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Valkas novada ZELTA PĀRI

Teksts: Dace Pūce, Valkas novada domes
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

Aivars un Valda Andersoni, foto I.Leitis

Henrihs un Zinaida Ņeznanovski, foto D.Pūce

Alberts un Lidija Ščerbinski, foto I.Leitis

Kārlis un Dzidra Albergi, foto I.Leitis

Arvīds un Antonija Sulas, foto D.Pūce

V

alkas novada domes pārstāvji – priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa sveica brīnišķīgus
Zelta pārus, kuri kopdzīvē nodzīvojuši 50 gadus.
Visi pāri saņēma atjaunoto laulības apliecību, novada suvenīrus, īpašo Zelta pāru torti ar gleznainajām rozēm un citus pārsteigumus.

Pēteris un Mudīte Ježeki, foto D.Pūce

Novēlam spēku, izturību un veselību turpmākajā dzīves ceļā! z
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Aicinām apceļot
Valkas novadu!

Valgas – Valkas pilsētas dvīņu
centrā ierakts vēstījums
nākamajām paaudzēm

Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

11.

Foto D.Pūce

V

alkas novada Tūrisma un informācijas birojs sadarbībā ar
biedrību «Ziemeļu garša» aicina apskatīt, izgaršot vietējās vērtības apmeklējot tūrisma objektus, saimniecības un takas.
Tā būs ģimenei draudzīga braucienu sērija, 10 līdz 25 km garumā ar
iespēju ievilkt elpu un pavērties apkārt.
Braucienu programma:
– Sākums kādā no pagastu centriem,
tūrisma objektiem
– Objektu, saimniecību apskate ar
īsu stāstījumu
– Vietējo gatavotas pusdienas un de-

gustācijas
– Ceļš uz sākuma punktu
Esi sajūsmā par kādu no Valkas
novadā esošām apskates vietām?
Pastāsti par to mums vai piesakies
jau iepriekš, lai saņemtu vairāk info
savā e-pastā, rakstot uz tib@valka.lv
Vairāk informācijas:
Valkas novada Tūrisma informācijas birojs:
Rīgas iela 22, Valka, LV-4701; tel.
+371 64725522;
+371
26446602;
+371 26496945; e-pasts: tib@valka.lv
Mājaslapa:
www.visit.valka.lv;
www.visitvalgavalka.com z

jūnijā Valgas – Valkas pilsētu svētku ietvaros topošajā dvīņu pilsētas centrā svinīgi
tika ierakta piemiņas kapsula ar
vēstījumu nākamajām paaudzēm.
«Projekts ir ļoti nozīmīgs Valkai
- Valgai, kas ir viena pilsēta divās
valstīs, jo vēsturiski tā ir viena pilsēta, kas tika sadalīta 1920.gadā.
Robeža ir bijusi traucējoša abu pilsētas pušu attīstībai,» vēstījumā
raksta abu pašvaldību vadītāji.
Svinīgā pasākuma apmeklētājus
uzrunāja Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Valgas pagasta pašvaldības
vadītāja Estere Karuse (Ester Karuse) un igauņu būvkompānijas AS
«TREV-2 Grupp» valdes priekšsēdētājs Svens Pertrens (Sven Pertens).
Visas iesaistītās puses atzinīgi
novērtēja jau izdarītos darbus un
ar nepacietību gaida būvdarbu noslēgumu, kad Valgas – Valkas pilsētas sirds atdzims kā pievilcīga
atpūtas vietu pilsētas iedzīvotā-

jiem, ģimenēm un viesiem.
Kopējās Valgas-Valkas Dvīņu
pilsētas centra projekta izmaksas
ir 5 303 109,34 EUR. Valgas pašvaldības kopējais budžets projektā ir
2 118 766,33 EUR (ietverot, būvdarbu izmaksas EUR 1 938 592), no
kurām Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 488 710,40
EUR un Valgas pagasta valdes
līdzfinansējums apmēram 630 000
EUR. Valkas pašvaldības kopējais
budžets projekta ir 3 184 343,01
EUR (ietverot, būvdarbu izmaksas
2 977 307,60), no kurām Igaunijas –
Latvijas programmas finansējums
ir 1 511 289,19 EUR un valsts budžeta finansējums EUR 88 899,36.
Igaunijas – Latvijas programmas
atbalsts projektā ir kopā apmēram
3 miljoni eiro.
Šis raksts atspoguļo autora viedokli.
Programmas vadošā iestāde neatbild
par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. z

Ģimenes, kuras atgriezušās Valkas
novadā no ārzemēm, aicinām uz
kopīgu pasākumu Kārķos

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ģ

imenes, kuras atgriezušās
Valkas novadā no ārzemēm,
aicinām uz kopīgu pasākumu Kārķos 8.augustā, kur kopā ar kārķēniešiem, Valkas novada vadību un
speciālistiem būs iespēja plkst. 11.00
paviesoties Kārķu baznīcā, pēc tam
• iziet Lustiņdruvas dabas taku (pa
spēkam gan maziem, gan lieliem);
• apskatīt Tradīciju salu un Dabas
koncertzāli, iet rotaļās vai uzsākt
jautru danci;
• piedalīties sporta spēlēs un citos
Kārķu pagasta svētku pasākumos;
• ciemoties un pusdienot mini Zoodārzā «Rudzīši».

Foto stūrītis

Izbraukšana uz Kārķiem plānota
10.00 no Valkas pilsētas kultūras
nama ar kopīgi noorganizētu autobusu. Kad zināsim dalībniekus, vienosimies, kur varēsiet iekāpt arī pa
ceļam. Ap plkst.14.00 autobuss visus
atvedīs atpakaļ.
Pasākums tiek līdzfinansēts no atbalsta programmas «Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās».
Lūdzu pieteikties dalībai pasākumā un informēt par vēlmi doties
uz pasākumu ar kopīgi organizēto
transportu, zvanot vai rakstot
Guntai Smanei, tālrunis 26463408,
e-pasts: gunta.smane@valka.lv. z

Pirmais melleņu un gaileņu lasīšanas čempionāts. Foto V.Bērziņa

Mobilais mamogrāfs Valkā augustā
Jolanta Lasmane, Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore
Informējam, ka mobilais mamogrāfs Valkā ieradīsies 11., 12.augustā pie
Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielā 28a, Valkā.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – 3,00 EUR.
PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27 86 66 55. z
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Sudraba laimes karotītes atradušas savus īpašniekus!
Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Kad dzimst bērniņš,
Māte kļūst ābele,
Un visdārgākais viņai – šis zieds,
Kas viņas rokās pret pasauli
Balti, tik balti zied.
(Anita Anitīna)

Ņ

emot vērā pašreizējo situāciju valstī Covid-19
pandēmijas dēļ, šogad nenotika
16. maijā plānotais tradicionālais STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTAIS
PASĀKUMS – SUDRABA LAI-

MES KAROTĪŠU SVĒTKI iepriekšējā gadā dzimušajiem
mūsu novada bērniem, taču
skaistās karotītes ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu savus mazos īpašniekus sasniedza citādā veidā.
1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienā, ārā pie Valkas novada domes ēkas Beverīnas ielā 3, Valkā, karotītes saņēma Valkas pilsētas un tuvējo
pagastu bērni, bet uz Vijciemu,
Zvārtavu un Kārķiem domes
pārstāvji karotītes piegādāja!
Diemžēl izpalika tradicionālā
2019.gadā dzimušo bērnu un
viņu vecāku kopbilde, taču lielai Zvārtavā sudraba karotīti saņēma Reinis Blūms; foto kopā ar vecākiem Aldi un
daļai ģimeņu, ievērojot visas Simonu un brāli Tomu
valstī noteiktās drošības prasības, bija iespēja nofotografēties
ar goda kūmām – novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Māru
Zeltiņu. z

Vijciemiete Marta Simsone kopā ar tēti Mārtiņu, māmiņu Ingu
un brāli Eduardu

Kopā ar goda kūmām valcēniete Laima Kaņepe – klēpī tētim Viktoram,
kopā ar māmiņu Daci un māsu Līnu

Kārķu pagastā pēc sudraba karotītes bija ieradusies Blanka Karlīna
kopā ar vecākiem Kasparu un Sigitu.
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Kārķu pagasta svētki 2020
Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

N

o 7. līdz 9.augustam mums visiem viens», Dabas konKārķos norisināsies certzālē;
• no plkst. 13.00 – sporta aktivipagasta svētki!
Programma

Piektdien, 7.augustā

• no plkst. 8.00 – Floristikas radošā darbnīca «Mūsu sargs – lietussargs!», Dabas koncertzālē;
• plkst. 19.00 – Cēsu teātra izrāde «Mucenieks un muceniece»,
Dabas koncertzālē, ieeja brīva.

Sestdien 8.augustā

• plkst. 8.00 – zolītes turnīrs
Kārķu tautas namā;
• plkst. 12.00 – Svētku atklāšana, Valmieras teātra aktieru grupas «Žerāri» muzikāli humoristisks uzvedums «Lietussargs

tātes, atrakcijas visām paaudzēm
pie Dabas koncertzāles, darbosies bufete;
• plkst. 19.00 – sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana;
• Līgas un Ivara Reņģu muzikāls tērpu šovs «40 dienu izaicinājums», Dabas koncertzālē;
• no plkst. 21.00 līdz 24.00 –
spēlē grupa «Atestāts» no Rūjienas, viesojas Arturs Gruzdiņš.

Svētdien, 9.augustā
Kārķu baznīcā

Plkst. 13.00 – koncerts «Vasaras
ritmi», muzicē Ieva Šablovska
(arfa) un Ainars Šablovskis ( saksofons), ieeja – ziedojums. z

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
gatavojas jaunajai mācību sezonai

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

V

asaras periodā skola gatavojas kārtējam mācību
periodam. Arī šogad bērnus un
vecākus sagaida dažādi jaunumi un papildinājumi mūzikas
apguvē.
• Mūzikas skolā darbu uzsāks
jauns pedagogs, kas mazajiem
valcēniešiem mācīs trompetes
spēli.
• Paralēli esošajiem instrumentiem, pārsvarā flautām, pasūtītas piecas jaunas un kvalitatīvas firmas Yamaha trompetes, nopirktas divas klarnetes,
ar Valsts Kultūrkapitāla projekta atbalstu iegādāti divi jauni
Yamahas saksofoni. Skolā šobrīd ir nodrošināta vispusīga
pūšaminstrumentu spēles attīstība. Aicinām un ļoti gaidīsim atsaucību no 8 – 10 gadus
veciem skolēniem!
• Jaunums mācību procesā būs
E-klases ieviešana un atteikšanās no dienasgrāmatām papīra
formātā.
• Nākamais
mācību
gads
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā
būs iestādes akreditācijas gads,
tādēļ īpašu nozīmi piešķirsim
tam, lai nostabilizētu un prastu
parādīt visas labās lietas, kas
skolā notiek nemanāmi, bet ar
lielām rūpēm.
• Šā gada pavasara lielākais
notikums - Cimzes mūzikas
dienas, kurās bija ieplānots skolēnu koncerts, mūzikas skolu
instrumentālo duetu konkurss,
mūzikas skolu vokālo ansambļu konkurss un mūzikas skolotāju seminārs, tiek pārcelts uz
2021.gada 22. – 26.martu.
• Jau šobrīd savos plānos varam ierakstīt 2021.gada 27.martā posties uz J.Cimzes Valkas

Mūzikas skolas 75.gadu jubilejas koncertu, kas norisināsies Valkas pilsētas kultūras
namā. Sirsnīgi aicinām skolas
absolventus, kādreizējos skolēnus, bijušos darbiniekus un visus mūzikas draugus patīkamā
gaisotnē aizvadīt skaistu sestdienas pievakari.
• Esam priecīgi, ka šā gada absolvente Emīlija Kondratjeva
iestājusies Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolā. Vēlam veiksmi, un iespējams –
pēc gadiem sagaidīsim viņu
atpakaļ kā klavieru klases pedagoģi.
• Jauno audzēkņu uzņemšana
šogad notiks no 10. līdz 14.augustam, no plkst. 16.00 līdz
18.00. Gaidīsim dažāda vecuma
bērnus un skolēnus kopā ar vecākiem. Atgādinu, ka jaunāka
vecuma bērnus uzņemsim divu
veidu sagatavošanas grupās:
• vispārējā muzikālo spēju attīstības grupā un instrumentu
spēles sagatavošanas grupā.
• Uz 1.klasi uzņemsim skolas
vecuma bērnus līdz 10 gadu vecumam, kopīgi izvēloties trompetes, saksofona, flautas, klarnetes, vijoles, klavieru, akordeona, kokles spēli un bērniem ar
skanīgām balsīm kora klasi.
***
Iestājoties mūzikas skolā, lūdzam līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecību un nodziedāt vienu dziesmiņu. Baudot vasaras
atpūtu, padomāsim par bērnu
nākotnes iespējām, spēju un
emociju attīstību, iesaistīšanos
daudzveidīgajā un aizrautīgajā
skaņu pasaulē! z

Nr. 120 (4)
2020.gada 27.jūlijā

5

Valkas dalīšana 1920.gadā

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Foto no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma

P

irms 100 gadiem, nosakot Latvijas un Igaunijas valstu robežu, sadalīja Valkas pilsētu. Robežas starptautiskās šķīrējkomijas priekšsēdētājs Britu impērijas armijas virsnieks un militārais ierēdnis Stīvens
Džordžs Talents (Sir Stephen George Tallents) 1920.gada 1.jūlijā paziņoja
savu lēmumu – Rezolūciju Nr.1.
Šajā publikācijā neliels ieskats par to, kāds bija ceļš līdz šim lēmumam.
• Robežu jautājums starp Latviju un Igauniju kļuva aktuāls jau 1917.
gadā – tūlīt pēc Februāra revolūcijas – saistībā ar Vidzemes un Igaunijas
guberņu pagaidu pārvaldes organizēšanu. Tad radās vajadzība agrākās
administratīvās iestādes aizstāt ar jaunām. Lēmumu par Igaunijas guberņas pagaidu administratīvo pārvaldi Krievijas Pagaidu valdība izdeva 1917.gada 30.martā, un tajā bija noteiktas arī guberņas jaunās robežas.
Jau toreiz laikraksts «Līdums» publicēju rakstu, kurā paredzēja, ka Valka varētu radīt problēmas: «Latvijas un Igaunijas robežu jautājums jau labi
sen ir uz dienas kārtības, bet gan vairāk teorētiski un polemiski. Tagad pie viņa
jāiet praktiski. Un praktiski viņš dažā vietā var pat novest pie asa konflikta.
Tāda konflikta vieta var būt mūsu Valka, kurā pēdējos gados diezgan mākslīgi
saradušies igauņu iedzīvotāji un pavisam mākslīgi saņēmuši savās rokās pilsētas pašvaldību. Valka ir senā latviešu pilsēta, jo visapkārt tai ir latviešu zemes,
latviešu pagasti. Igauņu iedzīvotāji pēc sava sastāva galvenā kārtā tikai kolonisti. Ja latvieši Valkā nav varējuši pilsētas pārvaldībā ar noteicošu vairumu piedalīties, tad tur vainīgs vairāk viņu politiskais un ekonomiskais kūtrums un tas
apstāklis. ka visas pilsētas latviešu apdzīvotās nomales, kā Lugažu laukums un
tā sauktais Smēķa gals ir bez kādām vēlēšanu tiesībām. /../» Robežu noteikšanai dabā starp Vidzemes un Igaunijas guberņu 1917.gada 12.septembrī
izveidoja jauktu robežu komisiju 10 cilvēku sastāvā (pieci no katras
puses).
• Turpmākie notikumi – vācu okupācija un padomju vara – robežu komisijas darbu pārtrauca. Kad robežu jautājuma risināšana atkal atsākās,
tad tās jau vajadzēja vilkt starp valstīm, nevis guberņām. Tas izrādījās
krietni sarežģītāk. 1917.gadā robežu komisijām radās domstarpības par
Ainažiem un dažiem pagastiem, bet 1920.gadā par strīdu objektu kļuva
Valka, kuras piederību Latvijai 1917.gadā Igaunija neapstrīdēja. Tagad
arī Igaunija pieteica teritoriālas pretenzijas uz Valku un daļu no Valkas
apriņķa zemēm, kas atradās Valkas pilsētas tuvumā.
• 1919.gada 21.jūlijā tika noslēgts līgums starp Latvijas un Igaunijas pagaidu valdībām, kuras vadīja Kārlis Ulmanis (1877. – 1942.) un Jāns Tenisons (Jaan Tõnisson; 1868. – 1941.?). Tajā bija noteikta demarkācijas līnija*,
kas jāieņem igauņu karaspēkam: Salacas–Sedas upe–dzelzceļa tilts uz
dienvidiem no Strenču stacijas–Vijciems–Gaujiena–Jaunmuiža–Ape–
Apukalns–Veclaicene–Šemerica–Poltanova. Tā nebija robežlīnija, bet
Igaunijas delegācija vēlākos robežu strīdos uz to atsaucās, kaut šā līguma 13.§ bija noteikts, ka jautājuma apspriešanai un galīgai valsts robežu
noteikšanai starp Igauniju un Latviju tiek iecelta jaukta komisija 5 locekļi no katras valdības. Tomēr šī komisija saviem spēkiem nespēja vienoties par abām pusēm pieņemamu lēmumu. Tādēļ 1920.gada 22.martā
vienojās, ka robežas noteiks šķīrējtiesa, par kuras priekšsēdētāju kļuva
Stīvens Džordžs Tallents (Sir Stephen George Tallents; 1884. – 1958.), par
palīgiem – pulkvedis Henrijs Rovens–Robinsons (colonel Henry RowanRobinson; 1873. – 1947.) un lords Eriks Džeimss Desmonds Kaledons (Eric
James Desmond Caledon; 1885. – 1968.).
• Robežas šķīrējtiesa izstrādāja trīs priekšlikumus:
– A priekšlikums – paredzēja Valkas dalīšanu puslīdz vienādās daļās
(no Pedeles upes gar elektrostaciju, dalot arī dzelzceļa staciju Valka I).
Pēc priekšsēdētāja angļu pulkveža Robinsona domām, tas būtu labākais
variants;
– Saskaņā ar B priekšlikumu – gandrīz visu Valku, izņemot Lugažu lau-

Latvijas–Igaunijas robežas pārejas punkts Valkā Semināra–Sepa ielā.
Valka, 1922.gads
kumu un Putraskalnu, vajadzēja atdot Igaunijai;
– C priekšlikums – paredzēja atdot Igaunijai visu Valku un tās apkārtni,
par ko solīja atdot Latvijai visus igauņu ieņemtos Latvijas pagastu un
vēl 20 miljonus marku lielu atlīdzību. Uz to Latvijas šķīrējtiesas locekļi
aizrādīja, ka nedomā pārdot savus tautiešus.
1920.gada 1.jūlijā pieņēma B priekšlikumu.
• Latvijas Valkai tika: Lugažu laukums (tagadējās Valkas austrumu
daļa no robežas pie Varžupītes līdz Beverīnas ielai), Lugažu draudzes
kapsēta (tagad Cimzes) un Putraskalns; nozīmīgākās ēkas – Lugažu
draudzes baznīca ar draudzes skolu, bijušo skolotāju semināru – Cimzes un Tērauda – ēkas un «mazā stacija» jeb šaursliežu dzelzceļa līnijas
Pērnava–Valka–Stukmaņi (tagad Pļaviņas) stacijas ēka.
• Valkā 1920.gadā nedēļa pirms 18.jūlija izvērtās par īstiem Jurģiem. Saskaņā ar robežkomisijas lēmumu naktī no 17. un 18.jūliju bija noteikta
Latvijas–Igaunijas robežas slēgšana. Respektīvi līdz 18.jūlijam iedzīvotājiem bija jāizvēlas, par kuras valsts – Latvijas vai Igaunijas – pilsoņiem
viņi izvēlas palikt. Kā jau to varēja sagaidīt, no «igauņu Valkas» izceļotāju skaits bija liels – 2500: prom devās visi tie latvieši, kas vien varēja
atrast kādu kaktiņu, kur novietot mantas. «Putras kalnā un apkārtējās lauku mājās visi malkas šķūnīši un klētis ir ieņemti,» – tā rakstīja «Jaunākās
Ziņas» 1920.gada 20.jūlijā. Tā kā robežu komisija nebija izsludinājusi,
kādi būs evakuācijas noteikumi, tad daudzos iedzīvotājos bija bailes, vai
vēlāk būs iespējams izvākties. Tādēļ daudzi latvieši steigā likvidēja savas igauņu pusei piedalītās saimniecības, ciezdami lielus zaudējumus.
• Pilsētā parādījās divkārša dzeloņdrāšu sēta, kurai cauri izlīst bija gandrīz neiespējami. Pārejas punkts pār robežu pašā Valkā bija ierīkots tikai vienā vietā uz Semināra–Sepa ielas. Latvijai piedalītās Valkas priekšpilsētas daļas saskaņā ar Ministru kabineta 1920.gada 22.novembra rīkojumu ieguva patstāvīgas pilsētas statusu un tika nosaukta par Valku.
• Par situāciju Valkā 1920.gadā uzreiz pēc robežas novilkšanas var uzzināt Valkas novadpētniecības muzejā noskatoties dokumentālu animācijas filmu «Vieta, kur sākas valsts» (2013.g.; 15 min; tulkota igauniski un
angliski).
Šā gada rudenī Valgas Muzejs (Igaunija) ieplānojis tradicionālo vēstures konferenci veltīt Latvijas–Igaunijas valsts robežas noteikšanai un
Valkas sadalīšanai. Izvērtējot 100 gadus senos Valkai liktenīgos notikumus varbūt gūsim jaunas atziņas?
Skaidrojums:
*Demarkācijas līnija - līnija vai josla, kas šķir divas teritorijas, armijas,
puses, kuras noslēgušas mieru vai pamieru. z

Gleznu, tērpu un fotogrāfiju izstāde «Bohēma»

Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības
muzeja muzejpedagoģe

V

alkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē no 1.augusta līdz 30.septembrim būs apskatāma Justīnes Siņicinas, Lilitas Ikales un Lindas Ikales gleznu, tērpu un
fotogrāfiju izstāde «Bohēma». Izstādes atklāšana 1.augustā plkst. 15.00.
Lilita un Linda ar Justīni iepazinās šā gada
Valkas novada mākslinieku darbu izstādes atklāšanā muzejā. Vārdu pa vārdam un mākslinieces sapratušas, ka viņu domas ir līdzīgas, un
būtu interesanti izveidot kopīgu izstādi. Sākotnēji to vēlējās veidot Justīne un Lilita, bet laika

gaitā arī Linda tika iesaistīta. Tā radās izstādes
autoru trio ar nosaukumu «Bohēma».
Izstādes «Bohēma» atklāšanas laikā 1.augustā plkst. 15.00 īpašie viesi būs grupa
«DCH».
Izstādes atklāšana notiks muzeja parkā. Lūgums, sekot līdzi informācijai par izstādes atklāšanu muzeja mājaslapā www.muzejs.valka.
lv un sociālajos tīklos. Lietus gadījumā lūdzam
nodrošināties ar piemērotu apģērbu un palīglīdzekļiem pasākuma baudīšanai.
Ņemot vērā Covid-19 izplatību, lūdzam izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt
muzeju, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimību

simptomi, kā arī ja Jums ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu
vai stingras izolācijas nosacījumus.
Izstāde apskatāma: līdz 2020.gada 30.septembrim
otrdienās – piektdienās plkst. 11.00 – 18.00
sestdienās, svētdienās plkst. 10.00 – 16.00
Ieejas maksa: 1,00 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,50 €; Valkas novada skolēniem – bez maksas.
Izstādes «Bohēma» atklāšanas pasākumā fotografēs un/vai filmēs. Iegūto materiālu izmantos publicitātes vajadzībām. z
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Parakstīti vienošanās grozījumi par
projekta«Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Valkas novadā» aktivitāšu
ieviešanu līdz 2023.gada 20.decembrim

Teksts: Gunta Smane, 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 ) aktivitāšu ieviešana tika uzsākta 2017.
gada aprīlī un trīs gadu laikā dažādos pasākumos vismaz vienu
reizi piedalījās 1497 iedzīvotāji.

Savienība
Eiropas
finansē
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baseinā;
• peldēšana senioriem un ģimenēm ar bērniem Valgas baseinā;
• vingrošana «LSK Sociālā aprūpes centra iemītniekiem», senioriem, jaunajām māmiņām un sēdoša darba darītājiem;
• sporta pasākumi pirmskolas izglītības iestāžu un skolu bērniem;
• pasākumi «Pārbaudām veselību!» Valkā un pagastos;
• lekcijas pusaudžiem «seksuālā
un reproduktīvā veselība»;
• pasākumi «Veselīgs uzturs»
pirmskolas vecuma bērniem un
skolēniem;
• lekcija par tēmu «Sirds un asinsvadu slimības»;
• ekskursijas senioriem.

Papildus aktivitātēm laika periodam no 2020.gada līdz 2023.gada
20.decembrim ir piešķirts finansējums 72 377 EUR. Valkas novadam
projekta «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā» piešķirtais kopējais finansējums ir 178 942 EUR, tai
skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 152 100,70 EUR un valsts
Par konkrētiem pasākumu nofinansējums 26 841,30 EUR. Par
rises
laikiem, tiks sniegta inforpapildus piešķirto finansējumu ir
mācija
«Valkas novada vēstīs» un
jānoorganizē vismaz 341 pasāValkas
novada mājas lapā www.
kums.
valka.lv.
Aicinām visus Valkas novada
Plānotie pasākumi laika posmā
iedzīvotājus
piedalīties Jums inir:
teresējošos
iepriekš minētajos
• turpināsies peldēšanas apmācīpasākumos!
Esiet
mīļi gaidīti! z
ba sākumskolas bērniem Valgas

Jau mēnesi norit Dienas aprūpes
centra būvniecības darbi

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

2

020.gada 18.maijā tika noslēgts līgums ar SIA «Metāla
Alianse» par dienas aprūpes centra izbūvi, un būvniecības darbi
līdz šim norit veiksmīgi. Būvuzraudzību šim objektam veic Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veic SIA «SCO Centrs».
Dienas aprūpes centra telpās
(Rūjienas ielā 3E) tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tajās būs iespējams uzņemt 24 personas ar
garīga rakstura traucējumiem.
Dienas aprūpes centra pakalpojuma izveide ir tikai viena daļa
no projektā «Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā» (Nr.
9.3.1.1/18/I/015) paredzētā, bez
dienas aprūpes centra pakalpojuma izveides, tuvākajā laikā tiks
izveidoti arī šādi jauni pakalpojumi:
1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem
(Tālavas iela 33, Valka);
2. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes ielā 2,
Valka).
Šī projekta mērķis ir jaunu soci-

ālo pakalpojumu izveide Valkas
novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.
Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā» 9.3.1.1. pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
655 971,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 655 971,00 EUR.
557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada
domes
līdzfinansējums
ir
73 796,74 EUR attiecināmajām izmaksām. z

14.augustā Valkas brīvdabas
estrādē vasaras atvadu zaļumballe
kopā ar grupu «Apvedceļš»
Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras nama direktors

V

alkas brīvdabas estrādē 14.augustā no plkst. 19.00 līdz 23.00
vasaras atvadu zaļumballe «MĒS EJAM UZ PRIEKŠU!»,
spēlēs grupa «Apvedceļš».
«Apvedceļš» ir latviešu šlāgermūzikas grupa, kas ir dibināta 2000.
gada pavasarī Smiltenē. Muzikālajā apvienībā darbojas 5 atraktīvi vīrieši: solists Jānis Krūmiņš, basģitārists Armands Leimanis, soloģitārists Edžus Podnieks, taustiņinstrumentālists Raimonds Baltiņš un
bundzinieks Artis Avotiņš.
Ieeja – 5 eiro.
Biļetes uz zaļumballi iesakām iegādāties iepriekš Valkas pilsētas kultūras nama kasē. z

E

Nr. 120 (4)
2020.gada 27.jūlijā

iropas Savienība
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Vēl joprojām turpinās Ražošanas
teritorijas būvniecības darbi Kārķos

7

Ielu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Valkā
(Ausekļa ielas atjaunošana)

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs
Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas vadītāja

2

020.gada 2.jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 3.3.1.0/20/
I/005 par Eiropas Savienības fonda projekta «Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā» īstenošanu.

2

020.gada 30.aprīlī apritēja
gads, kopš tika uzsākti būvniecības darbi projekta «Ražošanas
teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Kārķu pagastā» (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026)
ietvaros. Šajā datumā arī beidzās
līguma izpildes termiņš būvniecības uzņēmumam SIA «BAZALTS».
Uzņēmums nespēja izpildīt savas
saistības noteiktajā termiņā, tādēļ
lūdza pagarināt līguma izpildes
termiņu par 4 mēnešiem. Līdz šim
padarītie darbi procentuāli ir aptuveni 45% no visiem objektā paredzētajiem darbiem.
Būvdarbu būvuzraudzību veic
SIA «Marčuks». Būvdarbu autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA «Geo Consultants».
Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības
programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību,
palielinātu privātās investīcijas,
sekmētu nodarbinātību un ekono-

misko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot
ražošanas
teritoriju
īpašumā
«Zaļkalni», Kārķu pagasts, Valkas
novads. Projekta īstenošanas laiks
no 2019.gada 19.februāra līdz 2021.
gada 18.februārim.
Projekts tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» 2.atlases kārta «Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā
reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās» ietvaros. Projekta
kopējās plānotās izmaksas ir
1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 037 752,80 EUR un
neattiecināmās izmaksas 364 529,77
EUR. 208 182,69 EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 ir snieguma
rezerve, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada
domes līdzfinansējums 545 186,60
EUR attiecināmajām izmaksām un
364 529,77EUR neattiecināmajām
izmaksām. z

«Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Valkas J.Cimzes
ģimnāzijā» projekta norise

Teksts: Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

V

alkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 2018.g. 28.augustā tika pabeigti pēdējie remontdarbi, un jau
kopš jaunā mācību gada sākuma
skolēnus un skolotājus priecē moderna un ergonomiska mācību
vide.
Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos.
Šobrīd ir iegādātas papildus ergonomiskās mēbeles, kuras tika
uzstādītas, nodrošinot mācību telpās skolēniem mūsdienu prasībām
atbilstošu vidi.
Raiņa ielā ir iegūta viena stāva

pilna pabeigtība. Šajā ēkā tika veikta piecu mācību telpu rekonstrukcija/izveide, rezultātā iegūstot četras mūsdienīgas telpas – multifunkcionālo klasi, ķīmijas kabinetu, teorijas klasi un IKT laboratoriju.
Ausekļa ielā tika izveidotas četras mācību klases – 3 multifunkcionālie kabineti un 1 mācību klase, kā arī atjaunots 1 sanitārais
mezgls un gaitenis.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. z

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Ausekļa
ielas, posmā no Rūjienas ielas līdz
Ausekļa 56, Valkā segumu. Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada
2.jūlija līdz 2021.gada 1.aprīlim.
Iepirkuma procedūras rezultātā
noskaidrots, ka Ausekļa ielas atjaunošanas būvdarbus veiks uzņēmums SIA «Limbažu ceļi», reģ. Nr.
46603000113 (kopējā līgumcena
bez PVN 67 930,00 EUR) un būv-

darbu būvuzraudzību IK A.Rozītis, reģ. Nr. 44102038186 (kopējā līgumcena bez PVN 800,00 EUR).
Būvprojektu izstrādātājs SIA «Ceļu
komforts», reģ. Nr. 44103040845,
(kopējā līgumcena bez PVN 4637,43
EUR).
Projekts tiek īstenots 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām»
2.atlases kārtas «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās» ietvaros. Kopējās izmaksas 88 774,59
EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas
75 408,49 EUR. 64 097,22 EUR ir
ERAF finansējums, 3 393,38 EUR
valsts budžeta dotācija un Valkas
novada domes līdzfinansējums
21 283,99 EUR. z
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Valkas novada domē

28.maija Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Nodot telpu nomas tiesību izsolei nomas
objektu – Valkā, Rīgas iela 24, 3.stāvā, telpu
grupas Nr. 9401 001 0532 001 011, sastāvā esošu biroja telpu Nr.6, platība 11,6 m2 (turpmāk
tekstā Izsoles objekts), nosakot izsoles objekta
sākotnējo nomas maksu mēnesī 1,40 EUR par
1 m2, bez PVN.
• Atļaut nevalstiskajai organizācijai «Health
Institute» sadarbības ietvaros izmantot telpas
Valkā, Rīgas ielā 22, 2.stāvā, kadastra apzīmējums 9401 001 0503 001, telpu grupas Nr.10
sastāvā esošās telpas Nr. 3 (13,1 m2), 4 (18,0 m2)
un 5 (7,3 m2), līgumā norādot, ka nevalstiskā
organizācija «Health Institute» sedz visus ar
telpu lietošanu un izmantošanu saistītos izdevumus, tajā skaitā komunālos maksājumus.
• Nodot nomas tiesību izsolei vasarnīcu teritorijā esošu zemes gabalu Valkas pagastā,
«Alieši
149»,
kadastra
apzīmējums
9488 005 0325, platība 0,0702 ha, bez apbūves
tiesībām, nosakot Izsoles objekta sākotnējo
nomas maksu 45,00 EUR bez PVN gadā.
• Izdarīt Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra lēmumā «Par administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu» (sēdes protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus: 1.1.
izslēgt 23.pielikumu;
1.2. izslēgt 24.pielikumu;
1.3. apstiprināt 45.pielikumu jaunā redakcijā
(1.pielikums);
1.4. apstiprināt 58.pielikumu jaunā redakcijā
(2.pielikums);
1.5. apstiprināt 62.pielikumu jaunā redakcijā
(3.pielikums);
1.6. apstiprināt 65.pielikumu jaunā redakcijā
(4.pielikums).
• Lēmuma 1.3.punkts stājas spēkā ar lēmuma
pieņemšanas brīdi.
• Lēmuma 1.4. un 1.5.punkts stājas spēkā
2020.gada 9.jūnijā.
• Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.6.punkts stājas spēkā
2020.gada 3.augustā.
• Ņemt aizņēmumu līdz 25 475,80 EUR ERAF
projekta «Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā» realizācijai no LR Valsts kases.
Atmaksu veikt desmit gadu laikā, maksājot
LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi.
• Ņemt aizņēmumu līdz 197 018,00 EUR Raiņa ielas seguma atjaunošanai no LR Valsts
kases. Atmaksāšanu veikt 20 gadu laikā,
maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo
mainīgo viena gada procentu likmi.
• Ņemt aizņēmumu līdz 343 640,00 EUR Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes

«Pasaciņa» virtuves telpu atjaunošanai un
tehnoloģisko atvērumu izbūvei Ausekļa ielā
44, Valkā, Valkas novadā. Atmaksāšanu veikt
trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi.
• Ņemt aizņēmumu neattiecināmo izmaksu
segšanai līdz 364 529,77 EUR projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā» realizācijai
no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu
veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma saņemšanas brīža trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo
mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
• Nodot Valkas novada domes priekšsēdētājam automašīnu Audi A6 ar valsts reģ. Nr.
MC 8671 darba pienākumu veikšanai.
• Piekrist Rūjienas novada pašvaldības iniciatīvai ņemt aizņēmumus Rūjienas novada
pašvaldības investīciju projektiem «Auto stāvlaukuma izbūvei Brīvības ielā 5, Brīvības ielā
5A un Brīvības ielā 7A, Rūjienā, Rūjienas novadā» un «Rūjienas vidusskolas teritorijas
labiekārtošanas 3.kārtai – skolas pagalma un
apkārtējās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā pievedceļu izbūvei».
• Apstiprināt nomas maksu par Valkas pilsētas kultūras nama telpu iznomāšanu 8,5 m²
platībā saistībā ar noslēgto sadarbības līgumu
ar SIA «Biļešu Paradīze» – 8,26 EUR.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.7 «Valkas novada Bērnu un jauniešu
centra «Mice» nolikums».
Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanās spēkā brīdi
spēku zaudē Valkas novada domes 2009.gada
29.oktobra lēmuma «Par Valkas novada Bērnu un jauniešu centra «Mice» nosaukuma un
nolikuma apstiprināšanu» (protokols Nr.8,
44.§.) 2.punkts.
• Noteikt 2020./2021.akadēmiskajā gadā kā
atbalstāmās studiju programmas:
1.1. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu
spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu
spēle;
1.2. mūzikas skolotājs,
1.3. pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs;
1.4. angļu valodas skolotājs;
1.5. informātikas skolotājs;

1.6. fizikas skolotājs;
1.7. sporta skolotājs vai vieglatlētikas treneris;
1.8. igauņu valodas speciālists;
1.9. psihologs;
1.10. cita novadam nepieciešamā specialitāte.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā,
Stendera iela 2 – 24 kadastra numurs
9401 900 1601, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 24,
ar kopējo platību 48,2 m2 un tam piesaistītajām 460/25755 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piesaistītā
zemes gabala kopīpašuma, nosakot nosacīto
cenu: 4818,00 EUR.
• Atsavināt nekustamo īpašumu Valkā, Zaļā
iela 5A, ar kadastra numuru 9401 005 0004,
kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala (zemes starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
9401 005 0138 un kopējo platību 441 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), pārdodot to par brīvu cenu viena pretendenta
pieteikšanās gadījumā, bet vairāku pircēju
pieteikšanās gadījumā organizējot tā pārdošanu izsolē.
• Noteikt atsavināmam nekustamam īpašumam Valkā, Zaļā iela 5A, kadastra Nr. 9401 005
0004, nosacīto cenu (sākotnējā cena) 870,00
EUR.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā,
Zaļā iela 5A, kadastra Nr. 9401 005 0004, atsavināšanas noteikumus, saskaņā ar 1.pielikumu.
• Uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Ērģemes pagastā «Rozas», kadastra
numurs 9452 002 0066, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0066,
platība 0,3975 ha un uz zemes gabala esošas
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
9452 002 0066 001, ar palīgēkām, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
• Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu otro redakciju
un vides pārskata projektu.
• Noteikt maksu par vienas tirdzniecības
vietas tirgus namiņā – kioskā nomu par 1 mēnesi – 20,00 EUR bez PVN, ar noteikumu, ka
tirdzniecībai namiņā – kioskā mēneša ietvaros jānotiek vismaz 15 dienas.
• Noteikt, ka Valkas novada domes 2014.gada
27.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar
bērniem» 13.punktā minēto atbalstu 2020.
gadā piešķir līdz 2020.gada 30.jūnijam. z

• Pagarināt Valkas novada domes 2019.gada
27.jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr.9, 6.§) «Par
centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu» darbības
laiku uz 2020./2021.gada apkures sezonu.
• Apstiprināt maksu par traktortehnikas izmantošanas pakalpojumiem.
Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē Valkas novada domes 2015.gada
30.decembra sēdes lēmums «Par Valkas novada
Kārķu pagasta traktora Belarus 820 (T884LH)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu» (protokols Nr.18, 5.§) un 2016.gada 31.
marta sēdes lēmums «Par Valkas novada Ērģemes pagasta traktora MTZ 920 (T6127LD) maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu»
(protokols Nr.3, 6.§).

• Apstiprināt maksu par traktortehnikas izmantošanas pakalpojumiem.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada
25.februāra sēdes lēmums «Par Valkas novada
Valkas pagasta traktora Belarus 952 (T1850LS)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu» (protokols Nr.2, 6.§).
• Apstiprināt aktualizēto Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam Investīciju plānu. Valkas novada attīstības programmas
2015. – 2021.gadam 5.sadaļas Investīciju plāna
aktualizēto versiju publiskot Valkas novada
pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un TAPIS
sistēmā.

• Iznomāt neapbūvētu zemes vienību «Atvasiņas» lauksaimniecības vajadzībām, rīkojot
rakstisku izsoli un apstiprināt šīs zemes vienības nomas tiesību izsoles sākumcenu.
• Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā «Latnieki», kadastra
numurs 9488 010 0024, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 0010 0103,
platība 1,24 ha, atsavināšanas procedūru.
• Iznomāt neapbūvētu zemes gabalu «Avotiņi
2», ar mērķi izveidot izklaides/piedzīvojumu
parku, rīkojot rakstisku izsoli un apstiprināt šī
zemes gabala nomas tiesību izsoles sākumcenu. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2020.gada
17.jūlijs plkst. 9.30, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.

25.jūnija Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
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25.jūnija Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Turpinājums no 8.lappuses
stāva apspriežu telpā.
• Izdarīt Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra lēmumā «Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu» šādus
grozījumus:
– apstiprināt 21.pielikumu jaunā redakcijā
(1.pielikums).
– apstiprināt 22.pielikumu jaunā redakcijā
(2.pielikums).
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 «Par
līdzfinansējumu Valkas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs».
• Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada
domes 2009.gada 24.septembra noteikumus
Nr.1 «Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību».
• Noteikt līdzfinansējumu Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolā 5,00 EUR mēnesī
izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes mācību programmu vai interešu izglītības programmu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 «Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem»».
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2019.
gada publisko pārskatu.
• Apstiprināt noteikumus Nr.4 «Debitoru parādu administrēšanas kārtība Valkas novada
pašvaldībā».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 «Par
Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai».
• Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli kustamo mantu – autobusu MAN MARBUS B4080 (valsts Reģ. Nr. JO 4305, šasijas Nr.
ZX94080TS3ATVM153, izlaiduma gads - 2003.,
atlikusī bilances vērtība – 0,00 EUR), nosakot
sākuma cenu 13 250,00 EUR bez PVN 21%.

• Apstiprināt 2020.gada 17.jūnija Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Zvārtavas
pagastā «Kalnamandēgi», kadastra numurs
9496 007 0084, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9496 007 0084, kopējā
platība 0,3975 ha un uz zemes vienības esošās
dzīvojamās mājas ar palīgēku, izsoles gaitu,
kur nosolītā summa par izsoles objektu ir
4424,00 EUR.
• Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā «Vairogi», kadastra numurs 9492 004 0250, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0250,
platība 2,0 ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, Ausekļa iela 6 – 16, kadastra numurs 9401 900 1603,
kas sastāv no dzīvokļa Nr. 16, ar kopējo platību
57,1 m2 un tam piesaistītajām 571/25396 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes
gabala kopīpašuma, nosacīto cenu: 7908,63
EUR). Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100%
euro.
• Atcelt Valkas novada domes 2014.gada
23.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13,
9.§) «Par aizlieguma zīmes Nr.302 (braukt aizliegts) uzstādīšanu».
• Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu (9 kalendārās dienas) laikā no
2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada 9.augustam
(ieskaitot) par darba periodu no 2019.gada 21.
jūnija līdz 2019.gada 16.oktobrim.
• Apstiprināt Valkas novada domes saistošos
noteikumus Nr.12 «Grozījumi Valkas novada
domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam»».
• Nolemj ņemt aizņēmumu līdz 257 730,00
EUR Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» telpu atjaunošanai un tehnoloģisko atvērumu izbūvei Ausekļa ielā 44, Valkā, Valkas novadā.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma «Kalnamandēgi» Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9496 007 0084, izsoles rezultātus
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 «Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 «Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 «Valkas pilsētas
Skeitparka kārtības noteikumi»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15
«Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 «Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi»».
• Atbrīvot Lailu Ozoliņu no Valkas pilsētas
pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» vadī
tājas amata ar 2020.gada 3.augustu. Lēmums
stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
• Atbrīvot Intu Krušku no Valkas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes «Pumpuriņš» vadītājas amata ar 2020.gada 3.augustu.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
• Par Valkas pirmskolas izglītības iestādes vadītāju iecelt Intu Krušku. Lēmums stājas spēkā
ar pieņemšanas brīdi.
• Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2020.gada 10.
jūnija rīkojumu Nr.5.1/20/126 «Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Eviju Zemi». Lēmums
stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
• Atbrīvot Mudīti Gerki no Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktores amata ar
2020.gada 14.augustu. Lēmums stājas spēkā ar
pieņemšanas brīdi.
• Par Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta
skolas direktori iecelt Inesi Kāposti.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
• Apstiprināt Kārķu sporta nama un Ērģemes
pamatskolas telpu (nometņu dalībniekiem) izmantošanas maksas cenrādi. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Atbrīvot Baibu Smani no Valkas novada Kārķu sākumskolas direktora amata ar 2020.gada
30.jūniju. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. z

Noslēdzies Dižsvētku zolītes turnīrs
Teksts: Māris Koops, Sporta speciālists Valkā

piedalījās 73 dalībnieki, no kuriem vislabāun 12.jūlijā notika tradicionālais kais izrādījās Andris Sarapu no Alūksnes,
Dižsvētku zolītes turnīrs Valkas Tautas klases turnīrā piedalījās 23 zolmaņi
un uzvaras laurus plūca Arnis Zariņš no Valpilsētas kultūras namā.
mieras.
Otrajā dienā notika finālturnīrs, kurā starPirmajā dienā notika reitinga turnīrs, kurā

11.

Tradicionālais Dižsvētku zolītes turnīrs Valkas pilsētas kultūras namā,
foto D.Pūce

tēja 74 dalībnieki. Sīvā cīņā uzvarēja Viktors
Groznovs no Ogres. Finālturnīrā labi startēja
valcēnietis Sergejs Kozlovs – 7.vieta.
Ar rezultātiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā Sports-nolikumi- rezultāti. z

No labās – finālturnīra uzvarētājs Viktors Groznovs ar Valkas novada domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, foto D.Kārkliņa
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2020.gada 25.jūnijā																

Nr.9

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu (protokols Nr.7, 11.§.)

Par līdzfinansējumu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 21 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka kārtību, kādā tiek noteikts, piemērots
un iemaksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Valkas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolā, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā un Valkas
Mākslas skolā (turpmāk – izglītības iestādes).
2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz:
2.1. izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju
(turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi;
2.2. pieaugušo maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par pašvaldības licencētas interešu
izglītības programmas apguvi.
3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido
daļu no izglītības iestādes finansējuma, un tas
tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai,
izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai
un uzturēšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas
kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma apmēru katrā izglītības iestādē nosaka ar Valkas novada domes lēmumu.
5. Vienlaicīgi ar izglītojamā ieskaitīšanu izglītības iestādē tās direktors slēdz līgumu par mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmā un saistībām par līdzfinansējumu ar vecākiem vai ar pieaugušo studijas dalībnieku.
6. Ar izglītības iestādes direktora rīkojumu no
līdzfinansējuma var atbrīvot:
6.1. izglītojamos, kuriem piešķirts trūcīgās vai
maznodrošinātās ģimenes statuss (uz periodu,

kurā attiecīgais statuss piešķirts),
2.2. izglītojamos, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā,
2.3. par izglītojamā īpašiem sasniegumiem
(sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai
starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un
mācību olimpiādēs),
2.4. valsts izlases dalībniekus,
2.5. Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņus,
kuri reģistrēti Valkas novada Bērnu-jaunatnes
sporta skolā,
2.6. izglītojamos, kuri atrodas ilgāk kā mēnesi
attaisnotā prombūtnē.
7. Līdzfinansējumu mācību gadā iekasē par izglītības iestādē noteikto izglītības programmas
īstenošanas laiku.

III. Līdzfinansējuma iemaksas
noteikumi

kas novada domes kasē Valkā, Semināra ielā
29.
11. Ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē mācību gada laikā, tad līdzfinansējumu
piemēro
11.1. ar ieskaitīšanas mēnesi, ja uzņem līdz mēneša 15.datumam (ieskaitot),
11.2. par nākamo mēnesi, ja uzņem sākot ar
mēneša 16.datumu.
12. Ja izglītojamais atrodas attaisnotā prombūtnē, tad vecāki iesniedz izglītības iestādei
attaisnojuma dokumentus - ārsta izziņu (ilgstoša slimība, liegums piedalīties nodarbībās,
rehabilācija) vai izglītības skolas izziņu, rīkojumu (ar mācībām saistīts izbraukums) vai vecāku iesniegumu (par ģimenes apstākļiem). Ja
izglītojamā attaisnota prombūtne tiek konstatēta pēc rēķina sagatavošanas, tad, pamatojoties
uz izglītības iestādes direktora rīkojumu, kas ir
sagatavots rēķina nomaksāšanas termiņā, Grāmatvedības un finanšu nodaļa sagatavo kredītrēķinu par nesaņemto pakalpojumu.
13. Līdzfinansējums netiek atgriezts, ja pēc rēķina sagatavošanas izglītojamais izstājas vai
tiek izslēgts no izglītības iestādes. Pieaugušajiem netiek atgriezts līdzfinansējums (semestra
rēķins), ja pieaugušais neapmeklē pašvaldības
licencētās interešu izglītības programmas nodarbības.
14. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma
iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors.

8. Līdzfinansējuma iemaksai atbilstoši izglītības iestādes direktora apstiprinātajam izglītojamo sarakstam par līdzfinansējuma piemērošanu Grāmatvedības un finanšu nodaļa sagatavo
rēķinu vecākiem par mēnesi vai priekšapmaksas rēķinu pieaugušajiem par semestri. Mācību
gada laikā izglītības iestādes direktors informē
Grāmatvedības un finanšu nodaļu, ja nemainās
izglītojamo saraksts vai sagatavo jaunu izglītojamo sarakstu, ja ir izmaiņas.
9. Sagatavotais rēķins (elektroniski vai papīra
formātā) tiek nodots vai nosūtīts vecākiem vai
pieaugušajiem saskaņā ar noteikumu 5.punktā
minētā līguma noteikumiem. Maksātājs drīkst
IV. Noslēguma jautājumi
veikt avansa maksājumu. Semestra rēķinu 15. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.sepdrīkst apmaksāt pa daļām, norādot atbilstošo tembrī.
informāciju maksājuma mērķī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
10. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras
V.A.Krauklis
naudas norēķinu veidā vai skaidrā naudā Val-

Saistošo noteikumu Nr. 9
«Par līdzfinansējumu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs»
paskaidrojuma raksts

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (2 )
daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var
paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par
izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku un pieaugušo līdzfinansējums (turpmāk
– līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Valkas
novada domes dibinātajās izglītības iestādēs –
Valkas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā un Valkas
Mākslas skolā (turpmāk – izglītības iestādes),
kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas.
1.3. Līdz šim ir spēkā Valkas novada domes
2009.gada 24.septembra noteikumi Nr.1 «Par
Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību», kas
zaudēs spēku, pieņemot saistošos noteikumus,
kas turpmāk noteiks vienotu kārtību un prasības līdzfinansējuma maksāšanai visās Valkas
novada domes dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
1.4. Paredzēts, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.
1

2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes
izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi,
kā arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas,
mākslas un sporta izglītības pieejamību.
2.2. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta vienota kārtība un prasības līdzfinansējuma
samaksai visās Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

terešu izglītības programmu.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
attiecībā uz mērķgrupu neuzliks jaunus pienākumus, jo līdz šo saistošo noteikumu pieņemšanai vecāki maksāja līdzfinansējumu. Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās iz3. Informācija par plānoto projekta glītības iestāde.
ietekmi uz pašvaldības budžetu 5.2. Vecākiem un pieaugušajiem jāvēršas ar ieIzglītības iestādes plāno budžeta ieņēmumus sniegumu pie izglītības iestādes vadītāja.
līdzšinējā apmērā, tādēļ tas neietekmēs pašval- 5.3. Vecākiem un pieaugušajiem papildus būs
jāslēdz līgums par mācībām profesionālās iedības budžeta izdevumus.
virzes izglītības programmā un saistībām par
līdzfinansējumu.

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

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav
uz izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju
notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
(turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes māksValkas novada domes priekšsēdētājs
las izglītības programmu izglītības iestādē, un
V.A.Krauklis
pieaugušo, kas apgūst pašvaldības licencēto in-
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SAISTOŠIE Valkā
NOTEIKUMI

2020.gada 25.jūnijā																

NR.11

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 16.§.)

Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu

I Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Valkas novada dome (turpmāk tekstā - Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošo fizisko personu un
dzīvokļu īpašnieku kopībai piederošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un/vai sadzīves kanalizācijas
sistēmai (turpmāk tekstā - kanalizācija).
2. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo
māju pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai izbūvi.
3. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja
vai ēka, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā
ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā
māja, kā arī ar to funkcionāli saistītas ēkas
(būves), zeme, uz kuras tās atrodas, ja zeme
kopā ar dzīvojamo māju veido vienotu nekustamo īpašumu vai ietilpst dzīvojamo māju
veidojošo dzīvokļu īpašumu sastāvā.
1.2. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu kopums no ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu:
1.2.1. ūdensvads līdz ūdensvada ievada noslēgventilim;
1.2.2. kanalizācija līdz ievadpunktam ēkā vai
būvē.
1.3. Pretendents – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
2. Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam
un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Valkas novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Valkas
novada teritorijā esošam īpašumam.
3. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir
vairākas dzīvojamās mājas, Pašvaldība līdzfinansē pieslēgumu līdz vienai dzīvojamajai
mājai.
4. Līdzfinansējums tiek piešķirts materiālu
iegādei un citām būvdarbu izmaksām nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai
Valkas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā Pašvaldības gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

II Pasūtītajam izvirzāmās prasības

5. Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts nekustamā īpašuma īpašniekam, kura
nekustamais īpašums pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā atbilst šādiem nosacījumiem:
5.0.1. ja pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu
vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;
5.0.2. ja pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu
tikai kanalizācijai;
5.0.3. ja pretendentam jau ir noslēgts līgums
par kanalizācijas izmantošanu, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.
8. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
8.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecī-

ba vai pārbūve;
8.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas
pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja
tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);
8.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja
nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
8.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja
nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai.

III Pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs

9. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts
pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu
apmaksai un citām būvdarbu izmaksām, bet
ne vairāk kā 600 EUR (seši simti euro) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
10. Ja Pašvaldības piešķirtais finansējums ir
nepietiekams, lai apmierinātu visu iesniegto
pretendentu pieteikumus, līdzfinansējums
tiek piešķirts šādā prioritārā secībā:
10.1. Personām vai dzīvokļu īpašnieku kopībām, kuru īpašumā ir lielāks deklarēto personu skaits salīdzinājumā ar citiem pieteikumiem (kritēriju piemēro sākot no 6 deklarētām personām īpašumā);
10.2. personām, kurām netika piešķirts līdzfinansējums iepriekšējā gadā un kurš ir iesniedzis pieteikumu atkārtoti;
10.3. personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu;
10.4. ģimenēm, kurās ir persona ar 1. un 2.
invaliditātes grupu vai bērns ar invaliditāti,
kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un
deklarējis dzīvesvietu;
10.5. daudzbērnu ģimenēm;
10.6. maznodrošinātām (trūcīgām) personām, ģimenēm;
10.7. politiski represētām personām;
10.8. pensionāriem;
10.9. pārējām fiziskām personām un dzīvokļu īpašnieku kopībām, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

IV Līdzfinansējuma
saņemšanas noteikumi

11. Ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
1 (vienu) reizi gadā tiek izsludināta pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai, par
visam gadam pieejamo finansējumu ne vēlāk
kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Pieteikšanās
termiņš tiek noteikts ne mazāks kā viens mēnesis.
12. Ja pieteikumu atlases laikā netiek noslēgti
līgumi par visu gadam pieejamo Pašvaldības
līdzfinansējumu vai tiek piešķirts papildus
finansējums, Pašvaldības izpilddirektors izsludina nākamo pieteikumu atlases kārtu.
13. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu
Pašvaldība izsludina Valkas novada domes
laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv .

14. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai
Pašvaldībā iesniedz:
14.1. pieteikumu (pielikums);
14.2. saistošo noteikumu 10.punktā norādīto
kategoriju apliecinošu dokumentu (ja tas nav
Pašvaldības rīcībā).
15. Dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/
protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par
pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā
arī slēgt līgumus par pieslēguma izbūvi, to
saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
16. Pēc pieteikuma saņemšanas, Pašvaldība
apkopo informāciju par nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru un Pašvaldības kārtējā
gada budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
17. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
pieslēgšanai, pieņem ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija.
18. Ja Pašvaldībā iesniegtais pieteikums neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām
prasībām vai Pašvaldības līdzfinansējuma
pieprasītājs komisijas noteiktajos termiņos
nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot
Pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam.
19. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendents
griežas Pašvaldībā, lai saņemtu tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izveidei.
20. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas un
izvērtēšanas, Pašvaldība 20 (divdesmit) dienu
laikā sagatavo un piedāvā pretendentam slēgt
rakstisku Vienošanos ar pretendentu par
līdzfinansējuma saņemšanas noteikumiem
un kārtību.
21. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendentam pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un jāpabeidz ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas,
ja lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu
nav noteikts garāks termiņš.
22. Pēc pieslēguma izbūves pretendents par
to informē Pašvaldību un iesniedz izdevumu
attaisnojošus dokumentus (rēķinus, pavadzīmes, noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības tāmi u.tml.). Pašvaldība nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, salīdzina attaisnojošos izdevumus ar objektu dabā, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu.
23. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A. Krauklis
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Paskaidrojuma raksts

Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11
«Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai»
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

niekiem, kuriem līdz zemesgabala robežai 4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek
vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centrali- prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbī1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojo- zētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās bas vidi novada pašvaldības teritorijā.
ties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu li- kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atza5. Informācija par
kuma 6.panta sestajā daļā vietējām pašvaldī- ri.
administratīvajām procedūrām
bām noteikto deleģējumu;
1.2. Valkas novadā ir nodrošināta iespēja sa- 3. Informācija par plānoto projekta 5.1. Valkas novada domes informatīvajā laikietekmi uz pašvaldības budžetu rakstā «Valkas Novada Vēstis» un pašvaldīņemt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tomēr, ņemot vērā administratīvo 3.1. Lai nodrošinātu Valkas novada domes bas mājaslapā www.valka.lv tiks publicēts
slogu un izmaksas, kuras nepieciešamas, lai līdzfinansējumu visu to dzīvojamo māju pie- paziņojums par pieteikšanos pašvaldības
izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo slēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistē- līdzfinansējumam;
aktu prasības, pieslēgumu skaits nav liels. Lai mai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdens- 5.2. lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu
sasniegtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda apgādes sistēmai, kurām līdz zemesgabala pieslēguma būvniecībai, nekustamā īpašuma
līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti īpašniekam paziņojumā norādītajā termiņā
noteiktos galvenos iznākuma rādītājus, ir ne- centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes Valkas novada domes Komunālās saimniecīpieciešams sniegt pašvaldības atbalstu iedzī- sistēmas atzari, Valkas novada pašvaldības bas nodaļā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
2021.gada budžetā ir plānots paredzēt 10 000 jāiesniedz pieteikums;
votājiem pieslēgumu būvniecībai.
EUR.
5.3. saņemtos pieteikumus izskatīs, kā arī lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pie2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošie noteikumi nosaka Valkas nova- 4. Informācija par plānoto projekta šķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības
da domes līdzfinansējuma (turpmāk – pašietekmi uz sabiedrību (mērķgru- līdzfinansējumu pieņems ar šim mērķim izvaldības līdzfinansējums) nekustamā īpašu- pām) un uzņēmējdarbības vidi paš- veidota komisija.
ma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
valdības teritorijā
6. Informācija par konsultācijām
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attieciūdensapgādes sistēmai apmēru, pašvaldības nāms saistošo noteikumu tiesiskais regulēar privātpersonām
līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kritēri- jums, ir novada administratīvās teritorijas ie- Nav notikušas konsultācijas ar privātpersojus, tā saņemšanas nosacījumus un izmaksā- dzīvotāji, kuri vēlas pievienoties centralizēta- nām.
šanas kārtību;
jai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai
Valkas novada domes priekšsēdētājs
2.2. pašvaldības līdzfinansējums paredzēts kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai;
V.A. Krauklis
fiziskām personām – dzīvojamo māju īpaš-

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā
pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves
tiesībām Valkas novadā
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pielikumā: _____________________________________
______________________________________________
____________________
Datums___________________
Paraksts_______________

Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts

0.14
0.07
0.09
0.06
0.06
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.2

VALKAS PAGASTS
9488 005 0343
Alieši 169
0.0590
9488 005 0344
Alieši 170
0.0649
9488 003 0273 Bērzezers 38 0.1063
9488 003 0299 Bērzezers 41 0.06
9488 003 0392 Bērzezers 43 0.06
9488 003 0330
Bērzezers
0.06
135
9488 003 0338
Bērzezers
0.06
155

Zemes gabala minimālā
nomas maksa gadā
(euro) bez PVN, saskaņā
ar Ministru kabineta
noteikumu Nr.350
«Publiskas personas
zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi»

dzīvokļu īpašnieku kopība daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas pieslēgšanai,
pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu

Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka

VALKAS PILSĒTA
9401 008 0754 Celtnieks 101
9401 008 0601 Celtnieks 114
9401 008 0604 Celtnieks 117
9401 008 0605 Celtnieks 118
9401 008 0606 Celtnieks 119
9401 008 0615 Celtnieks 128
9401 008 0616 Celtnieks 129
9401 008 0617 Celtnieks 130
9401 008 0618 Celtnieks 131
9401 008 0620 Celtnieks 133
9401 008 5326 Celtnieks 500

Zemes platība

Atbilstoši 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.11
«Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un
sadzīves kanalizācijas sistēmai» 10.punktam atbilstu šādai personu kategorijai:
persona ar 1. un 2.invaliditātes grupu;
ģimene, kurā ir persona ar 1. un 2.invaliditātes grupu vai
bērns ar invaliditāti, kurš nekustamajā īpašumā faktiski
dzīvo un deklarējis dzīvesvietu;
daudzbērnu ģimene;
maznodrošināta (trūcīga) persona, ģimene;
politiski represēta persona;
pensionārs;

Nosaukums

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu man piederošā nekustamā īpašuma ____________________________________
______________________________________________
______________________________________Valkas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
sadzīves kanalizācijas sistēmai

Zemes gabala kadastra
apzīmējums

Pilsēta/pagasts

Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 25.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.11
«Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam
un sadzīves kanalizācijas sistēmai»
Valkas novada domei

23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80

23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80
23.80

Vasarnīcu teritorijā pieejamo zemes gabalu nomas maksa tiek samazināta
piemērojot koriģējošu koeficientu procentos -15% apmērā, pamatojoties uz
izvērtējuma tabulas 3.2.punktu, uz laiku līdz pieciem gadiem.
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu
nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā
Nomas līguma termiņš 5 gadi
Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra Nosaukums
apzīmējums

Zemes
platība

Zemes gabala nomas maksas likme (gadā), atbilstoši
«Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas,
piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības
zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim»
(apstiprināts ar Valkas novada domes 2019.gada
26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,4.§.)
VALKAS PILSĒTA
Rīgas iela 84
3.4
Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā
Rīgas iela 88
1.4
Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā
Raiņa 103 daļa
0.12
Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

Vidējā zemes nomas
pamatmaksa gadā
(euro) bez PVN

Valka
Valka
Valka

9401 004 0012
9401 004 0240
9401 004 0226

Ērģemes pagasts
Ērģemes pagasts
Ērģemes pagasts
Ērģemes pagasts

9452 003 0095
9452 008 0313
9452 011 0170
9452 001 0086

Stabiņi
Rītiņi
Lejasstrūgas
Eglainītes

ĒRĢEMES PAGASTS
0.6942
0.25
3.42
0.59

Ne mazāk kā 59 EUR/ha
Ne mazāk kā 59 EUR/ha
Ne mazāk kā 59 EUR/ha
Ne mazāk kā 59 EUR/ha

40.96
28.00*
201.78
201.78

Kārķu pagasts

9466 008 0032

Mežmalnieki

KĀRĶU PAGASTS
0.4402

Ne mazāk kā 60EUR/ha

28.00*

VALKAS PAGASTS
Astes
1.16
Kastaņas
1.4497
Vēžukrogs
0.48
Divdruvas
0.3
Brandas
0.52
Zvaigznāji
0.7
Mīlkalni
0.54
Mežārītes
1.0
Māja Nr.4 dz.4
0.2
Silakājas
4.03
Jēkabi 1
6.77
Druvas 10
0.2
Ezermuiža
0.1492

Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha
Ne mazāk kā 61 EUR/ha

70.76
88.43
29.28
28.00*
31.72
42.70
32.94
61.00
28.00*
245.83
412.97
28.00*
28.00*

Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts

9488 014 0138
9488 010 0067
9488 009 0117
9488 006 0266
9488 010 0160
9488 006 0419
9488 009 0041
9488 009 0043
9488 006 0407
9488 006 0430
9488 006 0134
9488 006 0408
9488 006 0228

Vijciema pagasts
Vijciema pagasts
Vijciema pagasts

9492 004 0190
9492 004 0332
9492 004 0185

Siliņi 2
Kalni
Mežiņi

Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pagasts

9496 008 0122
9496 007 0026
9496 008 0113
9496 008 0135
9496 006 0153

Rīkstnieki
Kalnājs
Elkšņi
Jaunmurri
Vecprauliņi

VIJCIEMA PAGASTS
0.26
Ne mazāk kā 59 EUR/ha
0.29
Ne mazāk kā 59 EUR/ha
1.1
Pēc izvērtējuma - 60.18 EUR/ha
ZVĀRTAVAS PAGASTS
0.53
0.4908
0.4028
1.6
0.31

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 «Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi» 5.punktu, zemesgabala
minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro bez PVN.
Ievērībai
1) Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas vidējās
zemes nomas pamatmaksas gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem
iznomājamā zemes gabala parametriem:
• ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
• ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
• bez būtiskiem uzlabojumiem;
• zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no augstāk tekstā noteiktā, tad piemērojami nomas maksu koriģējoši koeficienti procentos:
N.p.k.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Raksturojošais parametrs
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam
Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc attīrīšanas no tiem
LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no
vidējā novērtējuma pagastā par katru balli
Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav
piemērots lauksaimnieciskai darbībai (piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas
kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)

Piemērojamā
korekcija procentos
–10 %
–15 %
+– 0,5 %
–40 %

Ne mazāk kā 52 EUR/ha
Ne mazāk kā 52 EUR/ha
Ne mazāk kā 52 EUR/ha
Ne mazāk kā 52 EUR/ha
Ne mazāk kā 52 EUR/ha

28.00*
28.00*
28.00*

28.00*
28.00*
66.20

28.00*
28.00*
28.00*
83.20
28.00*

2) Nomas maksa var tikt izmainīta arī, ja:
 mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;
 tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā likumdošana un ar
to saistītie normatīvie akti;
 tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu aplikts nomas objekts
vai nomas maksājumi.
3) Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole. z
K.Salniņa, Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotāja

Svecīšu vakars Valkas novadā
5.septembrī plkst. 18.00 Aumeisteru kapsētā
26.septembrī plkst. 17.00 Ērģemes kapsētā
26.septembrī plkst. 17.00 Vijciema kapsētā
3.oktobrī Stoķu kapsētā, Meža kapos, Cimzes kapos
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Valkas novada skriešanas seriāls «Optimists»
rudens sezona sāksies 3.septembrī

V

alkas novada lielākais skriešanas seriāls «Optimists» 2020.gada
rudens sezona sāksies 3.septembrī. Vieta un laiks nemainīgs –
mežs pie Valkas brīvdabas estrādes, laiks – ceturtdienu pēcpusdienas
no plkst. 14.30 līdz 18.30.
Vairāk informācija: Māris Koops, +371 29424580; sports@valka.lv z

Pieejamas zemes vienības sakņu
(ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada
administratīvajā teritorijā
Kārķu pagastā:

Nosaukums

«Dārziņi»

«Dārziņi»
«Dārziņi»

Kadastra
apzīmējums

9466 005 0323

9466 005 0359
9466 005 0358

Nomas objekts

Platība (m2)

Nr.11
Nr.25
Nr.28
Nr.29
Nr.37
Nr.46
Nr.47

135,0
154,5
185,8
135,2
272,6
126,0
189,0
135,0
231,0
216,0
238,0
169,9
479,4

Nr.48
Nr.49
Nr.50
Nr.51
Nr.65
Nr.73

Valkas pilsētā:

Nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Rīgas iela 88

9401 004 0240

Purva iela 11
«Silmūrnieki»

9401 003 0225
9401 005 0525

Nomas
objekts

Nr.12
Nr.131

Platība (m2)
Iespēja vienoties par
nepieciešamo platību
sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
700,0
300,0

Valkas pagastā:
Nosaukums

«Paksīši»

Kadastra
apzīmējums

9488 010 0181

Nomas
objekts
Nr.16-4

Platība (m2)

Nr.16-3
Nr.16-7
Nr.16-8

255,0
100,0
237,18

70,21

Iespēja arī vienoties
par nepieciešamo
platību sakņu
(ģimenes) dārza
vajadzībām
«Sēļi»

9488 010 0311

Nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Iespēja vienoties par
nepieciešamo platību
sakņu (ģimenes)
dārza vajadzībām

Vijciema pagastā:

«Krustceles
dārziņi»

P

iektdien, 7.augustā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras
namā Imanta Kalniņa, Aivara Hermaņa, Valta Pūces un
Jāņa Lūsēna skaistāko sajūtu dziesmu programma «Esi man
tā»
Koncertā piedalīsies Marts Kristiāns Kalniņš, grupas «Putnu
balle» solistes Līva Kalniņa un Kristiāna Stirāne, pianists Jānis
Miltiņš, perkusionists Ivars Kalniņš.
Programma veidota, domājot par vasaras skaistajiem vakariem, miglas celšanos virs ūdens un ziedu burvīgo smaržu.
Ieeja: 5 un 7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras namā.

9492 004 0458

Nomas objekts
Nr.11
Nr.13
Nr.14
Nr.18

Platība (m2)
345,5
500,0
300,0
480,0

Nomas maksa aprēķināma saskaņā ar Valkas novada domes 2019.
gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.38 «Par pašvaldības zemes
nomu Valkas novadā» 2.1.punktu, kas nosaka ka neapbūvēta zemesgabala, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātās nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts,
nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet
ne mazāka kā 10 EUR gadā.
Maksimālais nomas līguma termiņš 5 gadi.
Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu, Valkas novada pašvaldībā brīvā formā jāiesniedz iesniegums, kur norādīts Vārds, Uzvārds,
dzīvesvietas adrese, telefona numurs un vēlamā sakņu (ģimenes) dārza
atrašanās vieta un platība.
K.Salniņa, Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotāja
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28.augustā plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā grupas
«Baltie lāči» koncerts

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece
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Valkas brīvdabas estrādē 21.augustā
KIDS bubble WONDERLAND – mini
festivāls bērniem un ģimenēm

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

roņislavas Martuževas dzeja un dziesmas grupas «Baltie Lāči»
B
koncertprogrammā «Pamet skumjas, pamet nievas…» Valkas pilsētas kultūras namā skanēs piektdien, 28.augustā.

Koncertā piedalās: Andris Baltacis (solists, teicējs), Aldis Kise (akordeons), Inga Zeile (vijole), Ainis Rudzītis (ģitāra), Mārtiņš Leišavnieks
(tuba), Deniss Smirnovs (sitamie instrumenti).
Uz tikšanos koncertā!
Ieeja: 8; 10 ;12 eiro. Biļetes uz koncertu – Valkas pilsētas kultūras
namā, Biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv.
28.augustā būs derīgas 22.martā iegādātās koncerta biļetes! z

25.septembrī Valkā viesosies
maģiskā burbuļu triku izrāde
«Mistery Bubbles

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

P

iektdien, 25.septembrī plkst. 18.30 Valkas pilsētas kultūras namā
notiks maģiskā burbuļu triku izrāde «Mistery Bubbles».
Šovā būs profesionāls burbuļu triku meistars, kurš izpildīs pasaules
klases trikus.
Pasākumā skatītāji varēs iesaistīties burbuļu veidošanas procesā speciālajā neona burbuļu darbnīcā un izrādes noslēgumā nofotografēties
īpašā burvju fotostendā, ieskautiem lielā burbulī. Gaismas un dūmu
specefekti padarīs izrādi aizraujošu gan lieliem, gan maziem.
Pasākuma norises vietā būs arī našķu tirdziņš ar cukurvati un popkornu saldākai izrādei.
Izrādes ilgums – viena stunda un trīsdesmit minūtes. Būs 15 minūšu
pārtraukums.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro. Biļetes Valkas pilsētas kultūras namā,
Biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv
Bērni līdz 2 gadiem (ieskaitot) vecāku uzraudzībā, neaizņemot papildu vietu, tiek ielaisti bez maksas. z

J

autras un interesantas burbuļu aktivitātes visa vakara garumā -visām vecuma grupām.
Bērni par burbuļiem būs sajūsmā!
Bērni visa vakara garumā – no
plkst. 17.00 līdz 20.30 varēs atpūsties un nofotografēties burbuļu
foto stendā «Apvelc ap sevi burbuli» un našķoties saldumu bārā, bet
vakara kulminācijā būs dūmu burbuļu šovs ar vadītāju «BOBU», kurš

iesaistīs bērnus dažādās aktivitātēs.
Māmiņas varēs iepazīt jauno
skaistumkopšanas produkciju speciālajā «AVON» teltī.
Biļešu cenas sākot no 9 EUR.
Vairāk informācija: www.kidswonderland.lv Daudzbērnu ģimenēm
īpaša biļešu cena. Biļetes: internetā
www.ticketpoint.lv un pasākuma
dienā uz vietas. z

Foto stūrītis

9.a klases izlaidums, foto D.Pūce

12. klases izlaidums, foto D.Pūce

9.b klases izlaidums, foto D.Pūce
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

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

9.b klases izlaidums, foto D.Pūce
Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste
Dace Pūce, tālr. 28337768
e-pasts: dace.puce@valka.lv

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Bez maksas, iznāk reizi divos mēnešos.
Tirāža: 4350 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

māsas». Ieeja – bez maksas.
•25.septembrī plkst. 18.30 lielajā
zālē – maģiskā burbuļu triku izrāde «Mistery Bubbles». Biļetes cena
– no 8 līdz 15 eiro. Biļetes: Valkas
pilsētas kultūras namā, «Biļešu
paradīzes» kasēs un www.bilesuparadize.lv

Valcenkastrānolavajā dabibliotēkā

Pasākumu
kalendārs

V

alkas pilsētā

• 1.augustā plkst. 13.00 Kapu svētki Valkas Meža kapos.
• 1.augustā plkst. 15.00 Kapu svētki Valkas Cimzes kapos.
• 10.augustā no plkst. 10.00 līdz
17.00 Mobilā diagnostika Raiņa
ielā 28 a.
• 14.augustā plkst. 19.00 Zaļumballe kopā ar grupu «Apvedceļš»,
Valkas brīvdabas estrādē. Ieeja 5
eiro.
• 8.augustā no plkst. 9.00 Valgas Valkas kafejnīcu diena. Vairāk
info: www.valka.lv.
• 10.augustā plkst. 10.00 Mobilā
diagnostika, Raiņa ielā 28 a.
• 21.augustā no plkst. 17.00 līdz
20.30 «Kids bubble Wonderland» –
mini festivāls bērniem un ģimenēm Valkas brīvdabas estrādē. Biļešu cenas sākot no 9 EUR. Vairāk
info – www.kidswonderland.lv.
Daudzbērnu ģimenēm īpaša cena.
Biļetes: internetā www.ticketpoint.
lv un pasākuma dienā uz vietas.

IZSTĀDES
• Līdz 14.augustam novadpētniecības stendā izstāde «Zīmē, glezno,
rada... un svin jubilejas vēža
zīmē».
• No 1. līdz 31.augustam fotoizstāde «Kļūdies tā, lai citiem
prieks».
• No 3. līdz 31.augustam daiļliteratūras izstāde «Romāns ar astīt».
• No 3. līdz 31.augustam informatīva izstāde «Mežs un tā bagātība».
• No 17. augusta līdz 24.septembrim novadpētniecības stendā
izstāde «Manai skolai simtgadē».
PASĀKUMI
• 29.jūlijā plkst. 17.00 tikšanās ar
rakstnieci Maiju Krekli, Valkas
J.Cimzes ģimnāzijas dārza lapenē
(Raiņa ielā 28 A).
• 19.augustā plkst. 17.00 tikšanās
ar grāmatu autori, dokumentālo
filmu producenti un scenāristi Elvitu Ruku projekta «Notikums.
Autors. Lasītājs.» ietvaros.
• No 24. līdz 28. augustam Jauno
grāmatu dienas. Grāmatu izsniegšana 28.augustā.

kas novadpētniecības
Valmuzejā

• No 1.augusta līdz 30.septembrim
Justīnes Siņicinas, Lilitas Ikales un
Lindas Ikales izstāde «Bohēma».
1.augustā plkst. 15.00 izstādes «Bohēma» atklāšana.

sētas kultūras
pagasta Saieta
Valnakasma pilpasākumi
Valkas
namā «Lugažu muiža»

• 7.augustā plkst. 19.00 lielajā zālē
– Imanta Kalniņa, Aivara Hermaņa, Valta Pūces un Jāņa Lūsēna
skaistāko sajūtu dziesmu programma «Esi man tā». Ieeja: 5 un 7
eiro. Biļešu iepriekšpārdošana –
Valkas pilsētas kultūras namā.
•28.augustā plkst. 19.00 lielajā
zālē – Broņislavas Martuževas
dzeja un dziesmas grupas «Baltie
Lāči» koncertprogrammā «Pamet
skumjas, pamet nievas…». Ieeja: 8;
10; 12 eiro. Biļetes uz koncertu:
Valkas pilsētas kultūras namā,
«Biļešu paradīzes» kasēs un www.
bilesuparadize.lv.
• 1., 2.stāva foajē un mazajā zālē –
Kristīnes Ganiņas un Dinas Smelteres darbu izstāde «EXIT vasaras
piedāvājums».
• Klientu apkalpošanas zālē – Everitas Pukinskas personālizstāde
«Impulsīvais plūdums».
•4.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē – Baibas Sipenieces – Gavares
stāvizrāde «Vienreiz jau var». Ieeja:
10; 12 un 15 eiro. Biļetes: Valkas
pilsētas kultūras namā, «Biļešu
paradīzes» kasēs un www.bilesuparadize.lv.
•11.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē: Video izrāde A.Čehovs «Trīs

• Līdz 31.augustam apskatāma
Ingas Danielas darbu izstāde «Vasaras dejā».
• 1.augustā plkst. 11.00 kapu svētki Stoķu kapos.
• 12.augustā plkst. 17.00 Māla
meistarklase kopā ar Ingu Danielu
«Latvijā skaisti». Vietu skaits ierobežots – iepriekš pieteikšanās pa
tālr. 26319816 vai 26471264.
• 15.augustā plkst. 14.00 Valkas
pagasta «Strautiņos» «Velgas diena».

Kārķu pagastā

• 7.augustā no plkst. 8.00 – Floristikas radošā darbnīca «Mūsu sargs
– lietussargs!», Dabas koncertzālē.
• 7.augustā plkst. 19.00 Cēsu teātra izrāde «Mucenieks un muceniece», Kārķu Dabas koncertzālē. Ieeja
bez maksas.
• 8. augustā
• Plkst. 8.00 – zolītes turnīrs Kārķu tautas namā;
• Plkst. 12.00 – Svētku atklāšana,
Valmieras teātra aktieru grupas
«Žerār» muzikāli humoristisks
uzvedums «Lietussargs mums visiem viens», Dabas koncertzālē;
• No plkst. 13.00 – sporta aktivitātes,

atrakcijas visām paaudzēm pie Dabas koncertzāles, darbosies bufete;
• Plkst. 19.00 – sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana, Līgas un Ivara
Reņģu muzikāls tērpu šovs «40
dienu izaicinājums», Dabas koncertzālē;
• No plkst. 21.00 līdz 24.00 – spēlē
grupa «Atestāts» no Rūjienas, viesojas Arturs Gruzdiņš.
• 9.augustā plkst. 13.00 Kārķu
baznīcā koncerts «Vasaras ritmi»,
muzicē Ieva Šablovska (arfa) un
Ainars Šablovskis (saksofons). Ieeja – ziedojums.

Vijciema
pagastā

• 1.augustā plkst. 10.00 sporta
svētki Vijciemā.
• 1.augustā plkst. 22.00 Mūzikas
nakts ar grupu «Brīvdiena», Vijciema sākumskolas sporta laukumā.
Ieeja bez maksas.
• 7.augustā plkst. 19.00 Vijciema
pagasta mākslinieku darbu izstādes atklāšana Vijciema tautas
namā.
• 8.augustā plkst. 13.00 kapu svētki Vijciema kapos.
• 8.augustā plkst. 14.30 Uģa Rozes
koncerts, Vijciema baznīcā. Ieeja: 2
EUR.
• 11.septembrī Dzejas diena.

Valgas pilsētā

• 8.augustā no plkst. 9.00 Valgas Valkas kafejnīcu diena. Vairāk
info: www.valka.lv
• 22.augustā no plkst. 10.00 Valgas
militārās vēstures festivāls «MilFest2020».

Sportā

• 11.augustā plkst. 20.00 Mājas
spēle futbola klubam «Valka» pret
FC Gauja, Valkas pilsētas stadionā.
• 21.augustā plkst. 19.00 Mājas
spēle futbola klubam «Valka» pret
FK Cēsis, Valkas pilsētas stadionā.
• 29.augustā plkst. 11.00 Valkas
četrcīņa – MTB riteņbraukšana.
• 3.septembrī no plkst. 14.30 Skriešanas seriāls «Optimists» 1.k.,
mežā pie Valkas brīvdabas estrādes.
• 5.septembrī plkst. 17.00 mājas
spēle futbola klubam «Valka» pret
FK Alberts, Valkas pilsētas stadionā.
• 10.septembrī no plkst. 14.30
Skriešanas seriāls «Optimists»
2.k., mežā pie Valkas brīvdabas estrādes.
• 17.septembrī no plkst. 14.30
Skriešanas seriāls «Optimists»
3.k., mežā pie Valkas brīvdabas estrādes.
• 17.septembrī plkst. 18.00 mājas
spēle futbola klubam «Valka» pret
FK Smiltene/BJSS-2.
• 24.septembrī no plkst. 14.30
Skriešanas seriāls «Optimists»
4.k., mežā pie Valkas brīvdabas estrādes.
Sekojiet mums līdzi Valkas
novada tīmekļa vietnē www.
valka.lv un mūsu sociālajos
tīklos – Facebook, Twitter,
Draugiem.lv un Instagram Valkas novads!
Pasākumu plānā ir
iespējamas izmaiņas!

