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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

27.decembrī plkst. 18.00 Valkas pilsētas 
kultūras namā uz Ziemassvētku pasākumu 
bērnus gaidīs Ziemassvētku vecītis un 
Pele!

Būs rotaļas, gardumiņi un iespēja tikt pie gliter-
tetovējuma! Ieeja pasākumā – bez maksas.

24.decembrī Valkas - Lugažu ev. lut. baznīcā «Ziemassvētku 
svētvakara» pasākumu aicināts apmeklēt ikviens valcē-

nietis un pilsētas viesis!
Plkst. 17.00 baznīcā skanēs Kārļa Kazāka koncerts, savukārt plkst. 

18.00 ikviens interesents aicināts uz Kristus piedzimšanas svētva-
karu ar mācītāju Gintu Poli.

Ieeja pasākumā par ziedojumiem Dievnama uzturēšanai. z

Aicina uz Kārļa Kazāka koncertu un 
Ziemassvētku svētvakaru baznīcā

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dome dāvina bērniem un 
senioriem Ziemassvētku 

saldumu paciņas

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

(I. Ziedonis)

Priecīgus Ziemassvētkus, un lai Jaunais 
2018.gads paver durvis lielām idejām 

un patīkamiem pārsteigumiem!

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas kolektīvs

Šim vakaram spožākas zvaigznes,
Šim vakaram skaistākais sniegs, 
Bet spožāk par svecītēm eglē,
Lai sirdī nāk cerību prieks!

Priecīgus un mierpilnus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu, panākumiem bagātu Jauno 2018.

gadu! Valkas novada dome

Zaļi balti strīpains pīrāgs  – tāds ir katrs gads.
Bet ir dienas, kurā tīrāks vēlies būt tu pats.
Tas viss paša ziņā paliek – prieks būs kluss vai skaļš.
Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno 2018.gadu visiem vēl Valkas PII 

«Pasaciņa» saime 2017.gada nogalē.

Zvārtavas pagasta ama-
tierkolektīvi vēlas vēlēt 

visiem jums, lai vienmēr pa-
saulē būtu kaut kas, ko gribi 
iemācīties, ko vēlies darīt, 
kāda vieta, kur vēlies no-
nākt, cilvēks, kuru vēlies sa-
tikt! Gaišus Ziemassvētkus 
un izdevušos Jauno gadu!

Kā ierasts, arī šogad Valkas novada dome iepriecinās 
bērnus un seniorus ar garšīgām Ziemassvētku sal-

dumu paciņām.
Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkas nova-

dā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu 
nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpē-
sies pagastu pārvaldes. Saldumus saņems bērni līdz 9.kla-
sei (ieskaitot).

Tie bērni, kuri neapmeklē Valkas izglītības iestādes, 
kā arī Valkas pilsētas seniori no 70 gadu vecuma paci-
ņas var saņemt Valkas pilsētas kultūras namā. Paciņas 
gaidīs saņēmējus kultūras namā pie dežuranta darba 
dienās no 14.decembra līdz 30.decembrim no plkst. 9.00 
līdz 19.00. Pie paciņas saņemšanas lūgums uzrādīt 
personu apliecinošu dokumentu! z

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

Priecīgus un gaišus Ziemas-
svētkus un laimīgu Jauno 

2018.gadu!
Lai piepildās viss, kas iecerēts 

un jaunas virsotnes, ko sasniegt!
Valkas pagasta 

Saieta nams «Lugažu muiža»

Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu, lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

No sirds vēlam jums gaišus, siltus un priecīgus Ziemas-
svētkus! Lai Jaunajā gadā piepildās visi jūsu labie sap-

ņi, kas ticības kamolā satīti, mīlēti un loloti!
Valkas pagasta pārvalde

Laikā, kad mēs tiecamies pēc lielciemiem, lielzemnieku 
sētām, lielskolām, lielsvētkiem, lielkarogiem, lielskatu-

vēm, lielveikaliem un visā kā citā vēl lielāka, atcerēsimies par 
cilvēkiem apkārt – par svētku sajūtu, ko tie rada mūsu sirdīs 
un apziņā.

Ziemassvētkos es novēlu Jums visiem atļaut ienākt priekam, 
laimei un mīlestībai Jūsu sirdīs!

Lai darbīgs, laimīgs un svētības pilns Jums 2018.gads! Lai 
izdodas paveikt ko tādu, ko priekšdienās atcerēsimies – «jā, 
mēs to paveicām Latvijas simtgadē!» 

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons

Tuvojoties gada nogalei, atskatāmies uz iepriekšējā laikā paveikto – veiksmēm un kļūdām. Mums 
katram ir sava mēraukla, tomēr ir lietas un norises, kurās esam vienoti. Daudzi procesi notiek ne-

atkarīgi no mums, tāpēc ir jābūt zinīgiem un radošiem, lai tās pārvarētu. Visi vēlamies lēmējus priekšgalā, 
kas spēj patstāvīgi piedāvāt risinājumus ilgstošai attīstībai, ne tikai līdzekļu ekonomijai. Es ticu, ka tā būs, 
bet līdz tam vēl ir ejams sarežģīts ceļš. Būsim cilvēcīgi un iecietīgi, lai mūsos mājo godaprāts, neatlaidīga 
griba saprasties, paciest un palīdzēt! Lai miers un saticība katrā no mums! Ticēsim gaismai, ticēsim paši 
sev un cits citam! Lai Ziemassvētku laiks sniedz mierinājumu un gaišumu ikkatrā sētā! Priecīgus Ziemas-
svētkus un veiksmīgu Jauno gadu! Jānis Krams, Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
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No 2018. gada 1.janvāra SEB 
bankas filiāle Smiltenē pāries 

uz klientiem ērtāku darba laiku: 
turpmāk ceturtdienās tā strādās il-
gāk – no plkst. 8:30 līdz 18:30, bet 
piektdienās darbu beigs nedaudz āt-
rāk – plkst. 15:00.

Izmaiņas filiāles darba laikā veik-
tas, lai tas būtu ērtāks arī Valkas ie-
dzīvotājiem, kurus interesē laikietil-
pīgāki pakalpojumi, kā, piemēram, 
konsultācijas par mājokļa iegādi vai 

auto līzingu. Šīs izmaiņas novērtēs 
strādājošie cilvēki, kas uz Smiltenes 
filiāli dodas no tuvējām pilsētām. Fi-
liāles apmeklējumu turpmāk varēs 
ieplānot ceturtdienās – bez nepiecie-
šamības meklēt iespējas to izdarīt 
savā darba laikā.

SEB bankas filiāle Smiltenē atro-
das Dārza ielā 11.

Darba laiks no 01.01.2018:
Pirmdienās 09:00-17:00
Otrdienās 09:00-17:00
Trešdienās  09:00-17:00
Ceturtdienās 08:30-18:30
Piektdienā 09:00-15:00.z

25.novembrī Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas spor-

ta hallē norisinājās Valkas – Valgas 
Uzņēmēju sporta diena 2017. Pasā-
kumā piedalījās un kopīgi koman-
dās sacentās dažādās sporta aktivi-
tātēs Valkas un Valgas uzņēmumu 
vadītāji un pārstāvji, Latvijas un 
Igaunijas Nodarbinātības Valsts 
aģentūru un Valkas novada domes 
speciālisti.

Pasākums sākās ar Valkas nova-
da domes priekšsēdētāja Venta Ar-
manda Kraukļa un Valgas pilsētas 
mēra vietnieka Juri Konrada uzru-
nām un īsu informāciju par projek-
ta aktivitātēm.

Pēc kārtīgas iesildīšanās, dalīb-
nieki pēc izloze principa tika sada-

līti komandās. Katrs dalībnieks 
piedalījās 5 individuālās sacensī-
bās un komandas futbola spēlē un 
stafetē. Visas aktivitātes bija gan 
sportiskas, gan nedaudz bija vaja-
dzīga arī veiksme.

Spora dienu noorganizēja un no-
vadīja sporta speciāliste Marta 
Empele ar komandu.

Uzņēmēju sporta diena tika līdz-
finansēta no INTERREG Igaunijas 
– Latvijas programmas projekta 
«Pārrobežu darba tirgus integrāci-
ja un nodarbinātības veicināšana», 
projekta nr. EstLat – 40.

Paldies visiem par dalību un uz 
tikšanos nākošajā Valkas – Valgas 
Uzņēmēju sporta dienā 2018.gada 
pavasarī Valgā! z

Valkas – Valgas Uzņēmēju 
sporta diena

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Foto: Ance Empele, Līga Avota Kraukle, Ramonds Juhņevičš

Teksts: Mārtiņš Panke, Ārējās 
komunikācijas vadītājs SEB banka 

2017.gada 6.decembrī bistro «Ju-
mis» zālītē notika Uzņēmēju 

brokastis ar devīzi «Lai robežpilsētā 
būtu labi dzīvot» uz kurām bija aici-
nāti un piedalījās Valkas un Valgas  
uzņēmēji. 

Brokastu laikā, Valgas pašvaldī-
bas mērs Margus Lepik iepazīsti-
nāja un kopīgi tika diskutēts par 
administratīvi teritoriālo reformu 
Valgas apriņķī, Valkas novada do-
mes priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis pastāstīja par Valkas nova-
dā ieviestajiem un uzsāktajiem ES 
līdzfinansētiem projektiem, kas tieši 
ir vērsti uz uzņēmējdarbības attīstī-
bu novadā, kā arī pasākuma dalīb-
nieki tika izformēti par  Igaunijas – 
Latvijas programmas projekta «Pār-
robežu darba tirgus integrācija un 

nodarbinātības veicināšana» ietvaros 
paredzēto pasākumu ieviešanas gaitu.

Šīs bija otrās kopīgās uzņēmēju 
brokastis Valkā (uz pirmajām uzņē-
mēji pulcējās 4.oktobrī Valgā), bet 
turpmāk ir plānots organizēt katru 
ceturksni vienu reizi, pārmaiņus 
gan Valkā, gan Valgā, lai kopīgi tur-
pinātu diskutēt kā attīstīt mūsu pil-
sētu, lai šeit būtu laba dzīvošana, 
strādāšana un nodrošināta ilgtspējī-
ga uzņēmējdarbība.

Uzņēmēju brokastis tiek līdzfi-
nansētas no INTERREG Igaunijas 
– Latvijas programmas projekta 
«Pārrobežu darba tirgus integrāci-
ja un nodarbinātības veicināšana», 
EstLat – 40.

Paldies visiem uzņēmējiem par 
dalību! z

Valkas un Valgas uzņēmēji 
tiekas pirmajās Uzņēmēju 

brokastīs Valkā

Teksts un foto: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ar 1.janvāri mainīts SEB bankas 
filiāles Smiltenē darba laiks

Pagasta radošie kolektīvi, jau 
kādu laiku gatavojas 22.de-

cembra pasākumam  «Svētku jam-
padracis», kas norisināsies Mier-
kalna tautas namā plkst. 20:00. Kā 
jau kārtīgā jampadracī – pasāku-
ma programma būs gana raiba un 
dažām aktivitātēm pildīta. Ap-

meklētājiem būs iespēja noklausīties 
Zvārtavas pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa priekšnesumus, un būs ie-
spēja pat dziedāt līdzi dažām, pazīs-
tamām, tautā iemīļotām svētku 
dziesmām. Līnijdeju grupa arī kus-
tina pēdiņas, lai rādītu savus sagata-
votos priekšnesumus. Toties ama-
tierteātris «Latviānis» priecēs un 
smīdinās skatītājus ar dažādām sa-
dzīves ainiņām. Aicinām pagasta 

iedzīvotājus un viesus radīt svētku 
noskaņojumu kopā!

Otrajos Ziemassvētkos Mierkalna 
tautas namā viesosies Ziemassvētku 
vecītis un viņa palīgi. Šajā dienā tiks 
pasniegtas svētku kārumu tūtas – 
Zvārtavas pagastā deklarētajiem 
bērniem. Vecītis un viņa palīgi būs 
sagatavojuši dažādas aktivitātes un 
priecāsies jūs satikt 26.decembrī 
plkst. 11:00. z

Teksts: Evija Zeme, Mierkalna 
tautas nama vadītāja 

Kas gaidāms Ziemassvētkos Zvārtavas pagastā
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Zelta vērtības

Šomēnes Valkas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Viesturs 

Zariņš un Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja Māra Zeltiņa Zelta kāzu jubilejā 
sveica brīnišķīgu valcēniešu pāri Elgu 
un Mudiņu Podniekus. 

Uz tradicionālo lūgumu atklāt «ie-
pazīšanās stāstu», Elga uzņemas runā-
tājas lomu, jo ģimenes galva esot vīrs, 
bet sieva ir kakls, kas to galvu groza 
un zin, kam un ko jāstāsta!

Ērģemietis Mudiņš un Valkas mei-
tene Elga iepazinās motosacensībās. 
Mudiņš bieži braucis motosacīkstēs un 
bijis profesionāls kantētājs.

Tā jaunieši saskatījušies, iepazinu-
šies un iemīlējušies. Par laulību reģis-
trāciju, kas notika 1967.gada 2.decem-
brī Valkas dzimtsarakstu birojā, ne-
vienam nekas netika sacīts, bet jaunās 
sieviņas kolēģes bija izdzirdējušas 
priecīgās vēstis un vakarā ar mūziku 
un ziediem bija klāt sveikt jaunlaulā-
tos ar dzīves nozīmīgo notikumu! 

Pāris atklāj, ka arī par šo skaisto un 
mūsdienās reto notikumu – Zelta kāzu 
jubileju nav ne vārda teikuši ne ra-

diem, ne bērniem un mazbērniem!
Kopā nodzīvot darbīgs un intere-

sants mūžs – Elga guvusi darba piere-
dzi gan rajona, vēlāk pilsētas izpildko-
mitejā, kā arī ir strādājusi Latvijas Pas-
tā un «Lattelecom», savukārt Mudiņš 
11 gadus strādājis Valkas Meliorācijā, 
bet lielāko darba mūžu – 33 gadus 
«Latvijas Pastā». Par viņa darba augsto 
vērtējumu liecina arī «Latvijas Pasta» 
Atzinības raksti.

Podnieku ģimene ir bagāta – izau-
dzināti divi dēli Ivo un Raivo, ir des-
mit mazbērni: Patrīcija, Annija, Laura, 
Līva Grēta, Daniels, Emīls, Megija, 
Adriana, Matīss, Karolīna, kā arī divas 
mazmazmeitiņas – Paula un Kate! Lai-
mīgie vecvecāki ļoti lepojas ar kuplo 
pēcteču skaitu un vienmēr priecājas, 
kad viņi atbrauc ciemos!

Dārza sezonas laikā Elga un Mudiņš 
aktīvi darbojas dārziņā «Aliešos». Kus-
tēšanās un svaigais gaiss viņiem pa-
līdz saglabāt možu garu un fizisko for-
mu! 

Novēlam Elgai un Mudiņam Pod-
niekiem saglabāt ģimenes vērtības, 
mīlestību un uzticību! z

Sveicam decembra Zelta pāri!
Teksts un foto: Aksana Markoviča, Valkas 
novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

27.janvārī Valkas pilsētas kultūras 
nama lielajā zālē norisināsies «Spor-

ta laureāts 2017», pasākuma sākums plkst. 
17:00.

Svinīgajā apbalvošanas pasākumā tiks no-
skaidroti aizvadītā gada labākie un veiksmīgā-
kie Valkas novada sportisti, komandas, koman-
du vērtīgākie spēlētāji un aktīvākie fani, kā arī 
sacensību seriāla «Valkas četrcīņa – 2017» sezo-
nas labākie sportisti, jaunatnes sporta stipen-
diāti un Rotary kluba stipendiāti.

Ar 6.decembri ir sākusies pretendentu pie-
teikšana sporta laureāta nominācijām. Ar no-
minācijām var iepazīties Valkas novada mājas 
lapā, sadaļā «Sports» – «Rezultāti un nolikumi» 
– «Sporta laureāts 2017», kā arī aizpildīt elek-
tronisko pretendentu pieteikumu un komandu 
pieteikuma formu.

Pretendentu iesniegumus gaidīsim līdz 
2018.gada 3.janvārim plkst. 17:00.

Balsošana par gada populārāko sportistu 
norisināsies no 8. līdz 19.janvārim. z

Tuvojas Valkas novada 
«Sporta laureāts 2017»

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

22.decembrī no plkst. 9:00 skvērā pirms 
Raiņa un Rīgas ielu krustojuma 

norisināsies viens no gada gaidītākajiem noti-
kumiem – Ziemassvētku labdarības tirdziņš. 
Tirgotāju būs gana – katrs savai gaumei varēs 
atrast kaut ko piemērotu, noderīgu un 
garšīgu!

Jau šobrīd tirdziņam ir pieteikušies vairāki 
mājražotāji – pasākums solās būt interesants, 
košs un «garšīgs», gluži kā aizvadītajos gados. 
Bet tie tirgotāji, kas vēl nav pieteikušies, 
aicināti sazināties ar pasākuma organizatori 
Sniedzi Ragži pa telefonu mob. 26488684.

Tradicionāli, tirdziņa laikā plkst. 11:00 no-
tiks labdarības izsole. Šogad izsolē iegūtos 
līdzekļus ziedos vasaras nometnei bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Gan tirgotāji, gan tirdziņa 

apmeklētāji – ikviens 
aicināts ziedot šim 
cēlajam mērķim!

Arī šogad būs gar-
da zupa, ko sarūpēs 
gādīgā saimniece 
Monta Skotele no Ēr-
ģemes pagasta. Būs 
arī karsta tēja tiem, 
kuri gribēs sasil-
dīties!

Visi laipni gaidīti 
Ziemassvētku lab-
darības tirdziņā! z

Aicina apmeklēt ikgadējo Ziemassvētku 
labdarības tirdziņu Valkā

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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9.decembrī, Kārķu Tautas na-
mā notika svinīga 100 - ga-

des kalendāra un ekspozīcijas at-
vēršana, kas tapusi izpētot vietējo 
iedzīvotāju dzimtas saknes un re-
producējot aizgājušo laiku foto-
stāstus šodienā.

Kalendāra izveidē piedalījās 3 
fotogrāfi – Aigars Lapiņš, Anda Jē-
kabsone, Andžs Pilskalns, kuri vei-

ca seno fotogrāfiju atlasi un mūs-
dienu situāciju fotografēšanu. 
Dzimtu izpēti konsultēja un pieda-
lījās arī ekspedīcijās vēsturnieks 
Mārtiņš Vesperis, svarīgākos vēs-
tures faktus palīdzēja apkopot bib-
liotekāre Inga Bāliņa, kalendāra 
dizainu veidoja un maketēja Anda 
Jēkabsone un Andžs Pilskalns, visu 
darba gaitu pusgada garumā koor-
dinēja Sandra Pilskalne. 

Darbu novērtējis Latvijas valsts 
simtgades birojs – šo projektu pre-

zentējot kā ļoti veiksmīgu piemēru. 
Esam saņēmuši uzaicinājumu jan-
vārī izstādi eksponēt Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā. Zīmīgi, ka 
Gaismas pils vietā kādreiz atradās 
KĀRĶU sala. 17.gadsimta sākumā 
ūdensceļu aizsērējumi Daugavā iz-
veidoja nelielas saliņas - Mazo Klī-
versalu un Kārķu salu, kas vēlāk 
saplūda kopā ar Klīversalu un iz-
veidoja Lielo Klīversalu. No 15.de-
cembra līdz 2018.gada sākumam 
Kārķu simtgades kalendāra ekspo-
zīcija ir apskatāma Rīgā, studentu 
korporācijas «Selonija» namā, kon-

venta zālē, Rīgā, Stabu iela 17.
Projekts īstenots Latvijas valsts 

simtgades programmas ietvaros 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstu. Kalendāru var iegādāties 
sazinoties ar Sandru Pilskalni, tā 
cena 3,00 EUR. Šis iespieddarbs 
noteikti paliks nākamajām paau-
dzēm nākamajās Latvijas simtga-
dēs kā laba piemiņa par aizgāju-
šiem laikiem un informatīvs mate-
riāls par ļaudīm, kas dzīvo Zie-
meļlatvijā, un var būt lepni par 
vietu no kurienes nāk. z

No 24.oktobra Valkā darbojas 
labdarības organizācija No-

dibinājums «Fonds «Sirds atsaucī-
ba»», kura dibinātājas ir Indra 
Krūkliņa un Lāsma Egle, «Fonds 
«Sirds atsaucība»  ir labdarības or-
ganizācija, kura palīdz nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauta-
jām iedzīvotāju grupām, kā trūcīgas 
un maznodrošinātās ģimenes, cilvē-
kus ar īpašām vajadzībām, bezdarb-
niekus, vientuļos seniorus, daudzbēr-
nu un nepilnās ģimenes u.c.

«Atbalsti sirmgalvi Ziemassvēt-
kos» Ikdienas dzīvē un sabiedrībā 
tiek maz runāts par vientuļo sirm-
galvju dzīves likstām, viņu grūtī-
bām. Vairāk dzirdam par grūtībās 
nonākušajām ģimenēm un bērniem, 
par ārstēšanas un medikamentu at-
balsta nepieciešamību, rehabilitāci-
ju un citiem palīdzības lūgumiem, 
taču grūti klājas arī tiem sirmgalv-
jiem, kas palikuši vieni, kuriem nav 
bērni, nav neviena radinieka – vien-
tuļajiem senioriem. Dažiem senio-
riem ir radinieki, bet viņi paši ne-
spēj palīdzēt vai nevēlas palīdzēt, ir 
izbraukuši labākas dzīves meklēju-
mos uz ārvalstīm un radus apciemo 
arvien retāk. Bieži senioru niecīgās 
pensijas, liek meklēt palīdzību so-
ciālajā dienestā, izjūtot kaunu, pa-
zemojumu, bezspēcību lūdzot at-
balstu iztikai, medikamentu ap-
maksai vai malkas iegādei. Šādos 
gadījumos ļoti nepieciešama līdzcil-
vēku palīdzība un atbalsts! Tas ir 

atbalsts ko mēs visi kopā varam 
sniegt! Ziedojums kā Jūsu atbalsts 
iespējams finansiāls un materiāls-
pārtika(ar ilgāku realizācijas termi-
ņu, piem., cukurs, eļļa, cepumi, ma-
karoni, griķi, konservi, tēja, kafija, 
kāds kārums u.c.) Pārtikas pakas 
senioriem plānotas nogādāt 2018.
gada janvāra mēneša ietvaros.

Fonda ziedojuma kastītes Valkas 
novada vientuļo sirmgalvju pārti-
kas pakām ir izvietotas Valkas pil-
sētas veikalos: «Valdis» Ausekļa 
ielā 54, «Liepa» Rīgas ielā 33, «Su-
Per Alko» Raiņa ielā 3b, «Alko 
Shop» Raiņa ielā 7.

Vairāk informācijas: www.sirds-
atsauciba.lv

Lāsma Egle: lasma.egle@gmail.
com, tālr. 22002107

Indra Krūkliņa: indra.kruklina@
inbox.lv, tālr. 29191618 z

Labdarības akcija «Atbalsti 
sirmgalvi Ziemassvētkos»

Vidzemes slimnīcā pabeigti 
Bērnu slimību nodaļas pār-

būves darbi, kuri sabiedrības vēr-
tēšanai tiks nodoti īsu brīdi pirms 
Ziemassvētkiem, 22.decembrī, kad 
notiks nodaļas svinīgā atklāšana. 

Kopš jūlija, kad remonts sākās, 
nodaļa ir pārvērtusies līdz nepa-
zīšanai – telpas kļuvušas gaišā-
kas, ērtākas un drošākas, papil-
dus aprīkotas ar ārstēšanai un 
aprūpei nepieciešamajām iekār-
tām un mēbelēm. Palātu iekārto-
jums paredzēts gan pavisam 
mazu bērnu, gan pusaudžu vecu-
ma pacientu uzņemšanai, kā arī 
māmiņas vai tēta ērtākai dzīvoša-
nai pie bērniņa. 

Pārbūvi plānojot un konsultējo-
ties ar personālu, tapušas arī dro-
šas telpas medikamentu un aprū-
pes materiālu novietošanai, gul-
tas veļas u.c. ikdienā nepiecieša-
mā inventāra  glabāšanai.

Nodaļas virsmāsa Iveta Bērzi-
ņa neslēpj prieku par sapratni, ar 
kādu slimnīcas administrācija un 
projekta vadība respektējusi dar-
binieku vēlmes par pārbūvētās 
nodaļas iekārtošanu un jaunām 
mēbelēm: «Tagad patiešām te būs 
tāda darba vide un apstākļi, kas 
palīdzēs bērniem ātrāk atgūt ve-
selību».

Nodaļas virsārste Irina Krasti-
ņa atzīst, ka ar nepacietību sagai-
dot pārcelšanos uz izremontēta-

jām telpām, kur 29.decembrī arī 
plānota  nodaļas «eglīte», un izsa-
ka pārliecību, ka jaunā gada sim-
boliskā sākšana jaunā vidē noda-
ļas personālam piešķirs papildu 
spēku un enerģiju rūpēs par ma-
zajiem pacientiem.

«Bērnu slimību nodaļas pārbū-
ve», stāsta Vidzemes slimnīcas 
valdes priekšsēdētājs Uģis Mus-
kovs, «ir pirmais solis Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdzfi-
nansētā projekta realizācijā. Tā 
mērķis ir uzlabot slimnīcas infra-
struktūru, veicot telpu pārbūvi 
un iegādājoties jaunas medicīnis-
kās tehnoloģijas. Tuvāko gadu lai-
kā telpu pārbūve notiks secīgi vi-
sās pārējās nodaļās, kuras vēl ne-
bija remontētas, lai mēs sasniegtu 
rezultātu: droša un moderna ār-
stēšanās vide pacientiem, droša 
un ērta darba vide personālam».

Kopējās Bērnu slimību nodaļas 
pārbūves izmaksas ir EUR 
455 670,19.

Pārbūves darbi un  iekārtu ie-
gāde tiek veikta Projekta Nr. 
9.3.2.0/17/I/006 «Kvalitatīvu vese-
lības aprūpes pakalpojumu pie-
ejamības uzlabošana Vidzemes 
slimnīcā, attīstot veselības aprū-
pes infrastruktūru» ietvaros, ku-
ru līdzfinansē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) 85% ap-
mērā, bet 9% ir valsts budžeta 
finansējums..z

Pabeigts Bērnu slimību 
nodaļas pārbūves projekts

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāj ekspozīciju un Kārķu simtgades kalendāru
Teksts: Pēteris Pētersons, Kārķu 
pagasta pārvaldes vadītājs

Ikviens ir priecīgs ieraugot savu dzimtu kalendāra fotogrāfijās, kuras šeit 
dzīvojušas piecās, sešās un vēl vairāk paaudzēs. Foto: Dace Pieče

 Pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons dāvā kalendāru Jurģim Tobīsam, kurš 
ar meitām Eniju un Emīliju kalendārā pārstāv Tobīsu dzimtu, kura var lepoties ar 
kuplu un  spēcīgu jauno paaudzi. Foto: Dace Pieče
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Biedrība «Lauku partnerība 
ZIEMEĻGAUJA» izsludina 

trešās kārtas projektu iesniegumu 
pieņemšanu Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020.ga-
dam pasākuma «Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai (sabiedrības vir-
zīta vietējā attīstība)» apakšpasā-
kumā «Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju».

Projektu iesniegumu pieņemša-
nas laiks: 2018.gada 15.janvāris – 
2018.gada 15.februāris.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti 
šādās vietējās attīstības stratēģijā no-
teiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vie-
tējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu radī-
šana un esošo attīstīšana – paredzē-
tais finansējums – 41 122,85 EUR

Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu ra-
dīšana un esošo attīstīšana – pare-
dzētais finansējums – 35 000 EUR

Piezīme:  Rīcībās 1.1. un 1.2. tre-
šajā kārtā netiks atbalstīti būvnie-
cības projekti.

Rīcība 1.3.  Vietējo produktu 
realizācija tirgū – paredzētais finan-
sējums – 35 000 EUR

Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves 
vides veidošana

Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika 
pavadīšana – paredzētais finansē-
jums – 72 000 EUR

Projektu iesniegumu iesniegšanas 
adrese un vieta, kur var iepazīties ar 
sabiedrības virzītu vietējās attīstības 
(SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt 
projekta iesniegumus papīra doku-
menta formā:

Biedrības «Lauku partnerība ZIE-
MEĻGAUJA» birojs Valkas ielā 16, 
Strenči, Strenču novads, LV-4730.

Projektu iesniegumus papīra do-
kumenta formā pieņem darbadienās 
no plkst. 10.00 līdz 16.00

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties 
arī biedrības mājas lapā www.zgau-
ja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegums papīra formā 
jāiesniedz divos eksemplāros un tā 
elektroniskā kopija, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā. Projekta iesniegu-
mus elektroniskā dokumenta formā 
var iesniegt Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
(EPS) vai parakstot pieteikumu ar 
drošu elektronisko parakstu un ap-
liecinot ar laika zīmogu Elektronis-
ko dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lau-
ku atbalsta dienesta e-pastu: lad@
lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija 

Ūdre, tālrunis – 29219477, 29163859, 
e-pasts: ziemelgauja@gmail.com z

Biedrība «Lauku partnerība 
Ziemeļgauja» izsludina 3.kārtas 

projektu iesniegumu pieņemšanu

Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests

•	 Pagarināt ar SIA «INGRA», re-
ģistrācijas Nr. 44101031528, juridis-
kā adrese: Ausekļa iela 6 - 35, Val-
ka, Valkas novads, 2007.gada 1.jan-
vārī noslēgto neapdzīvojamo telpu 
Valkā, Rīgas ielā 22 nomas līguma 
termiņu līdz 2020.gada 31.decem-
brim (ieskaitot).
•	 Apstiprināt nomas objektam – 
telpai Nr.21 ar kopējo platību 16,93 
m2 «Arkādijās», Ērģemes pagastā 
kopējo nomas un pakalpojumu 
maksu EUR 8,26 bez PVN un no-
slēgt ar VAS «Latvijas Pasts» jaunu 
nomas līgumu, ar kuru tiek turpi-
nātas nomas attiecības uz vienu 
gadu ar atrunu, ka līgums tiek pa-
garināts uz nākošo gadu, ja nevie-
na no pusēm neprasa līgumsaistī-
bu izbeigšanu.
•	 Atbalstīt projekta «Tautas tērpu 
un deju apavu iegāde Kārķu tautas 
nama deju kolektīviem» izstrādi, 
iesniegšanai biedrības «No Salacas 
līdz Rūjai» izsludinātajā vietējās at-
tīstības stratēģijas īstenošanas pro-
jektu konkursā Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. «Dar-
bības īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas» 
stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama 
un pievilcīga teritorija 2.3. rīcībai 
«Izglītības, kultūrvides un sporta 
aktivitāšu attīstīšana».
•	 Atbalstīt projekta «Atpūtas un 
rotaļu laukuma labiekārtošana 
Kārķu pagastā» izstrādi, iesniegša-
nai biedrības «No Salacas līdz Rū-
jai» izsludinātajā vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas projektu 
konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. «Darbības īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas» stratē-
ģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pie-
vilcīga teritorija 2.2. rīcībai «Jaunu 
pakalpojumu izveidošana, to pie-
ejamības uzlabošana».
•	 Atbalstīt projekta pieteikumu 
«Pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas meliorācijas sistēmas atjauno-
šana Valkas novadā» projektu kon-
kursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gada at-
balsta pasākuma 4.3 «Atbalsts ie-
guldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā» projektu iesniegšanas 4.

kārtai.
•	 Pārdot par brīvu cenu kustamo 
mantu – vieglo pasažieru automa-
šīnu ar kravas kasti VW Transpor-
ter (valsts reģ. nr. JF 2679, šasijas 
Nr.WV1ZZZ7JZ6X027125), nosakot 
cenu EUR 1000,00 bez PVN.
•	 Pārdot par brīvu cenu kustamo 
mantu – minerālmēslu kaisāmo 
TI-1 nosakot cenu EUR 100,00 bez 
PVN.
•	 Pārdot par brīvu cenu kustamo 
mantu - kravas pašizgāzēja GAZ 
3507 (valsts reģ. nr. CV9746, šasijas 
Nr.XTH531400M158584), nosakot 
cenu EUR 300,00 bez PVN.
•	 Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 
150,00 SIA «Tautas tērpu centrs 
Senā klēts», reģ. Nr. 40003361391, 
Marutas Grasmanes grāmatas 
«Latvieša cimdi» igauņu valodas 
tulkojuma izdošanai, pretī saņe-
mot 20 grāmatas eksemplārus.
•	 Līdz ēku īpašuma tiesību nostip-
rināšanai zemesgrāmatā uz atsavi-
nātāju vārda, apturēt nekustamā 
īpašuma «Bērzezers 66», Valkas pa-
gastā, Valkas novadā, kas sastāv no 
zemes gabala ar kadastra apzīmē-
jumu 9488 003 0221, platība 0,1675, 
atsavināšanas procedūru.
•	 Ievēlēt par Valkas novada Civi-

lās aizsardzības komisijas locekli 
Valkas novada domes izpilddirek-
toru Aināru Zāberu.
•	 Nodot atsavināšanai nekusta-
mo īpašumu Valkā, Ausekļa iela 
54, kadastra numurs 9401 008 0446, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9401  
008 0446, kopējā platība 19 956 m2, 
nosakot nekustamā īpašuma atsa-
vināšanas veidu: pārdošana par 
brīvu cenu.
•	 Uzsākt nekustamā īpašuma Val-
kas pagastā «Lazdas», kadastra 
numurs 9488 006 0286, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9488 006 0286 001, pla-
tība 0,2680 ha, atsavināšanas pro-
cedūru.
•	 Pagarināt ar Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldi 2007.gada 12.
februārī noslēgto neapdzīvojamo 
telpu Valkā, Rīgas ielā 22 nomas lī-
guma termiņu līdz 2022.gada 30.
novembrim (ieskaitot).
•	 Apstiprināt nomas objektam 
Valkā, Semināra ielā 21, (otrajā stā-
vā, telpas Nr.002-15 (58,9 m²) un Nr. 
002-12 (198,4 m²)) nosacīto nomas 
maksu mēnesī par 1 m2 EUR 0,073 
bez PVN.  z

2017.gada 30.novembrī Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi
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No 2015.gada Valkas Jāņa Cim-
zes ģimnāzija īsteno Eiropas 

Savienības Erasmus+ programmas 
stratēģiskās partnerības skolu sadar-
bības projektu – Mācību platforma 
«Jauniešu uzņēmējdarbības spēju piln-
veidošana un attīstīšana».

Projekta ietvaros 14.decembrī tika 
organizēta konference skolotājiem 
«Skola – atspēriena punkts dzīvei». 
Konferencē pedagogiem tika organi-
zētas izglītojošas lekcijas un meistar-
klases par jaunākajām nostādnēm pe-
dagoģijā, ekonomikā kā arī tika iepa-
zīstināti ar projektā īstenotajām akti-
vitātēm un gaitu. Vidzemes novada 
skolotāji tika iepazīstināti ar Erasmus 
+ projekta laikā izveidoto mācību plat-
formu Moodle vidē un tās izmantoša-
nu mācību procesā, kas rada iespēju 
jauniešiem apgūt ekonomiku atbilsto-
ši savām interesēm un spējām, tā attīs-
tot šobrīd tik aktuālās uzņēmējspējas. 
Projekta mērķauditorija ir jaunieši ve-
cumā 15 – 19 gadu. Platformā ir izstrā-
dāti arī uzdevumi svarīgākajām kri-
tiskās domāšanas un dzīves prasmēm 
– paškontrolei, pašvērtējumam, paš-
pārbaudei. Mācību materiāli pieejami 
sešās valodās – latviešu, spāņu, rumā-
ņu, turku, horvātu un angļu valodās, 
jo projekta partneri ir no Rumānijas, 
Horvātijas, Spānijas, Turcijas.

Izglītojošā mācību platforma Mood-
le vidē dod iespēju mācīties mūsdienī-
gi, izmantojot IKT rīkus; kā arī ir laba 
un uzskatāma pieredze, kā katra 
valsts veido uzņēmējprasmes savas 
valsts skolēniem.

Konferencē tika runāts par jaunā-
kajām izglītības nostādnēm un ten-
dencēm Latvijā un Eiropā. «Radošuma 
pils» direktore, trenere, ekonomikas 
un uzņēmējdarbības skolotāja, karje-
ras konsultante Inese Zlaugotne vadī-
ja nodarbību skolotājiem par  skolēnu 
domāšanas un radošuma attīstīšanas 
metodēm.

Skolotāji piedalījās vairākās meis-
tardarbnīcās, kuras vadīja Inta Krievi-
ņa un Guntra Gaidlazda (Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas skolotājas), Aija 

Vanaga (uzņēmēja, starptautisku iz-
glītības projektu vadītāja), Anda Spro-
ģe (AS «Latvijas valsts meži» skolu 
programmu koordinatore) un prof. 
Lūcija Rutka no Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskolas RISEBA.

Konferences laikā izglītojošas lekci-
jas – nodarbības vidusskolēniem vadī-
ja augstskolas RISEBA pasniedzēji Lū-
cija Rutka, Ieva Brence un Ieva Mačane 
par skolēnu karjeras izglītības tēmām: 
kāds ir ceļš uz panākumiem, ko darba 
devējs gaida no darbinieka un kādas 
ir karjeras iespējas, mācoties augst-
skolā. Par bioekonomikas jautāju-
miem ar skolēniem runāja «Mamma-
daba» pārstāve Renāte Ribaka.

Mūsu projekta rezultāts, mācību 
materiāli un labās prakses piemēri, 
varētu būt kā laba motivācija citām 
skolām meklēt inovatīvus risinājumus 
un jaunas ierosmes projektiem, kā arī 
lai attīstītu dažādas prasmes, iema-
ņas, piemēram, komunikāciju, saskar-
smi un paaugstinātu pašapziņu, kas ir 
būtiskas mūžizglītības kontekstā.

14.decembrī, svētku gaidīšanas lai-
kā, notika arī Ziemassvētku tirdziņš. 
Šoreiz tirgotāji pircējus sagaidīja skolas 
sporta hallē.  Tirdziņā bija 19 skolēnu  
tirdzniecības stendi, kuros varēja iegā-
dāties gan gardas piparkūkas, kēksi-
ņus, vafeles, gan sveces un kazas piena 
ziepes, zīda šalles, ķermeņa un sejas 
skrubjus, lūpu balzāmus  un  rotaslie-
tas, izstrādājumus no koka. Pirmo 
praktisko pieredzi uzņēmējdarbībā  ie-
guva arī septiņi skolēnu mācību uzņē-
mumi, kuri dibināti šajā mācību gadā.

 Tirdziņā piedalījās arī tirgotāji no 
pilsētas, piemēram, savs piedāvājums 
bija  biedrībai «Kastanis»  un basketbo-
listiem. Pasākuma piedāvājumu papil-
dināja iespēja pārbaudīt savus spēkus 
uz klinšu sienas. Tirdziņā neizpalika 
arī muzikāls baudījums, par to parūpē-
jas  ansamblis un  ģimnāzijas jauktais 
koris, ar raitu dejas soli uzstājās  kolek-
tīvi «Vendīgs» un «Vainadziņš».

Paldies projektā iesaistītajiem sko-
lotājiem, konferences dalībniekiem un 
mācībspēkiem, Ziemassvētku tirdziņa 
dalībniekiem! Šajā Ziemassvētku gai-
dīšanas laikā skolotājiem bija iespēja 
ieklausīties, padomāt, pārdomāt, ko 
un kā es daru savā ikdienas darbā, ko 
varu darīt labāk. z

Skola – atspēriena punkts dzīvei
Teksts: D.Langenfelde, projekta 
koordinatore, G.Gaidlazda. ekonomikas 
skolotāja
Foto: Dace Pūce

12.klases skolnieki konferences laikā piedalījās izglītojošās lekcijās-
nodarbībās vidusskolēniem par karjeras izglītības tēmām

Viens no 19 Ziemassvētku tirdziņa tirdzniecības stendiem, kurā varēja 
iegādāties rotaslietas, siltas zeķes, cimdus un cepures

Gada nogalē Valkas novada domes remontbrigāde veica dzīvokļu telpu 
pielāgošanu un remontu personai ar īpašām vajadzībām Kārķu pagas-

tā, izbūvējot uzbrauktuvi, dzīvojamās telpas ar grīdu vienā līmenī, nomainot 
logus, santehniku un izveidojot atbilstošas mazgāšanas telpas.

Pēc nelaimes gadījuma 15 gadu atpakaļ, personai būs iespēja paša spēkiem 
izkļūt no dzīves vietas un apmeklēt vietējos pasākumus. Pateicamies par rado-
šumu un perfektu darbu Valdim Remicānam, Raivim Ogstam un Vitālijam 
Dubrovskim. Jaunā mitekļa iedzīvotājam Aleksandram Aršānovam projekta 
«Labais vairo labo Kārķos» dalībnieki dāvināja īpaši sarūpētu sālsmaizi – dār-
zeņu konservus un citus labumus.  z

Labais vairo labo
Teksts: Pēteris Pētersons, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs

Remontbrigāde rūpīgi veic darbus, lai Aleksandrs varētu ērti dzīvot un integrēties sa-
biedrībā
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«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4030 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

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.11.2017. līdz 
15.12.2017. reģistrēti 4 

dzimušie: 3 meitenītes – 
Santa Elana, Luīze Ērika 

un Lindsija un 1 zēns – 
Aleksandrs.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Aizvadīti 
mūžībā
Valkas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.11.2017. līdz 
15.12.2017. reģistrēti 

mirušie:
 Aldis Akmentiņš (1973.), 
Astrīda Eglīte (1936.), Kon-
stantins Kozačuks (1947.), 
Jānis Mežeckis (1962.), Iri-
na Romaņuka (1962.), Ga-
ļina Rusmane (1940.), Vi-
tauts Tenteris (1964.), Irēna 
Tormi (1950.), Ingrīda Zūpe 
(1956.). 

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem –

Valkas novada dome

Cienījamie lasītāji!
Turpmāk, īstenojot Fizisko per-

sonu datu aizsardzības likuma 
prasības, Valkas novada pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā «Val-
kas Novada Vēstis» vairs netiks 
publicēti ikmēneša jubilāru sa-
raksti!

Klauns Miks aicina uz 
Ziemassvētku Brīnumu 

Cirka izrādi Valkas pilsētas kul-
tūras namā 22.decembrī plkst. 
19.00! Vislabākie Ziemassvētku 
piedzīvojumi ir iespējami tikai 
kopā ar CIRKU!

Tas ir forši! Cirka brīnumi 
un pārvērtības! Klauns nolēmis 
pārvērsties par Ziemassvētku 
Vecīti!

Arī tā reizēm gadās, jo svētku 
pasākumu grafiks ir tik blīvs, ka 
īstais Ziemassvētku Vecītis aicina 
rūķus un klaunus sev palīgos. Sev 
palīgos viņš aicina arī Latvijas 
bērniem vismīļāko klaunu Miku! 
Protams, Klauns Miks palīdzēs 
Ziemassvētku Vecītim un darīs 
visu, kas viņa spēkos, lai bērniem 
būtu pa īstam jautri!

Kopā ar Klaunu Miku svētku 
brīnumus radīt sapulcējušies arī 
īsti un slaveni cirka mākslinieki 
– žonglieri, akrobāti, vingrotāji, 
ekvilibristi, skoloti sunīši un, pro-
tams, burvju pārvērtību meistari! 
Viņi ir īpaši atgriezušies Latvijā 
no garajām viesizrāžu turnejām 
dažādās ārvalstīs, lai piedalītos 
Klauna Mika Ziemassvētku brī-
numu izrādē.

Tas, kurš uz izrādi atnesīs vis-

skaistāko cirka tematikai veltīto 
zīmējumu, saņems Klauna Mika 
sarūpētu dāvaniņu!

Pēc izrādes – bezmaksas foto-
grafēšanās ar Klaunu Miku 
un, kas zina, varbūt arī ar pašu 
Ziemassvētku Vecīti!

Izrādes garums – 2 stundas ar 
starpbrīdi.

Izrādes valoda – latviešu.
Biļetes: 6; 8; 10; 12 eiro, bērniem 

no 3 līdz 5 gadu vecumam, ne-
aizņemot atsevišķu sēdvietu – 
EUR 1,50.

UZMANĪBU! Maksas ieeja 
bērniem līdz 12 gadu vecum-
am ar atsevišķu sēdvietu, bet 
pieaugušo pavadībā – ar atlaidi 
līdz 50% (bet ne lētāk kā 5 eiro)! 
Biļete ar atlaidi derīga kopā ar 
vecumu apliecinošu dokumen-
tu.

Biļetes ar šo īpašo atlaidi 
ir nopērkamas, sazinoties ar 
pasākuma rīkotāju pa tālruni 
29226701 un rakstot uz cirkss@
gmail.com. Biļetes ar atlai-
di izrādes dienā vairs nebūs 
nopērkamas!

Biļetes nopērkamas Valkas pil-
sētas kultūras namā, Biļešu Pa-
radīzes tirdzniecības vietās un 
www.bilesuparadize.lv. z

Klauns Miks aicina uz Ziemassvētku 
Brīnumu Cirka izrādi

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece
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•	 22.decembrī	plkst.	18.00 Kārķu 
pamatskolas Ziemassvētku pasā-
kums «Brīnumu gaidot» tautas 
namā.
•	 23.decembrī	 plkst.	 20.00 paš-
darbības kolektīvu pasākums 
«Ziemassvētku jampadracis» tau-
tas namā.
•	 25.decembrī	 plkst.	 18.00 Zie-
massvētku koncerts Kārķu baznī-
cā.
•	 1.janvārī	plkst.	00.30	 Jaungada 
balle tautas namā.
•	 6.janvārī	plkst.	18.00	 Jaungada 
karnevāls bērniem un skolēniem 
kopā ar vecākiem.
•	 12.janvārī biedrības «Ugunspu-
ķe» pasākums.
•	 19.janvārī Barikāžu  atceres pa-
sākums.

•	 No	2017.gada	25.novembra	līdz	
2018.gada	6.janvārim Andra Vēža 
(Latvija) un Kristinas Ancutaites 
(Lietuva) darbu izstāde «Pāreja».
•	 No	10.janvāra	līdz	10.februārim	
izstāde «Latvijas Sarkanam Krus-
tam – 100».	Izstādes	atklāšana	10.
janvārī	plkst.	16.00.

Muzeja darba laiks: 
pirmdienās – piektdienās plkst. 
10:00 – 17:00; 
sestdienās plkst. 10:00 – 16:00.

Darba laiks gadu mijā:
23.12. 2017. – plkst. 10:00 – 15:00
24.	–	26.	12.	2017.	–	slēgts
30.12. 2017. – plkst. 10:00 – 15:00
31.12.	2017.	–	slēgts
01.01.2018.		–	slēgts

Ieejas maksa izstādē: 0,75 €; pen-
sionāriem, studentiem, skolēniem 
0,30; Valkas novada skolēniem ie-
eja bez maksas.

•	 22.decembrī	plkst.	 19.00	 lielajā 
zālē Ziemassvētku Brīnumu Cirka 
izrāde. Biļetes - www.bilesupa-
radize.lv, Valkas pilsētas kultūras 
namā un Biļešu paradīzes kasēs. 
Biļešu cenas: 6 līdz 12 eiro, bēr-
niem no 3 līdz 5 gadiem klēpī – 
1,50 eiro.
•	 27.decembrī	 plkst.	 18.00	 lielajā 
zālē Ziemassvētku pasākums bēr-
niem. Ieeja - brīva.
•	 31.decembrī	 	 no	 plkst.	 23.30	
līdz	01.00	2018.gada	1.janvārī Lu-
gažu laukumā – Jaunā gada sagai-
dīšana.
•	 2018.gada	6.janvārī	plkst.	14.00	
mazajā zālē biedrība «Valkas dāmu 
klubs» aicina uz Gaismas pēcpus-
dienu. Ieeja – brīva.
•	 15.janvārī	 no	 plkst.10.00	 līdz	
13.00 lielajā zālē Donoru diena.
•	 27.janvārī	plkst.17.00 lielajā zālē 
pasākums «Sporta laureāts».

LASĪTĀJUIEVĒRĪBAI!
Varbūtgadījumi,kadpasākumu
noriseslaikunepieciešamsmainīt.
Sekojietinformācijaiwww.valka.lv
vaiinteresējietiespiepasākuma

rīkotājiem!

Zvārtavaspagastā

Vijciemapagastā

•	 22.decembrī	plkst.	20.00	Mierkalna tautas namā Zvārtavas pagasta 
amatierkolektīvu Ziemassvētku koncerts.
•	 26.decembrī	plkst.	11.00	Mierkalna tautas namā Ziemassvētku vecī-
ša sagaidīšanas pasākums.

Valkas	pagasta	Saieta	namā	
«Lugažu	muiža»

•	 3.janvārī plkst. 13.00 pensionāru 
pēcpusdiena «Jauno gadu iesā-
kot...». Pasākumā uzstāsies Valkas 
senioru kluba «Zelta rudens» deju 
kopa un amatierteātru trupa, kā 
arī senioru vokālais ansamblis 
«Romaški». Uz pasākumu aicināti 
visi Valkas pagasta pensionāri. Ie-
eja bezmaksas!

Valkas	pagasta	Sēļu	bibliotēkā
•	 No	2.	līdz	22.janvārim Literatū-
ras izstāde «...gandrīz viss par 
Blaumani».
•	 No	2.	līdz	31.janvārim bērniem 
«Ziemas pasakas».
•	 No	25.	janvāra	līdz	1.februārim 
literatūras izstāde «Vladimiram 
Visockim – 80».
•	 Līdz	 20.janvārim bibliotēkas 
1.stāvā Jāņa Brīmaņa zīmējumu iz-
stāde; Lasītavā – Valkas Mākslas 
skolas studijas darbu izstāde.

Valkas	pagasta	Lugažu	bibliotēkā
•	 No	2.	līdz	31.janvārim skatāma 
izstāde «Mans zelts ir mana tauta, 
mans gods ir viņas gods.» Rūdol-
fam Blaumanim – 150.
•	 20.janvārī 1991.gada barikāžu 
aizstāvju atceres diena. 

Valkaspagastā

•	 9.janvārī	 plkst.	 9.30 Vijciema 
tautas namā jaunākās latviešu ani-
mācijas filmas: «Bize un neguļa», 
«Mūsu ome rullē».
•	 11.janvārī	plkst.	18.00 Vijciema 
tautas namā Skaistuma skolas un 
veselīga dzīvesveida nodarbība.
•	 12.janvārī	 plkst.	 19.00 Vijcie-
ma tautas namā Valkas pagasta 
amatierteātra «Rūdis» viesizrāde, 
Neiburga «Stum stum», režisore 
E.Smane.
•	 20.janvārī	plkst.	20.59 Vijciema 
tautas namā Detektīvu aģentūras 
«007» pasākums SLEPENSAIETS 
«SPIEGU SESTDIENA» (JAUNIE-
ŠIEM un visiem, kas savu «es» grib 
pārbaudīt ekstrēmās situācijās). 
Parole: izsauc kobra 11. Jāierodas 
– ar brillēm, neuzkrītoši, labi mas-
kētiem, neatstājot pirkstu nospie-
dumus. Vakara norise – slepena. 
Līdzi jāņem groziņš (bet slepeni). 
Ieeja – bez ieročiem, briljanti nav 
obligāti.
•	 No	23.janvāra	līdz	21.februārim 
Vijciema tautas namā TLMS «Sau-
līte» izstāde.
•	 24.janvārī	plkst.	10.00 Vijciema 
tautas namā Vijciema pamatskolas 
teātra pulciņa izrādes Grīva «Trīs 
laimīgi zaķi», O.Renna, M.Renns, 
I.Flīgare «Pelle Bezastis uzsāk sko-
las gaitas», režisore G.Dudele. 

Novadpētniecības	stendā:
•	 No	1.decembra	līdz	31.janvārim 
izstāde «Viena novada valodas ba-
gātās tīnes: Ērģemes izloksnes vārd-
nīca» – veltījums Valkas novadnie-
ču, valodnieču Elgas Kagaines un 

Silvijas Raģes nozīmīgajam dar-
bam.
IZSTĀDES	Pieaugušo	lasītāju	

apkalpošanas	nodaļā
•	 Līdz	29.decembrim izstāde «No 
dzintara līdz eiro»: Latvijas terito-
rijā izmantotie maksāšanas līdzek-
ļi. Alvila Dūdiņa privātā kolekcija.
•	 No	 2.	 līdz	 31.janvārim izstāde 
«Latvijas dievnami»: Vivantas Vol-
kovas fotostāsti par sakrālajām 
celtnēm Latvijā.
•	 No	 2.līdz	 31.janvārim literatū-
ras izstāde «Es gribu tās visas izla-
sīt: Neparasti stāsti, īpaši autori 
latviešu literatūrā.
PASĀKUMI	Pieaugušo	lasītāju	

apkalpošanas	nodaļā
•	 No	4.	līdz	29.decembrim «IZAI-
CINĀJUMS 2018 Valkas bibliotēkā 
«Lasi oriģinālvalodā!» – Nāc un iz-
vēlies grāmatu svešvalodā: 35 grā-
matas 12 valodās» (Lasīšanas ter-
miņš 1 gads).
•	 26.janvārī	 plkst.	 17.00 «Ceļo-
jums pa Latvijas dievnamiem» tik-
šanās ar grāmatas «Latvijas diev-
nami» autori Vivantu Volkovu.
JAUNĀKĀS	GRĀMATAS	Pieau-
gušo	lasītāju	apkalpošanas	nodaļā
•	 No	 22.	 līdz	 25.janvārim Jauno 
grāmatu dienas. (Grāmatu izsnieg-
šana 26.janvārī.)

Bērnu	literatūras	nodaļā
•	 29.decembrī	 plkst.	 12.00 pasā-
kums bērniem «Čaklāko lasītāju 
sumināšana» (ieeja ar ielūgu-
miem).
•	 20.janvārī	 plkst.	 11.00	 -	 12.00 
pasākums pirmsskolas un sākum-
skolas bērniem «Bērnu rīts».

•	 19.janvārī	 plkst.	 19.00 Turnas 
tautas namā Valkas novada paš-
darbnieku atpūtas vakars «Satik-
šanās prieks – 4» kopā ar grupu 
«Tandēms trijatā».
•	 20.janvārī	 plkst.	 18.00 Turnas 
tautas namā Ērģemes pagasta gal-
da spēļu čempionāta 4.kārta.
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