Vija 
Gailīte (1934.), Valentīna Golubenkova 
(1927.), Lidija Katajeva (1931.), Olga Lisovska 
(1926.), Gaļina Ļebezova (1957.), Nikolajs 
Poļakovs (1956.), Aina Zeltīte Saldūksne 
(1929.), Andrejs Sarajevs (1925.), Kārlis Sīka 
(1933.). 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.10.2016. līdz 15.11.2016. 
reģistrēti 

9 bērni: 3 meitenītes – Karīna, 
Dārta Jete, Matilde un 6 zēni 
– Dans, Emīls, Jēkabs, Emīls, 

Rūdolfs, Jurģis Janeks.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Val kas pil sē ta
Vija Sidorova 01.12., Rūta Rungule 
02.12., Māris Lapiņš 02.12., Aija 
Rutkovska 04.12., Ainārs Golišs 
04.12., Andris Veldre 05.12., Inta 
Markova 06.12., Anita Berezovska 
06.12., Gunārs Brokers 06.12., Je-
katerina Drucka 08.12., Ņina Na-
daraja 10.12., Inese Viduce 10.12., 
Valdis Celiņš 11.12., Svetlana Cara-
pina 13.12., Uldis Porītis 13.12., 
Genadijs Berjozkins 15.12., Jānis 
Paškevičs 15.12., Silvija Smirnova 
16.12., Igors Kabaļinskis 16.12., 
Aina Ūdre 17.12., Vera Zaiceva 
18.12., Viktorija Vasiļjeva 18.12., 
Ausma Sloka 20.12., Sergejs Tru-
seņins 21.12., Nikolajs Kocuba 
22.12., Ilze Grandava 23.12., Lud-
mila Krikuna 24.12., Anatoly Kud-
ryashov 24.12., Skaidrīte Gudrīte 
24.12., Raitis Artemjevs 25.12., 
Anita Malova 26.12., Viktors 
Pukšins 26.12., Viktors Panovs 
27.12., Jurijs Šišovs 27.12., Imants 
Jēkabsons 28.12., Tatjana Oskina 
31.12.

 Ēr ģe mes pa gasts
Ivars Vilisters 03.12., Vilis Feld-
hāns 08.12., Normunds Bētaks 
09.12., Indulis Vaļģis 10.12., Valdis 
Bojārs 11.12., Gaida Soka 12.12., 
Agita Miķelsone 12.12., Normunds 
Ūburgs 18.12.  

Kār ķu pa gasts
Jānis Mežulis 01.12., Antons Bro-
kāns 02.12., Juris Šmits 03.12., Al-
donis Garoza 12.12., Sandra Supe 
18.12., Josifs Kurjanovičs 20.12., 
Mārīte Meļņika 24.12.

Val kas pa gasts
Viktors Aleksandrenkovs 01.12., 
Janīna Gucule 03.12., Gaļina Ko-
semjae 11.12., Ņina Novikova 
13.12., Aleksejs Millersons 14.12., 
Lidija Skuina 15.12., Līga Kostova 
15.12., Jānis Lārmanis 16.12., Lai-
mons Ķikuts 17.12., Aleksandrs 
Boltunovs 19.12., Vasilijs Markovi-
čs 22.12., Iveta Salniņa 27.12., Jā-
nis Kruška 27.12., Arturs Lūss 
29.12., Ivars Eglītis 30.12.

Vijciema pa gasts
Aina Pakalne 08.12., Silvija Ber-
kolde 17.12., Oļegs Bila 18.12., Atis 
Lauciņš 23.12.

Zvār ta vas pa gasts 
Daiga Kauliņa 01.12., Herta Tetere 
16.12.

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

Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!

Medicīniskā komisija Vidzemes slimnīcas 
poliklīnikā Valkā strādās piektdien, 2.de-

cembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķi-
rurgs, neirologs, oftalmologs (acu ārsts), otolaringo-
logs (ausu-kakla-deguna ārsts), narkologs un arod-
slimību ārsts. Varēs veikt elektrokardiogrammas 

un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes. 
Klientu ērtībām komisijas laikā būs iespējams iz-

darīt arī audiometrijas un spirogrāfijas izmeklēju-
mus.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, 
tālr. 64722307. z

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
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

Materiālus apkopoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002

e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību 

atbild raksta autori. 

Iespiests tipogrāfijā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643

Medicīniskā komisija decembrī
Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinot labdarības akciju «Latvijā vadošie ārsti 
laukos», biedrība «Atbalsts Valkai» sadarbībā ar 
biedrību «Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja» 
uz Valku ir uzaicinājusi Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas stacionāra «Gaiļezers» Uro-
loģijas klīnikas rezidentu -urologu Kļimu Ļeoņen-
ko. Dr.Kļims Ļeoņenko pacientus pieņems 21.de-
cembrī, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas 
Veselības istabā, Valkā, Semināra ielā 23.

Lai gan Kļims Ļeoņenko ir vēl gados jauns, viņš 
sevi jau ir pierādījis kā perspektīvs speciālists – 
2012.gadā pabeidzis Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas fakultāti un ieguvis ārsta grādu, kopš 
2014.gada regulāri stažējies  ārzemju uroloģiskajās 
klīnikās Itālijā, Polijā un Vācijā, kur papildinājis sa-
vas zināšanas pacientu ar uroloģisko onkoloģiju 
izmeklēšanā un laparoskopisko operāciju veikšanā. 
Kopš 2012.gada K.Ļeoņenko vairāk kārt uzstājies 
starptautiskās konferencēs par uroloģijas tēmu.  

Ārstam ir pieredze intensīvajā terapijā un reanimā-
cijā, neatliekamajā palīdzībā un ķirurģijā. Īpaši iein-
teresēts viņš ir onko- un endouroloģijā.  

Visi pacienti, gan vīrieši, gan sievietes, kuriem 
nepieciešama urologa konsultācija, aicināti pie-
teikties pa mobilo tālruni 28644365. Akcijas notei-
kumi nav mainīti. Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, 
visi ieinteresētie  pacienti konsultācijas dienā tiks 
lūgti veikt mērķziedojumu 12 eiro apmērā.

Lai vizīte pie ārsta būtu mērķtiecīga, pacienti tiek 
aicināti līdz ņemt līdzšinējos izmeklējumu rezultā-
tus (ultrasonoskopiju, datortomogrāfiju, magnētis-
ko rezonansi). Īpaši svarīgi ir analīžu rezultāti: pil-
na asins aina, asins bioķīmija (Alat, Asat, Urea, 
kreatinīns), PSA analīze (tikai vīriešiem), kā arī urī-
na analīžu rezultāti. 

Uzziņai:
Pie urologa var vērsties gan sievietes, gan vīrieši 

ar urīnceļu infekciju, urīnpūšļa un nierakmeņu sli-
mību, urinēšanas grūtībām, aizdomām par urīnce-
ļu onkoloģiju (vai audzējiem),  kā arī vīrieši ar dažā-
dām prostatas saslimšanām. z

Valkā pieņems urologs Kļims Ļeoņenko 
Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes 
sabiedrības veselības organizatore



Valkaspilsētas
kultūrasnama

pasākumi

Zvārtavaspagastā

Ērģemespagastā

Kārķupagastā

Vijciemapagastā

Valkasnovada
Centrālajābibliotēkā

•	 1.decembrī plkst. 17.30	ma-
zajā	zālē	sarunu	un	sadziedā-
šanās	 Tējas	 vakars	 «Ar	 dzeju	
un	 dziesmu	 ceļā	 uz	 Ziemas-
svētkiem».	Ieeja	brīva.
•	 3.decembrī plkst. 14.30	 lie-
lajā	 zālē	muzikāla	 izrāde	bēr-
niem	 «Grinča	 Ziemassvētki».	
Biļešu	cena:	4;	5;		6	eiro.
•	 3.decembrī plkst. 15.50	Lu-
gažu	 laukumā	 Egles	 iedegša-
nas	pasākums.
•	 3.decembrī plkst. 16.30	folk-
loras	deju	kopas	«Sudmaliņas»	
25.jubilejas	 sadancošanās	 va-
kars.	Ieeja	–	brīva.
•	 3.decembrī plkst. 22.00	Lu-
gažu	 laukumā	 	 grupas	 «Līvi»	
koncerts.	
•	 8.decembrī	plkst.	19.00	liela-
jā	zālē	mūzikls	«Čigānu	prin-
cese».	 Biļešu	 cena:	 8;	 10;	 12	
eiro.
•	 17.decembrī plkst. 19.30	lie-
lajā	 zālē	 muzikāla	 komēdija	
«Septiņi	vecpuiši».	Biļešu	cena:	
6;	8;	10;	12	eiro.
•	 18.decembrī plkst. 16.00	lie-
lajā	 zālē	 Ziemassvētku	 pasā-
kums	 Valkas	 novada	 senio-
riem.	 Ar	 dziesmām	 un	 saru-
nām	priecēs	Varis	Vētra.	Balle	
kopā	ar	grupu	«Jūrkant».	Ieeja	
–	brīva.
•	 20.decembrī plkst. 19.00	
Lugažu	 laukumā	 Bluķa	 va-
kars.	
•	 23.decembrī plkst. 9.00	Val-
kas	 skvērā	 Ziemassvētku	 tir-
dziņš.
•	 26.decembrī plkst. 12.00	
lielajā	 zālē	 Ziemassvētku	 pa-
sākums	bērniem.	Ieeja	–	brīva.
•	 31.decembrī plkst. 23.00	 Lu-
gažu	 laukumā	 Jaunā	 2017.gada	
sagaidīšana.	

Novadpētniecības stendā:
•	 No 1.decembra līdz 4.jan-
vārim	turpinās	izstāde	«Izdots	
Jāņa	 Rauskas	 apgādniecībā	
Valkā».	

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā:

•	 No 1.decembra līdz 28.jan-
vārim	 –	 izstāde	 «Vertikāle»:	
Jura	Rubeņa	grāmatas	un	An-
toņinas	 Peresunčenko	 pērlīšu	
tehnikā	veidotās	gleznas.
•	 No 1. līdz 16.decembrim	 –	
izstāde	«Laikmeta	zīme»:	Zig-
mundam	Skujiņam	–	90.
•	 No 12. līdz 30.decembrim	
–	tematiskā	izstāde	«Ai,	bagāti	
Ziemassvētki».
•	 No 19. līdz 22.decembrim	–	
jauno	 grāmatu	 dienas.	 Jauno	
grāmatu	 izsniegšana	 23.de-
cembrī.
•	 No 1. līdz 30.decembrim	
akcija	«Izaicinājums	2017	–	po-
pulārzinātniska	grāmata».
•	 1.decembrī plkst. 10.00	
E.Evarta	un	J.Pavloviča	grāma-
tas	«Ikdienas	dzīve	Latvijā	na-
cistiskās	Vācijas	okupācijas	lai-
kā	1941.	–	1945.»	atvēršana.	Tik-
šanās	ar	autoru	Juri	Pavloviču.	
•	 20.decembrī plkst. 17.30	
rakstnieka	un	teologa	Jura	Ru-
beņa	 neklātienes	 dzimšanas	
diena	 «Mīlestības	 stāsts»:	 Pa-
sākumā	 Jura	 Rubeņa	 dzīves	
pieturas	 punkti,	 grāmatas	
«Viņa	un	Viņš»	apskats	un	at-
ziņu	torņa	veidošana.	

Bērnu literatūras nodaļā:
•	 2., 9., 16.decembrī plkst. 
16.00	«Katru	gad’	no	 jauna»	–	
radošās	 darbnīcas	 Adventes	
laikā.
•	 17.decembrī plkst. 11.00	
Bērnu	 rīts	 pirmsskolas	un	 sā-
kumskolas	vecuma	bērniem.
•	 27.decembrī	 Ziemassvētku	
pasākums	čaklākajiem	lasītājiem	
un	Bērnu	rīta	dalībniekiem.

•	 1.decembrī plkst. 15.00	Vij-
ciema	 tautas	 namā	 biedrības	
«Lauku	 Partnerība	 «Ziemeļ-
gauja»»	10	gadu	jubilejas	pasā-
kums.
•	 3.decembrī plkst. 17.00	Vij-
ciema	 tautas	 namā	 Dagnijas	
Pakalnes	 dziesmu	 koncerts	
«Es	zinu,	ka	mēs	vēlreiz	satik-
simies».	Ieejas	maksa	–	ziedo-
jumi	 Riharda	 Āboliņa	 veselī-
bas	uzlabošanai.
•	 17.decembrī plkst. 20.00	Vij-
ciema	 tautas	namā	pasākums	
«Gada	balva	kultūrā	un	sportā	
«Vijciems	2016»».
•	 20.decembrī plkst. 17.00	Vij-
ciema	 tautas	 namā	 Ziemas-
svētku	pasākums	skolēniem.
•	 22.decembrī plkst. 18.00	
Vijciema	tautas	namā	Ziemas-
svētku	pasākums	pirmsskolas	
vecuma	 bērniem.	 Teatralizēts	
uzvedums	«Pūces	Ziemassvēt-
ku	piedzīvojums».	
•	 24.decembrī plkst. 15.00	
Vijciema	 baznīcā	 Ziemassvēt-
ku	Dievkalpojums.	

• 11.decembrī plkst. 10.00 
Luturskolā,	Zvārtavas	pagasta	
Zolītes	turnīrs.
• 18.decembrī plkst. 13.00 
Mierkalna	 tautas	 namā	 «Zie-
mas	 saulgriežu	 sagaidīšana»	
kopā	 ar	 folkloras	 deju	 kopu	
«Sudmaliņas»	 un	 Zvārtavas	
pagasta	 vokālo	 ansambli.	 Pa-
sākums	 notiek	 ar	 biedrības	
«Lauku	 partnerība	 «Ziemeļ-
gauja»»	finansiālo	atbalstu.	z

•	 3.decembrī plkst. 20.00	Vij-
ciema	amatierteātra	«Čiekurs»	
izrāde	«Ķīnas	vāze»,	 ieeja	par	
ziedojumiem.	
Plkst. 22.00	 balle	 ar	 grupu	
«Sestā	 jūdze»,	 ieejas	 maksa	
EUR	2,50.	
•	 10.decembrī plkst. 20.00	
spēļu	vakars	«Winter	poker».
•	 22.decembrī plkst. 19.00	
sirsnīgs	 «Ziemassvētku	 kon-
certs»	 ar	pašdarbnieku	uzstā-
šanos.
•	 26.decembrī plkst. 11.00	bēr-
nu	 teatrāls	 uzvedums	 «Vinnija	
Pūka	Ziemassvētki».	Ieeja	brīva.

•	 9.decembrī plkst. 15.15	 pie	
Ērģemes	 slidotavas	 Ziemas-
svētku	 egles	 iedegšana	 kopā	
ar	Vinniju	Pūku	un	viņa	drau-
giem.
•	 10.decembrī plkst. 18.00	
Galda	spēļu	čempionāta	3.kār-
ta.
•	 11.decembrī plkst. 12.00	
Ziemassvētku	 ieskaņu	 pasā-
kums	 «Tiem,	 kam	 pāri	 50»	
kopā	 ar	 draugiem	 no	 Zvārta-
vas,	Vijciema	un	Naukšēniem.
•	 17.decembrī plkst. 19.00	Ēr-
ģemes	 pagasta	 pašdarbnieku	
teatralizēts	 uzvedums	 «Zie-
massvētku	pasaka»	un	balvas	
«Gada	 cilvēks	 kultūrā,	 sportā	
un	 sadzīvē»	 pasniegšana,	 pēc	
tam	balle	kopā	ar	grupu	«Blē-
ži».
•	 26.decembrī plkst. 9.00	Z/S	
«Dambīši»	Vecgada	balvas	 iz-
cīņa	zolītē.

•	 4.decembrī plkst. 14.30 –	
J.Cimzes	Valkas	mūzika	skolas	au-
dzēkņu	koncerts	Kārķu	baznīcā.
•	 7.decembrī plkst. 10.00	Kār-
ķu	pagasta	tautas	nama	kamī-
nzālē	 seminārs	meža	 īpašnie-

Va
lk

as
 n

ov
ad

ā

Nr. 85 (11)    2016.gada 1.decembrī

Lugažumuižā

•	 27.novembrī	 plkst. 12.00	 –	
Pirmās	 Adventes	 dievkalpo-
jums.
•	 22.decembrī	 plkst. 17.00	 –	
PII	 «Gaismiņa»	Ziemassvētku	
eglīte	kopā	ar	draudzes	locek-
ļiem.	Pasākumu	atbalsta	bied-
rība	«Ziemeļgauja».
•	 23.decembrī plkst. 17.30	 –	
Valkas	 Rotary	 kluba	 rīkots	
koncerts	«Dāvana	Ziemassvēt-
kos».
•	 24.decembrī	 plkst. 18.00 –	
Ziemassvētku	svētvakars.
•	 25.decembrī plkst. 12.00	 –	
Ziemassvētku	dievkalpojums.
•	 26.decembrī plkst. 18.00 –	
koncerts.	 Piedalās	 Reinis	 Re-
ķis,	Ilmārs	Priede,	Anete	Zālī-
te,	Keitija	Ontensone,	sieviešu	

Valkas–Lugažuev.
lut.baznīcā

koris	 «Ziemeļstīga»	 un	 vīru	
ansamblis	 «Lai	 skan!».	 Ieeja	
par	ziedojumiem!
Programma	tiks	papildināta!

kiem	 	 «Aktualitātes	meža	 ap-
saimniekošanā,	ES	atbalsts	me-
ža	īpašniekiem».		Lektori	And-
ris	Vīrs	un	Māris	Zariņš.
•	 9.decembrī plkst. 15.30	 –	
bērnu	teātra	izrāde	«Rūķi»,	Zie-
massvētku	egles	iedegšana.
•	 10.decembrī	 –	 Ziemassvēt-
ku	 tirdziņš	 skolas	 bijušās	 ēd-
nīcas	telpās.
•	 18.decembrī plkst. 14.00	 –	
pasākums	senioriem	un	pirms-
skolas	vecuma	bērniem	«Pūces	
Ziemassvētku	piedzīvojumi».
•	 21.decembrī plkst. 19.00	 –	
Kārķu	 pamatskolas	 Ziemas-
svētku	pasākums.
•	 24.decembrī plkst. 18.00 un 
20.00	–	Svētvakara	dievkalpo-
jumi	Kārķu	baznīcā.
•	 25.decembrī plkst. 18.00	 –	
Ziemassvētku	koncerts	Kārķu	
baznīcā.
•	 30.decembrī plkst. 19.00	 –	
Pašdarbības	 kolektīvu	 Vecga-
da	koncerts.
•	 Visu decembri	 –	 tautas	
nama	kamīnzālē	–	Irēnas	Lej-
nieces	akvareļu	izstāde	«Mana	
klusā	daba».


