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K ārķos lust īg i sv inēs
simtgades za ļu mba l li

Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

imts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas – 11.augustā visā Latvijā un pasaulē pāri
pakalniem, jūru un upju krastos, pilsdrupu estrādēs, parkos un pļavās tiks rīkota Zaļumballe lauku kapelu, orķestru muzikantu, ziņģētāju vai tautas mūzikas ansambļu
pavadībā, informē Latvijas Kultūras ministrija.
Lustīga zaļumballe būs arī Kārķos, Dabas koncertzālē. Pasākuma programma ir krāšņa un atpūsties varēs
ikviens.
11.augustā no plkst. 19.00 spēlēs pūtēju orķestris no
Igaunijas, kā pavadījumā Kārķu dejotāji izrādīs savus
jaunos tērpus.
Zaļumballē muzicēs vietējie kārķēnieši – grupa «SAVĒJIE», kuras repertuārā ir gan šlāgermūzika, gan ziņģes, gan arī «roķīgas» dziesmas.
Uzstāsies arī kapela «SENĀS SKAŅĀS», kuri par sevi
stāsta tā: «Lai mūzikas instrumenti (akordeons un cītara) nestāvētu dīkā, 2017.gada rudenī Biruta Kalniņa un
Inta Engere, šķirstot senās dziesmu klades atcerējās melodijas, kuras skan no paaudzes uz paaudzi».
Spēlēs arī novadā iecienītā kapela «VECIE TURNAVIEŠI», kas Izpilda dziesmas,
kas latviešu senākai paaudzei
vēsturisko gadu gaitā ir kļuvušas mīļas kā ziņģes.
Būs arī īpašs muzikāls pārsteigums, kaut kas negaidīts,
kas radies speciāli Zaļumballei, ko radījuši novada pašvaldības darbinieki.
Pasākuma īpašais viesis
būs grupa «VECIE DRAUGI».
«Vecie Draugi» ir ballīšu
un kāzu kapela, kas virtuozi
un eleganti spēlē vecos, labos
zaļumballes gabalus – no «Jezupa» un «Čiepiņas» līdz «Vijolniekam», «Pīlādžkokam»
un «Krizantēmām». Kad Ivara vijole raud par visskaistāko meiteni, ko «ņemšu pie
sevis un dzīvosim mūžu laimīgi», Gunta akordeons un
baritons stāsta par brīvo meža
meitu Čiepiņu, Anša klarnete
pievieno virtuozas pasāžas,
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veiciens!
Šī vasara padevusies īpaši karsta, un to
varam izbaudīt no sirds!
Šajā numurā, kā ierasts, informācija
par aktualitātēm novadā un domes
ziņas.
Ļoti patīkams jaunums ir jaunā
Valkas novada domes iniciatīva – zīme
«Ražots Valkā», lai veicinātu vietējo
ražojumu pirkšanu, un, līdz ar to, arī
vietējās ekonomikas attīstību.
Iespējams, veikalā jau esat pamanījuši
zīmi «Ražots Valkā» ar uzrakstu vēl
trīs valodās – igauņu, krievu un angļu,
lai pievērstu uzmanību šeit ražotajiem
produktiem un precēm.
Pakāpeniski dome uzrunās arī citus
veikalus, tā rosinot vietējos ražotājus
domāt, kas ir tie produkti, ko varam
piedāvāt viesiem. Veikalu īpašnieki,
tirgotāji šo jauno preču zīmi var dabūt
vēršoties domes sekretariātā, Beverīnas
ielā 3.
Lai mums visiem skaista vasara!

Zane Brūvere - Kvēpa
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Augusta sākumā
kameransamblis «Livonia»
sniegs koncertu Valkā
Teksts: Dace Pūce, Valkas novada
domes Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu speciāliste

S

estdien, 4.augustā plkst.
16.30 Valkas – Lugažu ev.
lut. baznīcā notiks Ziemeļlatvijas kameransambļa «Livonia»
koncerts.
Šī ir kļuvusi par skaistu tradīciju
augusta sākumā sniegt koncertu
Valkā. Šogad repertuārs aptvers
skaņdarbus no 16. līdz 21.gadsimtam, klausītājus priecēs soliste
Marta Kaņepe (soprāns).
Ieeja bez maksas.

Ziemeļlatvijas kameransamblis
ir profesionāls mūzikas kolektīvs,
kuru dibinājusi Valkas pilsētas
dome sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. Orķestra
sastāvā ir mūziķi no Latvijas Nacionālās operas simfoniskā orķestra pūšaminstrumentu grupām –
Elīna Kuduma (oboja), Miks Vilsons (flauta), Andris Ādamsons
(mežrags) un Intars Grīnbergs (fagots), kā arī kamerorķestra vadītājs Valdis Drulle (klarnete).
Pasākumu
atbalsta:
SIA
«Akords-3», biedrība «Atbalsts
Valkai». z

Alda basģitāra dimdina par noziedošām asterēm un ziliem viršiem un Juris šim muzikālajam virumam pieber
bungu piparus, vienaldzīgo gluži vienkārši nav.
Kapela «Vecie Draugi» dibināta 1982.gadā, aktīvi darbojās līdz deviņdesmito gadu vidum, kopā ar «bet bet»
plūcot laurus Mikrofona aptaujā. «Vecie draugi» atkal
sanāca kopā uzspēlēt 2017.gadā, lai kopā ar Stokholmas
Spēlmaņiem uzstātos Eiropas Latviešu kongresā. Pēc
tam sekoja Ģikšu danču nakts 2018.gada janvārī un
darbs pie Alfrēda Vintera programmas, lai kopā ar
Stokholmas Spēlmaņiem to celtu priekšā Dziesmusvētkos, Vērmanes dārza kapelu maratonā 6.jūlijā.
«Veco Draugu» vadītājs ir Guntis Urtāns (akordeons,
balss), kopā ar viņu muzicē Ivars Erdmanis (balss, vijole), Ansis Pavasaris (klarnete), Aldis Āboltiņš (bass), Juris Korps (balss, bungas). Iepriekšējos sastāvos muzicējuši arī daudzi citi lieliski muzikanti.
Notiks dažādi konkursi, būs apskatāma izstāde un
citas aktivitātes.
Zaļumballes runasvīrs Jānis Rozītis, bet ēdienus, dzērienus un našķus gādās kafejnīca «Elizabete».
Ieeja bez maksas. z
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Valkas novada zelts

S

veicam zelta pāri – Guntu un Jāni Kārli Zuntes!
Novēlam būt tikpat aizrautīgiem, enerģiskiem un
čakliem, labklājību un veselību!

Aicina pieteikties
bijušos Latvijas Tautas
frontes biedrus
Teksts: Dace Pūce, Valkas novada domes
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

Š

ogad aprit 30 gadi kopš 1988.
gada 7. – 8.oktobrī Rīgā tika
dibināta Latvijas Tautas fronte.
Par godu šim notikumam 4.maija
Deklarācijas klubs un Tautas frontes
muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju organizē konferenci
«Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju.

LTF 30». Konference notiks 8.Oktobrī
Dailes teātrī. 4.maija Deklarācijas
klubs vēlas apzināt bijušos Tautas
frontes biedrus, kas vēlas piedalīties
konferencē.
Valkas novada pašvaldība aicina
atsaukties Valkas novada iedzīvotājus
– bijušos Latvijas Tautas frontes
biedrus, kuri vēlētos piedalīties 8.
oktobra konferencē, līdz 13.augustam, zvanot pa tālruni 64722238,
28337768, vai rakstot uz e-pastu:
dace.puce@valka.lv z

«Bērnības svētki»
Zvārtavas pagastā
Z

Skaistajā dārzā zelta pāri – Guntu un Jāni Kārli Zuntes sveica Valkas
novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa.

vārtavas pagasta Mierkalna
tautas namā 26.augustā plkst.
11.00 norisināsies «Bērnības svētki».
Vecāki tiek aicināti pieteikt savu atvasīti dalībai svētkos līdz 20.augustam. Svinīgajā daļā bērni un to
krustvecāki / kūmas iziet cauri īpašam svētku rituālam: šūpošanās
«bērnības» šūpolēs, pēc kā tiek pasniegta apliecība un pārsteigumu
dāvana. Toties otrajā daļa pasaku
tēli nodarbina un izklaidē bērnus ar

dažādām aktivitātēm un rotaļām,
kurās drīkst piedalīties ikviens
bērns, pat tas kurš nepiedalās svinīgajā daļā. Dalības maksa svētku svinīgajā daļā: bērniem, kas deklarēti
Zvārtavas pagastā – visa pasākuma
programma bez maksas, bērniem,
kas nav deklarēti Zvārtavas pagastā
– dalības maksa 10 eiro.
Pieteikšanās svētkiem līdz 20.augustam: e-pasts: zvartavatn@valka.
lv vai zvanīt pa tālruni 28600566. z

Jāņa Cimzes balvu saņem
skolotāja Liesma Freiberga

Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

2

014.gada 26.jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par
Jāņa Cimzes balvas nodibināšanu. Nolikumā teikts: «Jāņa Cimzes
balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā…» Šogad
balva tiek piešķirta jau piekto reizi.
Balvas piešķiršanas komisija, izskatot izvirzītos pretendentus balvai, nolēma to 2018.gadā piešķirt J.Cimzes Valkas mūzikas skolas Stīgu instrumentu spēles nodaļas vadītājai, skolotājai Liesmai Freibergai.
Skolotāja tiek raksturota ar vārdiem: «Profesionāli meistarīgs pedagogs.
Augstā līmenī noris viņas vadītais mācību audzināšanas darbs, par ko liecina audzēkņu pastāvīgie panākumi.
Skolotājas sagatavotie audzēkņi regulāri gūst atzinību un uzvaras starptautiskajos, valsts un reģiona mēroga jauno mūziķu konkursos.
Pati skolotāja pastāvīgi paaugstina savu pedagoģisko meistarību dažādos kursos, semināros un meistarklasēs.»
Jāņa Cimzes balva pasniedza 11.jūlijā, Novadpētniecības muzejā. Pasākumu kuplināja Līga Priede – dziedātāja, komponiste, mūzikas pedagoģe. z
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Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda
Kraukļa atklāta vēstule Valkas novada iedzīvotājiem

Ļ

oti daudzi cilvēki man jautā
– vai startēšu Saeimas vēlēšanās rudenī? Līdz šim atbildēju –
vēl neesmu izlēmis, bet šāda iespēja ir itin liela. Tagad esmu pieņēmis
galīgo lēmumu. Par tā motivāciju
– šī vēstule. Uzreiz jāteic, ka šis bija
viens no grūtākajiem lēmumiem
manā dzīvē.
Man Latvija nozīmē ārkārtīgi
daudz un, protams, Valkas novads
– arī.
Ļoti sāpīgi uztveru daudzās kļūdas, ko pieļauj, un diemžēl ik pa
laikam arī apzināti veic valdošā
koalīcija.
Kopā ar domubiedriem esmu radījis programmu, kas skaidri pasaka, kādi lēmumi būtu jāpieņem
Latvijā, lai apturētu cilvēku aizbraukšanu un attīstītos ne tikai
Rīga ar tās apkārtni un vēl dažas
teritorijas, bet gan visa valsts. Arī
mazpilsētas un pagasti.
Daudzas Valkas problēmas ir atrisināmas tikai valdības un Saeimas līmenī (medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana Valkā
un arī Valgas iespēju izmantošana
šajā jomā, kopīga sabiedriskā transporta kustība Valkā / Valgā, Valgā
deklarēto Latvijas iedzīvotāju ņemšana vērā budžeta aprēķinā, akcīzes nodokļu politika, Igaunijā aprēķināto pensiju ikgadējās deklarēšanas atcelšana, sākumskolu finansēšanas modeļa maiņa utt.).
Diemžēl arī liela mēroga investī-

cijas bez valdošās koalīcijas atbalsta nav dabūjamas. Visspilgtākais
piemērs – atteikums nodot pašvaldībai Valsts mežu zemi, lai arī
pirms tam 50 miljonu investīciju
projektam atbalstu mutiski bija
paudis gan ministru prezidents,
gan ekonomikas ministrs, gan zemkopības ministrs. 200 jaunas darba
vietas, 2 miljoni nodokļos gadā valstij, 200 000 – novadam – izrādījās
mazāk svarīgi, nekā kāda uzņēmuma akcionāru intereses.
Lielāko daļu Latvijas vadošo politiķu pazīstu personīgi jau daudzus gadus, pārzinu lēmumu pieņemšanas mehānismus, zinu kā tos
ietekmēt, bet to nevaru izmantot, ja
pārstāvu opozīcijas partiju.
Socioloģija parādīja, ka esmu
Latvijas Reģionu apvienības otrais
atpazīstamākais politiķis (aiz ekspremjera Guntara Krasta).
Viss augšminētais un domu
biedru pamudinājumi lika nopietni apsvērt kandidēšanu Saeimas
vēlēšanās, kur man tika piedāvāts
1.kārtas numurs Vidzemes vēlēšanu apgabala sarakstā.
Otrā svaru kausā bija Valkas novads, kura attīstībā esmu ieguldījis
milzums pūļu, enerģijas, ideju.
Kurā man ir lieliska domubiedru
komanda, kur man un manai ģimenei ļoti patīk dzīvot.
Pēdējos gados ir izdevies apturēt
novada lejupslīdi. Ir pozitīvas iestrādes un pirmie rezultāti visās

jomās. Tēlaini izsakoties, izaugsmes stādiņš sāk dzīt pirmās lapiņas. Bet, lai tas dotu augļus – vēl
daudz jākopj, jāsargā, jālaista un
jāpieskata. Vai tas pilnvērtīgi izdarāms, atrodoties Rīgā? Izdomājos
krustu šķērsu un diemžēl biju
spiests atbildēt pats sev – nē.
Tas arī bija izšķiroši lēmuma pieņemšanā. Es Saeimas vēlēšanās nestartēšu un turpināšu vadīt Valkas
pašvaldību! Te vēl ļoti daudz darā-

mā un vismaz pašlaik es neredzu cilvēku deputātu vidū, kurš varētu un
gribētu pilnvērtīgi mani aizstāt (spētu Unda Ozoliņa, bet viņas darbs
Tartu ir pārāk interesants un arī materiāli daudz augstāk novērtēts).
Protams, vēlēšanu kampaņā atbalstīšu savu politisko organizāciju, jo tās sekmīgs rezultāts ir ļoti
svarīgs Valkas novadam.
Vents Armands Krauklis

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina
iedzīvotājus neplānot aktivitātes mežos
emot vērā sauso laiku un mežu dienests ir izsludinājis dedzināšanu, kas, radot dūmus, var kam vējam, tas neuzliesmotu no jauugunsbīstamību mežos Valsts ugunsnedrošo periodu, kas nozī- maldināt uguns novērošanas darba na. Visērtāk ir paņemt līdzi pudeli ar
Ņ
veicējus.
ugunsdzēsības un glābšanas die- mē, ka iedzīvotājiem ir aizliegts:
ūdeni, ko uzliet uz ugunskura pirms

nests aicina iedzīvotājus šobrīd neplānot aktivitātes mežos, jo pat neliela dzirkstele var izraisīt lielu
nelaimi.

Ņemot vērā plašo meža ugunsgrēku Talsu novadā, iespējams, apkārtējo novadu iedzīvotāji, novēros piedūmojumu vai sajutīs deguma smaku.
Tomēr gadījumos, kad cilvēki nav
pārliecināti, ka redzamie dūmi ir
saistīti ar meža ugunsgrēku Valdgales pagastā, aicinām zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu
numuru 112!
VUGD atgādina, ka mežu ugunsgrēki ir ļoti neprognozējami un bīstami – to apliecina arī šis ugunsgrēks, tādēļ atgādinām iedzīvotājiem
netuvoties ugunsgrēka vietai un arī
neplānot pastaigas vai, piemēram,
ogošanu un sēņošanu apkārtējos mežos, kur jūtams piedūmojums, kā arī
gadījumā, ja tas jūtams māju apkārtnē, aizvērt logus un durvis.
Kā arī, VUGD atgādina, ka šobrīd,
kad ir ilgstošs sausums, iedzīvotājiem nevajadzētu aizmirst par
ugunsdrošību – uzmanīgi apieties
ar uguni, lai neizraisītu ugunsgrēkus. Gadījumā, ja iedzīvotāji pamana, ka ir izcēlies ugunsgrēks, aicinām nekavējoties zvanīt uz tālruņa
numuru 112!
Ja esat ieplānojuši pastaigu vai
atpūtu mežā, atcerieties, ka Valsts

• kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas,
kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad
uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
• nomest mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un
citus priekšmetus;
• veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas
nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
• medībās un šaušanas nodarbībās
mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli
uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai
nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes
sistēmu;
• bez saskaņošanas ar Valsts meža
dienesta mežniecību veikt jebkuru

VUGD ATGĀDINA:
Pirms iekurināt ugunskuru, pārliecinieties, vai Jūsu pašvaldības
saistošie noteikumi atļauj kurināt
ugunskuru, vai arī tas ir aizliegts un
par to pienākas bargs sods. Vietās,
kur atļauts kurināt ugunskurus, jāizvēlas tāda vieta, kur tuvumā nav
sausa zāle vai koki un viegli uzliesmojoši priekšmeti, kas var aizdegties. Ugunskura vietu sagatavo, aprokot apkārt zemi vai apliekot akmeņus, lai tā būtu ierobežota. Pirms
došanās prom jāatceras, ka ugunskurs ir jānodzēš, lai, uzpūšot stiprā-

došanās prom. Nededziniet plastmasas izstrādājumus un riepas, jo tie
sadegot rada indīgus dūmus un apkārtējie var saindēties ar degšanas
produktiem.
Ja tomēr notikusi nelaime un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, zvaniet uz 112. Nepaļaujieties uz to, ka kāds noteikti jau ir
izsaucis glābējus, piezvaniet arī
pats, jo diemžēl VUGD pieredzē ir
gadījumi, kad izmisīgi tiek gaidīta
glābēju palīdzība, bet tas ir veltīgi,
jo neviens no aculieciniekiem nav
piezvanījis uz 112. z
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Paldies Dziesmu un Deju
svētku tradīciju kopējiem!

Kārķēnieši saka paldies!

D

ziesmu un Deju svētki mūs visus uzlādēja ar milzīgu gaišas
enerģijas devu. Prieks, ka svētkos bija pārstāvēta gan Valka, gan
Valkas, Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagasti. Īpaši uzteicami
kārķēnieši, kas sev un citiem parādīja, ka arī nelielā pagastā var būt divi
lieliski deju kolektīvi.
Paldies visiem dalībniekiem:
Novada sieviešu korim «Ziemeļstīga», Valkas senioru korim «Dziesmu rota»,
Tautas lietišķās mākslas studijai «Saulīte», Ērģemes pagasta Turnas aušanas
pulciņam, Vijciema pagasta amatierteātrim «Čiekurs», Valkas pagasta Saieta
nama «Lugažu muiža» amatierteātrim «Rūdis», Kārķu pagasta senioru deju
kolektīvam «Lustiņdancis», Kārķu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam
«Medneši», Valkas bērnu un jauniešu centra «Mice» jauniešu deju kolektīvam
«Vendīgs», Valkas pagasta saieta nama «Lugažu muiža» vidējās paaudzes deju
kolektīvam «Spriņģi», Valkas tautas mūzikas kapelai «Sudmaliņas», Valkas
tautas mūzikas kapelai «Vecie turnavieši», Valkas folkloras deju kopai
«Sudmaliņas», Valkas pagasta Saieta nama «Lugažu muiža» jauktajam
vokālajam ansamblim «Atbalss», Valkas vīru vokālajam ansamblim «Lai skan»,
Zvārtavas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim.
Paldies vadītājiem:
Karīnai Pundzjus, Lolitai Mednei, Inesei Niklavičai, Tatjanai Tīrumai,
Aivaram Trēziņam, Valdim Šaicānam, Evijai Smanei, Inesei Pētersonei, Līvijai
Kreilei, Evijai Strazdai, Inetai Zutei, Vinetai Skutānei, Mairai Šakai, Tijai
Bērtiņai, Aldim Ozolam, Skaidrai Smelterei, Dagnijai Pakalnei, bez kuru
entuziasma un sirdsdegsmes tas nebūtu iespējams.
Paldies Līgai Lānei, kura turēja roku uz Dziesmu svētku pulsa gan visu
sagatavošanās ciklu, gan pašos svētkos.
Paldies viņas palīgiem – Rolandam Rastakam, Kristīnei Ganiņai, Aldim
Ozolam, fotogrāfei Tatjanai Veselovai, Rominai Meļņikai un brīvprātīgajiem –
Elvim Šelevskim, Igoram Matvejevam, Kristapam Gulbim, Elvim Ābelem,
Ērikam Zirnim, Kristiānam Bomim, Edgaram Baugam, Ričardam Lapiņam,
Ronaldam Guoģim, Aleksim Buiko, Gvido Gendrjukam, Kļāvam Kārkliņam,
Renāram Červidam.
Paldies kultūras darbiniekiem:
Mārim Žigatam, Līgai Pandalonei, Dace Piečei, Evijai Zemei, Līgai Kramai,
Vitai Bērziņai, Zanei Mīļai.
Paldies šoferiem:
Dairim Studentam, Guntaram Krastiņam, Viktoram Zaičenko, Mihailam
Demidočkinam, Andim Paulsonam, Jurim Kalniņam, Igoram Korčinskim,
Jānim Rozītim, Aināram Rībelim, Armandam Lācim, Imantam Celmiņam,
Raitim Sviķim, Arnim Ārgalim.
Paldies policistiem:
Ikaram Bērziņam un Andrim Bratčikovam.
Paldies visiem, kas iesaistījās svētku veidošanā un svinēšanā!

Valkas novada domes vārdā Vents Armands Krauklis. z

A

izritējuši XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Ar pozitīvām emocijām no tiem atgriezās arī Kārķu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Medneši» Inetas Zutes vadībā un senioru deju kolektīvs
«Lustiņdancis» Evijas Strazdas vadībā. Dalībnieki izsaka pateicību Valkas novada domei par atbalstu dalībai šajos svētkos, par iespēju izjust to latviskās
kopības sajūtu, ko dod dziesma un deja. Brīvajos brīžos starp mēģinājumiem
Daugavas stadionā dejotāji izmantoja iespēju paplašināt savu redzesloku – apmeklēja Rīgas Motormuzeju, Nacionālo bibliotēku, Brīvdabas muzeju, Dzelzceļa muzeju, pasākumus Vērmaņdārzā.
Dejotāji pateicas kultūras pasākumu organizatorei Līgai Lānei, šoferīšiem –
Guntaram Krastiņam un Dairim Studentam. Uz šiem svētkiem kārķēnieši devās jaunajos tautas tērpos, kuru audeklos atspoguļojas Kārķu dabas nokrāsas.
Par radošumu tērpu jaunradē paldies Inesei Pētersonei, Dacei Piečei, Mārītei
Kalniņai. Audējas Līvijas Kreiles un IU «Skroders» šuvēju prasmīgo roku darinātajos tērpos dejotāji saņēma labus vārdus no citiem svētku dalībniekiem
un jutās piederīgi savam pagastam. Tērpi tika darināti, realizējot projektu
«Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem» LEADER programmā. Pilnus tērpu komplektus dejotāji demonstrēs Latvijas
Simtgades Zaļumballes pasākumā Kārķu Dabas koncertzālē 11.augustā.
Deju kolektīvu «Medneši» un «Lustiņdancis» dejotāji z

VALGAS TUKSNEŠA SKRĒJIENS

VALGAS TUKSNEŠA SKRĒJIENS
11.augustā plkst. 13.00 Vilaski krosa trasē Valgas apriņķī. Trases koordinātes: 57°50’15.0” N 26°10’32.5”E:
tikai bezgalīga smilts un dedzinošās
slāpes – visskarbākā trase Dienvidigaunijā.
Autobuss uz starta vietu atiet
plkst. 11.30 no Valgas sporta halles
(J.Kuperjanovi 36) – iepriekš reģistrētiem; pēc apbalvošanas, iespējams
tikt arī atpakaļ.
Vecuma grupas un distances:
• 18 g. un vecāki (dz. 2000. g un vecāki) – 8 km
• 10 – 17 g. (dz. 2008. – 2001.g.) – 4
km
• 40 – 49 g. (dz. 1978. – 1969.g.) – 4
km
• 50 – 59 g. (dz. 1968. –1959.g.) – 4
km
• 60 g. un vecāki (dz. 1958.g un agrāk) – 4 km
• nūjotāji – 4 km
Pieteikšanās www.valgasport.ee vai

sacensību dienā uz vietas no plkst.
11.00 līdz 12.30.
Trase: lielākā daļa no trases ir uzklāta ar biezu smilts slāni un ir samērā grūti veicama, ir jārēķinās ar
manāmi lielāku grūtības līmeni
nekā parasti.
Dalības maksa: iepriekšēja pieteikšanās līdz 3.augustam – 10 €, nūjotājiem – 5 €, uz vietas – 15 €, nūjotājiem – 10 €. Līdz 17 gadu vecumam
bez maksas.
Apbalvošana: 8 km distancē vīrieši un sievietes, absolūtajā vērtējumā
I vieta – 200 €, II vieta 150 €, III vieta
– 100 €. 4 km distancē vecuma grupu
trīs labākie – kausi un balvas.
Rīko: Valga Sport, Valga Motoklubi, Valgas apriņka Sporta Asociācija,
Valgas pagasta dome.
Papildu informācija: Meelis Kattai
+372 5347 8170, meelis@valgasport.
ee vai www.valgasport.ee z
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Projekta «Veselības veicināšanas un slimību prof ilakses
pasākumi Valkas novadā» aktivitātes augustā
Teksts: Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

E

iropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā» (id.Nr.9.2.4.2./16/
I/035) ietvaros 2018.gada augusta
mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:
• otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 9.00 līdz 10.00 Valkā Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā Semināra ielā 23 notiek
pasākumu cikls «Vingrošana senioriem 2017. – 2019.gadā»;
• 24.augustā plkst. 15.00 Valkā
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā Semināra ielā 23 2.stāvā
aicināti visi interesenti uz kārtējo
praktisku, izglītojošu nodarbību
par ekonomiska, veselīga uztura
tēmu pasākumu ciklā «Praktiskas,
izglītojošas nodarbības par ekono-

miska, veselīga uztura tēmu 2017.
– 2019.gadā»:
•.no 21. līdz 23.augustam Veselības nedēļa – 2018 Pasākuma ietvaros ikvienam novada iedzīvotājam tiek dota iespēja bez maksas
pārbaudīt savu veselības stāvokli
pie medicīnas speciālista: nosvērties, nomērīties un noteikt ķermeņa masas indeksu (ĶMI), izmērīt
asinsspiedienu un pulsu, noteikt
cukura līmeni asinīs, izmērīt holesterīnu, pārbaudīt uz B hepatītu
un C hepatītu, piedāvājums būs arī
uz HIV (specifisko mērījumu skaits
ir ierobežots, ņemot vērā ES fonda
projekta budžetu), saņemt medicīnas personāla īsu konsultāciju par
iegūtajiem rādījumiem, kā arī par
tālāko nepieciešamo rīcību.
Pasākuma norises vietas:

Nodota renovētā
daudzdzīvokļu māja
Merķeļa ielā 13 A
Teksts: Dace Pūce, Valkas novada domes Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
speciāliste

P

pās «Luturskolā» no 12.00 līdz
21.augustā
VALKĀ, biedrības «Latvijas Sar- 16.00.
kanais Krusts» telpās Semināra
•.sākot ar 27.augustu pirmdienās
ielā 23 no plkst. 10.00 līdz 16.00.
plkst. 18.15 Valkā notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodar22.augustā
bības pasākuma «Fiziskas aktiviĒrģemes pagasta pārvaldes teltātes sēdoša darba darītājiem 2018.
pās «Pūcītēs» no plkst. 9.00 līdz
gada» cikla ietvaros. Vingrošanas
12.30;
nodarbības notiks katru pirmdieValkas pagasta Lugažu muižā
nu: http://valka.lv/lv/calendar
1.stāva mazajā zālītē no plkst.
Visi projekta pasākumi notiek
13.00 līdz 16.30.
BEZ MAKSAS!
23.augustā
Aicināti visi Valkas novada ieValkas pagasta Sēļos, Māja 22, dzīvotāji piedalīties sev interesē1.stāva zālītē no plkst. 8.30 līdz jošos iepriekš minētajos pasāku11.30;
mos! z
Zvārtavas pagasta pārvaldes tel-

Turpinās būvdarbi projektā
«Ūdenssaimniecības attīstība
Valkā, III kārta»

rojekta autori:

1. Energoauditors Kārlis Bergmanis, SIA «Kaviguda»
2. Arhitekte Iveta Zalmane, SIA «ARTEMI»
3. Apkures sistēmas SIA «Vortex Technologies»
4. Būvuzraudzība Pēteris Gudrinieks, IK «Pēteris Gudrinieks»
5. Autoruzraudzība Iveta Zalmane, SIA «ARTEMI»
6. Būvdarbi SIA «PRO DEV»
7. Pasūtītājs SIA «Valkas Namsaimnieks»
8. Projekta vadība SIA «Augmentum»
Ēkas renovācijas laikā tika veikta logu nomaiņa dzīvokļos
un koplietošanas telpās, durvju nomaiņa koplietošanas telpās, visu ārsienu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana
un seguma nomaiņa, ieejas jumtiņu atjaunošana, cokola siltināšana un atvirzošās apmales atjaunošana, jumta izbūvju
siltināšana un koka konstrukciju atjaunošana, ventilācijas
sistēmas sakārtošana, svaiga gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana, apkures sistēmas atjaunošana (jaunu apkures radiatoru un siltuma sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana, stāvvadu
un guļvadu nomaiņa, balansējošo vārstu uzstādīšana), kāpņutelpu kosmētiskais remonts.
Paralēli projektā veicamajiem darbiem, SIA «Valkas Namsaimnieks» atjaunoja elektroinstalāciju pagrabā un veica dažādus labiekārtošanas darbus (soliņu uzstādīšana, apzaļumošana un citi darbi). z

Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un
projektu daļas projektu vadītāja

2

017.gada 16.oktobrī starp Valkas
novada domi un SIA «WOLTEC»,
reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta».
Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā,
veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un
komersantiem.
Projekta ietvaros plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās
Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes
bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu).
Šobrīd noris būvdarbi Ērģemes ielā,

bet tuvāko nedēļu laikā tiks uzsākti
arī darbi Domes bulvārī.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
EUR 1 167 065 (bez PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% sastāda EUR
560 363,40 (bez PVN), Valkas novada
domes līdzfinansējums EUR 98 887,66
(bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR
659 251 (bez PVN) apmērā, ar Valkas
novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.
Jautājumu gadījumu sazināties ar
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas
vadītāju Gundaru Avotiņu (26333453)
vai Attīstības un plānošanas nodaļas,
attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051). z

Valkā realizēs projektu «Florbola, kā brīvā laika pavadīšanas
iespējas, popularizēšana un pilnveidošana Valkas novadā»
Teksts: Ance Andrējeva-Empele, projekta «Florbola, kā brīvā laika pavadīšanas
iespējas, popularizēšana un pilnveidošana Valkas novadā» koordinatore

P

rojekta mērķis – florbola, kā saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas, popularizēšana, uzlabojot tā
kvalitāti un pieejamību Valkas novadā. Projektu izstrādāja biedrība «Florbola klubs «VALKA»», un tas tiks realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-

zītas vietējās attīstības stratēģiju»
ietvaros. Kopējās projekta izmaksas
12 399,62 EUR, no kurām 90% ir publiskais finansējums. Realizācija laiks:
2018.gada jūlijs – 2019.gada maija
beigas.
Realizācijas gaitā biedrība «Florbola klubs «VALKA»» tiks pie jauna
florbola aprīkojuma un inventāra,
tiks piesaistīts vispārējās fiziskās sagatavotības treneris un īstenotas da-

žādas florbola popularizēšanas aktivitātes. Kā invoācija – projekta ietvaros plānots iegādāties florbola nūjas
un bumbiņas apstrādes tehnikas trenažierus, kas ne tikai padara treniņu
procesu interesantāku, jo trenažieri
savienojami ar viedierīcēm un ir speciāla radīta bezmaksas aplikācija, kas
ļauj izmantot profesionālu treneru
un sportistu izveidotas treniņu programmas, bet galvenokārt uzlabo nūjas tehniku, metienu pamatprasmes, veicina atjautības, drosmes, gribas
reakcijas ātrumu, koordināciju, peri- un noteiktības attīstību. z
fēro redzi, orientēšanās spēju, kā arī

Valkas novada domē
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2018.gada 28.jūnijā pieņemtie lēmumi
• Apstiprināt Valkas novada paš- priekšsēdētāju Ventu Armandu
valdības 2017.gada publisko pār- Kraukli uz Mersinu (Turcijā), lai
skatu.
varētu piedalīties 3.starptautiskajā
tūrisma festivālā Mersinā (Turcija),
• Noslēgt ar SIA «Valkas Namno 2018.gada 7.septembra līdz 10.
saimnieks» nomas līgumu par silseptembrim (ieskaitot).
tumtrases atzaru sākot no maģistrālajām siltumtrasēm uz Rūjienas • Atbalstīt Valkas novada Vidējās
ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz Val- paaudzes deju kolektīva «Spriņģi»
kas Jāņa Cimzes ģimnāziju Ausek- dalību 16 cilvēku sastāvā 3.starpļa ielā 5 un uz Pirmsskolas izglītī- tautiskajā tūrisma festivālā Mersibas iestādi «Pasaciņa» nomu par nā (Turcija), no 2018.gada 8.septem2018.gadu. Siltumtrašu atzarus iz- bra līdz 9.septembrim
mantot Valkas novada domei pie• Piekrist SIA «Enefit Power&Heat
derošo būvju nodrošināšanai ar
Valka» piedāvājumam un iegādāsiltumenerģiju.
ties īpašumā siltumtrases posmu
• Komandēt Valkas novada domes no Raiņa ielas katlu mājas līdz

SAISTOŠIE
2018.gada 31.maijā
APSTIPRINĀTI

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.9
ar Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 12.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 «Par Valkas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 6.panta otro daļu,
9.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.pantu, 7.panta sesto daļu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 «Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā» šādus grozījumus:
1. Papildināt ar 6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
«6.10. Ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem – dokumentu,
kas pierāda viņa pastāvīgu atrašanos (dzīvošanu) ārvalstīs, pievienojot
tulkojumu latviešu valodā.»
2. Papildināt ar 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
«15.4. ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri vēlas atgriezties un dzīvot Latvijā».
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.9
«Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 «Par Valkas novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā»» paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Pašvaldībā aizvien biežāk tiek saņemti iesniegumi no ārvalstīs
dzīvojošiem LR pilsoņiem ar lūgumu palīdzēt dzīvokļu jautājumu
risināšanā, jo viņi vēlas atgriezties dzīvot Latvijā. Palīdzība dzīvokļu
jautājumu risināšanā būtu viens no veidiem, kā pašvaldība varētu veicināt
ārvalstīs dzīvojošo LR pilsoņu atgriešanos. Tas arī veicinātu pašvaldības
iedzīvotāju skaita palielināšanos.
2. Īss projekta satura izklāsts
1) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 6.10.punktu nosakot, ka ārvalstīs
dzīvojošajiem LR pilsoņiem jāiesniedz dokuments, kas pierāda viņa
pastāvīgu atrašanos (dzīvošanu) ārvalstīs. Ņemot vērā, ka dažādās valstīs
ir dažāda pierādīšanas prakse un arī dokumenti, kas kalpo kā pierādījums,
punktā netiek nodefinēts, tieši kādi dokumenti jāiesniedz, ļaujot iesniegt
jebkāda veida pierādījumus
2) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 15.4.punktu, paredzot, ka tiesības
uz dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzību vispārējā kārtībā ir ārvalstīs
dzīvojošiem LR pilsoņiem, kuri vēlas atgriezties un dzīvot Latvijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekme uz pašvaldības budžetu ir tikai pastarpināta, ņemot vērā, ka
iedzīvotāju skaitam palielinoties varētu palielināties ieņēmumi pašvaldības
budžetā.

Stendera ielas 5 katlu mājai par 488 751,55 izdevumiem Valkas noEUR 200,00.
vada Ērģemes un Sēļu katlu māju
rekonstrukcijai no LR Valsts kases
• Apstiprināt saistošos noteikuar atlikto aizņēmuma atmaksu.
mus Nr.12 «Grozījumi 2010.gada
30.decembra saistošajos noteiku- • Ņemt aizņēmumu līdz EUR
mos Nr.41 «Valkas novada teritori- 73 532,27 apmērā investīcijām Valjas un tajā esošo nekustamo īpašu- kas novada autonomo funkciju
mu uzturēšanas noteikumi».
veikšanai nepieciešamā transporta
līdzekļa – jauna autobusa iegādei
• Uzsākt lokālplānojuma izstrādi
Ērģemes pagasta pārvaldei iegādei
daļai no nekustamā īpašuma
no LR Valsts kases.
«Valsts mežs 94880040040» zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu • Piešķirt papildfinansējumu EUR
94880010023, rūpnieciskās apbūves 774,00 Zinību dienas pasākumam
teritorijas izveidošanai Valkas pa- 2018.gada 3.septembrī Valkā. z
gastā, Valkas novadā.
• Ņemt aizņēmumu līdz

EUR

Nekustamā īpašuma nodokļu
maksātāju ievērībai
Teksts: Daira Zalužinska, Valkas novada
domes nekustamā īpašuma nodokļa
administratore

V

alkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma
nodokļa trešā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2018.gada 15.augustam.
Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā,
15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī,
vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Maksājumu
var veikt gan pa daļām norādītajos
termiņos, gan arī avansa veidā, līdz
pirmajam maksājuma termiņam –
31.martam – samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības kasē (Semināra iela 29, Valkā,
no plkst. 900 līdz 1300), Valkas novada
pagastu pārvaldēs, pastā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties
vai norādīts maksājuma mērķis (NĪ

nodoklis, Pers. konta Nr....).
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi,
jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā
ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā
uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu
tiks izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā
– maksāšanas termiņa samaksas
dienā.
Valkas novada dome atgādina, ka
saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi
interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts
pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN
nomaksu var precizēt, zvanot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram. z

Valkas novada dome paziņo, ka 2018.gada 28.jūnija domes
sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.7, 11.§) par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā. Minētajā teritorijā plānota smilts, grants
ieguve.
Ar lēmumu var iepazīties domes mājaslapā www.valka.lv un
ģeoportālā www.geolatvija.lv

Dome apstiprina noteikumus
bērna uzņemšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs

V

alkas novada dome šā gada 31.maijā apstiprināja noteikumus, kas maina Izglītojamo reģistrācijas kārtību uzņemša4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
nai domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izpašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo jau glītības programma.
No šī gada vecāki iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskošobrīd pašvaldības teritorijā trūkst darbaspēka.
las iestāžu rindā rakstīja bērnudārza vadībai. Tagad iesniegums
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
pēc noteiktas formas jāaizpilda un jāiesniedz domes ēkās BeverīSaistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmēs.
nas ielā 3, Sekretariātā vai Semināra ielā 9 izpilddirektora palīdzei.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Pagaidām anketu vēl nevar aizpildīt elektroniski, bet ar laiku
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
šo anketu varēs aizpildīt arī internetā.
privātpersonām.
Ar noteikumiem var iepazīties un iesnieguma formu var izValkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis printēt Valkas novada mājaslapā www.valka.lv z
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018.gada 31.maijā

Valkā

Nr.10
APSTIPRINĀTS
Valkas novada domes 2018.gada 31.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 14.§)

Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» nodrošināšanu Valkas novadā

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un
MK 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta» 6.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka aprūpes mājās pakalpojuma (turpmāk
tekstā – Aprūpe) piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā
arī Aprūpes pārtraukšanu, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
2. Aprūpi ir tiesīgas saņemt Valkas novadā dzīves
vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus un savu personīgo aprūpi, kurām nav
apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar
garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi (turpmāk tekstā – Klients).
3. Aprūpes sniegšanu noteiktā kārtībā finansē no
Klientu, viņa likumīgo apgādnieku vai Valkas novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem. Aprūpes finansēšanai var tikt piesaistīti arī citi juridisko
un fizisko personu līdzekļi.
II Aprūpes veidi un līmeņi
4. Aprūpe var būt pastāvīga vai pagaidu:
4.1. pastāvīgu aprūpi Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa (turpmāk – Sociālo
pakalpojumu daļa) sniedz Klientiem, kuras vecuma, fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko
aprūpi, tām nav likumīgo apgādnieku, vai tie vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nespēj
sniegt minētām personām nepieciešamo palīdzību.
4.2. pagaidu aprūpi Sociālo pakalpojumu daļa
sniedz Klientiem, kas slimības vai atveseļošanās
periodā nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un
savu personisko aprūpi paša spēkiem.
5. Lai Klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu Aprūpi, tiek noteikti trīs Aprūpes
līmeņi.
6. Aprūpes līmeņa noteikšana notiek saskaņā ar
Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumu
Nr.288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtība» 4.pielikumu.
7. Aprūpes līmeņos veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu skaits un darba ilgums ir sekojoši:
7.1. pirmais Aprūpes līmenis (1 – 2 reizes nedēļā
līdz 16 stundām mēnesī):
7.1.1. pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde;
7.1.2. grīdas mitrā uzkopšana;
7.1.3. komunālo un citu maksājumu kārtošana;
7.1.4. ģimenes ārsta izsaukšana;
7.1.5. preses pasūtīšana;
7.1.6. informācijas par pieejamiem pakalpojumiem
sniegšana;
7.1.7. malkas ienešana;
7.1.8. ūdens ienešana, iznešana;
7.1.9. atkritumu iznešana;
7.1.10. logu mazgāšana 2 reizes gadā;
7.1.11. aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā;
7.1.12. pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi.
7.2. otrais Aprūpes līmenis (2 – 3 reizes nedēļā,
līdz 24 stundām mēnesī), kas ietver pirmā Aprūpes
līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
7.2.1. pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;
7.2.2. palīdzību vannošanā;
7.2.3. gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā;
7.2.4. krāsns kurināšana.
7.3. trešais Aprūpes līmenis (4 – 5 reizes nedēļā,
līdz 40 stundām mēnesī), kas ietver pirmā un otrā
Aprūpes līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
7.3.1. palīdzību medikamentu lietošanā;

7.3.2. fizisko aktivitāšu veicināšanu;
7.3.3. palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;
7.3.4. palīdzību Klienta personīgās higiēnas nodrošināšanai (piemēram, mazgāšanās, inkontinences
līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu
kopšana), izņemot podologa pakalpojumus;
7.3.5. izgulējumu profilaksi;
7.3.6. bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu uz mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par Klienta līdzekļiem.
III Aprūpes piešķiršanas un saņemšanas kārtība
8. Aprūpes saņemšanai Klients Sociālo pakalpojumu daļā iesniedz sekojošus dokumentus:
8.1.iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
8.2. ģimenes ārsta izziņu par Klienta veselības stāvokli un atzinumu par aprūpes nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu
tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
8.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko)
kontrindikāciju neesību un piemērotāko pakalpojuma veidu Klientam ar garīga rakstura traucējumiem, ja Aprūpi vēlas saņemt persona ar garīga
rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
8.4. dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
9. Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums,
uzskatāmi:
9.0.1. apgādnieka slimības laiks;
9.0.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
9.0.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un
lietām (uz ārstēšanās vai rehabilitācijas laiku);
9.0.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš
fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;
9.0.5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura
traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts
darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;
9.0.6. apgādnieka nodarbinātība;
9.0.7. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
10. Sociālais darbinieks 5 darba dienu laikā pēc visu
norādīto dokumentu saņemšanas, apmeklē Klientu
mājās vai slimnīcā, novērtē Klienta vajadzības pēc
sociālās aprūpes mājās pakalpojuma, izvērtē Aprūpes līmeni un nosaka, kāds Aprūpes līmenis un apjoms Klientam ir nepieciešams, kopā ar aprūpētāju
sastāda Klienta individuālo aprūpes plānu – vienošanos par pakalpojuma saturu (1.pielikums).
11. Pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu,
Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs pieņem lēmumu par Aprūpes nepieciešamību un tā saņemšanas
kārtību.
12. Aprūpētājs sniedz Aprūpi atbilstoši sastādītajam
Aprūpes plānam un noteiktajam Aprūpes grafikam,
kas saskaņots ar Klientu.
13. Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs, periodiski
vai rodoties apstākļiem sniegtajā Aprūpē, pārskata
Aprūpes nepieciešamību un saturu:
13.1. pastāvīgās Aprūpes gadījumā – 1 reizi gadā,
kad tiek veikts Aprūpes kvalitātes novērtējums (3.
pielikums),
13.2. pagaidu Aprūpes gadījumā – 1 reizi trijos mēnešos.
14. Pēc noteiktā Aprūpes laika perioda beigām
Klients pēc nepieciešamības var atkārtoti pieprasīt
Aprūpi Noteikumos noteiktajā kārtībā.
15. Gadījumos, kad Klientam, kas saņem Aprūpi,
nepieciešama papildus aprūpe un uzraudzība, kas
pārsniedz trešo Aprūpes līmeni, Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs var kārtot jautājumu par Klienta
ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes

un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
16. Aprūpe netiek nodrošināta personām, kurām ir
medicīniskas un psihiskas kontrindikācijas, līdz to
novēršanai.
17. Aprūpe netiek nodrošināta personām ar atkarības problēmām.
18. Gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ Aprūpi
nevar nodrošināt, Valkas novada dome reizi mēnesī
piešķir pabalstu Klientam Aprūpes nodrošināšanai
pirmā un otrā līmeņa Aprūpei EUR 28,46 apmērā,
trešā līmeņa Aprūpei EUR 56,91 apmērā.
19. Lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz Aprūpi, var
apstrīdēt Valkas novada domē, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
IV Aprūpes organizēšana
20. Aprūpi organizē, pārzina un kontrolē Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
(Noteikumu tekstā saukta – Sociālo pakalpojumu
daļa).
21. Aprūpes pamatuzdevumi ir:
21.1. nodrošināt Klienta pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos;
21.2. Klienta apsekošanu mājās viņam pieņemamā
laikā, Klientam nepieciešamās Aprūpes satura un
apjoma noteikšana, sniegšanas organizēšana un periodiska pārskatīšana.
22. Aprūpi veic aprūpētāji ar attiecīgu izglītību vai
zināšanām sociālās aprūpes darbā.
23. Aprūpētājs sistemātiski aizpilda darba uzskaites
karti (2.pielikums), kurā norāda, veiktos pakalpojuma veidus un to sniegšanas ilgumu.
24. Aprūpe netiek veikta diennakts režīmā.
V Aprūpes samaksas kārtība
25. Aprūpe ir maksas pakalpojums. Vienas stundas
apmaksa par Aprūpi ir vienāda ar valstī noteikto
minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā.
26. Gadījumos, kad Klients nespēj veikt samaksu
par Aprūpi – to veic viņa apgādnieki.
27. Aprūpe par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegta
Klientiem, kuriem nav likumīgo apgādnieku un kuriem ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.
28. Aprūpe tiek finansēta no pašvaldības budžeta
līdzekļiem arī tiem Klientiem, kuriem ir likumīgie
apgādnieki, bet pastāv objektīvi apstākļi, kā dēļ viņi
nespēj nodrošināt Aprūpi, un viņiem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.
VI Aprūpes pārtraukšana
29. Aprūpi pārtrauc, ja:
29.1. Klients pats atgūst aprūpes spējas vai rodas
apstākļi, kad Aprūpe netiek nodrošināta (skatīt Noteikumu 16. un 17.punktu);
29.2. Klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai uz ārzemēm;
29.3. iestājas Klienta nāve;
29.4. Klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā;
29.5. Klients rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojumiem;
29.6. Klients lieto apreibinošas vielas un necienīgi
izturas pret aprūpētāju.
VII Noslēguma jautājums
30. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada
domes 2012.gada 30.augusta saistošos noteikumus
Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas
novadā».
31. Atcelt Valkas novada domes 2018.gada 29.marta
saistošos noteikumus Nr.7 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» nodrošināšanu Valkas
novadā».
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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1.pielikums

2.pielikums

Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.10 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
nodrošināšanu Valkas novadā»

Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
nodrošināšanu Valkas novadā»

VIENOŠANĀS PAR SOCIĀLĀS APRŪPES NOSACĪJUMIEM

Aprūpētāja darba uzskaites karte

Aprūpējamā persona: _____________________________________
Aprūpētājs: _____________________________________________
20___ gada ____________________
Pakalpojuma saturs

1.līmenis

Pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sadzīvi _____________
Ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana _________
Medikamentu un citu ikdienas preču pirkšana un piegāde
mājās, kā arī palīdzība to lietošanā ____________________
Dzīvojamo telpu uzkopšana 1x nedēļā, logu mazgāšana 2x
gadā ___________
Dzīvokļu īres un komunālo, kā arī citu maksājumu
kārtošana _____________
Palīdzība dokumentu kārtošanā ______________________
Apmeklējumi slimnīcā ______________________________
Apģērba labošana _________________________________
Atkritumu iznešana ________________________________
Ūdens iznešana un ienešana _______________
2. līmenis
(1.līmeņa aprūpe +)
Personiskā aprūpe _________________________________
Mazgāšanās (vannā, dušā) ___________________________
Nagu griešana, skūšanās ____________________________
Palīdzība ēdienu gatavošanā _________________________
Veļas nodošana veļas mazgātavā un ķīmiskā tīrītavā
____________________
Pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā 3x
mēnesī ____________
Trauku mazgāšana _________________________________
Veļas nomaiņa ____________________________________
3.līmenis
(1.līmeņa aprūpe + 2.līmeņa aprūpe +)

Ēdiena pagatavošana un klienta barošana ______________
Izkļūšana un iekļūšana gultā _________________________
Tualetes apmeklēšana _______________________________
Apģērbšana un noģērbšana __________________________
Vingrojumi _______________________________________
Inkontinences līdzekļu nomaiņa ______________________
Podkrēsla izmantošana _____________________________

20__ . gada __._______________
Aprūpējamais _______________________________
Aprūpētājs _______________________________
Datums

Darba apraksts

Darba laiks

Pakalpojuma
sniegšanas
biežums un
laiks
1 – 2 x nedēļā
Līdz 16
stundām
mēnesī

Kopā mēnesī veikta aprūpe_______________ stundas
Aprūpējamās personas paraksts __________________________________
Aprūpētāja paraksts____________________________________________
Aprūpētāja darba uzskaites lapu nodeva ____________________________
(Datums un paraksts)
Aprūpētāja darba uzskaites dokumentāciju pieņēma __________________
(Datums un paraksts)

2–3x
nedēļā, līdz
24 stundām
mēnesī

4 – 5 reizes
nedēļā,
līdz 40
stundām
mēnesī

• Aprūpējamā persona nodrošina APRŪPĒTĀJU ar sanitāri higiēniskiem
līdzekļiem, kuri nepieciešami pakalpojumu sniegšanai.
• Aprūpējamā persona ir tiesīga atteikties no APRŪPĒTĀJA un lūgt citu
pakalpojuma sniedzēju, rakstiski pamatojot sava atteikuma iemeslu.
• Aprūpējamā persona nodrošina APRŪPĒTĀJAM drošus un optimālus
darba apstākļus:
= garantē iekļūšanu telpā;
= apzināti nekavē sanitāri higiēnisko normu ievērošanu;
= nodrošina pieklājīgu attieksmi pret APRŪPĒTĀJU;
= neatrodas apreibinošu vielu ietekmē;
= aprūpējamā persona sniedz apstiprinājumu par saņemtajiem pakalpojumiem ar savu parakstu aprūpētāja darba uzskaites lapā.
Sociālo pakalpojumu daļas slēdziens, komentāri:
_________________________________________
Arūpējamās personas paraksts: ___________________________________
Aprūpētāja paraksts: ____________________________________________

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.10
«Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
nodrošināšanu Valkas novadā» paskaidrojuma raksts
1. Pašreizējās situācijas raksturojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 1.punkts
nosaka, ka aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību
apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana ir pašvaldības uzdevums.
Pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta
saistošos noteikumos Nr.19 «Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
organizēšu un saņemšanas kārtību Valkas novadā» ir jāveic būtiskas
izmaiņas, jo ar 01.07.2017. ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi
Nr.338 «Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem» un ar 01.01.2018. stājas
spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība». Grozījumi saistīti ar
grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.pantā,
kurā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kritērijus aprūpes līmeņa
noteikšanai un klientu izvērtēšanai, kā arī nosacījumus sociālās aprūpes
pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā un institūcijā un to saņemšanas
kārtību. Līdz ar to ir lietderīgāk pieņemt jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un
saņemšanas kārtību, kā arī aprūpes mājās pakalpojuma jautājumos
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.19 «Par
sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» organizēšanu un saņemšanas kārtību
Valkas novada»».
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi var nedaudz palielināt pašvaldības budžeta izdevumus, jo ar katru gadu palielinās aprūpējamo personu skaits, līdz ar to
nepieciešams palielināt aprūpētāju skaitu. Pakalpojumu pašlaik nodrošina
3 aprūpētājas. Aprūpētāju darba samaksa tiek aprēķināta atbilstoši
nostrādātajām stundām un esošai samaksai par stundu likmi.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Valkas novada domē
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3.pielikums

Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.10«Par sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās»
nodrošināšanu Valkas novadā»
APRŪPES MĀJĀS KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS
20___. “____”._________________________
Klients : ____________________________________________________
(vārds, uzvārds)
Aprūpētājs: _________________________________________________
(vārds, uzvārds)
KLIENTA RAKSTUROJUMS

Sociālā aktivitāte : □ aktīvs □ vidēji aktīvs □ neaktīvs □ uzvedības
traucējumi
Saskarsme : □ normāla □ traucēta
Pastāvīgi spēj ( līdzdalība aprūpes procesā): □ uzkopt dzīvokli □ doties
pastaigās
□ apmeklēt ārstu □ kurināt krāsni □ pārvietojas tikai pa dzīvokli □
gulošs
□ cita atbilde _____________________________________________
Izmaiņas ar iepriekšējo apsekošanas reizi:
□ stāvoklis uzlabojies □ stāvoklis pasliktinājies □ bez izmaiņām
Radu, draugu, paziņu, kaimiņu līdzdalība aprūpē:
□ ir □ nav □ daļēja palīdzība □ cita atbilde ________________________
Vajadzības, kuras šobrīd netiek apmierinātas:
□ ir □ nav □ cita atbilde ______________________________________
KLIENTAM SNIEGTĀS PALĪDZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
Pēc grafika – dienas, kurās tiek sniegta palīdzība:
□ pirmdiena □ otrdiena □ trešdiena □ ceturtdiena □ piektdiena □ nevar
iepriekš pateikt
□ vienojas pa tālruni vai mutiski par nākamo reizi, kad nepieciešama
palīdzība
Klienta vērtējums par aprūpētāja darbu:
□ apmierina □ daļēji apmierina □ neapmierina _______________________
Dzīvokļa sakoptība apsekošanas laikā:
□ sakopts □ daļēji sakopts □ nesakopts □ cita atbilde ______________
Pakalpojums

Personas
Sociālā darbinieka
vērtējums
vērtējums
Labi Vidēji Slikti Labi Vidēji Slikti

Personīgā higiēna un rūpes par izskatu
Sejas higiēnas nodrošināšana, matu
sakārtošana
Mutes higiēnas nodrošināšana
Bārdas skūšana
Matu griešana ( nolīdzināšana)
Ķermeņa augšdaļas apmazgāšana
Ķermeņa apakšdaļas apmazgāšana,
intīmās higiēnas nodrošināšana
(autiņbiksīšu nomaiņa)
Tualetes / tualetes krēsla lietošana
Roku nagu apgriešana
Kāju nagu apgriešana
Mazgāšanās
Palīdzība iekāpt/ izkāpt no vannas/
dušas/ bļodas
Mazgāšanās vannā/ dušā/bļodā/
gultā
Matu mazgāšana

Paldies Lauku dienas
dalībniekiem un
rīkotājiem!

17.

jūlijā ceturto reizi Valkas novadā notika atvērtā durvju diena laukos. Paldies zemniekiem, lauksaimniekiem, agronomiem un interesentiem
par kuplo apmeklējumu!
Paldies par uzņemšanu Kārķu pagasta zemnieku
saimniecībai «Tūži». Lai darbi iet no rokas arī turpmāk, lai pārticība un vienmēr radošas idejas!
Paldies firmām «Agrimatco», «Timac Agro Latvia»
un Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju biedrībai.
Valkas novada domes
kooperācijas speciāliste
Sniedze Ragže

9

Uzraudzība mazgāšanās laikā
Ģērbšanās
Apģērba sagatavošana
Virsdrēbju/āra apavu uzvilkšana/
novilkšana
Ķermeņa augšdaļas apģērbšana/
noģērbšana
Ķermeņa apakšdaļas apģērbšana/
noģērbšana
Oryozes/protēzes
pielikšana/
noņemšana
Ēdināšana
Ēdiena pagatavošana
Ēdiena uzsildīšana
Ēdiena pasniegšana
Barošana
Dzeršana
Trauku mazgāšana
Plīts sakopšana
Pozicionēšana/pārvietošana
Pozicionēšana
Fiziska vai mehāniska palīdzība
iekļūstot gultā, izkļūstot no gultas
Palīdzība mājas darbu veikšanā un
sadzīvē
Produktu, medikamentu u.c. ikdienas preču iegāde un piegāde
Palīdzība medikamentu lietošanā
Ūdens ienešana telpās/ iznešana no
telpām
Kurināmā piegāde telpās
Krāsns, plīts kurināšana
Gultas veļas nomaiņa
Veļas mazgāšana veļas mašīnā
Veļas nodošana/ saņemšana veļas
mazgātavā
Dzīvojamo telpu uzkopšana
Logu mazgāšana
Dzīvokļa
īres,
komunālo
un
citu maksājumu pēc vajadzības
kārtošana
Pavadoņa pakalpojumi
Uzraudzība
Ir nepieciešama uzraudzība
Nav nepieciešama uzraudzība
Periodiska uzraudzība (gadījumos,
kad notiek paredzēti citi veicamie
darbi)

SLĒDZIENS PAR APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMA KVALITĀTI
□ pakalpojuma kvalitāte vērtējama kā laba – pilnībā atbilst personas
vajadzībām;
□ pakalpojuma kvalitāte vērtējama kā vidēja - ir vērsta uz personas
vajadzību apmierināšanu;
□ pakalpojuma kvalitāte ir vērtējama kā slikta – formāla, trūkst ieinteresētības
personas problēmu risināšanā;
□ cits _________________________________________________________
Persona _______________________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)
Sociālais darbinieks ____________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)
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Sveicam Valkas novada teicamniekus!

kolās izskanējis izlaiduma valsis un varam
apkopot 2017./2018. mācību gada rezultātus.
Sveicam skolēnus, kuri mācībās uzrādījuši tikai
labas un teicamas sekmes un kuru gada vidējā atzīme nav zemāka par 7,8 ballēm un liecībās 4. –
8.klašu grupā ir tikai 8, 9, vai 10 balles, bet 9. – 12.
klašu grupā skolēnu liecībā atrodas arī kāds septītnieks.
Teicamas sekmes (liecībās atrodami tikai devītnieki un desmitnieki) šogad uzrādījuši 4 Valkas
Mākslas skolas audzēkņi: Evelīna Breidaka (4.kurss),
Marks Roberts Ragže (3.kurss), Kristiāna Zemeša
(2.kurss) un Elza Evelīna Kaņepe (2. kurss).
Labas un teicamas sekmes Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā un vidējā atzīme robežās no 9 līdz 7 ballēm 35 skolēniem: Mārtiņam Ķaukulim (12.kl.), Vendijai Kalniņai (7.kl.), Laurai Zalužinskai (5.kl.), Evelīnai Katei Brentei (6.kl.), Kristīnei Kurmejevai (6.
kl.), Lāsmai Agnesei Bodniecei (8.kl.), Elvim Romulim (9.kl.), Sintijai Andrucei (4.kl.), Elzai Evelīnai Kaņepei (4.kl.), Rūtai Ievai Jākobsonei (8.kl.), Markusam Beļakovam (10.kl.), Evelīnai Danielai Ruņģei
(4.kl.), Katrīnai Burovai (4.kl.), Agnesei Rātei (6.kl.),
Evelīnai Ziemiņai (7.kl.), Enijai Stahovskai (10.kl.),
Sandijai Ancei Vītolai (7.kl.), Annikai Antai Stepiņai

M

I

zglītībā

(7.kl.), Rēzijai Stūrei (7.kl.), Edgaram Baugam (8.kl.),
Martai Zuntei (8.kl.), Keitai Pelēcei (9.kl.), Evelīnai
Breidakai (6.kl.), Martinam Ralfam Freibergam (10.
kl.), Rūdolfam Baumanim (12.kl.), Zandai Esmeraldai Markovai (11.kl.), Krišjānim Zauskam (9.kl.), Mikam Viesturam Jerumam (9.kl.), Valērijai Sermus (9.
kl.), Laurai Krastiņai (10.kl.), Kitijai Bergholdei (10.
kl.), Armandam Plociņam (12.kl.), Katei Čākurei (12.
kl.), Līgai Āboliņai (9.kl.) un Megijai Stūrei (11.kl.).
Labas un teicamas sekmes Ērģemes pamatskolā
un vidējā atzīme robežās no 8,67 – 8,5 diviem skolēniem: Reinim Feldmanim (7.kl.) un Sintijai Jaunozolai (4. kl.).
Labas un teicamas sekmes Vijciema pamatskolā vienam skolēnam Markam Robertam Ragžem (7.
kl.), kura vidējā atzīme ir 9,2 balles.
Līdztekus mācībām, skolēni ir piedalījušies dažādos konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Ievērojamākie sasniegumi šajā mācību gadā
3.vieta Valsts angļu valodas olimpiādē Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12.kl. skolniecei Katei Čākurei.
2.vieta Latvijas Mākslas skolu valsts konkursā
«Veidotas un ilustrētas dzejas grāmatas» Valkas
Mākslas skolas 4.kursa audzēknei Evelīnai Breida-

kai.
Tituls «Dižais stāstnieks» iegūts stāstnieku konkursā «Teici, teici valodiņa!» Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas 4.kl. skolniekam Dilanam Radu, 7.kl.
skolniecēm Vendijai Kalniņai un Sandijai Ancei Vītolai, un Vijciema pamatskolas 6.kl. skolniecei Martai Šaicānei.
Marta Šaicāne saņēmusi arī 1.vietu reģiona skatuves runas konkursā.
Par mācību sasniegumiem un sasniegumiem
valsts un reģiona konkursos skolēni saņēma naudas
stipendiju un pateicības rakstu.
Finanšu Ministrija šogad organizē Simtgades loteriju, kas ir vērienīgā stipendiju atbalsta programma, kas paredz, ka, sākot no 2018.gada, atbalsta stipendiju 500 eiro apmērā saņems katras Latvijas vidējās izglītības iestādes labākais absolvents visu izlaiduma klašu vidū. Atbalsts talanta pilnveidošanai
tiek piešķirts par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā šogad Simtgades stipendiju saņem Mārtiņš Ķaukulis, vidējā
atzīme 9. z

Skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2017./2018. mācību gadā

ācību priekšmetu olimpiādes – papildu
darbs skolēnam, papildu darbs skolotājam,
bet vienmēr ir bijuši skolēni, kas gatavi izaicinājumam un skolotāji, kas pratuši uzturēt skolēnos cīņas garu.
Šajā mācību gadā skolēniem bija iespēja piedalīties 12 novada un 5 starpnovadu līmeņa olimpiādēs,
kas tika organizētas Valkas novadā. Pēc rezultātu
izvērtēšanas, 6 skolēni tika uzaicināti piedalīties
valsts olimpiādēs Rīgā, bet 9 reģiona līmeņa olimpiādēs Valmierā un Gulbenē.
Ļoti veiksmīgs šis mācību gads bija Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas 12.klases skolniecei Katei Čākurei, kas valsts angļu valodas olimpiādē ieguva
3.vietu. Skolotāja Ingrīda Hedemarka.
Godalgotas vietas vai atzinību 2017./2018.mācību
gada novada un starpnovadu olimpiādēs ir ieguvuši skolēni:
Kate Čākure 12.kl., Elvis Romulis 9.kl., Martins

Ralfs Freibergs 10.kl., Zanda Esmeralda Markova
11.kl., Rūdolfs Baumanis 12.kl., Elīna Šnuka 12.kl.,
Marks Kristiāns Bomis 10.kl., Ilvars Lelis 10.kl., Armands Plociņš 12.kl., Una Balode 11.kl., Toms Žīgurs
11.kl., Mārtiņš Ķaukulis 12.kl., Markuss Beļakovs
10.kl., Mihails Deļatinčuks 9.kl., Harijs Pružinskis
10.kl., Laura Krastiņa 10.kl., Agnija Reiniece 9.kl.,
Krišjānis Zauska 9.kl., Agris Tukišs 10.kl., Keita Pelēce 9.kl., Kārlis Sieriņš 9.kl., Dāvis Bergholds 12.kl.,
Deniss Tiščenko 12.kl., Līga Āboliņa 9.kl., Matīss
Jaunslavietis 9.kl., Valērija Sermus 9.kl., Laura Zalužinska 5.kl., Katrīna Kristiāna Garoza 3.kl., Armands Mertens 3.kl., Anna Pavlenko 1.kl., Angelina
Lahina 4.kl., Marta Šaicāne 6.kl., Elza Zauska 3.kl.,
Marta Rozīte 3.kl., Rihards Siņicins 2.kl., Karīna
Kārkliņa 5.kl., Evelīna Kate Brente 6.kl., Marta Anna
Krūmiņa 3.kl., Sabīne Veidere 2.kl., Emīls Kalniņš
3.kl., Liene Berjoza 4.kl., Evelīna Breidaka 6.kl., Renāte Skutāne 5.kl., Amanda Daniela Studente 3.kl.,

Arnita Eglīte 3.kl., Evelīna Daniela Ruņģe 4.kl., Mārcis Sieriņš 4.kl., Elza Evelīna Kaņepe 4.kl., Keita
Plūksna 3.kl., Diana Libruka 5.kl., Aļina Ņikandrova 5.kl., Dārta Strazdiņa 5.kl., Mārtiņš Červids 8.kl.,
Edgars Bauga 8.kl., Gvido Gendrjuks 8.kl.
Paldies skolotājiem, kas pratuši ieraudzīt un attīstīti skolēnu talantus:
Ingrīda Hedemarka, Baiba Magone, Juris Vaivads, Guntra Gaidlazda, Valdis Jerums, Larisa Butkeviča, Ingrīda Vabale, Ruta Kriviņa, Inta Krieviņa,
Viola Levina, Vineta Skutāne, Ira Silāja, Irina Ziemiņa, Ineta Šmite, Lilita Kreicberga, Anna Meļķe, Dace
Januševska, Gunta Aire, Gaļina Švabe, Ruta Žubule,
Anita Lotiņa, Ilona Voroņenko, Jana Matuka, Diāna
Kuplā, Sandra Veldre, Sarmīte Brice.
Rezultātu sadalījumu olimpiādēs skatīt Valkas
mājas lapā http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/izglitiba-2/olimpiades-un-konkursi z

Augustā trešais Valkas četrcīņas
2018.gada sezonas posms

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

augustā norisināsies
trešais Valkas četrcī25.
ņas 2018.gada sezonas posms

– MTB riteņbraukšana. Sacensību bāze, kā arī starts un finišs atrodas pie atpūtas bāzes
«Zāģezers», bet trase vīsies pa
Valkas novada meža ceļiem apkārt Pedelei.
Tiek piedāvātas trīs distances
– 10 km, 21 km un 42 km. Sacensības ir iekļautas Latvijas riteņbraukšanas federācijas sacensību kalendārā 2.kategorijā. Tas
nozīmē, ka 42 km distances absolūtie uzvarētāji saņems naudas balvas.
Sacensību programma:
9.30 – dalībnieku reģistrācija
atvērta;
10.00 – bērnu braucieni;
11.00 – starts 42 km, 21 km un
10 km.
Atkarībā no dalībnieku skaita
var tikt pieņemts lēmums dalīt
startus 10 km , 21 km un 42 km
distancēm.
Dalības maksa 4,00 eiro, veicot maksājumu 7 dienas pirms
pasākuma, bet vēlāk un pasākuma dienā – 5,00 eiro. Bērnu sacensības bez maksas.
Ar nolikumu var iepazīties Valkas novada domes tīmekļa vietnē www.valka.lv. z
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Valkā rādīs
spēlfilmu«Blēži»

22.

augustā plkst. 20.00 Valkas pilsētas kultūras namā – režisora Andreja Ēķa jaunās
spēlfilmas «Blēži» seanss!
Intars Rešetins raudās, Rēzija Kalniņa dominēs, Ralfs
Eilands pakļausies, bet Ieva Florence izģērbsies...
Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes mīlas četrstūris,
kurā diagonāles velk greizsirdīga bijusī sieva, pārcentīgs miesassargs, izveicīgs advokāts un perspektīvs apsargs. Inscenēta spriedze, viltota mīlestība, reāla māksla, neslēpts kailums un nevaldāms stress – tas varētu
būt nopietni, ja vien nebūtu tik smieklīgi.
Galvenajās lomās: Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa,
Ieva Florence, Ralfs Eilands, Leonarda Ķestere, Ivo
Martinsons, Jurģis Spulenieks un Sandis Pēcis.
Filmas varoņu tērpus veidojis atraktīvais kostīmu
mākslinieks Dāvids.
Filmas garums: 88 minūtes.
Līdz 12 gadu vecumam filmu skatīties neiesakām.
Ieeja uz filmu - 3 eiro. z
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Zvārtavas pagasta amatierteātris «Latviānis»
piedalās «Teātra dienas svētkos» Gaujienā

G

aujienas muižas ansambļa
senajās Pilsdrupās 21.jūlijā
norisinājās Teātra dienas svētki,
kuros piedalījās tuvi un tāli amatierteātri – no Trapenes, Grundzāles, Valkas, Aronas pagasta, Zvārtavas pagasta teātris un mājinieki.
Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja redzēt kādu teatralizētu uzvedumu. Zvārtavas
pagasta teātrim bija tas gods noslēgt šos svētkus, ar četriem viegli
skatāmiem skečiem, bija gan ēšana, gan gulēšana mauriņā, gan
braukšana autobusā un kēksa gatavošana. Kopumā vakars izdevās patīkami piepildīts ne tikai
skatītājiem, bet arī pašiem aktieriem. Pats patīkamākais ir redzēt
skatītāju rindās un just atbalstu
no sava pagasta cilvēka. z

10. un 11.augustā Kārķos notiks pagasta svētki

S

praigs sacensību gars un romantiskas balles noskaņa gaida ikvienu
Kārķu svētku dalībnieku
Augusta otrās nedēļas nogalē – 10. un
11.augustā Kārķos notiks pagasta svētki,
kas šoreiz būs sportiskās un Latvijas 100
– gades zaļumballes noskaņās.
Vispirms jau svētku noskaņas radīšanai
aicinām iedzīvotājus pārlapot albumus un
atnest fotogrāfijas, kas saistītas ar ballēm
100 gadu garumā, lai piedalītos foto izstādē «Tā tik bija zaļumballe». Izstāde būs
aplūkojama veikala «Bode» skatlogos.
Kā nākamā aktivitāte gaidāma radošā
«Kurpnieku darbnīca», kuras ietvaros
plānots izgatavot Zaļumballes Lielās sūnu
kurpes floristes Ivetas Drunkas vadībā.
Šajā sakarā aicinām ikvienu interesentu
10.augustā pulksten 10.00 nākt ar puķēm,
lai kopīgi pušķotu Lielās kurpes un svētku
norises vietu – Dabas koncertzāli.
10.augusta vakarā pulksten 20.00 Kārķu tautas namā būs skatāma Hermaņa
Paukša luga «Ar spaini pa galvu» amatierteātra «Strops» iestudējumā. Luga tapusi
pagājušā gada sākumā un tā ir sarakstīta
komēdijas žanrā. Slaucēja prāta zuduma
brīdī iesit deputātam ar spaini pa galvu,
taču šis pārpratums tiek atrisināts visbrīnišķīgākajā veidā. Kādā? To uzzinās tikai
tie, kas atnāks noskatīties izrādi. «Starp tautu
un deputātiem tomēr ir iespējama saskaņa.
Vai arī – vienotība...» tā par šo iestudējumu
saka tā autors H.Paukšs.
11.augusta rīts pulksten 8.00 aizsāksies ar
tradicionālo zolītes turnīru. Pulksten 12.00
pie skolas EKO klases sporta svētku atklāšana. Sporta svētkos būs komandu spēles, kā arī
netrūks jautras aktivitātes visām paaudzēm,
kas saistītas ar zaļu un lustīgu dzīvošanu,

pulksten 18.30 Dabas koncertzālē sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana, kuru kuplinās
pārsteigumi.
No plkst. 19.00 Lustīga zaļumballe būs Kārķos, Dabas koncertzālē. Pasākuma programma ir krāšņa un atpūsties varēs ikviens, sīkāk
ar to var iepazīties 1.lappusē.
Uz tikšanos augustā! Gaidīsim ikvienu,
kurš vēlas justies kā mājās un kā sendienās!
Kārķu pagasta svētku orgkomiteja z

Valkā notiks 42.Baltijas valstu
čempionāts ugunsdzēsības sportā

Teksts: Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa

N

o 9. līdz 10.augustam Valkas pilsētas
stadionā Rīgas ielā 41 notiks Latvijas
valsts simtgadei veltītais 42.Baltijas valstu
čempionāts ugunsdzēsības sportā, kurā spēcīgākās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas un Čehijas komandas sacentīsies
četrās dažādās disciplīnās, lai noskaidrotu,
kura valsts šogad iegūs Baltijas čempiona
ugunsdzēsības sportā uzvarētāja titulu.
Baltijas čempionātā medaļas tiks izcīnītas
četrās ugunsdzēsības sporta disciplīnās – 100
m šķēršļu joslas pārvarēšana, uzkāpšana ar
āķkāpnēm mācību tornī, 4x100 m ugunsdzēsības stafete un izvēršanās no motorsūkņa.

Čempionāta svinīgā atklāšana notiks Valkas brīvdabas estrādē 9.augustā plkst. 19.00,
bet noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks Valkas pilsētas kultūras namā 10.augustā
plkst. 18.00.
Ugunsdzēsības sports apvieno vieglatlētikas un ugunsdzēsības elementus. Pirmais
šāda veida čempionāts, kurā sacentās Baltijas
valstu sportisti, notika 1961.gadā Latvijā un
kopš tā laika čempionāts tiek organizēts vienā
no Baltijas valstīm. Šogad čempionātu ugunsdzēsības sportā kopīgi organizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Latvijas
ugunsdzēsības sporta federācija.
Aicinām ikvienu klātienē vērot čempionātu un atbalstīt Latvijas sportistus! Ieeja
čempionātā ir bez maksas! z

Valkas novadā

V

alkaspilsētas
kultūrasnama
pasākumi
• 16.augustā no plkst. 10.00 līdz
13.00 lielajā zālē donoru diena.
• 18.augustā plkst. 13.00 lielajā zālē
šaha mačs 100 : 100 ar Igauniju. Ātrspēles turnīrs veltīts Latvijas un Igaunijas valstu 100.gada dienai.
• 22.augustā plkst. 20.00 lielajā zālē
jaunās komēdijas «Blēži» seanss. Ieeja
– 3 eiro.

V

alkasnovada
Centrālajābibliotēkā
IZSTĀDES

• Līdz 23.augustam novadpētniecības stendā izstāde «Dziesmu svētku
gara gaita»: no Anitas Zvirgzdiņas
u.c. svētku dalībnieku kolekcijām.
• No 1. līdz 31.augustam izstāde
«Spriedze»: trillera žanra literatūra.
• No 3. līdz 31.augustam «Ģenerālis
Pēteris Radziņš»: Pētera Radziņa biedrības veidotā izstāde.
• No 24.augusta novadpētniecības
stendā izstāde «Tikai ar pamatīgu izglītību mēs varam tikt pie godīgas turības»: Jēkabs Dravnieks.

PASĀKUMI

• 16.augustā plkst. 16.00 «Vai var izstāstīt svētkus?»: tikšanās Dziesmu
svētku dalībniekiem.
• No 27. līdz 30.augustam Jauno grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana
31.augustā.)
Iesaisties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā «Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2018»: nāc uz Valkas bibliotēku,
izlasi sešas grāmatas no plakātā «Lasi
un vērtē» redzamajām, novērtējuma
anketā atzīmē, kas tev patīk, un piedalies tikai žūrijas dalībniekiem paredzētās aktivitātēs.

K

ārķupagastā

• 11.augustā Kārķu pagasta svētki:
plkst. 8.00 Kārķu tautas namā - zolītes čempionāts
plkst. 12.00 individuālās un komandu sacensības pie Kārķu eko klases
plkst. 18.30 apbalvošana Dabas koncertzālē
plkst. 19.00 koncerts, Latvijas simtgades Zaļumballe.

Vijciemapagastā

• 4.augustā plkst. 10.00 Vijciema
sporta laukumos Vasaras sporta svētki.
• 11.augustā Vijciema pagasta svētki
«Satikšanās Vijciemā»:
plkst. 13.00 Dievgalds Vijciema baznīcā;

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

plkst. 13.20 Kapusvētku Dievkalpojums Vijciema kapos;
plkst. 15.00 Vijciema tautas namā
dueta «Pastakaste» koncertprogramma «Visādas mājas»;
plkst. 16.00 Vijas upes krastā lieliem
un maziem jautroties gribētājiem
jokpilnā klauna programma «Raibs
kā dzeņa vēders».
plkst. 17.00 Vijas upes krastā BK
Valka/Valga karsējmeiteņu deju uzvedums;
no plkst. 17.00 Vijas upes krastā izklaides visai ģimenei – vizināšanās
ar zirgu, ūdensbumbu atrakcijas Vijas upē;
plkst. 22.00 Vijas upes krastā Simtgades zaļumballe. Darbosies bufete.
• 17.augustā plkst. 20.00 Vijciema
tautas namā komēdija «Blēži».
• 24.augustā plkst. 17.00 Vijas upes
krastā pasākums skolēniem «Atvadas
no vasaras».

Valkaspagastā

• 9.augustā plkst. 11.00 Lugažu bibliotēkā «Grāmatu starta» 2.nodarbība.
• 11.augustā plkst. 14.00 Valkas pagasta «Strautiņos» ikgadējā literārā
pēcpusdiena «Velgas diena».
• No 1.augusta līdz 31.augustam Saieta namā «Lugažu muiža» Anitas
Kozlovskas rokdarbu izstāde.

Sportapasākumi

• 4.augustā plkst. 10.00 Vijciema
sporta laukumā Vijciema pagasta
sporta svētki.
• No 4. līdz 5.augustam Valkas JC
ģimnāzijas sporta hallē Badmintona
dubultspēles.
• 6.augustā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā «Valka Beach»
10.posms.
• No 9. līdz 10.augustam Valkas pilsētas stadionā Baltijas VUGD sacensības.
• No 11. līdz 15.augustam Valka-Ibillina starptautiskā sporta nedēļa.
• 12.augustā plkst. 13.00 Valkas stadionā futbola turnīrs FK Valka pret
FK Lielupe.
• 13.augustā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā «Valka Beach»
11.posms.

• No 17. līdz 19.augustam Valkas pilsētas stadionā «Valkas – Valgas kauss
futbolā 2018».
• 18.augustā plkst. 13.00 Valkas pilsētas kultūras namā Šaha mačs Latvija - Igaunija 100:100.
• 21.augustā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā «Valka Beach»
12.posms.
• 22.augustā plkst. 20.00 Valkas pilsētas stadionā futbola turnīrs FK Valka – SK Cēsis.
• 25.augustā plkst. 11.00 Valkas četrcīņa 2018 – MTB riteņbraukšana.
• 25.augustā plkst. 17.00 Valkas pilsētas stadionā futbola turnīrs – FK
Valka pret FK Priekuļi.
• 25.augustā plkst. 18.00 Pludmales
volejbola centrā Valkā «Valka Beach»
NOSLĒGUMA posms. z

Laikā no 16.06.2018. līdz 15.07.2018. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 dzimušie un 14 mirušie.

Zvārtavaspagastā

• 26.augustā plkst. 11.00 Mierkalna
tautas namā «Bērnības svētki».

Valgā

• 10.augustā plkst. 20.00 Valgā, Pedeles upes pussalā Koncerts upes ielokā. Piedalās: Liis Lemsalu SMILERS Lauris Reiniks; Trīs tenori:
Germán Gholami Torres-Pardo, Urmas Põldma, Jaan Willem Sibul; Karmen Rõivassepp Beryt Paidra.
Kopādziedāšana / Alo Matiisen patriotiskās dziesmas.
Igaunijas Bruņoto spēku orķestris
Peeter Saan vadībā.
Vakara vadītāja Piret Krumm.
Biļetes «Piletilevi»: www.piletilevi.ee
Biļetes: 15 € līdz 5. jūlijai, no 6. jūlijas
18 €, koncerta dienā 20 €.
• 11.augustā plkst. 13.00 VALGAS
TUKSNEŠA SKRĒJIENS Vilaski krosa trasē Valgas apriņķī.
• 19.augustā plkst. 20.00 vasaras
koncerttūre «Augustitähed» («Augusta zvaigznes») Valgas centrālajā laukumā – grupas «Dagamba» (#LudwigVanRammstein) koncerts.
Biļetes 8; 10 eiro www.piletilevi.ee.
• 22.augustā plkst. 19.00 koncerts
«Mööda piiri» («Pa robežu») ar igauņu
dziedātājiem Tõnis Mägi, Ott Lepland,
Karl-Erik Taukar, Liisi Koikson, Mari
Kalkun, Mari Jürjens un Igaunijas Policijas un robezšardzes orķestris.
Programmā 13 jaunās patriotiskās
dziesmas. Bezmaksas pasākums.
• 25.augustā plkst. 20.00 Senā uguns
nakts Valgā, Pedeles upes ielokā. Uz
skatuves Siiri Sisask.

LASĪTĀJUIEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt.
Sekojietinformācijaiwww.valka.lvvai
interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!
Atgādinam,kapubliskospasākumos
tiks fotografēts un filmēts un fotogrāfijasvarētutiktizmantotasnovada
publicitātesvajadzībām
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Linda Zariņa

(9.12.1983.– 26.06.2018.)

26.jūnijā aizsaulē devās Linda
Zariņa – mūsu kolēģe, Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja un Sabiedrības veselības organizatore.
Bet bez visa tā Linda bija vislabākā sieva savam vīram un mamma abiem dēliem, uzticama draudzene, vismīļākā meita un vislieliskākā kolēģe. Ikviens viņu varētu raksturot ar vārdiem – laipna, izpalīdzīga un taktiska. Aiz
trauslās ārienes slēpās ļoti stipra
sieviete, kurai neviens darbs nebija par grūtu, neviens izaicinājums par lielu. Linda arī spēja
uzvarēt cīņu ar ļoti smagu slimību...

Ikviena nāve ir pārdzīvojums,
sāpes un bēdas līdzcilvēkiem,
bet, kad nomirst jauns cilvēks,
tas ir visnežēlīgākais pārbaudījums. Tādus zaudējumus aizmirst
ir visgrūtāk.
Parasti tā saka – agri aiziet vislabākie cilvēki. Linda bija ļoti
īpaša sieviete – to var pateikt ikviens, kurš viņu pazina. Mums
viņa paliks atmiņā kā vissirsnīgākā un visizpalīdzīgākā kolēģe.
Mēs vienmēr atcerēsimies Lindu
kā visgaišāko cilvēku, kolēģi, sievu un mammu.
Lai viegls Mūžības ceļš!
Valkas novada domes kolektīvs

Aicina izteikt viedokli par atsevišķu
koku zāģēšanu Lugažu laukumā

Valkas novada dome aicina iedzī- lēm ir ļoti augsti pacelti vainagi, un ir
votājus izteikt viedokli par atsevišķu redzams tikai stumbrs, tās ir pāraukoku zāģēšanu Lugažu laukumā.
gušas savu vecumu. Līdz ar to koki
nepilda savu ainavisko funkciju. IzTā kā šogad norisinās Lugažu lau- zāģējot šos kokus, parkā izveidosies
kuma rekonstrukcijas pirmā kārta, brīva telpa, kur varēs iestādīt jaunus
laukums jau pamazām maina veido- kokus, piemēram, parasto dižskābarlu. Tas iecerēts kā pilsētas centra di vai Amūras korķa koku.
parks. Ir iecerēts izzāģēt vienu āra
Lūgums izteikt ieteikumus un viebērzu, divas parastās egles un četras dokli līdz šā gada 31.augustam. Vieasās egles. Visi šie koki ir iezīmēti ar dokli brīvā rakstiskā formā var iesarkanu punktiņu, un ir laukumā sniegt Valkas novada domē, Beverīviegli atrodami. Bērzam jau ir kaltusi nas ielā 3 vai elektroniski, rakstot uz
galotne, kas nozīmē, ka tuvākajos trīs e-pastu: zane.bruvere@valka.lv.
gados koks aizies bojā, savukārt egMateriālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere - Kvēpa. tālr. 26444002
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4210 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

