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Baltā galdauta svētki Valkas novadā

LPNP simtgadei veltīta
vēsturiski muzikāla
horeogrāfiska inspirācija
«Zvaigznes pār Valku»
Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas novada
domes Izglītības un kultūras daļas
vadītājs

28.

maijā plkst. 19.00 Latvijas
Ekspresis Simtgadei piestās Valgas dzelzceļa stacijā, kur norisināsies Latvijas Pagaidu Nacionālās padomes simtgadei «Zvaigznes
pār Valku 1917» veltīta vēsturiski
muzikāla horeogrāfiska inspirācija.
Notikumu virzību nosaka dzejnieka Kārļa Skalbes ieraudzītais
sapnis par Latvijas valsti. Inspirācijas veidos – komponists Mārtiņš
Brauns, horeogrāfs Agris Daņilēvičš, scenogrāfs Didzis Jaunzems, režisors Jānis Siliņš, producente Asnate Siliņa, aktieris Kārlis Neimani,
solists Daumants Kalniņš, Valkas
pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, Puhajarves pūtēju orķestris (Igaunija), Igaunijas Zemessardzes Valgas sieviešu grupa. Latvijas Ekspresī Simtgadei ieradīsies
kori «Balsis», «Rīga», «Monēta», deju
kolektīvi «Auda», «Ačkups» un
«Dardedze» u.c.

Vairāk informācijas:
www.valka.lv z

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas novada
domes Izglītības un kultūras
daļas vadītājs

saimnieka Viļņa Vehi, plkst. 10.00 iepazīsimies ar petanka spēli sporta
klubā «Petanks-Ērģeme», bet plkst.
11.00 notiks «Lejaskukru» saimnieai jums mājās ir balts galdauts? ces Rūtas Lūses privātā senlietu muJa jā – laiks izņemt to no skapja zeja ekspozīcijas apskate.
un izgludināt ieloces. Ja nē – jums ir
Vijciema pagastā
vēl laiks, lai pie tāda tiktu. «Baltā
3.maijā plkst. 18.00 Vijciema taugaldauta svētki» ir jauna tradīcija 4. tas namā iesāksies Baltā galdauta
maijam – Latvijas otrajai dzimšanas svētki ar Eiropas deju grupu festivādienai jeb datumam, kurā Latvijas PSR lu «Vijolīšu valsis».
4.maijā – Latvijas Republikas NeAugstākā padome pieņēma deklarāciju
atkarības
deklarācijas pasludināšapar Latvijas Republikas neatkarības
nas
dienā,
Nacionālais Kino centrs
atjaunošanu.
jau tradicionāli rīko 4.maija Latvijas
Balti klāts galds kā izsenis godāta
filmu maratonu, kurā uz bezmaksas
vieta, ap kuru simboliski vai gluži filmu seansiem tiek aicināti skatītāji
praktiski pulcēties ģimenēm, drau- visā Latvijā. Plkst. 20.00 Vijciema
giem, kaimiņiem, lai dalītos savās sa- tautas namā Rīgas kinostudijas 1972.
jūtās par Latviju un apliecinātu, ka gada spēlfilma «CEPLIS» kino seanss.
joprojām esam PAR.
Mēs aicinām visus mūsu novada ieKārķu pagastā
4.maijā plkst. 20.00 Baltā galdauta
dzīvotājus atkal sanākt kopā. Apsēsties
pie balta galdauta, atcerēties un dalī- svētki par godu muižniecei de la
ties savās atmiņās un stāstos par dzim- Barrai, kura pirmā skoloja Kārķu
bērnus Kārķu pagasta «Jaunrotu, kopienu un mūsu dzimteni.
zēnos». Tad dziedātājas Antas EņģeĒrģemes pagastā
les koncerts Veckārķu muižas le3.maijā Turnas tautas nams un Ēr- duspagrabā, iedegsim kopīgo pagasģemes bibliotēka aicina uz Baltā ta ugunskuru, lai pagatavotu Kārķu
galdauta svētkiem «Mūsu pagasts – pagasta izcilāko dziedniecisko zālīmūsu lepnums».
šu tēju.
Visi tiek aicināti pie Turnas tautas
Interesentiem atklāsim Šķūņa Lienama plkst. 9.00, pēc tam plkst. 9.15 lo noslēpumu Kārķu pagasta «Jauninteresenti gaidīti pie Z/S «Purmaļi» rozēnu» mājas pagalmā.

V

Zvārtavas pagastā

Luturskolā 4.maijā plkst. 14.00
Baltā galdauta svētkos skanēs dzeja
un muzicēs Juris Krūze.

Valkas pagastā

Saieta namā «Lugažu muiža» jau
3.maijā plkst. 14.00 aicinām visus nobaudīt svētku kliņģeri un piedalīties
sirsnīgas sarunas pie tējas, atceroties
savu senču stāstus, kā veidojušās
mūsu saknes Latvijā, Valkā.
Saieta nama otrā stāvā būs iespēja
aplūkot izstādi «Jānis Cimze – Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs». Izstādi veidojuši Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas Muzeja (Igaunija) speciālisti.
Nāc pie baltā galdauta un padalies
ar savu stāstu! z

Aicina garšīgākais pavasara piedzīvojums –
15.Lielais labdarības robežtirgus

Teksts: Dainis Čapiņš, Valkas novada
Tūrisma un informācijas biroja vadītājs

V

asaras iestāšanās katrā Latvijas
pusē tiek atzīmēta dažādos veidos, arī Valka nav izņēmums. Šeit jau
15 gadus vasaras vēstnesis ir Lielais
Labdarības Robežtirgus! Šis tirgus ir
nozīmīgs ar savdabīgo norises vietu –
uz robežas starp dvīņu pilsētām Valku
(Latvija) un Valgu (Igaunija). Tirgus apmeklētājus priecēs amatnieku rūpīgi
gatavotie izstrādājumi, pašbrūvēti vīni
un ali, krāšņi ziedi, un gaisā virmos

gardāko ēdienu aromāts. Tāpat neatņemama tirgus sastāvdaļa ir plašā kultūras pasākumu programma, kas būs interesanta gan lieliem, gan maziem.
Pašlaik dalību Robežtirgum ir pieteikuši 400 tirgotāji ne tikai no Latvijas un
Igaunijas, bet pat no Lietuvas, Baltkrievijas un Ukrainas! Plašā izvēlē būs pieejamas rūpniecības, amatniecības un
pārtikas preces, kā arī neparastu stādu
un augu buķete.
Turpinājums 2.lappusē
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15.Lielā labdarības ROBEŽTIRGUS
PROGRAMMA
Sestdiena, 6. maijs

8.00 sākas 15.Lielais labdarības Robežtirgus uz Raiņa, Sēlijas, Rīgas un
Raja (Valga) ielām.
8.30 Labdarības loterija – teltī pie informācijas punkta.
9.30 Vārds pasākuma vadītājiem
Jaak Madismäe un Līgai Pandalonei
- pasākuma vadītāji iepazīstina ar
tirgus programmu.
10.00 IV Starptautiskā Desu un gaļas
festivāla atklāšana, III starptautiskā
BBQ 2017 konkursa atklāšana.
10.00 – 12.00 Lielajā teltī tirgus apmeklētāji un žūrija vērtē gaļas un
desu izstrādājumus.
10.00 – 14.00 Tekstila radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, dekoru veidošana no māla – radošā darbnīca.
10.15 Koncerts. Uzstājas sieviešu
tautas deju kolektīvs Sõsarad.
10.30 Folkloras deju kopa Sudmaliņas, dāmu deju grupa Oravakes.
10.45 Jauktais tautas deju kolektīvs
Pilleriin, Valgas Pamatskolas bērnu
kolektīvs Kurekell.
11.00 Senioru deju kolektīvs Zelta rudens, deju kopa Turna TN.
11.15 Pasākuma vadītāji iepazīstina
ar tirgus programmu.
11.30 Jauktais tautas deju kolektīvs
Pilleriin, Valgas Pamatskolas bērnu
kolektīvs Kurekell.
11.45 Folkloras draugu kopa Nāburgi.

12.00 JJ-Street (10 min), Valgas kultūras un interešu centra līnijdeju pulciņa bērni.
12.30 – 13.00 IV Desu un gaļas festivāla laureātu apbalvošana.
13.00 Grilētās produkcijas izsoles (ik
pusstundu).
16.00 Tirgus dienas noslēgums.
11.00 – 15.00 Eiropas diena Valgas
muzejā un muzeja pagalmā (Vabaduse ielā 8 (Valga)).
20.00 – 00.30 BALLE lielajā teltī ar
grupu Karakums (Latvija) un Melody
(Igaunija) pavadībā. Ieeja 2 eiro.
Aktivitātes bērniem un pieaugušajiem
10.00 – 16.00 Atrakcijas bērniem: katapulta, radiovadāmās mašīnas, «Lec
un minies» (velokarti, elektrohokejs,
«džungļi»), IGLU Soft blocks.
10.00 – 16.00 Izbraucieni ar zirgu un
zirga pajūgu pa Valgu (maksas pasākums).
Sportiskās aktivitātes
10.00 – 16.00 Kajaki, izbraucieni pa
Pedeles upi.
10.00 – 18.00 Umurkumurs.
12.00 –18.00 Sprite strītbols 3x3 laukumā pie Valgas kultūras un interešu centra. Reģistrēšanās 3x3planet.
com mājaslapā līdz 3.maijam.

Svētdiena, 7.maijs

8.00 sākas 15.Lielais labdarības Ro- Tirgus dienas noslēgums.
bežtirgus uz Raiņa, Sēlijas, Rīgas un
Sportiskās aktivitātes
Raja ielām.
10.00 – 14.00 – Umurkumurs.
Uz skatuves
Radošās aktivitātes
8.00 Tirgus sākums.
10.00 – 14.00 Atrakcijas bērniem: ka10.00 Robežtirgus otrās dienas atklā- tapulta, radiovadāmās mašīnas, «Lec
šana. Vārds pasākuma vadītājiem.
un minies» (velokarti, elektrohokejs,
11.00 Koncerts. Uzstājas Valgas kul- «džungļi»), IGLU Soft blocks.
tūras un interešu centra bērni, tautas 10.00 – 16.00 Izbraucieni ar zirgu un
dejotāji Virve Sinisalu vadībā.
zirga pajūgu pa Valgu. (maksas).
11.30 Regina&Band (Igaunija).
10.00 – 13.00 Radošās darbnīcas bēr12.30 Uzstājas Valkas bērni (BJC niem un jauniešiem.
Mice kolektīvi).
10.00 – 14.00 Tekstila radošās darb13.00 Disenīte kopā ar jauniešu pop- nīcas bērniem un jauniešiem.
grupu Nando (Rīga) un DJ.

Aicina garšīgākais pavasara piedzīvojums
– 15. Lielais labdarības robežtirgus
Turpinājums no 1.lappuses
Mazajiem tirgus apmeklētājiem
būs iespēja baudīt dažnedažādas izklaides – piepūšamās atrakcijas, karuseļus, elektromašīnas, IGLU Soft
blocks, iegūt fantastiskus sejas gleznojumus, doties izjādē ar zirgu, kā
arī apmeklēt mazo zooloģisko dārzu. Tāpat būs iespēja izbraukt ar kajaku pa Pedeles upi un iegūt balvu,
uzkāpjot umurkumurā.
Ikviens ir aicināts apmeklēt garšīgākos Robežtirgus pasākumus – IV
Starptautisko desu un gaļas festivālu un III BBQ konkursu.
Kultūras pasākumu programmu
veido Valkas un Valgas amatiermākslas kolektīvi. 6.maija izskaņā visi
aicināti uz balli, kurā spēlēs grupa

«Karakums» (Normunds Jakušonuks, Kaspars Tīmanis). Balles laikā
darbosies 2 ēdināšanas teltis. Savukārt 7.maijā, par godu Māmiņdienai,
koncertu sniegs Valkas un Valgas
bērni, kā arī visiem būs iespēja darboties radošajās darbnīcās – keramikas un tekstīliju mākslinieču stendos, kur bērni paši savām rokām
varēs veidot dāvanas savām māmiņām.
Arī šogad darbosies Labdarības
loterija, par kuras balvu fondu pateicamies vietējiem Valkas un Valgas
uzņēmējiem.
Gaidīsim tevi un tavus draugus
Valkas/Valgas 15.Lielajā Labdarības Robežtirgū, kurā sveiksim vasaru kopā! Uz tikšanos 6. un 7.maijā
Valkā! z

Norisināsies garšīgākie Robežtirgus
piedzīvojumi – Desu un gaļas festivāls
un BBQ konkurss

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada
domes, Sabiedrisko attiecību speciāliste

6.

maijā Lielā Labdarības Robežtirgus laikā notiks IV Starptautiskais Desu un gaļas festivāls
«Valka – Valga 2017» un III Starptautiskais BBQ 2017 konkurss. Festivāla
un konkursa atklāšana plkst. 10.00.
No plkst. 10.00 – 12.00 Lielajā teltī
tirgus žūrija vērtēs gaļas un desu izstrādājumus. Gardos ražotāju izstrādājumus un kvalitāti aicināts baudīt
ikviens Robežtirgus apmeklētājs!
Desu un žāvējumu konkursā varēs

piedalīties ar dažādiem produktiem:
desām (vārītām, pusžāvētām, žāvētām, cieti žāvētām (salami), asinsdesām, putraimu desām, kupātiem un
citām), kā arī ar žāvētiem gaļas produktiem – cūkgaļu, liellopu gaļu, vistas gaļu u.c.
Pretendenti var iesniegt pieteikumus dalībai konkursā līdz 2017.gada
29.aprīlim. Jāraksta Valkas novada
lauku attīstības un kooperācijas speciālistei Sniedzei Ragžei uz e-pastu
sniedze.ragze@valka.lv vai uz adresi
Valkas novada domei, Semināra ielā 9,
Valka, Valkas nov., LV-4701. z

Aicinām piedalīties Starptautiskajai Ģimenes
dienai veltītajos pasākumos 13. un 14.maijā!

Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
Foto: http://ziemellatvija.diena.lv

S

kaistajā, šogad ļoti cerīgajā
maija ziedēšanas laikā pašvaldība rīkos nu jau tradicionālo
STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES
DIENAI VELTĪTO PASĀKUMU –
SUDRABA LAIMES KAROTĪŠU
SVĒTKUS iepriekšējā gadā dzimušajiem mūsu novada bērniem. Uz
pasākumu, kas notiks Valkas pilsētas Kultūras namā 14.maijā, ir izsūtīti ielūgumi novada ģimenītēm,
kuras 2016.gadā piedzīvojušas brīnišķīgo notikumu – bērniņa piedzimšanu! Būs priekšnesumi, pašvaldības dāvana – sudraba karotīte
ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu, visu 2016.gadā dzimušo bērnu un viņu vecāku kopbilde un īpašs pārsteigums – dāvana

visiem pasākuma dalībniekiem Mātes dienā!
13.maijā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa par godu Starptautiskajai ģimenes dienai organizē arī nu
jau tradicionālo bezmaksas svinīgo
laulību ceremoniju dienu. Šī iespēja
paredzēta pāriem, kuri nevēlas vai
nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar
daudziem viesiem, bet svinīgo brīdi
grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem.
Īpašā datuma dēļ šogad laulību reģistrācijai pieteikušies veseli pieci
pāri – patiesi drosmīgie vai jau nopietnu pārbaudes laiku izgājušie, vai
arī vienkārši tie, kam skaitlis 13 ir
veiksmes skaitlis!
Tuvāka informācija par abiem pasākumiem Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, vai pa tālruņiem 64781556,
64781557. z

Numura tēma
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Pašvaldību vēlēšanas 2017

Teksts: Rolands Rastaks, Valkas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.
Vairāk informācijas – Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapa - www.cvk.lv
Valkas novada domē jāievēl 15 deputāti.
Pašvaldību vēlēšanām tiek veidots Vēlētāju reģistrs un katram vēlētājam tiek piešķirts noteikts
iecirknis.
Līdz 16.maijam sākotnēji piešķirto vēlēšanu iecirkni vēlētāji varēs mainīt izvēloties jebkuru citu
iecirkni attiecīgās pašvaldības teritorijā vai tajā
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais
īpašums.
Lai mainītu iecirkni, ir jāizmanto PMLP e-pakalpojums vai jāiesniedz pieteikums jebkuras
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.
Šogad visi iecirkņi vēlēšanu dienā atradīsies
ēkas pirmajā stāvā, tāpēc ir mainīta iecirkņa atrašanās vieta Kārķos un Vijciemā.
Ir ievēlētas iecirkņu komisijas un iecelti komisi-

ju priekšsēdētāji un sekretāri.
Vēlēšanu iecirkņi sāks darboties 29.maijā, bet
nobalsot varēs no 31.maija, izmantojot iepriekšējās balsošanas iespēju.
Vēlēšanu iecirknī līdz pat 3.jūnijam vēlētāji varēs sākt pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ vēlētājs nevarēs ierasties balsošanai iecirknī 3.jūnijā. Iesniegumu par
balsošanu mājās aizpilda vēlētājs, bet iecirknī to
var nogādāt arī cita persona.
Iecirknī vēlētājiem būs iespēja iepazīties ar kan-

didātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.
Visiem iecirkņiem darba laiki ir noteikti sekojoši:
29.maijā no pulksten 16.00 līdz 20.00;
30.maijā no pulksten 9.00 līdz 13.00;
31.maijā no pulksten 17.00 līdz 20.00;
1.jūnijā no pulksten 9.00 līdz 12.00;
2.jūnijā no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu dienā 3.jūnijā iecirkņi atvērti no
pulksten 7.00 līdz 22.00.

Valkas novadā noteikti 7 vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa
numurs
884
885
894
898
906
908
909

Iecirkņa nosaukums
Pilsētas kultūras nams
Mākslas skola
Ērģemes pamatskola
Kārķu tautas nams
Lugažu muiža
Vijciema tautas nams
Zvārtavas pagasta
pārvalde

Adrese
Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701
Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701
Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
Kultūras nams, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716
Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701
Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733
Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

Kandidātu saraksta nosaukums:
Partija «VIENOTĪBA», «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
Priekšvēlēšanu programma:

Partijas VIENOTĪBA un LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA darbība Valkas novadā vienmēr ir bijusi
vērsta uz saimniecisku, lietderīgu
un ilgtermiņa attīstībā balstītu saimniekošanu. Vienmēr esam iestājušies
par to, lai visām lietām un iecerēm
vispirms tiktu sakārtoti pamati, un
tikai pēc tam uz tiem balstīti lieli
plāni un projekti. Arī turpmāk savos
lēmumos un darbos būsim racionāli,
saimnieciski un prognozējami.
Mēs esam par:
– sabalansētu un uz ilgtermiņa attīstību virzītu pašvaldības budžetu, ievērojot visa novada vajadzības;
– taisnīgu, konkurētspējīgu un motivētu pašvaldības iestāžu darbinieku
atalgojumu.
Mēs apzināmies, ka Valkas novada nākotne ir mūsu bērni, tādēļ:
– ieviesīsim visu pamatskolas klašu
bērnu bezmaksas ēdināšanu;
–atbalstīsim izglītības iestāžu labiekārtošanu un inventāra regulāru atjaunošanu
–Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju veidosim par spēcīgu un konkurētspējīgu vidējās izglītības iestādi Ziemeļlatvijā;
– Veicināsim jauniešu pārrobežas sadarbību izglītībā, kultūrā un sportā;
– Veicināsim novada izglītības iestāžu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm par novadam nepieciešamu profesiju popularizēšanu jauniešiem.
Mēs iestājamies par izglītību,
kultūru un sportu, apņemoties:
– nemainīt uzskatu, ka lauku skolas
un kultūras nami ir prioritāte pagastu ilgtspējīgai attīstībai;
– sniegt finansiālu atbalstu interešu
izglītībai, sporta biedrībām un interešu grupām, lai ikvienam iedzīvo-

tājam
– Valkas novadā būtu iespēja iesaistīties sev interesējošās jomās;
– atbalstīt gan jaunas, gan jau tradīcijas iemantojušas kultūras un sporta aktivitātes.
Mēs uzskatām, ka sociālā sfēra
un veselības aprūpe ir nozares,
kas prasa īpašu vērību, tādēļ:
– finansiāli atbalstīsim nevalstiskās
organizācijas, kuras nodarbojas ar
labdarību, sociāla rakstura darbu un
palīdzību personām ar īpašām vajadzībām;
– veicināsim vides uzlabošanu Sociālā aprūpes namā, veicinot individuālu pieeju klientiem;
– ieguldīsim darbu, lai radītu individuālu pieeju mazaizsargātām personu grupām, tajā skaitā vientuļajiem
pensionāriem, arī gadījumos, kad
formāli palīdzība nepienākas;
– strādāsim pie medicīnas pakalpojumu pieejamības paplašināšanas
Valkā;
– cīnīsimies par steidzamās medicīnas palīdzības punkta saglabāšanu
Valkā;
– turpināsim finansēt Vijciema un
Ērģemes feldšerpunktus un atbalstīsim ģimenes ārstu prakses pagastos.
Mēs zinām, ka Valkas novada
dzinējspēks ir uzņēmējdarbība,
tādēļ:
– turpināsim darbu pie industriālo
zonu izveidošanas;
– izveidosim vienas pieturas aģentūru uzņēmējdarbības atbalstam;
– veicināsim tūrisma attīstību, radot
jaunus tūrisma maršrutus un objektus, piesaistot ES līdzekļus un uzņēmējus;
– veicināsim mazo uzņēmējdarbību,
piešķirot pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai atklātu konkursu veidā;
– iesaistīsimies uzņēmēju kluba veidošanā un atbalstīsim uzņēmējus

pierobežas iespēju izmantošanā.
Sakārtota pašvaldības infrastruktūra un apkārtējā vide rada
ne tikai pirmo iespaidu, bet arī
sajūtu par saimnieka klātbūtni,
tādēļ:
– turpināsim darbu pie ceļu, ielu, ietvju un publiskā apgaismojuma rekonstrukcijas, piesaistot ES, valsts
un pašvaldības līdzekļus;
– aktīvi iesaistīsimies lauku ceļu atjaunošanas programmā;
– strādāsim pie pagastu centru sakārtošanas, Lugažu laukuma pārbūves un Valkas – Valgas kopējā centra
izveides projekta;
– veidosim pilsētas un pagastu centru vizuālo pievilcību ikdienā un
svētkos;
– uzstādīsim videonovērošanas kameras pilsētas aktīvajā zonā un pagastu centros, tādējādi uzlabojot sabiedrisko kārtību un drošību;
– strādāsim pie alternatīviem risinājumiem sabiedriskajam transportam
vietās, kur nevar nodrošināt regulāru sabiedrisko transportu.
Dzīvokļu un komunālā saimniecība ir būtiska joma komfortablas dzīves vides pamatā, tādēļ:
– atbalstīsim daudzdzīvokļu ēku siltināšanu, tādējādi samazinot apkures rēķinus un uzlabojot dzīves vidi;
– veicināsim dzīvojamo māju apsaimniekošanas vienotu pieeju kā
pilsētā, tā arī pagastos, ievērojot iedzīvotāju maksātspēju;
– strādāsim pie ūdensapgādes un
kanalizācijas saimniecību attīstības
gan pilsētā, gan pagastos;
– atjaunosim Varoņu ielas katlumāju
Valkā un katlumāju Ērģemē;
– veicināsim daudzdzīvokļu māju
pagalmu sakārtošanu, tajā skaitā automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu
laukumu izbūvi.
Viedokļu apmaiņai un sabiedrībai
svarīgu jautājumu apspriešanai iz-

veidosim publisko diskusiju forumu,
lai nodrošinātu katram iedzīvotājam
iespēju izteikties par sabiedrībai
svarīgiem procesiem pirms lēmuma
pieņemšanas pašvaldībā.

1. Viesturs Zariņš – Valkas novada dome, priekšsēdētāja vietnieks
2. Kristaps Sula – Z/S «Lejasciņi», vadītājs
3. Sandra Pilskalne – Kārķu pagasta pārvalde, brīvā laika organizatore
4. Irina Ziemiņa – Ozolu pamatskola, direktore, skolotāja
5. Inese Kāposte – Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzija, direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos;
skolotāja
6. Evija Smane – Valkas novada
dome, Valkas pagasta amatierteātra «Rūdis» režisore
7. Normunds Ģērmanis – SIA
«FORAN Real Estate», mežsaimniecības tehniķis
8. Valdis Jerums – Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzija, skolotājs, datortehniķis
9. Ivars Pavārnieks – AS «Sadales
tīkls», meistars
10. Sarmis Zauska – SIA «Skandi
Grupa», valdes loceklis
11. Elita Kirilova – Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests,
ārsta palīgs
12. Rudīte Gromule – Biedrība
«Florbola klubs «Valka»», valdes locekle
13. Dzintars Rudzītis – Valkas novada dome, siltumapgādes nodaļas
vadītājs
14. Irita Kandavniece – Z/S «Tūži»,
laukstrādnieks - agranoms
15. Varis Juškevičs – Z/S «Jasmīni», izpilddirektors
16. Valērijs Karpovs – SIA «ALB»,
pārdevējs-konsultants
17. Zintis Varts – Carnikavas novada pašvaldība, teritorijas plānotājs

Kandidātu saraksta nosaukums:
Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
Priekšvēlēšanu programma:
Nacionālā Apvienība ir un būs uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu
nācijas, tās valodas un kultūras pa-

stāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Šis darbs sākas šeit uz vietas –
mūsu novadā!
Nodrošinātas brīvpusdienas Valkas novada mācību iestādēs.

Ar vietējo novada iedzīvotāju palī- saimnieku.
Izglītības iestādēs mācības notiek
dzību veidosim cilvēku sasaisti ar
dzimto novadu un nacionālo identi- tikai valsts valodā.
tāti, lai cilvēks izjustu piederību noTurpinājums 4.lappusē
vadam un apzinātos sevi kā novada
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Turpinājums no 3.lappuses
Panāksim algu palielinājumu
pirmskolas un pārejas izglītības sistēmas darbiniekiem.
Atbalsts skolēnu dalībai mācību
olimpiādēs, interešu izglītības pasākumos, lai veicinātu izglītotas un radošas personības izaugsmi.
Atbalsts kultūras pasākumiem,
kas veicina latviešu tautas tradīciju
saglabāšanu.
Pastiprināts atbalsts vietējiem Tautas mākslas kolektīviem, kuri nodrošina Latvijas dziesmu un deju svētku
nepārtrauktību.
Atbalsts vietējiem tautas deju kolektīviem, koriem, novadpētniecības
projektiem un piemiņas vietu ierīkošanai un sakārtošanai.
Īpašs atbalsts patriotiskām sabiedriskajām organizācijām – jaunsardzei, zemessardzei, skautiem, gaidām un mazpulkiem.
Atbalstīsim tādas augstākās izglītības iegūšanas iespējas, kuras tiks
balstīta uz ekonomikas vajadzībām
un tiks integrētas ģimnāzijas mācību programmā.
Īpaši atbalstīsim novada pensijas
vecuma sasniegušos iedzīvotājus ar
finansiālu un morālu atbalstu no
pašvaldības.
Godināsim novada jaundzimušos
ar īpašu finansiālu atbalstu.
Atbalstīsim daudzbērnu ģimenes,
piešķirot materiālu atbalstu – Latvijas valsts un nācijas stiprināšanai.
Cīnīsimies par to, lai palielina so-

Numura tēma

2017.gada 27.aprīlī

ciālās palīdzības apjomu, lai trūcīgi
un maznodrošināti iedzīvotāji varētu saņemt ārstniecības iestāžu pakalpojumus, kas jāsedz pacientiem,
ko segs novada dome
Atbalstīsim Valkas novada labiekārtošanas darbus, sakopsim esošos
un pilnveidosim apstādījumus, parkus, dārzus un ainaviskas vietas.
Nacionālā apvienība iestāsies par
to, lai jebkurā laikā rastu risinājumu
vietējo iedzīvotāju problēmām.
Īpaši atbalstīsim vietējos mazos
uzņēmējus, kas dod savu ieguldījumu novada attīstībā.
Izveidosim radošu vidi vietējiem
novada māksliniekiem un amatniekiem.
Atbalstīsim iedzīvotājus kultūras
un sporta aktivitātēs.
Samazināsim nekustamā īpašuma
nodokli iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Popularizēsim pašvaldības tēlu,
veicinot tūrisma attīstību. Īpaši popularizējot un turpinot attīstību –
Ērģemes pilsdrupu renovāciju, Valkas pagasta Gaujas Nacionālā parka
teritoriju, Kārķu pagasta sporta un
kultūrvides attīstību, Vijciema skaistākās vietas – Celīškalna pārņemšanu Novada domes īpašumā un šīs
vietas izveidošanu par populāru tūrisma galamērķi, Zvārtavas pagasta
kultūrvides mantojuma saglabāšanu.
Atbalstīsim politiski represēto un
pensionāru organizācijas, īpaši ģe-

nerāļa Radziņa piemiņas vietu.
Veicināsim personu ar īpašām vajadzībām integrāciju novada sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniegsim finansiālu atbalstu turpmāko aktivitāšu
veicināšanai.
Atbalstīsim dzīvnieku patversmes
«Nagliņas» labiekārtošanu un popularizēšanu iesaistot novada iedzīvotājus.
Izveidosim vienotu Komunālās
saimniecības pārvaldi visā novadā.
Samazināsim
Valkas
novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem komunālo maksājumu
izmaksas par 18%.
Turpināsim plānveidīgi sakārtot
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņutelpas, iekšpagalmus, autostāvvietas, atpūtas zonas gan bērniem, gan
pieaugušiem.
Efektīvi optimizēsim novada domes struktūru, samazinot atsevišķu
struktūrvienību nepārdomātu štatu
vienību skaitu.
Apsolām uzlabot, rekonstruēt, pārklāt ar asfalta segumu Valkas novada vietējos un mazākas nozīme ceļus, izmantojot Eiropas struktūrfondu, valsts un vietējās pašvaldības finansiālos līdzekļus.
Aktīvi sadarbojoties ar Latvijas
Republikas valdību īstenojot īpašās
ekonomiskās zonas statusa piešķiršanu Valkas novadam.
Nākotne ir mūsu pašu rokās, veidosim to labāku kopīgiem spēkiem!
Mēs mīlam mūsu novadu!

Mēs gribam šeit dzīvot un strādāt!

1. Aivars Sjademe – DzĪKS «Purvciems», namu pārvaldnieks
2. Valdis Šaicāns – SIA «Cellīši un
Partneri», valdes loceklis
3. Dace Bašķe – Valkas novada
dome, sociālais darbinieks
4. Aivars Gailis – SIA«Latvijas
propāna gāze», meistars
5. Ligita Gulbe – VSAC «VIDZEME» filiāle Valka, sociālais rehabilitētājs
6. Guntis Kazaks – Z/S «Kalnstrīķi-1» , atslēdznieks
7. Juris Žurovičs – SIA «JU Serviss», valdes loceklis
8. Vija Lāce – Valkas novads, privāti praktizējošā veterinārārste
9. Līga Marija Putna – Nekustamā īpašuma attīstība, projektu vadība
10. Eduards Iesalnieks – Autoservisa SIA «EDISON», īpašnieks-vadītājs
11. Sandra Daņilova – Pašnodarbināta persona, sporta pedagogs, fizioterapeite
12. Zigurds Sviķis – pensionārs
13. Sintija Laursone – SIA «Sone
Pluss», valdes locekle
14. Alita Kuplā – Pašnodarbināta
persona, dārzniece/rokdarbniece
15. Lilita Ikale – Valkas novada
dome, Zvārtavas pagasta pārvaldes
tehniskā darbiniece
16. Vitauts Vilks – SIA «Nature
foto aģentūra», valdes priekšsēdētājs

Kandidātu saraksta nosaukums:
VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība
Priekšvēlēšanu programma:
Mūsu darbs novadam un Latvijai
Mēs turpināsim strādāt, lai Valkas
novads kļūst par vietu, kur pilnvērtīgi dzīvot un strādāt visu vecumu
iedzīvotājiem paaudžu paaudzēs.
Mēs turpināsim veicināt cieņu un
mīlestību pret savu dzimto vietu un
visu Latviju!
Rīcība
Ekonomiskā attīstība,
uzņēmējdarbība
Aktīvi turpināsim veicināt jaunu
darba vietu izveidi:
– Pašvaldības spēkiem būvējot ražošanas ēkas, veidojot kopuzņēmumus
– Paplašinot atbalstu uzņēmējiem,
tādējādi sekmējot jaunu uzņēmumu
rašanos
– Ar krājaizdevu sabiedrības starpniecību padarot pieejamākus finanšu resursus
– Palīdzot uzņēmējiem veidot kontaktus ar sadarbības partneriem un
investoriem
– Organizējot izglītojošus pasākumus uzņēmējdarbības uzsākšanas
veicināšanai.
Izglītība
Pilnveidosim mūžizglītības iespējas. Turpināsim uzlabot izglītības
kvalitāti, pieejamību, infrastruktūru:
– Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā veidojot augstvērtīgu izglītību nodrošinošas programmas
– Pārdomāti attīstot, pilnveidojot izglītības pieejamību un kvalitāti laukos
– Sadarbojoties ar augstskolām, lai
Valkā atkal varētu iegūt augstāko izglītību pieprasītās profesijās
– Uzlabojot tehniskās jaunrades,
praktisko prasmju un IT pieejamību
– Pilnveidojot jauniešu brīvā laika
izmantošanas piedāvājumus (multi-

funkcionālais iniciatīvu centrs, nometnes, pārgājieni, konkursi u.tt.)
– Paužot atzinību un apbalvojot skolēnus-olimpiāžu uzvarētājus
– Profesionālās ievirzes un interešu
izglītībā – veicinot skolotāju motivāciju, ieviešot jaunas mācību programmas un metodes
– Izveidojot Valkā mūsdienīgu dienesta viesnīcu.
Kultūra, sports , tūrisms
Turpināsim Dziesmu un deju svētku, citu latvisko tradīciju un vērtību
kopšanu līdzsvarā ar interesantu
brīvā laika pavadīšanu un izklaidi
Organizēsim novada sociālekonomisko attīstību veicinošus starptautiskus pasākumus
Veicināsim un atbalstīsim iedzīvotāju iesaistīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā
Turpināsim attīstīt un pilnveidot
sporta dzīvi no aktīva dzīvesveida
veicināšanas līdz profesionālajam
sportam:
– Uzturot visas novada sporta bāzes,
atbalstot sporta klubu attīstību
– Atbalstot mūsu sportistu piedalīšanos valsts un starptautiska līmeņa
sporta sacensībās
– Veidojot un attīstot tautas un ģimeņu sporta tradīcijas
Tūrisma jomā veicināsim viesu
piesaisti, turpinot ieviest jaunus tūrisma produktus.
Saimnieciskā darbība, vide
Turpināsim uzlabot komunālās
jomas pakalpojumus un materiālo
bāzi:
– Modernizējot katlumājas Valkā
Lauktehnikā, Ērģemē un Valkas pagastā
– Turpinot darbu pie ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu uzlabošanas pilsētā un pagastos
– Turpinot energoefektīvu saimnie-

košanu – (māju siltināšana, elektrības un siltuma taupīšanas pasākumi,
Turpināsim meklēt veidus ātrākai
ielu, ceļu, iekšpagalmu sakārtošanai
Aktivizēsim atpūtas zonu veidošanu un labiekārtošanu
Veidosim mājokļu programmu
speciālistiem un jaunajām ģimenēm
Centīsimies panākt iedzīvotāju
vajadzībām atbilstošu sabiedriskā
transporta tīklu un grafiku

Veselība, sociālā palīdzība

Turpināsim uzlabot pieejamo medicīnas pakalpojumu klāstu un kvalitāti
Turpināsim dažādot un uzlabot
sociālo palīdzību
Aktīvi sadarbosimies ar pensionāru organizācijām
Īpašu vērību pievērsīsim ģimenēm
ar bērniem
Sabiedrība, sadarbība
Veicināsim pilsoniskās sabiedrības attīstību – atbalstot nevalstisko
organizāciju aktivitātes, īpaši akcentējot skolēnu un jauniešu pilsoniskās
apziņas veidošanu
Dažādosim iedzīvotāju informēšanu un iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, gan organizējot tikšanos,
gan izmantojot vietējo radio, TV, veidojot aplikācijas, blogus
Piedāvāsim lielāku patstāvību jauniešu iniciatīvām, iesaistot tos novada dzīves attīstībā
Iespēju robežās atbalstīsim drošības stiprināšanu
Veidosim ciešāku saikni starp bijušajiem novada iedzīvotājiem, veicināsim viņu atgriešanos
Kopā ar Valgas pilsētu kā sadarbības partneri, īstenosim Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu
«Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība».

Sadarbība ar Valgas pašvaldību
turpinās būt par vienu no novada attīstības stūrakmeņiem.
Ar atbildību strādāsim Valkas novada tālākai attīstībai!

1. Vents Armands Krauklis – Valkas novada dome, priekšsēdētājs
2. Unda Ozoliņa –«Enterprise Estonia» Igaunijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.
– 2020.g. apvienotais tehniskais
sekretariāts, vadītāja
3. Maruta Stabulniece – Valkas
Mākslas skola, direktore, skolotāja
4. Agris Simulis – VAS Ceļu Satiksmes drošības direkcija, Valkas
nodaļa, priekšnieks
5. Vita Bērziņa – Vijciema tautas
nams, vadītāja
6. Andis Sula – Ērģemes pagasta
pārvalde, saimniecības daļas vadītājs
7. Kristīne Simonova – SIA «efn
NORD», uzņēmuma vadītāja
8. Valdis Rogainis – pensionārs
9. Ligita Ziemiņa – Ozolu pamatskola, skolotāja
10. Sergejs Kuncevičs – SIA «Folkland Timber», komercdirektors
11. Vilmārs Vesingi – students
12. Baiba Vorobjeva – SIA «BUTS»,
Valkas filiāle, vadītāja
13. Kristīne Klaipa – Ģimenes atbalsta centrs «Saulīte», direktore
14. Andris Dainis – Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzija, sporta halles
pārzinis, sporta skolotājs
15. Agris Krastiņš – SIA «PEPI
RER», meistars
16. Anda Kušķe – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, sākumskolas skolotāja, IT speciāliste
17. Guntars Krastiņš – Kārķu pagasta pārvalde, komunālās saimniecības vadītājs
18. Jānis Anže – Z/S «Kalnieši»,
pārvaldnieks

Valkas novada domē
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2017. gada 30. martā Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt Bērnu un jauniešu teātru festivāla «Teātra bumerangs»
dalības maksu.
• Apstiprināt maksu par Vijciema
pamatskolas sporta zāles izmantošanas pirmo stundu EUR 9,04 bez
PVN.
• Apstiprināt maksu par Valkas novada domei piederošās automašīnas
sniegtajiem transporta pakalpojumiem 0,07 EUR/km bez PVN + 5,67
EUR/h bez PVN.
• Atbalstīt Valkas pilsētas biedrības
«Valkas dāmu klubs» izstrādāto projekta iesniegumu «Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras ansamblim «Nāburgi».
• Atbalstīt projekta «Atpūtas vietas
izveide brīvdabas pasākumu organizēšanai Vijciemā» izstrādi.
• Atbalstīt projekta «Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim» izstrādi.
• Atbalstīt projekta «Dziedāsim latviskos tērpos» izstrādi.
• Atbalstīt projekta «Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam «Vendīgs»» izstrādi.
• Atbalstīt projekta «Perkusiju un
ģitāras nodarbību aprīkojums» izstrādi.
• Apstiprināt 2017.gada 10.marta rīkojumu Nr.24-v «Par projektu
Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»».
• Izslēgt no 2016.gada bilances debitoru parādus par kopējo summu
EUR 20538,47.
• Atzīt 2016.gada bilancē līdz šim
neuzskaitītu zemi, ēkas un mežaudzes.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
205 950,00 izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei
(pielikumā) no LR Valsts kases.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
36 431,18 izdevumiem Valkas novada
prioritāro investīciju projektu īstenošanai (pielikumā) no LR Valsts kases
ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
54 672,96 apmērā investīcijām Valkas
novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo divu zāles pļāvēju
un kravas automašīnas ar septiņām
sēdvietām un kravas kasti iegādei
no LR Valsts kases.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6 «Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 «Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets»».
• Apstiprināt 2017.gada 16.marta Izsoles protokolu Nr.1. par nedzīvojamo iekštelpu nomu – Valkā, Rīgas
ielā 22, izsoles gaitu, kur nosolītā no-

SAISTOŠIE

mas maksa mēnesī par 1 m2 – EUR
1,40, neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
• Uzņemt no 2017.gada Valkas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu
sastāvā dzīvokli Nr.6, kas atrodas
«Māja 1», Kārķi, Kārķu pagasts, dzīvokļa vērtība tiks reģistrēta pēc tehniskās inventarizācijas veikšanas.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.7 «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā».
• Nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu Rūjienas ielā 4A, Valkā,
Valkas novadā, kadastra numurs
9401 008 0427, kopējā platība 0,0429
ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0427,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
• Atsavināt atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kārķu
pagastā, «Austrāļi», kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu:
9466 006 0276, platība 0,0577 ha, un
uz zemes gabala esošas dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 9466
006 0276 001.
• Uzsākt atsavināšanas procedūru
Valkas novada domes nekustamajiem īpašumiem - dzīvoklim «Saule

4»-2. kadastra numurs 9488 900 0121,
un nedzīvojamo telpu grupai «Saule
4»-700, kadastra numurs 9488 900
0122, Valkas pagastā, gatavojot nepieciešamos dokumentus minēto
īpašumu, kā vienota objekta, atsavināšanai.
• Iegādāties Valkas novada domes
īpašumā nekustamo īpašumu - «Māja
Nr.1»-2, kas atrodas Kārķu pagastā,
kadastra Nr. 9466 900 0079, kas sastāv no kopīpašuma 469/5304 domājamās daļas no būves un zemes gabala, par piedāvāto summu – EUR
1500,00.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.3 «Valkas Mākslas skolas nolikums».
• Uzsākt Valkas novada izglītības
attīstības programmas 2017. – 2022.
gadam izstrādi.
• Izstrādāt un iesniegt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumam
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» projekta
iesniegumu «Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve».
• Atbalstīt projekta «Inventāra iegāde Vijciema tautas namam» izstrādi. z
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Valkā
2017.gada 30.martā															

Nr.7
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 23.§)

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā,
prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo
aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Nesankcionēts pieslēgums – patvaļīga pieslēgšanās centralizētās ūdensapgādes un /vai kanalizācijas tīkliem bez tehnisko noteikumu saņemšanas vai ūdens un/vai kanalizācijas lietošana bez
attiecīga līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju.
3.2. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma
īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu
īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus,
pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu
lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta
veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu
kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem
un atbildības robežām;
3.4. Pakalpojumu sniedzējs –

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu
3.4.1. Valkas pilsētā – Valkas novada domes Ūdens- nisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papilapgādes un kanalizācijas nodaļa;
dus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno:
3.4.2. Valkas novada pagastos – attiecīgā pagasta 8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piepārvalde;
krišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uz3.5. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu glabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, sījumā;
kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kana- 9.Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam,
lizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības
puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sa- par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimbiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robe- niecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs
žas);
var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz mi3.6. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – nēto parādu saistību nokārtošanai.
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri 10. Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) kalendiennaktī) atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.
dāro dienu laikā izskata iesniegumu un sagatavo
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdens- tehniskos noteikumus nekustamā īpašuma piesaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaim- vienošanai centralizētajiem ūdenssaimniecības
niecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas tīkliem, par ko paziņo nekustamā īpašuma īpaškārtību, lai veicinātu kvalitatīvu ūdenssaimniecības niekam vai valdītājam.
pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpo- 11. Tehnisko noteikumu sagatavošanu un izsniegjumu lietotājus ar nepārtrauktiem ūdenssaimniecī- šanu Pakalpojuma sniedzējs veic bez maksas.
bas pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Valkas 12. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1
novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
gads.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juri- 13. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās
diskajām personām Valkas novada administratīvajā ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizāteritorijā.
cijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas
novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decen- centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanatralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
lizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā
attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija,
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai
kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēkanalizācijas tīkli vai būves tiek
mas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes 14. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēun centralizētajai kanalizācijas sistēmai atkarīgām
ram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīk- ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jāli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdens- būt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam
apgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas
sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja
likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs
ievads.
šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, ieTurpinājums 6.lappusē
sniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu teh-
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Turpinājums no 5.lappuses
15. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram,
pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās
elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu
vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
16. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas
nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
16.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā
un digitālā formā;
16.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas
rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru dn≥200mm;
17. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas
nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu
uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
18. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu
[vai ūdensvada vai kanalizācijas pievadu] centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu
izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem,
tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda
pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem.
19. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta
mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt
Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā:
19.1. piemēram, ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā;
19.2. uz pievada pirms Tīklu apkalpošanas robežas
Pakalpojuma sniedzēja izveidotā mezglā.
20. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu
sniedzēja īpašums.
21. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu
sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot
gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja
atbildības robežas.

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības
3.1.Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu piederība un uzturēšana

22. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā
ir:
22.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
22.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
22.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
22.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas
sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces
kanalizācijas tīkli;
22.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti
un hidrantu plāksnītes;
22.6. komercuzskaites mēraparāti.
23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt
ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas,
kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu
lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā
vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
ar pašvaldību.
23.1. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to
maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda
paredzēta.
24. Pēc Pakalpojumu lietotāja informēšanas Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir
tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja
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nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapkanalizācijas sistēmu ekspluatācijai
gādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas
un aizsardzībai
drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem. 32. Jebkurai personai ir aizliegts:
25. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē 32.1. novietot automašīnas un cita veida transporta
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanali- tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši
zācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma apzīmētām hidrantu akām;
riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lie- 32.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās iztotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no cen- liet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt
tralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
nokrišņus un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos
atkritumus vai citus priekšmetus;
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai
32.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darcentralizētajā kanalizācijas sistēmā
bības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdīju26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts mā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centranovadīt notekūdeņus:
lizētās kanalizācijas sistēmās;
26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistē- 32.4.atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un
mas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to eks- centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
pluatācijas mūžu;
32.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt
26.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai
sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkal- novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izpojošā personāla veselībai;
ņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakal26.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var pojumu sniedzēju;
attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrī- 32.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu
šanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam informatīvās plāksnītes.
izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības 33. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs neun izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrī- drīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un
šanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sie26.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vi- nām vai žogiem.
des pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
34. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā
26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizā- trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
cijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanaliskataku sienām (piemēram – tauki);
zācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt
26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrāci- kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja
jas nepārsniedz noteikumu 1.pielikumā noteiktās ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli,
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatī27. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūde- vu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par
ņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1.pielikumā iespējamām sekām.
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
35. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
27.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistē- kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja
mā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemtādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo šanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas šiem pakalpojumiem.
norādītas noteikumu 1.pielikumā;
27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos 3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un
aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpoaizsardzības prasības
jumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas
36.
Ja
Pakalpojumu
lietotāja komercuzskaites mērsistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas
vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pie- aparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas dzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu
un maksa par piesārņošanu noteikta Pakalpojuma lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpolīgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsnie- jumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni nogumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centra- slēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakallizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu pojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko
stāvokli un saglabāšanu.
attīrīšanas iekārtām.
28. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējo- 37. Noņemt noteikumu 36.punktā minēto plombu
ties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstinā- no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos grēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunstehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par at- dzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam
klātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam
par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēcentralizētajā kanalizācijas sistēmā.
29. Gadījumos, ja noteikumu 27.punktā minētais mas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja
piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notek- pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
ūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to 38. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atpieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma ļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu
līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izrai- sniedzēja vajadzībām.
sīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sis- 39. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos
tēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantraucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības tiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši
pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma. komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir
30. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt pa- uzstādīts, vai, pamatojoties uz Pakalpojuma snieraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizā- dzēja veikto aprēķinu.
cijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja ne3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
kustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē 40. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens
vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniepiesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību kiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu
un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
aizliegt paraugu noņemšanu.
31. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts 41. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā
novadīt notekūdeņus, kuri satur:
31.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens vi- īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Padei īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi ne- kalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
pieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteik- 42. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu snietajam laikam;
31.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzvei- dzējam vai policijai.
da vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu 43. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums
ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības
rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
31.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens
aktīvās vielas (SVAV);
31.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvē- daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaika veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa ok- tes mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu 2.pielikumā.
sīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
31.5. radioaktīvas vielas;
31.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smilIV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības patis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var vei- kalpojuma līgumā ietveramie noteikumi,
cināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai caulīguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšaruļvadu) aizsērēšanu;
nas kārtība
31.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķī4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un
dumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un
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tajā ietveramie noteikumi

44. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
44.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
44.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu
īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai
dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona,
attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas
paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos,
kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav
pārņemtas no pašvaldības;
44.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
44.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu;
44.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā
īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
44.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas
sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.
45. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot sekojošo:
45.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas
un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka
īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam,
vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
45.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
45.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
45.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota
fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
45.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai
shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai
notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja
Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
45.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu
sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
46. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot
Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai
situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma
noslēgšanai.
47. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja
tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to
grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija
iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
48. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram,
rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja
pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma
līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā
1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju
ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu
samaksas nosacījumiem.
50. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
50.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu snie-
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dzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
50.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi;
50.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada
un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis
atbilst ekspluatācijas prasībām.
51. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pārtraukšanas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un
laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja
nekustamajam īpašumam, pakalpojuma atjaunošanas maksu un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma
līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena)
mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
52. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena)
mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
53. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas
ziņas un nosacījumi:
53.1. informācija par līdzējiem;
53.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma
veids un izmantošanas mērķis;
53.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
53.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
53.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
53.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
53.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti;
54. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas
robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas
arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma
sastāvdaļa.
55. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura
apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā
saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem
aktiem, pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot
kopējo gada apjomu.
56. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto
rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā
veidā 5 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo
no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
57. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt
Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un
ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un
to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē
Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju
pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai
vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu
novēršanas kārtību un termiņiem.
58. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta
rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja
tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja
iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic
pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu
atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
59. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos
īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu
citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai
atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī
persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi
ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto
parādu nokārtošanas kārtību.
60. Ja Pakalpojuma lietotājs kavē rēķinu apmaksu
par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, normatīvajos aktos vai Pakalpojuma līgumā noteiktajos
gadījumos Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Pa-
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kalpojumu lietotājam. Šādā gadījumā Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt no Pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības pakalpojuma atjaunošanas
maksu 25 euro apmērā. Šajā gadījumā Pakalpojumu
sniedzējs nosūta Pakalpojumu lietotājam rēķinu par
sniegtajiem neapmaksātajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, norādot arī pakalpojuma atjaunošanas maksu, un šis rēķins Pakalpojumu lietotājam
1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā, veicot pārskaitījumu uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas norēķinu kontu.
61. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par
to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības
robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu
sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
62. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem
un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par
20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs)
mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā
laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma
uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus
Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

63. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm
par to rakstiski vienojoties.
64. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski
groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
65. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo
Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1
(viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

66. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
66.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
66.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš
rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu
lietotāja pieprasījuma;
66.3. Pakalpojuma līgumā paredzētajā kārtībā vai
noteikumu 67.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz
Pakalpojumu sniedzējs;
66.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
66.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā
īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
67. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt
Pakalpojuma līgumu:
67.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam
vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par
Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
67.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma
tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām
izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
67.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
67.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
67.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus)
mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav
informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu
sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma
līguma laušanu.
68. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu
sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
69. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotāja pienākums ir līgumā norādītajā termiņā veikt pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma
līguma izbeigšanai.

V. Administratīvā atbildība
par noteikumu pārkāpšanu
70. Ja nekustamajā īpašumā ir ierīkots nesankcionēts pieslēgums centralizētās ūdensapgādes sistēmai
un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai, tad šī
nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam tiek
Turpinājums 8.lappusē
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2017.gada 27.aprīlī

Turpinājums no 7.lappuses

3.pielikums

piemērots administratīvais sods 350 euro apmērā, un
viņam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar nesankcionēta pieslēguma likvidēšanu.
71. Par pārējo noteikumos minēto prasību pārkāpumiem, izņemot noteikumu 70.punktā minēto,
piemēro administratīvo sodu: fiziskām personām
brīdinājumu vai naudas sodu no 50 euro līdz 350
euro, bet juridiskām personām – brīdinājumu vai
naudas sodu no 100 līdz 1000 euro.
72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesīgas šādas
amatpersonas:
72.1. Valkas novada domes izpilddirektors;
72.2. Pakalpojumu sniedzēja Ūdensapgādes un
kanalizācijas nodaļas vadītājs;
72.3. Valkas novada attiecīgās pagasta pārvaldes
vadītājs attiecībā uz attiecīgo pagasta teritoriju;
72.4. Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
73. Sastādīt administratīvos protokolus par noteikumu neievērošanu savas kompetences robežās
ir tiesīgas šādas amatpersonas:
73.1. Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
73.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
74. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības
Administratīvā komisija.
75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

76. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Valkas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā «Valkas Novada Vēstis».
77. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
vai pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav
ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
78. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu
regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un
Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt
Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas
3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7

Valkas novada domei
Semināra iela 9, Valka, LV-4701

____________________________________
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)
____________________________________
(fiziskas personai- personas kods / juridiskai personai – reģ. Nr.)
____________________________________
(adrese)
____________________________________
(tālruņa numurs)

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS

Par objekta pievienošanu____________________ pilsētā/pagastā:
□ ūdensvada tīklam □ kanalizācijas tīklam
Privātmājai / daudzdzīvokļu mājai/ sabiedriskajai ēkai (vajadzīgo pasvītrot)
Objekta adrese _____________________________________________________________
kadastra apzīmējums ________________________________________________________

_________________________________________________________

(Individuālais pasūtītājs* - uzrāda uzskaitījumu plānotajam ūdens patēriņam)

_____________________________________________________________________
(Komerciālais pasūtītājs** - uzrāda plānotā izmantojamā ūdens daudzumu vidēji m³/ dnn; maksimāli m³/dnn)

Papildus informācija:________________________________________________________
Pielikumā:
□ Zemes gabala robežu plāns (kopija);
□ Apstiprināta pilnvaras kopija, ja iesnieguma sastādītājs ir pilnvarota persona;
□ Nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišana personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas
ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;

□________________________________________________________________

Īpašas prasības:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
*Individuālais pasūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kas vēlas saņemt dzeramo ūdeni no maģistrālajiem ūdensvada tīkliem un/vai novadīt notekūdeņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.
** Komerciālais pasūtītājs – juridiska persona, kura savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai vēlas saņemt dzeramo ūdeni un/vai novadīt notekūdeņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.
20___.gada ___. ______________
_______________________________

		

(datums)

				

(paraksts, paraksta atšifrējums)

4.pielikums

Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7

Valkas novada domei
Semināra iela 9, Valka, LV-4701

______________________

(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

________________________________

(fiziskas personai- personas kods / juridiskai personai – reģ. Nr.)

________________________________
(adrese)

________________________________
IESNIEGUMS

(tālruņa numurs)

1. Vēlos slēgt līgumu objektā __________________________par (atzīmēt atbilstošo) :
 aukstā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu
 aukstā ūdens piegādi
 kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu
2. Informācijas par pieslēgumiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem (atzīmēt atbilstošo ar ):
pieslēgums ūdensapgādes tīklam – nav ; ir 
pieslēgums kanalizācijas tīklam – nav ; ir 
3. Informācijas par uzstādītajiem aukstā ūdens patēriņa skaitītājiem (atzīmēt atbilstošo ar ):
skaitītājs nav uzstādīti 
ir uzstādīti  (norādīt informāciju zemāk):
skaitītāja numurs __________________sākotnējais rādījums_____________________
skaitītāja numurs___________________sākotnējais rādījums____________________
1.pielikums Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenssaimniecības pakalpojumu
pie Valkas novada domes nodrošināšanu patērētājam, tai skaitā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.___/2017 «Sabiedrisko
2017.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā», kā arī ar piedāvātā līguma
noteikumiem un piekrītu tiem.
__________________
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas ________________________		
(paraksts, atšifrējums)
		 (datums)						 					
Maksimāli pieļaujamā
Nr.
Piesārņojošā viela
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.7
koncentrācija
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Kopējās suspendētās
vielas
Ķīmiskais skābekļa
patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa
patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis

(mg/l)

450
740
350
23
80

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Nr.
p.k.

1.

2.
3.
4.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Daudzdzīvokļu ēkas ar
centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju un karstā ūdens
apgādi
Savrupmājas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju (ar
vannām un dušām)
Ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi un kanalizāciju
(bez vannām un dušām)
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus
ēkas un vietējo kanalizāciju

Viena
iedzīvotāja
ūdens patēriņš
diennaktī (vidēji
gadā), l/dn

195

195
75
40

Valkas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš

«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Valkas novadā»
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1) Saistošos noteikumus nepieciešams izdot, lai regulētu
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Valkas novadā sakarā ar to, ka ir stājušies
spēkā vairāki normatīvie akti, kas regulē prasības un
kārtību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un
lietošanai (Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un
Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumi Nr. 174
«Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu»).
2) Vietējās pašvaldības pienākumu izdot saistošos noteikumus ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā paredz
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā
daļa.
3) Valkas novadā pašlaik nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas regulētu sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, tai skaitā
nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, notekūdeņu novadīšanu u.c. Tādējādi arī nav paredzēta administratīvā atbildība par
nesankcionētu pieslēgšanos centralizētās ūdenssaimniecības sistēmai un citiem pārkāpumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
b) noteiktas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības;
c) regulēti sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtība;
d) paredzēta administratīvā atbildība par noteikumu
pārkāpšanu;
Saistošo noteikumu projektā ir noteikta arī šo noteikumu
spēkā stāšanās kārtība un pārejas noteikumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošo noteikumu projektam netiek prognozēta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām
1) Noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma «Par
procedūrām
pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
Pašvaldībā nav nepieciešams izveidot jaunas institūcipirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecījas, amatus vai paplašināt esošo institūciju kompetenci,
bas pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu.
2) Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko lai nodrošinātu saistošo noteikumu piemērošanu.
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietoša6. Informācija par konsultācijām ar
nas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu ūdenssaimniecības
privātpersonām
pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu pakalpojumu
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
lietotājus ar nepārtrauktiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Valkas novadā un konsultācijas ar privātpersonām.
dabas resursu racionālu izmantošanu.
Valkas novada domes
3) Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks:
priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš
a) noteikta kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas
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Jaunieši aicināti pieteikties projektam
«PROTI un DARI!»
Teksts: Jana Putniņa, Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas vadītāja

V

alkas novada dome sadarbībā ar
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «PROTI un DARI!». Tas
norisinās 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 attīstīt
mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas
projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras
īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Ja esi jaunietis vecumā no
15 līdz 29 gadiem, tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu, neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieks, nāc
un
piesakies
projektam

«PROTI un DARI»!
Ja vēlies iesaistīties, piesakies pie
programmas vadītājas Andas Kušķes
(e-pasts: anda.kuske@gmail.com vai
mobilais 28300964).
Vairāk informācijas par projektu www.
jaunatne.gov.lv. z

Tiek uzsākti būvniecības darbi projektam
«Esi kustīgs un lustīgs Valkā»
Teksts: Biedrība «Jauniešu klubs «Pēda»»

B

iedrības «Jauniešu klubs «Pēda»» apstiprinātajam projektam «Esi kustīgs un lustīgs Valkā» LEADER programmā, ir uzsākti būvniecības darbi. Projekta
ietvaros paredzēts izveidot āra trenažieru
laukumu Valkas pilsētā, Ausekļa ielā 9. Āra
trenažiera laukums paredzēts dažādām
vecuma un dažādas sagatavotības grupām,
kā arī ar trenažieriem varēs nodarbināt dažādas muskuļu grupas. Trenažieru laukums tiks noklāts ar gumijotu virsmu, kas
samazina traumu risku kritiena gadījumā.
Laukumā paredzēti pieci dažādi trenažieri
dažādām muskuļu grupām, pievilkšanās
stienis trīs dažādos augstumos, līdztekas,
divi soliņi un neliels bērnu rotaļu laukums.
Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot
fizisko aktivitāšu iespējas brīvā dabā Valkas pilsētā visām vecuma grupām, radot
jaunu vidi, kur uzlabot fiziskās un garīgās
veselības stāvokli.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16 422,12 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 14 779,91 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada
dome nodrošinās līdzfinansējumu 1642,21
EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām. z

2017.gada 27.aprīlī
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Amatniecības iemaņu apguves
centrs Zvārtavas pagastā

Teksts: Gunta Smane, Valkas
novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja
Foto: Evija Zeme, Mierkalna
tautas nama vadītāja

S

IA «MJ Eirobūve» ir pabeigusi amatniecības iemaņu apguves centra telpu atjaunošanu Mierkalna tautas
namā ELFLA projekta «Amatniecības iemaņu apguves
centrs Zvārtavas pagastā», projekta Nr. 16-09-AL12-A019.2202000002 ietvaros. Ir uzsākta
amatniecības iemaņu apguves
centra labiekārtošana. Ar Valkas novada domes finansējumu
aprīkota virtuves telpa un ar iedzīvotāju līdzdalību turpinās
centra labiekārtošana.
Projekts ir īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lau-

ku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam apakšpasākuma
«Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi
biedrība «Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA».
Projekts «Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā» tika īstenots laikā
no 2016.gada 1.septembra līdz
2017.gada aprīlim.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir EUR 16 903,61, tai
skaitā ELFLA finansējums ir
EUR 15 213,25 jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās
līdzfinansējumu EUR 1690,36
apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. z
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Lieldienas Zvārtavas pagastā

Teksts: Evija Zeme, Mierkalna
tautas nama vadītāja

D

raudzīgā pasākumā vienojoties,
Zvārtavas pagasta sporta organizatoram un tautas nama vadītājai,
15.aprīlī tapa viens ļoti sirsnīgs pasākums «Lieldienu skrējiens – olu vēliens» gan lieliem, gan maziem.
Šajā dienā dalībniekiem bija iespēja
piedalīties skrējienā ap Kalnaines ciematu, piestājot septiņos kontrolpunktos un izpildot dažādus uzdevumus.
Šajā disciplīnā dalībnieki cīnījās arī par

Puķu «upju» sēšana, koncerts
ledus pagrabā un citi
neikdienišķi mirkļi sagaida
Kārķu Meža dienu dalībniekus

medaļām. Lai arī konkurence un azarts
bija jūtams, tomēr ikkatrs dalībnieks
priecājās, par savu ieguldījumu. Ieskrienot finišā, bija iespēja gan iedzert
siltu tēju, jo šogad Lieldienās laika apstākļi bija ļoti mainīgi, gan mieloties pie Teksts: Pēteris Pētersons
Foto: no arhīva
ugunskura ar pašu ceptām desiņām un
citiem kārumiem.
eturtdien, 4.maijā sāksies
Paralēli, notika olu ripināšana, šūpoKārķu Meža dienu ieskašanās, kas īpaši aizrāva bērnus.
ņas pasākumi, piektdien, 5.maiOrganizatori vēlreiz pasakās dalīb- jā – darbs vairāk nekā 15 objekniekiem un atbalstītājiem, par kopā bū- tos, aktīva atpūta un koka auto
šanu!
sacensības. Kā vienmēr būs traTiekamies nākamajās Lieldienās! z
dicionālās lietas, bet netrūks arī
pārsteigumu.
Meža dienu ieskaņas pasākumi sāksies jau 4.maija pēcpusdienā, kad visiem būs iespēja doties izzinošā ekskursijā «Čie – čie
čiekuri un «Celīši» Vijciemā».
Ekskursijas sākums Vijciemā
pulksten 16.30 (pieteikties līdz 1.
maijam). Meža dienu priekšvakarā ikviens aicināts uz īpašu un
unikālu pasākumu, kas notiks
«Jaunrozēnu» mājās – muižas leduspagraba atklāšana pēc atjaunošanas. Pagalmā vārīsies lielais
tējas katls (katram pašam līdzi
ņemt desiņas), ikvienam būs iespēja atklāt saimnieces un šķūņa
Lielo noslēpumu, leduspagrabā
notiks dziedātājas Antas Eņģeles koncerts.
5.maijā Meža dienu atklāšana
pulksten 9.00. Pēc tam «darba
tirgus» – katram iespēja izvēlēties darba objektu (Ķires
upes un Cepša ezera krastu,
Spiģu alas un Veckārķu pils
apkārtnes kopšana, puķu
upju sēšana gar ceļa malām,
laipas būvēšana, jaunu objektu un informatīvu zīmju
izvietošana un uzstādīšana
Lustiņdruvā, zālāja sagatavošana un sēšana, meža stādīšana, ugunskura vietas
izbūve, baznīcas apkārtnes
sakopšana, pīlādžu stādīšana, pirmās skolas vietas sakopšana – tie ir galvenie

C

darba objekti, kurus varēs izvēlēties. Visas dienas garumā darbosies Zaļā koka darbnīca Latvijas
Amatniecības kameras goda
priekšsēdētāja Viļņa Kazāka un
studentu vadībā, meistardarbnīca koktēlnieka Viļņa Krasovska
vadībā, kurš skulptūras un citus
objektus veido ar motorzāģa palīdzību. Pēc tam aplūkojama būs
radošās darbnīcās izgatavoto lietu izstāde, vēja zvanu izstāde (aicinām talciniekus uz pasākumu
nākt ar vēja zvaniem, tos pēc pasākuma atdosim īpašniekam),
tautas namā būs apskatāma izstāde «Kārķu segu un lakatu stāsti».
No pulksten 12.00 Dabas bodītē
iespēja iegādāties ekoloģisku un
gardu vietējo produkciju. Pulksten 13.00 kopīgs mielasts un atpūta ar alpīnisma un u.c. atraktīvām aktivitātēm. Pulksten 14.00
notiks 6.starptautiskās koka
auto sacensības. Pasākumu vadīs
TV šovu un raidījumu vadītājs
Armands Simsons. Labu omu
pasākuma laikā uzturēs un vakarā tautas namā ballē (ja būs piemēroti laika apstākļi, tad zaļumballē) spēlēs grupa «Lauku muzikanti».
Ja labi pacenšas, tad vēl var
paspēt izgatavot koka auto, lai
piedalītos sacensībās un vēja
zvanus, lai piedalītos izstādē. To
visu var darīt individuāli vai arī
kopā ar draugiem un ģimeni. Šo
sacensību rekorda uzrādītājiem
balvā EP deputāta Arta Pabrika
dāvāts brauciens uz Briseli. Katras klases pirmo trīs vietu ieguvējiem – sponsoru īpaši sarūpētas
balvas.
Būsiet patiesi gaidīti Kārķos!
Sīkāka informācija: Pēteris
Pētersons – mob.t. 26280656, Sandra Pilskalne – mob.t. 26068289 . z
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Kārķos turpmāk par pavasari
vēstīs ne tikai pulksteņi,
bet arī sniegpulkstenīši

22.

aprīlī Kārķos uz Lielo
sniegpulkstenīšu stādīšanas talku bija pulcējušies vairāk
nekā pussimts pagasta iedzīvotāju,
lai padarītu apkārtni skaistāku un
ziedošāku. Pasākuma laikā tika stādītas ne tikai sniegpulkstenītes, bet
arī sniedzītes, krokusi, vēlziedes un
vēl vairākas citas sīpolpuķes, kas piemērotas augšanai zālienos. Lai darbi
labi veiktos, lieti noderēja kvalitatīvi darba instrumenti – lāpstas, dakšas,
grābekļi, ko pirms darba saņēma 10 pagasta ģimenes, kuras iesaistījušās
Borisa un Ināras Teterevu fonda, atbalstīta projekta «Labais vairo labo»
realizācijā.
Paldies visiem par atsaucību – gan tiem, kuri piedalījās talkā, gan tiem,
kuri dalījās ar saviem puķu stādiem!
Kārķu pagasta pārvalde un biedrība «Ugunspuķe»

Projektā «Labais vairo labo» ietvaros 10 Kārķu pagasta ģimenes saņem
dāvinājumā dārza dakšas, lāpstas un grābekļus.

Ar labiem dārzu instrumentiem prieks darbu darīt – Lielajā talkā sakopta
tiek arī karšu paviljona apkārtne, pie kuras nākamajā gadā uzplauks kopīgi stādītie sniegpulkstenīši un sniedzītes.

Kārķēnieši pirms Lielās talkas apņēmības pilni padarīt pagastu vēl sakoptāku un ziedošāku.
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Aicina piedalīties Latvijas un Igaunijas
šaušanas sacensībās jauniešiem
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada
domes, Sabiedrisko attiecību speciāliste

25.

maijā plkst. 13.00 Valkas pilsētas stadiona šautuvē (Rīgas iela 41) norisināsies atklātās Latvijas un Igaunijas šaušanas sacensības jauniešiem no pneimatiskajiem ieročiem – «Valgas šaušanas sporta kluba kauss
2017». Sacensību mērķis ir popularizēt šaušanas
sporta veidu bērnu un jauniešu vidū, veicināt sadarbību ar Valgas, Smiltenes, Strenču un citiem
šāvējiem, kā arī noskaidrot labākos šāvējus.
Sacensības notiek sekojošās vecuma grupās:
1.grupa: jaunieši un jaunietes (2007. dz.g. –
2003. dz.g.);
2.grupa: jaunieši un jaunietes (2004. dz.g. –
2002. dz.g.);
3.grupa: jaunieši un jaunietes (2001. dz.g. –
1997. dz.g.);
Sacensību vingrinājumi:
• jauniešiem un jaunietēm vingrinājumi PŠ – 20
(sēdus, atbalsts no rokas);
• jauniešiem un jaunietēm PŠ pa 5 krītošajiem
mērķiem uz laiku (individuāli).
Sacensību godalgoto vietu ieguvējus katrā vingrinājumā un katrā grupā apbalvo ar kausiem
Vairāk informācijas: Dzintars Stočka, šautuves
un medaļām.
instruktors,
sacensību tiesnesis (tel. nr.
Pieteikšanās sacensību vietā 25.maijā no plkst.
26346999)
13.00 līdz 16.00.
Nolikums: www.valka.lv sadaļā «Sports», «ReSacensības organizē Valkas novada BJSS un
zultāti
un Nolikumi». z
Valgas šaušanas sporta klubs.

Uzņēmēji aicināti palīdzēt Valkas novada skolēniem
tikt pie unikāla dizaina dienasgrāmatām
Teksts: Mārīte Bluka, LiepUZIP pārstāve Foto: Roberts Klēpis

V

eicināt skolēnos
radošo domāšanu, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas
tēlu – ar šādu mērķi gan
Valkas, gan citos Latvijas novados šobrīd tiek
īstenots projekts «Dienasgrāmata 2017». Kā
skolēni šo savas skolas
tēlu veido? Izglītības
iestādes, kuras piedalās
šajā projektā, sadarbojoties ar saviem skolēniem, kopīgi veido individuāla dizaina un
satura dienasgrāmatas.
Tas nozīmē, ka dienasgrāmatu izskatu ļoti
lielā mērā ietekmē un
nosaka katras skolas
skolēnu radošās idejas,
kas visbiežāk izpaužas
dažnedažādos krāšņos
zīmējumos.
Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām Latvijas skolām, kas piedalās šajā projektā, šīs
unikālās dienasgrāmatas tiek izgatavotas
par samazinātām izmaksām. Un par to, savukārt, vislielākais paldies sakāms katra
novada uzņēmējiem, kas šo ideju atbalsta,
sniedzot arī savu artavu to tapšanā. No Valkas novada skolām savu dalību šai projektā
šobrīd jau ir apstiprinājusi Vijciema pamatskola. Tāpēc veiksmīgai dienasgrāmatu izgatavošanas procesa norisei aicināti pievienoties Valkas novada uzņēmēji, kas labprāt
vēlētos palīdzēt konkrētās skolas skolēniem
tikt pie pašu veidota dizaina unikālām dienasgrāmatām.
Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu projekts
visā Latvijā veiksmīgi noris jau trešo gadu
pēc kārtas. Un – gan skolu, gan arī uzņēmēju
interese – par to arvien pieaug! Jautāsiet –
kāpēc tā? Jo papildus skolēnu radošās domāšanas veicināšanai šis projekts nozīmē arī
dienasgrāmatu drukātās versijas saglabāša-

26.maijā Valkā iedzīvotājus
konsultēs asinsvadu
ķirurgs Jānis Rozentāls

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada Sabiedrības
veselības organizatore

K

ā jau iepriekš rakstīts, biedrība «Atbalsts Valkai»
sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanā Krusta
Valkas komiteja» šogad turpina labdarības akciju «Latvijā vadošie ārsti laukos». Akcijas ietvaros, 26.maijā,
Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas Veselības istabā, Semināra ielā 23, iedzīvotājus atkal konsultēs
viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls. Pierakstīties uz konsultāciju var, zvanot
pa telefonu 28644365. Vietu skaits rindā ierobežots.
Akcijas noteikumi nav mainīti. Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, visi ieinteresētie pacienti konsultācijas
dienā tiks lūgti veikt mērķziedojumu 12 eiro apmērā. z

Ziedojumu akcija
ergonomiskas funkcionālas
gultas iegādei noslēgusies

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada Sabiedrības
veselības organizatore

Pagājušā gada Ziemassvētku labdarības tirgū aizsākās akcija ziedojumu vākšanai ergonomiskai funkcionālai gultai, kas nepieciešama Valkas novada sociālās
aprūpes nama iemītniekiem. Turpinot Ziemassvētkos
aizsākto akciju, šī gada janvārī Valkas novada dome izvietoja ziedojumu kastes administrācijas ēkā Beverīnas
ielā 3 un Valkas pilsētas kultūras namā, bet šī gada februārī – Super Alko veikalā, Raiņa ielā 3b un Alko 1000
veikalā, Rūjienas ielā 31, Valkā, tādējādi cerot sasniegt
akcijas cēlo mērķi.
Nu akcija ar skaistu Valkas novada pašdarbnieku
labdarības koncertu 22.aprīlī ir noslēgusies un mēs varam apskatīties uz saziedoto:
• Ziemassvētku labdarības tirgus izsolē savākta nauda
204,64 eiro;
• Valkas novada ēkā Beverīnas ielā 3 un Valkas pilsētas
kultūras namā izvietotajās kastēs akcijas laikā ieripojuši
136,28 eiro, t.sk. 89,14 eiro laika posmā no 16.03.2017. līdz
22.04.2017.
• Super Alko veikalā, Raiņa ielā 3b ziedotāji saziedojuši 6,43 eiro;
• Alko 1000 veikala, kas atrodas Rūjienas ielā 31, apmeklētāji ziedojuši 20,46 eiro.
Kopā akcijas laikā esam saziedojuši 367,81 eiro, kas
diemžēl nav pietiekami, lai iegādātos jaunu ergonomisko funkcionālo gultu, tādēļ Valkas novada Sociālais aprūpes nams meklēs risinājumus, kā iemītniekiem tikt
pie funkcionālajām gultām. Tomēr saziedotā nauda, kas
izmantojama tikai un vienīgi konkrētajam akcijas mērķim, būs labs atspaids, lai šo jautājumu šogad kaut daļēji atrisinātu.
Paldies visiem ziedotājiem, kas nepalika vienaldzīgi
un ziedoja. Paldies arī visiem labdarības koncerta dalībniekiem un akcijas rīkotājiem. Tikai kopā un tikai ar labiem darbiem mēs varam šo pasauli veidot labāku. z

Vēstures ekspozīcija
«Valkas slimnīca laika griežos»

nu mācību procesa ietvaros. Nevienam nav
noslēpums, ka mūsdienās daudzas skolas
savu ierobežoto finanšu dēļ no drukātajām
dienasgrāmatām pāriet uz elektroniskajām
dienasgrāmatām, piemēram, e-klasi. Taču
tādējādi skolēnam izpaliek viņa pirmais
taustāmais dokuments – drukātā dienasgrāmata. Un šis dokuments taču ir svarīgs! Tajā
pats skolēns var sarakstīt visus uzdotos mājas darbus, kā arī skolotāji – nodot kādu nozīmīgu informāciju vecākiem, kas dažādu
apstākļu dēļ, iespējams, nevar izmantot eklasi. Pie tam – drukātā dienasgrāmata iemāca skolēnam rūpes un atbildību, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē, rīkojoties ar citiem dokumentiem.
Lai atbalstītu Vijciema pamatskolu projektā «Dienasgrāmata 2017», Valkas novada
uzņēmēji laipni aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem – sabiedriskā labuma organizāciju «Liepājas Universitātes Zinātnes un
inovāciju parks», sūtot vēstules e-pastā:
info@liepuzip.lv vai sazinoties pa tālr.:
20004399. z

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada Sabiedrības
veselības organizatore

V

ēstures ekspozīcijā Valkas poliklīnikas bijušajās
sterilizācijas telpās Rūjienas ielā 3 hronoloģiski
atainoti notikumi, kas bijuši svarīgi Valkas slimnīcai un
valcēniešiem.
Informāciju un fotoattēlus uz planšetēm papildina
eksponāti – dažādas medicīnas ierīces un instrumenti, un citas interesantas vēstures liecības. Izmantots arī
Valkas novadpētniecības muzeja krājums, kā arī bijušo
darbinieku fotoattēli.
Vēstures ekspozīcija «Valkas slimnīca laika griežos» atvērta no 7.aprīļa, apskatāma darba dienās, iepriekš piesakoties.
Individuāli ekspozīju var apskatīt, iepriekš piesakoties pie Valkas poliklīnikas virsmāsas Dināras Auniņas
darba dienās plkst. 8.00 – 14.00 pa tālr. 22317243.
Grupām apmeklējums gida vadībā iepriekš jāpiesaka:
Valkas novadpētniecības muzejā:
Tālr.: 64722198 vai e-pasts: muzejs@valka.lv
Valkas novada Tūrisma informācijas birojā:
Tālr.: 64725522 vai e-pasts: tib@valka.lv
Veidotāji cer, ka ekspozīcija «Valkas slimnīca laika griežos» radīs interesi gan lielos, gan mazos
apmeklētājos!z

Izglītībā
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Iepazīstam Horvātiju

Teksts: Kristaps Āboliņš, Projekta apmaiņas vizītes dalībnieks
Foto: no personīgā arhīva

N

o 19. līdz 24.martam, Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas skolēni – Rēzija Ķīkule, Signe
Adiene, Zanda Esmeralda Markova, Kristaps
Āboliņš un Agnis Adienis – un skolotājas – Ingrīda Hedemarka, Dace Langenfelde un Gita Avote
– projekta «Mācību platforma: Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana» ietvaros pavadīja laiku siltajā un pavasarīgajā Horvātijā, kur notika partnervalstu skolotāju un skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas vizīte. Projektā
piedalījās grupas no Latvijas, Horvātijas, Rumānijas, Turcijas un Spānijas. Visas dienas uzturējāmies Horvātijas pilsētā Slavonski Brod.
Ceļš bija tāls un nogurdinošs, ieradāmies ļoti
vēlu vakarā, bet bija patīkami, jo mūs sagaidīja
ģimenes, kurās mēs, skolēni, dzīvojām vizītes laikā. Skolotājas apmetās viesnīcā.
Mūs patīkami pārsteidza ziedošie magnoliju
koki, atraitnītes, narcises un tulpes, visu nedēļu
bija saulains laiks un gaisa temperatūra no +24
līdz +27 grādiem.
Iepazinām pilsētas Srednaja Skola Matije Antuna
Reljkovica skolu, bet, lai iepazītu pilsētu, kurā desmit reizes vairāk iedzīvotāju kā Valkā, sadalījāmies multikulturālās grupās, kas deva iespēju
uzsākt savstarpēju komunikāciju un dalībniekiem
iepazīt vienam otru. Prakstiski darbojāmies dažādās ar uzņēmējdarbību saistītās aktivitātēs un
darbnīcās - augu mikropavairošanu, vannas sāls
gatavošanu, stādu piķēšanu, koka rokassprādžu
gatavošanu, darbu ar dzīvniekiem, kā arī citas lietas. Visatbildīgākā un arī vislabākā bija diena, kad
vajadzēja prezentēt savu izstrādāto biznesa plāna
konceptu. Personīgi man pat izdevās pārdot savu
produktu – koka pulksteni Latvijas kartes formā,
kādam turku jauneklim.
Skolotāji diskutēja par to, kā veidot mācību materiālu par tirgus izpēti, veica izvērtējumu līdz
šim paveiktajam projektā.
Latviešu un turku skolēni bija sagatavojuši materiālu simulācijas spēlēm par ekonomikas tēmu.
Dienu vakarpusē bija daudz brīva laika, un skolēni to pavadīja visi kopā. Šādi mēs ieguvām
daudz draugu četrās dažādās valstīs. Ļoti patika

atvadu ballīte vienā no pilsētas centrālā laukuma kafejnīcām, kura ļoti
satuvināja projekta dalībniekus.
Apmeklējām un
iepazinām dažādus veiksmīgus
uzņēmumus gan
pilsētā, gan ārpus
tās. Industriālajā
Parkā Nova Gradiška
Atlantic
Group kompānijā
redzējām, kā ražo
proteīnu batoniņus enerģijai. Tā
darbojas jau aptuveni 3 gadus un ir
Vācijas kompānijas meitas uzņēmums. Horvātijas
kompānija proteīna batoniņus ražo daudz un ar
dažādām garšām, aptuveni 30 – 50. Ražo arī speciāliem pasūtījumiem. Batoniņi tiek transportēti uz
dažādām valstīm, kā piemēram, uz Spāniju, Austriju, Turciju un citur, bet galvenokārt, lielākais tirgus ir Vācijā. Latvijā tos nevar iegādāties.
Viesojāmies arī uzņēmumā TDA Brod, kas ar
modernāko tehniku veic dažādu priekšmetu un
materiālu (koka, stikla, papīra, plastmasas u.c.)
apdruku. Mūsu acu priekšā tika apdrukātas pildspalvas ar šī uzņēmuma logo, kuras mēs saņēmām dāvanā.
Apmeklējām kompānijas Duro Dakovič rūpnīcu,
kurā izgatavo militāro tehniku un vilcienu vagonus dažādu vielu (degvielas, gāzes u.c.) pārvadāšanai. Kopā ar kompānijas direktoru izstaigājām
visus ražošanas cehus un vērojām ražošanas procesu.
Skolotāji apmeklēja Darko Griviča uzņēmumu,
kur notiek granulu ražošana no salmiem un lucernas – dzīvnieku pārtikai, pakaišiem un apkurei.
Iepazināmies ar privātā mērniecības un projektē-

šanas uzņēmuma GEOPLAN darbību. Viņi plāno,
projektē ēkas, zīmē ainavas, izstrādā navigācijas
maršrutus.
Aplūkojām Slavonski Brod tūrisma objektus –
cietoksni, pilsētas centrālo laukumu, klosteri, dabīgo robežu ar Bosniju-Hercogovinu – upi «Savu».
Ļoti interesanti bija klausīties kāda veca vīra stāstījumu, kurš rūpējas par diviem stārķiem – Klepetana un Malenas mīlestību. Tas ir stāsts par ilgām,
gaidīšanu un kā pārvarēt grūtāko šķērsli jebkurās
attiecībās – attālumu.
Eko-etno ciematā Stara Kapela, kas atrodas Požega kalna nogāzē, izveidots 1275.gadā, redzējām
skaistas dabas ainavas, baudījām viņu tradicionālo mūziku, horvātu virtuvi, iepazinām senās horvātu tradīcijas, kuras tiek saglabātas gadsimtiem
ilgi. Uzkāpām arī nelielā nogāzē. Ciematā nav
mobilā signāla, jo atrodas starp kalna nogāzēm.
Dzīvojot ģimenēs, uzzinājām par horvātu tradīcijām, sadzīvi.
Man šī patiešām ir vārdos neaprakstāma pieredze. Apmaiņas vizītes laikā iepazinu ļoti daudz
jaunu cilvēku, viņu kultūru, tradīcijas, kā arī visi
ļoti pilnveidojām savas angļu valodas pielietošanas prasmes. z

J.Cimzes Mūzikas skola saka paldies
iepriekšējam mācību gadam

Teksts: Līga Veinberga, J. Cimzes
Mūzikas skolas direktore Foto: L.Vorpe

Nobeigumam tuvojas kārtējais mācību gads. Aiz muguras šajā gadā sasniegtais un paveiktais, priekšā vēl tikai klašu pārcelšanas pārbaudījumi,
bet 11 skolas beidzējiem visnopietnākais posms – noslēguma eksāmeni un
izlaidums.
2016./2017. mācību gads iezīmējies
ar skaisti nosvinēto skolas 70 gadu jubileju, pēc kuras vēl ilgi atradāmies
emocionāli piesātināti pozitīvām izjūtām. Paralēli mācību darbam skolā notikuši vairāki neikdienišķi pasākumi,
kas mudinājuši bērnus un vecākus būt
redzīgākiem, dzirdīgākiem un atvērt
savu sirdi mākslas pasaulei. Īpašs notikums bija pēc ilgāka laika skolas
koncertzālē izskanējušais profesionālu mākslinieču «Latvian sound quartet» koncerts ar nosaukumu «Vīnes
galma meistardarbi», kurā mūzikas
un laikmeta tēlu papildināja skatuves
iekārtojums, vēdekļi, tērpi, parūkas
un sarunas.
Uz noderīgu sarunu ar vecākiem
par mūzikas mācīšanās īpatnībām un
iespējamiem ieguvumiem aicinājām
pieredzes bagātas psiholoģes, sarunu
veidojām atsevišķi latviešu un krievvalodīgo auditorijai. Pasākums noritēja interesanti un aizraujoši, vienīgi žēl,

ka viena daļa vecāku šo iespēju neizmantoja.
Lai bērnus ieinteresētu notiekošajā
mūzikas pasaulē, organizējām braucienu uz koncertizrādi Valmierā «Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi» ar Rīgas
mākslinieku piedalīšanos. Kā balvu
sekmīgākajiem skolēniem dāvinājām
iespēju Rīgā, Lielajā Ģildē vērot Nacionālā Simfoniskā Orķestra kinokoncerta ģenerālmēģinājumu un apmeklējām
izstādes Rīgas Biržas namā.
Ar labiem panākumiem esam piedalījušies vairākos konkursos un koncertos ārpus Valkas, bet izcilākie sasniegumi ir pedagoģes Nadeždas Taņicinas klavieru klases audzēknei Elvīrai Umaņec, kura lielā konkurencē
izcīnīja dalību mūzikas skolu Klavieru klases Valsts konkursa Finālā Rīgā
un pedagoģei Liesmai Freibergai, kuras audzēknes Angelika Kobzar, Avigeja Kobzar un Evelīna Miņakova I
Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas ansambļu konkursā
«Rīgas stīgas 2017» savā grupā ieguva
1.vietu.
Marta sākumā piedalījāmies skolotāju konferencē «Mūzikas attīstības
specifika Baltijas valstīs» Radvilišķu
mūzikas skolā Lietuvā, kurā Valkas
direktore uzstājās ar referātu «Mūzikas apmācību raksturojošie faktori
Latvijas lauku reģionā», savukārt sko-

las audzēkņi piedalījās instrumentālo
ansambļu festivālā.
Turpinot tradīciju, 26. un 27.aprīlī izskanējušas jau 38.Cimzes mūzikas
dienas, kurās divas dienas mūzika mijās ar jaunu teorētisko zināšanu uzkrāšanu: semināru ar tēmu «Jaunāko
pusaudžu mūzikas mācību motivācijas veicināšana. Psihosociālo faktoru
loma skolotāja pašvērtējumā» noklausījās plašs mūzikas skolu skolotāju
loks no visas Vidzemes, savukārt

«Starptautiskajā atklātajā instrumentālo duetu festivālā» savu prasmi rādīja 30 Igaunijas un Latvijas dueti.
Pavasarī kā ierasts, atvadāmies, pasākām paldies iepriekšējam mācību
gadam un jau auklējam idejas un kaldinām plānus nākošajam. Esam aicinājuši ekskursijā pa skolu un snieguši
īsu koncertiņu bērnudārzu bērniem,
rādījuši savu māku arī viņu vecākiem
– tātad esam gatavi jaunu mūzikas
draugu uzņemšanai skolā! z
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Aicina uz modes šovu
«Pilnīgs Pavasaris»

Valkā viesosies «Citādās
vēstures» autors Māris Linde

Teksts: Līga Rozīte, Valkas novada
Centrālās bibliotēkas Lasītāju
apkalpošanas nodaļas vadītāja

19.

maijā plkst. 17.00 Valkas
bibliotēka aicina uz grāmatas «Baltijas sacelšanās. Impēriju
lāsts» atvēršanu. Viens no tās autoriem – novadpētnieks Ojārs Ozoliņš
(1929. – 2014.) Valkā dzīvojis skolas
gados. Otrs autors ir Māris Linde, ar
viņu varēs tikties pasākumā.
Vēstures izzinātājs Māris Linde
līdz šim Valkas pusē mazāk pazīstams. Tāpēc piedāvājam nelielu
ieskatu viņa darbības lauciņā.
Māris Linde dzimis Kurzemes
mazpilsētiņā Aizputē laikā, kad
pamalē dunēja kauja par Kurzemes
cietoksni, bet pa logu varēja redzēt
lielgabalu, kurš sargāja Akmens
tiltu. Viņa vecākiem Rīgā čekisti atnāca pakaļ jau pirmajā izvešanā,
taču mātei izdevās pārliecināt, ka
viņu meklētais cilvēks ar kroplīgi
izrunāto vārdu dzīvo augstāk, un
kamēr viņi kāpa uz piekto stāvu,
izmuka ar to, kas mugurā, paķērusi
padusē nesen dzimušo brālīti...
Tas viss saglabājās ģimenes atmiņās un kopā ar blakus ļaužu
pārdzīvoto izveidoja viņa sapratni
par notiekošo, radīja pārliecību, ka
pastāv divas pasaules – viena tā, kura kādreiz ir bijusi un otra – kura
valda visapkārt.
Tas arī noteica patiesības meklējumus, kas vēstures izpētes veidā
pamazām krājās, lai, pienākot iespējai, pārtaptu «Citādās vēstures»
15 sējumos. Patiesībā tie ir pamats

mūsdienīgas Latvijas vēstures uzrakstīšanai.
«Aplūkojot kādu vēsturisku notikumu, mums ir jāuzdod sev
jautājumi. Kāpēc tas notika? Kā tas
notika? Kā tas varēja notikt? Vēsture
ir saistoša, bet ļoti bīstama zinātne.
Tā ļauj veidot cilvēku prātus vai nu
radot patriotismu, vai svešām interesēm kalpojošu mankurtu baru,
ar ko viegli manipulēt, kas it sevišķi
spilgti parādās mūsdienās,» raksta
Māris Linde. Viņa vēlme ir izveidot
neatkarīgu vēstījumu par notikumiem baltu pagātnē, nomainot līdz šim
valdījušo svešo vēstures skolu un pat
pasūtījuma vēstures maldus pret
nepārveidotajā vēsturē balstītu nācijas
vēsturisko apziņu.
Par Ojāru Ozoliņu Māris Linde teicis: «Viņa atmiņas ir spilgta liecība
par notikumiem, kuri citādi tiktu
aizmirsti.» Abi iepazinušies, darbojoties atjaunotās Latvijas Aizsargu
organizācijā. Ozoliņš, būdams jau
sirmā vecumā, uzticējis savas atmiņas
Mārim Lindem. «Baltijas sacelšanās»
ir stāsts par pretošanās kustību Otrā
pasaules kara gados, nozīmīgi notikumi risinājušies arī Valkā. Par to var
lasīt grāmatā.
Par jauno izdevumu Māris Linde
raksta: «Šis notikums ir viens no
maniem «lielajiem brīžiem» – balva
par paveikto darbu. No grāmatu
rakstīšanas un izdošanas neiegūstu
ne centu, ļaužu uzticēšanās un interese, kuru es piedzīvoju pat no
pilnīgi svešiem cilvēkiem, ir mana
samaksa.» z

«Spriņģi» aicina uz sadancošanās
pasākumu «Spriņģu piecgades sprints»

S

estdien, 13.maijā plkst. 19.00
Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža» Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs «Spriņģi» aicina uz sadejošanās pasākumu
– 5 gadu jubilejas koncertu «Spriņģu
piecgades sprints». Skatītājus ar savām dejām iepriecinās paši jubilāri
un Valkas novada pašdarbnieki no

Vijciema, Zvārtavas, Kārķiem, Ērģemes, Valkas pagasta un Valkas pilsētas, kā arī skatītājus iepriecinās
pirmsskolas vecuma mazie dejotāji.
Pasākumā jo īpaši gaidīsim VPDK
«Spriņģi» kolektīva bijušos dejotājus.
Laipni aicināts ikviens interesents!
Pēc koncerta paredzēta balle.
VPDK «Spriņģi» kolektīvs

Teksts: Kristīne Valtiņa

13.

maijā plkst. 20.00 Valkas
Mākslas skolā notiks vēl
nebijis pasākums - modes šovs «Pilnīgs Pavasaris».
Pasākumā būs iespēja aplūkot 10
pavasara iedvesmotus tērpus un

klausīties burvīgās Keitijas Ontensones muzikālos mirkļus.
Pasākums norisināsies Valkas
Mākslas skolas 1.stāvā, modes šovam
neierastā iekārtojumā.
Aicināti visi interesenti!
Ieeja pasākumā – brīva. z

Valkā atvērs valcēnietim,
grāmatniekam, mecenātam Jānim
Rauskam veltītu izdevumu

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas
novada domes, Sabiedrisko
attiecību speciāliste

4.

maijā plkst. 13.00 Valkas novadpētniecības muzejā notiks
Baltā galdauta svētki, kuri veltīti valcēnietim, grāmatniekam un mecenātam Jānim Rauskam.

Pie lielā saimes galda tiks arī atvērta Aivara Ikšeļa grāmata «Valkas
dižozols latviešu grāmatniecībā.»
Šajā izdevumā ir stāsts par vienu
no mūsu pilsētas iedzīvotāja, Jāņa
Rauskas, nenovērtējamo ieguldījumu
kultūrizglītībā.
Grāmata iecerēta plašam interesentu lokam. z

Muzeju naktij tuvojoties!
Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas
novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe
maijā notiks starptautiskā akcija Muzeju nakts. Aktivitātes sāksies plkst.
19.00 un noslēgsies
21.maijā plkst. 01.00.
Šī gada tēma Latvijā
ir «Laika rats»: «Laiks ātrāki steidzas
kā vagona rats...» (E.Veidenbaums).
Valkas novadpētniecības muzejs
savai Muzeju nakts programmai devis nosaukumu «Laikmeta vērtības».
Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt
izstādi par Valkas novada sporta vēsturi. Izstādē akcentēti novadnieku
sportiskie sasniegumi dažāda mēroga
sacensībās laika posmā no 20.gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām.
Turnas tautas nama dramatiskais
kolektīvs priecēs apmeklētājus ar teātra uzvedumu «Zaķu nedienas Vasaras
svētkos».
Tiks demonstrēta 2016.gadā tapusī
dokumentālā filma «To atceras tikai
vilcieni» (režisors Jānis Putniņš). Filma veidota no Rīgas kinostudijas spēlfilmu fragmentiem, kuros vienojošais
elements ir vilciens. Filma «To atceras
tikai vilcieni» tika izvirzīta Latvijas

20.

Televīzijas un Latvijas Radio balvai
«Kilograms kultūras 2016» ziemas
balsojumā kā viens no 2016. gada pēdējā ceturkšņa spilgtākajiem notikumiem kultūras dzīvē.
Arī šogad sadarbībā ar Valgas muzeju (Igaunija) tiek organizēts konkurss, kurā apmeklētājiem būs jāmeklē dažādas laikmeta vērtības. Konkursa noslēgumā, labākie tiks apbalvoti.
Muzeju nakts laikā varēs arī radoši
izpausties darbnīcās, kuras vadīs Valkas mākslas skola, Daina Krastiņa un
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ekoskola.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
Ekopadomes skolēni vadīs divas radošās darbnīcas – krūzīšu paliktnīšu izgatavošanu no veciem glancētiem
žurnāliem un audīs «Laika segu» no
T-krekliem. Tāpat būs iespēja piedalīties spēlē «Jogurta dzīves cikls» un
noskatīties pamācošas īsfilmas, kurās
tiks attēlots, kādas sekas uz vidi nākotnē atstāj tas, kā mēs dzīvojam pašlaik.
Muzeja nakts pasākumi notiek bez
ieejas maksas.
Akcijas Muzeju nakts programma
un aktivitāšu norises laiki tiks precizēti. Sekojiet aktuālai informācijai
muzeja mājaslapā muzejs.valka.lv! z
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Valk as novada
Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.03.2017.
līdz 15.04.2017. reģistrēti
7 bērni: 4 meitenītes –

Sveicam
JUBILĀRUS!

Marija, Māra, Estere, Mila
un 3 zēni – Kristers, Artūrs
un Kristers.
Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas pilsēta

Skaidrīte Ozola 02.05., Mihails Fanta
03.05., Olga Janele 05.05., Olga Januškeviča 05.05., Agris Silavs 05.05.,
Austra Lazdiņa 07.05., Ausma Blūma
07.05., Meta Cehāne 07.05., Anatolijs
Borisovs 08.05., Aina Brīdaka 08.05.,
Andris Vējiņš 09.05., Nina Ohotnikova 09.05., Valdis Tīrums 10.05., Jānis
Piekalns 11.05., Staņislavs Tesļa
12.05., Ira Fiļipova 12.05., Maruta
Dokāne 13.05., Alla Fedjukova 13.05.,
Olga Vagale 14.05., Ramona Engere
15.05., Dzidra Šķetre 15.05., Genadijs
Boicovs 15.05., Anatolijs Mihailovs
16.05., Aldis Rozīts 17.05., Guno Pihelgass 17.05., Māris Grišjānis 18.05.,
Eiženija Jaunžeikare 19.05., Romans
Valtiņš 19.05., Līga Pūce – Auniņa
19.05., Dzintars Vēveris 20.05., Detja
Galgāne 21.05., Dainis Saulītis 21.05.,
Valdis Jukums 22.05., Jevgonija Belozerceva 22.05., Andrejs Dementjevs
22.05., Sandra Kažociņa 23.05., Edīte
Zilbere 24.05., Ludmila Koļčenko
24.05., Vera Gaiduka 24.05., Anna
Brante 25.05., Anita Elziņa 25.05.,
Olga Tanigina 26.05., Agris Dimiņš
26.05., Guntis Pundurs 26.05., Vilis
Polis 27.05., Rihards Stepiņš 28.05.,
Agita Birkava 28.05., Ludmila Dubrovina 28.05., Skaidrīte Siliņa 29.05.,
Skaidrīte Pihelgase 30.05., Aira Kalniņa 30.05., Mihails Orlovs 31.05.,
Staņislavs Zarembo 31.05., Edvīns
Rehtšprehers 31.05.

Ērģemes pagasts

Arvīds Āboliņš 09.05., Ivars Mednis
16.05., Jānis Ogsts 19.05.
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Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā

no 16.03.2017. līdz 15.04.2017. reģistrēti 11 mirušie:

Eglītis Ēriks (1940.), Jansone Olga (1940.), Jākobsone Marga (1933.), Kotovs Viktors (1986.), Lapiņš Vilnis (1940.), Luguzs Feliks (1951.), Meļķis Ivars (1951.), Ozoliņa Skaidrīte
(1922.), Ozoliņš Andrejs (1941.), Siliņš Leons (1952.), Valtiņš Dainis (1951.).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

Valkas novada dome

Medicīniskā
komisija maijā

Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

M

edicīniskā komisija – beidzamā
pirms pārtraukuma vasarā! Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā
strādās piektdien, 12.maijā, no plkst. 9.00 līdz
12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs (acu ārsts), otolaringologs (ausu-kakladeguna ārsts), narkologs
un arodslimību ārsts.

Varēs veikt elektrokardiogrammas un rentgena izmeklējumus, kā arī
nodot analīzes.
Klientu ērtībām komisijas laikā būs iespējams izdarīt arī audiometrijas un spirogrāfijas
izmeklējumus.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā,
tālr. 64722307. z

Izbraukuma
speciālisti maijā

Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

I

zbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā trešdien, 17.maijā, pacientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs, endokrinoloģe
Baiba Jēgere un fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Gaiķe.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā,
tālr. 64722307. z

Kārķu pagasts

Aivars Ceriņš 13.05., Romāns Kuratņiks 15.05., Maiga Mežule 14.05., Jānis Sproģis 27.05., Līga Židava 18.05.

Valkas pagasts

Dagnija Kalniņa 05.05., Daina Kļaviņa 05.05., Atis Empelis 11.05., Aleksandrs Ivanovs 11.05., Jānis Kalniņš
13.05., Zigfrīds Krolis 14.05., Jurijs
Britanovs 15.05., Raimonds Konstants 15.05., Gunārs Tannenbergs
24.05., Aigars Gulbis 28.05., Ņina
Ivanova 31.05.

Vijciema pagasts

Uldis Rozītis 03.05., Aivars Briedis
11.05., Rita Zvirbule 17.05., Brigita
Brūzīte 18.05.

Zvārtavas pagasts

Aira Grišjāne 02.05., Jānis Zālītis
13.05., Pēteris Karlsons 15.05., Ilga
Rožeka 22.05., Inita Zvirbule 22.05.,
Andrejs Freimanis 27.05.

Valkas novada dome

(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002
e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Iespiests tipogrāfijā

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

Valkas novadā
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alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 4.maijā plkst. 15.00 Lugažu
laukumā Tautas deju kolektīvu
sadancis «Kopā būt».
• 12.maijā plkst. 10.00 Valkas,
Smiltenes un Strenču novada
Grāmatu svētki. Ieeja – brīva.
• 14.maijā plkst. 14.00 Maija
ziedēšanas svētki.
• 16.maijā plkst. 10.30 filmu
studijas «Animācijas brigāde»
animācijas filmu programma,
tikšanās ar studijas māksliniekiem, rekvizītu izstāde. Ieeja –
0,30 eiro.

Valkas
novadpētniecības
muzejā

• 4.maijā plkst. 13.00 «Baltā galdauta svētki» veltīti valcēnietim
Jānim Rauskam (1873. – 1967.) –
grāmatrūpniekam, tirgotājam,
mecenātam, sabiedriskajam darbiniekam.
• Līdz 13.maijam ir apskatāma
Valkas novada mākslinieku darbu izstāde «Mana Latvija».
• Darba laiks
1.Maija un LR Neatkarības atjaunošanas svētkos:
01.05.2017.
slēgts
02.05.2017
plkst. 10.00 – 17.00
03.05.2017.
plkst. 10.00 – 16.00
04.05.2017. plkst. 10.00 – 16.00
Ieeja bez maksas.
05.05.2017.
slēgts
06.05.2017.
plkst. 10.00 – 16.00
• 18.maijā – Starptautiskajā muzeju dienā – ieeja bez maksas.
• No 15. maija pāriet uz vasaras
sezonas darba laiku:
15.maijs – 1.oktobris
Otrdiena – piektdiena: plkst.
11.00 – 18.00
Sestdiena, svētdiena: plkst. 10.00
– 16.00.

ValCenkastrānolavjaādbiba liotēkā

Novadpētniecības stendā:

• Līdz 15.maijam – izstāde «Pēters Brūveris. Dzeja no Valkas
burtniecības un citi darbi».
• No 16.maija līdz 8.jūnijam
– izstāde «Latvijas Valka»: veltījumi pilsētai dzejā un prozā.

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:

• No 3. līdz 30.maijam – izstāde
«Starp patiesību un izdomu»:
fantastikas žanra literatūra.
• No 5.maija līdz 30.jūnijam
– izstāde «Eiropas zvaniņi «Sudmaliņu» soļos»: Tijas Bērtiņas
zvaniņu privātkolekcija.
• 12.maijā plkst. 10.00 – Grāmatu svētki sadarbībā ar LNB.

2017.gada 27.aprīlī

Tikšanās ar autoriem Aivaru
Kļavi un Vili Selecki. Darbosies
SIA «Latvijas Grāmata» grāmatu
galds. Noslēgumā dziesminieka
Ērika Loka uzstāšanās. Pasākums
notiks Valkas kultūras namā.
Ieeja brīva.
• 19.maijā plkst. 17.00 – grāmatas «Baltijas sacelšanās. Impēriju lāsts» atvēršana. Tikšanās ar
autoru Māri Lindi.
• No 22. līdz 25.maijam – jauno
grāmatu dienas. Jauno grāmatu
izsniegšana 26.maijā.

Bērnu literatūras nodaļā:

• No 8. līdz 12.maijam –
krustvārdu mīklu risināšanas
konkurss «Satin savu valodiņu».
• 13.maijā plkst. 12.00 –
Valsts valodas diena – mīklu
risināšanas konkursa dalībnieku
sumināšana.
• 20.maijā plkst. 11.00 – 12.00
– Bērnu rīts pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem.

Ē

rģemes pagastā

Turnas tautas namā

• 3.maijā Turnas tautas nams
un Ērģemes bibliotēka aicina uz
Baltā galdauta svētkiem «Mūsu
pagasts - mūsu lepnums». Tiekamies pie Turnas tautas nama
plkst. 9.00, pēc tam plkst. 9.15
apciemojam Z/S Purmaļi saimnieku Vilni Vehi, plkst. 10.00 iepazīstamies ar petanka spēli
sporta klubā «Petanks-Ērģeme»,
plkst. 11.00 «Lejaskukru» saimnieces Rūtas Lūses privātā senlietu muzeja ekspozīcijas apskate. Sīkāka informācija Līga
Kondratjeva, tel. 26204779.

Lugažu muižā

• 3.maijā plkst. 14.00 – «Baltā
galdauta svētki».
• 13.maijā plkst. 19.00 – sadejošanās pasākums «Spriņģu piecgades sprints». Pēc pasākuma
balle ar grupu «Savējie», ieeja –
brīva.
• Līdz 19.maijam ir apskatāma
Valkas novadpētniecības muzeja
un Valgas Muzeja (Igaunija) speciālistu izstāde «Jānis Cimze –
Latvijas un Igaunijas skolmeistaru skolotājs».

Kārķu pagastā

• 4. maijā
plkst. 15.30 – Ekskursija uz Vijciemu;
plkst. 20.00 – Baltā galdauta
svētki par godu muižniecei de
la Barrai, kura pirmā skoloja
Kārķu bērnus, dziedātājas Antas Eņģeles koncerts Veckārķu
mui-žas leduspagrabā.
• 5.maijā plkst. 9.00 - Meža
dienu atklāšana pie Kārķu Dabas
koncertzāles;
plkst. 12.00 – Vēja zvanu un
meistardarbnīcas izgatavoto lietu izstāde; Meža bodīte ar lauku
labumiem pie Kārķu Dabas koncertzāles; izstāde «Kārķu segu
un lakatu stāsti» tautas namā;
plkst. 13.00 – Paveikto darbu
prezentācijas, muzicēs grupa
«Lauku muzikanti». Aktīva
atpūta alpīnista I.Šverna un viņa komandas vadībā – trošu nobrauciens, kāpšanas siena. Loku
šaušana u.c. aktivitātes;

Pie Kārķu Dabas koncertzāles
plkst. 14.00 – 6.starptautiskās
koka auto sacensības pie Kārķu
tautas nama;
plkst. 21.00 – Balle. Spēlē grupa
«Lauku muzikanti» Kārķu
tautas namā. Ieeja EUR 2,00.
• 19.maijā – Kārķu pamatskolas
skolēnu pavasara koncerts vecākiem tautas namā.
• 27.maijā plkst. 19.00 – koncerts
«Ieskandinām vasaru!» Dabas
koncertzālē, ieeja – ziedojums;
Pēc koncerta – zaļumballe, spēlē
grupa «Avantūra», ieeja EUR
2,00.
Izstādes Kārķu pagasta
bibliotēkā aprīlī:
• No 2. līdz 12.maijam – rakstniekam Alfrēdam Dziļumam –
110.
• No 2. līdz 11.maijam – «Izgudriem es uzklāju Savus baltus galdautiņus» 4.maijs – Baltā
galdauta svētki.
• No 12. līdz 26.maijam – Valsts
valodas dienu gaidot... Dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam – 185.
• No 26.maija līdz 9.jūnijam
«Viena no dzejnieču dinastijas...»
Rūtai Skujiņai 110.

V

ijciema pagastā

• 3.maijā plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā – BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI un Eiropas deju grupu festivāls «Vijolīšu valsis».
• 4.maijā – Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, Nacionālais
Kino centrs jau tradicionāli rīko
4.maija Latvijas filmu maratonu,

kurā uz bezmaksas filmu seansiem tiek aicināti skatītāji visā Latvijā.
plkst. 20.00 Vijciema tautas namā 1972.
gada spēlfilma CEPLIS (literārais pirmavots: Pāvila Rozīša romāns «Ceplis»). Režisors Rolands Kalniņš.
• 11.maijā plkst. 18.00 Vijciema tautas namā
– Vijciema pamatskolas kolektīva koncerts
«Dāvanas māmiņām».
• No 23. līdz 31.maijam Vijciema tautas
namā skatāma Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas Muzeja (Igaunija) ceļojošā izstāde «Jānis Cimze – Igaunijas un Latvijas
skolmeistaru skolotājs».
• 26.maijā plkst. 20.00 Vijciema tautas namā
Rūjienas amatierteātra «Vitrāža» izrāde Ž.
Ženē «Kalpones».
• 31.maijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00
Vijciema tautas namā darbojas Vēlēšanu iecirknis.

Z

vārtavas pagastā

• 4.maijā plkst. 14.00 pagasta pārvaldes
zālē – Baltā galdauta svētki. Viesos Juris
Krūze ar muzikālo programmu. Ikviens
laipni aicināts uz jauku pēcpusdienu, līdzi
var ņemt groziņu ar sev tīkamām uzkodām.
• 8.maijā Ozolu pamatskolā – Mātes dienas
koncerts.
• 14.maijā plkst. 10.00 «Luturskolā» - zolīte.
• 19.maijā plkst. 20.00 Mierkalna tautas
namā koncerts «Pavasara krāsās», pēc
koncerta balle kopā ar grupu «Tauriņu
deja».
• 29.maijā plkst. 9.00 Ozolu pamatskolā Sporta diena skolēniem un vecākiem.

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

Par iebraukšanu Jūrmalā sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem

Sociālās integrācijas aģentūra informē, ka no 2017.gada 1.aprīļa ir mainīta
kārtība iebraukšanai Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā.
Iebraukšanas kārtību Jūrmalā no 1.
aprīļa līdz 30.septembrim regulē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 «Par
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša
režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā».
• Vienreizēja iebraukšana (2,00 eiro);
• Mēnesis (bez iebraukšanas reižu ierobežojuma).
Par vienreizēju iebraukšanu var maksāt:
• Skaidrā naudā vai ar maksājuma
karti maksājumu karšu pieņemšanas

terminālī;
• Izmantojot mobilo pakalpojumu
sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu.
Par iebraukšanu bez iebraukšanas
reižu ierobežojuma var maksāt:
• Jūrmalas pilsētas domē;
• Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību.
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada
12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
21.4. apakšpunkts nav attiecināms uz
personām, kuras iebrauc Jūrmalas
pilsētas teritorijā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai aģentūrā – šīm personām nav jāmaksā par
iebraukšanu Jūrmalā. z

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām
Teksts: Kristīne Salniņa, Valkas novada domes Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas plānotāja
Pilsēta /
pagasts
Valkas
pagasts

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Zemes gabala Nosaukums Lauksaimniecībā Zemes gabala
kadastra
izmantojamās
nomas maksa
apzīmējums
zemes platība
(gadā)
9488 005 406

Zvārtavas 9496 007 0071
pagasts

Alieši 220

0,0721

Kranķi

2,9

1.5% apmērā
no zemes
kadastrālās
vērtības gadā,
bet ne mazāk kā
EUR 5,00 gadā
Ne mazāk kā
40 EUR/ha

Prognozētā
nomas maksa
EUR, bez
PVN 2017.g.
5,00

116,00

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

