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Novads ir jāskatās kopumā

 Ar ko iezīmējās pagājušais, 2012.
gads?
K.A. Turpinājās darbs pie nova
da atīstības. Salīdzinot ar 2011.gadu,
naudasizteiksmēnetiklielosapjomos,
jo2011.gadāEiropasnaudatikaapgū
ta7,7miljonulatuapmērā,pagājušajā
gadā–nedaudzvairākpar2miljoniem
latu.
Atiecībā uz pagājušo gadu, visbū
tiskākais ir paveiktais siltumapgādes
jomā Valkas pilsētā – ir nodota koģe
nerācijas stacija un izbūvēta savieno
jošā siltumtrase no Rūjienas ielas līdz
katlu mājai pilsētas centrā. Tagad lie
lākajaidaļaipilsētas(75%)siltumuvar
padotpaloku(izņemotLauktehnikas
kvartāluunDomesbulvāri).Šajālokā
irpieslēgtivairākisiltumaražotāji(kat
lumājas–pilsētascentrā,Rūjienasielā
un Stendera ielā), kas mums nav ne
pieciešamitad,kadstrādākoģenerāci
jasstacija.Svarīgākaisirtas,kajebkurā
situācijāmumstāirkāpapildusdrošī
ba–mūsukatlumājasnaviekonservē
tas,tāsirdarbakārtībāunjebkurābrī
ācies jauns gads. Tas ir laiks, dī,kadirnepieciešams,bezjebkādiem
kad allaž gribas paskat īt ies gan at sagatavošanasdarbiem,varamkurināt
pakaļ un izvērtēt paveikt o, gan arī unpadotsiltumu.Domājotparsiltum
uz priekšu. Par to, kā ir veic ies aiz apgādi nākotnē, jau šogad ir jāizpē
vadītajā gadā, kād as ir iec er es un ta–vaimumsirlietderīgi,kaDomes
plāni šim gadam – uz nel iel u sar u bulvārakatlumājāirmaiņāsstrādājoši
nu aicin āju Valkas no va da do mes kurinātāji.Pašreiztiekveiktsaprēķins
parto,kāduekonomiskuiespaiduat
priekšsēdētāju Kār li Al ber gu.
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stājtas,jatopārveidoparkatlumāju,
kasšīkvartālamājuapsildīšanaistrā
dāautomātiskārežīmāunirkurināma
argranulāmvaiarīšokvartālupieslēgt
kopējai siltumtrasei. Rekonstruējot šo
katlumāju,mēsfaktiskiizdarāmdivas
lietas–regulāripadodamsiltumu,pie
tam–vienādātemperatūrāunkurinot
ar granulām, ir vieglāk uzturēt kārtī
bā apkārtni. Esam nopirkuši arī SIA
«Valkastehnika»katlumāju,kurdar
bakārtībāir3katliarzināmurezervi.
Domāju,kajaupirmieziemasmēneši
irparādījuši,kaarsiltumuvaramno
drošināt gan dzīvojamo sektoru, gan
ražošanasobjektus.Tasnavvienkāršs
veiksmesstāstsparsiltumu,tasirne
atlaidīga un saspringta darba rezul
tāts. Turpinām sakārtot arī ar namu
apsaimniekošanusaistītāslietas.
Daudz ir izdarīts, bet vēl joprojām
gana daudz darba ir pie ūdensapgā
des atīstības novadā. Kādi ir plāni
šajā jomā?
K.A.Lugažos,SēļosunKārķosbūv
darbi ir pabeigti, ekspluatācijā nodoti
jaunbūvētie ūdensapgādes un kanali
zācijastīkli,notekūdeņuatīrīšanasun
dzeramā ūdens sagatavošanas iekār
tas. Caur birokrātijas līkločiem esam
nonākušipietā,kairizstrādātitehnis
ki ekonomiskie pamatojumi Lugažu
un Kārķu ciemu II kārtas projektiem

unĒrģemesciemam.Irarīizsludināts
iepirkums tehniskā projekta izstrādei
ūdenssaimniecības atīstībai Ērģemes
ciemā.Drīzumātiksizsludinātsiepir
kums arī Kārķu ciema ūdenssaimnie
cības atīstības tehniskā projekta iz
strādei.Šajāgadādiezganlielāapjomā
–apmēram600tūkstošilatuapmērāir
jāapgūstKohēzijasfondalīdzfinansētā
projekta«Ūdenssaimniecībaspakalpo
jumuatīstībaValkaspilsētā,IIkārta»
īstenošanas laikā (iepirkumu proce
dūrurezultātā)radiesietaupījums.To
paredzēts izmantot ūdensapgādes un
kanalizācijastīkluizbūvei/rekonstruk
cijai Blaumaņa, Pumpura, Tērauda,
Varoņu, Tālavas, Beverīnas un Parka
ielās, kā arī ūdensvada savienojuma
izbūvei, lai Lauktehnikas dzīvojamā
kvartāla iedzīvotājiem un ražošanas
uzņēmumiemvarētupadotkvalitatīvi
atīrītu ūdeni no pilsētas ūdensapgā
des tīkla. Šogad tiks uzsākti arī darbi
pie projekta «Ūdenssaimniecības pa
kalpojumu atīstība Valkas pilsētā, III
kārta», tiks precizēti veicamie darbi
nākošajā plānošanas periodā 2014 –
2020. Dokumenti jāsagatavo ar tādu
aprēķinu,laibrīdī,kadnākošāplāno
šanas periodā kļūs pieejams Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansē
jumsatiecīgāmaktivitātēm,mēsbūtu
tamgatavi.

Turpinājums 3.lappusē

Paldies,kaatbalstījātlabdarībasakciju«Piedzīvobrīnumu!»

2012.gada nogalē, Ziemas
svētku laikā, Bērnu un jauniešu

centrā (BJC) «Mice» jau septīto reizi
norisinājās Valkas Jauniešu domes
organizēts labdarības pasākums «Pie
dzīvo brīnumu» trūcīgo ģimeņu bēr
niem. Svētku noskaņas un Ziemas
svētku brīnuma radīšanā vienmēr
nesaudzīgi ir palīdzējuši Valkas pil
sētas iedzīvotāji un uzņēmumi, gā
dājot saldumus, mīkstās rotaļlietas
un kancelejas preces, kā arī palīdzot
finansiāli.
Lieluartavudāvanuveidošanādod
tiešivietējieuzņēmējiuniestādes,kas
ik gadu izrāda interesi par saviem
līdzcilvēkiem,ziedojotdažādaslietas.
Sarūpētodāvanuklāstsšogadbijaļoti
plašsundaudzveidīgs.Kādsuzņēmējs
bērniembijasagādājisjaunusportain
ventāru, bet kādas iestādes kolektīvs
bērnu sirdis bija nolēmis sasildīt, zie
dojot lielu daudzumu saldumu. Mil
zu devumu Ziemassvētku brīnuma
radīšanā deva Valkas iedzīvotāji,
kuri, atsaucoties uz Valkas Jauniešu
domes uzaicinājumu, ziedoja mantas,
kas bērniem ir vairāk nepieciešamas
kā pašiem. Arī vietējo iedzīvotāju sa
gādātās dāvanas bija dažādas, tomēr
visvairāktikadāvinātasrotaļlietas,kas
pirms tam pricējušas viņu sirdis, bet
tagadradīspriekukādambērnam.
Nedēļu pirms pasākuma Val
kas Jauniešu domes Rūķi devās uz
mājām pie mazajiem valcēniešiem,
lai personīgi uzaicinātu uz svētku

eglīti. Pasākuma dienā ģimenes ar
bērniempulcējāsBJC«Mice»,laikopā
arjauniešiempavadītudienuīstāzie
masunZiemassvētkugarā.Pēcnelie
las galvenā rūķa Gregora uzrunas
bērnus sagaidīja autobuss, ar ko viņi
devās uz ugunsdzēsēju depo. Valkas
ugunsdzēsēji mazajiem izrādīja sa
vas mašīnas, pastāstīja gan par savu
darbu, gan ikdienas dzīvi. Vislielāko
interesimazieizrādījaparmilzīgajām
ugunsdzēsēju mašīnām, ko daudzi
bija redzējuši tikai garāmbraucot, bet
nu bija iespēja lielās mašīnas apskatīt
arī no iekšpuses. Pēc tam jaunieši un
bērni devās uz Valkas pagastu pie
LaimasLācesunviņaszirgiem.Laigan
sākumā daudzi baidījās, vecāku un
jauniešuiedrošināti,gandrīzvisibērni
izmantoja iespēju pabūt uz lielā un
labsirdīgādzīvniekamuguras.Kamēr
citi vizinājās ar zirgiem, pārējie bērni
kopā ar jauniešiem izbaudīja kārtīgus
ziemaspriekus,veļotsniegavīrus,vizi
notiesragavāsunsarīkojotvarenusnie
gakauju.Nedaudznoguruši,betprie
cīgivisidevāsatpakaļuzBJC«Mice»,
kurbistro«Jumis»bijauzklājispusdie
nu galdu. Pēc mielasta bērni, kopīgi
ar Valkas Jauniešu domes Rūķiem,
varēja iesaistīties dažādās praktiskās
nodarbībās – veidot piparkūku pēc
sev tīkamas formas, izgreznot to ar
glazūru, radīt savu īpašo sniegpārsli
ņu,arkorotātZiemassvētkueglīti.Ci
tibērnijautripavadījalaiku,ejotrota
ļāsunspēlējotspēlesarZiemassvētku
rūķiem. Pēc izklaidēm un radošajām

Pateicoties labdarības akcijai, Elīna Krīgere ar prieku izbauda sajūtu  būt
zirga mugurā. Foto: Elīna Bogdanova
darbnīcām pie bērniem bija ieradies
arī Ziemassvētku vecītis. Pa vienam
bērnidevāspēcdāvanām,vispirmsno
skaitot kādu Ziemassvētku dzejolīti.
Dažam tas izdevās ar mammas pa
līdzību,betdāvanassaņēmavisi.
Plānojot pasākumu bijām cerējuši
ar valcēniešu palīdzību apdāvināt 20
vietējosbērnus,tomēratbalstsbijatik
liels,kauzZiemassvētkueglītivarējām
uzaicināt 28 bērnus. Par atsaucību
paldies–veikaliem«Latvijaspreces»,
«Aiwa», «Alianse» un «VIVO», bis
tro «Jumis», «Kodak» foto centram,
SIA «EFN Baltija», SIA «Aroda Part
neri», IU «Skroders», SIA «Vārpas

1», SIA «Aptieka Valka», Valkas no
vada domei, Valkas novada Tūrisma
informācijas birojam, Valsts policijas
Valkasiecirknim,Valstsugunsdzēsības
unglābšanasdienestaValkasbrigādei,
Z/S «Kalnpierbes» kolektīvam, Lailai
Ontensonei, Dagnijai Ūdrei, Zanei
Bulmeistarei, Līgai Beitikai, Mārai
Zeltiņai, Initai Riksei, Ingai Krastiņai,
Laimai Lācei, Tijai Bērtiņai, Dolfam
Gregoram Pavāram un visiem, kuri
ticējaundomāsbijakopāarmums.v
Vilmārs Vesingi,
ValkasJauniešu
domespresessekretārs
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Valkasnovadadomes
27.decembrasēdē
pieņemtielēmumi
• Apstiprināt2013.gadāizglītības
iestādēm, kas īsteno vispārējās pa
matizglītības, vispārējās vidējās iz
glītības un pirmsskolas izglītības
programmas,šādufinansējumu:
–mācībuliteratūrasiegādei:uzvie
nu skolēnu – Ls 5,00, uz vienu
pirmsskolasaudzēkni–Ls1,50;
– mācību līdzekļu un materiālu ie
gādei: uz vienu skolēnu – Ls 3,20,
uzvienupirmsskolasaudzēkni–Ls
1,40;
–mācībuekskursijuorganizēšanai:
uzvienuskolēnu–Ls4,00,uzvienu
pirmsskolasaudzēkni–Ls1,00;
– balvu iegādei (diplomi, medaļas,
grāmatas utml.): uz vienu skolēnu
– Ls 1,00, uz vienu pirmsskolas
audzēkni–Ls0,40;
– metodisko līdzekļu un materiālu
iegādei–Ls3,20uz1pedagoģisko
darbinieku;
– kursu, semināru un lekciju orga
nizēšanai–Ls4,00uz1pedagoģis
kodarbinieku.
• Atbalstīt Valkas novadpētniecī
basmuzejaprojektu«Digitālaekspo
zīcija «Vidzemes draudžu skolotāju
semināraaudzēkņukultūrizglītojošā
darbība»». Piešķirt projekta līdzfi
nansējumuLs2260.
• Apstiprināt saistošos noteiku
mus Nr.24 «Grozījumi 2010.gada
29.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.14 «Par sabiedrisko kārtību Val
kasnovadaadministratīvajāteritori
jā».
• Apstiprināt Valkas novada do
mes nodaļu un iestāžu savstarpējos
norēķinosmaksuparpieprasītāauto
transportauncitastehnikasizmanto
šanu nodaļas vai iestādes darbības
nodrošināšanai izlietotās degvielas
izmaksuapjomā.
• Apstiprināt Valkas novada do
messaistošosnoteikumusNr.25«Par
nekustamāīpašumanodokļapiemē
rošanu2013.gadā,Valkasnovadā».
• Noteikt Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu darbinie
ku amatu sarakstus, darba algu lik
mesundarbaalgulikmesarsamazi
nājumuuznenoteiktulaiku.Noteikt
atlīdzību Valkas novada domes de
putātiem par deputāta pienākumu
pildīšanu – Ls 4,40 stundā. Noteikt
atlīdzībukomisijulocekļiempardar
bukomisijās–Ls4,40stundā.
• ApstiprinātValkasnovadakul
tūras iestāžu amatiermākslas kolek
tīvuvadītāju,speciālistuunkoncert
meistaru štatu sarakstu.Apstiprināt
Valkasnovadakultūrasiestāžuama
tiermākslas kolektīvu vadītāju, spe
ciālistuunkoncertmeistaruštatusa
rakstunovalstsbudžetamērķdotāci
jaspašvaldībumākslinieciskokolek
tīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obli
gātajāmiemaksām.
• Piešķirt no Valkas novada paš
valdības2013.gadapamatbudžetaLs
21 200 nevalstiskajām organizācijām
unbiedrībām.
• Apstiprināt saistošos noteiku
musNr.26«Valkasnovadapašvaldī
bas2013.gadapamatbudžets».
• Apstiprināt nolikumu Nr.12
«Valkas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju noli
kums».
• Piešķirtbiedrībai«Ziemeļvidze
mesvolejbolaskola»finanšulīdzek
ļus Valkas novada domes biedru
naudas nomaksai Ls 200 (divi simti
lati) apmērā mēnesī par 2013.gadu
noValkasnovadadomesbudžetalī
dzekļiem.v
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Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā

Izdotisaskaņāarlikuma«Parpalīdzībudzīvokļajautājumurisināšanā»
25.pantapirmodaļuunSociālopakalpojumuunsociālāspalīdzībaslikuma35.panta5.daļu

1.Šienoteikuminosakatopersonulo
ku,kurāmirtiesībasuzdzīvokļa(mā
jokļa)pabalstu,kārtību,kādātiekpie
prasīts,piešķirtsunizmaksātsdzīvok
ļa(mājokļa)pabalsts.
2.Šajossaistošajosnoteikumoslietoto
terminuskaidrojums:
2.1. ģimenes locekļi –laulātie,bērni
unpersonas,kurāmirkopējiizdevu
miparuzturuunkurasfaktiskimiti
nāsvienādzīvoklī/mājoklī;
2.2. dzīvokļa pabalsts – pašvaldības
sociālaispabalsts,kurupiešķirperso
nai/ģimenei, lai sniegtu atbalstu īres,
apsaimniekošanas, apkures maksas,
kāarīizdevumuparūdeniunkanali
zācijudaļējaisegšanai;
2.3. dzīvoklis – telpukomplekss,kas
sastāvnovienasvaivairākāmistabām
unpalīgtelpām(virtuve,koridori,sa
nitāriemezgli,vannasistabau.c.),un
tāmirtiešaizejauzkoplietošanaskāp
ņutelpuvaikoridoru;
2.4. kurināmā pabalsts –pašvaldības
sociālaispabalsts,kurupiešķirperso
nai(ģimenei),kurapatiapkurinadzī
vokli (mājokli), lai sniegtu atbalstu
kurināmāiegādei;
2.5. mājoklis – dzīvojamā māja vai
mājasdaļa;
2.6. maznodrošināta persona (ģime
ne)–persona(ģimene),kuraparmaz
nodrošinātuatītaatbilstošipašvaldī
bassaistošajiemnoteikumiem;
2.7. trūcīga persona (ģimene) – per
sona(ģimene),kurapartrūcīguatīta
atbilstoši spēkā esošajiem Ministru
kabinetanoteikumiemunpašvaldības
saistošajiemnoteikumiem;
2.8. vientuļš pensionārs/invalīds –
nestrādājošapensijasvecumapersona
vaipersonaarinvaliditāti,kurafaktis
kidzīvoatsevišķinolikumīgajiemap
gādniekiem vai kurai nav likumīgo
apgādniekuunkurasienākumimēne
sīnepārsniedz75% novalstīapstipri
nātāsminimālāsdarbaalgas,unkuras
kustamais un nekustamais īpašums
tiekizvērtētsatbilstošiMinistrukabi
neta noteikumiem un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par kārtī
bu,kādāpersona(ģimene)tiekatīta
partrūcīgu.
3. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek
piešķirts tikai par dzīvokli/mājokli,
kurš tiek izmantots personas (ģime
nes) pamatvajadzību nodrošināšanai,
kurā persona (ģimene) faktiski dzīvo
un kurš netiek izīrēts, gūstot ienāku

mus.
4. Tiesības uz dzīvokļa (mājokļa) pa
balstuirValkasnovadateritorijādzī
vesvietudeklarējušām:
4.1.trūcīgāmpersonām(ģimenēm);
4.2.maznodrošinātāmpersonām(ģi
menēm);
 4.3. vientuļam pensionāram/invalī
dam.
5.Laisaņemtudzīvokļa(mājokļa)pa
balstu,klientsvēršasSociālajādienes
tā pie sociālā darba speciālista ar ie
sniegumu.
6.Sociālādarbaspeciālistspēcklienta
iesniegumasaņemšanas10darbadie
nu laikā novērtē klienta atbilstību
šiem saistošajiem noteikumiem un
pieņemlēmumupardzīvokļa(mājok
ļa)pabalstapiešķiršanuatbilstošiAd
ministratīvāprocesalikumanosacīju
miem.Ateikuma gadījumā lēmumu,
pamatojoties uz sociālā darba speci
ālistasagatavotuinformāciju,pieņem
SociālādienestavadītājsatbilstošiAd
ministratīvāprocesalikumanosacīju
miem.
7. Sociālā darba speciālists pēc lēmu
ma pieņemšanas informē klientu par
pieņemtolēmumu.Ateikumagadīju
mālēmumsobligātitiekizsniegtspa
balstaprasītājamuzrokasvainosūtīts
papastuierakstītāvēstulē.
8. Dzīvokļa pabalststiekpiešķirtsdzī
vokļa (mājokļa) īres (apsaimniekoša
nas) maksas un komunālo izdevumu
daļējai segšanai, nepārsniedzot fak
tiskās izmaksas.
9.Dzīvokļupabalstupiešķiruzlaiku,
kurāirpiešķirtstrūcīgaspersonas(ģi
menes)vaimaznodrošinātaspersonas
(ģimenes) statuss, pensionāram/inva
līdam (pensionāru/invalīdu ģimenei)
–uz6mēnešiem.
10.Dzīvokļapabalstupiešķirpersonai
(ģimenei),kuraatbilst4.punktāminē
tajiem kritērijiem, ir noslēgusi dzīvo
jamās telpas apsaimniekošanas līgu
muarapsaimniekotāju,vaiarīdzīvo
jamās telpas īres līgumu ar dzīvokļa
īpašnieku.
11.Dzīvokļapabalstupamatojotiesuz
Sociālādienestavadītājaapstiprinātu
sarakstu, Centralizētā grāmatvedība
izmaksālīdzmēneša10.vai25.datu
mam:
 11.1. pārskaitot dzīvokļa apsaimnie
kotāja kontā, ja dzīvokļa apsaimnie
kotājsirjuridiskapersona;
 11.2. izmaksā vai ieskaita pabalsta

pieprasītājapersonīgajākontā,jadzī
vokļaapsaimniekotājsirfiziskaperso
na.
12.Pabalstaapmērsir:
12.1.trūcīgaipersonai–līdz20 latiem
mēnesī;
12.2.trūcīgaiģimenei–līdz20 latiem
mēnesīiesniedzējam+3 lati parkatru
nākamoģimeneslocekli;
12.3.maznodrošinātaipersonai–līdz
15 latiem mēnesī;
12.4.maznodrošinātaiģimenei–līdz
15 latiem mēnesīiesniedzējam+3 lati
parkatrunākamoģimeneslocekli;
 12.5. vientuļam pensionāram/invalī
dam–līdz15 latiem mēnesī.
13. Pēc 9.punktā minēto termiņu bei
gāmklientsvaratkārtotilūgtizvērtēt
atbilstību šiem saistošajiem noteiku
miemunpiešķirtpabalstu.
14. Kurināmā pabalsts tiek piešķirts
kurināmāiegādei.
15. Kurināmā pabalstu piešķir perso
nai (ģimenei), kura atbilst 4.punktā
minētajiem kritērijiem un kura dzīvo
ar malku apkurināmā mājoklī (dzī
voklī) un ir mājokļa (dzīvokļa) īpaš
nieks,vaiarīkuraiirnoslēgtsdzīvoja
māstelpasīreslīgumsarmājokļa(dzī
vokļa)īpašnieku.
16.Persona(ģimene)kalendārā gada
laikā irtiesīgasaņemttikai vienu no
8.un 14.punktā minētajiem pabals
tiem.
17.Kurināmāpabalstupiešķir:
17.1.trūcīgaipersonai(ģimenei)–70
lati gadā;
 17.2. maznodrošinātai personai (ģi
menei)–50 lati gadā;
 17.3. vientuļam pensionāram/invalī
dam–40 lati gadā.
18. Kurināmā pabalstu, pamatojoties
uz Sociālā dienesta vadītāja apstipri
nātusarakstu,Centralizētāgrāmatve
dība izmaksā pabalsta pieprasītājam
vaiieskaitatoviņapersonīgajābankas
kontā līdz mēneša 10. vai 25.datu
mam.
19. AtītparspēkuzaudējušiemVal
kas novada domes 2010.gada 25.feb
ruāra saistošos noteikumus Nr.10
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas
novadapašvaldībā».
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to pilna teksta
publicēšanas laikrakstā «Valkas No
vadaVēstis».
Valkasnovadadomespriekšsēdētāja
vietnieks V.Zariņš

Dalīsiespieredzēparmākslasizglītības
ieviešanuLatvijāunIgaunijā

augstskolas,TartumākslasvidusskolasunTartubēr
numākslasskolasaudzēkņudarbuizstāde.
Konference notiks Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta «Valkas mākslas
skolaskākopīgapārrobežukultūrizglītībascentraat
tīstība»(ArtSchool«Walk»)ietvaros.Projektaīsteno
šanas laiks ir no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada
31.augustamuntāvadošaispartnerisirValkasnova
februārī Valgas arodskolā notiks konference, dadome.KāpartnerisprojektādarbojasValgaspilsē
kurā piedalīsies Vidzemes un Tartu mākslas izglītī tasvalde.v
bas iestādes un augstskolas. Konferences mērķis ir
Ernests Lībietis,
apmainītiesarabuvalstumākslasizglītībasievieša
ValkasnovadadomesAtīstības
naspieredzi.BeztamValkasMākslasskolātiksatklā
unprojektudaļasvadītājs
ta Tartu mākslas  izglītības iestāžu – Tartu mākslas
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Novads ir jāskatās kopumā

Turpinājums
no 1.lappuses
Kā allaž, ir realizēti vairāki pro
jekti. Kas ir nozīmīgākie no tiem?
K.A. 2012.gadā realizēti vairāk
nekā20projekti.Turpināmielurekon
strukcijuValkaspilsētā.Pagājušāgadā
rekonstruējāmBeverīnasielasposmu.
Šogad noteikti jāsakārto Tālavas iela,
posmā no Ausekļa ielas līdz Varoņu
ielai, ieskaitot tiltiņu. Pagājušā gadā to
nevarējāmizdarīt,jopirmsielasrekons
trukcijas bija jāizbūvē kanalizācija un
ūdensvads. Ir jāturpina aktīvi strādāt
pie LEADER projektiem. Protams, ka
vispirmsirjābūtskaidrībaiparto,kam
tiešiatvēlētlīdzekļus–vaimēspilsētā
gribamstrūklaku(kasvarētuizmaksāt
ap 10 tūkstošiem), bet varbūt ir vaja
dzīgičetripludmalesvolejbolalauku
mi,laivarrīkotstarptautiskusmačus?
Te lieti noderēs arī iedzīvotāju redzē
jums.

tas ir aizliegts. Kāpēc gan mēs kopīgi
ar privātajiem mežu īpašniekiem ne
varētu nodibināt kooperatīvu mežu
apsaimniekošanai? Ieguvumus mēs
katrs saņemtu atsevišķi, bet mēs bū
tuvienotiunatiecīgi–tāsirarīlielā
kasiespējas.Tāpatarīgadījumos,kad
mumskādipakalpojuminavpieejami,
betbūtugribētāji,kastopirktu.Kāpēc
mēssākotnējinevarētunodibinātbez
peļņas organizāciju, kur piedalās arī
privātais un brīdī, kad tas viss aiziet,
mēssavasdaļaspārdotu.Bettostartu
(visus juridiskos un organizatoriskos
jautājumus) uzsāktu mēs, jo maziem
uzņēmējiemtāsbirokrātijasprasībasir
par grūtu. Mums ir speciālisti, mums
irnepieciešamākapacitāte,mēstova
ramizdarīt.Kopāarigauņiemnelielas
iestrādes šajā jomā jau ir, saistībā ar
Uzņēmējdarbībasatbalstacentrainku
batoraizveidi.Būtulabi,jaValkābūtu
Vidzemesinkubatorafiliāle.

Ļoti svarīga ir jaunu uzņēmumu
veidošana, jaunas darba vietas. Kā sa
redzat pašvaldības atbalstu uzņēmēj
darbības veicināšanai?
K.A. Nākotnē mums ir ļoti jāpie
strādā pie uzņēmējdarbības atbalsta,
neskatoties uz mūsu valsts likumos
ierobežotajām pašvaldību iespējām
to veicināt. Caur Latvijas Pašvaldību
savienību (LPS) mēģināsim ierosināt
izmaiņas dažiem likumiem par paš
valdībām – konkrēti par to, vai paš
valdība var vai nevar piedalīties ko
mercdarbībā,dibinātkooperatīvusun
būt tajos. Visur Eiropā to var, mums

Kā bu dže ta lī dzek ļi sa da lī ti iz
glī tī bai?
K.A. 2013.gadā izglītībai plānoti
gandrīz2miljonilatujeb30,3%noko
pējā budžeta. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka
beidzot ir pabeigts pamatskolu infor
matizācijas projekts, ieguvums mūsu
novadam – datortehnika apmēram 55
tūkstoši latu apmērā. Atiecībā uz iz
glītībasiestādēm,pašlaikpamatskolās
neieguldāmlieluslīdzekļu,jogatavo
jam dokumentāciju visu pamatskolu
siltināšanai un renovācijai, lai varam
iesniegt pieteikumus, kad atvērsies
programma.Irprieksungandarījums

parto,kaikpalaikamnovada,valsts
un pat plašākā mērogā izskan ziņas
par mūsu skolēnu pozitīvajiem rezul
tātiem dažādos konkursos. Mācības
ValkasMākslasskolāatinīgiirnovēr
tējušimūsutuvākiekaimiņi–jauvai
rākkā100bērnunoValgasapgūstda
žādasmākslasizglītībasprogrammas.
Jaunums šogad ir tas, ka ir noteikti
konkrēti normatīvi uz 1 skolēnu (cik
var braukt ekskursijās, cik līdzekļu
tiekiedalītsgrāmatām)vaiuz1peda
gogu.Vaitasirdaudzvaimaz?Tasir
tikaipatssākums,jonekadnevarbūt
pardaudz.Jabērnivarkautkurvairāk
aizbraukt un redzēt, kas notiek citur,
tastikaivēlvairākveicinabērnaatīs
tību. 2012./2013.mācību gadā Valkas
ģimnāzijā uzsākta auto apmācība, ko
finansēnovads.Redzamunjūtam,ka
ar laiku būs nepieciešama pedagogu
kadru maiņa. Tāpēc esam pieņēmu
ši lēmumu maksāt stipendijas, uz ko
konkursakārtībāvarējapieteikties.Arī
labākajiem skolēniem turpinām mak
sātstipendijas.
Visam cauri vijās kultūras dzīve. Vai
visi pasākumi izdevušies kā iecerēts?
K.A. Pagājušajā gadā pēc rekon
strukcijas tika atklāts Mierkalna tau
tas nams Zvārtavā. Tagad vislielākais
prieksirparto,kabeidzotsākīsteno
ties vijciemiešu sapnis. Tautas nama
un pagasta pārvaldes ēkas atjaunoša
natikauzsāktapagājušajāgadā,šogad
tasjānododekspluatācijā.Novadadie
nu organizējam katru reizi citā vietā.
Varbūtirvajadzīgaiedzīvotājuaptauja

Vijciemiešiemjaunssportainventārs

B


iedrība«Vijmalieši»savu
darbību uzsāka 2006.gada
13.martā kā bezpeļņas organi
zācija,kurasdarbībasmērķisir
veselīgadzīvesveidaunaktīvas
atpūtas popularizēšana un vei
cināšana. Biedrībā iesaistītās
personas darbojas brīvprātīgi
bezatlīdzībasziedojotsavubrī
volaikusabiedrībaslabā.Bied
rībaizveidotaarmērķipiesais
tīthokejakomandai«Vijciems»
sponsorus un atbalstītājus, kā
arī finanšu līdzekļus dažādām
sportaaktivitātēmpagastā.
Biedrība realizējusi 4 projek
tus: 2007.gadā projekta «Dzīvo
mūsdienīgi – dzīvo zaļi» ietva
rosiegādātssolsun2atkritumu
tvertnes par Ls 260. 2010.gadā
projekta«Lielāorientēšanās»ie
tvaros iegādātas balvas auto,
velo un orientēšanās sacensību
dalībniekuapbalvošanaiparLs
100. 2012.gadā projektā «Mui
žassvētkiVijciemapagastā»ie
gūts finansējums pasākuma
sportaaktivitātēmLs130apmē
rā.
Veiksmīgi noritējusi piedalī
šanāsbiedrības«Laukupartne
rībaZiemeļgauja»izsludinātajā
vietējāsstratēģijasprojektukon
kursā,īstenojotprojektu«Aktī
va brīvā laika pavadīšanas ie
spēju pilnveidošana Vijciemā».
Laukuatbalstadienestāprojek
ta iesniegumu apstiprināja pa
gājušāgada1.jūnijā,kārezultā
tāiegūtsfinansējumssportain
ventāraiegādeiLs18948,46ap
mērā.Tākābiedrībaiirpiešķirts
sabiedriskālabumastatuss,tad
līdzfin
 ansējums projektā nebija

–kāviņivērtēšoiedibinātotradīciju.
Pagājušajā gadā novada svētki notika
Ērģemes pagastā un ērģemieši pārlie
cinoši parādīja to, cik viņi ir spēcīgi
ražotāji un zemnieki. Domāju, ka ne
sliktāk sevi šajā gadā parādīs kārķē
nieši.Tātambūtujāturpinās,jotasliek
sasparoties,pārskatītsavas«rezerves»,
izdomāt ko īpašu, tieši šim pagastam
un šai vietai raksturīgu. Kopumā no
drošināmvairākkā40pašdarbībasko
lektīvudarbību,atbalstotnetiklielos
apjomos,kāgribētu,betfinansējamko
lektīvuvadītājusunkoncertmeistarus.
Ko neesmu pajautājusi, bet ko vē
laties pateikt «Valkas Novada Vēstis»
lasītājiem?
K.A. Nākotnē varam skatīties pie
tiekoši droši. Mūsu novads ir pārva
rējis apvienošanās krīzi, mums nav
neapmaksātorēķinu.Iraktīvijāstrādā
un kopīgi ar LPS ir jāatrod sadarbība
arvaldību,jovalstsnavtikaiRīga,val
dībaunSaeima,valstsirarīpašvaldī
bas, mēs visi esam valsts sastāvdaļa.
Gribulaivisivienmēratcerētosto,ka
novadsirjāskatakopumā,nevisatse
višķipilsētavaipagasti.Vislabākaisre
zultāts ir sasniedzams, tikai atīstoties
visiem vienmērīgi, ieguldot līdzekļus
infrastruktūrasatīstībāunnodrošinot
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpoju
mus. Viss paveiktais un sasniegtais ir
mūsudeputātu,komandasunadminis
trācijasspeciālistudarbarezultāts. v
Inguna Medne,
Valkasnovadadomes
sabiedriskoatiecībuspeciāliste

Fizioterapeitu
pakalpojumiValkā

K

Vijciema kauss hokejā – ir tradicionāls un
iecienīts pasākums pagastā. Foto: Mārīte Kalniņa

nepieciešams.Veiksmīginoritē
jusiarīprečuiepirkumaproce
dūra. Šī projekta ietvaros tika
iegādātsinventārssportazālei–
aizsardzības tīkli zāles sienām,
tenisa galds, basketbola bum
bas,volejbolabumbas,volejbo
la tīkls, novusa galds, futbola
bumbas, florbola vārti, florbola
nūjas,elektroniskaistablo,velo
trenažieris un universālais tre
nažieris.
Hokeja laukumam – moduļa
mājiņaģērbtuvēm,apgaismoju
mam lampas, dēļi apmaļu re
montam, metāla siets un stabi
laukumamaizsardzībai.Laiat
vieglotulaukumāledussagata
vošanu un tīrīšanu iegādāts
sniega pūtējs, ūdens sūknis ar
šļūtenēm, sniega lāpstas un
ūdenssildītājs.Laisportapasā
kumosnodrošinātuapskaņoša
nu – aprīkojums apskaņošanai.

Hokeja komandai, kura pieda
lās Vidzemes atklātajā čempio
nātā hokejā Valmierā – hokeja
krekli,getras,hokejabikses,ķi
veresuncimdi.Iegādātasslidas
un nūjas, kuras varēs izmantot
hokejalaukumaapmeklētāji.
PaldiesGuntaiSmaneiunJa
naiPutniņaiValkasnovadado
mēparpalīdzībusagatavotpro
jekta pieteikumu un izsludināt
preču iepirkumu. Īpašs paldies
Vitai Bošai par grāmatvedības
dokumentācijaskārtošanu.Pal
dies visiem, kuri piedalījās in
ventāra uzstādīšanas un iekār
tošanasdarbos.Tasvissprasīja
lielu darbu un izturību, bet ir
gandarījumsparpaveikto.v
Biedrības«Vijmalieši»
valdespriekšsēdētājs
Juris Kalniņš

opš pērnā gada oktobra
Valkasiedzīvotājiemirpieejami
kvalificēti fizioterapeitu pakal
pojumi – Vidzemes slimnīcas
Valkāambulatorajānodaļāstrā
dā fizioterapeiti – Kristīne Ka
role un Mikus Mezītis. Viņi
konsultēpacientuspēcstājasun
locītavusaslimšanām,pēcope
rācijāmuntraumām,kāarīpēc
neiroloģiskāmsaslimšanām,veicārstnieciskounrelak
sējošomasāžu.Katrampacientam,ņemotvērāviņave
selības stāvokli, tiek veidota individuāla vingrošanas
programma.
Fizioterapijasnodarbībasarārstarehabilitologano
sūtījumuirvalstsapmaksātspakalpojums.Masāžasir
maksas pakalpojums pieaugušajiem, bērni līdz 18 ga
diemiratbrīvotinomaksas.
M.Mezītisirapguvisarīfizikāloterapijuunpieno
teiktāmdiagnozēmveicfizikālāsterapijasprocedūras.
Uzfizikāloterapijupacientuvarnosūtītganārstsreha
bilitologs, gan ģimenes ārsts. Ar ārsta rehabilitologa,
ģimenesārstavaicitaspeciālista(neirologa,terapeita)
nosūtījumu fizikālā terapija bērniem ir valsts apmak
sāts pakalpojums, pieaugušajiem – maksas pakalpo
jums.
Vairāk informācijas un pieteikšanās – ambulatorās
nodaļasreģistratūrāValkā,tālr.:64722307.

Izbraukuma speciālisti februārī

FebruārīturpināsiesVidzemesslimnīcasspeciālistu
izbraukuma pieņemšanas ambulatorajā nodaļā Valkā.
Vienureiziizbraukumavizītēdosiesfunkcionālāsdia
gnostikasspeciālisteInta Saknīte,divasreizes–reha
bilitoloģeInese Gaiķe unendokrinoloģeBaiba Jēgere.
Ķirurgs Andrejs Blumbergs februārī Valkā pacientus
pieņemsčetrasreizes.
Informācija par konkrēto speciālistu pieņemšanas
laikiem un pieteikšanās – ambulatorās nodaļas reģis
tratūrāValkā,tālr.:64722307.v
Benita Brila,
Vidzemesslimnīca
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Valkasnovadāpaveiktiedarbi2012.gadā
Attīstībasunplānošanasnodaļaspārskats

Projektu jomā – Valkasnovadāpašvaldības
ieviestajosESlīdzfinansētosprojektosveiktidar

bikopsummā par Ls 2 508 139.
• ES Kohēzijas fonda līdzfinansētaisprojekts
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu atīstība
Valkā, II kārta». Pabeigti būvdarbi pie notek
ūdeņu atīrīšanas iekārtu celtniecības darbiem,
izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli – 11,25 km,
jauni kanalizācijas tīkli – 8,78 km, rekonstruēti
kanalizācijastīkli–3,79km,rekonstruētskanali
zācijasspiedvads–0,36km.
• ERAF projekts«Tranzīta maršruta ielu re
konstrukcija Valkas pilsētā». Veiktavalstsgal
venāautoceļaA3rekonstrukcijamaršrutā:Rīgas
– Zemgales ielas krustojums. Darbus veica SIA
«Limbažuceļi».
• ERAF aktivitātes«Atbalstsnovadupašval
dību kompleksai atīstībai» projekta «Ielu re
konstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības
veicināšanai novadā» ietvarosrekonstruētaBe
verīnasiela,posmānoRīgaslīdzRaiņaielaiun
izbūvētaietvegarFr.Roziņaielu.
• ERAF līdzfinansētais projekts «Valkas no
vada Kārķu ciema ūdenssaimniecības atīstī
ba». Pabeigtidarbipieesošāurbumarekonstruk
cijas, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu
montāžas,kanalizācijassūkņustacijuuzstādīša
nas, jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un esošo
ūdensapgādesunkanalizācijastīklurekonstruk
cijas.
• VeiktaTEP aktualizācija/izstrādāti tehnis
kie projekti un uzsākta projektu pieteikumu
sagatavošana 2013.gadam:
ValkaspagastaLugažuciemaūdenssaimnie
cībasatīstībasIIkārtai,
Kārķu ciema ūdenssaimniecības atīstībai II
kārtai,
Ērģemesciemaūdenssaimniecībasatīstībai.
• ERAF, Izglītības iestāžu informatizācija,
projektaieviešanaslaiks01.01.2010.–30.06.2012,
atiecināmoizmaksusummaLs52 743:
Valkas pamatskolai – 30 datori skolēniem, 3
datoriskolotājiemun1multimedijukomplekts
(1dators,1interaktīvātāfele,1datuprojektors,
1digitālādatukameraun1demonstrācijassen
soruinterfeissarsensoriem),
Vijciemapamatskolai–6datoriskolēniem,1
datorsskolotājiem,1multimedijukomplekts,

Jaunās un ekonomiskās LED lampas Valkas
pilsētā dos ievērojamu energopatēriņa
ietaupījumu. Foto: Inguna Medne

PII «Pasaciņa» saime ir patiesi gandarīta –
tagad var ievērot visus drošības pasākumus,
organizējot pastaigas ārpus teritorijas.
Foto: Inguna Medne

Kārķupamatskolai–5datoriskolēniem,1da

torsskolotājiem,1multimedijukomplekts,
Ērģemespamatskolai–1datorsskolēniem,1
datorsskolotājiem,1multimedijukomplekts.
• ES ESF projekts«Būvinženiera amata vie
tas izveide Valkas novada atīstības veicināša
nai». Projekta ieviešanas laiks 01.09.2010. –
31.08.2012.Būvinženieravietapēcprojektairap
stiprinātakāValkasnovadadomesštatavietaun
projekta ietvaros pieņemtais būvinženieris Mā
risZālītisturpinadarbu.
• ES ESF fonda projekts «Pašvaldību speci
ālistu kapacitātes paaugstināšana ES līdzfinan
sēto projektu sagatavošanā un īstenošanā».
Projektaietvaros36Valkasnovadadomesspeci
ālistipiedalījāsapmācībāsparESfinanšuinstru
mentiemunpieredzesapmaiņāuzLudzasnova
dadomi.
• ProjektaKlimata pārmaiņu finanšu instru
menta atklātajākonkursā«Siltumnīcefekta gā
zu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā» Valkas
pilsētasieluapgaismošanaiuzstādītas274ener
goefektīvasLEDlampas.
• Igaunijas–Latvijas–Krievijas
pārrobežu
sadarbībasprogrammasEiropaskaimiņatiecību
un partnerības instrumenta ietvaros 2007. –
2013. gadam projekta «Robežgaisma» ietvaros
iegādāta gaismas un skaņas aparatūra Valkas
kultūrasnamam,Valkaspilsētasteātrispiedalī
jās Starptautiskā amatierteātru festivālā «Avan
gards un tradīcijas» Gatčinā (Krievija) ar lugas
uzvedumu «Mērkaķīte», Valkas Mākslas skolas
pedagogidevāspieredzesapmaiņāuzGatčinuun
arValkasmākslasskolaspieredziiepazināsGatči
nasmākslasskolas2pedagogiun5audzēkņi.
• Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežusa
darbības programmas Eiropas kaimiņatiecību
unpartnerībasinstrumenta2007.–2013.gadam
projekta «Atālo teritoriju atīstības veicināša
na, veidojot uz vietējiem cilvēkiem un resur
siem balstītu Via Hanseatica pārrobežu tūris
ma maršrutu un produktu/Via Hanseatica»ie
tvarosrekonstruētsstāvlaukumspieValkasno
vadpētniecībasmuzeja.
• ELFLA Laukuatīstībasprogrammaspasā
kums «Lauku ekonomikas dažādošana un dzī
veskvalitātesveicināšanavietējoatīstībasstra
tēģiju īstenošanas teritorijā» projekta «Gaišāk.
Ērtāk. Skanīgāk» ietvarosKārķupagastatautas
namā iegādāts skatuves pakāpienu komplekts,
datuprojektos,skaņasungaismasaparatūra.
• IgaunijasLatvijas programmas projekta
«Valkas Mākslas skolas kā kopīga pārrobežu
kultūrizglītības centra atīstība» ietvaros Val
kasMākslasskolā25audzēkņiuzsākušiapmācī
buigauņuvalodā,darbuuzsākaarī3pedagogi,
1skolassekretāreun1direktoravietnieksmācī
budarbāarigauņuvalodaszināšanām.Iegādā
tas mēbeles, metodiskie materiāli, koktēlniecī
basinstrumentiun1datorsMākslasskolasvaja
dzībām.
• ELFLA (LEADER) projekta«Sociālo pakal
pojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Valkas novada iedzīvotājiem»veiktatelpuRū
jienasielā3Dvienkāršotārekonstrukcija,labie
kārtošanaunaprīkošana:
1)izveidotatelpaSociālajādienestā,kurīslai
cīgivaruzturētiesvardarbībācietušiebērnivai
tovecāki,kurisaņempsihologavairehabilitētā
japalīdzību,
2) izveidota telpa atkarībā esošo personu un
līdzatkarīgo ģimenes locekļu resursu centra iz
veidei.
• ELFLA (LEADER) projekta«Sociālo pakal
pojumu telpas izveide un labiekārtošana Val
kas pagasta Sēļos» ietvarosiegādātaveļasmašī
naunveļasžāvētājs,izveidotadušastelpaSēļos.
• Sorosa fonda–Latvija iniciatīvas «Pārmai
ņu iespēja skolām» 2.kārta «Skola kā kopienas
atīstības resurss» projekta «Mācāmies, strādā
jam un dzīvojam kopā» ietvarosdecembrīĒrģe
mes,Kārķu,OzoluunVijciemapamatskolāsuz
sāktas «Latviskās dzīvesziņas» praktiskās ap
mācībasrokdarbos,kokapstrādē,floristikā,kuli
nārijā, mākslā un datorzinībās. Notikuši tema
tiskiepasākumi«Gadskārtas».
Plašāka informācija par projektiem pieejama
Valkas novada domes mājas lapas www.valka.
lvsadaļāpašvaldība/projekti.v

Starptautiskāsadarbība

• No3.–7.augustam4Valkasģimnāzijasskolēni
un 3 novada domes speciālisti piedalījās Twin
Town asociācijas partneru konferencē Orimatila
(Somija).
• Darbošanās «Eiroreģionā «Pleskava, Livoni
ja»».23.–24.augustāValkānotikaEiroreģionapre
zidijasēde,kurāpiedalījāsprezidijalocekļinoLat
vijas,IgaunijasunKrievijas.Sēdēapstiprinātsbied
rībasstratēģiskaisdarbaplāns2012.–2015.gadam
un Eiroreģiona Jauniešu sekcijas darbības noli
kums.
• 9.–10.oktobrīValkasnovadaPārrobežusadar
bības jautājumu risināšanai izveidoto 4 tematisko
jautājumu darba grupu pārstāvji piedalījās darba
sanāksmēsPērnavā.
• Dvīņu pilsētu (City Twin) asociācija laikā no
01.09. 2012.–31.08.2014. ieviesīs projektu «Dvīņu
PilsētuAsociācijasjauniešusadarbībastīkls»(līdz
finansētsno programmas«Eiropapriekšpilsonēm
unpilsoņiem»).Partnerpilsētas:Frankfurte(Odere)
(Vācija), Slubice (Polija), Narva (Igaunija), Valka
(Latvija), Valga (Igaunija), Imatra (Somija), Tešina
(Čehija), Cešina (Polija) un Krievijas robežpilsētas
Ivangoroda(Narva)unSvetogorska(Imatra).Pro
jektagalvenieuzdevumiirstiprinātsadarbībustarp
partnerpilsētām,strādātpiekopīgāmpārrobežusa
darbības stratēģijām, iesaistīt projekta aktivitātēs
jauniešus,veidotjauniešusadarbībastīklabāzi,vei
cinātjaunurobežpilsētuiesaistīšanuasociācijā,po
pularizēt asociācijas aktivitātes ES. Projekta ietva
ros2012.gadāVācijā,Frankfurtē(Odera)notikajau
niešuforums(piedalījās5Valkasnovadajaunieši)
un projekta atklāšanas konference (piedalījās Val
kasnovadadelegācijaun3Valkasjauniešinostudi
jas«Joy».17.novembrīFrankfurtē(Odera)unSlubi
cē(VācijāunPolijā)notikaCityTwinasociācijasik
gadējāsanāksme,kurānolēmanākošo prezidentū
ras periodu piešķirt dvīņu pilsētām Valgai – Val
kai.
• Uzņemtas Latvijas un ārvalstu delegācijas:
4.aprīlī – Tartu Universitātes studenti, 25.maijā –
Aizputes novada domes speciālisti, 24.augustā –
Jelgavas novada domes deputāti, 24.srptembrī –
Valmieras, Strenču, Cēsu unAmatas novadu spe
ciālisti (energoefektivitātes projekti), 4.oktobrī –
LatvijasValstsprezidentaA.Bērziņavizīte,8.oktob
rī–Polijasskolēni,18.oktobrī–dāņuskolēni,no14.
līdz16.novembrim–Osthammaras(Zviedrija)paš
valdībasspeciālisti,25.novembrī–Ukrainasžurnā
listi.v

Viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem bija
Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizīte Valkā.
Foto: Inguna Medne

Gatčinas pilsētas mākslas skolas audzēkņu
darbi valcēniešus pārsteidza ar spēcīgu
zīmēšanas tehniku. Foto: Vilnis Vilguts
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Teritorijasplānošanas
daļaspārskats

• Turpinās pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas
process.Reģistrēti20jauniiesniegumiarlūgumunodotat
savināšanaipašvaldībasnekustamoīpašumu.
• PavisamValkasnovadanekustamāīpašumanodokļauz
skaitesreģistrāreģistrētokontuskaitsir12833,notiemze
mei–7589,ēkām–5239.
• Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadā –
Ls 2 663 160,08 samaksāts – Ls 272 458,94, tai skaitā:

Domeskancelejas
pārskats

• Notikušas14 novadadomessēdes (12
kārtējās, 2 ārkārtas). Domes sēdēs pie
ņemti615 lēmumi,2 noteikumi,12noli
kumi,26Saistošienoteikumi.
• Notikušas 14Finanšuunatīstībasko
mitejassēdes–izskatīti132jautājumi,11
Saimnieciskolietukomitejassēdes–iz
skatīti 169 jautājumi, 9 Izglītības, kultū
ras un sporta komitejas sēdes – izskatīti
46 jautājumi,9Sociālolietukomitejassē
Nekustamā
Aprēķināts,Ls 2012.g.samaksāts
Soda
des–izskatīti23jautājumi.
īpašumaveids
par2012.g
pamatnodoklis
sankcijas
• Notikušas 12 Dzīvokļu komisijas sē
5009,81
Zeme
193 407,24
191 407,82
des, 20Administratīvās komisijas sēdes,
ēkas,mājoklis
1923,24
74 908,26
70 109,18
5 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas sēdes – izskatīti
• Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas no 16 jautājumi, 6 Dzīvojamo māju privati
vadā(bezkavējumanaudas)uz01.01.2013.–Ls63 281,60.Iz zācijas komisijas sēdes – 10 jautājumi, 6
sūtīti179atgādinājumiunbrīdinājumiparnekustamāīpašu Zemeskomisijasēdes,1 Vēlēšanukomi
manodokļapamatparādaunnokavējumanaudassamaksu sijas sēde, 12 Deklarētās dzīvesvietas
un56brīdinājumiparparādupiedziņasuzsākšanu.Tiesuiz anulēšanas komisijas sēdes, 1 Ētikas ko
pildītājam–parādupiedziņainodots31nekustamāīpašuma misijasēde–1jautājums.
• Saņemts,reģistrētsunizskatīts1431ie
nodokļuparādnieks.
sniegumsnojuridiskāmpersonāmun667
• UzsāktaCimzeskapudatubāzesveidošanu.v
–nofiziskāmpersonām.Reģistrētiungrā
matvedībāiesniegti8396rēķini,1146līgu
Tūrismaattīstībasbirojapārskats mi.Nosūtītas1593atbildesvēstulesuzie
sniegumiem.Izrakstītas73pilnvaras,199
• Būtiskipalielinājiesapmeklētājuskaits,arīziemasmēnešos izziņas.Domespriekšsēdētājsizdevis118
(decembrītobijapatvairākkājūlijā).Latviešuiecienītākaisga rīkojumus par pamatdarbības jautāju
lamērķisirTartu,igauņiiemīļojušiCēsis,RīguunVentspili,ār miem.
zemniekusvairākinteresēinformācijaparLatvijukopumā.
Kancelejas arhīvs
• Izgatavotijauninovaduraksturojošisuvenīri,izstrādāta • Sakārtotas,sašūtasunnoformētas 280
ValkasValgasšokolāde,sadarbībāarValkasMākslasskolu pastāvīgi un 75 gadus glabājamās lietas
izveidotaapgleznotutraukuizstāde/pārdošana.
(Zvārtavas pagasta pārvalde – 18 lietas,
• Lielu interesi izraisīja spēle «Atbildi uz jautājumu par Ērģemes pagasta pārvalde – 26, Kārķu
Valkasnovaduunsaņemlabosvārdus».
pagasta pārvalde – 19, Vijciema pagasta
• NoorganizētsXLielaisLabdarībasRobežtirgus,Valkaspil pārvalde–28,Valkaspagastapārvalde–
sētaslabiekārtošanai–jaunusoliņuunatkritumuurnuiegādei 26, Valkas novada dome – 99, SIA «Val
kopumānovirzītieRobežtirgusieņēmumiir2669,50lati.v
kasTV5»–64).
• Pārbaudītas, sakārtotas, noformētas
un nodotas Valmieras zonālajam valsts
arhīvam(ZVA) likvidētounreorganizēto
iestāžu  pastāvīgi glabājamās un perso
nālsastāvalietas(kopskaitā 392).
• Sagatavoti un Valmieras ZVA apstip
rināti 9 akti par īslaicīgi glabājamo lietu
undokumentuatlasiiznīcināšanailikvi
dētajās un reorganizētajās iestādēs. Ko
pējaisiznīcināšanaiatlasītolietuskaits–
1098.
• Arhīvā pieņemtas Valkas novada do
mespastāvīgiglabājamāsunpersonālsa
stāva2009.un2010.gadalietas,kāarīlik
vidētās iestādes (Valkas TV–5) visas lie
TIB aicina iegādāties jaunos suvenīrus – tas–pavisamkopskaitā 428. v
arī magnētu ar Valkas pilsētas fotokolāžu!

Pilsētasteritorijasapsaimniekošanas
nodaļaspārskats

• TurpinājāsremontsMežakapukapličā.
SIA«Valkasbūvnieks»veicafasādesre
montu un krāsošanu, izgatavoja jaunas
koka ārdurvis, izbūvēja jaunas ieejas
kāpnes,veicatorņakokadetaļu,loguun
vērtņuremontuunkrāsošanu.
• Pilsētas svētku noformējumam Liel
dienāsizgatavotijaunirotājumi,11.un18.
novembranoformējumam–iegādātijauni
baneri. Jauni rotājumi iegādāti Ziemas
svētkuegleiLugažulaukumā.
• Labiekārtota Zāģezera pludmale, uzstā
dīti2volejbolatīkli.
• Iegādāts zāles smalcinātājs KP 2600 ar
nažiemunRiderzālājupļāvējsMZ28Tar
savācējkasti, lai  ekonomiskāk un videi
draudzīgākapsaimniekotuzālienus.
• Lugažulaukumānobruģēti4laukumi,
kurnovietoti6jauniparkasoliņiaratkri
tumuurnām.Nopirktas20betonaurnas,
kasnovietotasSēlijasielasdabastakāun
estrādē.
• Lugažu laukumā izveidotas 4 jaunas
dekoratīvo krūmu dobes, kur aug ceriņi,
Lemuāna filadelfi, ligustri, forsītijas. Re
konstruētadekoratīvostādījumudobepie

Akcijas «Kad Valkā ienāk ceriņi»
noslēgumā Lugažu laukumā tika iestādīti
10 ceriņu šķirnes President stādi. Foto:
Aldis Māris Dubļāns

Mūzikasskolas.
• IzkoptspamežsVaroņuielā,rekreācijas
zonāpieestrādesunParkaielā.
• Ieliktas jaunas caurtekas Zaļā, Jaunā,
MālaunRīgasielās.
• Daļa neekonomisko dzīvsudraba spul
džunomainītasaraugstspiedienanātrija
spuldzēm,vairākāsvietāsremontētasvai
nomainītas ielu apgaismojuma kabeļ
līnijas.v

Siltumapgādesnodaļas
pārskats

• Valkaspilsētāveiktasiltumtrasessaistvada
izbūvestarpRūjienasunRaiņaielaskatlumā
jām,izbūvētisiltumtrasesatariuzValkaspa
matskoluunRūjienasielasNr.3ēkukomplek
su, uzstādot 6 jaunus automatizētus siltum
mezglus. Izbūvēts jauns siltumtrases posms
no Varoņu ielas katlumājas līdz Varoņu 39A
pazemes kolektoram, kopējais trases garums
397metri.
• Katlumājā Rūjienas 5 – veiktaapkuressis
tēmaspārbūvesakarāarjaunāskoģenerācijas
stacijas pieslēgšanos esošajai apkures sistē
maiunjaunocirkulācijassūkņuuzstādīšanu
katlumājā.
• Katlumājā Domes bulvārī 3 – veiktiapku
reskatluunapkuressistēmasnoslēgarmatū
ras profilaktiskie remonti, nomainīts siltum
trases posms no katlumājas ievada līdz ielas
braucamajaidaļai(kopējaisgarums50m).
• Katlumājā Puškina 10 – veikta apkures
katlaprofilaktiskāapkope,uzstādītsjaunsau
tomātiskaistrīsgaitasapkuressistēmasregu
lējošaisvārsts.
• Katlumājā Varoņu 39 – pārņemta Valkas
novadadomesīpašumānoSIA«ValkasTeh
nika»ar01.08.2012.Laikatlumājusagatavotu
apkuressezonai,veiktslielsdarbaapjomsun
ieguldīti līdzekļi: uzstādīts jauns dūmsūknis
arjaunudūmkanāluizbūvi–Ls4500,uzstā
dītajaunatransportieralentašķeldaspadeves
transportierim, veicot pārbūvi un jaunas pa
deves automātikas uzstādīšanu – Ls 2000,
veikta elektroinstalācijas un apgaismojuma
pārbūve, uzstādīts siltumenerģijas, aukstā
ūdensunsiltumtrasespiebarošanasskaitītājs,
veiktaapkureskatluundūmkanālutīrīšana,
noslēgarmatūraspārbaude–nomaiņa.
• ĒkāRīgas24–siltummezglādemontētsve
caisapkureskatls,izbūvētsjaunssiltummez
gls,telpāsnomainītiradiatori.
• Sociālās aprūpes centrā Rūjienas 3E – uz
stādīts 200 litru boilers karstā ūdens sagata
vošanai.
• Novērstas11siltumtrašuavārijas.
• Noņemtiuzpārbaudiunpēcpārbaudesuz
stādīti verificēti siltumskaitītāji: dzīvojamās
mājas–49,juridiskāsunpašvaldībasēkas–17,
uzstādītijaunisiltumskaitītāji–3.v

ITkompetencescentra
pārskats

• Iegādāti8jaunidatorkomplekti.
• Izveidots jauns lokālais datortīkls Kārķu
pamatskolas datorklasē, paplašināts dator
tīkls Valkas pamatskolā, uzlabots interneta
pieslēgumsValkasģimnāzijai.
• Izveidotas jaunas sadaļas www.muzejs.
valka.lvlapai.v

Ūdensapgādesunkanalizācijas
nodaļaspārskats

• Valkas pilsētā lokalizētas un likvidētas 35 ūdensvada trašu
unpievaduavārijas.Valkaspagastā,LugažosunSēļosveikti14
ūdensvada avāriju novēršanas un kanalizācijas aizsprostojuma
likvidēšanasdarbi.
• Valkas novadpētniecības muzejam izbūvēti ūdensvada un
kanalizācijas pievadi. Ērģemes pamatskolā veikta iekšējo
kanalizācijastīklupārbūve.
• ArhidrodinamiskāsmašīnaspalīdzībuveiktaRīgas,Raiņaun
Semināra ielu kanalizācijas trašu un dzīvojamo māju pagalmu
kanalizācijastīkluskalošana.
• Veikta ūdensvada un kanalizācijas aku, pārsedžu un čuguna
lūkunomaiņa,remonts,20gadījumos.
• NojaunaizbūvētsnotekūdeņukanalizācijasatarsRīgasielā17,19.
• Arasenizācijasautomašīnusavākti1070m³sadzīvesnotekūdeņu
noprivātmājām.
• Uznotekūdeņuatīrīšanasiekārtāmpārsūknētiunnovadītividē
320,892m³atīrītinotekūdeņi.
• 2 reizes veikta ūdens rezervuāru skalošana un dezinfekcija
ūdensatdzelžotavasstacijā,Tālavas67.
• NoSIA«Valkastehnika»pieņemtiapsaimniekošanāūdensvada
tīkli783m,kanalizācijasspiedvads680m,pašplūsmaskanalizācijas
tīkli850munkanalizācijasnotekūdeņusūknētava.
• Ekspluatācijā pieņemtas no jauna izbūvētās notekūdeņu
atīrīšanasiekārtas.v
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Pašvaldībaspolicijas
pārskats

Sociālalādienestapārskats

Sociālā palīdzība

• Sociālajiem pabalstiem izlietoti 287 956 LVL –
pabalstus saņēmušas 1429 ģimenes (2866 perso
nas), t.sk.: 796 personas – pabalstu GMI
nodrošināšanai–166 732 LVL, 1242 personas –
pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 64 951 LVL, 340
personas – pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs
–32 325LVL,24personas–pabalstuaprūpeimājās
–5140LVL.

• Sadarbībā ar NVO un ziedotāju atbalstu,
noorganizēti pasākumi bērniem Ziemassvētkos,
vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām,
apsveikti pensionāri un personas ar īpašām
vajadzībām.
• Sociālais dienests ir iesaistījies ESF projektā
«Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu
Resursu centrs». Viena no aktivitātēm – atbalsta
grupu veidošanu dažādām iedzīvotāju mērķa
grupām. Ir realizētas atbalsta grupas nodarbības
personāmaratkarībām.

Sociālie pakalpojumi
• Pašvaldība pirkusi sociālos pakalpojumus par
24 059LVL–pakalpojumusaņēmušas19personas
–t.sk.ilgstošusociāloaprūpiunsociālorehabilitāciju
– 16 personas, īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju–2personas,sociālāsaprūpesgultu
izmantojusi1persona.
• Valsts apmaksātu rehabilitāciju dzīvesvietā sa
ņēmuši 7 bērni, rehabilitāciju krīzes centrā – 9
bērni.
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus repre
sētiem,ČernobiļasAESdalībniekiemunpersonām
ar funkcionāliem traucējumiem saņēmušas 2 per
sonas,rindā20personas.
• Pašvaldībanodrošinājusiilgstošusociāloaprūpi
un sociālo rehabilitāciju aprūpes namā 33
Sociālā dienesta darbinieki ir vienota komanda gan personām.
svētkos, gan ikdienā. Foto: Kristīna Dubrovska • Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus pašlaik
saņem: Valkas novada ģimenes atbalsta centrā
• Latvenergo dāvātās elektrības norēķinu kartes «Saulīte»–12bērni,audžugimenēs–8bērni
• Katru mēnesi  «Zupas virtuves» pakalpojumus
53,70LVLvērtībāsaņēmušas54personas.
izmanto10–15cilvēki.v

• Reģistrēti 22 fizisku personu iesniegumi,
policijasizbraukusiuz231izsaukumu.
• Sastādīti 39 dienesta ziņojumi, pieņemti 34
paskaidrojumi, veiktas 24  alkohola ietekmes
pārbaudes(konstatētsreibums),veiktas8ap
skatesun2aptaujas.
• Dzīvesvietā nogādātas stiprā alkohola
reibumā esošas 11 personas, Valsts policijā
atskurbšanai–24.
• Aizturētas un Valsts policijai nodotas 2
meklēšanāizsludinātaspersonas.
• Nodrošināta sabiedriskā kārtība 26 masu
pasākumosun1ugunsgrēkalaikā.
• Sastādīts 121 administratīvā pārkāpuma
protokols,notiem:parValkasnovadadomes
saistošo noteikumu neievērošanu – 50, par
LAPKparedzētiempārkāpumiem–71.v

Jauniešudomespārskats

• Brīvprātīgie X Lielajā Labdarības Robež
tirgū,dalībaValkasnovadadienāTurnā.
• Dalība EP un Eiropas Jaunatnes Foruma
īstenotā Strukturētā dialogā par «Jauniešu
aktīvu līdzdalību sabiedrībā»Siguldā.
• Vidzemes aktīvo jauniešu saiets «Noķer
sajūtu» (27.–28.aprīlī)Valkā.
• Eiroreģiona «PleskavaLivonija» Jauniešu
sekcijas jauniešu konference Pilvā (9. – 10.
novembrī).
• EurocampnometneVācijā(30.09.–6.10.).
• Noorganizēta labdarības akcija «Piedzīvo
brīnumu!»(sarūpētasdāvanas28bērniem).v

Dzimtsarakstunodaļaspārskats
2011.gadā).Miruši86vīrieši,80sievi
etes.Mazākmirušigadosjaunicilvēki,
nav zīdaiņu un bērnu miršanas
gadījumu, palielinājies mirušo vi
dējais vecums jeb vidējais mūža il
gums. Sievietēm tas bija 80,3 gadi
(Latvijā–78,1gads),vīriešiem–68,2
gadi(valstīvidēji–68,3).Vecumālīdz
40gadiemmiruši2cilvēki,no41–50
gadiem–9,no51–60gadiem–24,no
61–70gadiem–26,no71–80gadiem
–44,no81–90gadiem–46,no91–100
Dzimšana
gadiem – 15. Vislielākais mirušo
Sastādīti 125 dzimšanas reģistri cilvēku skaits bija martā (23) un
(par 52 vairāk nekā 2011.gadā). Pie oktobrī(22),betvismazākais–jūnijā
dzimušas65meitenesun60zēni.43 (8)unnovembrī(5).
bērnidzimuši,vecākiemesotlaulībā,
77reģistrisastādīti,pamatojotiesuz
Dabiskais pieaugums –
vecākukopīguiesniegumuparpater
joprojām ar mīnusa zīmi
nitātes atīšanu, 5 dzimšanas reģis
Demogrāfiskāsituācijabijalabāka
tros ziņu par tēvu nav. 66 ģimenes kā 2011.gadā. Dabiskais pieaugums
sagaidījušas savu pirmdzimto, 39 gan joprojām ir negatīvs – mirstība
gadījumos tas bija otrais bērns par 41 pārsniedza dzimstību, taču
ģimenē,13–trešais,5–ceturtais,2– starpībairsamazinājusiespar24.
piektais.36jaundzimušodzīvesvieta
Laulība
deklarētaValkaspilsētā,14–Valkas
Jaunu veidolu ieguva un vēl
pagastā, 11 – Ērģemes pagastā, 6 –
Kārķupagastā,10–Vijciemapagastā, skaistāka kļuva mūsu svinīgo cere
6 – Zvārtavas pagastā, 42 – citās moniju zāle. Salīdzinājumā ar 2011.
pašvaldībās. Visvairāk jaundzimušo gadu, kad bija noslēgtas 29 laulības,
reģistrētsvasarā:jūnijā–18,jūlijāun pērn to skaits palielinājies līdz 35.
augustā–pa12,vismazāknovembrī Sešas laulības reģistrētas baznīcā.
– 6 bērni. 104 jeb 83% jaundzimušo Pirmajālaulībāstājušies22vīriešiun
pasaulē nākuši ārzemēs – Igaunijā, 21sieviete,laimiotroreizimēģinājuši
atrast 9 vīrieši un 13 sievietes, kāds
Valgasslimnīcā.
Zēniemvispopulārākaisvārdsbija kungs «sievu apņēmis» ceturto reizi.
Reinis – to vecāki izvēlējušies 4 rei Jaunākajam līgavainim bija 23 gadi,
zes, pa 2 reizēm dzimšanas apliecī vecākajam – 66 gadi. Jaunākajai
bāsierakstītiArtjoms,Arturs,Domi līgavai bija 20 gadi, vecākajām – 63
niks, Eduards, Emīls, Gustavs, Kār un64gadi.Populārākiekāzumēneši
lis, Kristaps, Kristers, Miķelis, Oli bijajūlijsunaugusts.Maijuparkāzu
vers,Ralfs,RobertsunValters.Mei mēnesiizvēlējās5mūsuorganizētās
tenēm populārākie vārdi bija Elīza, «bezmaksaslaulībuakcijas»pāri,bet
Emīlija,Evelīna,PaulaunSanija–tie maģiskajā12.12.12.tikasareģistrēti6
izvēlētipa3reizēm,2reizesdotivār pāri. Turpina pieaugt šķirto laulību
di: Alise, Gabriela, Keita, Laura un skaits–atīmeparlaulībasšķiršanu
Līna.Divivārdidoti6meitenēmun izdarīta 41 reģistrā (2011.gadā – 33).
Pieaugumsvarētubūtizskaidrojams
8zēniem.
ar to, ka kopš 2011.gada šķirt
Miršana
laulībuvarnetikaitiesā,betarīpie
Pieaudzismirušoskaits–reģistrē notāra, kā arī ar cilvēku vēlmi
tas166miršanas(par28vairāknekā
ValkasnovadaDzimtsarakstunoda
ļā sastādīti 326 civilstāvokļa aktu re
ģistri:125dzimšanas,35laulībasun166
miršanasreģistri.Veikti102papildinā
jumiunlabojumireģistros,noformētas
7vārda,uzvārdamaiņaslietas.Sagata
votas un izsniegtas 445 stingrās uz
skaitesģērboņapliecības,290izziņasun
izraksti. Kopā iekasēta valsts nodeva,
pašvaldības nodeva un samaksa par
maksaspakalpojumiem–1679lati.

sakārtotsavasatiecības.

Dzīvesvietas deklarēšana

Savu dzīvesvietu deklarēja 476
personas. Valkas novadā kopā dzī
vesvietu piedeklarējušas 606 perso
nas, t.sk. Valkā – 389, Ērģemes
pagastā – 52, Kārķu pagastā – 47,
Valkaspagastā–65,Vijciemapagastā
– 31, Zvārtavas pagastā – 22.
Deklarētā dzīvesvieta anulēta 34
personām.Personāmuniestādēmiz
sniegtas 264 izziņas par deklarēto
dzīvesvietu.

Ceremonijas un svētki

PargoduStarptautiskajaiģimenes
dienai pirmo reizi īstenojām bez
maksas svinīgo laulību ceremoniju
tiem,kurinevēlasvainevaratļauties
rīkot lielas kāzas. Jaunajiem pāriem
nebijajāmaksāparsvinīgoceremon
iju, tikai valsts nodeva – 5 lati. Par
pasākumu saņēmām labas at

sauksmes,tādēļplānojamtādurīkot
arīšogad–18.maijā.Ceramsagaidīt
ganjaunasģimenītesaresošiemvai
gaidāmiemmazuļiem,ganarīpārus,
kurikopānodzīvojušidaudzusgad
us,unkuriemjāsakārtotikaiatiecību
juridiskā daļa. Pieteikšanās laulību
reģistrācijai–līdz17.aprīlim!
Valkaspilsētassvētkulaikāpirmo
reizi notika Lielā ratu parāde. At
saucībabijanecerētiliela,pargandrīz
20vecākuizdomuunfantāzijuratiņu
noformēšanāvarējatikaipabrīnīties!
Šogad ratiņus vērtēsim 3 grupās:
lielierati,sportaratiunleļļurati!Būs
arī balvas! Visi aicināti uz lielo ratu
parādi8.jūnijā!
Jau tradicionāli organizēsim svi
nīgo novada Zelta kāzu pasākumu.
Dalībapasākumā–bezmaksas!Zel
tapārus,kamskaistaisnotikumsbi
jisnesenvaigaidāmsunatīmējams
šajā – 2013.gadā, aicinām atsaukties
līdzmaijabeigām!v

Maģiskajā 12.12.12. laulības apliecību saņēma jaunā Ziemeļu ģimene –
Normunds, Inga un Mariuss. Foto – Aldis Māris Dubļāns

Nr. 39
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Valkā
2012.gada27.decembrī


Nr.25
APSTIPRINĀTI
arValkasnovadadomes
2012.gada27.decembrasēdes
lēmumu(protokolsNr.14,6.§)

Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu
2013.gadā Valkas novadā

Izdotisaskaņāarlikuma
«Parpašvaldībām»46.pantu
unlikuma«Parnekustamāīpašuma
nodokli«1.panta2.daļas9.1punktu,
pārejasnoteikumu401.un47.punktu.
1. Saistošienoteikuminosaka,kā2013.gadāpiemēro
jamilikuma«Parnekustamāīpašumanodokli»1.panta
2.daļas 91.punkts, pārejas noteikumu 401.un 47.
punkts.
2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība
pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimniecis
kās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekusta
māīpašumanodokli2013.gadāneapliek.
3. Noteikt,kapēcnekustamāīpašumakadastrālāsvēr
tības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa ap
mērs,janemaināsnekustamāīpašumalietošanasmēr
ķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā ne
drīkstpārsniegtiepriekšējamtaksācijasgadamaprēķi
nāto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus)
vairākkāpar25procentiem.
3.1.Nekustamāīpašumanodokļaapmērapieauguma
ierobežojumstiekpiemērotsarītādiemnekustamāīpa
šuma nodokļa objektiem daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā,kurisastāvnovienastelpugrupasunzemesdo
mājamāmdaļām:
3.1.1.kurinojaunaizveidotiprivatizācijasrezultātā.
Šādā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa pieau
gumaierobežojumupiemēro,vadotiesnoiepriekšē
jamtaksācijasgadamaprēķinātānodokļaparnesada
lītozemesvienību,kasbijapiekritīgakatramatseviš
ķamdzīvoklimvainedzīvojamaitelpai;
3.1.2.jaatiecīgajaitelpugrupaiNekustamāīpašuma
valstskadastrareģistrānavmainītstelpugrupaslie
tošanasveids,arīgadījumos,jazemeiirmainītsne
kustamāīpašumalietošanasmērķis.
3.2.Šonoteikumu3.punktānoteiktonodokļaapmēra
pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais
nodoklisirmazākspar5latiem.
3.3.Šonoteikumu3.punktānoteiktaisnodokļaapmēra
pieaugumaierobežojumsneatiecasuznodokļaaprēķi
nuparneapstrādātulauksaimniecībaszemi.
3.4.Piemērojotšonoteikumu3.punktu:
3.4.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis uzska
tāms par nemainītu, ja Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumos Nr.496 «Nekustamā īpašuma
lietošanasmērķuklasifikācijaunnekustamāīpašuma
lietošanasmērķunoteikšanasunmaiņaskārtība»no
teiktajākārtībāpašvaldībanavmainījusinekustamā
īpašumalietošanasmērķivailietošanasmērķismai
nīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, uz adminis
tratīvo aktu (iestādes lēmumu), kurš atceļ iepriekš
pieņemto pretiesisko lēmumu, vai uz Nekustamā
īpašumavalstskadastralikuma93.pantu;
3.4.2.ja,pamatojotiesuzlikuma«Parnekustamāīpa
šuma nodokli» 1.panta otrās daļas 13.punktā pare
dzētonosacījumu,nekustamāīpašumanodoklispar
rekonstruētuēkuiepriekšējamtaksācijasgadamnav
aprēķināts, nodokļa apmēra pieauguma ierobežoju
mupiemēro,ņemotvērānodokļasummu,kādabūtu
aprēķināta,jauzšoēkunetiktuatiecinātsminētaisli
kuma nosacījums. Citos gadījumos, kad nekustamā
īpašuma nodoklis, pamatojoties uz likuma «Par ne
kustamāīpašumanodokli»1.pantaotrāsdaļasnosa
cījumiem,parkonkrētunekustamāīpašumaobjektu
iepriekšējam taksācijas gadam nav aprēķināts, no
dokļaapmērapieaugumaierobežojumunepiemēro;
3.4.3.nodokļaapmērapieaugumaierobežojumupie
mēro,ja:
1)zemesvienībainavmainītatāskopējāplatībaun
kopējāsizmaiņas,kasradušāspēczemesvienībaslie
tošanasmērķumaiņas,nepārsniedz10procentusno
zemesvienībaskopējāsplatības;
2) zemes vienību ar vienu lietošanas mērķi sadala
vairākāszemesvienībāsunatdalītajāmzemesvienī
bāmnosakatādupašulietošanasmērķi,kādsbijaze
mesvienībaipirmstāssadalīšanas.
4. Saistošienoteikumitiekpiemērotiaprēķinotnekus
tamāīpašumanodoklipar2013.gadu.
Valkasnovadadomespriekšsēdētājs
K.Albergs
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ValkaspagastaSēļoslabiekārtota
sociālopakalpojumutelpa
V

alkas pagasta Sēļos, mājā «Mā
ja 20», dzīvoklis 15, kas pieder Valkas
novada domei, ir ierīkota veļas ista
ba. Tā ir aprīkota ar veļas mašīnu, ve
ļas žāvētāju, jaunu ūdens sildītāju,
nepieciešamo inventāru un mēbelēm
(galds, krēsli, plaukts, drēbju pakara
mais).
Veļas istaba darbosies 5 stundas
katru darba dienu. Lai izvairītos no
rinduveidošanāsunliekiempārpratu
miem, dušas un veļas telpu varēs ap
meklēt pēc iepriekšēja pieraksta. Par
kārtību atbildēs Valkas pagasta saim
niecības daļas vadītājs, kurš darbiem
piesaistīs arī Sēļu iedzīvotājus. Dušas
un veļas istabas pakalpojumi būs bez
maksas,betveļaspulverisganbūsjā
Iegādātā sadzīves tehnika atvieglo un padara ērtāku
gādāpašiemiedzīvotājiem.
Sēļu iedzīvotāju ikdienu. Foto: Inguna Medne
IepriekšminētiedarbiveiktiEiropas
lauksaimniecības fonda lauku atīstī
Ziemeļgauja»vietējāsatīstībasstratēģijas3.rīcī
bai (ELFLA) Lauku atīstības programmas at bai«Sociālopakalpojumupieejamībasunkvali
klātaprojektuiesniegumukonkursapasākuma tātesuzlabošanavietējiemiedzīvotājiem».
«Laukuekonomikasdažādošanaundzīveskva
Projekta kopējās atiecināmās izmaksas
litātesveicināšanavietējoatīstībasstratēģijuīs 2440,74 LVL, tai skaitā publiskais finansējums
tenošanasteritorijā»projekta«Sociālo pakalpo (ESunLatvijasvalstslīdzdalība)ir2196,67LVL
jumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas vai90%noatiecināmāmprojektaizmaksām.v
pagasta Sēļos»(Nr.1209LL03L413101000001)
Gunta Smane,
ietvaros. Projektu vadīja Valkas pagasta saim
ValkasnovadadomesAtīstībasun
niecībasdaļasvadītājaLigitaSīmane.
plānošanasnodaļasvadītāja
Projektsatbilstbiedrības«Laukupartnerība

Rosinaizmantotdalītās
atkritumušķirošanasiespējas

Iedzīvotāji Vidzemes re
ģiona pilsētās aizvien aktīvāk

izmantodalītāsatkritumuvāk
šanasiespējas,unZAAOaicina
arīValkasnovadaiedzīvotājus
iesaistīties šajā procesā, piedā
vājot vairākas iespējas ērtākai
šķirošanai – EKO somas un
EKOkastes.

EKO somas

Patlaban apkopotā informā
cija liecina, ka kopš SIA «ZA
AO» (ZAAO) piedāvā EKO
somu pakalpojumu, trīs gadu
laikātoizmantotājuskaitsvisā
apkalpošanas reģionā pieau
dzis vairāk nekā četras reizes.
Savukārt savākto atkritumu
apjoms no 12 kubikmetriem
pieaudzis līdz 132 kubikmet
riem. EKO soma ir paredzēta
izmantošanai galvenokārt pri
vātmājās, lai iedzīvotājiem at
kritumušķirošanabūtuērtāka
un pieejamāka. Ikviens var ie
gādātiesEKOsomu,aktīvišķi
rot tajā savus mājsaimniecības
atkritumus,unnovietotpiepil
dītosomubrīvipieejamāvietā
pie savas privātmājas. ZAAO
darbiniekinoteiktāsdienāsbez
maksas to iztukšo un novieto
atpakaļ turpmākai lietošanai.
Privātmāju iedzīvotājiem, iz
mantojotEKOsomu,iespējams
ietaupītlaikuunnaudu,jošķi
rotoatkritumuizvešanairbez
maksas, samazinās kopējais
nododamosadzīvesatkritumu
apjoms,tiekietaupītiarīdabas
resursi.EKOsomasikviensvar
arīpatsiztukšottuvākajāEKO

laukumā (Valkā tas atrodas
Austras ielā 10)vaiEKOpun
ktos.
EKO somā drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, avī
zes, žurnālus, vecas grāmatas,
iepakojuma papīru,  kartonu,
pārtikas dzērienu pakas, iz
lietotas visa veida un krāsu
plastmasas pārtikas dzērie
nu pudeles; polietilēna plēves
un plastmasas kannas, kastes,
spaiņus, pudeles (apzīmējums
HDPE, PEHD, PP), sadzīves
ķīmijas un kosmētikas plast
masas iepakojumus (apzīmē
jums HDPE; PET; PP), skārda
bundžas,konservukārbas,me
tāla vākus, korķus u.c. metāla
izstrādājumus. Materiāliem ir
jābūttīriem,bezorganiskoma
teriālu (ēdiena atlikumi, eļļas
u.c.) piejaukumiem. Iepakoju
mamateriālijāsaplacina.

EKO kastes

Apkopojot informāciju par
EKOkastēm,tolietotājuskaits
ZAAO apkalpošanas reģionā
trīs gadu laikā pieaudzis gan
drīz uz pusi, savukārt savāk
to atkritumu apjoms no 13
kubikmetriem pieaudzis līdz
136 kubikmetriem. Šādu pa
kalpojumu uzņēmums sākot
nēji ieviesa, lai uzņēmumos
uniestādēsnodrošinātuiespē
ju – šķirot biroja papīru. Kad
EKOkasteirpiepildīta,parto
jāinformē ZAAO, kura darbi
nieki nodrošina kastes iztuk
šošanu.Šispakalpojumsirbez
maksasunpieejamsjebkuram

uzņēmumam vai iestādei, kā
arīdaudzdzīvokļumājuiedzī
votājiem.Īpaši aicinām arī ie
dzīvotājus pašus rosināt savus
namu pārvaldniekus ierīkot
EKO kastes kāpņutelpās, ņe
mot vērā, ka pastkastītēs aiz
vien pieaug dažādu izplatīto
reklāmasmateriāluapjoms,un
cilvēki nereti tās mēdz atstāt
turpatkāpņutelpās,piemēram,
uzradiatoriemvaipalodzēm.
EKO kastē drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, avī
zes, žurnālus, reklāmas bukle
tus,skrejlapasvaicitusdrukā
tosreklāmasunpresesizdevu
mus.
Iedzīvotāji gan par pakal
pojumiem, gan aktualitātēm
nozarē visērtāk un ātrāk var
uzzinātwww.zaao.lv.epasts:
zaao@zaao.lv,tālr.64281250.v
Lija Ozoliņa,
SIAZAAOsabiedrisko
atiecībuspeciāliste
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Nr. 39
SAISTOŠIE
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Valkā
2012.ga
da 29.novembrī									                                                                                                                     
																			
Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 28.§

Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
«Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienāku
mu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību»
pabalsti tiek izmaksāti pēc tam, kad ap mu pieņem Valkas novada dome.
stu «Zupas virtuvē» ir:
aistošie noteikumi nosaka pabal mierināts pamatots pašvaldības trūcī 14. Saistošo noteikumu 14.punktā mi 27.1. trūcīgām personām (ģimenēm),
stu veidus un apmērus, pabalstu pie go iedzīvotāju pieprasījums pēc GMI nēto pabalstu piešķir, ja personas ie kurās ir personas darbaspēju vecumā
šķiršanas un izmaksas kārtību perso un dzīvokļa pabalsta.
sniegums saņemts ne vēlāk kā viena un, kuru ienākumi ir mazāki par valstī
nām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas sa 4. GMI saņēmējam netiek piešķirts šo mēneša laikā no ārkārtas situācijas ra noteikto GMI līmeni – laika periodā,
ņemt šos pabalstus.
noteikumu 22.punktā minētais pa šanās brīža.
kad ir spēkā trūcīgas personas (ģime
1. Šajos saistošajos noteikumos lietoto balsts.
15. Saistošo noteikumu 14.punktā mi nes) statuss;
terminu skaidrojums:
5. Lai saņemtu pabalstu klients vēršas nētā pabalsta pieprasītājam dokumen 27.2. trūcīgām personām (ģimenēm),
1.1. ārkārtas situācija – stihiska nelai Sociālajā dienestā pie sociālā darba tāli jāpierāda zaudējumu apmērs.
kurās nav personu darbaspēju vecumā
me vai iepriekš neparedzami, no perso speciālista ar iesniegumu.
16. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situ – laika periodā, kad ir spēkā trūcīgas
nas darbības neatkarīgi apstākļi (pie 6. Sociālā darba speciālists pēc klienta ācijā – apbedīšanai piešķir mirušā, ku personas statuss;
mēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra, sma iesnieguma saņemšanas 10 darba die ra pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija 27.3. ārkārtas situācijā nonākušām per
ga trauma, kas apdraud personas vese nu laikā novērtē klienta atbilstību šiem Valkas novada administratīvajā terito sonām uz laiku līdz 1 mēnesim.
lību un dzīvību, apgādnieku zaudē saistošajiem noteikumiem un pieņem rijā, ģimenes loceklim vai personai, ku 28. Saistošo noteikumu 28.punktā mi
jums, tuvinieka nāve u.c.);
lēmumu par pabalsta piešķiršanu atbil ra uzņēmusies mirušā apbedīšanu.
nēto pabalstu var piešķirt citā pašvaldī
1.2. GMI – pabalsts garantētā minimā stoši Administratīvā procesa likuma 17. Saistošo noteikumu 17.punktā mi bā pastāvīgo dzīvesvietu deklarējušām
lā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
nosacījumiem. Atteikuma gadījumā nētā pabalsta apmērs ir līdz Ls 200 (di personām (ģimenēm), kuras nonāku
1.3. ģimene – laulātie, bērni un citas lēmumu, pamatojoties uz sociālā darba vi simti lati), bet ne vairāk par faktiska šas ārkārtas situācijā, bet ne ilgāk kā uz
personas, kurām ir kopēji izdevumi speciālista sagatavotu informāciju, pie jiem izdevumiem mirušās personas 10 darba dienām.
par uzturu un, kuras mitinās vienā mā ņem Sociālā dienesta vadītājs atbilsto apbedīšanai.
29. Taloni «Zupas virtuves» apmeklē
joklī;
ši Administratīvā procesa likuma nosa 18. Saistošo noteikumu 17.punktā mi šanai tiek izsniegti vienu reizi nedēļā
1.4. klients – persona un viņa ģimenes cījumiem.
nēto pabalsta apmēru samazina par (pirmdienās vai piektdienās) uz pie
locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palī 7. Sociālā darba speciālists pēc lēmuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū cām dienām, izņemot ārkārtas situācijā
dzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu ras izmaksātā valsts apbedīšanas pa nonākušām personām.
sociālo pabalstu;
vai atteikumu pabalstu piešķirt rakstis balsta apmēru, ja par mirušo personu ir 30. Talonus «Zupas virtuvei» izsniedz
1.5. maznodrošināta persona (ģime ki informē klientu par pieņemto lēmu bijušas tiesības saņemt minēto pabal pamatojoties uz trūcīgas personas (ģi
ne) – persona (ģimene), kura par maz mu. Atteikuma gadījumā lēmums obli stu.
menes) statusu apliecinošu izziņu.
nodrošinātu atzīta atbilstoši pašvaldī gāti tiek izsniegts pabalsta prasītājam 19. Gadījumā, ja mirušai personai ir 31. Ēdināšanas pabalstu ieskaita tā pa
bas saistošajiem noteikumiem;
uz rokas pret parakstu vai nosūtīts pa pirmās pakāpes radinieki, tiek izvērtēti kalpojuma sniedzēja kontā, ar kuru
1.6. pabalsts – pašvaldības sociālās pa pastu ierakstītā vēstulē.
saņemto apbedīšanas pabalstu (Valsts pašvaldībai ir noslēgts līgums par 28.
līdzības pabalsts naudas izteiksmē vai 8. Pabalstu pamatojoties uz Sociālā sociālās apdrošināšanas aģentūra, dar punktā minēto personu ēdināšanu.
samaksa par pakalpojumu personai dienesta vadītāja apstiprinātu sarak bavieta, arodbiedrība u.c.) kopējais ap 32. Tiesības saņemt vienreizēju pabal
(ģimenei) situācijās, kad ir nepiecieša stu, Centralizētā grāmatvedība izmak mērs.
stu mācību piederumu iegādei Ls 10
mi papildu izdevumi vai kad šī perso sā pabalsta pieprasītājam vai ieskaita 20. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras (desmit lati) ir trūcīgām ģimenēm, ku
na (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ ne to viņa personīgajā bankas kontā līdz dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības ru bērni ir Valkas novada vispārizglīto
spēj gūt ienākumus, lai apmierinātu mēneša 10. vai 25.datumam.
administratīvajā teritorijā un kurai nav jošo skolu 1. – 12.klases izglītojamie;
savas pamatvajadzības un kura pie 9. GMI tiek piešķirts, aprēķināts un iz apgādnieku vai personas, kas uzņem 33. Saistošo noteikumu 33.punktā mi
šķiršana balstās uz materiālo resursu maksāts ģimenei (personai), kurai no tos apbedīšanu, pašvaldība slēdz līgu nēto pabalstu pieprasa vienu reizi ka
novērtēšanu;
teikta atbilstība trūcīgas ģimenes (per mu ar fizisku (juridisku) personu par šī lendārajā gadā laikā no 1.jūlija līdz 31.
1.7. trūcīga persona (ģimene) – perso sonas) statusam atbilstoši spēkā esoša pakalpojuma organizēšanu un sedz ar oktobrim.
na (ģimene), kura par tādu atzīta atbil jiem Ministru kabineta noteikumiem apbedīšanu saistītos izdevumus.
34. Saistošo noteikumu 33.punktā mi
stoši spēkā esošajiem Ministru kabine un pašvaldības saistošajiem noteiku 21. Tiesības saņemt ēdināšanas pabal nēto pabalstu var izmaksāt skaidrā
ta noteikumiem un pašvaldības saisto miem.
stu izglītības iestādē bērnam ir trūcī naudā vai mācību piederumu iegādei
šajiem noteikumiem;
10. Ja GMI saņēmējs izmanto Nakts pa gām ģimenēm, kuru bērni:
izsniegt dāvanu karti, kuru var atpre
1.8. veselības aprūpes pabalsts – pa tversmes pakalpojumus, samaksa par 21.1. apmeklē Valkas novada pirms čot uz dāvanu kartes norādītā kancele
balsts daļēju medicīnisko pakalpojumu sniegtajiem pakalpojumiem tiek atrēķi skolas izglītības iestādes;
jas preču veikalā.
apmaksai, speciālistu konsultācijām, nāta no pabalsta un ieskaitīta pakalpo 21.2. mācās Valkas novada vispārējās 35. Tiesības saņemt veselības aprūpes
slimnīcas izdevumiem, veselības ap juma sniedzēja kontā:
izglītības iestādēs;
pabalstu ir:
drošināšanas polises iegādes izdevu 10.1. ar personas piekrišanu;
21.3. mācās profesionālās izglītības ie 35.1. trūcīgām personām (ģimenēm)
miem, zobu ārstēšanas izdevumiem, 10.2. gadījumā, ja persona nepilda vie stādes dienas nodaļā un nestrādā, bet līdz Ls 10 (desmit lati) gadā uz perso
optisko briļļu iegādes izdevumiem un nošanos par līdzdarbību.
ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.
nu;
medikamentu iegādes izdevumiem;
11. Ja GMI pabalsta saņēmēja ģimenē ir 22. Saistošo noteikumu 22.punktā mi 35.2. maznodrošinātām personām (ģi
1.9. vientuļš pensionārs/invalīds – ne nepilngadīgi bērni un tiek konstatēts, nēto pabalstu piešķir ar nākamo mācī menēm) līdz Ls 15 (piecpadsmit lati)
strādājoša pensijas vecuma persona vai ka ģimenē netiek nodrošinātas bērna bu dienu pēc lēmuma pieņemšanas, gadā uz personu;
persona ar invaliditāti, kura faktiski pamatvajadzības, bērnam domātā daļa uz laika periodu, kamēr ir piešķirts 35.3. vientuļam pensionāram/ invalī
dzīvo atsevišķi no likumīgajiem ap tiek novirzīta bērna vajadzību apmieri trūcīgās personas (ģimenes) statuss.
dam līdz Ls 15 (piecpads-mit lati)ga
gādniekiem vai kurai nav likumīgo ap nāšanai (ēdināšanai, apģērbam, skolas 23. Ēdināšanas pabalstu izglītības ie dā;
gādnieku un kuras ienākumi mēnesī piederumu iegādei u.c.), apmaksājot stādē bērnam bez ģimenes materiālā 35.4. nestrādājošu pensionāru/invalī
nepārsniedz 75% no valstī apstiprinā nepieciešamo ar pārskaitījumu pēc rē stāvokļa izvērtēšanas var piešķirt ār du pārim, kuru kopējie ienākumi ne
tās minimālās darba algas un, kuras ķina saņemšanas.
kārtas situācijā pēc bāriņtiesas, izglītī pārsniedz 300 latus mēnesī līdz Ls 10
kustamais un nekustamais īpašums 12. GMI var izmaksāt skaidrā naudā bas iestāžu, mediķu vai sociālā darbi (desmit lati) gadā uz personu.
tiek izvērtēts atbilstoši Ministru kabi vai arī daļu no pabalsta saņemt pārti nieka atzinuma uz laiku līdz 3 mēne 36. Saistošo noteikumu 36.punktā mi
neta noteikumiem un pašvaldības sais kas talonu vai «Zupas talonu» veidā, šiem.
nēto pabalstu piešķir pēc izdevumus
tošajiem noteikumiem par kārtību, kā kuri tiek atprečoti uzņēmumos ar ku 24. Saistošo noteikumu 22.punktā mi apliecinošu dokumentu saņemšanas
dā persona (ģimene)  tiek atzīta par trū riem pašvaldībai noslēgts līgums:
nētā pabalsta apmērs ir pakalpojumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
cīgu.
12.1. ar personas piekrišanu;
sniedzēja noteiktā maksa par bērnu 37. Saistošo noteikumu 36.punktā mi
1.10. Zupas talons – talons, kuru iz 12.2. gadījumā, ja persona nepilda vie ēdināšanu.
nēto pabalstu var izmaksāt skaidrā
manto zupas iegādei uzņēmumā ar ku nošanos par līdzdarbību.
25. Ēdināšanas pabalstu izglītības ie naudā vai ar pārskaitījumu pakalpoju
ru pašvaldībai noslēgts līgums un ku 13. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situ stādē ieskaita tā pakalpojuma sniedzē ma sniedzējam.
ram ir noteikta vērtība naudas izteik ācijā tiek piešķirts neizvērtējot perso ja kontā, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts 38. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas
smē;
nas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot līgums par bērnu ēdināšanu.
novada domes 2009.gada 26.novembra
1.11. Pārtikas talons – talons, kuru iz vērā iepriekš neparedzamo apstākļu 26. Ja pašvaldībai nav noslēgts līgums saistošos noteikumus Nr.9 «Par sociālo
manto pārtikas produktu iegādei uzņē radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, pabalstu piešķiršanu».
mumos ar kuriem pašvaldībai noslēgts gadījumos, ja nepienākas cits valsts no saistošo noteikumu 22.punktā minētais 39. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā
līgums un kuram noteikta vērtība nau teiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams pabalsts vienu reizi mēnesī tiek ieskai kamajā dienā pēc to pilna teksta publi
das izteiksmē.
nepieciešamo izdevumu segšanai, kā tīts tā bērna kontā, kuram piešķirts ēdi cēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēs
2. Saistošajos noteikumos minētos pa arī, ja zaudējumi netiek kompensēti no nāšanas pabalsts un kurš mācās profe tis».
balstus piešķir personai (ģimenei), ku darba devēja vai apdrošināšanas kom sionālajā izglītības iestādē. Pabalstu
ra uz pabalsta pieprasīšanas brīdi ir pānijas līdzekļiem:
aprēķina – mācību dienu skaitu reizi
Valkas novada domes
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu 13.1. līdz Ls 100 (viens simts lati) lēmu not ar Ls 1,10 (viens lats un desmit san
priekšsēdētāja vietnieks
pašvaldības administratīvajā teritorijā. mu pieņem sociālā dienesta vadītājs;
tīmi).
V.Zariņš
3. 22., 28., 33. un 36.punktā noteiktie 13.2. virs Ls 100 (viens simts lati) lēmu 27. Tiesības saņemt ēdināšanas pabal
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Valkasnovadāpaveiktiedarbi2012.gadā
Kultūraspārskats

• Darbojās 42 amatiermākslas un
radošo iniciatīvu – brīvā laika pa
vadīšanaskolektīvi.Nodrošinātsfi
nansējums 48 kolektīvu vadītājiem,
speciālistiemunkoncertmeistariem.
• Pēcrekonstrukcijasatklātstautas
namsZvārtavā.
• Organizēti profesionālās mākslas
(VKKF atbalsts Ls 1140) koncerti,
sadarbībā ar VSIA «Latvijas kon
certi», Latvijas un Igaunijas Na
cionālo Operu koncerts, XII Vid
zemes jauniešu kamerorķestru fes
tivāls, Valkas novada svētki Ēr
ģemespagastaTurnā,Dzejasdienu
cikls«Gadalaiksvārdkritis»u.c.
• Kultūras iestāžu vadītāji un dar
binieki savas profesionālās zinā
šanas pilnveidoja Vidzemes plā
Ar īpašu sirsnību valsts svētku koncertā tika uzņemta
nošanas reģiona projektā «Ap Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Ginta Dub
rovska
sveic
Normundu
Rudzīti
ar
viņas
dzejas
grāmatas
mūsu
«mazās zvaigznītes» – vijolnieka Rūdolfa Miķelsona
mācības kultūras nevalstisko or
«VAN VET ĀKEN» iznākšanu. Foto: Inguna Medne
sniegums. Foto: Inguna Medne
ganizācijuvadītājiemVidzemē».
vada bibliotēkām projektos piesaistīti
Ls1295.Izstrādātsunrealizēts«Grāmatu
Valkas novadpētniecības muzejs
• Turpinājāsspeciālistupētnieciskaisdarbs,saga iepirkumsValkas,SmiltenesunStrenču
tavotsreferāts«FotogrāfsAntonsRudītis(1868.– novadu publiskajām bibliotēkām»,
iepirktasgrāmatasparLs5782.
1930.)».
• Muzejakrājumspalielinājiespar472vienībām, • Noorganizēti grāmatu atvēršanas
svētki – Anita Anitīna «Pieskāriens»,
pašlaikmuzejakrājumāir45729vienības.
• Nacionālajā muzeju krājuma Kopkatalogā ie NormundsRudzītis«VANVETĀKEN»,
vadītainformācijapar2868muzejapriekšmetiem, MarikaSvīķe»Mēsesamviensotram».
• Lielākie pasākumi: Artura Gobas
digitalizēti3125priekšmeti.
• No muzeja krājuma eksponētas 560 vienības, 80.dzīves jubileja, Pētera Brūvera 55
gadu jubilejai veltīts literāri muzikāls
pētnieciskamdarbamizmantotas675.
• Ar VKKF finansiālu atbalstu restaurēti 6 krā vakarsu.c.
jumapriekšmeti.
• Muzejā atklātas un eksponētas 10 izstādes, ār Valkas pilsētas kultūras nams
• Darbojās 12 pieaugušo un 4 bērnu
pusmuzeja–3.
• Sagatavots projekts «Digitālā ekspozīcija «Vid kolektīvi. Folkloras deju kopa «Sud
zemes draudzes skolu skolotāju semināra au maliņas» un folkloras ansamblis/dzies
dzēkņu kultūrizglītojošā darbība» un VKKF pro mu draugu kopa «Nāburgi» piedalījās Vasaras saulgriežu ielīgošanas pasākumā saimniece (Līga Pan
Starptautiskajā folkloras festivālā «Bal
jektukonkursāiegūtsfinansējumsLs1000.
dalone) visus cienā ar pīrāgiem un sieru. Foto: Inguna Medne
tica»«Sudmaliņas»piedalījāsarīXXVII
Starptautiskajāfolklorasfestivālā«Ata
Valkas novada
riaLamzdziai2012»Lietuvā,«Nāburgi»koncertēja • Nozīmīgākie pasākumi: Folkloras diena, ie
Centrālā bibliotēka
Sangastē un Taageperā (Igaunijā), senioru deju līgošanas pasākums muzejā, pasākums «Ķeriet
• Kopējais lasītāju skaits novadā – 2710. Lasītāji kopa – pilsētas svētkos Tirvā, kā arī militārajā vasaruaizastes»estrādē,RaiņaielasRudenskok
bibliotēkasapmeklējuši63 799reizes.Kopējaisiz festivālā un grilēšanas festivālā Valgā. Valkas teilis, kultūras nama ēkas 85 gadu jubileja un
sniegums – 126 801 vienība. Bibliotēku lietotāji – pilsētas teātris ar izrādi «Ņevas prospekts» pasākums«Valka–Valgabezrobežām–jau5ga
25%nokopējānovadaiedzīvotājuskaita.
piedalījās Starptautiskajā teātru festivālā Permā dus».
• Izstrādāti un sekmīgi realizēti projekti «Satiec, (Krievija), bet ar izrādi «Mērkaķīte» – Starp • Pilsētas svētku laikā pirmoreiz Valkā notika
uzklausi, izlasi», «Dzejas pieturas 2», «Dziesmu tautiskajāteātrufestivālāGatčinā(Krievija).Bērnu Lielāratupastaiga,uzsāktsmuzikālovakarucikls
un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma popgrupa ieguva Grand Prix festivālā–konkursā unikmēnešasatikšanās,sadziedāšanāsunsarunu
pasākumi«Tējasvakarisvecīšugaismā…».v
saglabāšanaValkasreģionabibliotēkās».Kopāno Šauļos(Lietuva).

Laukuattīstības
speciālistupārskats
• Konsultēti lauksaimnieki par viņiem ak
tuālāmtēmām,kassaistītasarvalstsunES
atbalstu, palīdzība meklējot produkcijas
noietu, uzsākot saimniekošanu un māj
ražošanu. Īpaši aktuālas bija konsultācijas
un praktiska palīdzība VID nodokļu de
klarācijuiesniegšanai.
• Palīdzētslauksaimniekiempieteiktiespla
tībumaksājumiem,vairāknekā250preten
dentiem atvestas lauku bloku kartes, aiz
pildītasunnogādātasZiemeļvidzemesRLP
LAD. Sniegta palīdzība pieteikumu aiz
pildīšanai dīzeļdegvielai bez akcīzes no
dokļa.
• LAS aktīvi piedalījās vietējo NVO darbā
unLEADERprojekturealizācijāsadarbojas
ar skolas mazpulkiem, palīdzēts projektu
unatskaišusagatavošanā.
• Pagastos organizēti informatīvie seminā
ri. Speciālistes aktīvi piedalījušās novada
dienas, Meža dienu u.c pasākumu or
ganizēšanā. Speciālistes piedalījušās pie
redzes apmaiņas braucienos un lauku
dienās par mājražošanu, dārzkopību, ap
kārtējās vides labiekārtošanu, biškopību
u.c.tēmām,tikušāsarZMspeciālistiem.v

Sportapārskats
• Ikgadējie pasākumi: skriešanas seriāls «Opti
mists», skrējiens «Apkārt  Zāģezeram», riteņ
braukšanas sacensības, draudzības sacensības ar
Valgasmērijasdarbiniekiemundeputātiem,Valkas
novada atklātais čempionāts florbolā, volejbolā,
slēpošanā, trīscīņā (slēpošana + riteņbraukšana +
skriešana),Valkasnovadavasarasunrudensspor
ta spēles, Valkas novada domes balvu izcīņas
sacensības badmintonā un šautriņu mešanā, sa
censībasšahāu.c.
• Kopumānovadāorganizēti113sportapasākumi,
notiem28–Valkaspilsētasstadionā.
• ZiemāValkaspilsētasstadionādarbojāsslidotava,
betValkaspagastateritorijā–slēpošanastrase.
• PasākumiValkaspilsētasstadionā:Latvijasolim
piskādiena(287dalībnieki),novadavasarassporta
spēles,3turnīrifutbolājauniešiemun8LJFLspēles,
10otrāslīgasspēlespieaugušokomandām,futbola
turnīrs starp Lugažu un Sēļu komandām, sporta
dienasunstundaspilsētasbērnudārziemunskolām
un2sacensībasvieglatlētikā.
• Stadionā notiek mācību – treniņu darbs Valkas no
vada BJSS vieglatlētiem, futbolistiem, biedrībai FK
«Valka» un VUGD Valkas daļas darbiniekiem, bet
šautuvē–ValkasnovadaBJSSšāvējiem,zemessardzei
unpolicijai.
• Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā nodar
bojušies8949sportisti,t.sk.šautuvē–848šāvēji.v

Viens no tradicionālajiem sporta pasākumiem
ziemā ir Valkas novada sacensības distanču
slēpošanā. Foto: Inguna Mednes
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Valkasnovadāpaveiktiedarbi2012.gadā
Ērģemespagastā
• Izstrādāts TEP ūdenssaimniecības
sakārtošanaiĒrģemesciemā,uzsāk
taprojektaizstrāde.
• Ar Nīderlandes fonda KNHM at
balstuunValkasnovadadomeslīdz
finansējumukonkursaprojektā«Sa
biedrībaardvēseli»biedrība«Ērģe
mes bruņinieku pils» uzstādīja in
formatīvo stendu un norādes zīmi
uzpilsdrupām.Arīšīprojektaietva
rosunarnovadadomeslīdzfinansē
jumudomubiedrugrupa«Mēsbēr
nībai» labiekārtoja pirmskolas gru
pasrotaļulaukumu.
• VAS «Hipotēku un zemes banka»
projekta klientu kluba «Mēs paši»
projektukonkursaietvarosbiedrība
«Turnava» izgatavojusi un uzstādī

jusi 10 solus pie Turnas tautas na
ma.
• ArKrievijasvēstniecībasfinansēju
murenovētiBrāļukapiTurnā.
• Izstrādātsuniesniegtsprojektspar
peldvietaslabiekārtošanuunhokeja
laukumaizbūviĒrģemē.
• Izveidots šķiroto atkritumu pie
ņemšanaspunkts.
• Notikušivisitradicionāliepagasta
pasākumi kā ari 3.Valkas novada
svētki.
• Turnastautasnamapašdarbnieku
kolektīvi koncertējuši gan savā pa
gastā, gan citos Valkas novada pa
gastos,kāarītuvumāesošajosnova
dos.v

3. Valkas novada svētkos kopīgā parādē dodas novada vadība un svētku
dalībnieki. Foto: Inguna Medne

Valkaspagastā
• Uzsākta ūdenssaimniecības infra
struktūras atīstības nākamā kārta
Lugažos – ūdens atīrīšanas un at
dzelžošanas stacijas izbūve, KSS iz
būve, ūdens vadu un kanalizācijas
sistēmasizbūve.
• Realizētsbiedrības«Laukupartne
rība«Ziemeļgauja»»projektsparso
ciālopakalpojumutelpasizveidiSē
ļos.
• Realizēts projekts «Sabiedrība ar
dvēseli»–ārdurvjumaiņaMājainr.
20Sēļos.

• Daļējiatremontētidzīvojamomāju
jumti.
• Veikts apkures krāšņu remonts
Vectomēnos.
• VeiktaStoķukapulabiekārtošana
–uzstādītskapuzvans.
• Veiktapašvaldībaipiederošāmeža
jaunaudžukopšana.
• Aktīva kultūras dzīve. Organizēta
latviešu tradicionālo svētku atīmē
šana(Lieldienas,Jāņi),Dzejasdienas
unVelgasdienas,1.septembrapasā
kums«AristotelisLugažos»u.c.v

Tradicionālās Valkas pagasta vasaras sporta spēles
pulcē visu paaudžu aktīva dzīves veida piekritējus. Foto: Kristīne Ganiņa

Kārķupagastā
• Pabeigta ūdensapgādes un kanali
zācijas sakārtošanas 1.kārta Kārķu
ciemā.
• Izstrādāts tehniski ekonomiskais
pamatojums2.kārtai.
• Arhipotēkubankasatbalstuatjau
notsbērnurotaļulaukums.
• Tautas namā realizēts projekts
«Gaišāk.Ērtāk.Skanīgāk.».Iegādāti
jauniskatuvespakāpieniunmoder
nasgaismas,skaņasiekārtas.
•Turpinātipagastasakopšanasdarbi
(ceļu uzturēšana, zālāju appļaušana
u.c.)
• Regulārinotikušasiedzīvotājusa
pulces.
• Notikuši visi par tradīciju kļuvu
šiepasākumi–Mežadienas,Pagas
ta diena, Lāčplēša dienai par godu

veltītsskrējiensapkārtKārķiem,kā
arīcitisportaunkultūraspasākumi.
Šienotikumiorganizēticiešisadar
bojoties skolai, tautas namam, jau
niešu centram, pagasta iedzīvotā
jiemunpagastapārvaldei.
• Tautas namā aktīvi darbojās paš
darbībaskolektīvi,kaskoncertējuši
Valkas un tuvumā esošajos nova
dos.
• Sportanamānotikaregulāritreni
ņi,kāKārķupamatskolasskolēniem
tāarīpagastaiedzīvotājiem.
• Pagasta iedzīvotāji piedalījās no
vada rīkotajos sporta, kultūras un
sakoptībasskatespasākumos.
• Kārķupamatskolaieguvusi«EKO
skolas»karogu.v

Projekts «Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība» attaisnojis mērķi –
pabeigti 1.kārtā ieplānotie darbi. Foto: Sandra Pilskalne

Vijciemapagastā
• RīkotastradicionālāsVijasdienas,
Lieldienas, Jāņu ielīgošana, dziedā
šanas svētki, Vijciema pagasta die
nas(tirdziņš,spēlesbērniem,M.Krie
viņas dzejoļu krājuma «Dzeja» at
vēršanassvētki,Vijciemaamatierte
ātra izrāde E.Zālīte «Maldu Mildas
sapņojums»),Lāčplēšadiena,Valsts
svētki, Mārtiņdiena, Ziemassvētku
eglīte mazajiem, Ziemassvētku pa
sākumspensionāriem,zieduundār
zeņuizstādes.
• RīkotiMuižassvētki,dejufestivāls
«Vijolīšuvalsis».
• Ziņģu grupa «Tuvu» piedalījās
Starptautiskajā folkloras festivālā
Itālijā.
• Teātrakolektīvapanākumiunvies

izrādes.
• Skolēni piedalījās Latvijas Jaunat
nesziemasolimpiādēĒrgļosunno
vadarīkotajāssportasacensībās.
• Rīkotaspagastasacensībasnovusā
un galda tenisā, ziemas sporta die
na,vasarassportasvētki.
• Hokeja komanda «Vijciems» pie
dalījāsVAČHValmierā.
• Vijciema sporta zālē iespēju spor
totizmantodaudzipagastaiedzīvo
tāji.
• Biedrība«Vijmalieši»veiksmīgire
alizējusi projektu «Aktīvā brīvā lai
kapavadīšanasiespējupilnveidoša
naVijciemā»,kuraietvarosiegādāts
daudzveidīgssportainventārs.v

Vijciema sporta zālē regulāri notiek dažādas sporta sacensības.
Vijciemiešu draudzības spēle ar Valkas volejbola kluba komandu.
Foto: Mārīte Kalniņa

Valkasnovadāpaveiktie
darbi2012.gadā
Zvārtavaspagastā
• Mierkalna tautas nama rekons
trukcija un Svinīgais atklāšanas
pasākums,tautasnamamiegādā
tasjaunasmēbelesuninventārs.
• Mierkalnatautasnamānotikuši
Valkasnovadapasākumi–Sakop
tākā sēta un dzīves vieta Valkas
novadā noslēguma pasākums,
Valkas novada Vokālo ansambļu
skatekoncerts.
• Kopā ar biedrību «Atrodi laiku
sev» tika organizēti sporta pasā
kumi: Ziemas sporta spēles bēr
niem,Ģimenessportaspēleskopā
ar Ozolu pamatskolas skolēniem,
Zolītesturnīri.
• Pagasta sportistu komandai ie
gādātivienādikomandaskrekliņi
arpagastasimboliku.
• Aumeisteru kapos uzstādītas 5

piemiņas plāksnes Lāčplēša Kara
ordeņakavalieriem.
• Zvārtavas pagasta bibliotēkai
pārmūrētakrāsns.
• Ozolu pamatskolā veikta daļēja
elektroinstalācijas rekonstrukcija.
Informātikas kabinetā nomainīts
grīdassegumsunizdarītskosmē
tiskaisremonts.
• SakārtotaMierkalnaūdensapgā
dessistēma.
• Pagasta iestāžu uzturēšanai sa
gatavoti 300m3 malkas un iegā
dātsjaunsmotorzāģis.
• PagastapārvaldenoValkasnova
dadomespārņēma7vietīgoauto
mašīnu Crysler Grand Voyager
skolēnuunpašdarbniekupārvadā
šanai.v

Mācībupriekšmetuolimpiādes

līmeņa olimpiādi, kur notiek dalīb
M
ācību priekšmetu olimpiādes nieku atlase pasaules olimpiādei. Šo
ir viens no veidiem, kur skolēns
demonstrē savas zināšanas un pr
asmes atiecīgajā mācību priekšmetā.
Gatavošanās olimpiādei rosina sko
lēnusaktīvaiizziņasdarbībai,veicina
dažādu procesu norises izpratni, pa
līdzsagatavotieseksāmenam.
Šajāmācībugadāolimpiāžunorisē
irizmaiņas.Novadaolimpiāžuskolēnu
darbulabošanaitiekveidotaapvieno
ta Valkas, Strenču un Smiltenes sko
lotāju komisija. Skolēni darbu izpilda
Valkas vai Smiltenes novadā, bet pēc
olimpiādes,skolotājukomisijadarbus
labo vienā no olimpiādes norises vie
tām. Tas ļauj objektīvi izvērtēt bērnu
darbus,joaptverlielākubērnuskaitu
nekātasvarētubūttikaivienanovada
robežās. Skolēnu olimpiādes labākie
darbitieksūtītiizvērtēšanaiRīgasko
misijai,kasuzaicinaskolēnuuzValsts

Olimpiāde

Skolēns

Klase

Bioloģija
Bioloģija
Bioloģija

ArtūrsKriviņš
ElīzaSkutāne
LīgaLāce
Edgars
Saulgriezis
ElizabeteIvane
VilmārsVesingi
TīnaPētersone
Germans
Ļebezovs
LīzaElīza
Kārkliņa

9
10
11

Valkasģimn.
1
AnnaLavrinoviča
Valkasģimn.
1
VitālijaVoliņa
Valkasģimn. Atinība
VitālijaVoliņa

12

Valkasģimn. Atinība

VitālijaVoliņa

12
11
12

Valkasģimn. Atinība
Valkasģimn.
1
Valkasģimn.
2

VitālijaVoliņa
IraSilāja
VinetaSkutāne

11

Valkasģimn.

3

IraSilāja

12

Valkasģimn.

3

VinetaSkutāne

Bioloģija
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture

Plašāka informācija un citu iestāžu un nodaļu paveiktie darbi
būs izlasāmi Valkas novada pašvaldības publiskajā pārskatā.

FebruārisValkasģimnāzijā
skolēnamirsavaloma,untasirko
S
kaistākie skolas mirkļi ir pīgsskolēnuunklašuaudzinātāju
krāšņāstradīcijas,kasikgadušķiet
tikzināmas,betikreiztāsapburno
jauna. Un atkal būs klāt februāra
beigas,kad12.klašuskolēnižeton
vakarānodosatskaiteisavuskolas
gadusimboliskoveikumu,savuvi
zītkarti.
Tas ir februāra centrālais noti
kumsValkasģimnāzijā,kasšogad
norisināsies22.februārīValkaskul
tūras namā. Žetonvakara pamatā
ir divu 12.klašu skolēnu – Edgara
SaulgriežaunDolfaGregoraPavā
ra – autordarbs. Pasakas stilā vei
dotaisstāsts«Skaistumsirgrāma
tā,netāsvākos»irpardzīvesvēr
tībām.Uzvedumākatram12.klases

iestudējums, palīdzīga roka un pa
domi–arīnoValdaŠaicāna.
Februārī vēl ir iecerētas Projek
tu dienas, kas īpaši nozīmīgas ir
11.klašuskolēniem.Vienānotām,
13.februārī,viņiemiriespējadoties
vērot to profesiju pārstāvjus, kuri
interesē visvairāk. Tā ir Ēnu die
navisasvalsts11.klašuskolēniem.
Otrā projektu dienā, 22.februārī,
11.klašuskolēnipabeigsdarbupie
apjomīga mācību uzdevuma Val
kas ģimnāzijā – zinātniski pētnie
ciskādarba,kāizveideiveltītidivi
mācībusemestri.v
Una Grāve,
Valkasģimnāzijasskolotāja

gad divi Valkas ģimnāzijas 10.klases
skolēniElīzaSkutāne(skolotājaVitālija
Voliņa) un Sergejs Cibulis (skolotāja
Inta Krieviņa) piedalīsies valsts olim
piādēs. Elīza uzaicināta uz Valsts
bioloģijas olimpiādi Rīgā, bet Sergejs
Cibulis uz valsts informātikas olim
piādi,kasšogadnotiekDaugavpilī.
Novadainformātikasolimpiādeun
novadafizikasolimpiādenoritinterne
tā tiešsaistes režīmā, darbu izpildot
piedatora.Skolēnuatbildesparkatru
uzdevumu analizē valsts olimpiādes
komisijaRīgāunnovadakomisijašajā
procesā netiek iesaistīta. Informātikas
olimpiādēveiksmīgākiemūsunovada
skolēni ir Sergejs Cibulis un Valkas
ģimnāzijas9.klasesskolēnsArtūrsKri
viņš.Informācijuparfizikasolimpiādes
rezultātiemvēlneesamsaņēmuši.

Labākie rezultāti Valkas novada skolēniem
jau notikušajās novada līmeņa olimpiādēs

Bioloģija

Vokāla ansambļa skatē zvārtavietes parādīja, ka veiksmīgi spēj
novadīt novada mēroga pasākumu. Foto: Inguna Medne
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Skola

Vieta

Skolotājs

NovadaolimpiādēmuzdevumussagatavoRīgasolimpiādeskomisijaunšie
uzdevumiirarpaaugstinātugrūtībaspakāpi.
Beznovadaolimpiādēmskolotājumetodiskāsapvienībasorganizēstarpno
vadu olimpiādes, kur uzdevumus gatavo mūsu skolotāji un šie uzdevumi ir
atbilstošiskolasprogrammai.Bērnilabprātpiedalāsstarpnovaduolimpiādēs.
2012.gadanogalēizglītībaspārvaldeorganizējavizuālāsmākslasolimpiādi1.
–4.kl.skolēniemValkasMākslasskolastelpāsunpiedalījās46skolēni.

Labākie rezultāti savās klašu grupās starpnovadu
1. – 4. kl. skolēnu vizuālās mākslas olimpiādē
Klase

Skola

Vieta

EvelīnaBreidaka

1

Valkaspamatskola

1

DenijsStahovskis

1

Valkaspamatskola

2

BetijaStrautniece

1

Strenčunovada
vidusskola

Skolotājs
RaitaKauliņa,
GundaSīmane
SintijaPodniece,
DaigaSoloveiko

3

SolvitaTēberga

LoteČākure

2

Valkaspamatskola

1

Rovilds
Deduškevičs
Elizabete
Jaunmuktāne

2

Strenčunovada
vidusskolasPlāņufiliāle

IlonaVoroņenko,
DaigaSoloveiko

2

ĀrijaRomanovska

2

Ozolupamatskola

3

RitaPuķīte

EmīlsZaharenko

2

Valkaspamatskola

Atinība

GuntaAire

JanaSmirnova

3

Strenčunov.
vidusskolasSedasfiliāle

1

NataļjaPrimakova

KatrīnaOta

3

Valkaspamatskola

2

ViktorijaKovila

3

Strenčunov.
vidusskolasSedasfiliāle

SarmīteBrice,
DaigaSoloveiko,
LīvaDoršs

3

NataļjaPrimakova

AigarsBlumbergs

3

Ērģemespamatskola

Atinība

Gundega
Jurševska

AdeleDūdiņa

4

1

MarikaKalve

EmīlijaKrūmiņa

4

Strenčunovada
vidusskola
Kārķupamatskola

2

ArtaKrūma

4

Valkaspamatskola

3

RēzijaĶīkule

4

Valkaspamatskola

Atinība

ElgaĶīkule
GaļinaŠvabe,
DaigaSoloveiko,
LīvaDoršs
ElgaBavina,
Maruta
Stabulniece

Skolēns

ValkasnovadaIzglītībaspārvaldesspeciāliste
Ramona Lapiņa
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Valkas fotogrāfs Antons Rudītis (1868. – 1930.)

alkas iedzīvotāji un viesi droši vien
ievērojuši arhitektūras ziņā savdabīgo
ēku Rīgas ielā Nr. 27. To uzcēla viens no
pirmajiem Valkas fotogrāfiem Antons
Rudītis – sākotnēji tikai savas ģimenes
vajadzībām. Šā gada 14. februārī ir viņa
dzimšanas 145.gadadiena.
Par Antona Rudīša fotogrāfa darbības
sākumu uzskatāms 1893.gads. Valkas ap
riņķa Omuļu pagasta «Ulšķu» zemnieka
Jāņa Rudīša dēls Antons fotografēšanu
apguva pašmācības ceļā. Pirmās A.Rudī
ša fotodarbnīcas atradās Kungu ielā 7 (ta
gad Valgā Raja) 1895. – 1903.gadā un Mas
kavas ielā 11 (tagad Valgā Kesk) 1903. –
1920.gadā (datējumi aptuveni). 1920.gadā,
pēc Latvijas–Igaunijas robežas izveidoša
nas un Valkas sadalīšanas, Antons Rudī
tis darbnīcu pārcēla uz Latvijas Valku Rī
gas ielā 27. Savu 1902.gadā vasarnīcas
stilā celto ēku – ar tornīti un greznu vēja
rādītāju – viņš pārveidoja par fotosalonu,
pieceļot stikla piebūvi.
Jau 1901.gadā Antons Rudītis izveidoja
arī savu fototipiju. Viņa darbības «zelta
laiki» bija pirms Pirmā pasaules kara, kad
A.Rudītis nodarbinājis savā uzņēmumā 9
strādniekus.
Fotogrāfs Antons Rudītis bijis ļoti inte
liģents cilvēks ar pagastskolas izglītību,
kurš daudzas lietas apguvis pašmācības
ceļā. A.Rudītis patstāvīgi apguva vācu,
igauņu un krievu valodas, kurās varēja
brīvi sarunāties. Tāpat viņš apguva arī vi
joles un harmonija spēli. Viņu aicināja uz
Valkas un apkārtnes baznīcām noskaņot
mazās ērģelītes. A.Rudītis izveidoja stīgu
instrumentu kvartetu, kurš muzicēja viņa
mājās.
Antonam Rudītim piederēja arī kalēja
darbnīca («Kunstschmiede»), kurā darinā
ja, lukturus, vēja rādītājus, dekoratīvās
dzelzs sētiņas kapiem u.c. Valkā Cimzes
kapos noteikti vēl šodien ir atrodami vi
ņam piederošās darbnīcas ražojumi.
A.Rudītis Valkā pirmais ierīkoja sev
elektrisko strāvu. To ražoja ar roku darbi
nāms akumulators. Valcēnieši devušies
apjūsmot ar krāsainajām lampiņām izro
tāto strūklaku un dārzu, kas stiepās no
viņa mājas līdz Varžupītei.
Antons Rudītis īsi pirms savas nāves,
jau būdams smagi slims, likvidēja uzņē
mumu un pārdeva māju. Viņš nomira
1930.gada 10.augustā – 62 gadu vecumā.
A.Rudīti apglabāja Valkas Lugažu drau
dzes (tagad Cimzes) kapos.
Fotogrāfs A.Rudītis bija Valkas brīvprā
tīgās ugunsdzēsēju biedrības biedrs. Ir sa
glabājies ļoti daudz vērtīgu viņa fotogra
fētu uzņēmumu par šīs biedrības darbību:
komandu uzņēmumi, skati pēc ugunsgrē
kiem, depo ēkas celtniecība u.c. Lielākā
daļa šo materiālu glabājas Valgas (Igauni
ja) Muzejā.
A.Rudītis sūtīja savus uzņēmumus ilus
trētajam nedēļas žurnālam «Atpūta». Ir
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Ēka Rīgas ielā Nr. 27, kur A.Rudītis 1920.gadā izvietoja
savu fotodarbnīcu. Valka, 2008.gads. Foto L.Drubiņa

Valkas fotogrāfs Antons Rudītis. Valka,
apt. 1895. – 1903.g. No Valgas
Muzeja (Igaunija) krājuma

Nezināmas jaunietes vizītportrets.
Valka, apt. 1903.g. Foto A.Rudītis. No Valkas
novadpētniecības muzeja krājuma

precīzi zināms, ka viņš ar «Atpūtu» sadar
bojies kā līdzstrādnieks 1926. un 1927.ga
dā. Tādējādi ir fiksēti nozīmīgi sabiedris
kie un politiskie notikumi Valkā, piemē
ram, Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa vizī
te Valkā uz Ziemeļlatvijas 1. zemnieku
dienām 1927.gadā.
Antona Rudīša fotouzņēmumiem ir
kultūrvēsturiska nozīme. Valkas novad
pētniecības muzeja krājumā ir aptuveni
200 pastkartes, fotogrāfijas u. c. materiāli,
kas saistīti ar šo fotogrāfu. A.Rudīša past
karšu un fotogrāfiju kolekcijā ie
tilpst vērtīgi eksemplāri, kas vēsta
gan par valcēniešu sadzīvi, ikdienu

Nezināma ģimene. Valka, apt. 1895. – 1903.g.
Foto A.Rudītis. No Valkas novadpētniecības muzeja krājuma

un svētkiem, gan par pilsētas apbūvi 19. gadsimta beigās
un 20.gadsimta 1. ceturksnī.
Unikāli ir Antona Rudīša fotouzņēmumi Valkā no Luga
žu draudzes baznīcas torņa ar skatu uz Rīgas un Raiņa ielu
krustojumu drīz pēc pilsētas sadalīšanas 1921.gadā un arī
pēc 5 gadiem. Viņš iespējams ir pirmais fotogrāfs, kurš uz
kāpis Lugažu draudzes baznīcas tornī fotografēt pilsētu no
šī punkta, ko vēlākajos gados fotogrāfi izvēlās kā vienu no
raksturīgākajiem Valkas skatiem. v
Ligita Drubiņa,
Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste

Skats no Lugažu draudzes baznīcas torņa uz Rīgas un Raiņa ielu krusto
jumu. Valka, 1921.gads. Foto A.Rudītis. No Valkas novadpētniecības
muzeja krājumama
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Sveicam februāra
jubilārus Valkas novadā!

Tu pārcērt garo ikdienu
Ar īsa prieka mirkli,
Tev rotaļāties neapnīk
Ar skaistu acumirkli.

Ar pirmiem gaismas stariem,
Kas manā logā krīt,
Es gribu savu sirdi
Kā ziedu piepildīt.

PASĀKUMI
Valkas novada skolās

                         (V.Mora)

                             (V.Mora)

Ērģemes pagastā

Izglītības pārvalde rīko

Laikā no 17.12..2012. – 27.01.2013. Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
9 bērnu dzimšana: 6 meitenes –  Zlata,

Ivaru Plūmīti 15.02., Ināru Āboliņu15.02., Gunti
Upmali 25.02.

Šarlote, Amanda, Melisa, Ketija, Milana
un 3 zēni –  Kristaps, Marko un Kristers.

Aldi Ābeli 06.02., Raivo Reiusti 09.02., Viju Pēte
rēnu 17.02., Antoņinu Peresunčenko 19.02., Austru
Zemešu 24.02., Ņinu Nikolajevu 29.02.

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!

Kārķu pagastā

Valkas pagastā
Elfrīdu Bisnieci 04.02., Borisu Metusu 09.02., Iva
ru Lāci 13.02., Viktoru Kricku 13.02., Igoru Cibu
li 16.02., Dainu Markus 24.02., Ivaru Maksūrovu
28.02., Viktoru Gaigali 30.02.

Vijciema pagastā

Agri Eglīti 08.02., Veltu Melbārdi 08.02.

Valkas pilsētā

Ignatiju Gadeviču 01.02., Jāni Sikateru 01.02., Ga
ļinu Dzenīti 01.02., Silviju Liepiņu 01.02., Gunta
ru Plīkši 03.02., Dzintru Bērtu 04.02., Ceroni Oze
ru 05.02., Rasmu Dapkunu 05.02., Aelitu Šņepsti
05.02., Valentīnu Sevčuku 06.02., Jevgēniju Miku
06.02., Daini Vīksnu 06.02., Ilzi Pogu 08.02., Līgu
Medni 09.02., Ļubovu Federi 09.02., Ilgu Ņikandro
vu 09.02.,  Kārli Ķeņģi 10.02., Ivaru Smanu 10.02.,
Birutu Zālīti 11.02., Maiju Podiņu 11.02., Ainu Zuti
13.02., Jāni Lasi 15.02., Jevgēniju Pētersoni 15.02.,
Māri Bērtu 15.02., Vladimiru Semjonovu16.02., Lī
viju Sīmani 17.02., Ivanu Butkevitu18.02., Āriju
Grišjāni 19.02., Maiju Puriņu 19.02., Līgu Kondi
22.02., Konstantinu Grehovu 22.02., Āriju Lozdu
22.02., Lieni Valtiņu 22.02., Valentinu Filippo
vu 23.02., Annu Zandersoni 23.02., Annu Ausekli
25.02., Viju Grasi 25.02., Inesi Niedru 25.02., Aus
mu Neimani 25.02., Vladimiru Kubanski 26.02.,
Valdu Tauriņu 26.02., Ati Prauliņu 28.02., Antoņi
nu Pranču 28.02., Rolandu Sīmani 28.02.
Valkas novada dome
(Valkas novada dome sveic novada iedzīvotājus «apaļās»
un «pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Aicinām piedalīties foto izstādes
«Ak, mēs abi divi» veidošanā

S

vētā Valentīna dienā, 14.februārī plkst.19.30
Valkas pilsētas kultūras namā tiks atklāta fotogrā
fiju izstāde «Ak, mēs abi divi...». Skanot mūzikai
un dzejai, izstādes atklāšanas laikā tiks sumināti
pāri, kuri laulību noslēguši 2012.un 2013.gadā.
Izstādes «Ak, mēs abi divi...» veidošanas mērķis ir
– apkopot fotogrāfijas, kurās ir attēlota dzīvības pa
saulīgā būtība – kopā būšana divatā. Aicinām ikvie
nu pāršķirstīt gan vecus, gan jaunus savus, vecāku,
vecvecāku vai draugu albumus un atrast fotogrāfi
jas, ar kuru siltumu  gribētu iepriecināt citus, atnest
tās uz kultūras namu (E.Dārziņa 8) vai sūtīt elektro
niski liga.snuka@valka.lv.
Par Valkas pilsētas kultūras nama jaunumiem var
uzzināt http://www.draugiem.lv/valkaskulturas
nams/ v
Līga Šnuka,
Valkas pilsētas kultūras nama
pasākumu organizatore
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Valkas novada dome
Mūsu laiks ir tik īss
Mūža vēji šalc apkārt un pāri...
2013.gada 24.janvārī mūžībā aizgājis ilggadējais Valkas rajona Izglītības nodaļas vadītājs Agris Saliņš. Viņš visu mūžu mērķtiecīgi
apguvis jaunas zināšanas un iemaņas, rosinājis to darīt ikvienam, katrai norisei gatavojies
ļoti rūpīgi un pārdomāti, vienmēr bijis savaldīgs un centies izprast citu cilvēku rīcību.
Agris Saliņš paliks darbabiedru atmiņās kā talantīgs vadītājs, autoritāte, kā korekts, iejūtīgs, milzīgām
darba spējām apveltīts, vienkāršs, godprātīgs cilvēks.
Bijušie kolēģi izglītības darbā
Un kaut arī
Visumā būšu
Tik puteklis – niecīgs un sīks,
Manās pēdās plauks mīlestība.
(K.Apškrūma)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 17.12..2012. – 27.01.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta miršana)
Gundars Roķis		
(dz.1961.)
Gunta Smiltiņa		
(dz.1946.)
Pēteris Pāže		 	
(dz.1943.)
Ivars Grīslis		 	
(dz.1943.)
Esmeralda Belugina		
(dz.1940.)  
Veronika Zariņa	 	
(dz.1938.)
Jānis Muižnieks	 	
(dz.1937.)
Viktors Makarovs		
(dz.1935.)
Verners Lācis		
(dz.1934.)
Marta Vilma Melita Nille 	 (dz.1934.)
Atis Vilks              		
(dz.1932.)
Veneranda Prodišķe	 	
(dz.1926.)
Tatjana Rožkova	 	
(dz.1929.)
Agris Saliņš                   	
(dz.1929.)
Anna Vasiļenko		
(dz.1924.)
Herta Ieviņa			
(dz.1923.)
Marta Ziemele		
(dz.1915.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
                               Valkas novada dome

• 8.februārī Valkas novada izglītības iestāžu
vadītāju seminārs Valgā.
Pasākumi Valkas ģimnāzijā
• 13.februārī Ēnu diena (piedalās 11.klases
skolēni).
• 14.februārī Valkas ģimnāzijas jauniešu teāt
ra izrāde «Mūmijas un meitenes».
• No 21 līdz 22.februārim Projektu dienas 7.
– 12.klasēm.
• 22.februārī skolas 11.klašu skolēnu ZPD
konference.
• 22.februārī 12.klašu žetonvakars.

Ērģemes pamatskolā

• No 11. līdz 15.februārim Projektu nedēļa.
• 14.februārī Mīlestības diena.

Kārķu pamatskolā

• 6.februārī Meteņu diena.
• 12.februārī novada sacensības tautas bum
bā un stafetēs.
• 13.februārī Ēnu dienas.
• 22.februārī pirmskolas un 1., 2.klašu sporta
sacensības kopā ar vecākiem.
• No 26. līdz 27.februārim atvērto durvju
diena un sporta diena kopā ar vecākiem.

Ozolu pamatskolā

• 15.februārī pasākums «Kas? Kur? Kad?».
• 22.februārī Meteņu diena.

Valkas pamatskolā

• 6.februārī mazā pedagoģiskās padomes
sēde.
• No 11. līdz 15.februārim matemātikas ne
dēļa.
• 13.februārī pasākuma «Drošs internets»
ietvaros konkursi «Cieni sevi un citus inter
netā».
• 14.februārī Valentīna dienai veltīti pasā
kumi.
• No 18. līdz 22.februārim krievu valodas
nedēļa.
• 20.februārī pasākums veltīts R.Blaumaņa
jubilejai.
• 27.februārī vecāku diena.
• Februārī četrasklases piedalās Vidzemes
olimpiskā centrā sacensībās «Ledus gladi
atora» pusfinālā.
• Skatuves runaskonkurss skolā.
• Februārī sākas skolas bibliotēkas akcija
«Lasi ar zvaigzni».

Vijciema pamatskolā

• No 4. līdz 8.februārim projektu nedēļa.
• 8.februārī Meteņi un ziemas sporta diena.
• 14.februārī Valentīndiena.
• 21.februārī dzimtās valodas diena.

VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs.

2013.
Valkas pilsētas
kultūras namā

• 8.februārī plkst.18.00 mazajā zālē Reiki skolotāja/dzied
nieka, LNT šova «Latvijas zelta
talanti 2010» dalībnieka Andra
Vētras lekcija. Programmā: kas
ir Reiki? Mērķis – sevis pilnveidošana. Ūdens lietošana.
Domāšanas ietekme uz cilvēku.
Piedošana. Būs arī paraugdemonstrējumi. Ieeja – par ziedo
jumiem.
• 9.februārī plkst. 18.00 dueta
Inga & Normunds un grupas
Patrioti LG sirds dziesmu kon
certs. Programmā: labāko dziesmu izlase kopprojekta izpildī
jumā un jauno dziesmu pre
zentācija. Ieeja: 3 un 4 lati. Biļe
šu iepriekšpārdošana.
• 12.februārī plkst. 19.00 Me
teņu danču vakars kopā ar fol
kloras deju kopu «Sudmali
ņas». Ieeja – bez maksas.
• 14.februārī no plkst. 19.00
līdz 23.00 Valentīndienas pasā
kums. Plkst.19.30 – foto izstā
des «Ak, mēs abi divi» atklāša
na. Ballīte ar DJ romantiskās
noskaņās un atrakcijas. Ieeja –
1 lats. Ja apģērbā dominēs sar
kanā krāsa – 50% atlaide!
• 16.februārī plkst. 11.00 sarī
kojumu deju konkurss/svētki
«Ziemeļvalsis 2013».
• 20.februārī plkst. 11.00
Valkas novada skolēnu fol
kloras
kopu
sarīkojums

«Gudru ņēmu padomiņu».
• 22.februārī Valkas ģimnāzi
jas Žetonu vakars.
• 24.februārī kultūras namā
un Saietu namā «Lugažu mui
ža» – «Gada izrāde 2012» Vi
dzemes reģiona skate. Piedalās
Alsviķu kultūras nama pieau
gušo teātra studija, Grundzā
les pagasta amatierteātris «Cik
jaudas», Tirzas pagasta ama
tierteātris «Mūžam Tavs»,
Alūksnes pilsētas Tautas nama
U.Sedlenieka Tautas teātris
«Slieksnis», Valkas pilsētas te
ātris.
• 28.februārī plkst. 17.00 ma
zajā zālē satikšanās, sarunu un
sadziedāšanās pasākums «Tē
jas vakari svecīšu gaismā…».
Ieeja – bez maksas.
Biļetes uz pasākumiem ie
priekšpārdošanā var iegādā
ties Valkas pilsētas kultūras
namā pie dežuranta/kasiera
katru darba dienu no plkst.8.00
– 15.00 un no plkst.16.00 –
20.00.

Valkas novadā viss notiek
Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• No 1.līdz 15.februārim izstāde «Ap mums lidot lido
stāsti: valcēnietim, rakstniekam
Ēvaldam Vilkam – 90».
• No 1.līdz 28.februārim izstāde «Īrija – ES prezidējošā
valsts».
• No 4.līdz 28.februārim Daiņa Jansona fotogrāfiju izstāde.
• No 5.līdz 21.februārim izstāde «Dzejniecei Ārijai Elks
nei – 85».
• 15.februārī plkst. 17.00 Jau
no grāmatu diena. Ieeja – bez
maksas.
• No 19.februāra līdz 5.martam izstāde «Valodniekam,
filo-loģijas zinātņu doktoram
Jānim Endzelīnam – 140».
• 20.februārī plkst. 18.00 neklātienes ceļojums uz Katalon
iju – Barselonu un Monseratu.
Ieeja – bez maksas.
• No 22.februāra līdz 8.martam izstāde «Gleznotājam, rakstniekam Uldim Zemzarim –
85».

jas čempionāts florbolā vīriešiem 1.līga: Burtnieku nov./
Valka – LU/FS Masters.
• 2.februārī plkst.11.00 kultū
ras namā Paula Kerasa atceres
turnīrs šahā Valka – Valga.
• 2.februārī plkst.12.00 Radzi
ņa slēpošanas trasē Valkas no
vada sacensības distanču slē
pošanā. Dalībnieku reģistrācija
sacensību dienā no plkst.11.00
starta vietā.
• 5.februārī plkst.20.30 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Latvi
jas čempionāts florbolā vīriešiem 1.līga: Burtnieku nov./
Valka – Ķekava 2.
• 16.februārī Valkas novada
BJSS «Lāčplēša šahs» kausa izcīņa.
• No 20.februāra līdz 16.martam Valkas novada BJSS Val
kas pilsētas skolēnu individuālais čempionāts šahā.
• 22.februārī  plkst. 20.30 Val
kas ģimnāzijas sporta hallē
Latvijas čempionāts florbolā
vīriešiem 1.līga: Burtnieku
nov./Valka – Jelgavas novads.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

21., 22., 23.februārī Valkas pilsētā – gadatirgus

Izstādes kultūras namā

• Līdz 8.februārim Pelēkajā
zālē pensionāru kluba «Zelta
rudens» rokdarbu pulciņa dalībnieču darbu izstāde.
• Līdz 28.februārim pelēkajā
zālē foto konkursa «Ziemassvētku gaidīšanas prieks» darbu
iz-stāde. Darbu autori ir no
Rīgas, Cēsīm, Ogres.
• Līdz 1.martam foajē Alek
sandra Čerņenko (Baltkrievija)
foto izstāde «Mazā ziemas sonāte». Fotogrāfijas veltītas zie
mas
gaistošajiem
mirkļiem.
Sniegs, ledus, to vienreizējie un
neatkārtojamie veidojumi, gaismas spēles. Vide un daba –
apsarmojuši, apsniguši koki,
krūmi, akmeņi, sniegotās pļa-vas,
meža ieloki un skaistie pakalni.
• No 9. februāra mazajā zālē
un 2.stāva foajē latviešu tekstilmākslas izstāde.
• No 14.februāra līdz 8.martam pagrabstāvā foto izstāde
«Ak, mēs abi divi».

• No
1.līdz
8.februārim
izstāde «Neturi sveci zem
pūra» (bibliotēkas apmeklētāju
atnestās sveces).
• No 4.līdz 15.februārim izstāde «Fantāzijas meistaram
Žilam Vernam – 185».
• 5.februārī Vispasaules drošāka interneta dienas pasākums
1. – 5.klašu skolēniem «Mans
draugs internets». Ieeja – bez
maksas
• No 11.līdz 18.februārim Valentīna dienai veltīta izstāde
«Es un Tu».

Radošajā telpā
«309.kabinets»

• 16.februārī Valentīndienas
šausmu ballīte kopā ar grupu
Dark Nexus (uguns šovs) un
DJ Sinister.

Sporta pasākumi

• 1.februārī plkst.20.30 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Latvi

DRAUDŽU ZIŅAS

Valkas-Lugažu draudzē

• 3.februārī pl.11.00 pēc svētbrīža notiks drau
dzes padomes un revidentu vēlēšanas. Saska
ņā ar virsvaldes noteikumiem par draudzes
padomes, valdes un revidentu vēlēšanām, bal
stiesīgi ir visi pilngadīgie draudzes locekļi, ku
ri vismaz vienu gadu ir draudzes locekļi un ir
samaksājuši ikgadējo ziedojumu par iepriek
šējo kalendāro gadu. Mīļi aicināti piedalīties
savas draudzes  nozīmīgajā brīdī.
• Uzsākot Gavēņa laiku, 13.februārī pl. 18.00
Pelnu dienas dievkalpojums. Svētdienas diev
kalpojumi pl.10.00.

drošs». Sadraudzība. Pārrunas par tēmu «Mīli
Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu». Nāc un
pavadi jauki laiku! Aicināti arī Ērģemes un
Valkas draudzes jaunieši.
• Kārķu baznīcā katra mēneša 3.sestdienā
pl.18.00 tematiski vakari jauniešiem – teorētis
kas un praktiskas nodarbības.
• Kārķu draudzē dievkalpojumi svētdienās
pl. 14.30.

Ērģemes draudzē

• Dievkalpojumi svētdienās pl. 12.30.

Ja esi domājis sakārtot savu garīgo dzīvi,
vēlies kristīties, iesvētīties vai laulāties, zva
•  16.februārī pl.18.00 tiekamies nu jau uz tre ni un piesakies!
šo jauniešu vakaru. Skatīsimies filmu «Uguns Mācītāja Ģirta Kalniņa tālr,29162772. e[pasts:
kalnins_girts@inbox.lv

Kārķu draudzē

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Ērģemes pagastā

• 13.februārī plkst. 11.00 Tur
nas tautas nama mazajā zālē
tikšanās ar dzejnieci Anitu Ani
tīnu.
• 16.februārī plkst. 19.00 Tur
nas tautas namā Valda Rogai
ņa un grupas «Campari» kon
certs «...un skaistāko, kas uz
zemes šķiet.... ieklausies un
līdzi ņem...» Plkst. 22.00 disko
tēka.

Kārķu pagastā

• 4.februārī tautas nama ka
mīnzālē diskusijas par izstādi
«Dzīves pabērni latviešu litera
tūrā».
• 9.februārī plkst. 11.00 tautas
namā galda spēļu turnīrs.
• 10.februārī plkst. 9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.
• 16.februārī plkst. 19.00 Va
lentīndienas koncerts.(Pieda
lās Kārķu tautas nama paš
darbnieki, Matīšu jauniešu de
ju kolektīvs un Matīšu deju
grupa «Nezāles». Plkst. 22.00
balle. Spēlē «Laimīgais pro
vinciālis».
• 23.februārī sporta diena Lus
tiņdruvā.
• 24.februārī tautas namā zolī
tes čempionāts.

Saieta namā
«Lugažu muiža»

(pieaugušajiem), Ls 0,50 (bēr
niem, skolēniem, studentiem
un pensionāriem). Izrāde ir do
māta bērniem, bet tajā var sa
skatīt arī pieaugušo cilvēku
dzīves problēmas un risināju
mus. Režisore Evija Smane. Ir
pavasaris. No ārzemēm ir atlidojis
strazdu pāris, kas pamana, ka vi
ņu mājoklīti ir iemitinājusies at
raitne zvirbuliene ar zvirbulē
niem. Strazdiene padzen atraitni
ar bērniem, ko pamana pūce un
viņai rodas plāns, kurā iesaistās
visi meža putni. Kāds? Bet to ie
raugiet paši! Pēc izrādes rado
šās darbnīcas – sveču liešana.
Putnu krāsošanas un zīmēša
na. Zirgu izjāde ar kamanām.
• 14.februārī plkst. 13.00 Lau
ku partnerības ZIEMEĻGAUJA
kopsapulce.
• 15.februārī plkst. 18.00 Teāt
ra vakars, kuru piedāvā Valkas
pilsētas izglītības iestādes. Val
kas ģimnāzijas jauniešu teātra
izrāde «Mūmijas un meitenes».
Režisore Vita Kalvāne. Valkas
pamaskolas izrādes «Mafijas
Ziemassvētki» režisore Egita
Kačevska. Ieejas maksa Ls 1,
(pieaugušiem), Ls 0,50 (bēr
niem, skolēniem, studentiem
un pensionāriem.).
• Mo 1. līdz 28.februārim Fo
todraugu izstāde «Mēs esam
līdzās...».

Vijciema pagastā

• 2.februārī plkst. 14.00 sko
las zālē viesojas Grundzāles
amatierteātris «Cik jaudas!» ar
K.Melbārža lugu «Gaidāmais
laiks jeb Zelta laiki «Žagaros»»,
režisore Dzintra Medne. (Šis
iestudējums no Smiltenes no
vada izvirzīts uz Latvijas ama
tierteātru iestudējumu parādes
«Gada izrāde 2012» atlases ska
ti). Izrāde ir Grundzāles ama
tierteātra dāvinājums vijcie
miešiem, jo visus ieejas maksas
ziedojumus grundzālieši ziedo
Vijciema tautas nama atjauno
šanai. Laipni lūgti apmeklēt iz
rādi un ziedot!
• 8.februārī plkst. 9.30 Mir
dzās Karnevāls pirmsskolas
vecuma bērniem.
• 15.februārī plkst.18.00 «Mirdzās» modes skate «Sar
kans».
• 16.februārī plkst. 16.00 sko
las zālē viesojas Valkas pagasta
amatierteātris ar izrādi «Brī
numzālīte», pēc R.Blaumaņa
darba motīviem. Režisore Evi
ja Smane. Šis iestudējums no
Valkas novada piedalīsies ama
tierteātru skatē   Madonā «Rū
dolfa Blaumaņa dienas».v

• 2.februārī plkst.13.00 Inge
borgas Krustkalnes lugas «Mā
joklītis» izrade. Ieejas maksa
Ls
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LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

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

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA»
Baznīcas iela 28, Rēzekne, Latvija, LV-4601

