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Uzsākta Zvārtavas pagasta ielu
un
ceļa Turnā
rekonstrukcija

Zvārtavas pagasta Gaujas, Liepu un Nākotnes ielu
rekonstrukcija un Ērģemes
pagasta ceļu «Darbnīcas Turnas veikals» un «Turnas veikals - Liepu iela» rekonstrukcija notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai līdzfinansētā projekta «Valkas novada infrastruktūras objektu
kvalitātes
uzlabošana»
(Nr.10-09-L32100-000198)
ietvaros.
Projektā paredzēts noasfaltēt Ērģemes pagasta Turnā ceļu 0,7 km un Zvārtavas pagasta Stepu ciemā ielu 1,53 km garumā.
Rekonstrukcijas darbus
abos objektos veic SIA
«Limbažu ceļi». Darbus saskaņā ar līgumiem plānots
pabeigt līdz šī gada 30.jūnijam.
• Gunta Smane
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Gūst jaunu pieredzi,
viesojoties Valgas apriņķī
19.maijā Valkas novada domes deputāti un
speciālisti pēc Valgas apriņķa vietējo pašvaldību
asociācijas ielūguma viesojās Valgas apriņķī. Šī ir
jau tradīcija, ka reizi gadā
tiek gūta pieredze kaimiņu valstī.

Pasākums sākās Valgas
apriņķa valdē, kur Valgas
pilsētas mērs Kalevs Harks
prezentēja apriņķa attīstības programmu. «Svarīgi
radīt apstākļus, lai Valga
būtu vieta, kur cilvēki labi
justos un viņiem būtu labi
dzīvot. Bieži vien ir situācijas – ir bezdarbs, bet
uzņēmēji atzīst, ka nav
kvalificēta darbaspēka.
Daudz domājam par
uzņēmējdarbības attīstību
un par to, lai ražotā produkcija būtu atpazīstama
kā ražota Valgas apriņķī,»
skaidroja Kalevs Harks. Viņš uzskata,
ka pēc iespējas vairāk jāmeklē kopīgas
jomas, kurās sadarboties. Igaunijas
kolēģi rosina kopīgai sadarbībai izmantot seno Livonijas vārdu kā zīmolu.
Livonijas sastāvā kādreiz ietilpusi Igaunija un Latvija. Valkas novada domes
priekšsēdētājs Kārlis Albergs atzinīgi
vērtē ierosmi un uzskata, ka vēl ciešāku
sadarbību un attīstību veicinās sadarbības līgums, kurš tiks parakstīts Valkas
– Valgas pilsētas svētku laikā.
Valkas novada domes speciālisti un
deputāti atzina, ka ļoti vērtīgs bija jaunuzceltā Valgas profesionālā centra
apmeklējums. Tā direktors Laurs
Speeks iepazīstināja ar telpām, kas būs
aprīkotas ar ļoti mūsdienīgām iekārtām
un piedāvās ļoti daudzpusīgu izglītību.

Ērģemes pagastā augs egļu mežs

17.maijā Meža dienās vietējās pamatskolas skolēni
kopā ar pagasta pārvaldes un
novada domes darbiniekiem
iestādīja eglītes aptuveni divu hektāru platībā Ērģemes
pagastam piederošā mežā
«Paugurzēģeros».
Ērģemes pamatskolas direktore Olita Šauja atzīst, ka tā
skolēniem bija jauna un vērtīga pieredze, bērni pirmo

reizi piedalījās šādos darbos.
Interesanti bija arī paraugdemonstrējumi, kuros varēja
iepazīt stādīšanas metodes.
Pēc teorētiskās daļas bija
jāķeras klāt praktiskam darbam, kuru pieaugušie veica
kopā ar bērniem. Pēc darba
bija kopīgs mielasts un gandarījums par paveikto.

• Sandra Pilskalne

Jaunuzceltais Valgas profesionālais centrs

Valgas apriņķa valdē Valgas pilsētas mērs Kalevs Harks
prezentē apriņķa attīstības programmu

Pirmās mācību grupas uzņems jau
pateicās igauņu kolēģiem par uzaicinājumu
2011./2012. gada mācību sezonā un tiks pie- un rezumēja vizītes laikā gūto pieredzi. Valdāvās apgūt galdnieku, autoservisu, metikas novada domes priekšsēdētājs lielas
nātāju, pavāru, šuvēju – piegriezēju, loģisperspektīvas redz sadarbībai jauniešu
tikas speciālistu un vairākas citu arodu
apmācībā Valgas profesionālajā centrā un
prasmes. Plānots, ka apmācību grupas būs
vairākās citās jomās. Kārlis Albergs izteica
nelielas, taču apgūstamās profesijas ļoti
uzaicinājumu igauņu kolēģiem rudenī
daudzpusīgas. Interesanti ir tas, ka jau 2012. apmeklēt pieredzes apmaiņas braucienā
gadā plānots uzņemt arī dažas grupas,
Valkas novadu. Tikai kopīga sadarbība ved
kurām apmācība notiks latviešu valodā.
uz attīstību.
Vizītes laikā kopīgi pusdienojām Tirvas
• Sandra Pilskalne
kafejnīcā «Latvijas vēstniecībā». Tā arī bija
interesanta pieredze
kā veiksmīgi tiek izmantotas pierobežas
iespējas un kaimiņvalsts tūristu piesaiste.
(Ēdieni noformēti un
gatavoti Latvijas
nacionālās krāsās). Pēc
tam tālāk devāmies uz
Otepi, kur vērojām
pilsētu no tramplīnlēkšanas torņa un
apmeklējām Tehvandi
sporta centru un
jaunatvērto Slēpošanas muzeju. Vakarā
bija iespējams iepazīt
Sokka tūrisma bāzi un
tās piedāvātās sportiskās aktivitātes.
Vizītes beigās Valkas
novada domes priekšValgā varēs apgūt vairākas arodu prasmes, arī latviešu valodā
sēdētājs Kārlis Albergs

Vijciema čiekurkalte iekļauta piedzīvojumu
kampaņā «Dižā Baltijas apceļošana 2011»
«Dižā Baltijas apceļošana
2011» ir piedzīvojumu kampaņa, kas norisinās Igaunijā,
Latvijā un Lietuvā – tas ir
aizraujošs brīvā laika pavadīšanas veids ar jauniem
iespaidiem un piedzīvojumiem, ko iespējams izbaudīt,
apmeklējot 30 tūrisma objektus visā Baltijā. Šogad viens
no piedzīvojumu kampaņas
objektiem ir arī Vijciema čiekurkalte.
Latvijas Tūrisma attīstības
valsts aģentūra (TAVA) sadarbībā ar Igaunijas Tūrisma
padomi «Enterprise Estonia»
un Lietuvas Ekonomikas ministrijas Tūrisma departamentu jau piekto gadu Baltijas
valstu iedzīvotājiem organizē
tūrisma projektu «Dižā Baltijas apceļošana 2011». Baltijas
valstu iedzīvotājiem šī ir
aizraujoša iespēja iepazīt vairāk nekā 30 dažādus tūrisma
objektus Igaunijā, Latvijā un
Lietuvā, kā arī laimēt vērtīgas
balvas. Šogad trīs Baltijas valstu organizētā kampaņa noritēs no šī gada 5.maija līdz
15.septembrim.
Dalībnieki tiks iesaistīti fotomedībās, kuru laikā būs
jāapmeklē kampaņas tūrisma
bukletā attēlotais konkrētais
tūrisma objekts un jānofotografējas tajā. Jāapceļo pēc
iespējas vairāk vietu no minētajām trīsdesmit katrā Baltijas valstī laikā līdz 15.septembrim. Lai iegūtu balvas,
fotogrāfijas būs jāielādē projekta mājas lapā www.greatbaltic.eu, kurā var tuvāk iepazīties ar konkursa noteikumiem.

Galvenā balva: lidojums
abos virzienos divām personām uz vienu no 80 aviokompānijas «airBaltic» piedāvātajiem galamērķiem un 2
naktis viesnīcā.
Balvas dalībniekiem no Latvijas: lidojums abos virzienos
divām personām uz Tallinu
vai Viļņu – pēc izvēles, ar
aviokompāniju «airBaltic», kā
arī kruīza ceļojums ar Tallink
uz Stokholmu.
Latvijā tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt Melnalkšņu
dabas taku Ķemeru Nacionālajā parkā, Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāli, Liepājas Karaostas cietumu, Laumu dabas parku, Gulbenes –
Alūksnes bānīti, Mini zoo
«Dobuļi», Gunāra Igauņa Mūzikas instrumentu muzeju,
Vijciema čiekurkalti, Cēsu pili
un Leļļu karaļvalsti Preiļos.
Igaunijā tiek piedāvāti šādi
tūrisma apskates objekti: Igaunijas ceļu muzejs, Laika centrs
«Wittenstein», Igaunijas Jūras

novada erudītu konkurss «Dabaszinātņu eksperts» 5. – 8.klašu skolēniem. Konkursu
organizē Valkas novada Izglītības pārvalde
sadarbībā ar skolu dabaszinību un matemātikas skolotājiem. Šogad savu erudīciju
pārbaudīja 37 skolēni no visām novada
skolām.
Vairāku stundu garumā viņi atbildēja uz
jautājumiem par Valkas novadu, parādīja zināšanas dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā,
ģeogrāfijā, risināja uzdevumus matemātikā,
pierādīja savu erudīciju vides izglītībā un
sakopšanā, drošībā un ārstniecības augu
pārzināšanā. Konkursa norisi klasēs vadīja
jaunie skolotāji – Valkas ģimnāzijas 10.klašu
skolēni.
Kamēr komisija vērtēja skolēnu darbus, bērni eksperimentēja fizikas kabinetā un piedalījās ģimnāzistu organizētajās stafetēs.
Rezultāti:
5.klasēs – 1.v. Mārtiņš Ķaukulis (Valkas
psk.), 2.v. Rūdolfs Baumanis (Ozolu psk.), 3.v.
Kate Čākure (Valkas psk.);

muzejs, Marijas Mag-dalēnas
ģilde, Ilonas Brī-numzeme/
Lēnemā muzejs, Vaemlas vilnas fabrika «Hiiu Vill»,
Zinātnes centrs AHHAA,
Rakveres pils, Serves bāka un
Kohtla-Nemmes raktuves.
Lietuvā tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt Zirgu muzeju, Enerģētikas un tehnikas
muzeju, Grobšta jomu, Pulksteņu muzeju, M.K.Čurļoņa
memoriālo muzeju, Pažaisles
klosteri, Rokišķu muižas ēkas,
Siernieku namu, Veisieju
strūklaku un Žaļūķu dzirnavnieka viensētu.
Par kampaņas noteikumiem
mājas lapā www.greatbaltic.
eu un bukletos, kas pieejami
visos Latvijas tūrisma informācijas centros un tūrisma
apskates objektos, kas piedalās projektā.

• Valkas Tūrisma informācijas
biroja vadītāja Liene Bērziņa

Kārkliņa (Ērģemes psk.);
7.klasēs – 1.v. Daniela Stoša, 2.v. Gunārs
Sīka (abi Valkas psk.), 3.v. Didzis Blaubergs
(Ērģemes psk.);
8.klasēs – 1.v. Elīza Skutāne (Valkas ģimn.),
2.v. Līva Kreile, 3.v. Santa Ādamsone (abas
Ērģemes psk.).
Labākais matemātikas uzdevumu risinātājs
– Artūrs Kriviņš (Valkas ģimn.).
Labākā ārstniecības augu pazinēja – Annija
Visocka (Valkas psk.).
Labākie Valkas novada pazinēji – Mairis Lukovskis (Valkas ģimn.), Sanda Strazdiņa (Ērģemes psk.), Elza Zane Zirne un Adrians Andris Strazds (abi Kārķu psk.).
Paldies skolēniem par vēlmi izzināt un piedalīties, skolotājiem par ieguldīto darbu bērnu konsultēšanā, Valkas ģimnāzijas saimei
par atbalstu pasākuma sagatavošanā un norisē.
• Valkas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne

Aicina uz Ozolu skolas 100 gadu jubileju

28. maijā Ozolu pamatskolā
notiks skolas pastāvēšanas
100 gadu jubilejas svinības.
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Ņemot vērā, ka joprojām
daudziem Latvenergo klientiem nav skaidrs, uz ko un kā
precīzi tiks attiecinātas sociālā atbalsta programmas, piešķirot dāvinājuma kartes un
palielinot STARTA tarifa kvotu, šajā rakstā mēģināsim vēlreiz rūpīgi izskaidrot, kā Latvenergo atbalstīs sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus.
Šobrīd darbojas divas programmas – «Atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm» un «Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem».
Atbalsta programma
daudzbērnu ģimenēm

Konkurss «Dabaszinātņu eksperts» gūst lielu atsaucību
6.klasēs – 1.v. Jurģis Mežulis (Valkas pask.),
30.aprīlī jau ceturto reizi notika Valkas 2.v.
Ieva Krūmiņa (Vijciema psk.), 3.v. Daina

Skolas direktore Dzidra
Švarte kolektīva vārdā visus
absolventus, bijušos un esošos
skolotājus un darbiniekus aicina uz svinīgu pasākumu.
Pulksten 16.30 sāksies dalībnieku reģistrācija, skolas apskate, būs iespēja noskatīties
datorprezentāciju par skolu
laiku lokos. Pulksten 18.00
notiks svinīgais pasākums –
priekšnesumi, apsveikumi un
to ģimeņu godināšana, kurām
skolēni mācās Ozolu skolā jau
trešajā paaudzē. Pasākumā
izskanēs bijušās skolotājas
Raitas Viestartes komponētā
skolas himna «Mana skola»,
kas vienmēr tiek dziedāta
svarīgos notikumos. Vakara
gaitā visi tiks cienāti ar jubile-

Sociālās atbalsta programmas

jas torti, ballē spēlēs ansamb- ganizatori aicina līdzi ņemt
lis «Agda», pusnaktī paredzēts groziņus un labu garastāsvētku salūts. Pasākuma da- vokli.
lības maksa 3 lati. Svētku or• Sandra Pilskalne

Atbalsta veids: Daudzbērnu ģimenēm tiks piešķirtas
papildu 2400 kWh, par kurām
varēs norēķināties par STARTA tarifu (T1 – 0.0825Ls/
kWh). Tātad kopumā daudzbērnu ģimenes par STARTA
tarifu, kas atbilst iepriekšējam
tarifa apjomam, varēs norēķināties par 3600kWh.
Papildus 2400 STARTA
kWh varēs tikt piemērotas ne
tikai T1, bet arī citiem mājsaimniecību tarifiem – T2 un
T3.
Atbalstu varēs saņemt:
Daudzbērnu ģimenes, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:
• Daudzbērnu ģimenes apgādībā ir 3 vai vairāk bērnu
vai aizbilstamo līdz 18 gadu
vecumam;
• Daudzbērnu ģimenes pārstāvim, kas piesakās atbalsta
saņemšanai, jābūt noslēgtam
elektroenerģijas piegādes līgumam ar AS «Latvenergo».
Kā pieteikties atbalstam:
Pieteikties varēs no 2011. gada
maija līdz 2011.gada 31.augustam. Visērtāk to iespējams
izdarīt aizpildot elektronisku
pieteikumu AS «Latvenergo»
mājaslapā (autorizējoties caur
internetbanku) vai arī klātienē – mūsu klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments).
Svarīgi:
• Papildu 2400 STARTA
kWh tiks piešķirtas vienam
daudzbērnu ģimenes pārstāvim par visu ģimenes patēriņu. Uz kompensācijas dāvinājumu nevar pieteikties abi
vecāki. Ja kompensācijas dāvinājums ir piešķirts vienam
no vecākiem, otram tas tiek
atteikts.
• Pēc pieteikuma saņemšanas, 7 darba dienu laikā mēs
veiksim personas datu salīdzināšanu ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par reģistrētajiem bērniem, un nosūtīsim apstiprinājumu par kompensācijas
piešķiršanu.
• Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ atbalstu nevarēsim
piešķirt, sazināsimies telefoniski. Šādas situācijas var būt,
piemēram, gadījumos, kad
dati par daudzbērnu ģimeni
var nebūt atrodami iedzīvotāju reģistrā (piem., vecāki ir
šķīrušies, bet pēc tam apprecējušies otrreiz, un katram ir
savi bērni, bet visi dzīvo
kopā). Šādās situācijās daudzbērnu ģimenes vecākiem labāk pieteikties atbalstam klātienē – mūsu klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina bērnus katram vecākam, un laulības apliecību.
• Gadījumos, kad elektroenerģijas piegādes līgums
nav slēgts ne ar vienu no
daudzbērnu ģimenes vecākiem, aicinām izmantot šo
brīdi kā iespēju sakārtot līgumattiecības un pārslēgt līgu-

mu uz faktiskā elektroenerģijas lietotāja vārda. No maija
to ērti un vienkārši varēs izdarīt arī elektroniski – mūsu
klientu portālā e-latvenergo.
lv. Prasību par nepieciešamajām līgumattiecībām nosaka
tas, ka iegūtais atbalsts atbilstoši Latvijas likumdošanai
tiek uzskatīts par gūtu labumu, no kura tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Lai klientiem nebūtu jāraizējas par nodokļa nomaksu, to
nosegsim mēs, taču lai atbalsts tiktu noformēts korekti, tā faktiskajam saņēmējam
jābūt arī elektroenerģijas lietotājam.

Atbalsts trūcīgajām
ģimenēm ar bērniem
Paralēli atbalstam daudzbērnu ģimenēm, sadarbībā ar
Latvijas pašvaldību savienību, turpinām jau 2009.gadā
uzsākto sociālā atbalsta programmu trūcīgajām mājsaimniecībām. Līdz nesenam laikam atbalstu izmantojušas
jau vairāk 60 tūkst. trūcīgās
mājsaimniecības. Kampaņai
patlaban nav noteikti nekādi
laika ierobežojumi.
Atbalsta veids: Trūcīgas ģimenes var saņemt 500 kWh
dāvanu karti norēķiniem par
elektrību.
Dāvanu kartes 500 kWh netiek uzskaitītas no STARTA
kWh un tās nesamazina
STARTA 1200 kWh apjomu.
Atbalstu var saņemt: Ģimenes, kam piešķirts trūcīgās
mājsaimniecības statuss.
Latvenergo informē, ka no
jūnija trūcīgās ģimenes ar
bērniem, kuras kampaņas ietvaros jau būs saņēmušas dāvanu kartes līdz 2011.gada 31.
martam, varēs saņemt dāvanu karti atkārtoti.
Jāpiezīmē, ka no jūnija kampaņas noteikumos būs ieviestas vēl papildu izmaiņas – dāvanu karti varēs saņemt arī
tās trūcīgās mājsaimniecības,
kurām elektroenerģijas piegādes līgums nav slēgts tieši
ar kartes saņēmēju, ja vien
piegādes līgums slēgts ar privātpersonu (norēķini notiek
pēc T1, T2 vai T3 tarifiem)
un trūcīgā mājsaimniecība
elektroenerģiju lieto šī līguma
objektā.
Kā pieteikties atbalstam:
Dāvanu kartes var saņemt
pašvaldību sociālajos dienestos.
Svarīgi: Ja daudzbērnu ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, tā varēs saņemt abus atbalsta veidus –
kā 500 kWh dāvanu karti, tā
papildu 2400 STARTA kWh.
Latvenergo aicina daudzbērnu un trūcīgās ģimenes ar
bērniem izmantot iespējas
un saņemt piedāvātos atbalsta veidus!
Neskaidrību gadījumā aicinām klientus zvanīt uz Latvenergo bezmaksas informācijas tālruni 80200400 vai
arī rakstīt e-pastu klientu.
serviss@latvenergo.lv AS «Latvenergo» atgādina, ka visā
Latvijā darbojas vienots Klientu apkalpošanas tīkls. Klients var vērsties jebkurā
Klientu apkalpošanas centrā
visā Latvijā, kur varēs saņemt
informāciju par pakalpojumiem, noslēgt elektroenerģijas
piegādes līgumu, pieteikt jauna elektrotīkla pieslēguma
ierīkošanu vai esošās atļautas
slodzes palielināšanu, kā arī
atrisināt jebkuru citu ar
elektroenerģijas piegādi saistītu jautājumu.
• Sandra Vējiņa, AS «Latvenergo» Ārējās komunikācijas daļas projektu vadītāja

Parakstu vākšana par grozījumiem
Latvijas Republikas Satversmē un
apturētajiem likumiem

Kā lauksaimniekiem saņemt akcīzes
nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai

No 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam notiek parakstu
vākšana likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» ierosināšanai.
Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka «valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā», kā
arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka «ar 2012.gada 1.
septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot
ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā».
No 2011.gada 18.maija līdz 16.jūnijam notiek parakstu
vākšana par apturētajiem likumiem «Grozījumi likumā «Par
valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.
gadam»», «Grozījums likumā «Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu»» un «Grozījumi likumā par apdrošināšanu
bezdarba gadījumam»».
Centrālā vēlēšanu komisija ir izstrādājusi īpašu pases spiedogu, ar ko vēlētāju pasēs izdara atzīmes par dalību parakstu
vākšanās. Pases spiedogā ir četri simboli – A, B, C un D.
PARAKSTU VĀKŠANA
2011

A B C D

Ja vēlētājs piedalīsies parakstu vākšanā par Satversmes
grozījumiem, spiedogā tiks atzīmēts «A».
Savukārt, piedaloties parakstu vākšanā tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturētajiem likumiem, pases spiedogā tiks
atzīmēts simbols «B», ja vēlētājs parakstīs tautas nobalsošanas
ierosinājumu par likumu «Grozījumi likumā «Par valsts
pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam»», simbols «C», ja vēlētājs parakstīs tautas nobalsošanas
ierosinājumu par likumu «Grozījums likumā „«Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu»» un simbols «D», ja
vēlētājs parakstīs tautas nobalsošanas ierosinājumu par likumu «Grozījumi likumā «Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam»».
Parakstu vākšana tiks organizēta arī tiem vēlētājiem, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā.
Šajā gadījumā vēlētājam jāuzraksta iesniegums, kas jānogādā
novada vēlēšanu komisijai vai parakstu vākšanas vietā.
Iesniegumi par Satversmes grozījumu ierosināšanu jāiesniedz
līdz 8.jūnija pulksten 12.00. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās
vietā tiks organizēta 9.jūnijā. Savukārt iesniegumi tautas
nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem
jāiesniedz līdz 15.jūnija pulksten 12.00. Parakstu vācējs pie
vēlētāja dosies 16.jūnijā.
Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu un
apturētajiem likumiem vēlētāji var Valkas novada domes
noteiktajās parakstu vākšanas vietās:
Nr. Novads
Iecirkņa
Adrese
p.k.
nosaukums
1. Valkas Ērģemes
«Pūcītes», Ērģemes pagasts,
novads pagasta
Valkas novads, LV 4711
pārvalde
2. Valkas Vijciema
«Dalderi», Vijciema pagasts,
novads pagasta
Valkas novads, LV 4733
pārvalde
3. Valkas Zvārtavas
«Luturskola», Stepi,
novads pagasta
Zvārtavas pagasts, Valkas
pārvalde
novads, LV 4735
4. Valkas Valkas
«Lugažu muiža», Valkas
novads pagasta
pagasts, Valkas novads, LV
pārvalde
4701
5. Valkas Valkas
E.Dārziņa iela 8, Valka,
novads pilsētas
Valkas novads, LV 4701
kultūras
nams
6. Valkas Kārķu
«Ausmas», Kārķu pagasts,
novads pagasta
Valkas novads, LV 4716
pārvalde
Vēlētāji var parakstīties:
Pirmdien
15.00 – 19.00
Otrdien
9.00 – 13.00
Trešdien
9.00 – 13.00
Ceturtdien
9.00 – 13.00

Piektdien
Sestdien
Svētdien

15.00 – 19.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

Valkas novada vēlēšanu komisija Valkā, Semināra ielā 9,
Tālrunis: 29718455, 64707481
Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvais tālrunis
67049999 (maksas).

• Helēna Kurme
Valkas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

3.maijā valdība apstiprināja
Zemkopības ministrijas (ZM)
izstrādātos Ministru kabineta
(MK) noteikumus Nr.344
«Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu
(gāzeļļu) ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai
purva zemes apstrādei, kurā
kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei
zem zivju dīķiem». Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa lauksaimniekiem līdz 1.jūnijam Lauku
atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz pieteikums. Pieteikumi tiek pieņemti gan
papīra formā, gan arī elektroniski
izmantojot LAD
elektronisko
pieteikšanās
sistēmu (EPS). Šogad pieteikumā ir jāuzrāda ieņēmumi no lauksaimniecības
par 2010.gadu (bez ES un
valsts atbalsta)
Šajos MK noteikumos noteikts, ka lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem ir jānodrošina vismaz 200 latu
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas no viena deklarētā un apstiprinātā hektāra
kārtējam gadam atbilstoši gada pārskatā vai gada ienākuma deklarācijā norādītai informācijai par pēdējo noslēgto gadu.

Jūnijs
01.06.-30.06.
strādā 5-6
PII «Pasaciņa»
grupas
Speciālā PII «Pumpuriņš» 01.06.-30.06. strādā 2
grupas un nakts grupa
Ērģemes pamatskolas
01.06.-22.06. strādās
pirmsskolas grupa
1grupa
Kārķu pamatskolas
01.06.-10.06. strādā
pirmsskolas grupa
13.06.-30.06. slēgts
Ozolu pamatskolas
01.06.-10.06. strādā
pirmsskolas grupa
11.06.-30.06. slēgts
Vijciema pamatskolas
01.06.-22.06. strādā
pirmsskolas grupa
23.06.-30.06. slēgts

dzums litros uz 1ha tika
noteikts tikai tad, kad būs
saņemti visi pieteikumi un
veikti aprēķini.
Šogad atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa
par pastāvīgo pļavu un
ganību vai aramzemē sēto
ilggadīgo zālāju apstrādāšanu
ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs,
(arī ja saimniecībā nav mājlopu) kas reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā
(LDC) kā dzīvnieku barības
primārais ražotājs.
Atgādinu, ka patreizējais
periods, par kuru
lauksaimniekiem ir piešķirts
limits dīzeļdegvielas iegādei bez akcīzes nodokļa,
beidzas 1.jūlijā un tas nozīmē, ka ja nav iztērēts viss
piešķirtais limits, tad tas
tiek dzēsts.

• Valkas novada Lauku
attīstības speciāliste Valda Empele

«Pasaciņa» svin skaistu jubileju

6.maijs bija īpaša diena
visai Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» saimei – 197 audzēkņiem un 40 darbiniekiem, jo kopā ar tuviem un
tāliem ciemiņiem tika svinēta
30.gadadiena.
Īss ieskats vēsturē: Valkas
PII «Pasaciņa» (toreiz 4.bērnudārzs) atvērts 1981.gada
5.maijā ar 280 vietām 12
grupās. Sakarā ar pilsētas
bērnudārzu
reorganizāciju
1998.gada 9.janvārī tas tika
pārdēvēts par Valkas pilsētas

Valkas novada pirmsskolas izglītības iestāžu un
grupu darba grafiks 2011.gada vasaras mēnešos
Iestāde

Lauksaimnieks saņems bezakcīzes dīzeļdegvielu par to
platību (hektāros), kurai ir
nodrošināti 200 latu ieņēmumi. ZM vērš uzmanību, ka
akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai saņems
arī lauksaimnieki ar mazākiem ieņēmumiem no viena
hektāra. Pretendentiem, kas
produkciju ir realizējuši, bet ieņēmumi nav sasnieguši noteikto
slieksni (200 latu no hektāra),
atvieglojumus bezakcīzes degvielas iegādei piešķirs, attiecīgi samazinot atbalsttiesīgo hektāru
skaitu.
Piemēram, ja lauksaimnieks
būs deklarējis 10 hektārus ar
kopējiem ieņēmumiem no
tiem 1000 latu apjomā, tad
zemes platība, kurai tiks
piešķirts akcīzes nodokļa atbrīvojums, attiecīgi būs 5
hektāri, jo 1000 latu ieņēmumi
no 5 hektāriem veido nepieciešamos 200 latu ieņēmumus no 1 hektāra (1000 Ls /
200 Ls = 5ha).
Tā kā noteikumos ir noteikts, ka maksimālais dīzeļdegvielas daudzums, kam
piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa saimnieciskajā
gadā ir 85 495 240 litri, tad
LAD veiks proporcionālo
sadalījumu starp pretendentiem par atbilstīgās platības
apstrādāšanu. Tas nozīmē, ka
maksimālais degvielas dau-

Jūlijs

01.07.-31.07. slēgts

Augusts
01.08.-31.08. strādā
1 grupa
01.08.-31.08. strādā
1 grupa
01.08.-14.08. slēgts
15.08.-31.08. strādā
1.08.-09.08. slēgts
10.08.-31.08. strādā
01.08.-31.08. slēgts

01.07.-31.07. slēgts

01.08.-31.08. slēgts

01.07.-31.07. slēgts
01.07.-31.07. slēgts
01.07.-31.07. slēgts
01.07.-31.07. slēgts

bērnudārzu. 2000.gada 1.martā iestāde tiek pie sava tagadējā nosaukuma «Pasaciņa».
Šogad bērni gatavoja savdabīgu dāvanu «Pasaciņas»
dzimšanas dienā – katra grupa kopā ar skolotājām veidoja
iestudējumu, kas atklāja viņu
nosaukumu. Uzvedumus veidoja visas 9 grupas, sākot ar
pašiem jaunākajiem – 1,6 gadus vecajiem «Mincēniem»
līdz pat gandrīz skolniekiem
– «Bitītēm» .Īpašu interesi
izraisīja darbinieku portretu
galerija, ko bija zīmējuši vecāko grupu bērni. Katra
iestādes darbinieka uzdevums bija atrast pašam sevi.
Tas nebija grūti, jo bērni veiksmīgi bija pratuši saskatīt katram raksturīgo. Interesantas,
pārsteigumu un atklājumu
pilnas, uzmanību saistošas
bija arī 3 izstādes – bērnu zīmējumu galerija, bērnudārzs
laika loku fotogrāfijās un darbinieku rokdarbu izstāde.
Īpaši sirsnīgs izvērtās svētku
pasākums ar bērnu koncertu
un tuviem un tāliem ciemiņiem. Patiess prieks un pārsteigums bija par lelli, kura
mūsu iestādē dzīvojusi visus
šos 30 gadus un uzposta tika

celta goda vietā. Svinīgā pasākuma noslēgumā zilajās
debesīs pacēlās košs un priecīgs balonu salūts ar mūsu
vēlējumiem, mielojāmies ar
kliņģeriem un saņēmām
daudz atzinīgu vārdu un jauku vēlējumu. Ar vecāku komitejas atbalstu realizējām
nebijušu pasākumu – piepūšamās atrakcijas, kas izraisīja
visos bērnos neviltotu sajūsmu.Vakarā promejot kāds
zēns teica: «Žēl, ka dzimšanas
diena ir tikai reizi gadā!»
Jubilejas noslēgumā saviesīgā vakarā pie atmiņu svecēm
kopā tikās esošie un bijušie
darbinieki. Tā bija jauka atslodze pēc saspringta darba
un ierosme turpmākajam darbam.
Laiks paiet ātri. Mūsu
iestādi jau apmeklē pirmo audzēkņu bērni, pie mums
strādā trīs bijušās audzēknes.
Jāatzīmē, ka no pirmssākumiem joprojām darba ierindā
ir skolotājas Ritma Pedece,
Irina Tabune, Aija Lāce, Inese
Gaile. Lai visiem laba veselība
un daudz radošā spara!

• Valkas PII «Pasaciņa»
vadītāja Laila Ozoliņa
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VALKAS – VALGAS PILSĒTAS SVĒTKI 09.06.-12.06.
VALKA – VALGA 427 * WALK 725

Ceturtdiena, 9.jūnijs
* plkst. 12

Valgas pilsētas sekmīgāko skolēnu pieņemšana pie Valgas pilsētas mēra Kaleva Härka
Valgas rātsnamā. (1)
* plkst. 16 Valgas pilsētas mākslinieku kopīgās
izstādes atklāšana Valgas kultūras un interešu centrā.(2)
* plkst. 18 Valgas goda pilsoņu titula pasniegšana, svinīgs koncerts Valgas Jāņa baznīcā. Uzstājas
Valgas pilsētas kultūras kolektīvi. (3)
* plkst. 23 Valga-Valkas pilsētas svētku atklāšanas balle! DJ-ju Parāde nakts klubā Exotica. Ieeja 2
€, līdz pusnaktij visiem par brīvu. (14)

Piektdiena, 10.jūnijs
WALK 725
* plkst. 7 – 15

Amatnieku gadatirgus Valkas pilsētas tirgū un ielās. (20)
* plkst. 14 Valgas pilsētas mēra Kaleva Härka un
Valkas novada domes priekšsēdētāja Kārļa Alberga pieņemšana Valkas kultūras namā. (19)
* plkst. 13 – 19 Ziedu svētki «Puķu brīnumā» pie
Valkas kultūras nama Lugažu laukumā. (19)
* plkst. 13 – 17 Valkas un Valgas iedzīvotāji ir aicināti uz Lugažu laukumu, un no līdzi paņemtiem ziediem veidot pilsētas seno nosaukumu WALK.(19)
*plkst. 17 Izstāžu atklāšana un skaistāko Valgas
dārzu īpašnieku apbalvošana Valkas kultūras namā.
(19)
* plkst. 18 Bērnu kolektīvu koncerts «Ziedu
smaidi» pie Valkas kultūras nama. (19)
* plkst. 18 Pilsētu dzimšana dienas skrējiens
bērniem līdz 12 g. 427 m un gada skrējiens sākot no
13 g. vecuma un vecākiem 2011 m Valgas centrālajā
stadionā. (4)
* plkst. 19 – 20 Skaistāko Valkas un Valgas dārzu
apmeklējums. Autobuss aties no Valkas kultūras
nama plkst. 19, braukšanai ar organizēto transportu
iepriekš pieteikties (no 1.jūnija) pa tālr. +371 6472
3055. (19)
* plkst. 20 Muzikāls uzvedums «Nipernādijs»
pēc Augusta Gailīša noveļu motīviem Valgas muzeja pagalmā. (6)
Spēlē Kungla muzikālā trupa un jauktais koris
Rõõm. Galvenajās lomās Raido Rätsep, Sirli Pippar,
Tauri Pai, Piret Tomson, Vjatseslav Lehter, Rudo Lilleleht, Kalev Mäekalle, Rainer Kuutma, Jüri Kirsimäe, Koidu Lagodjuk, Rainis Uibo, Siim Kornel,
Rain Tõugjas, Maimo Kõiv un Siiri Põldsaar.
* plkst. 2215 Valkas foto studijas «Reflex» vakara
ziedu performance pie Valkas kultūras nama. (19)
* plkst. 2215 Valkas foto studijas «Reflex» vakara
ziedu performance pie Valgas kultūras un interešu
centra. (2)
* plkst. 2230 Balle ar Sulo Voorimehe Pub-ā. (15)
* plkst. 23 Nakts kino: 2-daļīga operetes filma
«Balle Savojā» Valgas muzeja pagalmā. (6)
* plkst. 23 Grupa PS Troika nakts klubā Exotica.
Ieeja 4 €, līdz pusnaktij visiem 2 €. (14)
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Sestdiena, 11.jūnijs
Dvīņu pilsētām 427
* plkst. 7 – 15

Amatnieku gadatirgus Valkas pilsētas tirgū un ielās. (20)
* plkst. 9 – 15 Livonijas gadatirgus Kesk ielā. Tirgošanās vietu pieteikšana līdz 7.jūnijam pa tālr. +372
766 9970, e-pasts: info@valgakultuurikeskus.ee (7)
* plkst. 9 – 15 Valkas un Valgas kultūras kolektīvu
uzstāšanās Valgas muzeja pagalmā. (6)
* plkst. 10 – 15 Dažādas atrakcijas bērniem Valkā
un Valgā pie kultūras namiem. Ieeja 2-3 €. (2,6,19)
* plkst. 10 – 14 Poniji no Tiigi lauku sētas – poniju
glaudīšana, ķemmēšana, pastaigas ar poniju un citas nodarbes. Izjāde ar poniju 2 €. Sades (Säde) parkā. (10)
* plkst. 11 – 14 Lietoto grāmatu tirdziņš Valgas
centrālās bibliotēkas pagalmā. (8)
* plkst. 11 – 13 Kopā ar bērniem draiskojas, dejo un
dzied Pepija un Arabella Sades (Säde) parkā. (10)
* plkst. 12 – 14 Dažādas nodarbes bērniem un
jauniešiem Sades (Säde) parkā. (10)
* plkst. 11 – 13 Valkas – Valgas adīšanas čempionāts uz Valkas/Valgas robežas (pie tiesas nama), pie
pilsētu 400.dzimšanas dienai veltītā akmens. (17)
* plkst. 13 – 14 Pilsētas svētku 427 metru garais
līnijdancis pa Sades (Säde) parka celiņiem. (10)
* plkst. 14 – 1730 Starptautiskās meža cirtēju sacensības TOP 10 laukumā pie Valgas kultūras un interešu centra. (2)
* plkst. 14 – 17 Spēka vīru sacensības laukumā pie
Valgas centrālās bibliotēkas. (9)
* plkst. 17 – 1730 Ērģeļu mūzikas pusstunda Valgas
Jāņa baznīcā. Ērģelnieks Jurijs Goltsovs. (3)
* plkst. 18 – 23 Zaļumballe – tautas deju kopai
Rukkilill – 25, deju mūziku spēlēs Audru upju kuģniecības grupa Punt un Contra, Valgas muzeja pagalmā. (6)
* plkst. 20 – 2130 Vasaras vakara koncerts. Piedalās
Valkas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi, pie
Valkas kultūras nama.(19)
* plkst. 22 – 03 Balle. Spēlē Krūmiņu ģimenes ansamblis no Alūksnes, pie Valkas kultūras nama Lugažu laukumā. (19)
* plkst. 22 Retrodisco Voorimehe Pub – ā. (15)
* plkst. 23 Leģendārais igauņu ansamblis «Kuldne
Trio» (Zelta Trio) nakts klubā Exotica. Ieeja 4 €, līdz
pusnaktij visiem 2 €. (14)

Svētdiena, 12.jūnijs
SPORTISKA SVĒTDIENA
KOPĀ AR ĢIMENI

* plkst. 13 Mopēdu sacensību 2.brauciens atpūtas zonā pie Pedeles upes, 1.ezera krastā. (11)
* plkst. 15 – 16 Jautrās stafetes uz piepūšamām
atrakcijām, atpūtas zonā pie Pedeles upes, 1.ezera
krastā. Piedalās iepriekš piereģistrētas komandas 6
cilvēku sastāvā, reģistrēšanās līdz 10. jūnijam pa epastu meelis.kattai@valgalv.ee (11)
* plkst. 16 Pilsētas svētku noslēgums – tautu
kultūru koncerts «Dažādas tautas, dažādas kultūras»
Valgas kultūras un interešu centrā.(2)

IZSTĀDES UN CITAS
AKTIVITĀTES
*

Valkas kultūras nams (Dārziņa ielā 8,Valka): (19)
10.jūnijā plkst. 17.00-20.00, 12. jūnijā plkst. 10–14
Valkas mākslas skolas audzēkņu un mākslas studijas
dalībnieku darbu izstāde «Ziedi»; Valkas floristu
darbu izstāde «Šarmantās kundzes tējas laiks»,
TLMS «Saulīte» darbu izstāde «Rozēm kaisu istabiņu».

* Valkas Novadpētniecības muzejs (Rīgas ielā 64,
Valka): (20) 9.– 10. jūnijā atvērts plkst. 11 – 18; 11.–
12. jūnijā plkst. 10 –16. Ekspozīcija «Vidzemes
draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu
kultūrizglītojošā darbība», izstāde «Spēles prieks»,
novada etnogrāfijas kolekcija.
* Valkas Evaņģēliski luteriskā baznīca (Rīgas ielā
64, Valkā): (18) Atvērta interesentiem 10. jūnijā
plkst. 14 – 17, 11.jūnijā plkst. 11 – 17
*

Valgas kultūras un interešu centrs (Kesk ielā 1,
Valga): (2) līdz 31.augustam Valgas pilsētas mākslinieku darbu izstāde.

* Valgas Patriotiskās audzināšanas muzejs (Pikk
ielā 16a, Valga): (13) 9.– 10. jūnijā pastāvīgā ekspozīcija atvērta plkst. 10 – 16. 10.jūnijā plkst. 11.00 –
11.45 un 14.00 – 14.45 apmeklētājiem ar ieejas biļeti - muzeja stundas «Senās Valgas ielas».
* Valgas Muzejs (Vabaduse ielā 8, Valga): (5)
9. – 10.jūnijā muzejs atvērts plkst. 11 – 18 ; 11.jūnijā plkst. 10 – 15 . 11.jūnijā plkst. 11 – 12 pilsētas
apskates ekskursija «Vēsturiskā Valka», gids – Valgas muzeja zinātniskais pētnieks Rains Soosaars.
Pulcēšanās plkst. 11 muzeja pagalmā.
Muzeja galerijā muzeja darba laikos atvērta izstāde
«Meie Valga» (Mūsu Valga).
*

Valgas Jāņa baznīca (Kesk ielā 21, Valga): (3)
Atvērta visiem interesentiem 10. – 12. jūnijā plkst.
10 – 18; 11. jūnijā plkst. 17.00 – 17.30 ērģeļu mūzikas pusstunda, ērģeles spēlē draudzes ērģelnieks
Jurijs Goltsovs.
* plkst. 11 Mopēdu sacensību 1.brauciens atpūtas zonā pie Pedeles upes, 1 ezera krastā. (11)
* Valgas Pamatskola – Valgas Baltais nams (J. Ku* plkst. 12 – 13 Laivu rallijs Pedeles upē. Atļauti ir perjanovi ielā 10): (16)
visi bezmotora ūdenstransporta līdzekļi, dalība vie- Nams ir atvērts skolas absolventiem. Ēkas apskates
ninieku vai komandu ekipāžās. Iepriekšēja reģistrē- ekskursija 11.un 12.jūnijā no plkst. 10 – 13.
šanās pa e-pastu nadezda.bluma@valka.lv vai uz
vietas no plkst. 12.30 līdz 13.30. Starts no tilta pie
Valkas tiesas nama. (12)

VALKAS – VALGAS PILSĒTAS SVĒTKI 09.06.-12.06.
VALKA – VALGA 427 * WALK 725

Bērniem sarūpēti īpaši pārsteigumi
Sestdienas rītā, 11.jūnijā,
pie Valkas kultūras nama gaidīti bērni,
kur notiks dažādas interesantas nodarbes.
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Piektdien, 10.jūnijā,
u sv
ē
Valkas - Valgas svētku ietvaros pirmo reizi
tkos
notiks svētki «Puķu brīnumā». Tie veltīti 725.gadadienai,

No pulksten 10.00 varēs izpriecāties piepūšamajās atrakcijās un
braukt pa Em. Dārziņa ielu ar elektromobīļiem. (Tiesa, braukšanas
prieks būs par naudiņu)
No pulksten 11.00 līdz 14.00 Lugažu laukumā darbosies Ingas Čeres
piedāvātās radošās darbnīcas, kurās bērni varēs zīmēt un arī tikt pie
kopš Valka pirmoreiz minēta vēstures avotos.
izkrāsotas sejiņas.
Ziedu
svētku
projektu
realizē Valkas novada dome un Valkas pilsētas kultūras
Bez tam no plkst.11.00 līdz 12.00 Lugažu laukumā būs piestājis
nams,
sadarbojoties
ar
Valkas
mākslas skolu, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
Rīgas Zoodārza busiņš ar dažādiem zvēriņiem. Būs iespēja
nodaļu,
dzimtsarakstu
nodaļu,
floristi
Ingu Danielu, Saieta nama Lugažu muiža vadītāju Kristīni
viņus apskatīt un ko jaunu uzzināt.
Ganiņu,
Ilonu
Krastiņu,
klubu
«Zelta
rudens»,
biedrību «Valkas dāmu klubs».
Līga Pandalone
Svētki sāksies pulksten 13.00, kad Lugažu laukumā visi valcēnieši un pilsētas viesi , līdzi atnesot ziedus, pļavu puķes un zaļumus, aicināti piedalīties senā Valkas nosaukuma «WALK» izrotāšanā. Uzraksts
«WALK» divas dienas darīs krāšņāku Lugažu laukumu un būs lielisks fons fotogrāfijām. Visi varam piedalīties
Lugažu laukuma izgreznošanā, veidojot ziedu segu. Īpaši uzrunājam Valkas iestāžu un uzņēmumu vadītājus un
darbiniekus, lūdzot izveidot savas iestādes un uzņēmuma ziedu segas fragmentu, platībā vismaz 0,5 x 1,50 metrs!
Pie katra no segas fragmentiem tiks pielikts iestādi vai uzņēmumu reklamējošs uzraksts.
Pulksten 17.00 Valkas kultūras namā notiks Valkas mākslas skolas audzēkņu un studijas dalībnieku darbu izstādes
«Ziedi», Valkas floristu darbu parādes «Šarmantās kundzes tējas laiks», TLMS «Saulīte» darbu izstādes «Uzziedi,
uzziedi…» atklāšana, kuras laikā pirmoreiz kaimiņpilsētas Valgas vēsturē tiks sumināti Valgas sakoptāko dārzu
īpašnieki.
Plkst.18.00 ārā pie kultūras nama sāksies pilsētas bērnu kolektīvu koncerts «Ziedu smaidi».
Plkst.19.00 no kultūras nama aties autobuss, kas aizvedīs uz dažiem no Valkas un Valgas sakoptākajiem
dārziem. Tā kā autobusā vietu skaits ir ierobežots, no 1. līdz 9.jūnijam lūdzam pieteikties pa telefonu
64723055! Zvanot pa šo telefona numuru, varēsiet arī uzzināt, kuri dārzi laikā no plkst.19.00 līdz 20.00 būs
atvērti visiem interesentiem. Paldies dārzu īpašniekiem par atļauju apskatīt savu veikumu dārzā!
Pulksten 22.15 pie kultūras nama sāksies foto studijas «Reflex» veidotā Ziedu vakara performance.
Svētki domāti mums, un tos radīt varam mēs tikai visi kopā! Aicinām visus valcēniešus
šai dienā - 10.jūnijā, Valku izveidot par Ziemeļvidzemes pierobežas Ziedu
galvaspilsētu! Plānots, ka šādi svētki tiks organizēti ik pēc pieciem gadiem.
Līga Pandalone un
Aivars Ikšelis
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Latvijas Ātradīšanas
Aici m savie no plkst.
čempionāta ietvaros 2011.gada 11.jūnijā
11.00 – 13.00 Valka- Valgas pilsētas
ā
j
i
z
svētku
laikā
pie
robežakmens «Valka-Valga 400» notiks
«D
akcija «Dzijām savienotās»
Akcijas mērķis:

• Savienot amatniecības tradīcijas ar jaunu formu meklējumiem.
• Celt rokdarbu prestižu, radot savdabīgu pilsētvides mākslas objektu, kas
nākotnē var kļūt par pievilcīgu tūrisma objektu.
• Ar akciju veicināt vietējo iedzīvotāju līdzdalību pilsētas kultūras un sabiedriskajā
dzīvē.
• Noteikt un sumināt Valkas un Valgas pilsētu veiklāko adītāju.

Piedalīties aicināti visi: adīt pratēji – sacensties, pārējie – just līdz un atbalstīt.
• Kopā ar pilsētas svētku organizatoriem tiek izvēlēti apadāmie objekti (piem.pieminekļi, koki, ceļa
zīmes, luksofori, stabi, arhitektūras detaļas u.c.)
• Izvēlētajiem objektiem tiek izstrādāta koncepcija – skices, apadīšanas apjoms, materiālu (dzijas)
izvēle.
• Pasākumā tiek iesaistītas pilsētas adītājas, kuras realizē kopējo ieceri.
• Pasākuma kulminācijā – ātradīšanas čempionāta finālā tiek radīts pēdējais no nepieciešamajiem elementiem.
11.jūnijā plkst. 11.00 notiks izvēlētā apadāmā objekta – OZOLA ( netālu no robežakmens «Valka-Valga
400») – apdarināšana ar adījumiem!
Akciju atbalsta Valkas pilsētas adīšanas meistares un Latvijas Sarkanā Krusta Valkas nodaļas bērnu
attīstības centra pedagogi un bērni, kā arī Valkas pilsētas pensionāru klubs «Zelta rudens» dalībnieces.
Ātradīšanas fināls Valkas -Valgas pilsētas svētkos notiks sestdien, 11.jūnijā plkst. 12.00 pie
robežakmens «Valka-Valga 400». Finālu vadīs producentu grupas «T-Fabrika» vadītājs,
pieredzējušais TV muzikālo šovu vadītājs Māris Ozoliņš! Ātradīšanas sacensības Valkā notiks 1
reizi!
Aicinām pieteikties Valkas pilsētas adītāju komandā 6 dalībnieces/ dalībniekus adītājas/adītājus Valkas pilsētas kultūras namā pie kultūras pasākumu organizatores
Mārītes Meļķes (tālrunis: 28626283) līdz 6.jūnijam!
Pretinieki valcēniešiem būs Valgas pilsētas 6 adītāju komanda!
Ātradīšanas fināla uzdevums komandām:
adīt ar rokām, adīt no akcijas organizatoru sagatavota
materiāla un darba rīkiem. Devīze: «Darbs nav grūts, bet
atbildīgs!»
Mārīte Meļķe

Izmantotas Daiņa Jansona fotogrāfijas: https://picasaweb.google.com/dainisfoto
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr.13
Apstiprināti
Valkā
ar Valkas novada domes
2011.gada 31.martā																	
2011.gada 31.marta lēmumu
(sēdes protokols Nr. 4,44.§.)

Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi

1.3. Kapsētas ir paredzētas mirušo
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta 1.daļas 2.punktu, iedzīvotāju apbedīšanai.
1.4. Apbedīšana ārpus kapsētām
21.panta 1.daļas 16.punktu un
nav atļauta.
43.panta 3.daļu
1.5. Kapusvētkus un svecīšu vakaI. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI
rus organizē attiecīgā draudze vai
1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldība sadarbībā ar draudzi. Par
Valkas novada pašvaldības (turpmāk kapusvētku un svecīšu vakaru nori– pašvaldība) kapsētu kārtības notei- ses laiku tiek savlaicīgi izlikts paziņokumus, kapavietu piešķiršanas, ap- jums informācijas stendā kapsētā un
bedīšanas, kopšanas un uzturēšanas informācija var tikt ievietota plašsazikārtību, kapliču izmantošanas kārtī- ņas līdzekļos, kā arī pašvaldības mābu, apsaimniekotāja un kapu pār- jas lapā.
valdnieka tiesības un pienākumus.
2. KAPSĒTU KĀRTĪBAS
1.1. Noteikumos lietotie termini:
NOTEIKUMI
1.1.1. aktēšana – pašvaldības izvei2.1. Kapsētas apmeklētājiem, kapadotas komisijas ikgadēja kapu apsekošana ar mērķi novērtēt kapavietas vietu uzturētājiem, kopējiem un ciun konstatēt, kuras no tām atzīstamas tām personām, kuras atrodas kapsēpar nekoptām, paplašināmām vai brī- tā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas
vām;
1.1.2. apbedīto reģistrs – kapsētā īpašnieka, uzturētāja un pārvaldnieapglabāto uzskaites dokuments, kuru ka norādījumi.
2.2. Kapsētas pārvaldnieks apmekveido no mirušo reģistrācijas grāmatām un apbedījuma vietu shēmu kar- lētājus pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās (personīgi vai pa tālruni).
totēkas,
2.3. Kapliča tiek izmantota mirušo
1.1.3. atļauja – kapu pārvaldnieks
izsniegts dokuments, kas atļauj veikt novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. To drīkst apmeklēt tikai ar kapu
apbedījumu attiecīgajā kapavietā;
1.1.4. kapavieta – ierādīts noteikta pārvaldnieka atļauju.
2.4. Kapusvētki notiek katru gaizmēra zemes iecirknis mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtoša- du:
2.4.1. Valkas pilsētas Cimzes kapos,
nai: kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai, soliņa Meža kapos un Stoķu kapos – augusnovietošanai, kapa aprīkojuma uzstā- ta pirmajā svētdienā,
2.4.2. Ērģemes kapos – jūlija pēdējā
dīšanai, kā arī kuru iespējams norosestdienā,
bežot;
2.4.3. Vijciema kapos – augusta pir1.1.5. kapavietas uzturētājs – persona, kura uz kapavietas ierādīšanas majā svētdienā,
2.4.4. Aumeisteru kapos – jūlija pēvai beztermiņa nomas līguma pamata ir tiesīga apglabāt savus tuvinie- dējā svētdienā,
2.5. Svecīšu vakari notiek katru gakus un tikt apglabāta šajā kapavietā
un kura uztur kapavietu labā kārtībā du:
2.5.1. Ērģemes kapos – septembra
atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un vis- pēdējā sestdienā,
2.5.2. Vijciema kapos – septembra
pārpieņemtajām ētikas normām;
1.1.6. kapsēta – īpaša teritorija, kas pēdējā sestdienā,
2.5.3. Aumeisteru kapos – septemierādīta mirušo apbedīšanai, un tās
teritorijā esošās būves. Kapsētā var bra otrajā sestdienā.
2.5.4. Valkas pilsētas Cimzes kapos,
būt zona, kas pilnībā vai daļēji slēgta
Meža kapos un Stoķu kapos – oktobturpmākiem apbedījumiem:
1.1.6.1. atvērta kapsēta – kapsēta ar ra pirmajā sestdienā.
2.6. Apmeklētājiem kapsētās aizbrīvi izveidojamām kapavietām,
1.1.6.2. daļēji slēgta kapsēta – kap- liegts:
2.6.1. pārvietoties ar slēpēm, skrituļsēta, kurā mirušo var apbedīt ģimenes kapavietās, bet jaunu kapavietu slidām, velosipēdiem u.tml.;
2.6.2. braukt ar automašīnām, izņeierādīšana ir ierobežota,
1.1.6.3 .slēgta kapsēta – kapsēta, kas mot gadījumus, kad ir saņemta kapu
slēgta apbedījumiem un virsapbedī- pārvaldnieka atļauja;
2.6.3. ievest mājdzīvniekus (izņemot
jumiem;
1.1.7. kapliča – ēka kapsētā, mirušo gadījumus, ja saņemta kapsētas pārnovietošanai pirms apbedīšanas un valdnieka atļauja);
2.6.4. sniegt apbedīšanas un kapabēru ceremonijai;
1.1.8. kapsētas pārvaldnieks – paš- vietu kopšanas komercpakalpojumus
valdības darbinieks, kurš ir atbildīgs bez kapsētas pārvaldnieka atļaujas;
2.6.5. piegružot kapsētas teritoriju,
par kapsētas apsaimniekošanu un
mirušo reģistra vešanu, un kurš ir tie- atkritumus izmest ārpus tam paresīgs ierādīt jaunu apbedījuma vietas dzētajām tvertnēm un vietām, dedziun kapavietas, saskaņot bēru norises nāt atkritumus, kā arī izmest sadzīun veikt citas darbības atbilstoši No- ves atkritumus;
2.6.6. ņemt smiltis un zemi neatļauteikumiem,
1.1.9. nekopta kapavieta – kapavie- tās vietās;
2.6.7. postīt kapsētas aprīkojumu
ta, kas netiek kopta vismaz 5 gadus
(pieminekļus, plāksnes, stādījumus,
pēc kārtas.
1.2. Noteikumi ir obligāti un saistoši soliņus, krustus, vāzes u.c.);
2.6.8. sēdēt un kāpt uz kapuvietām.
visām personām Valkas novada ad2.7. Kapu uzturētājiem ir aizliegts
ministratīvajā teritorijā un attiecas uz
patvaļīgi mainīt vai paplašināt (t.sk.
visām novada kapsētām, t.sk.:
Valkas pilsētas Cimzes kapiem (ka- aizņemot celiņu) kapu pārvaldnieka
dastra Nr. 94010010714 – daļēji slēgta ierādītās kapavietas teritorijas robekapsēta), Meža kapiem (kadastra Nr. žās.
2.8. Virsapbedījumus kapavietās var
94010060271 – atvērta kapsēta) un
Ebreju kapiem (kadastra
Nr. izdarīt 20 gadus pēc iepriekšējā apbe94010060270 – atvērta kapsēta),
dījuma.
Ērģemes pagasta Ērģemes kapiem
2.9. Vecāki, aizbildņi, kā arī perso(kadastra Nr. 94520080260 – atvērta nas, kas aizstāj vecākus ir administrakapsēta),
tīvi un materiāli atbildīgas par bērnu
Vijciema pagasta Vijciema kapiem rīcību kapsētā, ja tiek pārkāpti šie no(kadastra Nr. 94920040498 – atvērta teikumi un/vai radīti materiālie zaukapsēta),
dējumi pašvaldībai, kapavietas uztuValkas pagasta Stoķu kapiem (ka- rētājam vai kapu apmeklētājam.
dastra Nr. 94880110028 – atvērta kap3. PAŠVALDĪBAS UN
sēta)
KAPSĒTAS
PĀRVALDNIEKA
Zvārtavas pagasta Aumeisteru kaPIENĀKUMI
UN TIESĪBAS
piem (kadastra Nr. 94960060067 – at3.1. Pašvaldības pienākums ir novērta kapsēta).

drošināt:
3.1.1. kapličas, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;
3.1.2 kapsētu parcelācijas projektu
izstrādāšanu un aktualizēšanu, tās
sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;
3.1.3. kapavietu vēsturisko apzināšanu;
3.1.4. apbedījumu precīzu uzskaiti,
kā arī šīs informācijas pieejamību;
Apbedīšanas un apbedījumu vietu
uzskaites pamatdokumenti ir mirušo
reģistrs un apbedījumu plāns (papīra
un elektroniskā formātā), kur jāizdara ieraksts par katru kapsētā notikušu apbedīšanu;
3.1.5. sanitāro normu un noteikumu
ievērošanu;
3.1.6. kapsētu attīstību teritorijas
plānojumā;
3.1.7. lietvedības kārtošanu par katru mirušā apbedīšanu;
3.1.8. kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu.
3.2. Pašvaldībai ir tiesības:
3.2.1. noteikt kapsētas izmantošanas
noteikumus un maksu par pakalpojumiem (atsevišķi domes apstiprināti
izcenojumi)
3.2.2. noteikt kapsētas vai kapsētas
zonas, kas pilnībā vai daļēji slēgtas
turpmākiem apbedījumiem;
3.2.3. noteikt kapsētā īpaši aizsargājamas vēsturisko apbedījumu teritorijas vai objektus papildus valsts nozīmes īpaši aizsargājamajiem objektiem un vēstures pieminekļiem;
3.2.4. veikt ikgadēju kapsētu aktēšanu, lai novērtētu kapavietas un konstatētu, kuras no tām atzīstamas par
nekoptām, paplašināmām vai brīvām;
3.2.5. apzāģēt vai novākt kapavietu
kokaugus, ja tie pārsnieguši šajos noteikumos minētos gabarītus, kļuvuši
bīstami vai zaudējuši estētisko vērtību;
3.2.6. kapsētas teritorijā redzamā
vietā uz informācijas stenda izvietot
informāciju par kapsētas kārtības noteikumiem, kapsētā pieejamiem pakalpojumiem un to izcenojumiem.
3.3. Kapsētas pārvaldniekam ir pienākums:
3.3.1. nospraust, uzmērīt, ierādīt
dabā kapsētas sektorus, rindas un
kapavietas;
3.3.2. nodrošināt lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu;
3.3.3. ierādīt dabā kapavietu un apbedījuma vietu;
3.3.4. nodrošināt maksas iekasēšanu
par kapsētā sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
3.3.5. nodrošināt ārpus kapavietām
esošo apstādījumu kopšanu;
3.4. Kapsētas pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt, lai kapsētas apmeklētāji ievērotu Noteikumus un vispārpieņemtās ētikas normas.
4. KAPAVIETAS UZTURĒTĀJA
PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Persona iegūst kapavietas nomas tiesības ar šo tiesību pāreju vai
pēc kapavietas ierādīšanas dabā un
kapavietas nomas līguma (pielikumā) noslēgšanu.
4.2. Kapavietu var ierādīt un nomas
līgumu var noslēgt, pamatojoties uz:
4.2.1. miršanas apliecību;
4.2.2. pilnvarojumu par ģimenes vai
tuvinieku kapavietas pārņemšanu;
4.2.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu mirušo reģistrā vai
citu šī fakta dokumentāru apstiprinājumu.
4.3. Kapsētas pārvaldnieks ierāda
kapavietu un noslēdz beztermiņa
kapavietas nomas līgumu. Kapavietas uzturētājs apņemas kopt iznomā-

to kapavietu, veicot šo darbu pats vai
algojot kapa vietas kopēju.
4.4. Daļēji slēgtā kapsētā, ja kapavietā nav vietas jauniem apbedījumiem
un nav pieļaujams virsapbedījums,
kapsētas pārvaldnieks kapavietas uzturētājam piešķir jaunu kapavietu vai
paplašina esošo (ja tas iespējams) šādos gadījumos:
4.4.1. ja kapavietas uzturētājam mirušais ir laulātais vai pirmās šķiras
augšupejošais vai lejupejošais radinieks, kā arī brālis vai māsa;
4.4.2. ja kapavietas uzturētājs ir mirušajam vienīgais tuvinieks.
4.5. Kapavietas uzturētājam ir tiesības tikt apglabātam viņam ierādītajā
kapavietā kā arī apbedīt savus piederīgos, ja ir saņemta kapsētas pārvaldnieka atļauja.
4.6. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas
labiekārtot kapavietu un to regulāri
kopt.
4.7. Veicot kapu kopšanas darbus,
darba rīki un materiāli ir jānovieto tā,
lai netraucētu kustību kapsētā. Pēc
darbu pabeigšanas vai beidzoties
darba dienai, darba vieta ir jāsakārto,
atkritumi jānovieto tam paredzētajās
vietās.
4.8. Košumkrūmi, kuri norobežo
kapavietu, nedrīkst būt augstāki par
0,90 m un platumā nedrīkst pārsniegt
kapavietas ārējās robežas, izņēmuma
gadījumi ir pieļaujami tikai ar kapsētas pārziņa atļauju. Kapavietas stādījumi ir regulāri jākopj.
4.9. Kapavietas norobežojošās apmales nedrīkst pārsniegt 0,2 m augstumu.
4.10. Kapavietas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus, mūra nožogojuma
veidošanai iepriekš saņemama kapsētas pārziņa atļauja. Ja izdarīts pārkāpums, to novērst kapu pārvaldnieka noteiktajā termiņā.
4.11. Aizliegts bez kapu pārvaldnieka atļaujas stādīt kokus un izcirst kokus, kuru diametrs 1,3 m augstumā
lielāks par 0,12 m. Par nokaltušiem,
bojātiem vai estētisko vērtību zaudējušiem kokiem ir jāinformē kapsētas
pārvaldnieks.
4.12. Atkritumi pēc kapu sakopšanas jānogādā atkritumu savākšanas
vietās uzstādītajos konteineros vai
kaudzēs. Aizliegts veidot atkritumu
kaudzes kapsētā citās vietās.
4.13. Kapavietas uzturētājam ir pienākums apkopt ārējo platību gar
kapavietas robežām 1 m platumā
(nokasīt, novākt kritušās lapas un zarus u.tml.).
4.14. Kapavietu, kas netiek kopta
piecus gadus pēc kārtas, šim mērķim
pašvaldības izveidota komisija var
atzīt par neuzraudzītu un gadījumā,
ja kapavietas uzturētājs arī pēc lēmuma saņemšanas par kapavietas atzīšanu par neuzraudzītu nekādas darbības nav veicis, kapavietas nomas līgums var tikt vienpusēji lauzts.
4.15. Restaurēt vai izvest pieminekļus, to elementus drīkst tikai ar kapu
pārvaldnieka rakstisku atļauju.
4.16. Ja kapavietas uzturētājs 1 gada
laikā nav labiekārtojis un kopis nomā
nodotās kapavietas brīvo vai papildus saņemto platību, kapsētas pārvaldnieks nomniekam nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietas
brīvās platības uzturēšanas līguma
izbeigšanu un kapavietas brīvās platības piešķiršanu citai personai. Ierādīt brīvo platību citai personai var ne
ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšminētā brīdinājuma nosūtīšanas.

Turpinājums 7.lpp.

Turpinājums no 6.lpp.

Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi
4.17. Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapavieta

5.7. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Platums, Garums, Laukums
m
m
m2

Kapavieta zārkam
Vienvietīga 1,75
3,0
Divvietīga
3,0
3,0
Trīsvietīga
4,0
3,0
Četrvietīga 5,0
3,0
Kapavieta urnai
Vienvietīga 0,75
3,0
Divvietīga
1,5
3,0
Trīsvietīga 2,17
3,0

6. KAPLIČAS APSAIMNIEKOŠANA
6.1. Apsaimniekotājs iznomā bēru
rīkotājiem kapliču sēru pasākumiem.
6.2. Kapliča tiek izmantota mirušo
novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. To drīkst apmeklēt tikai ar kapu
pārvaldnieka atļauju. Pārējā laikā
kapliča ir slēgta.
6.3. Atvadu ceremonijas ilgumu
kapličās saskaņot ar kapu pārvaldnieku.

5,25
9
12
15
2,25
4,5
6,5

5. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Apbedīšana notiek otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās
un sestdienās no pulksten 09:00 līdz
17:00.
5.2. Valsts svētkos, pirmdienās,
svētdienās, mirušo atceres dienās
kapsēta apbedīšanai ir slēgtas.
5.3. Kapsētas pārvaldnieks, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziņu,
ierāda vietu jaunam kapam un saskaņo apbedīšanas laiku.
5.4. Bezpiederīgo apbedīšana notiek sadarbībā ar pašvaldības sociālo
dienestu.
5.5. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt
ne mazākam par 2 m, platumam – 1
m, dziļumam - 1,5 m līdz zārka vākam. Minimālais attālums starp atsevišķiem blakusesošiem kapiem ir 0,5
m, bet starp kapu rindām – 1,0 m (atkāpes pieļaujamas tikai ar kapsētas
pārvaldnieka atļauju). Apglabājot
bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties,
izņemot kapa dziļumu.
5.6. Urna ar mirušā pelniem jāierok
1 m dziļumā.

7. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU
PĀRKĀPŠANU
7.1. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Valkas novada Pašvaldības policija, sadarbojoties ar kapsētu pārvaldniekiem.
7.2. Par šo noteikumu 1.4.punkta
pārkāpšanu vainīgām personām var
tikt piemērots administratīvais sods
līdz Ls 500,00.
7.3. Par šo noteikumu 2.7.punkta
un 2.8.punkta pārkāpšanu vainīgām
personām var tikt piemērots administratīvais sods – brīdinājums vai
naudas sods līdz Ls 100,00, ja par attiecīgo pārkāpumu nav noteikts sods
citos tiesību aktos.
7.4. Kontrolēt noteikumu izpildi un
sastādīt administratīvos protokolus
savas kompetences ietvaros ir tiesīgas valsts policijas un pašvaldības
policijas amatpersonas.
7.5. Administratīvos protokolus izskatīt un sodu piemērot ir tiesīga Administratīvā komisija.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2011. gada 31.marta lēmumu
(sēdes protokols Nr.4,27. §.)

Valkā
Nr.12

2011.gada 31.martā

Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.22 «Par pašvaldības nodevām Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma
«Par nodokļiem un nodevām» 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9.punktiem

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.
gada 30.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 «Par pašvaldības nodevām Valkas novadā» šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
«23. Par īslaicīgas (līdz vienam
Nodeva

Valkas
pilsētā
Formāts
Nodeva
Ls

Īslaicīga
Līdz
reklāma
A4
(līdz vienam
A3
mēnesim) par
A2
vienu reklāmas
vienību
Virs A2

mēnesim) reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
šim mērķim paredzētos stendos par
vienu reklāmas vienību (tabula Nr.1):
Tabula Nr.1

Visā Valkas novada
teritorijā
Formāts
Nodeva
Ls

Novada ciemu centros
Formāts

0.5

Līdz
A4

0.5

Līdz
A4

1.0
2.0
10.0

A3
A2
Virs A2

1.0
2.0
3.0

A3
A2
Virs A2

Nodeva
Ls

0.35
0.7
1.4
4.0

1.2. Izslēgt 24.punktu.
1.3. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:
«25. Nodeva par pastāvīgu (no 2 mēneši
1.zona
Nodeva
Va l k a / p i l s ē t a s
centra teritorija,
kas robež. ar Semināra, Beverīnas
Tālavas
ielām,
Valsts robežu; Rīgas iela visā tās
garumā.
Koeficients
Pastāvīga reklāma (no 2
mēneši līdz gadam un
1.1
ilgāk) tiek aprēķināta pēc
formulas
N=L x M x Z x T
N – nodeva
L – reklāmas/ reklāmas nesēja laukums
M – reklāmas izvietošanas laiks mēnešos
Z – zonas koeficients
T – tematiskais koeficients:

līdz gadam un ilgāk) reklāmu tiek
aprēķināta pēc formulas (tabula Nr.2):

1.4. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

laiku;
26.4. sludinājumi, kas nepārsniedz A5
formātu un tiek izvietoti mazformāta
sludinājumiem paredzētajās vietās.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākošajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā «Valkas Novada Vēstis».

«26. Ar nodevu netiek aplikti sekojoši
reklāmas objekti:
26.1. valsts un pašvaldības institūciju
funkcionālo informāciju (tipveida ceļa
zīmes, transporta pieturvietu zīmes,
ielu nosaukumu norādes u.tml.);
26.2. ekspozīcija skatloga vitrīnā;
26.3. informācija par uzņēmuma darba

2.zona
Valka/pie pilsētas galvenajām ielām: Zemgales,
Raiņa,
Ausekļa, Rūjienas un A3
maršruta apvedceļa
Koeficients

3.zona
Pārējā Valkas
pilsētas teritorija un novada ciemu
centru teritorija;

Novada teritorijā pie
a/c ValkaSmiltene,
Valka - Valmiera, Valka – Rūjiena

Koeficients

Koeficients

1.0

0.9

0.7

0.6 – kultūras pasākumi, dabas un veselības
aizsardzības, sporta, izglītības, jaunatnes
un tml.
0.8 – tūrisma reklāma;
1.0 – pārējās reklāmas;
1.2 – komercreklāmas;

Valkas novada domes priekšsēdētājs
K.Albergs

SAISTOŠIENOTEIKUMI
2011.gada 31.martā

Valkā

Nr.10

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2011. gada 31.marta lēmumu
(sēdes protokols Nr.4,21. §.)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.
gada 30.jūlija saistošos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus grozījumus:
1. Izslēgt 6.6.apakšpunktu.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar
7.18.1. - 7.18.4. apakšpunktiem sekojošā
redakcijā:
«7.18.1. Sociālās aprūpes nams;
7.18.2. Ērģemes bērnu nams – patversme;
7.18.3. Vijciema feldšeru punkts;
7.18.4. Ērģemes feldšerpunkts.».
3. Izslēgt 7.19., 7.20., 7.24. un 7.25.
apakšpunktus.
4. Izteikt 9.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā;
«9.2. SIA Enefit Power & Heat Valka;».
5. Izslēgt 10.10.apakšpunktu.
6. Papildināt saistošos noteikumus ar
10.11.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
«10.11. biedrībā «Volejbola klubs
«Valka»»».
7. Izteikt 12.5.apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
«12.5. Iepirkuma komisiju 6 locekļu
sastāvā».
8. Izslēgt 12.7.apakšpunku.
9. Izteikt 16.5.apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
«16.5. domes vārdā paraksta līgumus
un citus juridiskus dokumentus šajā
nolikumā noteiktajā kārtībā, rīkojas ar
pašvaldības finanšu līdzekļiem un
mantu;».
10. Izteikt 16.7.apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
«16.7.saskaņo domes izpilddirektora
lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, ir tiesīgs veikt
pašvaldības administrācijas darbinieku
pieņemšanu un atbrīvošanu no darba,
parakstīt koplīgumu;».
11. Izteikt 16.8.apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
«16.8. dod saistošus rīkojumus
priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, pašvaldības administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un pašvaldības kapitālsabiedrību valdes
priekšsēdētājiem;».
12. Izteikt 16.14.apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
«16.14. pārzina un metodiski vada
izglītības, kultūras un sporta iestādes,
būvvaldi, centralizēto grāmatvedību,
finanšu nodaļu, personāla nodaļu un
attīstības un plānošanas nodaļu;».
13. Izteikt 17.punktu sekojošā redakcijā:
«17.Domes priekšsēdētājam ir vietnieks».
14. Svītrot 18.punktā vārdus «juridiskajos un sociālā darba jautājumos».
15. Svītrot 18.3.apakšpunktā vārdus
«kopā ar priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos».
16. Izteikt 18.6.apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
«18.6. veic pārraudzību pār novada
sociālās aprūpes iestāžu, speciālo iestāžu (pašvaldības policijas, bāriņtiesas) un dzimtsarakstu nodaļas darbību, nodrošina juridisko jautājumu
risināšanu pašvaldībā;»
17. Izslēgt 19.punktu ar apakšpunktiem.
18. Svītrot 20.6. apakšpunktā vārdus
«izpilddirektora vietniekam».
19. Svītrot 20.9.apakšpunktā vārdus
«bet ne retāk kā vienu reizi divos
mēnešos».
20. Izteikt 21.punktu sekojošā redakcijā:
«21. Izpilddirektoram ir palīgs.»
21. Aizstāt 22.punktā vārdus «Grāmatvedības nodaļas pārstāvis» ar
vārdiem «galvenais grāmatvedis».
22. Izslēgt 25.11., 25.12. un 25.13.
apakšpunktus.
23. Papildināt saistošos noteikumus ar
27.8., 27.9. un 27.10.apakšpunktu
sekojošā redakcijā:

«27.8. sniedz atzinumus par zemes
lietām;
27.9. sniedz atzinumus par īpašumu
un teritorijas izmantošanu;
27.10. sniedz atzinumus par teritorijas apstādījumu plānošanu».
24. Aizstāt 31.punktā skaitli un vārdu
«2 nedēļas» ar skaitli un vārdu «18 dienas».
25. Papildināt 48.punkta pirmo teikumu ar vārdiem «vai lēmums jānoraida».
26. Svītrot 51.punktā vārdu «saimnieciskos».
27. Svītrot 52.punktā vārdus «par pakalpojumiem pašvaldībai».
28. Izteikt 53.punktu sekojošā redakcijā:
«53. Administratīvos līgumus un
sadarbības līgumus slēdz domes
priekšēdētājs.
Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs slēgt
arī darba līgumus ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestāžu
vadītājiem un koplīgumus».
29. Izteikt 68.punktu sekojošā redakcijā:
«68. Izpilddirektors domes sēdes
sākumā ir tiesīgs sniegt īsu pārskatu
par paveikto darbu un par pieņemto
lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā
periodā. Pēc pārskata deputātiem ir
tiesības uzdot jautājumus un saņemt
atbildes.»
30. Svītrot 69.punktā pēdējo teikumu.
31. Izteikt 87.punktu sekojošā redakcijā:
«87. Pašvaldības saistošos noteikumus
triju dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai izvērtēšanai un atzinuma
sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma
saņemšanas saistošos noteikumus publicē Valkas novada domes bezmaksas
laikrakstā un tie stājās spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas. Pieņemtos
saistošos noteikumus izvieto redzamā
vietā pašvaldības domes ēkā, pagastu
pārvaldēs un publicē pašvaldības interneta mājas lapā.
Pašvaldības nolikums un saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu trīs
dienu laikā no to pieņemšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc parakstīšanas, ja
saistošajos noteikumos nav noteikts cits
to spēkā stāšanās laiks.
Pašvaldības saistošie noteikumi teritorijas plānošanas jautājumos stājās
spēkā saskaņā ar Teritorijas plānošanas
likuma noteikumiem.
Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un
pakalpojumu centros. Saistošo noteikumu pieejamību nodrošina kanceleja».
32. Izteikt 90.punktu sekojošā redakcijā:
«90. Domes priekšsēdētāja vietniekam
iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru
otrdienu no plkst. 15:00 – 18:00 Valkas
novada domē, Semināra ielā 9, Valkā,
Valkas novadā.»
33. Svītrot 91.punktu.
34. Izteikt 92.punktu sekojošā redakcijā:
«92. Izpilddirektoram iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru pirmdienu no
plkst.15:00 – 18:00 Valkas novada pašvaldības administrācijā, Semināra ielā
29, Valkā, Valkas novadā. Izpilddirektors var noteikt papildus pieņemšanas
laikus.»
35. Izteikt 108.punktu sekojošā redakcijā:
«108. Pašvaldības administrācijas izdotos administrātīvos aktus var apstrīdēt domes priekšsēdētājam. Domes
priekšsēdētāja izdotos administratīvos
aktus var apstrīdēt Valkas novada domē.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek
• 31.maijā plkst. 16.30 Valkas kultūras
namā mācību gada noslēguma pasākums
skolotājiem.
• 1.jūnijā plkst. 10.00 Kārķu tautas
nama kamīnzālē Ralfa Kalniņa «Kinderolu» rotaļlietu kolekcijas izstāde.
• No 1.jūnija Kārķu tautas nama kamīnzālē Daiņa Jansona fotogrāfiju izstāde.
• 3.jūnija plkst. 12.00 Lugažu muižas
parkā Radošais triatlons. Rotaļu, spēļu
un radošu nodarbju diena. Lietus
gadījumā pasākums notiks telpās.
• 3.jūnijā plkst. 15.00 Bērnu un jauniešu
centrā «Mice» zālē domes priekšsēdētāja
Kārļa Alberga mācību gada veiksmīgāko
skolēnu pieņemšanas pasākums.
• 5.jūnijā plkst. 19.00 –Valkas brīvdabas
estrādē (lietus gadījumā kultūras namā)
LNT šova «Karaliskais anekdošu turnīrs»! Biļešu cena iepriekšpārdošanā
Ls. 3.00, koncerta dienā Ls.5.00
• No 6.jūnija līdz 30.jūnijam Lugažu
muižas Mazajā zālē Briču ģimenes radošo darbu izstāde

• No 6.jūnija līdz 30.jūnijam Lugažu
muižas 2.stāva telpās Gundas Sīmanes
un Andas Kūmiņas radošo darbu izstāde.
• No 9. līdz 12.jūnijam notiks Valkas/
Valgas pilsētas svētki.
• 11.jūnijā plkst.19.00 Mierkalna Tautas
namā 9.klases izlaidums un balle.
• 14.jūnijā plkst. 17.00 piemiņas brīdis
veltīts Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai pie piemiņas akmens
netālu no bijušās dzelzceļa stacijas
Valkā.
• 17.jūnijā plkst.20.00 Vijciemā Jāņu
ielīgošanas pasākums «Šī dieniņa vainagota. Ar dziesmotu vakariņu».
• 19.jūnijā plkst. 9.00 Kārķu tautas namā Jāņa kauss zolītes spēlē.
plkst.11.00 ielīgošana pļaviņā pie Kārķu
pamatskolas, 3.Kārķu čempionāts zāles
pļaušanā ar izkapti.
• 21.jūnijā plkst. 22.00 Zāģezera krastā
– ielīgošana «Šī dieniņa, rītdieniņa,
parīt pati Jāņu diena». Valkas pilsētas
folkloras ansamblis/dziesmu draugu

Valkas pilsētas teātris aicina uz pirmizrādi

Pirmdien,

30. maijā pulksten
19.00 Valkas pilsētas teātris aicina
Valkas kultūras nama kamerzālē
uz Nikolaja Gogoļa lugas «Ņevas
prospekts» pirmizrādi.
Slēgto pirmizrādi šis jauniestudējums piedzīvoja nozīmīgā datumā – 10.maijā, kad pirms 140 gadiem tolaik ļoti vāciskajā Walk
pilsētā Lugažu draudzes skolas
skolotāja, ērģelnieka Mārtiņa Ūdra
vadībā notika izrāde latviešu
valodā.
«Ņevas prospekts» ir Nikolaja
Gogoļa 1835.gadā uzrakstīts stāsts.

Krievu literatūras vēsturē to uzskata par interesantāko impresionisma
stila stāstu. Tiek uzskatīts, ka to
nav iespējams iestudēt. Valkas
pilsētas teātris pārliecinoši pierāda
– ir iespējams!
Izrāde vēsta par to, kā rakstnieka
radītie tēli savstarpēji konfliktē un
pamazām izdzēš autora dzīvi. Tā
veidota kā pastaiga pa Ņevas prospektu. Iestudējuma režisors un
scenogrāfs – Aivars Ikšelis, kustību
konsultante – Jevgēnija Kozlova.
Lomās Jurijs Mencis, Aleksandrs
Primaks, Daina Kreile, Daiga Sond-

are, Gunita Gendrjuka, Lāsma Engere, Vilis Daņilovs, Andris Morus.
Darbs tapis sadarbībā ar Gatčinas
eksperimentālo teātri «Za uglom»
no Sanktpēterburgas. Plānots, ka
dažām lomām notiks aktieru savstarpēja apmaiņa.
Biļetes uz Valkas pilsētas teātra
pirmizrādi «Ņevas prospekts» var
iegādāties iepriekšpārdošanā pie
kultūras nama dežuranta katru
darbadienu no pulksten 9.00 līdz
20.00. Biļete maksās 2 latus.

• Aivars Ikšelis

Profesijas iegūšanas iespējas Rankas arodvidusskolā

Atrasties

pārmaiņu virpulī ir
grūti. Cilvēks meklē Gaismu. Skolotājam Gaisma ir audzēkņa vēlme
darboties un apgūt izvēlēto profesiju. Rankas arodvidusskolā
skolotājiem gandarījumu dod topošie pavāri un būvizstrādājumu
galdnieki, pavāra palīgi un galdnieku palīgi. Tā ir vienīgā skola
Vidzemes reģionā, kurā var apgūt
pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālo izglītību.
Pašlaik profesionālās izglītības
iestādes ir pārmaiņu priekšā un
Rankas arodvidusskola tās pieņem
un spēj mainīties. Audzēkņiem iespējams saņemt mērķstipendiju un
valsts garantēto stipendiju, kas ir
nozīmīgs finansiāls atbalsts. Skolā
iegūtais arods var būt pamats
dzīvei.
Šobrīd skola realizē ESF projektu,
kura mērķis modernizēt mācību
procesu, ieviešot e-mācību vidi, tā
rodot iespēju audzēkņiem turpināt
mācības, ja nevar apmeklēt skolu
klātienē. Skolā turpinās darbs pie
mācību kabinetu un darbnīcu
uzlabošanas. Galdnieku darbnīcā
veikts kapitālais remonts. Papildus
iegādātas un uzstādītas profesionālās stacionārās galdniecības darbmašīnas – lentes slīpmašīna un
frēzmašīna. Arī skolas virtuvē
veikts kapitālais remonts un iegādātas jaunas virtuves iekārtas,
kur jaunieši varēs gūt pirmās darba
iemaņas mācību prakses laikā.
Skola sadarbojas ar Vidzemes reģiona darba devējiem gan ēdināšanas pakalpojumu, gan kokapstrādes jomā. Katru gadu piedalāmies konkursā – «Krēsls».
Atzinības rakstus 2010.gadā nominācijā būvizstrādājumu galdnieks un galdnieks saņēma divi
skolas audzēkņi. Valsts līmeņa
konkursā-seminārā «Kokizstrādājumu izgatavošana ar rokas elektriskajiem instrumentiem» ieguva
vienu no trim atzinībām par oriģinālāko izstrādājumu. Skolā tiek

rīkoti konkursi, praktiski
semināri,
orga-nizētas
mācību ekskursijas uz
izstādēm, kur audzēkņi
uzzina par jau-nākajiem
materiāliem, iekārtām un
to izman-tošanu.
Skola iesaistījusies Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta projektā «Mācību korpusa un dienesta
viesnīcas ēku renovācija
atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi
draudzīgus būvniecības
materiālus un izstrādājumus», ir gūts finansiālais atbalsts. Tā rezultātā skolu un dienesta
viesnīcu gaida patīkamas
pārmaiņas, tiks nomainīti
logi, ārdurvis un nosiltinātas ēku ārsienas un
jumti.
Audzēkņiem brīvā laika aktivitātes saistītas ar
dažādiem sporta veidiem – vieglatlētiku, volejbolu, futbolu. Mēs lepojamies par
tautisko deju kolektīva raito sadancošanu Tirzā, Rankā, Gulbenē.
Skolas vokālais ansamblis priecē ar
skanīgām dziesmām. Dziedāt patīk
gan meitenēm, gan zēniem.
No Valkas novada būvizstrādājumu galdnieka profesiju apgūst
Toms Ūdris, Kaspars Cerbulis un
Kristaps Dudelis. Toms ir pirmkursnieks, bet Kasparam un Kristapam šogad jābeidz skola, pašreiz
viņi ir kvalifikācijas praksē.
Pavāra profesiju apgūst Laura
Ozola – ļoti aktīva jauniete, kura
pārstāv skolu gan sporta sacensībās,
gan piedalās tautisko deju ansamblī.
Labas sekmes mācībās un praktiskajā darbā ir pirmā kursa audzēknei
Agritai Upmalei.
Skolā ir iespēja mācīties kursos: B
kategorijas autovadītāja un traktortehnikas tiesību iegūšanai; F ka-

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

kopa «Nāburgi» ieskandēs vasaras sākumu un Jāņus Valkas pilsētā, kurs
ugunskuru ezera krastā, mācīs līgotnes
un ies rotaļās!
• 22.jūnijā plkst. 19.00 Lugažu muižas
parkā Jāņu ielīgošana Valkas pagastā.
• 23.jūnijā Kārķos pie pagasta pārvaldes
muzikāli teatrāls uzvedums «Latvieši tik
līgo». Pēc tam balle.
• 23.jūnijā plkst.21.00 pie Turnas tautas
nama teatralizēts uzvedums «Nāc nākdama Jāņu diena» un Popiela tautiskā
stilā.
• 23.jūnijā plkst. 22.00 Valkas pilsētas
brīvdabas estrādē Zaļumballe ar ugunskuriem un grupu «Alianse» no Valmieras «Līgo dienu vakarā»! Darbosies
bufete. Balle bez maksas!
• Līdz 5.septembrim Valkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē izstāde
«Spēles prieks», veltīta Valkas pirmajai
publiskajai teātra izrādei latviešu valodā
1871.g.

Izlaidumi Valkas
novada izglītības
iestādēs
Skolas
nosaukums

Klase

Izlaiduma laiks

Valkas
ģimnāzija

9.

11.jūnijs 14.00
Valkas ģimnāzijā

Valkas
ģimnāzija

12.

18.jūnijs
Valkas Kultūras namā

Ērģemes
pamatskola

9.

10.jūnijs 17.00
Ērģemes pamatskolā

Kārķu
pamatskola

9.

11.jūnijs19.00
Kārķu tautas namā

Ozolu
pamatskola

9.

11.jūnijs 19.00
Mierkalnā

Valkas
pamatskola

9.

10.jūnijs 17.00
Valkas pamatskolā

Vijciema
pamatskola

9.

10.jūnijs 18.00
Vijciema pamatskolā

Aktieri aicina atpūsties
un pasmieties

Dailes teātra aktieri Intars Rešetins, Lauris Subatnieks, Lauris Dzelzītis, Dainis Grūbe un Aldis Siliņš 5. maijā plkst. 19.00 aicina
Valkas brīvdabas estrādē (lietus gadījumā
kultūras namā)uz LNT šovu «Karaliskais
anekdošu turnīrs»!

Kaspars Cerbulis ar paša
izgatavoto tabureti rokā
tegorijas meža mašīnu vadītāja
tiesību iegūšanai; mednieku, medību vadītāja apliecības iegūšanai;
motorzāģa, krūmgrieža vadītāja
apliecības iegūšanai.
Mājas lapas www.rankasarodvidusskola.lv ļauj ieskatīties vairāk
skolas sadzīvē.

• Direktora vietnieks praktiskajā

apmācībā Valdis Lazda

Valkas ģimnāzija
izsludina uzņemšanu

7.klasē, sākot ar 31.maiju,
10.klasēs, sākot ar 13.jūniju.
Dokumentus iesniegt
skolas sekretārei.
Sīkāka informācija (skolas
direktore Lilita Kreicberga):
mob.t. 26540200.

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
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

Pēc daudzu skatītāju lūguma TV šova «Karaliskais anekdošu turnīrs» aktieri jau 27.maijā uzsāks savu šīs vasaras koncertturneju, kuras ietvaros notiks koncerti turpat 30 Latvijas
pilsētās. Katrā koncertā skatītāji varēs redzēt
un dzirdēt smieklīgākās anekdotes. «Katrs
koncerts būs citāds, jo ik reizi būs redzamas
un dzirdamas citas anekdotes», koncerta noslēpumu atklāj Lauris Subatnieks. «Mūs ir atbalstījuši skatītāji gan lielās, gan mazās pilsētās, tādēļ arī koncerti notiks daudzās pilsētās»,
stāsta Lauris Dzelzītis.
Savukārt viņa kolēģis Intars Rešetins atgādina, ka ikvienam skatītājam, atnākot uz koncertu, būs iespējas saņemt dāvanu – ceļazīmi
divām personām uz «Tallink» «Karalisko
anekdošu turnīra» koncertkruīzu 18.augustā
uz Stokholmu. «Es iesaku katram jau mājās
uzrakstīt vissmieklīgāko anekdoti un pirms
koncerta to iedot mums. Koncerta laikā mēs
kādam no skatītājiem dāvāsim iespēju kopā
ar mums doties uz Stokholmu!»
Biļetes uz visiem «Karalisko anekdošu turnīra» koncertiem nopērkamas visas «Biļešu
paradīzes» kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv, savukārt uz koncertkruīzu – «Tallink» kasēs. Iepriekšpārdošanā biļetes ir nopērkamas daudz lētāk, nekā koncertu dienā!

Biļetes uz Karalisko anekdošu turnīru
iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties
Valkas pilsētas kultūras namā pie dežuranta/kasiera katru darba dienu no
plkst. 9.00 – 20.00 no 12.maija. Tālrunis
informācijai: 64723055. Papildinformācija – t. 26100555.
Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

