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Aicina izvirzīt
pretendentus 2018.gada
Jāņa Cimzes balvai

V

alkas novada
dome aicina
izvirzīt pretendentus 2018.gada Jāņa
Cimzes balvai. Valkas novada izglītības iestādes, kā arī
ikviens novada iedzīvotājs aicināts iesniegt pieteikumu
domes priekšsēdētāja sekretariātā (Beverīnas iela 3, Valka) līdz 22.jūnijam.
Balvu var iegūt
novada pedagogs
par ievērojamu un
ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā
un izglītošanā, kā arī par zinātniskās pētniecības darba vadīšanu un/vai organizēšanu. Jāņa Cimzes balvā
ietilpst diploms un vienreizēja stipendija.
Svinīga balvas pasniegšanas ceremonija notiks
Jāņa Cimzes dzimšanas dienā 3.jūlijā plkst. 18.00
Valkas novadpētniecības muzejā.
Papildus informācija:
Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis,
64722360. z

Foto: Andra Rēvalde

Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam
gadam un nākamajiem gadiem

Teksts: Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs

2

018.gadā strādājam, lai padarītu efektīvāku novada pārvaldību un vairāk
spētu motivēt darbiniekus. Tāpēc notiek
gan štatu samazināšana, gan slodžu un pienākumu pārdale. Atteiksimies no samazinātajām algu likmēm, saimnieciskajās
struktūrās palielināsim iespējas materiāli
motivēt darbiniekus.
Sāksim praktiski realizēt vairākus nozīmīgus projektus, kas dos pozitīvu impulsu
novada attīstībai un ietekmēs to vairākas
desmitgades. Šo projektu viens no pozitīvajiem aspektiem - vairāk nekā 100 jaunu darba vietu, kas perspektīvā palielinās arī pašvaldības budžeta ieņēmumus.
Lielas pārmaiņas gaidāmas izglītībā.

Centīsimies sabalansēt izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai un reizē vidusskolas
līmeni pacelt augstākā pakāpē.
Būtiski uzlabosim arī iedzīvotājiem un
uzņēmējiem vajadzīgo infrastruktūru.
Nākamajos gados būtiski panākt, lai
valsts kompensētu to budžeta daļu, ko pazaudējam, jo vairāk nekā 1000 cilvēku faktiski dzīvo novadā, bet deklarējuši savu dzīves vietu Igaunijā. Turpināsim lielus attīstības projektus, kas spēs piesaistīt arī jaunus
iedzīvotājus darba spējas vecumā. Pakāpeniski jāuzlabo medicīnas un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība.
Tas viss prasīs radošu pieeju, kā arī stingru budžeta disciplīnu. z

11.februārī plkst. 16.00 Valkas pilsētas kultūras
namā viesosies Latvijas Nacionālais balets

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas
kultūras nama direktora vietniece

B

aleta vakara pirmajā daļā būs
skatāms horeogrāfes Elzas Leimanes veidotais laikmetīgais viencēliens «Tikko». «Ir mirkļi, kas nepadodas
laika mērauklai. Laikam ir iluzora daba,
tas caurvij dzīves, mānot, ka piedzīvotais
pirms gada vai pat desmit, var mūžam
šķist kā mirklis, kas cēlis spārnos tikko...
Triju sieviešu stāsts, rekonstruēts laikā,
tas pārklājas un jau atkal saplūst vienā. Jo
jūtu pasaule mums ir tik dažāda un vienlaikus – visiem līdzīga. Jo, atmiņās klejojot,
nereti mēdzam notikumus aizvien izdzīvot
no jauna, varbūt cerībā, ka tajos kas mainīsies,» iestudējumu raksturo Elza Leimane.
Vakara otrajā daļā skatītājus priecēs svīta no Pētera Čaikovska baleta
«Riekstkodis» – lielā balle, kuras centrā
ir šīs skaistās ziemas pasakas galvenie
varoņi Marija un princis Riekstkodis.
Iestudējumu veidojis horeogrāfs Aivars Leimanis, scenogrāfs un kostīmu
mākslinieks – Aleksandrs Vasiļjevs.
Biļešu cenas: 20 un 19 eiro. Tās nopērkamas Valkas pilsētas kultūras
namā, Biļešu paradīzes kasēs un
www.bilesuparadize.lv z
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Pilsēta k ļuva
garīgi gaišāka

Teksts: Mārīte Magone
Foto: Dace Pūce

G

aidot Ziemassvētkus un gadu
miju daudzas valcēniešu ģimenes bija izrotājušas savu dzīvokļu
logus, balkonus. Privātmāju īpašnieki
ar gaismiņām apklāja arī kokus un
krūmus. Jauno tehnoloģiju laikmetā ir
atrasti aizvien jauni rotājumi veidi.
Kaimiņi ietekmējas viens no otra, kā
piemēru varu minēt 2016.gadā apbalvoto Cukānovu ģimenes māju Muzeju
ielā un jau 2017.gadā kaut kas līdzīgs
radās netālu esošajā Kuncēviču ģimenes mājas fasādē Rīgas ielā. Tāpat Ausekļa iela 26, kur gadu no gada vairākas ģimenes izgaismo savus logus un
lodžijas un katru gadu rodas jauni
gaismas objekti, kuri tiek apbalvoti.
Šīs mājas pagalmā jau vairākus gadus
ir sava izrotāta egle. Prieks arī mums
apkārtējiem. Gaismas objektu vērtēšana ir samērā subjektīva, vienam vērotājam ļoti patīk, citam ir par daudz
utt. Mēs aicinājām iedzīvotājus ieteikt
apbalvošanai gaismas objektus. Šogad
aktīvākie bija A.Čekanoviča, A.Sikatere, S.Kalniņa, M.Sīmane, Z.Švalbe,
kurš ieteica pat 4 objektus, bet atstāja
kļūdainu telefona numuru – nevarējām uzaicināt uz balvas saņemšanu
pasākumā. Salīdzinoši mazāk krāšņi,
ar redzētiem kaimiņpilsētu veikalu,
iestāžu skatlogiem, bija mūsu pilsētas
centra veikalu skatlogi. Priecājamies
par mūsu iepriekš apbalvoto gaismas
objektu veidotājiem, kuri gadu no
gada atkal iededz jaunas gaismiņas.
Vairākās mājās arī pa dienu logos var
redzēt bērnu izveidotā aplikācijas un
veidojumus. Neviens garāmgājējs vai
braucējs nevar palikt vienaldzīgs Parka ielā pie Aumeisteru ģimenes īpašuma, tāpat daudzās mājas Zemgales

17a, 19, 62 , Līvu 6, Rīgas 38, 46, 50 A,
68, Raiņa 5, 14, 18 ielās kā arī abās Ausekļa ielas pusēs pie tilta abas Zalužinsku mājas. Šogad simpātiski bija
gan no iekšpuses gan ārpuses J.Cimzes mūzikas skola, Valkas pamatskola, kafejnīca «Rozmarīns», SIA «Jumis»
u.c.
Zvaigznes dienā – Gaismas pēcpusdienā notika bērnu literārā konkursa
«Doma izgaismo vārdu» laureātu un
gaismas veidotāju apbalvošana. Abi
konkursi notiek ar Valkas novada domes atbalstu, kā arī Latvijas Bērnu
fonda un fonda Ziedot.lv atbalstu.
Bērnu konkursā par laureātiem tika
atzīti Liene Kauķe un Kristers Trūle
no Lizuma, Baiba Bogdane, Gerda
Šteinerte no Rīgas, Agnija Reiniece no
Valkas, Marta Oše no Lielvārdes. Galveno balvu 100 eiro stipendiju no Bērnu fonda ieguva Ādams Lapiņš no
Rīgas.
Gaismu veidotāju grupā visvairāk
tika apbalvoti privāto māju īpašnieki
– Auniņu, Zelču, Kuncēviču, Pulles
un Etjantenu ģimenes. Daudzdzīvokļu māju grupā Jaunzemu, Bukšu un
Seņkānu ģimenes. Uzņēmumu, iestāžu grupā veikals «Elstons», kafejnīca
«Rozmarīns» un Valsts nekustāmo
īpašumu Valkas biroja izveidotais
skvēriņš starp veikalu Freko un aptieku. Visus pasākuma apmeklētājus
vienoja Valkas folkloras kopas «Nāburgi» dziedātās dziesmas. Paldies
visām žūrijām, novada domei un galvenais visiem tiem, kas mums radīja
gaismas sajūtu sirdīs.

Gaismas pēcpusdienas veidotāju
vārdā – Mārīte Magone, biedrības
«Valkas dāmu klubs» vadītāja z

Swedbank bankomāts turpmāk būs pieejams Ausekļa ielā
Gluži tāpat kā citviet Latvijā, arī Valkā arvien lielāka daļa norēķinu notiek elektroniski, līdz ar to pakāpeniski mazinājies pieprasījums pēc skaidras
naudas iemaksas un izmaksas no bankomāta. Ņemot vērā iedzīvotāju paradumu maiņu, no 20.februāra līdzšinējo divu bankomātu vietā Valkā būs
pieejams viens Swedbank iemaksas un izmaksas bankomāts – pašapkalpošanās filiāles telpās Ausekļa ielā 54 (veikala darba laikā).
Jūsu ērtībām atgādinām, ka Valkas centrā ērti pieejams arī Swedbank
klientiem draudzīgais SEB bankomāts, kas skaidras naudas pakalpojumus
nodrošina bez komisijas maksas. Tāpat iedzīvotāji var izmantot kādu no Valgā pieejamajiem Swedbank bankomātiem.
Ja nepieciešama atbilde uz kādu ar bankas pakalpojumiem saistītu jautājumu vai vajadzīgs bankas speciālista padoms, aicinām droši zvanīt uz
Swedbank konsultāciju centru pa tālruni 67444444, kas pieejams 24 stundas
diennaktī. Ja tomēr vēlaties saņemt konsultāciju klātienē, atgādinām, ka Valkas pašapkalpošanās filiālē tas iespējams katru pirmdienu no plkst.10.00
–13.00 un no plkst.14.00 – 16.00. Savukārt ar pilnu Swedbank filiāļu un bankomātu karti un kontaktinformāciju var iepazīties bankas mājaslapā. z
Dace Antone, Finanšu centra «Valmiera» vadītāja

Z

PA LDIES!

iemassvētki ir cilvēku iekšējās
gaismas svētki. Mēs gaidām
mirdzumu no iekšienes! No sevis, no
tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās
acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir
tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu
sākumiem.
(Imants Ziedonis)
Nosvinēti Ziemassvētki, sagaidīts
Jaunais gads, atzīmēti Pareizticīgo
ziemassvētki un Vecais jaunais gads,
2018.gads jau uzņēmis apgriezienus,
taču palikuši nepateikti «paldies» par
pārsteiguma mirkļiem, sirsnīgām dāvanām, siltiem sveicieniem VSAC «Vidzeme» filiāles «Valka» klientiem svētku laikā.
Paldies Albīnai Kārkliņai un SIA
«Pedelīte» par dāvātajiem kārumiem.
Paldies Maijai Sildarei par siltajām
zeķītēm un āboliem.
Paldies, Valkas pilsētas senioru
amatierteātra aktieriem un režisorei
Silvijai Doršai par izrādi, kurai visi
dzīvoja līdz.
Turnas tautas nama dramatiskajam kolektīvam un Līgai Kramai par
ilggadēju sadarbību un Vinnija Pūka
dzimšanas dienas svinībām mūsu aprūpes centrā.
Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skolniekiem, ansamblim, mazajiem aktieriem un skolotājām Sintijai Podniecei
un Inārai Vītolai par aizkustinošo
koncertu.
Valkas kultūras nama folkloras kopai «Nāburgi» par jauko koncertu un

Montai par svētku konfektēm.
Negaidītu pārsteigumu šogad saņēmām no latviešiem svešumā. Pārsteiguma idejas autore ir Ilze Zariņa,
kura jau 8 gadus ar ģimeni dzīvo Īrijā
un katru gadu uz svētkiem cenšas iepriecināt kādu daudzbērnu ģimeni
vai pansionātu iemītniekus Latvijā.
«Šogad izdomāju, ka varētu aicināt latviešus no visas pasaules sūtīt
kartiņas pansionātiem. Uz manu aicinājumu atsaucās rūķi no UK, Dānijas, Vācijas, ASV, LV, Īrijas un pat no
Austrālijas. Kopā mani šogad atbalstīja ap 1200 rūķu no visas pasaules
izsūtot kopā pavisam 1466 kartiņas
uz Latvijas pansionātiem .
Tik jauki ir saprast, ka latvieši ir
visur, ka viņi nāk, sadodas rokās, un
dara brīnumus! Ka viņi nepaliek vienaldzīgi, ka atsaucas un iepriecina!» –
raksta Ilze.
Mūsu aprūpes centra klientiem apsveikumus un dāvaniņas gatavoja
Līga Stucere, Jekaterina Leite, Veronika Apine. Paldies liels!
Liels paldies Krūmiņu ģimenei –
Elvim, Kristapam, Rojam, Rainai, tētim Marekam un mammai Līgai Dānijā, kuri sūtīja mūsu klientiem apsveikumus un pašu ceptus gardumus
visiem aprūpes centra klientiem.
Milzīgs paldies arī puišiem – kurjeriem Jurim Jakovļevam un Uģim
Zvanbergam , kuri šo sūtījumu mums
atveda no Dānijas un, atbalstot akciju, piegādi veica bez maksas.
Paldies par jūsu dāvāto sirds siltumu un svētku sajūtu!
Filiāles «Valka» klientu vārdā – filiāles vadītāja Egita Kačevska z

Valkas novada sociālais
dienests izsaka pateicību!

Teksts: Natālija Dubrovska, Valkas
novada sociālā dienesta vadītāja

V

alkas novada sociālā dienesta
vārdā izsaku pateicību visiem
tiem cilvēkiem, organizācijām, biedrībām, kuras 2017.gadā sadarbojās
ar sociālo dienestu, lai kopīgi gan palīdzētu, gan iepriecinātu novada iedzīvotājus, kuriem dažādu iemeslu
dēļ palīdzība ir nepieciešama visvairāk.
Vissirsnīgākais paldies «Laimas»
labdarības namiņa kolektīvam, visiem ziedotājiem, kuri sarūpēja ļoti
labas un noderīgas Jaunā gada dāvanas 108 Valkas novada bērniem.
Paldies, Valkas novada deputātiem, kuri atsaucās aicinājumam, uz
sagādāja ļoti jaukas un mīļas dāvanas Ziemassvētkos pēc savas izvēles
– apsveicot gan seniorus, gan ģimenes ar bērniem.
Paldies Valkas Jauniešu domei par
Jaungada pasākumu un dāvanām 25
novada bērniem.
Paldies Latvijas Bērnu fondam un
personīgi Mārītei Magonei, kura vairāku gadu garumā organizē vasaras
nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un maznodrošinātiem bērniem.
Paldies nodibinājuma «ADRA Latvija» kolektīvam, kuri katru gadu atbalsta Valkas novada bērnus – rīko
pasākumus un sagādā dāvanas.
Paldies bijušajam valcēnietim
(kurš nevēlas, lai viņu publisko) par
ļoti, ļoti labajām un vērtīgajām pārtikas pakām daudzbērnu ģimenēm, kā
arī Dainai Krastiņai, kura nepieciešamības gadījumā vienmēr ir gatava

brīvprātīgi palīdzēt.
Paldies basketbola klubam «Valka/
Valga» par iespēju četrām daudzbērnu ģimenēm visiem kopā bez maksas
noskatīties spēli.
Paldies individuālajiem ziedotājiem, kuri ir ziedojuši labas un kvalitatīvas lietas – apģērbu, apavus, mēbeles, sadzīves tehniku.
Paldies par sadarbību visa gada
garumā Valkas novada bāriņtiesai,
pašvaldības policijai, Valkas novada
sociālās aprūpes nama kolektīvam,
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļai, ģimenes ārstiem, dakterei A.
Grīnvaldei, Valgas kolēģiem, domes
šoferīšiem – Jānim, Aldim, Igoram,
novada izglītības iestādēm, pagastu
vadītājiem, pašvaldības deputātiem,
novada domes bijušajam izpilddirektoram Aivaram Cekulam, novada domes izpilddirektoram Aināram Zāberam, novada domes izpilddirektora
vietniekam Guntim Bašķim un novada domes izpilddirektora palīgam
Sandrai Kažociņai, novada remontbrigādes puišiem, VSAA un NVA kolektīviem, Valsts policijas kolektīvam.
Pateicos visiem tiem sirsnīgajiem
cilvēkiem, kuri ir, novērtējuši sociālo
darbinieku paveikto, un, vēlot laimīgu jauno gadu, novēlējuši arī izturību, veselību, darba sparu un pateikuši paldies, jo mums ir ļoti svarīgi dzirdēt arī atzinīgus vārdus par mūsu
darbu. Labie vārdi ļauj pārvarēt nogurumu, rūgtumu, bezspēcību un sajusties vajadzīgiem, spējīgiem, varošiem. Tāpēc arī es, kā dienesta vadītāja gribu pateikt vislielāko paldies par
paveikto 2017.gadā manam foršajam
kolektīvam! z

Z
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elta vērtības

Novada dome sveic kāzu jubilārus!

Teksts un foto: Dace Pūce, Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu speciāliste

J

anvārī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa
sveica trīs Zelta pārus – Rūtu un Genadiju Žavoronkovua, Annu un Rūdolfu Ausekļus kā
arī Maiju un Arvīdu Ēriku Podiņus.

Žavoronkovi

R

ūta un Genadijs savu kāzu gadadienu atzīmēja 1968.gada 30.decembrī.
Rūtai ir milzīgas darba spējas un kā pati apgalvo – zelta veselība. Visu mūžu strādājusi vairākās darbavietās un strādā joprojām, jo kamēr
ir duka tikmēr jāstrādā! Valkas pamatskolas ēdnīcā nostrādājusi 18 gadus un ar smaidu uz lupām piebilst, ka skolēni uz ielas atpazīstot vēl
tagad. Kopā smejamies, ka Rūta ir pabarojusi visus valcēniešus!
Pāris secina, ka Genadijs bijis pirmais, kurš ieskatījies līgaviņā. Kāzas notikušas tepat Valkā.
Ģimenē izaudzināti divi bērni.

V

Ausekļi

alcēnieši Anna un Rūdolfs laulībā kopā
nodzīvojuši jau 55 gadus. Laulājušies 1962.
gada 31.decembrī,Valkā.
Rūdolfs skolas gadus atceras ar smaidu uz lūpām un labprāt dalās ar atmiņām par piedzīvoto.
Esot bijis īsts delveris. Anna katru dienu gatavo
pusdienas savai ģimenei, gan bērniem, gan mazbērniem. Ik dienu pusdienās kopā sanāk gandrīz
visa saime – ap 8 cilvēkiem pie pusdienu galda.
Pāris secina, ka tā ir milzīga vērtība, ka visi ģimenes locekļi atrodas tepat, Valkā. Katra diena kā
svētki! Annai un Rūdolfam ir divas meitas, četri
mazbērni un divi mazmazbērni.

Rūta un Genadijs Žavoronkovi

Anna un Rūdolfs Ausekļi

Maija strādājusi Valkas Meliorācijā un
tur ievērojusi puisi Arvīdu, kurš nācis
darba meklējumos. Tā jaunieši pamazām
viens otrā ieskatījās un iemīlējās.
Kāzas svinēja 1968.gada 30.decembrī,
Vēveros. Svinības bijušas mazā lokā, un,
kā atceras Maija, tajā dienā sniegs esot
bijis līdz pleciem!
Maija un Arvīds var lepoties ar 3 bērniem, 10 mazbērniem un 4 mazmazbērniem.

Podiņi

Vēlam pāriem veselību, saticību un
iesojoties pie viesmīlīgajiem Maijas un Ar- solamies apciemot jau atkal pavisam
vīda Ērika Podiņiem, uzklausām arī viņu drīz – uz Dimanta kāzām! z

V

iepazīšanās stāstu.

Sveic svētkos
simtgadnieci

Teksts un foto: Dace Pūce, Valkas novada domes
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste
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.janvārī Valkas novada domes vārdā
100 gadu jubilejā valcēnieti Veltu Mertenu devās sveikt Valkas novada
domes
priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis, Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Lapsa un pašvaldības
sociālā darbiniece Dace
Bašķe.
V.Mertena visu mūžu
nodzīvojusi Gaujmalā,
māte nākusi no Palsmanes un tēvs no Alūksnes.
Kā pati jubilāre apgalvo,
tad pateicoties svaigajam un tīrajam lauku
gaisam izdevies sasniegt
tik cienījamu vecumu.
Sirmā kundze savā nozīmīgajā vecumā izskatās
ļoti labi un ir pateicīga
par apmeklējumu.
Valkas novada pašvaldības pārstāvji simtgadnieci Veltu sveica viņas dzīvesvietā Valkā,
dāvājot ziedus, naudas
dāvanu, kā arī vēlēja
labu veselību, izturību
un možu garu.
Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un informēt Valkas novada domi par
Jums zināmiem cilvēkiem, kuriem tuvojas simtgadu jubileja. z

Maija un Arvīds Ēriks Podiņi

Valkas novada domē
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu

Valka

9401 008 0719

Valka

9401 008 0701

Valka

9401 008 0605

Valka

9401 008 0754

Valka

9401 008 0616

Valka

9401 008 0615

Valka

9401 008 0620

Valka

9401 008 0617

Valka

9401 008 0618

Valka

9401 008 5326

Valka

9401 008 0768

Valka

9401 008 0715

Valka

9401 008 0716

Valka

9401 008 0717

Valka

9401 008 0718

Valka

9401 008 0506

Valka

9401 008 0720

Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

VALKAS PILSĒTA
0.06
Celtnieks
99
Celtnieks
0.06
81
Celtnieks
0.06
118
Celtnieks
0.14
101
Celtnieks
0.06
129
Celtnieks
0.07
128
Celtnieks
0.06
133
Celtnieks
0.06
130
Celtnieks
0.06
131
Celtnieks
0.2
500
Celtnieks
0.19
100A
Celtnieks
0.0501
95
Celtnieks
0.0521
96
Celtnieks
0.0479
97
Celtnieks
0.0521
98
Celtnieks 4
0.1
Celtnieks
100

0.0685

ĒRĢEMES PAGASTS
9452 011 0170
Lejas1.6
strūgas
9452 003 0095
Stabiņi
0.6942
9452 008 0314

Irbulītes

1.73

9452 003 0141

Sprīduļi

1.3

9452 008 0251

Vēveri

0.48

9452 008 0252

Vēveri

1.0

9452 008 0217

Cerēļ-nieki

1.0

9452 008 0288

Zeltiņi

3.2

9452 008 0144

Dīķi 2

3.5

9452 008 0143

Dīķi 1

1.1706

9452 008 0286

Veikaliņi

0.8

9452 008 358

Arkā-dijas

0.65

9452 008 0313

Rītiņi

0.25

VALKAS PAGASTS
9488 003 0345
Bērzezers
0.09
12
9488 003 0273
Bērzezers
0.1063
38
9488 003 0299
Bērzezers
0.06
41
9488 003 0392

Bērzezers
43

0.06

1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR

Prognozētā nomas
maksa EUR, bez
PVN 2018.g.

Zemes gabala
nomas maksa
(gadā)

Lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

Nosaukums

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Pilsēta/pagasts

Nomas līguma termiņš 5 gadi

9.00

Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 003 0220

Bērzezers
115
Bērzezers
125

0.08

Valkas
pagasts

9488 003 0330

Bērzezers
135

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0212

Bērzezers
138

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0338

Bērzezers
155

0.06

Valkas
pagasts

9488 003 0418

Bērzezers
166

0.06

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

9488 003 0343

0.1

9488 014 0138

Bērzezers
210
Astes

1.16

9488 014 0046

Ziedupes

2.1

9488 010 0083

Mežvīni 1

1.5254

9488 006 0206

6.2

9488 006 0134

Lejassilmājas
Jēkabi 1

6.37

9488 010 0067

Kastaņas

1.4497

9488 006 0430

Silakājas

6.01

9488 003 0098

Pedele

0.3

9488 010 0084

Tundras

1.11

9488 010 0079

Ķiršlauks

1.25

9488 010 0081

Mežvīni 2

1.1492

9488 009 0117

Vēžu-krogs

0.48

9488 004 0060

Kņaziņi

1.85

9488 006 0266

Divdruvas

0.3

9488 010 0160

Brandas

0.52

9488 006 0419

Zvaigznāji

0.7

9488 009 0041

Mīlkalni

0.54

9488 010 0072

Mediņi

1.25

9488 010 0082

Pakalniņi 2

0.93

9488 010 0174

Tundras

1.0

9488 010 0182

Mežvīni 2

0.7477

9488 005 0255

Alieši 62

0.0604

9488 009 0043

Mežārītes

1.0

9488 010 0172

Bajāri

0.6

9488 010 0166

Zeltiņi

0.6739

9488 010 0074

Līksnas 1

1.0

9488 014 0101

Kalnasviļi

1.6

9488 010 0111

Kaimiņi

1.25

9488 010 0171

Kaimiņi

0.9

9488 010 0167

Kastanīši

0.5

9488 010 0223

Līksnas 2

1.24

9488 003 0202

0.06

9.00
9.00
21.00
9.00
10.50
9.00
9.00
9.00
28.50
27.36
7.515
7.815
7.18
7.815
15.00
10.275

64.00
27.77
69.20
52.00
19.2
40.00
40.00
128.00
140.00
46.824
32.00
26.00
10.00

6.39
6.86
5.00

5.00

1.5% no kad.
vērtības
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5EUR
1.5% no kad.
vērtības
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
1.5% no kad.
vērtības
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40EUR/ha

5.16
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

6.45
46.40
84.00
61.01
248.00
254.80
57.99
240.40
12.00
44.40
50.00
45.97
19.20
74.00
12.00
20.80
28.00
21.6
50.00
37.20
40.00
29.91
9.06
40.00
24.00
26.956
40.00
64.00
50.00
36.00
20.00
49.60
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vai to daļu Valkas novadā, nomu
bez apbūves tiesībām
Valkas
pagasts
Valkas
pagasts

9488 003 0084

Sproģēni

2.26

9488 005 0406

Alieši 220

0.0721

Valkas
pagasts

9488 010 0208

Rudzīši

1.1103

Ne mazāk kā
40 EUR/ha
1.5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk
kā 5 EUR
Ne mazāk kā
40 EUR/ha

90.4
5.00

44.41

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Zvārta9496 008 0200
Viļņi
5.87
Ne mazāk kā
234.80
vas pa40 EUR/ha
gasts
Zvārta9496 008 0111
Vecšodi
11.5
Ne mazāk kā
460.00
vas pa40 EUR/ha
gasts
Zvārta9496 008 0156
Vecšodi
1.97
Ne mazāk kā
78.80
vas pa40 EUR/ha
gasts
Zvārta9496 008 0055
Avoti
11.6
Ne mazāk kā
464.00
vas pa40EUR/ha
gasts
Zvārta9496 008 0122 Rīkstnieki
0.53
Ne mazāk kā
21.20
vas pa40 EUR/ha
gasts
Zvārta9496 006 0071
Jaun1.7
Ne mazāk kā
68.00
vas parožkalni
40 EUR/ha
gasts
Zvārta9496 007 0026
Kalnājs
0.4908 Ne mazāk kā
19.632
vas pa40 EUR/ha
gasts
Ja mēneša 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.
Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas ielā
3, Valkā, 15.kabinetā. z

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 28.decembrī

Valkā

Nr.28
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.decembrī sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 27.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Valkas novada domes 2009.
gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā
vārdu «Kanceleja» attiecīgā locījumā
ar vārdiem «Administratīvi juridiskā
nodaļa» attiecīgā locījumā.
2. Svītrot 6.12.apakšpunktu.
3. Papildināt ar 12.21., 12.22. un 12.23.
apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.21. Valkas novada pedagoģiski

medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā;
12.22. Stipendiju piešķiršanas komisiju 6 locekļu sastāvā;
12.23. Interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisiju 7 locekļu sastāvā;
12.24. Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā».
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkā godinās
sakoptāko īpašumu
saimniekus un
lauk saimniekus

P

iekto gadu pēc kārtas, 9.martā plkst. 19.00
Valkas pilsētas kultūras namā norisināsies
novada Lauku balle, kurā godinās lauksaimniekus
un sakoptāko īpašumu saimniekus.
Lauku balli organizē novada dome un tajā pašvaldība
ar apbalvojumiem un dāvanām saka paldies vietējiem
zemniekiem par ikdienā ieguldīto darbu. Ierasti
pasākumā godina arī sakoptāko īpašumu saimniekus.
Šogad ballē spēlēs Elizabete Zagorska ar grupu.
Ieeja ar ielūgumiem vai biļetēm (cena – EUR 3).
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi groziņus.
Iegadāties biļetes un iepriekš rezervēt galdiņu var
pie kultūras nama dežuranta vai pa telefonu 64723055
vai 20235967.
Pasākuma koordinatore: Sniedze Ragže (26488684). z
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Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.28
«Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada
pašvaldības nolikums»»
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1. Ar Valkas novada domes 2017. misija norādāma saistošajos noteigada 28.decembra sēdes lēmumu kumos.
«Par Administratīvi juridiskās no- 4. Valkas novada domes 2017.gada
daļas izveidošanu» (protokols Nr.16, 16.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums
9.§) tika izveidota Administratīvi ju- «Par komisijas izveidošanu Interešu
ridiskā nodaļa, apvienojot Kanceleju izglītības programmu izvērtēšanai
un Iepirkumu nodaļu. Līdz ar to vei- un mērķdotācijas sadalei Valkas nocamas attiecīgas izmaiņas arī Valkas vadā» (protokols Nr.7, 19.§), izveidonovada pašvaldības nolikumā.
jot Interešu izglītības programmu iz2. Valkas novada domes 2017.gada vērtēšanas un mērķdotācijas sadales
16.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums komisiju 7 locekļu sastāvā. Komisija
«Par Valkas novada pedagoģiski norādāma saistošajos noteikumos.
medicīnisko komisiju» (protokols Valkas novada domes 2017.gada
Nr.7, 13.§), izveidojot Valkas novada 16.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums
pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 «Par komisijas izglītojamo atbrīvošalocekļu sastāvā. Komisija norādāma nai no valsts pārbaudījumu kārtošasaistošajos noteikumos.
nas apstiprināšanu» (protokols Nr.7,
3. Valkas novada domes 2017.gada 20.§), izveidojot Komisiju izglītoja16.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums mo atbrīvošanai no valsts pārbaudī«Par Stipendiju piešķiršanas komisi- jumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā.
jas apstiprināšanu» (protokols Nr.7, Komisija norādāma saistošajos no15.§), izveidojot Stipendiju piešķirša- teikumos.
nas komisiju 6 locekļu sastāvā. Ko2. Īss projekta satura izklāsts
1. Saistošie noteikumos visā tekstā dojusi sekojošas komisijas:
tiek aizstāti vārdi «Kanceleja» ar 12.21. Valkas novada pedagoģiski
vārdiem «Administratīvi juridiskā medicīnisko komisiju 5 locekļu sanodaļa» attiecīgajā locījumā.
stāvā;
2. Tiek svītrots 6.12.apakšpunkts, 12.22. Stipendiju piešķiršanas komikas noteica, ka Administrācijā ie- siju 6 locekļu sastāvā;
tilpst Iepirkumu nodaļa.
12.23. Interešu izglītības programmu
3. Saistošie noteikumi tiek papildi- izvērtēšanas un mērķdotācijas sadanāti ar 12.21., 12.22., 12.23. un 12.24. les komisiju 7 locekļu sastāvā;
apakšpunktu, nosakot, ka atseviš- 12.24. Komisiju izglītojamo atbrīvoķu pašvaldības funkciju pildīšanai šanai no valsts pārbaudījumu kārtodome no deputātiem un attiecīgās šanas 3 locekļu sastāvā.
pašvaldības iedzīvotājiem ir izvei3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu
Grozījumi saistošajos noteikumos pašvaldības budžetu būtiski neietekmē.
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
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2018.gada 9.februārī Valsts
darba inspekcija Valkā

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 9.februārī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), no
plkst. 9.30 līdz plkst. 12.30, Valkas novada valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk
– VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas speciālists. Būs iespēja saņemt konsultāciju klātienē un informāciju saistībā ar VDI pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.
Valkas novada VPVKAC telpās Valsts darba inspekcijas
pakalpojumu sniegšana notiek katra mēneša 2.piektdienā
no plkst. 9.30 līdz plkst. 12.30. Valsts darba inspekcija sniedz
sekojošas konsultācijas un e-pakalpojumus:
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts
šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības
apdraudējuma faktu darbā.
2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu
nelaimes gadījumu darbā saņemšana
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes
saņemšana
4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Darba devēju informēšana un atbalsts
par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par
novērstajiem pārkāpumiem.
2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu
nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai
5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba
devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu
nelaimes gadījumu darbā saņemšana
7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes
saņemšana
8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem
9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar
nelaimes gadījumu darbā
10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo
nelaimes gadījumā darbā sniegšana
2.Darbavietas higiēniskais raksturojums
3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par
iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences
jomā
4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes
gadījumā darbā
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu
uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
6. Ziņojums par arodslimības gadījumu
Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt vēl
sekojošus valsts iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:
• Valsts ieņēmumu dienesta klientu pieņemšanas laiki
Pirmdiena: 9.00 – 18.00
Otrdiena: 9.00 – 17.00
Ceturtdiena: 9.00 – 17.00
• Valsts zemes dienesta klientu pieņemšanas laiks
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
• Valkas novada VPVKAC var saņemt arī valsts iestāžu
– Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, Valsts
darba inspekcijas, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības
datu centra, Uzņēmumu reģistra, e-pakalpojumus.
Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju
valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī
var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē «Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma».
• Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvais tālrunis:
67120000.
• Valsts zemes dienesta informatīvais tālrunis: 67038800.
• Valsts darba inspekcijas informatīvais tālrunis: 67186522,
67186523.

Kontakti

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Valkā, Rīgas iela 25
Darba laiks:
Pirmdiena:
8.00 – 18.00
Otrdiena:
8.00 – 17.00
Trešdiena:
8.00 – 17.00
Ceturtdiena:
8.00 – 17.00
Piektdiena:
8.00 – 16.00
Tālrunis: 66954878, e-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv
Sīkākai informācijai: http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs z

Valkas novada domē

Turpinās būvdarbi projekta
«Ūdenssaimniecības attīstība Valkā,
III kārta» ietvaros

Teksts: Inga Aleksejeva, 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 projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta» ietvaros.
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 būvdarbi tiek veikti Poruka ielā
posmā no Raiņa ielas līdz Rīgas ielai, Strautu ielā, Merķeļa ielas posmā no Kalna ielas
līdz Stendera ielai un Ceriņu ielā. Būvdarbi

turpināsies Zvaigžņu un Kūru ielās.
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 (tālr. 26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un
projektu daļas projektu vadītāju Ingu Aleksejevu (tālr. 26128051). z

Noslēgta vienošanās ar CFLA
projekta «Ūdenssaimniecības
attīstība Valkā, III kārta» ietvaros

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

2

018.gada 16.janvārī starp Valkas novada domi un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi, reģ. Nr.
90000812928, tika parakstīta Vienošanās
projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta» ietvaros pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr. 403 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 5.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas» īstenošanas noteikumi».
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).
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.z

Tiek uzsākti aušanas darbi projektā «Tautisko
brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim»
Teksts: Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

B

iedrības «Atbalsts Valkai» apstiprinātajam projektam «Tautisko brunču
iegāde Valkas novada sieviešu korim» LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošo
tērpa daļu Valkas novada sieviešu korim

«Ziemeļstīga», lai pilnveidotu kultūrizglītojošās aktivitātes un saglabātu kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijas, un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.
Projekta ietvaros plānots iegādāties sieviešu tautiskos brunčus.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2700,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2430,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada
dome nodrošinās līdzfinansējumu 270,00
EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. z
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Februārī D vitamīna līmeņa
noteikšana – tikai 6 €!

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca

L

ai uzlabotu izmeklējuma
pieejamību, Vidzemes slimnīcas laboratorijā D vitamīna līmeņa noteikšanai februārī cena
pazemināta līdz 6,00 €!
Asins analīzes D vitamīna līmeņa noteikšanai pieņem Vidzemes
slimnīcas laboratorijas analīžu nodošanas kabinetā 1.stāvā, 182.kabinetā darbdienās plkst. 7.30 – 15.30
un Konsultatīvajā kabinetā Bastionā, 101.kabinetā darbdienās plkst.
8.00 – 12.00, sestdienās plkst. 8.00 –
11.00.
Poliklīnikā Valkā, Rūjienas ielā
3, Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā asinis analīzēm pieņem darbdienās plkst. 8.00 – 12.00.
Pētījumos par D vitamīna līmeni
Latvijas iedzīvotājiem atzīts, ka tā
nepietiekamība un deficīts mūsu
iedzīvotāju vidū ir izplatīts neatkarīgi no vecuma, dzimuma un gadalaika. Tikai katram piektajam iedzīvotājam no visiem, kuru laboratoriskie rādītāji izmantoti pētījumos, D vitamīns organismā ir pietiekamā līmenī, bet katram otrajam
pētījumu dalībniekam atklāts D vitamīna deficīts.
Kāpēc D vitamīns ir tik svarīgs?
Bērnu slimību nodaļas virsārste
Irina Krastiņa: «D vitamīns ietek-

I

mē visu organisma attīstību, jo īpaši bērna imūnsistēmas, nervu sistēmas un skeleta kaulu veselību un
pareizu attīstību. D vitamīna nepietiekamība bērnībā nozīmē veselības problēmas, kas pieaugušo vajās visu mūžu un pazeminās dzīves
kvalitāti».
Neiroloģijas nodaļas virsārste Ligita Belasova: «Pētījumos citviet
pasaulē ir atklāts, ka pazemināts D
vitamīna līmenis organismā iespaido ne tikai kaulu sistēmu, veicinot
osteoporozes un rahīta attīstību.
Atklāta saikne arī starp nepietiekamu D vitamīna līmeni un paaugstinātu arteriālo asinsspiedienu, depresijas, multiplās sklerozes, reimatoīdā artrīta, augšējo elpceļu infekciju, sirds un asinsvadu slimību,
cukura diabēta attīstību, kā arī palielinātu dažu ļaundabīgo audzēju
veidu rašanās risku».
Ko darīt, ja analīzes uzrāda D vitamīna nepietiekamību? Laboratorijas vadītāja Sandra Siliņa: «Jāgriežas pie ārsta, kurš pēc analīžu rezultātu izvērtēšanas ieteiks izmaiņas dzīvesveidā vai arī izrakstīs medikamentus D vitamīna deficīta
kompensēšanai, jo ar uzturu vien
ir grūti uzņemt nepieciešamo D vitamīna devu». z

Izbraukuma speciālisti
poliklīnikā Valkā februārī

zbraukuma vizītēs uz Vidzemes slimnīcas poliklīniku Valkā februārī dosies: piektdien, 16.februārī, ķirurgs Andrejs
Blumbergs, otrdien, 20.februārī – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste rezidente Inta Kezika. Pieteikšanās – poliklīnikas
reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z
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Februāra aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Valkas novadā»
(id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, 2017.
gadā tika uzsāktas vairākas aktivitātes
un 2018.gadā vairākas no tām turpināsies un būs arī jaunas.
2018.gada februāra mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties:
• Katru pirmdienu, plkst. 18.15, Valkā,
Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, notiek 40
minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada» cikla
ietvaros.
• Katru otrdienu (plkst. 9.00 – 10.00)
un ceturtdienu (plkst. 14.00 – 15.00),
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, notiek pasākumu cikls «Vingrošana senioriem».
• Katru trešdienu, plkst. 17.30, Valkas
pagastā, saieta namā «Lugažu muiža»,
notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas akti-

vitātes sēdoša darba darītājiem 2018.
gada» cikla ietvaros (līdz 2018.gada 14.
martam).
• Katru ceturtdienu, plkst.18.40, Vijciema pamatskolas sporta hallē, notiek 40
minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada» cikla
ietvaros (līdz 2018.gada 22.martam).
• 27.februārī Latvijas Sarkanā Krusta
Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23,
2.stāvā, plkst. 15.00, aicināti visi interesenti uz kārtējo praktisku, izglītojošu
nodarbību par ekonomiska, veselīga
uztura tēmu pasākumu ciklā «Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu 2017. – 2019.
gadā».
Nodarbības un lekcijas notiek BEZ
MAKSAS! z

V
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2017.gada 28.decembrī

Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28. decembra lēmumu (protokols Nr.16,14.§.)

Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu un 22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 «Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu» 28., 40., 41. un 45.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – Noteikumi) nosaka izkārtņu,
afišu, mobilo reklāmu, reklāmas objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu, tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk tekstā –
Reklāma) izvietošanas, izmantošanas,
uzraudzības un kontroles kārtību Valkas novada administratīvās teritorijas
publiskajā ārtelpā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas
plakāts par kultūras pasākumiem,
koncertiem, izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu;
2.2. īslaicīga reklāma – akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c., ja
to eksponēšanas laiks nav ilgāks par
diviem mēnešiem;
2.3. reklāmas stends - afišām, sludinājumiem, plakātiem un citiem tamlīdzīgiem informatīviem materiāliem
speciāli izveidots reklāmas objekts;
2.4. slietnis – neliels (ne augstāks kā
1,20 m) reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības
veikšanas vietas tikai to darba laikā;
2.5. publiska ārtelpa – sabiedrībai
pieejamas teritorijas, ko veido ielas,
laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi,
krastmalas, un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no
to īpašuma piederības;
2.6. reklāmas izvietošanas atļauja –
dokuments, kuru izsniedz Valkas novada domes Reklāmas izvietošanas
komisija (turpmāk tekstā – Komisija);
2.7. reklāmas izvietotājs – fiziska
vai juridiska persona, kura vēlas izvietot ar Valkas novada domi saskaņotu reklāmas objektu Valkas novada
teritorijā.

II. Reklāmas izvietošanas
pamatprincipi
3. Komisija izvērtē Reklāmas izvietotāju iesniegumus (iesnieguma paraugu skatīt Noteikumu pielikumā),
saskaņo Reklāmas izvietošanu un izsniedz Reklāmas izvietošanas atļaujas.
4. Tiesības izvietot Reklāmu publiskā ārtelpā ir visām personām (turpmāk - reklāmas izvietotājiem), kas saņēmušas Reklāmas izvietošanas atļauju un samaksājušas pašvaldības nodevu atbilstoši rēķinam par Reklāmas
izvietošanu (turpmāk – pašvaldības
nodeva). Patvaļīga Reklāmas izvietošana un grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.
5. Lai saņemtu atļauju izvietot
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus
un tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publiskām vietām, persona, kura vēlas izvietot priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālus vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, iesniedz
pašvaldībā saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas
nobalsošanas aģitācijas materiālu vizuālā risinājuma projektu atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem par reklāmas izvietošanu un

šiem Noteikumiem.
6. Par Reklāmas saturu atbild Reklāmas izvietotājs.
7. Izvietojot Reklāmu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras
un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un
mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas
noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.
8. Izvietojot Reklāmu uz ēkas fasādes:
8.8. jāievēro ēkas proporcijas;
8.9. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem,
durvīm, dzegām, karnīzēm un citām
arhitektoniskām detaļām;
8.10. Reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus
u.c.);
8.11. jāievēro Reklāmai pielietojamo
materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;
8.12. Reklāmas stiprinājums nedrīkst
bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;
8.13. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas Reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no
zemes, neatkarīgi no tās platuma;
8.14. uz vienas ēkas, izvietojot vairākas Reklāmas, jāievēro iedibināto esošo Reklāmu izvietojums, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;
8.15. Reklāmas izgaismošanai jābūt
kontekstā ar fasādes izgaismojumu.
9. Izvietojot Reklāmu, kas nav saistīta ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei,
tā nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
10. Slietņu, kuri novietojami atdalīti
no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana pieļaujama tādos gadījumos,
kad nav iespējams izvietot Reklāmu
konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts,
kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,
atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai
augstāk par 1.stāva līmeni). Tādā gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m
no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā,
kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,
gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5
m no ietves platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai
pret laikapstākļu iedarbību un pārvietošanu. Reklāmas izvietotājs, izvietojot Reklāmu, ir atbildīgs par Konkurences likuma, Valsts valodas likuma,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
u.c. Latvijas Republikas likumdošanas
aktu ievērošanu.
11. Ja Reklāmas izvietošanai nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija, Reklāmas izvietotājs Komisijas atļauju reklāmas izvietošanai saņem pirms būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas Valkas novada Būvvaldē.

III. Ierobežojumi Reklāmas
izvietošanai
12. Aizliegts:
12.1. izvietot izkārtni uz nesakoptas
fasādes (uz fasādes ar bojātu apdari,
krāsojumu, un tml.);
12.2. izvietot Reklāmu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.
12.3. izvietot Reklāmu, kas apžilbina
transporta līdzekļu vadītājus;
12.4. eksponēt mehāniski vai korozijas

bojātas, saplaisājušas, notraipītas, nodilušas, izbalējušas, krāsojuma detaļu
vai izgaismojuma defektus saturošas
Reklāmas daļas;
12.5. Reklāmu stiprināt pie kokiem un
apgaismojuma stabiem;
12.6. īslaicīgu reklāmu stiprināt uz žogiem, pie kokiem, pie apgaismojuma
stabiem, uz namu ārdurvīm un citās
tam neparedzētās vietās un veidos,
kas ir pretrunā ar Noteikumiem un
LR normatīvajiem aktiem.
13. Azartspēļu organizēšanas vietās:
13.1. reklāmu ar azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja
preču zīmi drīkst norādīt tikai uz vai
pie azartspēļu organizēšanas vietas
ieejas durvīm un šādas reklāmas maksimālais izmērs ir 1 kvadrātmetrs;
13.2. azartspēļu reklāmā jāietver informācija, kas brīdina sabiedrību par iespējamo azartspēļu atkarības rašanās
risku un šādai informācijai atvēlami
vismaz 15% no konkrētās reklāmas
apjoma;
13.3. ēku logus noslēdz tā, lai netiktu
eksponēts azartspēļu salons un azartspēļu process.

IV. Afišu stabu un iestikloto
stendu izmantošanas kārtība
14. Afišas, sludinājumus, plakātus un
citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus atļauts izvietot uz šim nolūkam
izveidotiem afišu stendiem un afišu
stabiem. Informāciju par pašvaldības
afišu stabu un iestikloto afišu stendu
atrašanās vietu var saņemt Valkas novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.
15. Uz afišu stabiem un stendiem
maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1 formāta lapa
(594x841 mm). Afišai jābūt izgatavotai
no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, kvalitatīvs un ir izturīgs pret
mitrumu (lietus, sniegs u.tml.). Sludinājumu maksimālais pieļaujamais lielums ir A3 formāta lapa (297x420
mm).
16. Afišas, sludinājumus, plakātus un
citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus drīkst izvietot uz pagastu tautas
namu stendiem, kultūras namu stendiem, saieta namu stendiem, saskaņojot ar attiecīgās iestādes vadītāju. Uz
citiem pašvaldības afišu stendiem vai
afišu stabiem afišu, sludinājumu, plakātu
un citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu izvietošana ir atļauta bez saskaņošanas, izņemot Noteikumu VI. nodaļā minētos gadījumus.

V. Reklāmas izvietošana valsts
aizsargājama kultūras
pieminekļu teritorijā vai to
aizsardzības zonā
17. Izvietojot Reklāmu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā
vai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, jāievēro
spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
18. Reklāmai uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem jābūt
pielāgotai vēsturiskai arhitektoniskai
videi un ēkas arhitektūrai.
19. Reklāmas izvietošana valsts aiz-

sargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un
veids netraucē valsts aizsargājama
kultūras pieminekļa vizuālo uztveri,
nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību
kopuma radīto noskaņu un nemazina
tā kultūrvēsturisko vērtību.

VI. Reklāmas ekspluatācija
un demontāža
20. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs:
20.4. par Reklāmas uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli estētiskā
kārtībā;
20.5. par konstrukciju, uz kurām izvietota Reklāma, drošību,
20.6. par Reklāmai nepieciešamās elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību
normatīvo aktu prasībām,
20.7. par Reklāmas demontāžu;
20.8. par Reklāmas izvietošanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai
nav samaksāta pašvaldības nodeva
(atbilstoši 3. punktam).
21. Ja Reklāmas izvietotājs attiecīgās
Reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies
Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, Reklāmas izvietotājam
jāveic Reklāmas demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība Reklāmas
izvietošanas vietā, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot Reklāmas pamatu demontāžu utt.).
22. Ja Reklāma tiek demontēta pirms
izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, tad par atlikušo laika periodu pašvaldības nodevas samaksa
netiek proporcionāli aprēķināta un atmaksāta Reklāmas izvietotājam.

VII. Bīstamas Reklāmas
demontāža
23. Ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt Reklāmas
sakārtošanu vai demontāžu.
24. Pašvaldības institūcija, konstatējot apdraudošo Reklāmu, sagatavo
aktu, kurā norāda Reklāmas tehnisko
un vizuālo stāvokli, pievieno Reklāmas fotofiksāciju un uzdod Reklāmas
izvietotājam nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
25. Ja Reklāmas izvietotājs trīs dienu
laikā nav novērsis Noteikumu 23.punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir
tiesīga veikt Reklāmas demontāžu.
26. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus pašvaldībai,
kas saistīti ar Reklāmas demontāžu.

VIII. Noteikumu izpildes
kontrole un administratīvā
atbildība
27. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolus
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas
Valkas novada pašvaldības policijas
amatpersonas.
Turpinājums 9.lpp.

V
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Turpinājums no 8.lpp.
28. Noteikumu 30.punktā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un
lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Valkas novada domes Administratīvā komisija.
29. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir Reklāmas izvietotājs.
30. Administratīvā atbildība, izsakot brīdinājumu
vai uzliekot naudas sodu par Reklāmas neatļautu izvietošanu Valkas novadā saskaņā ar Noteikumiem
un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noteikta:
30.1. fiziskām personām – brīdinājums vai naudas
sods no EUR 7.00 līdz EUR 28.00;
30.2.fiziskām personām par atkārtotu Reklāmas neatļautu izvietošanu – naudas sods no EUR 28.00 līdz
EUR 70.00;
30.3. juridiskām personām – naudas sods no EUR
20.00 līdz EUR 300.00.

IX. Noslēguma jautājumi
31. Reklāmas izvietotājam, kurš ir izvietojis saskaņotu Reklāmu Valkas novadā pirms Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir pienākums saņemt Valkas novada domē Reklāmas izvietošanas atļauju gada laikā
no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V. A. Krauklis

Pielikums

Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24
«Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā»
Valkas novada domes Reklāmas izvietošanas komisijai Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV 4701
fiziskas personas vārds, uzvārds, pers. kods / juridiskas
personas nosaukums un reģ.nr.
pilnvarotas personas vārds, uzvārds, pers. kods
adrese, pasta indekss
e-pasta adrese
tālrunis
IESNIEGUMS
Lūdzu saskaņot reklāmas izvietošanu:
□ Pirmreizējai reklāmai;
□ Reklāmas grafiskā dizaina maiņai;
□ Reklāmas objekta
izvietošanas
pagarināšanai
atļaujas
datums
numurs
1.Reklāmas
izvietotājs
Fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods/juridiskas personas
nosaukums un reģ. nr., tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese
2. Reklāmas
izgatavotājs
Fiziskas personas vārds, uzvārds un
personas kods/juridiskas personas
nosaukums un reģ. nr., tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese
3. Reklāmas
izvietošanas
adrese
4. Reklāmas
stends, slietnis u. tml.
objekts
4.1. Stenda
mxm
izmērs
4.2. Reklāmas
mxm
izmērs
4.3. Objektu
skaits
5. Reklāmas
izvietošanas
periods
6. Nodevas
maksātājs,
rekvizīti
Fiziskas personas vārds, uzvārds un
personas kods/juridiskas personas
nosaukums un reģ. nr., tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese, norēķinu
banka, bankas konta numurs

Pielikumi (divos eksemplāros):
□ krāsains reklāmas projekts (skices vai fotomontāža), norādot izmērus un mērogu un tehniskā informācija (apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts);
□ papildus efektu raksturojums (piem., apgaismojums, skaņu efekti u.c.), ja tādi plānoti;
□ zemes vai būves īpašnieka, valdītāja vai pilnvarotās
personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai,
ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša
nekustamā īpašuma;
□ ēkas īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana (saskaņojums uz reklāmas
projekta lapas) reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts
izvietot uz citām personām piederoša nekustamā
īpašuma;
□ zemes vienības situācijas plāns, kurā uzskatāmi
mērogā attēlota objekta uzstādīšanas vieta un attālumi (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
□ pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo
inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas (tikai reklāmas objektiem ar
piesaisti zemei);
□ saskaņojums ar VAS «Latvijas valsts ceļi», ja objekts
izvietots gar ceļu vai autoceļa aizsargjoslā (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
□ objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, ja objekts izvietots ielu sarkanajās līnijās);
□ citi materiāli
Pielikumi iesniegti uz __________________ lapām.
Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt (norādīt vienu
no veidiem):
□ personīgi būvvaldē;
□ pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu,
pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju
atbilstību oriģināliem.
Datums

Paraksts*

Paraksta
atšifrējums

Kontaktpersonas tālrunis un e-pasts
□ dokumentu rekvizītu «paraksts» neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu

Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.24 «Par reklāmas izvietošanu
Valkas novadā»
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Pielāgojot 2017.gada 26.oktobrī pieņemtos saistošajos noteikumos Nr.23 «Par reklāmas izvietošanu
Valkas novadā» ir nepieciešami apstiprināt jaunus
Valkas novada domes saistošajos noteikumos «Par
reklāmas izvietošanu Valkas novadā», jo iepriekšējā noteikumu redakcija vēl nav publicēta un veicamo labojumu apjoms ir pietiekošs, lai izstrādātu
jaunus saistošos noteikumus ievērojot LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, Valkas novada pašvaldības policijas ieteikumiem un Valkas novada domes Reklāmas izvietošanas komisijas labojumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu grozījumu pamatā ir vispārējie redakcionālie labojumi un papildus administratīvās
atbildības kā tiesību normas iekļaušana noteikumu
projekta 29.punktā.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

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 administra-

tīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2017.gada 28.decembrī

Nr.25

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28. decembra lēmumu
(protokols Nr.16, 15.§.)

Grozījums Valkas novada domes
2013.gada 29.augusta saistošajos
noteikumos Nr.15
«Valkas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43.panta 1.daļas 2.,4.un 6.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada
29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15
«Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi» šādu grozījumu:
Svītrot 19.punktu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošos noteikumu Nr.25 «Grozījums Valkas novada
domes 2013.gada 29.augusta saistošajos
noteikumos Nr.15 «Valkas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi»»
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pielāgojot noteikumus par reklāmas izvietošanu Valkas novadā, ir nepieciešams grozījums
Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumos, svītrojot administratīvo atbildību par
reklāmas neatļautu izvietošanu un iekļaujot to
2017.gada 28.decembra Valkas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.24 «Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā».

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek svītrots Valkas novada domes 2013.
gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.15
«Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi» 19.punkts.

3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības
budžetu.

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
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umura tēma: 2017

Attīstības un plānošanas nodaļas
Uzņēmējdarbības jomā
Valkas novada dome ir iesaistījusies vairākos uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas pasākumos un projektos (informācija par projektiem
uzņēmējdarbības atbalstam skatāma sadaļā «Projektu jomā»), kā arī citu novada attīstību veicinošu
pasākumu organizēšanā.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas
novadā, Valkas novada dome kopš 2016.gada līdzfinansē Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un
fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas «Attīsti uzņēmējdarbību
Valkas novadā!» ietvaros. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2017.gadā bija EUR 5000.

Projektu jomā
Valkas novada dome 2017.gadā par veiktajiem
darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 596
682,83 EUR un 2017.gadā saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir 716 393 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2017 .gadā turpināja darbu un izstrādāja jaunus projektus ES 2014.
– 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlase kārtām: 6 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti, 3 Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekti, 11 LEADER projekti, 3
Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projekti,
1 Kohēzijas fonda projekts, 1 Norvēģijas finanšu
instrumenta projekts, 1 LIFE programmas projekts,
2 ELFLA projekti.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 5.6.2.specifiskā
atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto
teritoriju Valkā» īstenošanu. Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un
uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko
aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros 2016.gadā
veikta Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta).
2018.gadā tiks veikta jaunas ražošanas ēkas un ar to
saistītās infrastruktūras būvniecība un teritorijas
labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā
37A, 39A, Valkā. Projekta plānotās kopējās izmaksas
3 568 307,98 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas
3 286 368,03 EUR un neattiecināmās izmaksas
281 939,95 EUR. 2 595 572,35 EUR ir ERAF finansējums, 137 412,65 EUR valsts budžeta dotācija un
Valkas novada domes līdzfinansējums 553 383,03
EUR attiecināmajām izmaksām un 281 939,95 EUR
neattiecināmajām izmaksām.
2017.gada septembrī tika iesniegti vēl 2 projekta
iesniegumi Darbības programmai «Izaugsme un
nodarbinātība» 5.6.2.specifiskam atbalsta mērķim
«Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām». Projekta «Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai» ietvaros
2018. un 2019.gadā plānotas divas aktivitātes: ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā Ķieģeļceplis,
Valkā un piebraucama ceļa izbūve īpašumā «Cepļa
pļavas», Valkā. Projekta kopējas izmaksas 2 066
236,82 EUR, t.sk., attiecināmas izmaksas 1 714 709,83
EUR un neattiecināmas izmaksas 351 526,99 EUR.
1 299 999,94 EUR ir ERAF finansējums, 63 320,61
EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 351 389,28 EUR attiecināmajam izmaksām un 351 526,99 EUR neattiecināmajam
izmaksām.
Projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā» ietvaros no 2018. līdz 2020.gadam plānota ražošanas
teritorijas izveidošana īpašumā «Zaļkalni», Kārķu
pag., Valkas novads. Projekta kopējas izmaksas
625 664,70 EUR, t.sk., attiecināmas izmaksas
625 664,70 EUR. 539 591,85 EUR ir ERAF finansējums, 20 780,36 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 134 560,35 EUR
attiecināmajam izmaksām.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Lindu Zariņu 2017.gadā uzsāka ie-

viest ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» projekta «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā»
aktivitātes. Kopējās plānotās projekta attiecināmās
izmaksas ir 106 585,00 EUR, tai skaitā ESF finansējums ir 90 597,25 EUR un valsts budžeta finansējums – 15 987,75 EUR. Projektu plānots ieviest laikā
no 2017. gada līdz 2019.gadam. 2017.gadā projektā
iesaistījušies 915 unikālie dalībnieki (ja persona piedalās vairākos pasākumos, tā par katru reizi aizpilda dalībnieka anketu, bet tiek uzskaitīta 1x), tai
skaitā slimību profilakses pasākumos 165 personas
un veselības veicināšanas pasākumos 750 personas.
Aktīvākas ir bijušas sievietes – 585, vīrieši – 329. Visvairāk apmeklētās aktivitātes ir ķermeņa masas indeksa noteikšana un veselīgo našķu baudīšana pēc
skriešanas seriāla «Optimists», peldēšana Valkas
un visu pagastu skolu bērniem, vingrošana senioriem un vingrošana sēdoša darba darītājiem.
Ir izstrādāts un iesniegts atklātam projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gada atbalsta pasākuma 4.3 «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā» projektu iesniegšanas
4.kārtai. projekta pieteikums «Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā», Projekta ietvaros paredzēta
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, būvuzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā «Ķeizarpurvs – Pedele». Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 87 928,11, kur 90% no kopējām projekta
izmaksām jeb EUR 79 135,30 līdzfinansē Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA),
un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb
EUR 8792,81.

LEADER
Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 9 biedrības
«Lauku partnerība Ziemeļgauja» un 2 biedrības «No
Salacas līdz Rūjai» tālāk virzītos LEADER projektu
iesniegumus ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.
Projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. Valkas novada dome turpinās attīstīt ūdenssaimniecības
infrastruktūru Valkas pilsētā. Galvenās atbalstāmās
projekta darbības aktivitātes šinī plānošanas periodā
ir kanalizācijas tīklu paplašināšana un kvalitātes
prasībām neatbilstošu kanalizācijas tīklu pārbūve
ar uzsvaru uz jaunu pieslēgumu izveidi. Valkas novada dome īstenos augstākminētās darbības Valkā
ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta» ietvaros. Projektā plānots veikt
kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas
pilsētas ielās (Smilšu, Ceriņu, Kūru, Ērģemes, Poruka, Merķeļa, Domes bulvāris, Zvaigžņu, Strautu iela
pieslēguma trases izbūve pa pļavu), kas atrodas uz
pašvaldībai piederošas zemes.
Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi» īstenošanas
noteikumu projektu ir sagatavots un iesniegts Centrālajā un finanšu līgumu aģentūrā projekta pieteikums «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā». Projekta ietvaros tiks izveidots skolas internāts Domes
bulvārī 3, veicot ēkas renovāciju un iekārtošanu, izveidojot divvietīgus numuriņus uz diviem numuriņiem viena tualetes un dušas telpa, ar lekciju telpu
1.stāvā, kā arī nodrošinot vides pieejamību. Ausekļa
ielas korpusa ēkā tiks veikta otrā stāva pilnīga pabeigtība, veicot klašu telpu, gaiteņa remontus, nodrošinot mūsdienām atbilstošas, multifunkcionālas
mēbeles. Raiņa ielas korpusa ēkā tiks izveidota Dabaszinību (eksperimentu) laboratorija (Nr. 4 un 5),
Multifunkcionāla laboratorija, apvienojot telpas nr.
11 un 12. Vides pieejamības nodrošināšana.
Projekta kopējās plānotās izmaksas 1 864 939

EUR, programmas finansējums 1 247 392,00 EUR,
pašvaldības finansējums 617 547,00 EUR.
Valkas novada dome piedalās trīs Igaunijas –
Latvijas programmas līdzfinansēto projektu ieviešanā:
• Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek īstenots
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts «Valgas –
Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība» («Valga –
Valka Twin – Town Centre Development»). Projekta
mērķi ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā.
Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un
radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā;
(2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot
attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp
iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt
piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un
piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību
un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas
Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris
ir Valkas novada dome. Projekta kopējās plānotās
izmaksas 3 529 411,76 EUR, t.sk., ERAF finansējums
2 999 999,98 EUR. Valkas novada domes budžets
projektā 1 777 987,29 EUR, t.sk., valsts budžeta dotācija 88 899,36 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 177 798,74 EUR. Līdz 2018.gada martam
plānots pabeigt būvprojektu un uzsāk būvdarbus.
• Kā projekta partneris Valkas novada dome iesaistījusies projektā «Zaļā dzelzceļa līnija - bijušo
šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā tūrisma maršrutā» («Green
Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism route»), kur vadošais partneris
ir Vidzemes Tūrisma asociācija. Projekts paredzēts
iesniegšanai INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2014 – 2020. Projektā plānots iztīrīt un sakopt vecās dzelzceļa līnijas posmā no Latvijas-Igaunijas robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 5 km). Papildus ir plānots iegādāt
divus sliežu riteņus (jau ir veikts iepirkums un noskaidrots uzņēmums, kas izveidos sliežu riteņus),
ar kuriem pārvietoties no vecās Valkas dzelzceļa
stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai un atpakaļ.
Ir izveidota atpūtas vieta (lapene) un uzstādīta
konteinertipa ēka (garāža), kurā tiks uzglabāti sliežu riteņus, pie vecās Valkas dzelzceļa stacijas. Projektā plānotais budžets aktivitātēm Valkas novadā
ir EUR 34 225,00, t.sk., ERAF līdzfinansējums 85%
jeb EUR 29 091,25, Valkas novada domes līdzfinansējums 15% jeb EUR 5133,75.
• Valkas novada dome ir viens no projekta
«Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana» partneriem. Projekta
vadošais partneris ir Latvijas Nodarbinātības valsts
aģentūra, projekta partneri Eesti Töötukassa, Valgas pilsētas valde un Valkas novada dome. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 423 684,00,
t.sk., ERAF līdzfinansējums EUR 360 131. Projektu
plānots ieviest laikā no 01.08.2017 līdz 31.07.2019.
Valkas novada domes plānotais budžets projektā
ir EUR 93 620, tai skaitā Valkas novada domes
līdzfinansējums ir EUR 14 043.
2018. gadā plānotās aktivitātes: pētījuma par
pārrobežu darbaspēka mobilitāti izstrāde, pasākumi
darba devējiem (Valgas-Valkas uzņēmēju brokastis,
igauņu valodas apmācības, darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības, u.tml. pasākumi), pasākumi
darbiniekiem un darba meklētājiem (semināri par
uzņēmējdarbības uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību, valodu apmācības u.tml.), informatīvā laikraksta četru numuru izdošana.
Valkas novada dome ir iesaistījusies Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projektā «PROTI un DARI!», kas tiek īstenots darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā» ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt
un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai
neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
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paveiktais 2017.gadā

Zemes pārvaldība
2017.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie
dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti 45 pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 38 nekustamiem īpašumiem.
Kopš šī gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu un aktualizāciju tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas sistēmā. Šī uzdevuma
pildīšanai ir izskatīti iesniegumu, pieņemti lēmumi
un veikta lietošanas mērķu aktualizācija.
2017.gadā notika 12 zemes komisijas sēdes, kur
kopumā darba kārtībā tika izskatīti 219 jautājumi,
sagatavoti attiecīgi lēmumprojekti un sēžu izraksti,
kuri nosūtīti ar lēmumu pieņemšanu saistītajām
personām.
2017.gadā pamatojoties uz Valkas novada domes
Zemes komisijas un Valkas novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, kopumā tika sagatavoti un
Teritorijas plānošanas daļas reģistrā reģistrēti 125
nomas līgumi un vienošanās. Līdz gada beigām kopumā ir parakstīti 90 nomas līgumi un vienošanās.
2017.gadā minētajā reģistrā tika reģistrēti 20 jauni
nomas līgumi. Kopumā līdz 2017.gada 31.decembrim reģistrēti 168 privāttiesiski noslēgtie lauksaimniecības zemes nomas līgumi.

Pašvaldības nekustamo īpašumu
atsavināšanas process
2017.gadā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas reģistrā kopumā ir reģistrēti 45 nepabeigti atsavināšanas procedūras ierosinājumi, no
tiem 2017.gadā iesniegti 10 jauni iesniegumi. Pēc iesniegumu izskatīšanas Atsavināšanas procedūra ir

Teksts: Romina Meļnika, Jaunatnes
lietu speciāliste

J

Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir
13526, no tās zemei – 7956, ēkām – 5570.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis
Zemes ierīcība
2017.gadā sastāda EUR 506 291,34.
Par 2017.gadu kopumā samaksāts nekustamā
2017.gadā kopumā sagatavoti 11 darba uzdevumi
zemes gabalu sadalīšanas un zemes ierīcības pro- īpašuma nodoklis - EUR 510 755,77, (no tā 13 247,04
nokavējuma nauda).
jektu izstrādes vajadzībām.
Tai skaitā:
Valkas novada domes Zemes komisijas sēdē izskatīti un ar sēdes lēmumu apstiprināti 8 zemes ierīcības projekti par zemes gabalu sadalīšanu Valkas
novada teritorijā.

1. Augstas detalizācijas pakāpes
topogrāfisko datu bāze (ADTI)
Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze (ADTI),
kas ietver jauno (uzmērīto) topogrāfisko datu
pārbaudi un to sakārtošanu planšetēs, atbilstoši
noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu.
Valkas novada admistratīvajā teritorijā līdz 2017.
gada 31.decembrim ir aktuālizētas 630 planšetes.
Kopumā 2017.gadā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 103 jauni topogrāfiskās uzmērīšanas
un izpilduzmērījumu darbi, kas ievietoti kopumā
208 planšetēs.

2. Komisijas koku ciršanai
ārpus meža darbība
Saskaņā ar personu iesniegumiem par koku ārpus
meža ciršanas atļaušanu, 2017.gadā tika izvērtēti 15
iesniegumi un izsniegtas 9 koku ciršanas atļaujas
koku ciršanai ārpus meža.

3. Medību koordinācijas komisijas darbība
Tika noslēgti divi medību tiesību nomas līgumi
ar mednieku kolektīviem «Valkas meliorācija» un
«Ezerkalni» par medību tiesību iznomāšanu pašvaldībai piederošajās zemēs.

4. Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes
uzturēšana un aktualizācija
Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu
plānu aktualizācijas.
Kapusvētkos Valkas pilsētas kapos notika informācijas ievākšana no piederīgajiem par apglabāto
vārdiem un dzīves gadiem. Tika ievietots paziņojums domes mājas lapā internetā, ar lūgumu mirušo piederīgajiem sniegt informāciju par apglabāto vārdiem un dzimšanas - miršanas gadiem,
ja apbedījuma vietā nav šādas informācijas (kapu
plāksnes). Kā arī publicēts raksts vietējā laikraks-

Zeme
Ēkas,
mājoklis

Samaksāti
parādi EUR
(par
iepriekšējiem
periodiem)

Valkas novada attīstības programma 2015. –
2021.gadam tika apstiprināta ar 2015.gada 30.jūlija
sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.).
Saskaņā ar Valkas novada domes 2017.gada
28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,3.§.)
tika precizēta izstrādātā investīciju plāna atsevišķa
sadaļa attiecībā uz ES finansējuma specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2. teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām un specifiskais atbalsta mērķis (SAM) – 5.3.1. Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli.

5. Nekustamā īpašuma
nodokļu administrācijā

Samaksāts,
EUR
par 2017.gadu
(kārtējie
maksājumi)

Valkas novada attīstības programma

tā «Ziemeļlatvija». No mirušo piederīgajiem 2017.
gadā tika saņemta un apkopota informācija par 75
apbedījumu vietām Valkas kapsētās. Kapu plāni,
ar kapu pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti
ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2017.gadā un arī
iepriekšējos gados. Informācija nopublicēta Valkas
novada domes mājaslapā.

Aprēķināts,
EUR
par 2017.gadu

Teritorijas plānošanas daļas
2017.gada darbības pārskats

uzsākta 9 gadījumos.
2017.gadā sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti un organizētas 3 izsoles, visas noritēja veiksmīgi, tika apstiprināti izsoles rezultāti.
Atsavināšanas procedūra kopumā ir pabeigta 7
gadījumos. Daļēji pabeigtas ir 15 atsavināšanas lietas ar atlikto maksājumu, kur procedūras noslēgums ir atkarīgs no samaksas termiņa.
7 zemes gabalu atsavināšanas procedūra tika atcelta un turpināsies šo zemes gabalu nomas, jo atsavināšanas ierosinātāji likumdošanā noteiktajā termiņā nav snieguši atbildi par izpirkšanas maksas
nosacījumiem.

Nekustamā
īpašuma veids

Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām, kas projekta
īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas laiks no 2016. līdz 2018.gadam. Trīs gadu periodā Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 32 mērķa grupas jauniešus, kopējais
pieejamais finansējums 50 054,40 EUR. Līdz 2017.
gada decembrim projektā iesaistīti 6 (seši) mērķa
grupas jaunieši.

366 533,96
139 757,38

349 015,95
118 957,58

23 836,64
18 945,60

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2018. sastāda EUR 129 440,37,
no tā pamatparāds 97 543,69, nokavējuma nauda
31 896,68.
2017.gadā kopumā izsūtīti 266 brīdinājumi par
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas samaksu. Sagatavoti 52 lēmumi
par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un nodoti Tiesu izpildītājiem – parādu piedziņai. Sagatavoti 7 lēmumi par nokavēto
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
Sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem un fizisku
un juridisku personu iesniegumiem.
Regulāri tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas
kārtību.
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām personām,
piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 6946,15
EUR apmērā.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2018.gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2017.gadu. Papildus aprēķinātā summa sastāda EUR 11 665,39.
Šā gada beigās ir iegādāta un uzstādīta nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas programma, kas
turpmāk būtiski uzlabos nodokļa piedziņas efektivitāti. z

2017.gads jaunatnes jomā

aunatnes jomā aizvadītais gads
ir bijis pārmaiņu pilns, un līdz
ar gada sākumu – 4.janvārī, tika atklāts Valkas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs,
Latvijas un Šveices sadarbības programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātes
«Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide» ietvaros. Centrs
atrodas Valkā Semināra ielā 21 un ir
vieta, kur jauniešiem vecumā no 13
līdz 25 gadiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, īstenot savas iniciatīvas un
neformālus pasākumus. Jauniešu
centrs veicina dažāda vecuma jaunatnes integrāciju, savstarpēju sapratni, neformālās izglītības attīstī-

bu, kā arī radošu darbību un kultūras attīstību jauniešu vidū. Jauniešu
rīcībā ir plaša zāle, kurā atrodas galda spēles, datori, atpūtas stūrītis,
televizors. Ir pieejama neliela virtuvīte tējas vai kādas uzkodas pagatavošanai. Centrā ir atsevišķa semināru telpa un darba kabinets jaunatnes
lietu speciālistei. Ēkas otrajā stāvā ir
funkcionāli vienkārši iekārtotas 24
nakšņošanas vietas, neliela virtuvīte, dušas, tualetes. Otrajā stāvā ir
mūzikas nodarbību telpas un instrumenti.
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā gada griezumā notikuši daudz dažādu turnīri – galda
tenisā, novusā, UNO kāršu spēlē,
galda futbolā, gaisa hokejā, kā arī
tika organizēti tematiskie vakari –
Helovīna pasākums, karaokes ballī-

te meitenēm, ēst gatavošanas pēcpusdienas, galda spēļu vakari un
dažādas radošās dienas ar darbnīcām un citām aktivitātēm, kā arī
Jauniešu domes ikgadējā labdarības
akcija «Piedzīvo Brīnumu».
11.novembrī notika jau 4.Valkas
novada jauniešu forums ar nosaukumu – «Domā. Radi. Īsteno.» Foruma mērķis bija palielināt jauniešu
iesaistīšanos apkārt notiekošajos
procesos un sabiedrisko aktivitāšu
veidošanā.
Novadā darbojas Valkas Jauniešu
dome, kuras mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs, kā arī veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā,
nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas
diskusijas par jauniešiem aktuāla-

jiem jautājumiem. Jaunieši aktīvi
piedalījās visos lielajos kultūras un
sporta pasākumos novadā – Muzeja
naktī, 16.Labdarības Robežtirgū,
muzikālajā uzvedumā «Zvaigznes
pār Valku 1917», Valkas – Valgas pilsētas svētkos, Latvijas - Igaunijas
skrējienā, ultramaratonā «Neiespējamais skrējiens», Twin Town pasākumā, vasaras festivālā «Projektu
nakts 2017».
Valkas novada jaunieši palīdz pasākumu organizēšanā, veicot brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgā darbā mērķis
ir iesaistīt jauniešus Valkas novada
sabiedriskās dzīves norisēs, uzlabot
savu un apkārtējās vides dzīves kvalitāti, risināt humānās, sociālās un vides problēmas. Līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu Valkas novadā ir
noslēguši 40 jaunieši. z
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Ražens un skaists gads

Teksts: Sniedze Ragže, Valkas novada
kooperācijas speciāliste

2

017.gads laikam visu atmiņās
paliks ar īsu vasaru un garu un
slapju rudeni, kas atnesa vairāk darba
un raižu nekā prieka, savukārt piensaimniekiem gads atnāca ar priecīgām
piena iepirkuma cenām. Kooperācijas
speciālistes Sniedze Ragžes gads bija
piepildīts un ražens, te neliels konspektīvs ieskats manis rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.
Tradicionāli sezonas sākumā Valkas novads rīko Lauku balli, kur godina čaklos zemniekus un lauku uzņēmējus, kā arī apbalvo sakoptāko īpašumu saimniekus. Balle notika martā
un, kā vienmēr, bija kupli apmeklēta.
2017.gadā balli materiāli atbalstīja arī
Elagrotrade Latvia.
Lielā labdarības robežtirgus laikā
maijā notika jau 4.Starptautiskais
Desu un gaļas festivāls. Piedalījās 14
lielāki un mazāki gaļas pārstrādātāji,
kuru produkciju degustēja un vērtēja
gan starptautiska žūrija, gan plašais
tirgus apmeklētāju pulks. Prieks, ka
mūsu konkursā katru gadu piedalās
arvien jauni dalībnieki! Sadarbībā ar
Valgas pašvaldību ,darbojos arī igauņu puses rīkotajā BBQ konkursa žūrijā.
Pašās maija beigās Valkas novadu
apmeklēja Zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs, kā arī LAD, PVD un citu ar
lauksaimniecību saistītu organizāciju
pārstāvji. Notika tikšanās gan saimniecībās Ērģemes, Valkas un Zvārtavas pagastos, gan arī tikšanās ar iedzīvotājiem Turnas tautas namā. Bija patiess lepnums un prieks gan par Vārpas 1 daudzveidīgo produkciju, gan
Z/S «Lejasciņi» jauno graudu kalti,
par Z/S «Dambīši» laukiem, par piena
upēm un nebeidzamo optimisti Daigu Loginu no Z/S «Avoti», gan par aktīvo neērtu jautājumu uzdevēju Andri
Krieviņu! Zemnieki un lauksaimnieki

saņēma atbildes uz saviem jautājumiem, kā arī gan ministrs, gan pavadošie dažādo dienestu pārstāvji aktīvi
iesaistījās problēmu risināšanā.
Par tradicionālo vasaras sākuma
pasākumu ir kļuvusi tā saucamā Sējumu skate, kad saimnieki rāda cits citam savus laukus, dalās pieredzē, panākumos, kopīgi mēģina risināt problēmas. Šogad dalībnieki apskatīja Valkas, Vijciema, Ērģemes un Kārķu pagasta laukus, kā arī iepazinās ar Vijciema Čiekurkalti.
Valkas novada mājražotāji, amatnieki un tūrisma biznesa pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Gulbenes novadu, kur smēlās jaunas
idejas gan siera un maizes ražošanā,
gan saimniekošanas dažādošanā laukos vispār.
Kā katru gadu, arī 2017.gada augustā tika apskatīti novada sakoptākie
īpašumi, kurus piedāvāja pagastu pārvaldnieki. Prieks, ka katru gadu aizvien jaunas un jaunas sētās tiek sakoptas, un nu jau visi novada pagasti un
Valkas pilsēta var lepoties ar sakoptiem un skaistiem īpašumiem. Varbūt
tāpēc arī bijām lepni un ar prieku 5 novada sētas uzņēma viesos Latvijas ievērojamāko dārzkopības un ainavu
speciālistu delegāciju, kas vērtēja konkursu Par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2017.gadā. Valstī laureātu godā arī mūsējie – «Pērkoni»,
Valkas pagasts, saimniece Inta Laganovska.
Skaists un kupli apmeklēts pasākums ir Kūku konkurss Salda dzīve
Vidzemē, kurš šogad notika oktobrī.
Kūku cepēji bija ieradušies no Valkas,
Smiltenes, Beverīnas, Burtnieku un
Gulbenes novadiem, ļoti profesionālu
žūriju vadīja vieni no titulētākajiem
valsts konditoriem Maija un Jānis Kairi, tāpat žūrijā bija arī Kūku karu fināliste Inese Veismane no Gulbenes un
citi profesionāļi gan no Valkas, gan

Trikātas, kā arī dažādu organizāciju
pārstāvji ar savām balvām. Balvu birums šogad bija īpaši bagātīgs, jo kā
sponsors ar balvām piedalījās arī Dansukker Latvia. Uzvarēja mūsējā – Gunita Ščegoļeva. Prieks un lepnums! Kā
jau ierasts, konkursa dalībniekiem kā
balvu Valkas novads dāvina Maijas un
Jāņa Kairu meistarklasi.
Gada nogalē atkal Valku un pilsētas
viesus priecēja tradicionālais Ziemassvētku labdarības tirdziņš, kura mērķis bija savākt līdzekļus vasaras nometnei bērniem ar īpašām vajadzībām.
Atkal visus pabaroja zemniece Monta
Skotele no Ērģemes ar gardo jēra zupu,
paldies viņai par sirds dāsnumu!
Prieks par interesantajām un saturigajām Lauku dienām Z/S «Piekalnēs» Vijciema pagastā, kurās interesenti gan no mūsu novada, gan no visas valsts varēja iepazīt jaunās un perspektīvās kartupeļu šķirnes. Esam
lepni, ka mums ir tāda līmeņa saimniecības!

Dārzkopji, zemnieki un puķu audzētāji, kā arī pilsētas apzaļumotāji
piedalījās vairākos profesionālos semināros, Lauku dienās un pieredzes
apmaiņas braucienos ar Valkas novada domes atbalstu.
Rudens mūs pārsteidza ar dramatiskajiem laika apstākļiem, rezultātā
daļai zemnieku palika nenovākti lauki un neiegūta raža, tāpēc tika vairākkārtīgi apkopoti dati par zaudējumiem
un, cerams, ka valsts atradīs līdzekļus
kompensācijai.
Lai varētu sekmīgi strādāt, arī kooperācijas speciāliste pati paaugstinājusi savu kvalifikāciju Latvijas Augļkopju asociācijas rīkotajos kursos (36
stundas un 24 stundas), kā arī vairākos citos īslaicīgos kursos un semināros.
Izmantojot izdevību, gribu visus
zemniekus, lauksaimniekus un lauku
uzņēmējus aicināt uz Lauku balli 2018,
kas notiks 9.martā plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā. z

2017.gada kultūras pārskats

Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs
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017.gadā Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļa plānojot savu darbību, tika
noteiktas prioritātes, pamatojoties uz
kurām izvirzīti konkrēti uzdevumi.
To veikšanai tika pakārtota arī Izglītības un kultūras daļas darbība budžeta
gada ietvaros. Darba efektivitātes un
plānošanas pilnveidei tika izmantota,
interneta vidē, visu novada izglītības,
kultūras, sporta un jauniešu pasākumu plānotājs, kas ir funkcionāls un
pārskatāms.
Novada kultūras iestādes – kultūras
centri veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus.
Kultūras iestādēs darbojās amatiermākslas kolektīvi, kopskaitā trīsdesmit deviņi ar pieci simti divdesmit dalībniekiem. Nenovērtējams ir to ieguldījums novada kultūrvides veidošanā,
kā arī ar saviem iestudējumiem un
koncertprogrammām tie piedalījušies
novada, reģiona un starptautiskajos
pasākumos.
Novada amatiermākslas kolektīvi
darbojās pamatojoties uz Valkas novada domes nolikumu par «Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas
kolektīvu darbību».
Dziesmu un deju svētku dalībnieku

kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika koru, vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu un amatierteātru skates.
Deju kolektīvu vadītājiem notika
«Profesionālās kompetences pilnveides A grupas deju kolektīvu vadītāju»
kursi.
Novada kultūras iestādes – kultūras
centri veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus
(novadā kopumā ap 381 pasākumi),
kuri bija strukturēti dažādu auditoriju
interešu apmierināšanai.
2017.gada 2.februārī Valkas novada
domes sēdē tika pieņemta «Valkas novada kultūras attīstības programma
2016. – 2022.gadam».
Šajā programmā akcentēts, ka Valkā 2017.gadā atzīmējama Latviešu Pagaidu Nacionālā padomes pieņemtās
deklarācijas «Ārvalstīm un tautām»,
kas būtībā ir pirmais dokuments idejai par Latvijas valstiskumu simtgade,
kas tika realizēts vairākos valsts nozīmes pasākumos. Materiāli apkopoti:
publicētos bukletos, laikrakstos un ievietoti interneta vietnēs.
Kultūras jomā kā galvenie veicamie
uzdevumi 2017.gadā tika izvirzīti Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana Valkas novadā 2018.gadam.

Lai bagātinātu Valkas novada kultūras dzīvi, šīs nozares iestāžu darbinieki kopumā 2017.gadā ar projektu
un atbalstītāju palīdzību piesaistīja
papildus novada kultūras norišu budžetam 206 100 EUR. Tajā skaitā Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes
simtgades pasākumiem 204 650 EUR.
Kultūrizglītības jomā realizējām,
2014.gadā aizsākto tradīciju, «Jāņa
Cimzes Valkas rudens lasījumus».
2017.gada tēma: «Mūsu skolas ceturtās
industriālās revolūcijas priekšvakarā».
Lasījumā piedalījās ar savām pārdomām IZM Izglītības kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča – «IKVD
skolas bieds vai palīgs», Izglītības tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs Georgs Turlajs – «Tehnoloģiju risinājumu izaicinājumi mūsdienīgam
mācību procesam», Dr. psych. Aivis
Dombrovskis – «Dodot dot, jeb ko nozīmē dot, nesadegot».
2014.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…»
Balvas piešķiršanas komisija, izskatot izvirzītos pretendentus balvai, no-

lēma to 2017.gadā piešķirt Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas mūzikas skolotājai
Inārai Vītolai.
Novadā notikuši vairāki profesionālās mūzikas koncerti ar VKKF atbalstu.
Turpinājās novada kultūras iestāžu
speciālistu profesionālo zināšanu
pilnveidošana apmācības kursos, kuros uzstājās ar priekšlasījumu Latvijas
Kultūras akadēmijas docente Agnese
Hermane. Tēma: «Kultūras mantojuma festivāli un to ietekme vietējā un
reģionālā mērogā: starptautiskā pieredze un galvenie izaicinājumi».
Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante Kristīne Freiberga iepazīstināja ar savu pētījumu «Kultūras pasākumu ekonomiskās ietekmes aprēķināšana» rezultātiem un to izmantošanu
praktiskā ikdienas darbā.
2016.gadā Valkas novadā viesojās
Ventspils novada kultūras darbinieki,
lai sekmētu iesākto sadarbību, tika saņemts ielūgums mūsu novada kultūras darbiniekiem doties pieredzes apmaiņā uz Ventspils novadu. Tā 2017.
gada maijā Valkas novada kultūras
darbinieki viesojās Ventspils novadā.
Ventspils novada Kultūras nodaļa
mūsu kultūras speciālistiem bija sagatavojusi īpašu pieredzes apmaiņas
programmu. z
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Izglītība 2017.gadā

Teksts: Ramona Lapiņa, Valkas novada
Izglītības pārvaldes speciāliste

N

Necentralizētos eksāmenus kārtoja 9.klases skolēni un pēc izvēles 11. un 12.klases skolēni.

oslēdzot 2016./2017.mācību gadu ir apkopoti
mācību gada rezultāti.

Olimpiādes

2017.gadā tika organizētas 11 dažādu mācību
priekšmetu novada posma olimpiādes (fizika, vēsture, bioloģija, matemātika (2), latviešu valoda un
literatūra (2), ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika). Četras Valkas un Strenču novada olimpiādes
(3.kl. matemātika un latviešu valoda, vizuālā māksla, pētniecības darbi 4.kl. skolēniem, Valkas, Strenču un Smiltenes novadu ģeogrāfijas olimpiāde un
novadpētniecības konkurss.
Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 1. – 6.kl.
vizuālās mākslas olimpiādē – 63, Mazāk populāra
2017.gadā bija informātikas olimpiāde, kurā piedalījās tikai 4 skolēni.
Kopā olimpiādēs piedalījušies 268 dalībnieki, no
tiem 35 dalībnieki no Strenču novada.
Olimpiāžu dalībnieku sadalījums pa skolām:
kopā:
Skola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Vijciema pamatskola
Ozolu pamatskola
Strenču novada vidusskola
Strenču novada vidusskolas
Sedas filiāle

Dalībnieku sk.
179
17
16
11
10
34
1
268

2017.gadā 13 labākie skolēni tika izvirzīti uz
Valsts un reģiona olimpiādēm.
Par sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu
novada un starpnovadu olimpiādēs veiksmīgākie
skolēni saņēma diplomus un naudas balvas.
Par iegūto 1.vietu diplomu un naudas balvu saņēma – 27 dalībnieki, 2.vietu – 16 dalībnieki, 3.vietu
– 11 dalībnieki. Atzinība tika izteikta 21 dalībniekam.

Valsts pārbaudes darbi
2017.gadā Valkas novadā 3.klases diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā kārtoja
63 skolēni. 6.klases diagnosticējošos darbus latviešu
valodā, matemātikā, dabaszinībās kārtoja 64 skolēni. 8.klasei tika piedāvāts diagnosticējošais darbs
matemātikā, 47 skolēni. 9.klasei tika piedāvāts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 66 skolēni.
Centralizētos eksāmenus kārtoja Jāņa Cimzes
Valkas ģimnāzijas trīs izglītības programmu skolēni un skola ierindojās 47 pozīcijā 425 skolu reitingā
pēc vidējā kopprocenta.
Latviešu valoda
Angļu valoda
Krievu valoda
Matemātika
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Latvijas un pasaules vēsture
Kopā:

13

Kārtotāju skaits
23
18
9
22
2
2
1
3
80

Latviešu valoda 9.kl.
Angļu valoda 9.kl.
Krievu valoda 9.kl.
Matemātika 9.kl.
Latvijas un pasaules vēsture 9.kl.
Kopā 9.kl.:
Ekonomika vidusskolai
Ģeogrāfija vidusskolai
Informātika vidusskolai
Kopā vidusskolai:

Kārtotāju skaits
63
50
14
64
63
255
7
3
17
27

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no
valsts pārbaudījumu kārtošanas
2017.gadā pamatojoties uz ārstu slēdzienu, komisija no valsts pārbaudījumiem 9.klasē atbrīvoja
divus skolēnus no Ērģemes pamatskolas un četrus
skolēnus no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas. No
12.klases centralizētajiem eksāmeniem tika atbrīvots viens Valkas ģimnāzijas skolnieks.

Pedagoģiski medicīniskā komisija
2017.gadā tika organizētas 9 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kuru laikā atzinumus par
piemērotāko izglītības programmu saņēma 48 skolēni. No tiem pirmskolā 21 skolēns, 1. – 9. kl. 25 skolēni. No kopējā skaita 2017.gadā komisiju apmeklēja
14 ir meitenes un 34 zēni.
Lielākai daļai no pētītajiem skolēniem - 21 - noteikti mācīšanās traucējumi, bet valodas attīstības
traucējumi konstatēti 19 skolēniem. Pārējiem skolēniem piešķirtas dažādas citas, ar konkrēto bērna
attīstības traucējumu saistītas izglītības programmas.
Mājmācība piešķirta 2 skolēniem.

Kursi
Sadarbībā ar Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāziju Valkas novada
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 2017.
gadā organizēja tālākizglītības kursus pedagogiem
par tēmām:
1. Bērnu tiesību aizsardzības jautājumi pedagogiem
un izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem.
2. Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumi. Mūsu skolas
ceturtās industriālās revolūcijas priekšvakarā.
3. Klausīšanās un vadlīnijas sarunai ar ģimeni
problēmu situācijās.
4. Kā integrēt pirmsskolas izglītības sistēmā bērnus
ar atšķirīgu uzvedību un spēju līmeni.
5. Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā.
6. Uzvedības problēmas skolā, to risinājuma ceļi
mācību un audzināšanas procesā.
7. Valdorfpedagoģijas principi un metodes.
2017.gadā šos kursus apmeklēja 321 dalībnieks.
Līmenis skolā
58.84%
73.28%
69.12%
50.20%
73.00%
70.58%
78.16%
83.20%
62.67%

Līmenis valstī
50.42%
59.53%
68.17%
35.73%
61.55%
52.37%
60.82%
55.25%
49.1%

Līmenis novadā
61.09%
72.40%
58.49%
52.21%
61.09%
61.49%
78.40%
76.05%
75.98%
76.81%

Līmenis valstī
65.06%
71.18%
74.25%
54.46%
65.99%
66.57%
70.97%
68.10%
65.90%
67.86%

2017./2018.mācību gads
Jaunajā mācību gadā Valkas novada izglītības
iestādes turpina piedāvāt pamatizglītības un vispārējās izglītības programma, priefezionālās ievirzes
programma, pirmsskolas izglītības programma un
daudzveidīgas interešu izglītības programma. Izglītības iestādēs 2017.gada 1.septembrī ir reģistrēts
mazāk skolēnu nekā pērn. Vislielākais skolēnu skaita samazinājums ir Kārķu un Ozolu skolās. Ozolu
pamatskola no 1.septembra turpina savu darbu kā
Ozolu sākumskola.
Novadā 1.klasē mācības uzsāka 68 skolēni,
10.klasē 34 skolēni. Skolas izglītības dokumentu saņemt gatavojas 9.klases 66 skolēni un 12.klases 31
skolēns.
Skola
Valkas JC ģimnāzija
Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Vijciema pamatskola
Ozolu sākumskola

Izglītojamo skaits
kopā
562

t.sk.
pirmsskolā

94

41

53

48

13

35

70

22

48

14

6

8

562

Novadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes. Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi
Pasaciņa apmeklē 204 bērni, t.sk. 86 obligātajā no 5
gadu vecuma programmā, Valkas pilsētas speciālās
pirmsskolas izglītības iestādi Pumpuriņš apmeklē
54 bērni, ts.k. 24 obligātajā no 5 gadu vecuma programmā un Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskās
draudzes pirmsskolas izglītības iestādi Gaismiņa
apmeklē 15 bērni, ts.k. 11 obligātajā no 5 gadu vecuma programmā.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā mācās 123 audzēkņi, Valkas Mākslas skolā 256 audzēkņi, Valkas
novada bērnu –jaunatnes sporta skolā mācās 176 audzēkņi. Valkas novada bērnu jauniešu centrs Mice
piedāvā 57 dažādas interešu izglītības pulciņus. Nodarbības notiek Mices telpās un arī skolās. Interešu
izglītībā iesaistījušies 378 skolēni jeb 54% izglītojamo. z

Līmenis vidusskolu grupā
51.6%
63.1%
71.5%
40.7%
61.8%
54.6%
60.7%
57.2%

Līmenis valsts ģimnāziju grupā
68.7%
77.1%
78.8%
55.4%
71.1%
63.2%
71.6%
70.4%

Aizvadītais gads Valkas bibliotēkā

Teksts: Ginta Dubrovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

017.gadā Valkas bibliotēka snie2
gusi bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus 1551 lasītājam,

t. sk. 480 bērniem. Bibliotēka apmeklēta 27014 reizes, izsniegtas 48959 grāmatas, periodika un citi resursi. No
jauna bibliotēkas krājums papildināts
ar 1236 grāmatām, 1120 žurnālu un
laikrakstu eksemplāriem.
Kā lasītākā grāmata 2017.gadā jāmin Šarlotes Betsas romāns «Pils pie
ezera», tālāk seko Lulū Teilores «Sniega eņģelis» un Sāras Larkas darbs
«Tūkstoš avotu sala». Lasītākās oriģinālliteratūras trijniekā iekļuvuši romāni: Jana Veinberga «Klavierkoncerts», Inga Ābele «Duna» un Nora
Ikstena «Mātes piens». Populārākā
lasāmviela starp žurnāliem – «Kas
Jauns», «Ieva», «Ievas Stāsti», «Privātā
Dzīve». Starp laikrakstiem, kā katru
gadu, lasītākā ir Ziemeļlatvija. Popu-

lārākās grāmatas Bērnu literatūras nodaļā – amerikāņu rakstnieka Džefa
Kinnija Grega dienasgrāmatas 3.daļa
«Pēdējais salmiņš», angļu rakstnieces
Frančeskas Saimonas «Negantais Niks
tiek pie bagātības», latviešu rakstnieces Maijas Laukmanes «Divdesmit
pieci mākoņi», lietuviešu autora Daiņus Šukis «Ezītis, kurš mīlēja slepeni»,
zviedru rakstnieka Ulfa Starka «Proti
svilpot, Juhanna?». Pašiem mazākajiem lasītājiem mīļākā lasāmviela –
«Princešu piedzīvojumi: Disney
princeses», žurnāli «Spicīte» un
«Vāģi». Gan starp pieaugušajiem lasītājiem, gan bērniem iecienīts ir
žurnāls «Astes».
Paralēli grāmatu, periodikas lasīšanai, datoru izmantošanai, bibliotēka
valcēniešiem piedāvājusi virkni tematisku pasākumu. Pavasarī Grāmatu
svētku ietvaros bija iespēja tikties ar

1. - 12.
kl.

rakstniekiem Aivaru Kļavi un Vili Selecki. Sirsnīga, bet smeldzīga izvērtās
tikšanās ar grāmatas «Meža meitas»
autori Sanitu Reinsoni. Pieminot
mākslinieku Jāni Andreju Sīmani, bibliotēkā satikās viņa draugi un domubiedri. Dzejas dienas nu jau trešo gadu
Valkā pulcināja virkni jauno, talantīgo
autoru. Oktobra nogalē suminājām
mūsu rakstnieku, publicistu Arturu
Gobu lielajā dzīves jubilejā. Aktīvi tika
strādāts pie kultūras mantojuma un
atmiņu saglabāšanas – aizsākām pasākumu ciklu «Izzudis, bet ne pazudis». Pirmais pasākums tika veltīts bijušā uzņēmuma «Sarkanais Rīts» darbiniekiem. Pateicoties Gunāra Liedaga
atmiņu pierakstiem, bibliotēkā pieejams materiāls arī par Valkas kādreizējā kinoteātra «Draudzība» darbību.
Paldies Judītei Gudrītei par bibliotēkai
uzticēto dzīvesstāstu! Novadpētniecības stendā regulāri tika izvietotas iz-

stādes par mūsu pilsētu, novadu un
novadniekiem – «Gadiem pāri skatoties. Valkas veikali», «Pēteram Brūverim 60», «Viena novada bagātās tīnes:
Ērģemes izloksnes vārdnīca» u.c.
Liels paldies mūsu labvēļiem, atbalstītājiem un draugiem! Īpašs paldies grāmatu dāvinātājiem Ventam
Armandam. Krauklim (vairāk kā 70
grāmatu un žurnāli), Inesei GmizoLārmanei – (131 grāmata), Ilzei Vehi
(50 grāmatas un pirmā Latvijas neatkarības laika prese), Marutai Stabulniecei (33 grāmatas), Rudītei Putnai
(11 grāmatas), kā arī Metuzālu ģimenei, Valdim Rogainim u.c.
Ir sācies jauns gads. Arī tas noteikti būs aizraujošs, piepildīts ar
jaunām grāmatām un interesantām
aktivitātēm. Ieplānojiet laiku un nāciet uz bibliotēku meklēt vērtīgu lasāmvielu prāta izaugsmei, iedvesmai
un atpūtai! z
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Dzimtsarakstu nodaļas 2017.gada veikuma apkopojums

Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika
Valkas novadā 2017.gadā

2017.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
sastādīti 269 civilstāvokļa aktu reģistri: 78 dzimšanas, 39 laulības un 152 miršanas reģistri.
Veikti 26 papildinājumi un labojumi reģistros,
noformētas 6 vārda, uzvārda un tautības ieraksta
maiņas lietas. Sagatavotas un izsniegtas 342 ģerboņapliecības un 69 izziņas un izraksti.

Dzimšana

2017.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
sastādīti 78 dzimšanas reģistri, kas ir par 7 mazāk
nekā 2016.gadā. Piedzimušas 38 meitenītes un 40
zēni. 35 (47%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā,
40 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu
iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 3 dzimšanas reģistros ziņu par tēvu nav. 29 ģimenes sagaidījusi savu pirmdzimto, 20 gadījumos bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 18 – trešie, 7 – ceturtie, 1
– piektais, divi – sestie un viens – desmitais! 40 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas
pilsētā, 15 – Valkas pagastā, 9 – Ērģemes pagastā, 1
– Kārķu pagastā, 7 – Vijciema pagastā, 2 – Zvārtavas
pagastā, 4 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts jūlijā un novembrī, kad novadā piedzima tikai pa 2 bērniņiem, visvairāk – martā un
maijā – pa 9 un jūnijā – 10!
Vispopulārākie meitiņu vārdi bija Estere un Grēta – tos vecāki izvēlējušies pa 3 reizēm, pa 2 reizēm
meitiņām doti vārdi Marija, Melānija un Alise. Zēniem šogad populārākais vārdiņš – Kristers, kas iedots 3 reizes, 2 reizes dzimšanas apliecībās ierakstīti vārdi Kārlis un Valters, pārējie vārdi izvēlēti pa
vienai reizei.
Turpina pieaugt to bērnu skaits, kam vecāki devuši divus vārdus – 2017.gadā 2 vārdi doti 9 meitenēm un 10 zēniem.

Miršana

Diemžēl 2017.gadā audzis reģistrēto mirušo skaits
– reģistrētas 152 miršanas, kas ir par 6 vairāk, kā
2016.gadā. Mirušas 82 sievietes un 70 vīrieši. Miris
91 Valkas iedzīvotājs, 10 Ērģemes pagastā, 6 Kārķu
pagastā, 25 Valkas pagastā, 3 Vijciema pagastā, 9
Zvārtavas pagastā dzīvojušie un 8 citās pašvaldībās
dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits «spēka

gados», tādēļ pieaudzis mirušo vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 5 cilvēki, vecuma
grupā no 51 – 60 gadiem – 13, vecuma grupā no 61
– 70 gadiem – 33, vecuma grupā no 71 – 80 gadiem45, vecuma grupā no 81 – 90 gadiem – 41, vecuma
grupā virs 90 gadiem – 15 mirušie.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis gada
pirmajā pusē: februārī – 16, martā – 19, jūnijā - 20
mirušie, vismazākais – gada beigās novembrī un
decembrī – pa 8, savukārt novadam «vismelnākās»
dienas bija 17.februāris, 22.jūnijs un 30.jūlijs, kad
katru dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti 3
miršanas gadījumi.

Dabiskais pieaugums –
izteikti ar mīnusa zīmi

Ņemot vērā, ka dzimušo skaits ir sarucis, bet mirušo – nedaudz audzis, demogrāfiskā situācija novadā 2017.gadā diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais
pieaugums ir izteikti negatīvs – mirstība gandrīz 2
reizes jeb par 74 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir lielāka, kā iepriekšējos gados.

Laulība

dziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai
ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. Par
šo pasākumu parasti saņemam labas atsauksmes,
tādēļ plānojam tādu rīkot arī šogad – 12.maijā. Ceram sagaidīt gan jaunas ģimenītes ar esošiem vai
gaidāmiem mazuļiem, kā arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši daudzus gadus un kuriem jāsakārto tikai
attiecību juridiskā daļa. PIETEIKŠANĀS LAULĪBU
REĢISTRĀCIJAI – LĪDZ 11.APRĪLIM!
Pērn no jau trešo reizi rīkojām STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTU PASĀKUMU
IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ DZIMUŠAJIEM MŪSU NOVADA BĒRNIEM. Uz šiem svētkiem tika aicināti
2016.gadā dzimušie Valkas novadā deklarētie bērni
ar vecākiem. Tapa nu jau tradicionālā visu gadā dzimušo mazuļu un viņu vecāku kopbilde, bērni saņēma pašvaldības dāvanu – sudraba karotīti ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu! Ielūgumus
uz šīpavasara svētkiem, kas notiks 12.maijā, saņems
novada 2017.gadā dzimušie un viņu ģimenes!
Pagājušajā gadā turpinājām sveikt novadā dzīvojošos Zelta un Dimanta pārus. Tikām suminājuši 15
pārus, kas saskaņā un mīlestībā kopā nodzīvojuši
50 gadus, trīs pārus pēc skaisti kopā nodzīvotiem 60
gadiem sveicām Dimanta kāzās, bet viens pāris tika
godināts Briljanta kāzu jubilejā pēc laulībā nodzīvotiem 70!!! gadiem. MĪĻI SVEICIENI UN LABAS VESELĪBAS VĒLĒJUMI VISIEM MŪSU KĀZU JUBILĀRIEM!
Aicinām atsaukties «Zelta ģimenes», kam skaistais notikums gaidāms šajā – 2018.gadā! Lūdzam
bērnus, draugus, kaimiņus, bijušos kolēģus pieteikt
mums Zelta un Dimanta pārus!

Salīdzinājumā ar 2016.gadu, kad Valkas novadā
bija noslēgtas 36 laulības, pērn to skaits ir nedaudz
palielinājies un sasniedzis 39. Piecas laulības reģistrētas baznīcās. Pirmajā laulībā stājušies 29 vīrieši
un 27 sievietes, laimi otro reizi mēģinājuši atrast 9
vīrieši un 10 sievietes, divas dāmas un viens kungs
«otro pusīti apņēma» trešo reizi. Jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam – 80 gadi, jaunākajai
līgaviņai – 22 gadi, vecākajai – 79 gadi! Līdzīgi kā
citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūlijs un
Dzīvesvietas deklarēšana
augusts. Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās 5 mūsu orDzimtsarakstu
nodaļā var deklarēt dzīvesvietu
ganizētās «bezmaksas laulību akcijas» pāri.
Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme un saņemt izziņas par deklarēto dzīvesvietu;
Dzimtsarakstu nodaļa lemj arī par deklarētās dzīpar laulības šķiršanu izdarīta 25 reģistros.
vesvietas anulēšanu.
Ceremonijas un svētki
Pērn Dzimtsarakstu nodaļā savu dzīvesvietu
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā notiek arī deklarēja 446 personas. Valkas novadā kopā 2017.
svinīgas bērnu dzimšanas reģistrācijas un kāzu ju- gadā dzīvesvietu piedeklarējušas 662 personas, t.s.
bileju ceremonijas, kā arī tiek organizēti dažādi lie- Valkā 457, Ērģemes pagastā – 48, Kārķu pagastā – 30,
Valkas pagastā – 75, Vijciema pagastā – 28, Zvārtalāki pasākumi.
Pērn jau piekto reizi īstenojām mūsu tradīciju – vas pagastā – 24.
No Valkas novada 2017.gadā «aizdeklarējušās»
par godu Starptautiskajai ģimenes dienai BEZ522
personas.
MAKSAS SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU. JauPieņemti lēmumi par 68 personu deklarētās dzīnajiem pāriem nebija jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet tikai valsts nodeva – EUR 14,00, un šī bez- vesvietas anulēšanu.
Personām un iestādēm izsniegtas 229 izziņas par
maksas laulību «akcija» paredzēta pāriem, kuri nedeklarēto
dzīvesvietu. z
vēlas vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar dau-

Valkas-Lugažu ev. lut. draudzes
atskats uz iepriekšējo gadu

Teksts: Ligita Sīmane,Valkas-Lugažu ev. lut.
draudzes priekšniece

2

017.gads draudzē bijis darbīgs un notikumiem bagāts. Janvārī ieviesām jaunu
tradīciju – katra mēneša 3.svētdienā, pēc dievkalpojuma, draudzes mājā tiek rīkota Tējas
pēcpusdiena, lai kopīgi pasēdētu un pārrunātu
sev svarīgus jautājumus par Dievu, ticību un
ikdienas rūpēm. 3.svētdienā joprojām svinam
arī ģimenes dievkalpojumu, uz kuru aicinātas
draudzes un kristīgā bērnudārza «Gaismiņa»
audzēkņu ģimenes. Jūnijā aicinājām visus uz
baznīcu naktīm, apmeklētājiem bija iespēja
uzkāpt baznīcas skatu tornī, doties izzinošā
ekskursijā, kā arī klausīties koncertu, kurā
uzstājās Valkas kolektīvi. Jūlijā 10 draudzes
locekļi ciemojās pie māsu draudzes Lindholmā,
Dānijā. Ikgadējo tikšanos mērķis ir pilnveidot
savstarpējās attiecības, apmainīties pieredzē
un iegūt jaunus iespaidus. Vasarā uzņēmām
māksliniekus no Igaunijas Valkas - Valgas četru
baznīcu vasaras mūzikas festivāla ietvaros. Pēc
ilgāka pārtraukuma, septembrī atsākās
Svētdienas skoliņas nodarbības. Septembrī
uzņēmām Valmieras iecirkņa prāvestu Romānu
Kurpnieku – Loginu, kurš vadīja dievkalpojumu un tikās ar draudzes locekļiem. Nozīmīgs
datums visās luterāņu baznīcās bija 31.oktobris,
kad tika svinēta Reformācijas 500.gadadiena.
Arī mēs aicinājām būt kopā šajā dienā,
apmeklējot dievkalpojumu un koncertu, kuru
atbalstīja Valkas novada dome un kurā uzstājās
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas
pūtēju orķestris. Tradicionāli baznīcā notika
Lāčplēša dienas svētbrīdis un lāpu gājiens.
Īpašas un neredzētas pārmaiņas baznīca
pieredzēja Latviešu pagaidu Nacionālās pado-

mes 100 gadu jubilejas svinībās, kad uz baznīcas
sienas tika projecēts Valkas novada bērnu
radošo zīmējumu animēts stāsts par Latviju.
Adventa laikā sadarbojāmies ar Valkas J.Cimzes bērnu mūzikas skolu, tāpat arī 2017.gada
sākumā uzsākta jauna sadarbība ar Valkas
Mākslas skolu, rīkojot baznīcā izstādes. Adventa laikā baznīcā skanēja vairāki koncerti gan no
vietējiem, gan tālākiem māksliniekiem. Visapmeklētākais no tiem bija dziesminieka Kārļa
Kazāka koncerts, kurš notika pašā Ziemassvētku
Svētvakarā. Gada laikā esam veiksmīgi sadarbojušies ar vairākiem luterāņu mācītājiem,
kā arī saņēmuši materiālu un cita veida palīdzību no draudzes locekļiem, iedzīvotājiem
un uzņēmējiem.
Pārvērtības piedzīvoja draudzes kristīgais
bērnudārzs «Gaismiņa». Tika izremontēta mācību telpa un pārmūrēti divi dūmvadi. Uz skolu šogad devās 3 pirmklasnieki. Pieci kristīgā
bērnudārza «Gaismiņa» audzēkņi ar panākumiem piedalījās bērnu vokālajā konkursā
«Cālis 2017». Mazā Keita savā vecuma grupā
ieguva 1.vietu. Audzēkņus konkursam sagatavoja ilggadējā «Gaismiņas» mūzikas skolotāja
Inese Niklaviča, kuras pavadībā bērni bieži
koncertē baznīcā un citviet.
Arī Valkas - Lugažu ev. lut. baznīca gada
nogalē piedzīvoja pārmaiņas – tika ieklāts
jauns, 23 m garš paklājs. Nākamais gads solās
būt tikpat darbīgs, jo apstiprināts draudzes
iesniegtais projekts «Valkas - Lugažu ev.
luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana» LEADER programmā. Šī gada augustā gaidīsim ciemos māsu draudzi no Dānijas, kā arī turpināsim
uzturēt kontaktus ar māsu draudzi Minesotā,
ASV. z
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Aizritējusi Sniega diena «Lugažu ledus arēnā»

Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta sporta organizators
Foto: Ilmārs Zirnis

S

vētdien, 21.janvāra pusdienlaikā, Valkas pagasta un daži
Vijciema un Valkas pilsētas iedzīvotāji ieradās «Lugažu ledus arēnā», lai
«Pasaules sniega dienu» atzīmētu ar
dažādām ziemīgām aktivitātēm. Ar
vairāk kā 70 dalībniekiem pasākums
apstiprināja un attaisnoja «Sniega
dienas» rašanās pamatideju, lai ģimenes kopā izietu laukā un baudītu
ziemas priekus. Šis mērķis arī tika
sasniegts, jo uz Lugažu dīķa ledus
pulcējas daudzas ģimenes. Galvenajā aktivitātē, «dīķa hokeja» spēlē,
piedalījās ne tikai brāļi un māsas,
bet arī tēvi un dēli, tēvi un meitas.
Spēlē, kurā svarīgākais nebija rezultāts, tomēr tas tika piefiksēts un uzvaru izcīnīja komanda ar kodēto
nosaukumu «raibie», kas pretinie-

kus «oranžos» pārspēja tikai papildlaikā ar rezultātu 7:6. Spēles starplaikā, jebkurš pasākuma dalībnieks,
varēja sacenties precizitātes metienos. Šogad trāpīt «bullīti» bija īpaši
liels izaicinājums, jo vārtus sargāja,
Tomass Jancis, vārtsargs, kurš spēlē
Valmieras BSS/HK komandā. Viņu
pārspēt izdevās tikai diviem «raibās» komandas dalībniekiem.
Tie, kuri nepiedalījās hokeja spēlē, izmantoja iespēju paslidot uz otra
laukuma. Pati daba bija parūpējusies, lai dīķa ledus būtu ļoti labā
kvalitātē. Arī starp mazākajiem pasākuma dalībniekiem daudzi ne tikai vizinājās ar ragaviņām, bet arī
stājās uz slidām un mācījās slidot.
Pārējie vienkārši baudīja skaisto
ziemas dienu, atbalstīja un juta līdzi

tiem, kuri sacentās.
Pēc hokeja spēles dalībnieki baudīja karstu putru un dalījās emocijās
par labi pavadīto dienu, un vienojās

par to, ka 10.februārī «Lugažu muižā» satiksies tradicionālajā «spēļu
dienā». z

1991.gada barikāžu atceres dienas pasākums
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā

Teksts: Vineta Skutāne, vēstures skolotāja

2

018.gada 17.janvārī Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas 5. līdz
11.klašu skolēni iesaistījās 1991.gada
barikāžu atceres dienas pasākumā,
kura laikā pie ugunskura klausījās
barikāžu laika dalībnieku atmiņu
stāstījumos un piedalījās Valkas
jaunsargu vadītajās aktivitātēs.
Atmiņās par šo īpašo laiku ar
skolēniem dalījās Laimonis Dreimanis, Mārīte Magone, Kārlis Albergs,
Aigars Kāposts, Jānis Ērmanis un
Māris Niklass. Vairāki no viņiem
bija sagatavojuši ne tikai savu redzējumu par barikāžu laiku, bet arī
skaidrojumu, kāda ir šī nevardarbīgā protesta būtība un nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā. Tā tika sasaistīts katra cilvēka kā
vēstures liecinieka individuālais
skatījums ar kopējo barikāžu laika
novērtējumu Latvijas vēsturē.
17.janvārī pati daba ar vēju un nokrišņiem parūpējās, ka laika apstākļi bija līdzīgi tiem, kādi bija pirms

27 gadiem. To atmiņu stāstījumos
pieminēja pasākuma viesi. Daļai
skolēnu tas likās pietiekami ekstrēmi, tādēļ ugunskurs un uz tā lielajā
podā vārītā tēja tika īpaši novērtēta.
Kamēr viena klase tikās ar barikāžu laika dalībniekiem, tikmēr otrai klasei jaunsargi piedāvāja pašu
izveidoto pārbaudes joslu. Tā sākās
ar jautājumiem par barikāžu laika
svarīgākajiem notikumiem. Iespējams, ka nezināt atbildes savu vienaudžu priekšā ir citādāk nekā neatbildēt skolotājam, tādēļ jaunsargu
organizētā zināšanu pārbaude varētu rosināt vairāk uzzināt par Latvijas vēsturi un atcerēties pamatfaktus. Maskēšanās izmēģinājums un
šķēršļu skrējiens radīja kopības izjūtu un īpašu pasākuma noskaņu.
Jaunsargi atbildīgi un izturīgi visas
mācību dienas garumā pavadīja savus skolasbiedrus neņemot vērā laika apstākļus.
Paldies visiem pasākuma veidotājiem un dalībniekiem. z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā viesojas Valkas novada skolēni
Teksts: Ilze Kalniņa, skolotāja

J

anvārī Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā viesojās 1. - 9. klašu
skolēni no Valkas novada Ērģemes,
Ozolu, Kārķu un Vijciema pagastiem. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīt abas skolas ēkas, piedalīties
pasākumos un mācību stundās.
Pasākums «Ziemas virpulī» Valkas novada 1. – 6.klašu skolēniem
sākās ar 2. – 4. klašu kora dziesmu
«Saulīte» (vadītāja Ināra Vītola) un
3.b klases izrādīto ludziņu «Mazā
raganiņa» (skolotāja Gunta Aire).
Turpmāko dienas daļu bija uzņēmušies organizēt 5.b klases skolēni
un audzinātāja Ilze Kalniņa. Viesi
izlozes kārtībā tika sadalīti astoņās
komandās; katrai no tām bija savi
pavadoņi no 5.b klases. Skolēniem
četrās stacijās bija jāveic kāds uzdevums.
Paldies skolotājām Sarmītei Bricei
un Rutai Žubulei par sagatavoto stafeti skolas sporta zālē! Skolotāja Baiba Magone palīdzēja noorganizēt
staciju, kurā 10 mikroskopos bija iespēja apskatīt augu un dzīvnieku

šūnas un ķermeņa daļas. Šajā stacijā
viesi vēlējās uzturēties ilgāk par atvēlētajām 4 minūtēm. Trešajā stacijā
skolēniem bija jānoskaidro, kā 10
dažādās valodās var pateikt «Labdien!». Noderēja gan esošās zināšanas, gan nācās paļauties uz veiksmi
un intuīciju. Ceturtajā stacijā notika
ziemas prieku aktivitāte «Uzcel
sniega vīru!», tikai šoreiz tas bija jāveic uz lapas. Visiem bija prieks par
rezultātu, jo katram zīmējumam bija
kāda atšķirīga nianse. Pasākumu
vadīja 5.b klases meitenes Laura
Šnuka un Diāna Libruka. Noslēgumā gan viesi, gan mājinieki tikās
skolas zālē uz jautru rotaļu un kopīgu foto.
Savukārt Valkas novada 6. – 9.
klašu izglītojamie skolā pavadīja
vienu mācību dienu, kas sākās ar
Skolēnu pašpārvaldes stāstījumu
par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju
un tajā notiekošo. Viesiem skolēni
parādīja, viņuprāt, labākās vietas
skolā, tajās uzņēma kopīgas fotogrāfijas. Visas dienas garumā bija iespēja iepazīt jaunus klases kolektīvus, piedalīties mācību procesā un

iegūt draugus. Skolēni iesaistījās
matemātikas, angļu valodas, krievu
valodas, latviešu valodas, literatūras, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, vēstures, mūzikas, sporta, mājturības,
ģeogrāfijas, sociālo zinību un vizuā-

lās mākslas stundās. Mājup ciemiņi
devās ar jauniem iespaidiem un labi
padarīta darba sajūtu, bet Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni nevar sagaidīt, kad jauniegūtie draugi
uzsāks mācības kopā ar viņiem. z

16

Nr. 99 (1) 2018.gada 1.februārī

17.februārī plkst. 14.00 Valkas
pilsētas kultūras namā jaunāko
multenīšu seanss

T

ajā iekļautas filmiņas – «Bize un
Neguļa» (rež. Edmunds Jansons, «Lupatiņu» autors) un «Mūsu
ome rullē» (režisors – mūsu plastalīna
filmu klasiķis Nils Skapāns).
Filmiņas vitālas, krāsainas, jautras,
dzīvesgudras.
25 minūšu garā filma «Bize un Neguļa» ir stāsts par iztēles bagātu, aktīvu meiteni Bizi, kura kopā ar savu iedomu draugu Neguļu nepacietīgi gaida Ziemassvētku brīvdienas. Visus
brīvdienu plānus izjauc Bizes brālīša
ierašanās ģimenē. Sajūtas, ar kurām
nākas tikt galā Bizei, būs pazīstamas
ikvienam, kuram ir nācies dalīt vecāku uzmanību ar brāli vai māsu.
Filmas radošā komanda ir Latvijā
iemīļoto «Lupatiņu» cikla filmu autori: režisors Edmunds Jansons, mākslinieks Reinis Pētersons un galvenais
animators Mārtiņš Dūmiņš. Filmas
idejas un scenārija autore Lote Eglīte,
producente Sabīne Andersone, mūzikas komponists Ģirts Bišs, bet mūziku
ieskaņojusi muzikālā apvienība «Brokastis četratā». Filmas varoņu balsu
ieskaņošanā piedalījušies Jaunā Rīgas
teātra aktieri Guna Zariņa, Baiba Broka, Kaspars Znotiņš, Edgars Samītis,
bet galveno - Bizes lomu ieskaņojusi
deviņgadīgā Nora Džumā.
Režisora Nila Skapāna plastilīna

animācijas filma «Mūsu ome rullē»
tapusi studijā «Lokomotīve». Filma ir
fantāzijas un piedzīvojumu žanra
stāsts ar brīnumiem un pārvērtībām,
negantiem laupītājiem, briesmām, pakaļdzīšanos un jokiem, un, protams,
ar laimīgām beigām. Kā jau tas nereti
gadās, divi bērneļi sakašķējas, jo nevar sadalīt mantiņu. Kaut arī ar motorolleru ierodas jaukā vecmāmiņa un
aizved bērnus uz rotaļlaukumu, strīds
tomēr turpinās, un izskatās, ka nebūs
labi... Bet tad vecmāmiņa iejaucas, un
visi nokļūst pavisam citādākā pasaulē. Nu jau bērniem jāsastopas ar īstiem
piedzīvojumiem, un tad vairs nav laika strīdēties par sīkumiem. Un galu
galā izrādās – jauki, ja vecmāmiņa ir
mazliet arī labā raganiņa.
Filmas režisors, mākslinieks un
animators ir Nils Skapāns, plastilīna
lelles veidojušas mākslinieces skulptores Elīna Poikāne un Vita Valdmane,
scenārija līdzautore arī šai filmai ir
Lote Eglīte. Mūziku sacerējis komponists Jēkabs Nīmanis, filmu ieskaņojuši Guna Zariņa, Jana Čivžele, Sandra
Kļaviņa, Andris Keišs, Jānis Kirmuška un Verners Biters; producents Roberts Vinovskis sadarbībā ar Igaunijas
kompāniju «Jarve Studio».
Seansa garums – 52 minūtes.
Ieeja – 1 eiro.z

2.martā plkst. 20.00 Valkas pilsētas
kultūras namā viesosies Agnese Rakovska
ar solo programmu «Vienaldzības»

P

irmo reizi Agnese Rakovska uzstājas ar stīgu kvartetu «ReDo»,
atskaņojot Raimonda Paula mūziku.
Pēc veiksmīgi aizvadītiem koncerta
Rīgā, Siguldā un Aizputē, mūzika tiks
atskaņota arī Liepājā, Valkā, Valmierā,
Jelgavā, Talsos, Ventspilī un Bauskā
jau šī gada martā. Rīdzinieki uz kon-

certu varēs doties 14. un 16.martā mūzikas namā Daile.
Uz skatuves - stīgu kvartets ReDo,
pie klavierēm Matīss Repsis, īpašais
viesis Edgars Viļums un Matīss Dzenuška.
Biļetes Biļešu servisa kasēs (Valkā –
Latvijas Pastā) un bilesuserviss.lv. z

K

ultūras dzīvē

K

ultūras dzīvē
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Aicina uz Valkas pilsētas teātra izrādi Valentīns
Krasnogorovs «Divbalsīga dziesma nedzirdīgajiem»

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas
teātra režisors

P

iektdien, 9.februārī plkst.
19.00 Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) uz izrādi – Valentīns Krasnogorovs «Divbalsīga
dziesma nedzirdīgajiem», aicina
Valkas pilsētas teātris.
Valentīna Krasnogorova lugā
«Divbalsīga dziesma nedzirdīga-

jiem» (no cikla «Mazās traģēdijas»),
varoņi it kā runā un domā tikai par
sevi. Bet patiesībā stāsts ir daudz
sarežģītāks, traģiskāks un smieklīgāks, nekā sākotnēji varētu šķist.
Kurā brīdī mīlestība pārtop zvērīgā naidā un neiecietībā, kas sagrauj ģimeni?
Sievietes un vīrieša naids jeb nemīlestība un alkas nepārtraukti
mesties jaunās dzīves attiecībās aiz-

28.februārī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā attiecību
trillera «Ar putām uz lūpām» seanss
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktorā vietniece

F
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ilma stāsta par Didzi – bijušo policistu un kaujas
suņu treneri, kurš dažu dienu
laikā nonāk neapskaužamā situācijā. Viņš tur aizdomās sievu par neuzticību, kamēr viņa
mīļotie suņi inficējas ar kādu
bīstamu slimību.
Pats režisors par filmu saka
šādi: ««Ar putām uz lūpām»
mīla un trakums iet roku rokā.
Filma sniegs skatītājiem aizraujošu un neparedzamu notikumu virpuli, kurā varoņi nonākuši krustcelēs, nereti uzvedas
tā, kā saka par trakiem suņiem
- «ar putām uz lūpām»».
Filma ir Latvijas, Lietuvas
un Polijas kopprodukts, kas tapis ar Latvijas Nacionālā kino
centra, Eiropas fonda Eurimages, Polijas Filmu institūta un
Lietuvas Nacionālā kino centra
atbalstu.
Stāsta pamatā ir amerikāņu
scenārista Meta Goseta (Matt

Gossett) darbs «Origin Of Species», kas 2013.gadā ieguva
«Amazon Studio Awards» par
labāko scenāriju. «Psiholoģiskā
spriedze un spraigais sižets
visu filmas laiku neļāva žūrijai
atslābt ne uz mirkli,» tā par apbalvoto darbu izteicās «Amazon Studio» pārstāvis. Scenārija
līdzautors un filmas režisors ir
Jānis Nords.
Lomās: Vilis Daudziņš, Ieva
Puķe, Raimonds Celms.
Filmā svarīga loma ir galvenā varoņa Didža dienesta suņiem Džinai, Bosam un Dargo.
Katram sunim – aktierim ir arī
dublieri, tāpēc filmēšanas vajadzībām no Ungārijas atceļoja
deviņi filmēties apmācīti suņi.
Seansa garums: 80 minūtes.
Vecuma ierobežojums: 12+.
Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā.
Ieeja uz seansu – 2 eiro. z

dzen nebūtībā iespēju vienam otru
saprast, tikai tāpēc divbalsīgā dziesma izskan nedzirdīgajiem nebūtībā.
Visas izrādes garumā slēpjas dziļas un personiskas pārdomas, nepiepildītas cerības un ilgas, kas rāda
reālu sabiedrības modeli, kurā ģimenei ir niecīga vērtība, bet tajā
pašā laikā paliek ticība, ka esam
spējīgi kaut ko tajā mainīt, ja esam

mīloši viens pret otru.
Iestudējuma režisors un scenogrāfs – Aivars Ikšelis. Video materiāls – Kristīne Ganiņa. Lomās: Lāsma Engere un Juris Mencis. Izrāde
notiek latviešu un krievu valodā.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties pie kultūras nama dežuranta/kasiera katru darba dienu no
pulksten 9.00 līdz 18.00. Biļete maksā 2 eiro. z

24.februārī plkst. 19.00 Valkas pilsētas
kultūras namā laikmetīgās dejas izrāde «Ārā»

2

4.februārī plkst.19.00 Valkas pilsētas jā.» (Undīne Adamaite, KDi)
kultūras namā laikmetīgās dejas
«Olgas Žitluhinas dejas izrāde «Ārā» (..) ir
kompānija «Ārā» un izrādes veidotāji pie- pārsteidzoši gaiša, cilvēka (gara) dzīvi apliecinoša
dāvā lielu ievērību guvušās izrādi «Ārā».
un jaunības enerģijas uzlādēta.» (Dita Eglīte,
Satori)
Horeogrāfes Olgas Žitluhinas pilna vakaIzrāde guvusi cildinošas skatītāju un kritira laikmetīgās dejas izrāde «Ārā» tapusi, ieķu atsauksmes, nominēta laikraksta «Diena»
dvesmojoties no Henrika Ibsena lugas
Gada balvai kultūrā un raidījuma «100 g kul«Brands» tēmām. Izrāde gan neseko lugas sitūras» balvai «Kilograms kultūras», kā arī
žetam, bet par vienu no būtiskiem jautājusaņēmusi «Autora balvu 2014» un «Spēlmamiem gan izrādē, gan tās radīšanas procesā
ņu nakts 2014» balvas nominācijās «Gada sakļuvis hrestomātiskais Branda moto «Tiks
sniegums laikmetīgākā dejā» un «Gada scepiedots – ja tu neiespēji, bet mūžam ne – ja
nogrāfs» (Gints Gabrāns).
negribēji», pētot mūsdienu cilvēka spēju iziet
Veiksmīgās izrādes nosaukumu horeogrāārpus ierastās komforta zonas augstāku mērfe un izrādes dejotāji, Latvijas Kultūras akaķu vārdā.
dēmijas horeogrāfijas programmas absolvenRecenzijās izrāde salīdzināta gan ar spožu
ti, pieņēma par savas dejas kompānijas nolodi lēzenajā teātra ainavā, gan ar dzeju un
saukumu, un kopš 2015.gada rudens kompājaunības enerģijas lādiņu:
nija «Ārā» regulāri piedāvā laikmetīgās dejas
«Sākotnējais impulss – Ibsena Brands – izrādē
izrādes.
ir «izkusis» bez mazākajām šuves vietām. NevaiRadošā komanda: horeogrāfe Olga Žitlucājiet, kas šeit ir Brands (tāda nav, vai tādi ir visi)
hina, dejas dramaturģe Inta Balode, mūzika
vai kā laikmetīgās dejas Latvijā ciltsmāte Olga
un dzīvais izpildījums: Juris Kaukulis un
Žitluhina konceptuāli polemizē ar Ibsena lugu.
Kaspars Tobis («Dzelzs vilks»), scenogrāfs
«Ārā» dzejolim līdzīgais ķermenis veidojas no
Gints Gabrāns, tērpu māksliniece Šeila.
kustības, skaņas, gaismas, gaisa plūsmas, vārda
Īsu ieskatu izrādē var gūt: https://www.
atlūzām, «Dzelzs vilka» robustuma un autentiskā
youtube.com/watch?v=EV34-k1ISro
sniega trausluma, arī no paša skatītāja iekšējās
Ieeja – bez maksas. z
pasaules matērijas, kurš ir iejaukts visā notiekoša-
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Valkā izskanēs Dzintara Čīčas jubilejas koncerts

.martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā ar savu 25
gadu jubilejas koncertprogrammu
«Bučas visiem» viesosies iemīļotais
dziedātājs Dzintars Čīča.
Kaut arī solists nu jau ir brašs jauns
vīrietis, vēl aizvien klausītāji viņu
dēvē par mazo Dzintariņu un viņa solokoncerti pulcē pilnas zāles visā Latvijā. Gluži kā pirms 15 gadiem, kad
Latvija Čīču iepazina Raimonda Paula
koncertos, Bērnu Eirovīzijā un Latvijas Šlāgeraptaujā.
Visu laiku populārākās Dzintara
Čīčas dziesmas, kā arī jaunāko laiku
hīti būs koncertprogrammas «Bučas
visiem» repertuārā – «Nāc un dziedi»,

«Par to», «Tu esi vasarā», «Likteņlīnijas» u. c. Neizpaliks arī klausītāju iemīļotās čigānu romances. Kopā ar solistu muzicēs instrumentālā grupa
pianista Anatolija Livčas vadībā, bet
koncertu vadīs Čīčas uzticamais mūzikas draugs Kaspars Antess.
«Man paliek 25, bet uz skatuves esmu
15 gadus. Šādā nozīmīgā brīdī man ir
svarīgi būt kopā ar saviem klausītājiem,
kuru atzinību es vērtēju augstāk par
balvām un diplomiem,» tā pirms sava
jubilejas koncerta atzīst Čīča.
Biļetes uz koncertu ir nopērkamas
Valkas pilsētas kultūras namā, «Biļešu Paradīzes» kasēs un www.bilesuparadize.lv. Iepriekšpārdošanā –
lētāk! z

Aicina uz zemledus makšķerēšanas
sacensībām «Badīgais Cepšu ķīsis»

Teksts: Pēteris Pētersons, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs

S

K

ultūras dzīvē

estdien, 10.februārī Kārķu pagasta Cepšu ezerā, notiks zemledus makšķerēšanas sacensības
«Badīgais Cepšu ķīsis IV».
Dalībnieku reģistrēšanās un pulcēšanās pulksten 9.00. Instrukcijas, sektora izloze un došanās uz ledus ap
pulksten 9.30. Makšķerēšanas ilgums
– 4 stundas. Rezultātu paziņošana,
zupas baudīšana un apbalvošana
14.00.
Lai izvairītos no vēlmes uzlabot iespēju tikt pie labāka loma iepriekš zivis iebarojot, ezers tiks sadalīts sektoros un to sadalīšana notiks pirms dalībnieku kāpšanas uz ledus. Cepšu
ezera platība ir 25 ha un vidējais dziļums 2,5 m, bet dziļākās vietās var
sasniegt pat 5 m. Ezers atrodas 5 km
attālumā no pagasta centra un sacensību dienā būs izliktas papildus norādes. Makšķerēšana sacensības notiek
individuāli, katrs pats uzņemas atbildību par drošību uz ledus un piemērotu apģērbu. Lai arī mūsu pusē inspektori nav manīti, Cepšu ezers ir

publiskais ezers un nepieciešams līdzi
ņemt makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību karti. Tā nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par
65 gadiem, kā arī invalīdiem, turklāt
tā derīga, uzrādot to tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Ezerā
mīt līdakas, asari, raudas, līņi, plauži,
karūsas, ruduļi, pliči un ķīši. Pie balvām tiks labākie trīs copmaņi, kuriem
būs lielākais zivju kopsvars, kā arī lielākā loma un lielākā ķīša izvilcēji.
Specbalva paredzēta arī veiksmīgākajai daiļā dzimuma copmanei un jaunākajam dalībniekam.Makšķernieki loma iegūšanai drīkst izmantot papildus tikai 1 ūdu ar karodziņu!
Ikgadējie sacensību labvēļi: SIA «Ligumss», SIA «A.G.V.», SIA «Valdis»,
«Aiwa», SIA «Sima 99», Valkas novada
dome, par maltīti pateiksimies SIA
«KL Retail».
Sacensības var tikt atceltas nepiemērotu laikapstākļu gadījumā, bet šī
brīža laika prognozes cerīgas. z
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Saaudumi...

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 14.12.2017. līdz 15.01.2018.
reģistrēti mirušie:

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

P

Zaiga Arhipova (1956.), Valdis
Baltkājs (1953.), Vladimirs Beļajevs (1961.), Ņina Kalniņa
(1927.),
Daumants
Ķīkulis
(1931.), Austra Lazdiņa (1932.),
Irina Romaņuka (1962.), Sigurds Rusiņš (1938.), Lidija
Smirnova (1930.), Marija Vabale (1927.), Dzintars Valbaks
(1954.), Ausma Vanaga (1932.),
Konstantīns Velde (1950.).

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem –

Valkas novada dome
Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.12.2017. līdz 15.01.2018.
reģistrēti 5 dzimušie:
5 zēni – Kārlis, Gustavs,
Augusts, Adrians, Artūrs.

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4030 eks.

19

ierobežām raksturīgi, ka
dzimtās «saaužas» dažādu
tautību cilvēki. Līdz 20.gadsimta
30.gadiem Valkā un tās tuvumā
dzīvojošie latvieši un igauņi bieži
vien saprecējās. Vienā gadījumā
dzimta turpinājās kā latvieši, bet
citā – kā igauņi. Pirmajās paaudzēs jauktajās ģimenēs ikdienā
bieži lietotas abas valodas.
Valkas novadpētniecības muzejā 17.februārī plkst. 13.00 atklās
izstādi «Saaudumi...», kas veltīta
Igaunijas valsts simtgadei. Tā stāstīs par kādu kuplu cilti, kuras saknes ir Igaunijas pierobežā – Valkā/Valgā un tās apkārtnē.
Bijusī modes dizainere Edīte
Briede izpētījusi savus senčus vairākās paaudzēs un izstādē būs viņas stāsts. E.Briedes (dz. 1933.g.)
dzimtā pa mātes līniju ienāca
igauņi. Edītes mātes tēvs bija latvietis – Spricis Sūna, bet mātes
mamma igauniete Minna Cirka
(Tsirk). Abas viņu meitas – Marija
(Edītes mamma) un Elvīra – kļuva
latvietes. Vecākā meita Elvīra apprecējās ar igauni Jānu Kazaku
(Jaan Kasak), bet jaunākā, Edītes
mamma Marija (1907. – 2003.) – ar
latvieti Lugažu pagasta «Vēverzemnieku» mantinieku Kārli Brie-

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

di (1902 – 1990.)
Edītes Briedes mamma Marija
mācības uzsāka latviešu skolā, bet
turpināja igauņu skolā. Viņas meitas Silvija un Edīte auga divu valodu vidē. Bērnībā viņas vienlīdz
labi prata kā latviešu, tā igauņu
valodu. Mātes mamma Minna
Sūna (dzim. Tsirk; 1885. – 1970.) ar
mazmeitām sarunājusies tikai
igauniski, kaut arī pati latviešu
valodu pratusi ļoti labi. Tā bijusi
stingra vecāsmātes prasība, ka
meitenēm jau no bērnības jāapgūst abas valodas. Bērnībā bieži
vienā teikumā lietoti abu valodu
vārdi, piemēram, gan igauņu
«sokk» (zeķe) gan latviešu «zābaks» (igauniski – saabas). Ģimenē
iegūtā igauņu valoda vēlākajā
darbā un dzīvē noderēja gan Edītei, gan Silvijai. Jo īpaši tā bija noderīga vēlākai valodniecei, filoloģijas zinātņu kandidātei Silvijai
(precēta Raģe; 1928. – 1976.). Viņai
igauņu valodas labā prasme deva
priekšrocības, kādu nebija citiem
kolēģiem valodniekiem.
Šajā ciltī ir vēl citas dzimtas,
kuru ģimenēs «saaudās» latvieši
un igauņi. Piemēram, Edītes mammas māsīca latviete Elizabete Lūcis apprecēja igauni Pauli Tamme-

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Pūce. tālr. 28337768
e-pasts: dace.puce@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

veski (1898. – 1982.)– ievērojamu
igauņu trimdas komponistu.
Edīte Briede savas dzimtas
koku veidojusi kā apli – skatījumā
it kā no augšas. Aplim centrā ierakstījusi vecvecvecāku vārdus,
un tālāk apkārt pa paaudzēm –
tiešos pēctečus. Tie, kas pēta un
veido savas dzimtas, izstādē varēs
smelties idejas.
Izstādē «Saaudumi...» tiks eksponēti Edītes Briedes dēla tekstilmākslinieka Jāņa Bankoviča darbi. Viņa dzimšanas datos rakstīts,
ka viņš ir dzimis 1966.gadā Valgā.
Vai igauniskās saknes izpaužas
viņa daiļradē? Par to varēsiet
spriest aplūkojot viņa darbus.
Dzīve līdzinās raibam audumam – spilgti iezīmējas atsevišķi
raksti, bet, papētot tuvāk, atklājas,
ka visi pavedieni cits ar citu saistās...
Izstāde apskatāma līdz 31.
martam.
• pirmdienās – piektdienās
plkst. 10.00 – 17.00;
• sestdienās
plkst. 10.00 – 16.00
Ieejas maksa izstādē: 0,75 €;
pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,30; Valkas novada skolēniem – ieeja bez maksas. z

Iespiests tipogrāfijā

«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

Valkas novadā

• Līdz 16.februārim turpinās izstāde «Latvijas dievnami»: Vivantas
Volkovas fotostāsti par sakrālajām
celtnēm Latvijā.
• No 19. līdz 23.februārim izstāde
«Igaunijas Republikai – 100».
• No 1. līdz 28.februārim izstāde
«Grāmatas un filmas»: grāmatas,
kas jāizlasa pirms kino adaptācijas.

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 9.februārī plkst. 19.00 kamerzālē
Valkas pilsētas teātra izrāde Valentīns Krasnogorovs «Divbalsīga
dziesma nedzirdīgajiem». Ieeja – 2
eiro. Biļešu iepriekšpārdošana.
• 11.februārī plkst. 16.00 lielajā
zālē LNOB baleta viesizrāde «Tikko.
Svīta no baleta «Riekstkodis»». Biļetes – www.bilesuparadize.lv, Valkas
pilsētas kultūras namā un Biļešu
paradīzes kasēs. Biļešu cenas: 19 un
20 eiro.
• 15.februārī plkst. 18.00 lielajā
zālē BJC «Mice» aicina uz Koru kopkoncertu «...Un gaisā lido pavasar’s».
Ieeja - brīva.
• 17.februārī plkst. 14.00 lielajā zālē animācijas filmiņas «Bize un Neguļa» un «Mūsu ome rullē». Ieeja – 1
eiro.
• 20.februārī no plkst. 10.00 līdz
17.00 1.stāva foajē antikvariāta iepirkšana.
• 23.februārī plkst. 18.00 lielajā
zālē Žetonu vakars VJCĢ 12.klasei.
• 24.februārī plkst. 19.00 lielajā
zālē horeogrāfes Olgas Žitluhinas
laikmetīgās dejas izrāde «ĀRĀ». Ieeja – brīva.
• 28.februārī plkst. 19.00 lielajā
zālē attiecību trillera «Ar putām uz
lūpām» seanss. Ieeja – 2 eiro.

novadpētniecības
Valkasmuzejā

• No 10.janvārim līdz 10.feruārim
«Latvijas Sarkanam krustam –
100».
• No 17.februāra līdz 31.martam
izstāde «Saaudumi...», veltīta Igaunijas valsts simtgadei. Izstādes atklāšana 17.februārī plkst. 13.00.
Muzeja darba laiks:
pirmdienās – piektdienās
plkst. 10.00 – 17.00;
sestdienās
plkst. 10.00 – 16.00.
Ieejas maksa izstādē: 0,75 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem
0,30 €, Valkas novada skolēniem –
ieeja bez maksas.

V

alkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Novadpētniecības stendā:

• No 5.februāra līdz 10.martam
izstāde «Ap mums lidot lido stāsti...»: rakstniekam, valcēnietim Ēvaldam Vilkam – 95.

PASĀKUMI

• 14.februārī akcija «Es MĪLU grāmatas»: visjaunāko mīlestības romānu piedāvājums bez rindas, romantiskā iesaiņojumā.
• No 19. līdz 22.februārim Jauno
grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana 23.februārī.)

Bērnu literatūras nodaļā:

• 14.februārī plkst. 14.00 – 16.00
aktivitātes bērniem «Es MĪLU grāmatas».
• 17.februārī plkst. 11.00 – 12.00
pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».
• 23.februārī pl. 14.00 – 16.00 spēles un uzdevumi «Diena pirms
Igaunijai 100».

Ē

• No 5.līdz 15.februārim «Meteņdiena....Kas tā tāda?» izstāde bērniem.
• No 12. līdz 18.februārim literatūras izstāde «Pankūku nedēļā».
• 26.februārī Jauno grāmatu diena.

Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkā

• No 5. līdz 26.februārim dzejniecei, tulkotājai Ārijai Elksnei – 90. Jubilāres dzīves un daiļrades atspoguļojums literatūrā.
• No 19.februāra līdz 19.matam fotoizstāde «Mirkļi». Fotokonkursa
«Iztēles Projekcija» žūrijas novērtētākās bildes, 24 darbu izstāde.
• No 14. līdz 28.februārim «Pār
zemi mīlestība valda!». Literatūras
izstāde veltīta Valentīna dienai.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai www.valka.lv
vai interesējieties pie pasākuma
rīkotājiem!

rģemes pagastā

• 17.februārī plkst. 17.00 Valkas
novada netradicionālo deju grupu
koncerts - skate kopā ar Zilākalna
tautas nama dziedošo trio.
• 23.februārī plkst. 14.00 Ērģemes
skolā IEDZĪVOTĀJU SAPULCE (dzīvokļu apsaimniekošana, siltumapgāde, par pašvaldības ceļiem, skolēnu pārvadājumi u.c. aktuāli jautājumi).
• 24.februārī plkst. 18.00 Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 5.kārta.

Zvārtavas pagastā

• 16.februārī plkst. 19.30 Mierkalna tautas namā Santa Sāre - Gerža
un Ilze Ērmane piedāvā muzikālu
sarunu par mīlestību koncertprogrammā «Tikai Tev». Vakara otrajā
daļā balle ar Lauri Neilandu.
• 24.februārī Mierkalna tautas namā dienas otrajā pusē «Mīlestības
mēneša skaistuma kūre».

Vijciema pagastā

• No 1. līdz 23.februārim Vijciema
tautas namā TLMS «Saulīte» izstāde
«Gadalaiku atspulgi».
• 3.februārī plkst. 16.00 Vijciema
tautas namā Latvijai – 100. Dejotprieks Deju koncerts. Dejas no XXVI
Vispārējo latviešu dziesmu un XVI
deju svētku repertuāra.
• 10.februārī plkst. 13.00 Vijciema
tautas namā Biedrības «ATBALSTS
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām»
Gada pasākums.
• 17.februārī plkst. 11.00 Vijciema
tautas namā Karnevāls pirmsskolas
vecuma bērniem un jaunāko klašu
skolēniem.
• 24.februārī plkst. 22.00 Vijciema
tautas namā Karnevāls.
plkst. 23.00 Masku parāde, vērtēšana, apbalvošana. Rūpīgi gatavotām maskām – ieeja bez maksas.
Spēlēs grupa «Noskaņa».

Par klaiņojošo dzīvnieku
kontroli un ierobežošanu

Teksts: Inese Vehi, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

Kārķu pagastā

• 3.februārī plkst. 19.00 koncerts
tautas namā «Sveču liesmās kad viļņojas gaiss»,
plkst. 22.00 – balle, spēlē «Rikardions».
• 10.februārī plkst. 9.00 Kārķu pagasta Cepšu ezerā, notiks zemledus
makšķerēšanas sacensības «Badīgais
Cepšu ķīsis IV».
• 16.februārī plkst. 14.00 Kārķu
tautas namā IEDZĪVOTĀJU SAPULCE (dzīvokļu apsaimnieošana, skolu reforma, pasākumi u.c. aktuāli
jautājumi).
• 17.februārī plkst. 11.00 krosmintons – atklātā iepazīšanās nodarbība
sporta namā.
• 25.februārī plkst. 16.00 Mazsalacas novada Ramatas kultūras centra
amatierteātra izrāde «Kad sievas
spēkojas».

Izstādes Kārķu bibliotēkā

• No 1. līdz 15.februārim «Viss,
kas bija Bij no tīra vēja». Dzejniecei
Ārijai Elksnei – 90.
• No 1. līdz 15.februārim «Skats
nākotnē». Franču rakstniekam Žilam Vernam – 190.
• No 15. līdz 28.februārim Bērnu,
Jauniešu un Vecāku žūrijas 2017
grāmatas - uzvarētājas Kārķos.

Valkas pagastā

Valkas pagasta
Sēļu bibliotēkā

• No 1. līdz 19.februārim literatūras izstāde «Kamēr vien saulgriezes
ziedēs...» veltīta Ā.Elksnei.
• No 1.februāra līdz 12.martam Ieviņas Korčinskas gleznu izstāde.

K

laiņojošo dzīvnieku izķeršanas un izolācijas kārtību
Valkas novadā nosaka 2010.gada
26.augustā pieņemtie Valkas novada domes Saistošie noteikumi
Nr.32 «Par mājdzīvnieku turēšanu
Valkas novada administratīvajā teritorijā».
Māju iedzīvotāji savā teritorijā
nedrīkst pieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos, barošanu
un iekļūšanu telpās. Par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem ir jāziņo
patversmes atbildīgajiem darbiniekiem. kuri, izvērtējot bīstamību,
izbrauc uz dzīvnieka atrašanās
vietu. Darbinieki pēc dzīvnieka
noķeršanas pārliecinās par to, vai
dzīvnieku iespējams identificēt un,
ja tas iespējams, paziņo dzīvnieka
īpašniekam. Pārējie noķertie klaiņojošie dzīvnieki tiek nogādāti
dzīvnieku patversmē «Nagliņas».

Dzīvnieka īpašnieks 14 dienu laikā
var dzīvnieku saņemt, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un
uzturēšanu. Suņa vai kaķa īpašniekam jāuzrāda dzīvnieka vakcinācijas apliecība vai dzīvnieku
pase. Par mājdzīvnieku turēšanas
noteikumu neievērošanu, vainīgās
personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.
Par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, kā arī par bezsaimnieku
dzīvnieku līķiem, iedzīvotājiem ir
jāziņo, zvanot uz tel. nr. 28652429
vai 26127430 dzīvnieku patversmes
«Nagliņas» darbiniekiem.
Dzīvnieku patversmes «Nagliņas» darba laiks: darba dienās no
plkst. 8.00 – 17.00. Patversmes apmeklējuma laiks iepriekš jāsaskaņo ar patversmes darbiniekiem. z

