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Strādāsim, lai ieceres piepildītos
I

r sācies jauns gads un, kā allaž, tiek plānoti lielāki
un mazāki darbi visa gada garumā. Par to, kādas ir šī
gada ieceres, informatīvā izdevuma «Valkas Novada
Vēstis» lasītājiem stāsta novada domes priekšsēdētājs
Kārlis Albergs.

Daiņa Jansona foto

Tautas nobalsošana par likumprojektu
«Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē»

Sestdien, 2012.gada 18.februārī
notiks tautas nobalsošana par likum-

projektu «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē». Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21.,
101. un 104.pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru
valsts valodu.
Tautas nobalsošanas zīmē būs
jautājums «Vai jūs esat par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» pieņemšanu, kas
paredz krievu valodai noteikt otras
valsts valodas statusu?». Iespējamie
atbilžu varianti ir «Par» un «Pret».
Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz noteikt krievu
valodai otras valsts valodas statusu,
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tad viņam tautas nobalsošanas zīmē
jāatzīmē atbilde «Par». Ja vēlētājs ir
pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē
jāatzīmē atbilde «Pret».
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā būs no pulksten 7.00 līdz 22.00. Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir balsstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai
piedalītos tautas nobalsošanā vēlētājiem nepieciešama derīga Latvijas
pilsoņa pase. Vēlētāji balsot varēs
jebkurā vēlēšanu iecirknī.
Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa nosaukums

Adrese

Pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka,
Valkas novads, LV-4701
J.Cimzes mūzikas skola Semināra iela 25, Valka, Valkas
novads, LV-4701
Ērģemes pamatskola
Ērģemes pamatskola, Ērģeme,
Ērģemes pagasts, Valkas
novads, LV-4711
Kārķu pagasta
Ausmas, Kārķi, Kārķu pagasts,
pārvalde
Valkas novads, LV-4716
Lugažu muiža
Lugažu muiža, Valkas pagasts,
Valkas novads, LV-4701
Vijciema pamatskola
Druvas, Vijciems, Vijciema
pagasts, Valkas novads, LV-4733
Pagasta tautas nams
Luturskola, Stepi, Zvārtavas
pagasts, Valkas novads, LV-4735

Lai nodrošinātu, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss, vēlētāja pasē
izdarīs atzīmi par dalību tautas nobalsošanā.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī,
būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošanai atrašanās
vietā varēs pieteikties no 2012.gada 8. februāra līdz 18.februārim.
Helēna Kurme, Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

«Arī šogad darāmo darbu visā novadā būs gana daudz
– varbūt ne tik vērienīgi kā pagājušajā gadā, bet lielāki
un mazāki darbi turpināsies, tiks uzsākti arī jauni projekti. Viens no lielākajiem paveicamajiem darbiem Valkas pilsētā ir siltumtrases izbūve. Projekts jau ir iesniegts,
to realizēs SIA «Valkas Namsaimnieks» un darbi būs
jāpabeidz ne vēlāk kā 1.septembrī. Otrs lielākais darbs – ir jāapgūst neizmantotā/
ietaupītā nauda - ap 600 000 latu, kas radusies iepirkumu procedūru rezultātā ES
Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, II kārta» ietvaros. Pašlaik notiek projektēšanas darbi un ir jau
noteiktas galvenās prioritātes Valkas pilsētā – Beverīnas iela (posmā no Raiņa
līdz Tālavas ielai) un Tālavas iela (posmā no Domes bulvāra līdz Ausekļa ielai,
ieskaitot daļu no Varoņu ielas), bet otra lielākā vieta ir Blaumaņa iela (posmā no
Līvu līdz Tālavas ielai) un tai blakus esošās mazās ieliņas (Tērauda un Pumpura).
Šogad ir jāpabeidz pagājušajā gadā uzsāktā notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
būvniecība Valkas pilsētā. Ir jāizbūvē arī savienojums SIA «Valkas tehnika»
ūdensapgādes tīkliem, lai iedzīvotāji varētu saņemtu kvalitatīvu dzeramo ūdeni
no pilsētas ūdensapgādes tīkla.
Ūdenssaimniecības attīstības projekti tiks realizēti arī pagastos. Kārķos drīzumā
tiks pabeigti pērn iesāktie darbi, bet Ērģemē ūdenssaimniecības infrastruktūras
būvdarbi tiks uzsākti šovasar. Pašreiz Ērģemē norit topogrāfiskās uzmērīšanas
un inženierģeoloģiskās izpētes darbi, kā arī turpinās darbi pie tehniski ekonomiskā
pamatojuma izstrādes. Arī Valkas pagasta Lugažu ciemā ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība turpināsies II kārtā, lai nodrošinātu kvalitatīvus
ūdenssaimniecības pakalpojumus arī pārējām mājām. II kārtā tiks uzstādītas arī
dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Pie II kārtas darbiem tuvāko nedēļu laikā
tiks uzsākti projektēšanas darbi.
Pašreiz nav atvērtas programmas, bet gribētos kādā programmā iesniegt
siltināšanas projektu Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolai, Bērnu un jauniešu centram «Mice» un Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolai.
Tikko kā ir saņemta pozitīva atbilde, ka ir apstiprināts Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta atklātajā konkursā iesniegtais projekts «Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā» par elektroapgaismojumu pilsētas ielām. Lai gan ir nepieciešams
diezgan liels domes līdzfinansējums – 30%, tika nolemts projektu realizēt.
Patīkami, ka 46 projektu pieteikumu konkursā uz 680 000 EUR, mūsu izstrādātais
Igaunijas – Latvijas programmas projekts «Valkas Mākslas skolas, kā kopīga
pārrobežu kultūrizglītības centra, attīstība» ir iekļuvis to 6 skaitā, kam piešķirts
finansējums. Projekts tiks uzsākts martā un tā ietvaros paredzēta mācību
priekšmetu akreditācija Igaunijas Republikā igauņu valodā, nodarbinot 3 pedagogus un 1 direktora vietnieku mācību darbā ar igauņu valodas zināšanām, kā
arī 1 sekretāri ar igauņu un latviešu valodas zināšanām. Tāpat paredzēts ieviest
vairākus kultūrizglītības pasākumus, iegādāties mēbeles, metodiskos materiālus,
koktēlniecības instrumentus un datoru Mākslas skolas vajadzībām. Apstiprināts
arī Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā iesniegtais
projekts «Robežgaisma». Šis projekts tiks ieviests no 1.aprīļa un turpināsies vēl
2013.gadā, taču vairākas aktivitātes tiks realizētas jau šajā gadā. Projekta ietvaros
Valkas pilsētas teātris piedalīsies festivālā Gatčinā (Krievijā), tiks izdota grāmata
par Valkas teātri, kultūru un vēsturi, savstarpēja pieredzes apmaiņa būs mākslas
skolu pedagogiem.
Šo projektu realizācija nav saistīta ar ļoti vērienīgiem kapitālieguldījumiem un
būvniecību, bet tai pat laikā – tas viss ir nepieciešams mūsu novada iedzīvotājiem.
Strādāsim tā, lai visi mūsu ieplānotie un arī neplānotie darbi veicas un izdodas,
jo ieguvēji no tā būsim mēs visi.»
Inguna Medne, Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkas novada domes deputāti aicina
piedalīties referendumā un aizstāvēt
latviešu valodu

Ņemot vērā Satversmes tiesas

lēmumu neapturēt tautas nobalsošanu 2012.gada 18.februārī, Valkas
novada domes deputāti: Kārlis Albergs, Viesturs Zariņš, Mārtiņš
Kreilis, Ernests Lībietis, Mārīte Magone, Unda Ozoliņa, Mārtiņš Pētersons, Sandra Pilskalne, Erna Pormeistere, Agris Simulis, Aivars Sjademe, Valdis Šaicāns, Marita Treije-

re, Andris Vējiņš, Raimonds Videmenis aicina ikvienu Latvijas

pilsoni piedalīties referendumā
un aizstāvēt latviešu valodu kā
vienīgo valsts valodu, referendumā balsojot PRET likumprojekta

«Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» pieņemšanu, kas paredz
krievu valodai noteikt otras valsts
valodas statusu Latvijā.

Valkas novada domes
decembra sēdes lēmumi

• Konceptuāli atbalstīt biedrības
«Ērģemes bruņinieku pils» ieceri apsaimniekot Ērģemes pilsdrupas.
Biedrība piesaistot starptautisko
fondu finanšu līdzekļus, plāno pilsdrupu konservācijas, renovācijas un
pieguļošo teritoriju labiekārtošanas
darbus.
• Atbalstīt biedrības «Vijmalieši»
LEADER programmai izstrādāto
projekta iesniegumu «Aktīva brīvā
laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Vijciemā» Biedrības «Vijmalieši» sabiedriskā labuma darbības veids: sporta atbalstīšana un
saskaņā ar LEADER programmas
projektu iesniegumu vadlīnijām, ja
biedrība projektu sniedz jomā, kurā
tai ir piešķirts Sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, biedrībai nav
vajadzīgs pašu līdzfinansējums projekta ieviešanā.
• Valkas pilsētas iedzīvotāji var
veikt avansa maksājumu par apkuri.
Avansa iemaksa ir sevi attaisnojusi,
jo tad maksājumu slogs ziemas periodā samazinās. Valkas pilsētas
daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem noteikt šādu
maksājumu kārtību norēķiniem par
apkuri: avansa maksājumu maija,
jūnija, jūlija, augusta, septembra
mēnešos 0,22 Ls/m2 bez PVN mēnesī,
apkures sezonā – katru mēnesi aprēķināt maksu par apkuri atbilstoši
aprēķinam, no kura tiek atskaitīts
samaksātais mēneša avansa maksājums, sadalot attiecīgo avansa
summu proporcionāli novembra,

decembra, janvāra, februāra un marta mēnešu maksājumiem.
• Sakarā ar to, ka dome ir saņēmusi
vairākus Zvārtavas pagasta Valkas
ģimnāzijas dienesta viesnīcu izmantojošo izglītojamo vecāku iesniegumus, kuros norādīts, ka vairāki bērni
ārpusskolas nodarbību vai vecāku
nodarbinātības dēļ nevar izmantot
skolas autobusa pakalpojumus, tāpēc vecāki viņus ved uz skolu ar
personīgo transportu svētdienas vakaros un no skolas – piektdienu vakaros. Atbilstoši spēkā esošajai noteikumu 20.punkta redakcijai šobrīd
tiek kompensēti ceļa izdevumi tikai
no bērna dzīvesvietas līdz autobusa
pieturai. Šajā sakarībā tiek veikti
Grozījumi Valkas novada domes
2011.gada 29.septembra noteikumos
Nr.6 «Par braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtību vispārējās
pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
izglītojamajiem Valkas novadā». Izteikt 20.punktu šādā redakcijā: «20.
Braukšanas izdevumu kompensāciju dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem aprēķina
par divām dienām nedēļā par ceļa
posmu – no izglītojamā dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei.»
• Valkas novadā 2012./2013.mācību
gadā saglabāt esošo skolu tīklu. Darba grupai par skolu tīkla modeļiem
Valkas novadā turpināt strādāt pie
skolu modeļu analīzes, priekšlikumu
un rīcības plāna izstrādes līdz 2012.
gada beigām.

Gada sākuma jaunumi un
atgādinājumi lauksaimniekiem

• Lauku atbalsta dienests (LAD) ir publicējis grafiku platību maksājumu
izmaksām 2012.gadā, ar to var iepazīties LAD mājas lapā http://www.lad.
gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/lad-platibu-maksajumugrafiks-2012
-gada/ No vēl izmaksājamajiem 53,4 miljoniem latu, lielākā daļu ir plānots
izmaksāt februārī un martā, attiecīgi 24 un 15,7 miljonus latu. Tikai no marta ir plānots izmaksāt atbalstu par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu
zālājos un Natura 2000 maksājumus zālāju platībās, savukārt Naturas atbalstu meža īpašniekiem sāks izmaksāt ne ātrāk kā aprīlī.
• Līdz 2012.gada 15.februārim (bet ne vēlāk kā 6 mēn. pēc liellopu
nokaušanas vai eksportēšanas) tiek pieņemti pieteikumi PVTM par nokautiem un eksportētiem liellopiem 2011.gadā. No 2012.gada vairs nav jāiesniedz
pieteikums PVTM par kārtējā gadā nokautiem vai eksportētiem liellopiem,
jo atbalsts tiks piešķirts par noteiktā references gadā (fiksējums uz 2010.g.31.
dec.), nevis šajā gadā, nokautiem vai eksportētiem liellopiem. Lai šo atbalstu saņemtu pietiks ar pieteikumu platību maksājumiem, kas ir atbalsta
tiesīgs.
• Zemkopības ministrijas mājas lapā ir ievietota informācija par izmaiņām
papildus valsts tiešo maksājumu (PVTM) saņemšanai 2012.gadā http://
www.zm.gov.lv/?sadala=2172 Nekas nemainīsies tiem lauksaimniekiem,
kuri ES tiešajos maksājumos un PVTM saņem līdz 5000 EUR (3510 LVL),
izmaiņas (samazinājumu) skars tās summas, kuras ir virs 5000 EUR līdz
300 000 EUR, piešķirtajam PVTM atbalstam tiks piemērots samazinājums
10%. Tiem atbalsta saņēmējiem, kuri saņem vairāk par 300 000 EUR ir
atšķirīga atbalsta samazinājuma aprēķināšanas formula. Katrs pats var
aprēķināt platību maksājumu samazinājumu summu izmantojot šajā pat
interneta adresē ievietoto «PVTM kalkulatoru».
• Lasiet par jaunāko lauksaimniekiem arī informatīvajā izdevumā «Lauku Lapa» Nr.82 – šeit pieejama informācija arī par tolikums, kurš paredzēja
zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu.
http://www.llkc.lv/?ip=400082&id=401368
Valkas novada lauku attīstības speciāliste
Valda Empele, mob.t. 29445406,
t. 64725958, e-pasts: valda.empele@llkc.lv

Valkas novadā paveiktie
darbi 2011.gadā
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻA
Projektu jomā

nalizācijas sūkņu staciju uzstādīšanas,
jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un
esošo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcijas. Līguma kopējās
izmaksas ir 548 140,84 LVL, 85% no
attiecināmām izmaksām finansē ES, bet
5% – pašvaldība.

• ERAF projekts «Tranzīta maršruta
ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā».
Pabeigta tranzīta maršruta rekonstrukcija 4,7 km garumā, uzbūvēts
jauns tilta pār Pedeles upi Rūjienas ielā.
Kopējā projekta attiecināmo izmaksu
summa ir 4 000 891 LVL. Ielu rekon- • ERAF, Izglītības iestāžu informastrukcijas darbus SIA «Binders» veica tizācija. Projekta attiecināmo izmaksu
par 3 681 118,20 LVL.
summa 49 159,68 LVL. Noslēdzies LR
• ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfi- Izglītības un zinātnes ministrijas ornansētais projekts «Ūdenssaimniecī- ganizētais centralizētais iepirkums par
bas pakalpojumu attīstība Valkā, II multimediju tehnikas un datoru piegādi
kārta». Izbūvēti 8781,99 m sadzīves skolām. 2012.gada sākumā paredzēts
kanalizācijas, 595 m kanalizācijas spied- to piegādāt Ērģemes, Kārķu, Valkas un
vada, 11 255,76 m ūdensvada un re- Vijciema pamatskolām.
konstruēti 3791,48 m sadzīves kanali- • ERAF aktivitāte 1.3.1.1., Dabas zizācijas, 363,74 m kanalizācijas spied- nātņu kabinetu labiekārtošana Valkas
vada. Ierīkotas 4 kanalizācijas sūkņu ģimnāzijā. Projekta attiecināmo izmakstacijas un tamponēts 1 artēziskais ur- su summa 98 392 LVL.
bums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 793 764 LVL, no tām 95% • ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
finansē KF, bet Valkas novada domes lauku attīstībai un Lauku attīstības
programmas pasākuma «Pamatpakallīdzfinansējums – 5%.
pojumi ekonomikai un iedzīvotājiem»
• ERAF ūdenssaimniecības attīstības projekti:
projekti:
«Valkas novada infrastruktūras obValkas pagasta Sēļu ciema ūdens- jektu kvalitātes uzlabošana». Uzbūvēta
saimniecības attīstība. Saskaņā ar teh- sporta zāle Vijciemā, noasfaltētas ielas
nisko projektu «Ūdenssaimniecības in- Zvārtavas pagasta Stepu ciemā un ceļš
frastruktūras attīstība. Centralizētas «Darbnīcas-Turnas veikals» (0,390 km)
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un «Turnas veikals-Liepu iela 7» (0,310
būvniecība Sēļu ciemā, Valkas pagastā, km).
Valkas novadā», kopumā izbūvēti
«Valkas novada Mierkalna tautas
731,80 m ūdensapgādes, 1916,75 m ka- nama skatuves vienkāršota rekonnalizācijas tīklu un 1 kanalizācijas sūk- strukcija». Kopējās izmaksas 9539,41
ņu stacija. 17 mājsaimniecībām Līvānu LVL.
māju rajonā izbūvēti ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu pievadi. Ciema cen- • ES Eiropas Sociālā fonda projekts
tra daļā izbūvēti ūdensapgādes pievadi «Būvinženiera amata vietas izveide
4 mājsaimniecībām, rekonstruēti un Valkas novada attīstības veicināšanai».
izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, no- Kopējās attiecināmās izmaksas 21 000
projekta
ieviešanas
laiks
drošinot 6 mājsaimniecībām pieslēg- LVL,
šanās iespēju pie centralizētās kana- 01.09.2010.–31.08.2012.
lizācijas sistēmas. Līguma kopējās iz- • ES Eiropas Sociālā fonda projekts
maksas ir 144 608,27 LVL, no tām «Pašvaldību speciālistu kapacitātes
5926,57 LVL finansē pašvaldība.
paaugstināšana Eiropas Savienības
Valkas pagasta Lugažu ciema ūdens- līdzfinansēto projektu sagatavošanā
saimniecības attīstība. Saskaņā ar pro- un īstenošanā». Projekta kopējais bujektu «Ūdenssaimniecības infrastruk- džets ir 10 898,92 LVL (100% ESF fitūras attīstība. Artēziskā dziļurbuma, nansējums). Projekta vadošais partnercentralizētas ūdensapgādes un kana- is ir Valkas novada dome, partneri –
lizācijas tīklu būvniecība Lugažu cie- Aizputes novada, Strenču novada un
mā, Valkas pagastā, Valkas novadā», Valmieras pilsētas pašvaldības.
kopumā izbūvēti 2099 m ūdensapgādes, 711,1 m kanalizācijas tīklu, ierīkots • Ērģemes viduslaiku pils koksnes
1 artēziskais urbums un 1 kanalizācijas apauguma noņemšana, finansēšanas
sūkņu stacija. Līguma kopējās izmak- līgums ar Valsts kultūras pieminekļu
sas ir 192 101,20 LVL, no tām 65 742,79 aizsardzības inspekciju par 1500 LVL.
LVL finansē pašvaldība.
Valkas novada Kārķu ciema ūdens- • Klimata pārmaiņu finanšu instrusaimniecības attīstība. Īstenojot ERAF menta finansētais atklāta konkursa «Atlīdzfinansēto projektu «Valkas novada jaunojamo energoresursu izmantošana
Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīs- siltumnīcefekta gāzu emisiju samatība», ierīkots jauns artēziskais urbums, zināšanai» projekts «Valkas novada
izbūvēti 1247,3 m sadzīves kanalizāci- Kārķu tautas nama apkures sistēmas
jas, 120 m kanalizācijas spiedvada un rekonstrukcija». Projekta kopējais firekonstruēti 670 m ūdensvada. 2012. nansējums 9372,47 LVL. Uzstādīts gragadā tiks pabeigti darbi pie esošā urbu- nulu katls.
ma rekonstrukcijas, dzeramā ūdens saTurpinājums 3.lpp.
gatavošanas iekārtu montāžas, ka-

Oficiālais Holandes zemeņu stādu audzētāja pārstāvis Latvijā, piedāvā
sākt zemeņu («frigo» tipa) stādu rezervēšanu pavasara sezonai. Pieejamas sertificētas un kvalitatīvas 19 šķirnes. Cenas no 0.10Ls/gab.
Tālr:29668906, e-pasts: oguagentura@inbox.lv

Latvijas – Igaunijas institūts aicina apgūt
valodas un jaunas prasmes

A
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udumu apdruka, nospiedumu tehnika, dāvanu noformēšana,
aksesuāru gatavošana, kompozīciju darināšana, koka sagatavju apstrāde,
rotu izveide, pērļošana. Tik dažādas tehnikas radošajos kursos jau apgūtas.
Šajā mācību gadā apmācība notiek divās grupās – vienā dalībnieces pilnveido savu pērļošanas prasmi, bet otrā katru reizi apgūst jaunu tehniku, lai
darinātu skaistas lietas. Kursi notiek otrdienās un ceturtdienās. Darboties
gribētājus gaidām pievienoties abām grupām.
No decembra notiek angļu sarunvalodas līmeņa valodas apguve. Kursi
notiek otrdienās pēc darba laika.
No oktobra notiek igauņu valodas kursi iesācējiem, bet no janvāra
zināšanas papildina interesenti, kuri igauņu valodas pamatus jau apguvuši.
Plašāka informācija Latvijas – Igaunijas institūtā (64781193, instituts@
valka.lv).
Jaunumus un kursu piedāvājumus lasiet Latvijas-Igaunijas institūta
jaunajā blogā: www.lii-lei.blogspot.com

ERAF projekts «Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā»

Valkas novadā paveiktie darbi 2011.gadā
Turpinājums no 2.lpp. • Uzņemtas Latvijas un ārvalstu delegācijas: 13.05. – Imatras (Somija) paš• Iesniegts projekta pieteikums Kli- valdības pārstāvji, studenti un uzņēmata pārmaiņu finanšu instrumenta mēji, 25.05. – Jelgavas pilsētas pašatklātajā konkursā «Siltumnīcefekta valdības pārstāvji, 08.06. – Siguldas
gāzu emisiju samazināšana paš- pilsētas būvvalde un attīstības nodaļa,
valdību publisko teritoriju apgais- 01.09. – Imatras pašvaldības deputāti
mojuma infrastruktūrā». Kopējās un speciālisti.
attiecināmās izmaksas 198 392,44 LVL,
Teritorijas plānošanas
no tām 30% pašvaldības līdzfinandaļas pārskats
sējums.

• 29.aprīlī Valkas novada domē
viesojās Igaunijas valdības biroja delegācija 8 cilvēku sastāvā.
• 19.maijā Valkas novada domes deputāti un speciālisti viesojās jaunuzceltā profesionālās izglītības centrā
Valgā, Tehvandi sporta centrā un Slēpošanas muzejā Otepē, kā arī tika
iepazīstināti ar Valgas apriņķa attīstības stratēģiju un vīziju līdz 2018.gadam.

• Papildināts suvenīru klāsts. Valkas
TIB var iegādāties dažādus suvenīrus
ar Valkas novada un Valkas/Valgas
simboliku.

Samaksāti parādi

• 22.februārī Valkā notika Eiroreģiona
«Pleskava, Livonija» padomes sēde.

• Apstiprināta Valkas novada attīs- • Valkas, Kārķu un Zvārtavas pagastu
tības programma, kas izstrādāta laika speciālistes piedalījās Valkas novada
organizētajā Britu padomes un biedperiodam no 2010.–2016.gadam.
rības «Zinis» vadītajā pašvaldības at• Apstiprināts Valkas novada teritori- tīstības ideju izstrādē «Nākotnes pilsētas spēles». Kārķu pagastā notiek
jas plānojums 2010.–2022.gadam.
aktīva sadarbība ar vietējo skolu, maz• Zemesgrāmatā reģistrēti 34 jauni pulkiem, meža dienu organizēšana,
pašvaldības nekustamie īpašumi (tai eko skola. Valkas pagastā – sadarbība
skaitā 15 ielas).
ar mazpulkiem, dalības reģionālā sali• Sagatavotas 84 izziņas par atteiku- dojumā kā augkopības eksperte dalībmu no pirmpirkuma tiesībām. Vis- nieku darbu vērtēšanā.
vairāk darījumu ar nekustamo īpa- • Zvārtavas un Valkas pagastu LAS
šumu ir bijis Valkas pagastā – 21, aktīvi piedalās vietējo NVO darbā un
Ērģemes pagastā – 17, Vijciema pagastā LEADER+ projektu realizācijā. Palī– 16, Zvārtavas pagastā – 11, Kārķu dzība gala atskaišu un finanšu dokupagastā – 9, Valkas pilsētā – 10.
mentu sakārtošanā Valkas pagasta
• Darbs nekustamā īpašuma nodokļu biedrības «Traktorciems» realizētajam
administrācijā. Pavisam Valkas no- LEADER projektam «Lugažu muižas
vada nekustamā īpašuma nodokļa uz- dīķa rekultivācija un apkārtnes labskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits iekārtošana». LEADER projekta ietir 12666, no tā zemei – 7546, ēkām – varos Zvārtavas pagasta biedrība «Atrodi laiku sev» realizēja projektu
5113.
«Brīvā laika istaba Zārtavas pagastā».
Aprēķinātais nekustamā īpašuma
nodoklis 2011.gadā ir Ls 260 322,84, • Pagastos organizēti informatīvie semināri. Speciālistes piedalījušās pieresamaksāts – Ls 254 180,88.
dzes apmaiņas braucienos un lauku
dienās par mājražošanu, zivju audzēšanu, tomātu audzēšanu, apkārtējās vides labiekārtošanu, biškopību,
tikušās ar ZM speciālistiem un ministru.
Samaksāts, Ls par
2011.gadu (kārtējie
maksājumi)

Starptautiskā sadarbība

• Sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma
Asociāciju (VTA), informācijas materiāli par Valkas novadu izplatīti lielākajos Eiropas tūrisma gadatirgos.

Aprēķināts, Ls par
2011.gadu

• Igaunijas–Latvijas programmas projekts «Development of Valkas Art
School as common cross-border cultural education centre» (Art School
«Walk»). Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma 144 340 EUR, (Valkas
novada domes budžets – 74 000 EUR).

Tūrisma informācijas
birojs (TIB)

• Palīdzēts lauksaimniekiem pieteikties platību maksājumiem, vairāk kā
300 pretendentiem atvestas lauku bloku kartes, aizpildītas un nogādātas
Ziemeļvidzemes RLP LAD. Sniegta
palīdzība pieteikumu aizpildīšanai dīzeļdegvielai bez akcīzes nodokļa.

Nekus-tamā īpašuma veids

• Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmai Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros 2007.–2013.gadam parakstīts līgums par projekta
«Robežgaisma» («Border light») ieviešanu. Projekta ieviešanas laiks
01.04.2012.–30.09.2013. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome
un partneris Gatčinas pilsētas dome
(Krievija). Plānotais projekta finansējums ir 161 602 EUR, t.sk. Valkas novada domes – 100 352 EUR, Gatčinas
pašvaldības – 61 250 EUR. 90 % no
kopējā finansējuma līdzfinansē ES,
10% – pašvaldība.

palīdzība VID nodokļu deklarāciju iesniegšanai, jo stājās spēkā obligātā
elektroniskā deklarēšanās.

zeme 187 394,78 161 601,21 14 195,36
ēkas, 72 928,06 60 684,6
17 699,71
mājok
lis

• Darbs pie 2011.gada lauksaimniecības statistikas informācijas vākšanas
un ievadīšanas.

• Pavasarī pirmo reizi noorganizēta
Valkas novada tūrisma uzņēmēju tikšanās

• Vijciema pagastā pirmo reizi notika
netradicionālās orientēšanās sacensības «ANTIKOMPASS 2011», ko organizēja Vijciema Jauniešu dome, sadarbībā ar TIB.
• Jau devīto reizi noorganizēts Lielais
Labdarības Robežtirgus, tirgus ieņēmumi – 1651,19 LVL novirzīti Valkas
novada bibliotēkām – grāmatu krājumu papildināšanai.

Domes kanceleja
• Notikušas 14 novada domes sēdes
(12 kārtējās, 2 ārkārtas). Domes sēdēs
pieņemti 543 lēmumi, 7 noteikumi, 6
nolikumi, 19 Saistošie noteikumi.
• Notikušas 12 Finanšu un attīstības
komitejas sēdes – izskatīti 158 jautājumi, 12 Saimniecisko lietu komitejas sēdes – izskatīti 158 jautājumi, 8 Izglītības, kultūras un sporta komitejas
sēdes – izskatīti 25 jautājumi, 6 Sociālo
lietu komitejas sēdes – izskatīti 16
jautājumi.

Turpinājums 4.lpp.

Kopējais parāds Valkas novadā (bez
• 10.jūnijā parakstīts sadarbības lī- kavējuma naudas) uz 2012.gada sāgums starp Valkas novada domi un kumu ir Ls 47452,44. Kopumā izsūtīti
178 atgādinājumi un brīdinājumi par
Valgas pilsētas valdi.
nekustamā īpašuma nodokļa pamat• No 6. – 10 jūlijam 2 Valkas ģimnāzi- parāda un nokavējuma naudas sajas skolēni un 3 novada domes spe- maksu un 23 brīdinājumi par parādu
ciālisti piedalījās Twin Town asoci- piedziņas uzsākšanu. Tiesu izpildīācijas partneru konferencē Tvrdosinā tājam – parādu piedziņai nodoti 15 ne(Slovākija).
kustamā īpašuma nodokļu parād• 15.septembrī Valkā notika Pārrobe- nieki. Gada beigās veikts papildus
žu sadarbības jautājumu risināšanai aprēķins par neapstrādātu lauksaimizveidoto četru tematisko darba grupu niecības zemi, Valkas novadā tas ir
Ls 7835,64.
sanāksmes.
• 3.novembrī noorganizēta Valgas apriņķa vadītāju un speciālistu vizīte
Valkas novadā.

Lauku attīstības
speciālistu paveiktais

• 22.un 23.novembrī 10 Valkas ģimnāzijas skolēni piedalījās City Twin
asociācijas organizētajā jauniešu forumā un 3 novada speciālisti – City
Twin asociācijas gada sanāksmē Narvā
(Igaunija).

• Konsultēti lauksaimnieki par viņiem
aktuālām tēmām, kas saistītas ar valsts
un ES atbalstu, palīdzība meklējot
produkcijas noietu, uzsākot saimniekošanu un mājražošanu. Īpaši aktuālas bija konsultācijas un praktiska

Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts
«Udenssaimniecības pakalpojumumu attīstība Valkā» II kārta

Pārrobežu jautājumu risināšana darba grupas sanāksmē Valkā

Daudzdzīvokļu māja Ausekļa ielā 46, kura siltināta projekta ietvaros
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Valkas novadā paveiktie darbi 2011.gadā
Turpinājums no 3.lpp. summu LVL 10 046,86.
- Apkures un karstā ūdens sistēmas
• Notikušas 12 Dzīvokļu komisijas remontdarbi Varoņu 39A, Rīgas 6A,
sēdes, 14 Administratīvās komisijas Rīgas 6B, Tālavas 19, Ausekļa 48, Raiņa
sēdes, 6 Pašvaldības īpašuma priva- 12, Viestura 3, Raiņa 5, Merķeļa 13,
tizācijas un atsavināšanas komisijas Raiņa 14, Ausekļa 6, Tālavas 3, Rūjienas
sēdes – izskatīti 15 jautājumi, 3 Dzī- 6, Fr.Roziņa 1 par kopējo summu LVL
vojamo māju privatizācijas komisijas 19 872,02.
sēdes – izskatīti 11 jautājumi, 3 Zemes - Nokrišņu ūdeņus atvirzošās apmakomisijas sēdes, 8 Vēlēšanu komisijas les remontdarbi Fr.Roziņa 1, Rīgas 90,
sēdes, 10 Deklarētās dzīvesvietas anu- Ausekļa 50, Latgales 3 par kopējo sumlēšanas komisijas sēdes, 3 Civilās mu LVL 3935,14.
aizsardzības komisijas sēdes – izskatīti - Vairākām mājām veikti dažādi ma7 jautājumi, 1 Ētikas komisijas sēde – zāki remontdarbi (durvju un logu remonts un nomaiņa, dūmvadu tīrīšana
izskatīts 1 jautājums.
un remonts, lietus ūdens notekcauruļu
• Saņemti, reģistrēti un izskatīti 1302 un reņu remonts, jumtu remontdarbi,
iesniegumi no juridiskām personām elektroinstalācijas remontdarbi, soliņu
un 659 iesniegumi no fiziskām per- remonts un izgatavošana u.c.). Kopā
sonām. Reģistrēti un iesniegti grā- šiem darbiem izlietoti LVL 74 936,31.
matvedībā 7856 rēķini, 1036 līgumi.
Nosūtītas 1873 atbildes vēstules uz • Dzīvojamām mājām Ausekļa 28,
iesniegumiem. Izrakstītas 60 pilnva- Ausekļa 26, Rīgas 16, Merķeļa 23 izras, 329 izziņas un 27 uzziņas. Domes strādāti energoaudita pārskati. Rīgas
priekšsēdētājs izdevis 117 rīkojumus 16 un Merķeļa 23 mājām izstrādāti
ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas
par pamatdarbības jautājumiem.
projekti.

Kancelejas arhīvs

• Valmieras Zonālajā valsts arhīvā
(ZVA) apstiprināti 8 akti par īslaicīgi
glabājamo lietu un dokumentu atlasi
iznīcināšanai. Praktiski iznīcinātas 612
īslaicīgi glabājamās lietas un dokumenti.
• Sakārtota, sašūta un noformēta 481
pastāvīgi glabājamā lieta.
• Valmieras ZVA nodotas 904 pastāvīgi glabājamās un personālsastāva
lietas.
• No dzīvesvietas deklarēšanas speciālistes pieņemtas 470 lietas un dokumenti.

It kompetences centrs
• Izveidota jauna versija www.valka.
lv, mājas lapas pilsētas bibliotēkai
www.vpb.valka.lv un tūrismam www.
visit.valka.lv.

• Veikts ielu apgaismojuma kabeļlīniju
remonts Raiņa – Dārziņa ielu krustojumā, Ausekļa ielas mikrorajonā, Cimzes ielā pie Muzeja, Ausekļa ielā pie
servisa Gija, kabeļlīnijas nomaiņa Meža ielā un Ausekļa ielā pie veikala
• Zvaigžņu iela – nomainīts trases Vivo.
posms 40 m no pazemes kolektora līdz
siltumtrases kompensatoram.
• Izveidoti jauni apstādījumi Semināra
6, Tālavas un Ausekļa ielas krustojumā,
• Pie Varoņu 32 – nomainīts trases 20 Vienības gatvē pie robežakmens Valm un likvidēts siltumtrases ievads uz ka, Lugažu laukumā un pie Raiņa 12
Varoņu 32.
konteineru laukuma. Likvidēti vecie
• Latvijas Sarkana Krusta ēka – katla dzīvžogi Ausekļa, Rīgas un Latgales
apkures sistēmas kapitālais remonts. ielās.

• Katlu māja «Sēļi» – apkures katla re- • Kokiem pie atpūtas vietas Pedeles
upes krastā uzlikti aizsargsieti pret
monts, uzstādīti 2 jauni ārdi.
bebru postījumiem.
• Stendera katlu māja – trases cirku• Pilsētas Ziemassvētku noformējulācijas sūkņa kapitālais remonts.
mam iegādātas 55 gaismas caurules.
• Veikti pakalpojuma darbi SIA
«Valkas tehnika» – katlu mājā iz- • Sniegti tehnikas pakalpojumi citām
veidots trases ūdens piebarošanas loks novada domes struktūrvienībām par
no mīkstināšanas iekārtas līdz rezerves LVL 22 263,80, pārējām fiziskām un
piebarošanas tvertnei II stāvā, uzstādīti juridiskām personām par LVL
un pieslēgti 2 piebarošanas sūkņi, uz- 3581,10.
stādīts kontakta manometrs ar iespēju
• Dzīvojamās mājas Rīgas 16 un Mer- ieregulēt nepieciešamo spiedienu, pie- • Iegādātas un uzstādītas 2 jaunas
ķeļa 23 pieteiktas dalībai aktivitātē barošanas automātikas skapja mon- koka tualetes pie Zāģezera.
«Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības tāža, elektroinstalācijas darbi pieba- • Izgatavoti un gar galvenajām piluzlabošanas pasākumi».
rošanas un cirkulācijas sūkņiem.
sētas ielām izvietoti 5 jauni koka konteineri sāls – smilts maisījuma uzglaSiltumapgādes nodaļa
bāšanai ziemā.
Pilsētas teritorijas
• Rūjienas 5 katlu māja – nomainīts apsaimniekošanas nodaļa • Nopirkts jauns traktors Belarus
siltumtrases cauruļvadu posms no
892/4 (LVL 12 389.34) ar aprīkojumu –
katlu mājas līdz rūpnieciski izolētām • Uzsākts Meža kapu kapličas re- slotu PG-20 (LVL 2836,07) un lāpstu
caurulēm pazemes kolektorā, iekšējās monts – uzlikts jauns metāla jumta (LVL 3618,00), iegādāta kravas autoapkures sistēmas noslēgarmatūras un segums un lietus ūdens noteksistēma, mašīna MAN 8.150 (LVL 2951,78), vicauruļvadu remonts, aukstā ūdens veikts remonts jumta konstrukcijām, broplate AVP (LVL 1100,01).
cauruļvada nomaiņa 45 m garumā, uzlikti jauni griesti, izbūvēta elektropriekškurtuvē nomainītas ārdu pa- apgāde un zibens aizsardzība, veikti
Ūdensapgādes un
matnes un ārdi. Sagatavots šķeldas iekšējās apdares darbi.
kanalizācijas nodaļa
krājums – 915 ber/m3 un malkas krā- • Ausekļa 26 veikts 5 kāpņu remonts
jums – 350 m3.
no mājas uz Ausekļa ielu un 2 bruģa • Kopumā lokalizētas un likvidētas 14
• Domes bulvāra katlu māja – pro- pandusu (15 m un 30 m garumā) iz- ūdensvada trašu avārijas. Novada rofilaktiskie darbi katlu iekārtām un būve. Atjaunots atbalsta mūris Rīgas 1. bežās palīdzēts likvidēt 15 ūdens-vada
sūkņiem, manometru pārbaude – ve- • Brīvdabas estrādē pilnībā nomainītas un kanalizācijas aizsprostojuma avārifikācija, nomainītas ārējas ieejas dur- 1/3 skatītāju soliņu koka daļas. Visiem rijas.
vis. Sagatavots malkas krājums – 350 soliņiem pilsētā atjaunots krāsojums.
Turpinājums 5.lpp.
m3.

• Uzsākts darbs pie elektroniskās do• Siltumskaitītāji noņemti uz verifikumentu vadības sistēmas.
cēšanu un uzstādīti pēc verificēšanas:
dzīvojamām mājām Ausekļa 26, 28, 46,
SIA «Valkas
48, 50, 52, Rūjienas 4, 6, 8, Fr.Roziņa 1,
namsaimnieks»
3, Raiņa 5, Tirgus 12; izglītības ie• Veikti remontdarbi par kopējo stādēm: Valkas pamatskolai, Valkas
summu LVL 294229,09.
ģimnāzijai un sporta hallei, Bērnu –
• Lielākie remontdarbi daudzdzī- jaunatnes sporta skolai; Rīgas 22,
vokļu dzīvojamās mājās:
prokuratūras un policijas ēkām, ga- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas rāžām Zvaigžņu ielā, Raiņa 7.
Ausekļa 46 vienkāršotā renovācija –
• Likvidētas siltumtrases 3 vecās
LVL 130 683,68.
- Jumta seguma nomaiņa dzīvojamām dzelzsbetona akas.
mājām Raiņa 12A, Latgales 3, Varoņu • Mūzikas skola un Bērnu – jauniešu
32, Rīgas 90 par kopējo summu LVL interešu centrs «Mice» – likvidēta tras42 915,45.
es apvadlīnija ēku ievados, veikts sil- Ieejas mezglu renovācija Rūjienas tummezglu kapitālais remonts, izska4, Rūjienas 6, Rīgas 6A, Rīgas 6B, Rai- loti apkures siltummaiņi, veikti proņa 12A, Rīgas 16 par kopējo summu filaktiskie darbi servomotoriem un
LVL 11 839,63.
sūkņiem, nomainīta bojātā noslēg- Logu
nomaiņa
kāpņutelpās armatūra un elektroinstalācija mezglā,
Raiņa 12, Raiņa 12A, Rīgas 6A, nomainīta atgaisošanas noslēgarmaRīgas 6B, Ausekļa 50, Ausekļa 52, tūra.
Merķeļa 13, Merķeļa 15 par kopējo
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• Ģimnāzijas sporta halle – nomainīts
ventilācijas kalorīfers un servomotors.
• Valkas speciālā pirmskolas izglītības
iestāde «Pumpuriņš» – iztīrīti dūmvadi, veikta katla apkope.

Iegādātais traktors Belarus 892/4 lieti noderēs pilsētas ielu sakopšanai

Valkas novada izglītības speciālistu tikšanās ar
Izglītības ministru Rolandu Broku

Tiek iedegtas sveces otrajos Valkas novada svētkos

Valkas novadā paveiktie darbi 2011.gadā
Turpinājums no 4.lpp. alpojumus izmanto 10 – 15 cilvēki.

dzīvotāju bibliotekārais aptvērums,
apmeklējumu kopskaits – 58 181, iz• Kanalizācijas sūknētavā Semināra 2, • Sociālās rehabilitācijas pakalpoju- sniegumu kopskaits – 126 000 vienības,
uzstādīts jauns kanalizācijas notek- mus represētiem, Černobiļas AES da- krājums – 93 000 vienības, 81 tematislībniekiem un personām ar funkcio- kais pasākums, 304 izstādes.
ūdeņu pārsūknēšanas sūknis.
nāliem traucējumiem saņēmušas 10
• No jauna izbūvēta lietus ūdeņu no- personas.
Sports
vadīšanas kanalizācija Ausekļa ielā,
pie pamatskolas.
Pašvaldības policija
• Ikgadējie pasākumi: skriešanas seriāls «Optimists», skrējiens «Apkārt
• Realizējot Ūdenssaimniecības paka- • Saņemti 19 rakstiski iesniegumi un Zāģezeram», skrējiens Valka – Valga,
lpojumu attīstības II kārtas izbūvi, 228 mutiskas sūdzības.
Pāvela Loskutova kausa izcīņas sauzturēšanā un apsaimniekošanā pie- • Valsts policijā atskurbšanai nogādā- censības 10 km skriešanā pa Valgas un
ņemtas 4 kanalizācijas notekūdeņu tas 23 personas.
Valkas ielām, riteņbraukšanas sacensūknētavas, 24 257,95 m ūdensvadu
sības, draudzības sacensības ar Valgas
• Nodrošināta sabiedriskā kārtība 19 apriņķa darbiniekiem un deputātiem,
un kanalizācijas tīklu trases.
masu pasākumos.
Valkas novada atklātais čempionāts
• 4 daudzdzīvokļu mājām uzstādīti
florbolā, volejbolā, slēpošanā, trīscīņā,
•
Sastādīti
40
administratīvā
pārkāpuūdens patēriņa uzskaites skaitītāji.
Valkas novada vasaras un rudens
ma protokoli.
sporta spēles, Valkas novada domes
• Nomainīti un izbūvēti 5 jauni ūdensbalvu izcīņas sacensības badmintonā
vada pievadi mājām.
Jauniešu dome
un šautriņu mešanā, sacensības šahā
• Veikta ūdens artēziskā urbuma tam- • Brīvprātīgie IX Lielajā Labdarības u.c.
ponāža Rīgas 90.
Robežtirgū.
• Kopumā novadā organizēti 83 spor• 2 reizes veikta ūdens rezervuāru • Dalība Muzeja naktī – ēnu teātris.
ta pasākumi.
skalošana un dezinfekcija ūdens at• Vadītas radošās darbnīcas Novada • Valkas pilsētas stadionā noorganizēti
dzelžotavas stacijā Tālavas 67.
dienās.
• 4 reizes veiktas ūdens analīzes • Organizēta Vides akcija.
ūdensapgādes tīklos pilsētas teritorijā.
• Dalība Eiropas Mobilitātes nedēļas
• Rīgas 17 izbūvēts 45 m jauns ka- pasākumu organizēšanā.
nalizācijas atzarojums uz kanalizācijas
• Tikšanās ar politiķiem «Kafija ar potrasi.
• Veikti remontdarbi, betona pārsedžu, litiķiem 2».
čuguna lūku nomaiņa piesētas ūdens- • Lāčplēša dienas pasākums, 18.noapgādes, kanalizācijas, lietus kanali- vembrim veltīts pasākums un citi pazācijas trašu akām 15 gadījumos.
sākumi un spēļu turnīri.
• Jaunu objektu izbūvei sagatavoti un • Labdarības pasākums «Bērna sirds».
izsniegti tehniskie noteikumi 91 objek- Pasākuma laikā saziedoti 75,27 LVL
tam.
maznodrošināto bērnu Ziemassvētku
paciņu iegādei.

Sociālais dienests
Sociālā palīdzība

• Sociālajiem pabalstiem izlietoti
358 946 LVL – pabalstus saņēmušas
1917 personas, tai skaitā:
- 922 personas – pabalstu garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) – 22 5113 LVL,
- 1452 personas – pabalstu dzīvoklim
(mājoklim) – 76 713 LVL,
- 433 personas – pārējos pašvaldības
pabalstus (brīvpusdienas izglītības iestādē, aprūpes nodrošināšana mājās,
ārkārtas situācija) – 57 120 LVL.

44 pasākumi: 7 turnīri futbolā jauniešiem (664 dalībnieki) un 5 spēles,
11 otrās līgas spēles pieaugušo komandām, 5 turnīri florbolā (185 dalībnieki). Notika Latvijas olimpiskā
diena (300 dalībnieki), Latvijas un Vidzemes čempionāti ugunsdzēsības
sportā, treniņnometne badmintonistiem (70 dalībnieki), futbola turnīrs
starp Lugažu un Sēļu komandām, novada vasaras sporta spēles, 4 sporta
dienas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēm, sporta dienas pamatskolai
un ģimnāzijai un 2 sacensības vieglatlētikā, skriešanas seriāla «Optimists»
3.pavasara un 3.rudens kārtas. Šautuvē
notiek mācību – treniņu darbs Valkas
novada BJSS šāvējiem, zemessardzei
un policijai. Stadionā notiek mācību –
treniņu darbs Valkas novada BJSS
vieglatlētiem, futbolistiem un florbolistiem, biedrībai FK «Valka» un VUGD
Valkas daļas darbiniekiem.
• Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā nodarbojušies 12065 sportisti, t.
sk. šautuvē – 948.
Turpinājums 6.lpp

• Noorganizēta labdarības akcija bērniem «Piedzīvo brīnumu!»

Kultūra
• Nozīmīgākie notikumi: VI Starptautiskā pierobežas kultūras nedēļa,
svētki «Puķu brīnumā», Adīšanas
čempionāts, Rīgas ielas svētki Valkā,
pagastu dienas.

Riteņbraukšanas sacensības pie Zāģezera

• Darbojās 46 amatiermākslas un brīvā laika pavadīšanas kolektīvi, kas ir
piedalījušies valsts mēroga skatēs,
konkursos, festivālos (Starptautiska• Latvenergo dāvātās elektrības norē- jos teātru festivālos Balvos un Jēkabpilī,
ķinu kartes 37,15 LVL vērtībā saņē- Vidzemes Deju svētkos, «Novadu dienas Rīgā 2011», Latvijas senioru koru
mušas 385 personas.
svētkos, Rīgai 810 svētkos), novada un
• Sadarbībā ar NVO un ziedotāju at- valsts organizētajās skatēs, konkursos.
balstu, noorganizēti pasākumi bērniem
Lieldienās un Ziemassvētkos, vasaras • Muzeja krājums papildināts par 537
nometne bērniem ar īpašām vajadzī- vienībām. Kopējais krājuma vienību
bām, apsveikti pensionāri un invalīdi. skaits – 45257.
• Izstādēs muzejā un ārpus tā izmanSociālie pakalpojumi
totas 1116 krājuma vienības, pētnie• Sociālajiem pakalpojumiem izlietoti ciskajam darbam izmantotas 1522
28 345 LVL – pakalpojumu saņēmušas krājuma vienības.
25 personas – tai skaitā ilgstošu sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju – 20 • Muzejā un ārpus muzeja atvērtas 9
personas, īslaicīgu sociālo aprūpi un jaunas izstādes.
sociālo rehabilitāciju – 5 personas. Re- • Iegūts papildus finansējums – LVL
habilitāciju dzīvesvietā saņēmuši 13 1000 (VKKF) muzeja krājuma priekšbērni.
metu restaurācijai.

Dziesmu draugu kopa «Nāburgi» Vidzemes «Novadu dienās Rīgā 2011»

Valkas Jauniešu dome kopīgā atpūtas brīdī

Sociālais dienests profesionāli izvērtē ikviena klienta vajadzības

• Katru mēnesi «Zupas virtuves» pak- • Bibliotēku izmantošana: 24,8% ie-
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Turpinājums no 5.lpp. izrādes. Pie mums viesojās novada un
kaimiņu novadu teātru kolektīvi.
Ērģemes pagasts
• Skolēni piedalījās Latvijas Jaunat• Veikta Ērģemes pagasta ceļu «Tur- nes ziemas olimpiādē Ērgļos un nonas darbnīcas-Turnas veikals-Liepu vada rīkotajās sporta sacensībās.
• Rīkotas pagasta sacensības novusā
iela» rekonstrukcija.
• Veikti Ērģemes viduslaiku pilsdru- un galda tenisā, ziemas sporta diena,
pu mūra apauguma novākšanas dar- vasaras sporta svētki, vasaras volejbola un futbola turnīri.
bi.
• Izstrādāts TEP ūdenssaimniecības • Hokeja komanda «Vijciems» VAČH
sakārtošanai Ērģemes ciemā, uzsākta Valmierā 1.līgā izcīnīja 4.vietu.
• Vijciema hokeja laukumā notika
projekta izstrāde.
• Gūstot atbalstu Nīderlandes fonda «Vijciema kauss hokejā», vijciemiešiem
KNHM konkursa projektā «Sabiedrība - 1.vieta.
ar dvēseli «Turnas dāmu klubiņš ie- • Vijciema sporta zālē uzņēmām Valgādājās materiālus un izremontēja kas novada rudens sporta spēļu datelpu kurā pagasta iedzīvotājiem ir lībniekus.
rasta iespēja nodarboties ar rokdarbiValkas pagasts
em Šī paša projekta ietvaros pašdarbnieku kolektīvs iegādājās audu- • Pabeigta ūdenssaimniecības inframu un pāršuva tērpus.
struktūras attīstības II kārta Sēļos un
• Iegādāta traktora piekabe.
Lugažos.
• Veikti pagasta ceļu uzturēšanas un • Realizēts biedrības «Lauku partremontu darbi.
nerība Ziemeļgauja» projekts sadar• Notikuši visi tradicionālie pasā- bībā ar biedrību «Traktorciems» Lukumi: Lāčplēša dienai veltītais lāpu gažu muižas parka dīķa sakopšana un
gājiens, Lieldienu zaķa skrējiens Ēr- dabas takas izveide.
ģeme-Turna, Pagasta sporta svētki, • Daļēji atremontēti trīs dzīvojamo
pludmales volejbola turnīrs «Ērģemes māju jumti, daļēji pārmūrēti trīs māju
dūzis», Meža dienas, «Izgaismo Tur- skursteņi, pārmūrēta viena krāns un
nu» – pasākums veltīts valsts dzimša- trīs plītis.
nas dienai
• Sadarbībā ar Latvijas Hipotēku un
zemes bankas klientu klubu «Mēs
Kārķu pagasts
paši» realizēts projekts «Bērnu rotaļu
• Uzsāktā ūdenssaimniecības sakār- laukums» Sēļos.
• Sadarbībā ar NVA 100 latu protošana Kārķu ciemā.
• Komunālajai saimniecībai iegādāts grammas stipendiātiem attīrītas vecās
jauns traktors un jaudīgāka uguns- drupas pie Lugažu muižas un uzbūvēta neliela estrāde.
dzēsības automašīna.
• Tautas namam nomainīts apkures • Turpinās Stoķu kapu teritorijas
labiekārtošanas darbi: uzstādīta āra
katls.
• Pie skolas uzcelta āra EKO klase, tualete, uzsākta līgumu slēgšana ar
iestādīts ābeļdārzs, ierīkota neliela bi- kapavietas uzturētājiem, ir veikta kašu drava. Kārķu skolai piešķirts EKO pavietu numerācija.
• Saieta namā «Lugažu muiža» gada
skolas sertifikāts
• Kārķu skolā darbojas Valkas mū- laikā bija apskatāmas 20 izstādes
zikas un sporta skolas filiāles. Jaunie • Saieta namā «Lugažu muiža» nomūziķi ar panākumiem uzstājas da- tikuši 3 novada mēroga pasākumi:
žādos pasākumos. Sporta skolas au- Sakoptākā sēta un dzīves vieta Valkas
dzēknis Arturs Meirēns savā vecuma novadā (noslēguma pasākums), Dzegrupā šķēpa mešanā ir viens no jas dienas noslēguma pasākums, Vallabākajiem, ne tikai Latvijā, bet arī kas un Valgas pieredzes apmaiņas
Eiropā. Skolas pašdarbnieki uzstājās brauciena noslēgums.
Rīgā ar izrādi teātru skates ietvaros. • Veiksmīgi realizēti 2 projekti – bērSkola piedalās valsts un novada rīko- niem un jauniešiem «Radošais triattajos pasākumos – Šveices projektā lons», lapene pie āra estrādes «Lugažu
«Es ar prieku», konkursā «Gribu būt muižā».
• Darbu uzsākuši vairāki amatiermobils», u.c.
• Tautas namā darbojas 7 pašdarbības kolektīvu pulciņi – pieaugušo teātris,
pieaugušo kolektīvi ar 72 dalībnie- dāmu deju pulciņš, breakdance
kiem un 1 bērnu kolektīvs ar 10 da- pulciņš.
lībniekiem. Notikuši 61 dažādi paZvārtavas pagasts
sākumi, 8 iz-stādes. Tautas namā jau 9
gadu notiek atklātie zolītes čem- • Rekonstruēta Mierkalna tautasnapionāti.
ma skatuve.
• Pagastā 2011. gadā notikuši ikga- • Noasfaltētas ielas Stepu ciemā.
dējie pasākumi: barikāžu atceres pa- • Uzsākta Mierkalna tautasnama resākums, Meža dienas, Pagasta dienas, konstrukcija.
skrējiens apkārt Kārķiem, volejbola • Lauku partnerības Ziemeļgauja
turnīrs sadarbībā ar Valkas volejbola projekta ietvaros biedrība «Atrodi laiklubu u.c.
ku sev» izveidoja brīvā laika istabu.
• Pakāpeniski tiek atremontētas OzoVijciema pagasts
lu pamatskolas telpas un papildināts
• 2011.gada 6. aprīlī iemūrēts pamat- un atjaunots klašu aprīkojums, mācīakmens Vijciema sporta zālei. 2011. bu līdzekļi un materiāli.
gada 31.augustā nodota un atklāta • Veselības ministrija noteica īpašās
jaunuzceltā Vijciema sporta zāle. Ie- normas ūdens kvalitātei Stepu ciema
rīkots bruģa pagalms pie skolas un un Ozolu pamatskolas artēziskajiem
urbumiem.
sporta zāles.
• Pagastā darba vizītē uzņemts Zem- • Ar privātpersonām tika slēgti līkopības ministrs J.Dūklavs un Iz- gumi par pagasta teritorijā esošo ezeru
zvejas tiesību nomu.
glītības ministrs R.Broks
• Pagastā darba vizītē uzņemti kolēģi • Pagastā darbojas amatierteātris.
Iestudēta M.Zīles luga «Savedējs»,
no Igaunijas Valgas apriņķa.
• Rīkoti karnevāli maziem un lieli- kura izrādīta vairākos tautas namos.
em, tradicionālās Vijas dienas, Jāņu • Sieviešu vokālais ansamblis uzielīgošana, dziedāšanas svētki, Muižas stājies dažādos Valkas, Smiltenes,
svētki, pagasta svētki, Valsts svētki, Apes novadu pasākumos un pārstāvēja
Mārtiņdiena, akcija «Palīdzi atjaunot novadu Vidzemes reģionālajā skatē
Cēsīs.
Vijciema tautas namu», Lieldienas.
• Sporta deju dejotāji piedalījās vai- • Līnijdeju kolektīvs piedalījies Valrākos konkursos. Rīkots festivāls «Vi- kas un apkārtējo novadu pasākumos.
jolīšu valsis». Dāmu deju kolektīvs
«Vijolītes» viesojušās pie draugu kolektīviem.
• Teātra kolektīva panākumi un vies-

Veikti Ērģemes viduslaiku pilsdrupu mūra apauguma novākšanas darbi

Uzsāktā ūdenssaimniecības sakārtošana Kārķu ciemā

2011.gada 31.augustā nodota un atklāta jaunuzceltā Vijciema sporta zāle

Zvārtasvas sieviešu vokālais ansamblis uzstājies dažādos Valkas,
Smiltenes, Apes novadu pasākumos un pārstāvēja novadu
Vidzemes reģionālajā skatē Cēsīs

Valkā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2012.gada 20.janvārī Nr.1
Apstiprināti
ar Valkas novada domes 2012.gada 20.janvāra lēmumu
(ārkārtas sēdes protokols Nr.1, 1.§.)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2012.gadā Valkas novadā
izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 46.pantu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
1.panta 2.daļas 9.1punktu, 1.panta 21.daļu, pārejas noteikumu 40. un 41.punktu.

1. Saistošie noteikumi nosaka, kā piemērojami likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1.panta 2.daļas 91.punkts,
1.panta 21.daļa un pārejas noteikumu
40.punkts.
2. 2012.gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m2.
3. Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja
nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes
vienību 2012.gadā nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums tiek
piemērots arī tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuri sastāv no
vienas telpu grupas un zemes domājamām daļām :
3.1.1. kuri no jauna izveidoti privatizācijas rezultātā. Šādā gadījumā
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par nesadalīto zemes
vienību, kas bija piekritīga katram atsevišķam dzīvoklim vai nedzīvojamai
telpai;
3.1.2. ja attiecīgajai telpu grupai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā nav mainīts telpu grupas lietošanas veids, arī gadījumos, ja zemei ir
mainīts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis.
3.2. Šo noteikumu 3.punktā noteikto
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
3.3. Šo noteikumu 3.punktā noteiktais
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu
par neapstrādātu lauksaimniecības
zemi.
3.4. Piemērojot šo noteikumu 3.punktu:
3.4.1. nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis uzskatāms par nemainītu, ja
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumos Nr.496 «Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība» noteiktajā kārtībā pašvaldība nav mainījusi
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
vai lietošanas mērķis mainīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, uz administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kurš
atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko
lēmumu, vai uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 93.pantu;
3.4.2. ja, pamatojoties uz likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli» 1.panta
otrās daļas 13.punktā paredzēto nosacījumu, nekustamā īpašuma nodoklis
par rekonstruētu ēku iepriekšējam taksācijas gadam nav aprēķināts, nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro, ņemot vērā nodokļa summu,
kāda būtu aprēķināta, ja uz šo ēku netiktu attiecināts minētais likuma nosacījums. Citos gadījumos, kad nekustamā īpašuma nodoklis, pamatojoties uz likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1.panta otrās daļas nosacījumiem, par konkrētu nekustamā
īpašuma objektu iepriekšējam taksācijas
gadam nav aprēķināts, nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu nepiemēro;
3.4.3. nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro, ja:
1) zemes vienībai nav mainīta tās kopējā
platība un kopējās izmaiņas, kas radušās
pēc zemes vienības lietošanas mērķu
maiņas, nepārsniedz 10 procentus no
zemes vienības kopējās platības;
2) zemes vienību ar vienu lietošanas
mērķi sadala vairākās zemes vienībās
un atdalītajām zemes vienībām nosaka
tādu pašu lietošanas mērķi, kāds bija
zemes vienībai pirms tās sadalīšanas.
4. Saskaņā ar likuma «Par nekustamā
īpašuma nodokli» pārejas noteikumu
41.punktu, līdz 2012.gada 1.jūnijam kadastra subjektam ir pienākums ierosināt
— laukumu, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu.
5. Saistošie noteikumi tiek piemēroti
aprēķinot nekustamā īpašuma no-dokli
par 2012.gadu.

Vēl tikko biji te,–
Ar vārdiem, darbiem balsts,
Un nenorimi mums
Par paveikto prieku paust.
(K.Apškrūma)
Izsakām dziļu līdzjūtību Gunāra Vīksnes
un Aināra Vīksnes ģimenēm tēvu Ugo
mūžībā pavadot.
SIA «A.G.V.» kolektīvs
Savu gaišumu viedo,
Daudzos no mums esi audis,
Labos vārdos un darbos
Paliks starot gaismas graudi.
(K.Apškrūma)
Tikai daži soļi pietrūka līdz 100 gadiem… Pateicībā par krietno mūžu un padomiem, līdzjūtību izsakām Jāņa Mitriņa
tuviniekiem. Lai vieglas smiltis un spožas
zvaigznes bijušajam kalējam un jebkura
praktiska darba meistaram!
Bijušās padomju saimniecības
«Kārķi» darba kolēģi

Valkas novada domes priekšsēdētājs
Kārlis Albergs

Mīlēt sauli un zvaigznes,
Un māti, un mīļo un draugus,
Līdz nesaudzot dzīve tos aiznes
Tāltālos mūžības laukos.
(G.Micāne)

Aizvadīti mūžībā
(laikā no 20.12.2011.- 20.01.2012.

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie miršanas gadījumi)

Jānis Mitriņš
Hilda Kreile
Arvīds Sniķeris
Aina Jebla
Ivans Kukla
Vasilijs Piško
Līvija Berta Grābēja
Maiga Grūbe
Skaidrīte Dudzinska
Ugo Vīksne
Anatolijs Mendžuls
Andris Pētersons
Viktors Lielbiksis
Andrejs Šnepsts

(dz.1912.g.)
(dz.1926.g.)
(dz.1928.g.)
(dz.1930.g.)
(dz.1931.g.)
(dz.1932.g.)
(dz.1934.g.)
(dz.1939.g.)
(dz.1941.g.)
(dz.1945.g.)
(dz.1953.g.)
(dz.1953.g.)
(dz.1954.g.)
(dz. 1961.g.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Valkas novada dome

Dzimtsarakstu nodaļas
2011.gada veikuma apkopojums
Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas statistika
Valkas novadā 2011.gadā
2011.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 240 civilstāvokļa aktu reģistri: 73 dzimšanas, 29 laulības un 138 miršanas
reģistri.
Veikti 99 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 5 vārda,
uzvārda maiņas lietas. Sagatavota
un izsniegta 381 stingrās uzskaites
ģērboņapliecība un 219 izziņas un
izraksti. Iekasēta valsts nodeva 372
lati.

Dzimšana
2011.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 73
dzimšanas reģistri (par 6 mazāk
nekā 2010.gadā). Piedzimusi 31
meitenīte un 42 zēni. 29 bērni
dzimuši, vecākiem esot laulībā,
33 reģistri sastādīti, pamatojoties
uz vecāku kopīgu iesniegumu
par paternitātes atzīšanu, bet 2
dzimšanas reģistros ziņu par tēvu
nav. 33 ģimenes sagaidījušas savu
pirmdzimto, 21 gadījumā bērns
bija otrais savu vecāku ģimenē,
6 – trešie, 8 – ceturtie, 2 piektie;
ir arī kuplākas ģimenes – vienā
sagaidīts sestais, vienā – astotais un vienā desmitais bērniņš!
37 jaundzimušo dzīvesvieta deklarēta Valkas pilsētā, 9 – Valkas
pagastā, 8 – Ērģemes pagastā,
5 – Kārķu pagastā, 4 – Vijciema
pagastā, 1 – Zvārtavas pagastā,
9 – citās pašvaldībās. Visvairāk
jaundzimušo reģistrēts vasaras
mēnešos: jūlijā – 9, maijā, jūnijā un
augustā – pa 7, vismazāk janvārī,
kad piedzima tikai 3 bērniņi.
Zēniem vispopulārākais vārds
šajā gadā ir Madars – to vecāki saviem dēliem izvēlējušies 3 reizes;
pa 2 reizēm dzimšanas apliecībās
ierakstīti Daniels, Deivs un Rainers. Astoņiem zēniem vecāki izvēlējušies dot divus vārdus.
Meitenēm ļoti izteikta populārākā vārda šajā gadā nav. Divas reizes doti vārdi: Elīza, Emīlija, Alise.
Divi vārdi doti 8 meitenēm.

Miršana
2011.gadā nedaudz samazinājies
mirušo skaits – reģistrētas 138 miršanas, kas ir par 10 mazāk kā 2010.
gadā. Miruši 73 vīrieši, 65 sievietes.
Diemžēl ir 2 zīdaiņu miršanas
gadījumi. Mirušo vidējais vecums
Valkas novadā vīriešiem ir 66 gadi,
sievietēm – 77 gadi. Vecuma grupā
no 41 – 50 gadiem miruši 13 cilvēki
– visi vīrieši, liels mirušo vīriešu
īpatsvars arī vecuma grupā no 61
– 70 gadiem – 18 mirušie. Sievietes
vairāk mirušas vecumā no 71 – 90
gadiem: 54 jeb 70 % no mirušo
skaita.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits
ir bijis maija (16), septembra (14)
un oktobra (16) mēnešos, savukārt
vismazākais – februārī (7) un decembrī (8).

Dabiskais pieaugums –
ar mīnusa zīmi
Demogrāfiskā situācija novadā
2011.gadā nav uzlabojusies, bet turpinājusi pasliktināties – dabiskais
pieaugums bijis negatīvs, t.i. mirstība

par 65 pārsniedza dzimstību.

Laulība

2011.gadā Valkas novadā laulību
reģistrējuši 29 pāri, kas ir par 3
pāriem mazāk kā 2010.gadā. 5
gadījumos laulība reģistrēta ar citas valsts pilsoni, vienā gadījumā
samazināts likumā noteiktais laulības vecums 16 gadīgai līgaviņai.
Pirmajā laulībā stājušies 24 vīrieši
un 26 sievietes, laimi otro reizi
mēģinājuši atrast 4 vīrieši un 3
sievietes, kāds kungs «sievu apņēmis» trešo reizi. Jaunākajam līgavainim bija 20 gadi, vecākajiem
– 71 un 77 gadi. Jaunākajai līgavai
bija 16 gadi, vecākajām – 68 un 69
gadi. Maģiskajā datumā – 11.11.11.
sareģistrēti trīs pāri!
Turpina pieaugt šķirto laulību
skaits – atzīme par laulības šķiršanu
izdarīta 33 reģistros (2010.g. – 30).
Pieaugums varētu būt skaidrojams
ar to, ka kopš 2011.gada sākuma
šķirt laulību var ne tikai tiesā, bet
arī pie notāra.

Ceremonijas un svētki
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā rīkotas arī svinīgas bērnu
dzimšanas reģistrācijas un kāzu jubileju ceremonijas, pirmo reizi tika
noorganizēts svinīgs novada Zelta
kāzu pasākums, kurā piedalījās 12
pāri. Par šo pasākumu saņēmām
labas atsauksmes, tādēļ plānojam
tādu rīkot arī šovasar. Atgādinām,
ka dalība pasākumā – bez maksas!
Zelta pārus, kam skaistais notikums gaidāms un atzīmējams šajā
– 2012.gadā, aicinām atsaukties
līdz maija beigām!
Mēs esam ieinteresēti gan apzināt
savas stiprās ģimenes, priecāties
par katru Valkas novadā dzimušo
un reģistrēto bērniņu, gan veidot
un uzturēt jaunas tradīcijas, kas
nostiprinoties kļūs mīļas un nepieciešamas. Šogad esam iecerējuši
jaunumu – par godu Starptautiskajai ģimenes dienai BEZMAKSAS
SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU 12.MAIJĀ. Jaunajiem pāriem
nebūs jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet tikai valsts nodeva –
pieci lati, un šī bezmaksas laulību
«akcija» paredzēta pāriem, kuri
nevēlas vai nevar atļauties rīkot
lielas kāzas ar daudziem viesiem,
bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt
tikai ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI LĪDZ 11.APRĪLIM.

Dzīvesvietas deklarēšana
Kopš pagājušā pavasara Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņas par
deklarēto dzīvesvietu. Pērn Valkas
novadā savu dzīvesvietu piedeklarējušas 495 personas, t.s. Valkā
296, Ērģemes pagastā – 24, Kārķu
pagastā 51, Valkas pagastā 41, Vijciema pagastā 32, Zvārtavas pagastā – 51.
41 personai anulēta deklarētā
dzīvesvieta.
Personām un iestādēm izsniegtas
265 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Māra Zeltiņa,
Valkas novada Dzimtsarakstu

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
20.12.2011. – 20.01.2012. reģistrēti:
Arvien Tevī raugos
Kā brīnumā.
(K.Apškrūma)
• 10 bērni – 6 meitenes (Olīvija,
Sanija Meja, Amanda, Alīna, Elīza,
Ruslanda) un 4 zēni (Miķelis,
Ingus, Valters un Kristers),

• 2 laulības
Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgiem notikumiem!
Valkas novada dome
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Februārī Valkas
ģimnāzijā

M

ācību gadā ir deviņi
mēneši, un februāris ir sestais
pēc kārtas – tātad lielākā mācību gada daļa ir jau aizvadīta.
Nebūs neviena skolotāja vai
skolēna, kurš apgalvotu, ka
laiks skolā rit lēni, pat ja kādreiz tā šķiet par kādu mācību
stundu.
Un atkal būs klāt februāra
beigas, kad 12.klašu skolēni
nodos atskaitei savu skolas
gadu simbolisko veikumu, rādot savu varēšanu Valkas ģimnāzijas Žetonvakarā, kas šogad
norisināsies 24.februārī Valkas
kultūras namā. Žetonvakars ir
februāra centrālais notikums
Valkas ģimnāzijā. Pasākums ir
iecerēts kā mūzikls ar vairākām daļām, taču vairāk par to
zinās pastāstīt klašu audzinātājas Ruta Kriviņa (12.a), Vēsma Selga (12.b), Ingrīda Hedemarka (12.c) un Vineta Skutāne
(12.d). Skolotājas atklāj, ka Žetonvakara apmeklētāji ieraudzīs plašu skolēnu raksturu
klāstu un ampluā – caur dažādām lomām un kopīgo grupu
darbu.
Februārī vēl ir iecerētas Projektu dienas, kas īpaši nozīmīgas ir 11.klašu skolēniem, jo
15.februārī viņiem ir iespēja
doties pie tās profesijas pārstāvja, kas interesē visvairāk –
tā ir Ēnu diena visas valsts
11.klašu skolēniem. Lieliska iespēja tikt pat pie prezidenta.
Informāciju sagatavoja Valkas ģimnāzijas skolotājas
A.Lozda, U.Grāve

U-9 futbolisti iekaro Krievzemes līdzjutēju simpātijas

Pirmajās Jaunā gada dienās Valkas
U-9 jaunie futbolisti devās uz Gatčinu

netālu no Sanktpēterburgas. Gatčinā
jau 17.reizi notika futbola turnīrs
«Ziemassvētku brīvdienas». Tajā piedalījās komandas no Ļeņingradas apgabala, Sanktpēterburgas, kā arī no
tālākām Krievijas pilsētām: Vologdas,
Čerepovecas, Novgorodas. Valkas komanda bija vienīgā, kas pārstāvēja citu
valsti, līdz ar to turnīram šogad piešķirot starptautisku nozīmību.
Pirmo spēli Valkas zēni aizvadīja ar
«Slavator» komandu no Lodejnoje Poļe.
Ceļā pavadītās stundas un neierasti ilgais spēles laiks (2x25 min.) nebija
šķērslis uzvarai 5:1. Otrajā spēļu dienā
pirmie pretinieki bija Gatčinas sporta
skolas N2 jaunie futbolisti. Šī spēle
sanāca ļoti samocīta, trīs reizes nonācām
zaudētājos, bija neierasti daudz nevajadzīgu kļūdu, tika patērēts daudz
spēka, kas būtu noderējis dienas otrajā
spēlē, tomēr rezultātā tika gūta pārliecinoša uzvara 9:3. Nākamais pretinieks bija «Zenit – Viborga» komanda,
kas ir slavenā Sanktpēterburgas «Zenit»
filiāle. Spēle bija ļoti saspringta. Pēc
pirmā puslaika bijām vadībā ar 3:1.
Diemžēl otrais puslaiks sākās neveiksmīgi un rezultātā zaudējums ar
3:6. Pēc šīs spēles mūsu komanda savā
apakšgrupā ierindojās otrajā vietā.
Trešajā spēļu dienā pretiniekos bija
Vologdas komanda, ļoti ātra un tehniska komanda. Jau no spēles pirmajām
minūtēm laukumā risinājās bezkompromisa cīņa, kurā neviena no komandām negrasījās piekāpties. Tomēr
spēles pirmo puslaiku labāk aizvadīja
mūsu komanda un pelnīti atradās
vadībā 3:1. Spēlei turpinoties, iniciatīvu
pārņēma Vologdas komanda, un divas
minūtes pirms spēles beigām nonācām
zaudētājos. Visi centieni izlīdzināt rezultātu beidzās nesekmīgi, zaudējums
3:5. Turnīra organizatori šo spēli novērtēja kā pašu saspringtāko un saistošāko, kas bija fināla cienīga. Citu ko-

Var saņemt elektrības
norēķinu kartes

N

o 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 31.martam tiek realizēta jaunā Elektrības norēķinu karšu
dāvinājuma kampaņa. Jaunās Elektrības norēķinu
karte ļaus klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53.70 LVL apmērā.
Elektrības norēķinu kartes var saņemt Sociālajā
dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D pie dienesta
vadītājas Natālijas Dubrovskas un pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem.
Elektrības norēķinu kartes var saņemt tikai sociāli
mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:
1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās
ģimenes, kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas
2 kartes).
2. Ģimenes ar bērniem – invalīdiem.
3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem.
4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa
kompensāciju 2400 kWh patēriņam).
Dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments (pase) un dokumenti, kas
apliecina atbilstību konkrētajai mērķa grupai, kā arī
ir jāzina Elektroenerģijas piegādes līguma numurs,
uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu.
Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad sociālajā
die-nestā ir informācija par Jūsu ģimeni.
Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad
jāuzrāda dokuments – apliecība, kas apliecinātu
bērnam piešķirto invaliditāti;
Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem, tad jāuzrāda dokuments – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu
Jums aiz-bildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu
dzimšanas apliecības.
Ja esat daudzbērnu ģimene, tad jāuzrāda nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.
Dāvinājuma kampaņas ietvaros viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu elektrības
norēķinu karti, jo elektroenerģijas patēriņš tiek
veikts mājsaimniecībā.
Natālija Dubrovska, Valkas novada
Sociālā dienesta vadītāja
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Š

mandu treneri nāca mums klāt
un slavēja par parādīto sniegumu un cīņassparu. Pēc šī
zaudējuma mums atlika cīnīties par 3.vietu turnīrā ar komandu «NIKA». Pirms spēles
tika rūpīgi pārrunāta spēles
likme – cīņa par trešo vietu.
Spēli iesākām pāliecinoši, ātri
guvām vārtus, un pretinieks
nespēja rast argumentus mūsu
pārliecinošajam sniegumam.
Mēs savukārt pratām izmantot katru pretinieka kļūdu.
Gala rezultāts šaubas neradīja
– 9:0. Prieks par izcīnīto trešo
vietu un skaistajām medaļām,
kas ceļos uz Latviju. Paldies
visiem zēniem: vārtsargam
Artūram, aizsargiem Matīsam
un Ivaram, uzbrucējiem Anrijam un Mārtiņam, rezervistiem Danielam, Klāvam, Dāvim,
Mikam, kuri deva iespēju ievilkt elpu pamatsastāva spēlētājiem. Bet vēl viens pārsteigums mūs gaidīja apbalvošanas ceremonijā. Par visa turnīra labāko uzbrucēju orgValcēniešiem prieks par 3.vietu un skaistajām
komiteja atzina mūsu spēlētāmedaļām, kas izcīnītas Gatčinas futbola turnīrā
ju Mārtiņu Mazuru. Daudzu
komandu treneri Mārtiņa
spēli tiešām apbrīnoja un
paredz panākumus futbola laukumos, kurā piedalījās arī Latvijas jauniešu
galvenais puisim ir neapstāties pie sa- izlase, kuras sastāvā spēlē arī bijušais
sniegtā. Bija patīkami, ka ar katru spēli Valkas sporta skolas audzēknis Madis
iekarojām vietējo skatītāju simpātijas. Miķelsons. Diemžēl Latvijas komandas
Pēdējā spēlē atbalsts tiešām bija varens. spēli neizdevās redzēt, bet skatījāmies
Viss par šo turnīru ir atrodams mājaslapā Sanktpēterburgas un Azerbaidžānas
komandu spēli.
www.gatchina-team.ru.
Vislielāko paldies bērni un viņu vecāki
Spēļu starplaikos apskatījām Gatčinas
pilsētu un pili. Bija lieliska ekskursija uz saka mūsu labvēļiem, bez kuru atbalsta
Sanktpēterburgu. Apskatījām daudzas nebūtu šīs trešās vietas, neviens
skaistas un ievērojamas pilsētas vietas. neievērotu Mārtiņa labo sniegumu, un
Pilsēta tiešām bija ļoti skaisti izrotāta un bērni negūtu vislabākās emocijas. Palizgaismota. Mums radās iespēja arī dies jums, SIA «Valkas meliorācija», A/S
apmeklēt
Pēterburgas
kompleksu «SEB banka», SIA «Vārpas -1» un SIA
(Komplex-Peterburgsky), tas ir stadions «Tīne»!
Treneris Valerijs Kriviņš
zem jumta. Tajā laikā tur risinājās
Granatkina piemiņas turnīrs futbolā,

Uzsākta jaunās Zaļās Lapas/Valka24.lv pilsētas
informācijas grāmatas sagatavošana

ogad, kā iepriekšējos gados, Latvijas Tālrunis
un zīmols Zaļās lapas/Valka24.lv sadarbībā ar Valkas novada domi veido informatīvu izdevumu, kas
paredzēts ikvienam reģiona iedzīvotājam – kā privātpersonām, tā uzņēmējiem.
Grāmatas saturs šogad papildināts ar visiem Valkas un tuvāko novadu iedzīvotājiem noderīgu
informāciju ikdienas vajadzībām – pilnīga saziņas
informācija ar pašvaldībām un to iestādēm, izmaiņas pēc novadu reformām, jauninājumi par
pasta sūtījumu saņemšanu, kā rīkoties steidzamos
gadījumos un cita ikvienam nepieciešama informācija. Pilsētas informācijas grāmatā būs arī
nākamo gadu svarīgāko notikumu kalendārs, kas
top sadarbībā ar Valkas novada domi un portāla
www.valka24.lv redakciju.
Šogad grāmatā un portālā aicināsim izteikties arī
vietējos uzņēmējus raksturojot sava uzņēmuma
sasniegumus un biznesa vides attīstību novadā.
Tam pievienosim informāciju no oficiālajiem biznesa aktivitātes monitoringa avotiem.
Kā jau katru gadu, pilsētas informācijas grāmatu,
bez maksas izplatīsim uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šis ir vienīgais izdevums Latvijā kas
nodrošina aktuālas un ikgadēji atjaunotas informācijas bezmaksas izplatīšanu.

Lai arī turpmāk pilsētas informācijas grāmata
Zaļās Lapas/Valka24.lv nodrošinātu aktuālu informāciju aicinām iedzīvotājus, organizācijas un
uzņēmējus pārliecināties par savas informācijas
pareizību un izvietojumu zvanot pa tālruni
25451212.
Aigars Lazdāns
SIA Latvijas Tālrunis direktors

Pieejami mobilā mamogrāfa izmeklējumi

SIA «Veselības Centrs 4» sadarbība ar Valkas
novada iedzīvotājām līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga

un mamogrāfa busiņa darbs ir bijis ļoti intensīvs –
2011.gadā mamogrāfu ir apmeklējušas 177 Valkas
iedzīvotājas. Arī 2012.gadā visas Valkas novada
sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā.

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, Valsts
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir
bez maksas
• Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu –
izmeklējums maksā Ls 2.
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – PAR MAKSU.

Izbraukumi notiks visa gada garumā, pašreiz kalendārais plāns ar datumiem, kuros būs pieejami
iepriekšminētie izmeklējumi, ir šāds:
Otrdiena
Otrdiena

28.februāris
3.aprīlis

Valka
Valka

9.00 – 18.00
9.00 – 18.00

Valkas ģimnāzija
Valkas ģimnāzija

Raiņa iela 28A
Raiņa iela 28A

Pierakstīties iespējams VC4 Diagnostikas centrā pa telefoniem: 67144031, 6714355, 27866655.
Papildus informācija: SIA Veselības centrs 4 Mārketinga speciāliste Inga Ronka, Tālr. 67847101,
29474400. E-pasts: inga.ronka@vc4.lv http://www.vc4.lv

Skats uz dzīvi no «Ozolkalniem»

Agrs rīts «Ozolkalnos».
Pēc kopīga rīta soļa – kopīgas brokastis

Ērģemes pagastā vienā no
augstākajiem kalniem un

skaistākajām vietām, kur ir
viskošākie saullēkti un saulrieti, 48 gadus dzīvo Dzintras
un Ulda Pandalonu ģimene.
Bez šīs ģimenes rosīgās darbošanās Ērģemes sabiedriskā dzīve nav iedomājama.
Laikā, kad tik daudz cilvēku
gaužas par dzīvi un ir tik
daudz negāciju, «Ozolkalnu»
saimnieki teic – dzīve bija un
ir laba. Tādi cilvēki kā Dzintra
un Uldis sabiedrībā ir kā
eleksīrs, kas palīdz citiem dzīvot. Pagastā līdzcilvēki par
Dzintru un Uldi teic vislabākos
vārdus, kurus nevar nopirkt
ne par kādu naudu, tikai iespējams iemantot ar krietnu
darbu un labu sirdi.

Kopā saved dziesma

Dzintra un Uldis viens otru
satiek un viņiem uzplaukst
mīlestība dziedot Ērģemes korī. «Dziesma, deja un dzeja tā
ir mūsu bagātība. Ļoti daudz
skaistu atmiņu saglabājies no
kora laika. Piedalījāmies Dziesmu svētkos Rīgā, daudzos
koncertos dažādās Latvijas
vietās. Sešdesmito gadu sākumā četrus gadus biju
sma-gās automašīnas šofere.
Tas manā dzīvē bija brīnišķīgs
laiks. Tagad pat varbūt grūti
iedomāties – vaļējā kravas mašīnā salikām meijas, visi sakāpa un braucām koncertēt
pat uz Alūksni,» atceras Dzintra. Viņai ir arī interesants
stāsts, kā izvēlējās tik vīrišķīgu
profesiju: «Mācoties Ērģemes
skolā, vienmēr uz mājām gāju

ar kājām, taču vienu dienu ar
draudzeni izlēmām, ka ļoti
gribas vienu pieturu pamēģināt nobraukt ar satiksmes
autobusu. Kopīgi saskaitījām
biļetēm kapeikas un iekāpām
Valkas – Rūjienas autobusā.
Es biju ļoti pārsteigta, ka autobusam pie stūres sēdēja sieviete. Tajā brīdī sapratu – es arī
kādreiz dzīvē gribu darīt kaut
ko līdzīgu. Kļūstot par kravas
mašīnas GAZ-51 šoferi, šo
darbu iemīlēju uz mūžu. Vēl
tagad redzot, kā kombaini
graudus kuļ, nevaru būt vienaldzīga. Man ļoti patīk skaņas,
kad kombaini kuļ un graudi
birst piekabē,» atzīst Dzintra.
Viņa vienmēr pratusi atrast
darbu, vai arī darbs atradis
Dzintru. Darba pieredze bijusi
visdažādākā – pēc skolas beigšanas strādājusi par pastnieci,
pēc tam par šoferi, pārdevēju
un daudzus gadus kopā ar
vīru strādājusi uz piena savākšanas cisternas par laboranti. Būts katrā pagasta mājā,
pagasta ļaudis iepazīti un
iemīlēti.

Rūpes par bērniem un
līdzcilvēkiem

Dzintra un Uldis uzaudzinājuši trīs krietnus bērnus
– Līgu, Gintu un Aigaru. Bērni
mantojuši vecāku labestību,
dziedātprieku un organizatoru talantu. Līgas darbs tika
pamanīts jau strādājot Turnas
tautas namā un viņa uzaicināta
strādāt par pasākumu organizatori Valkas kultūras namā.
Ginta strādā Valmierā par mūzikas skolotāju. Dēla Aigara
ikdienas darbs saistīts ar meža

Dzintrai un Uldim Pandaloniem ir skaista
ģimenes tradīcija – atzīmēt kāzu jubilejas
tehniku. Aigara ģimene arī
dzīvo «Ozolkalnos». Visi kopā
– Dzintra, Uldis, Agita, Aigars
un Mareks ir ieguldījuši lielu
darbu un sirds siltumu, lai
«Ozolkalni» vairakkārt iegūtu
sakoptākās pagasta sētas statusu.
Dzintra un Uldis abi ir
pensijā, taču tas neliedz būt
sabiedriski aktīviem – Turnas
amatierteātris nespēj iedomāties nevienu izrādi bez savas atraktīvās aktrises Dzintras, arī šajā nedēļas nogalē
atbildīgs uzdevums – kā viesaktrisei jāspēlē Valkas pensionāru kluba «Zelta rudens»
jubilejas pasākumā. Sarunas
laikā ik pa mirklim zvana telefons – Dzintra no sava kalna
tur rūpi par visu un visiem –
ekskursija rīkojama, brauciens
uz teātri, kāds apsveicams vai
mūžībā pavadāms. Vasarā rīkota ekskursija uz Likteņdārzu, kur tagad ērģemiešiem
aug baltegle ar numuru 880.

Saknes Ērģemes pakalnos
Pandalonu ģimene jau vairākās paaudzēs dzīvo Ērģemes pagastā un viņus var patiesi uzskatīt par īsteniem ērģemiešiem. Dzintras tēvs Alfrēds Builis pirmajā brīvvalsts
laikā, būdams galdniekzellis,
atnāk dzīvot un strādāt uz
Ērģemi, kur sastop savu mīlestību Hildu. «Manai māmiņai bija tikai 17 gadu, kad mani vecāki apprecējās. Viņa jau
no agras bērnības bija smagi
strādājusi. Tētis ar humoru
teicis – nāc pie manis, Tev nekas nebūs jādara, tikai jāgatavo
brokastis un pusdienas!,» vecāku stāstīto atceras Dzintra.
Protams, dzīvē Hildai bija
daudz un smagi jāstrādā, taču
vīrs vienmēr bija stiprs atbalsts. Kopīgi izaudzināti trīs
bērni – Dzintra, Aldonis un
Laimonis. Sākotnēji ģimene
dzīvoja «Robežniekos», tad
«Dumbrājos», bet 1958.gadā
tēvs uzcēla māju, kurai iedeva
vārdu «Ozolkalni». «Mēs ļoti
mīlam šo vietu un ozolus, kas
aug pie mūsu mājas. Lai arī
vienā ozolā ir zibens rēta, es to
papaijāju, aprunājos ar koku
un tā ir sadzijusi,» teic Dzintra. Šī māja ir īpaša arī ar to, ka
izauklējusi kādreizējo Izglītības ministru. Droši vien Hilda un Alfrēds, nākot pasaulē
Aldonim, nevarēja pat iedomāties, ka dēls kādreiz ieņems
tik augstu amatu valdībā.
1965.gada augustā Dzintra
apprecoties ar Uldi Pandalonu, vij savu ģimenes ligzdu
tēva būvētajā mājā. Uldis ir
Turnas puisis, kurš nācis no
«Lejasbozēnu» mājām ar stiprām šīs puses saknēm.

Tā «Ozolkalnos» dzīvo un
strādā dzimta, kurai svētas ir
nacionālas un ģimenes vērtības. Janvāris ir barikāžu atceres laiks. Tieši pirms 21 gada
šajās dienās uz barikādēm bija
arī visi trīs Dzintras un Ulda
bērni, kuriem tajā laikā bija
nedaudz vairāk kā 20 gadu.
«Mēs ar vīru barikādēs nebijām, jo nevarējām tikt darba
dēļ – katru rītu bija jābrauc
savākt pienu. Protams, visiem
notikumiem dzīvojām līdzi.
Tieši tajā vakarā, kad sāka
šaut, bērni pārbrauca mājās.
Bijām tik bezgala laimīgi, kad
viņi pār kalnu nāca mājās un
atvēra namdurvis. Bija gandrīz
tāda sajūta, ka bērni pārnākuši
no kara,» atceras Dzintra un
Uldis.
Atliek tikai apbrīnot, kur
Dzintra un Uldis spēku ņem –
saulē, bitēs vai ļaudīs, taču
mīlestības pietiek visiem!
Sandra Pilskalne

Sveicam apaļo gadu jubilārus
Valkas novada pagastos!
Man balti dzīves ceļi, baltas domas,
Un gaiši cilvēki man pretī nāk,
Es protu baltas dziesmas, zinu baltus vārdus,
Jo esmu – baltas ziemas bērns.
(G.Micāne)
Ērģemes pagastā
Anitu Ruņģi		
04.02.
Veru Putniņu		
05.02.
Arvīdu Sulu		
05.02.
Ritu Kleperi		
18.02.
Ēriku Ūdri		
22.02.
Bruno Baķi		
27.02.
Astrīdu Polakenu
27.02.
Dzintras un Ulda mīlestība uzplauka dziedot Ērģemes korī

Kārķu pagastā
Jāni Zirni		
18.02.
Vitautu Aukštikalni
20.02.
Valkas pagastā
Intu Skrastiņu
Ausmu Delli 		
Aivaru Sietnieku
Laimonu Krušku
Rutu Kroli 		
Glafiru Kravčuku

03.02.
05.02.
05.02.
11.02.
16.02.
24.02.

Vijciema pagastā
Elvīru Celmiņu		
26.02.
Aldu Ģērmani		
27.02.
Zvārtavas pagastā
Edmundu Namnieku 02.02.
Guntu Rubeni		
06.02.
Veltu Gailīti		
08.02.
Ainu Zālīti		
17.02.
Ināru Baumani		
25.02.
Skaidrīti Namnieci
25.02.
Dzintra un Uldis ar bērniem Gintu, Līgu, Aigaru
un bērnu ģimenēm Ulda 70 gadu jubilejā

Valkas novada dome
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Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas
kultūras namā

• 28.janvārī plkst. 17.00 Valkas Pensionāru kluba «Zelta
rudens» 10 gadu jubilejas pasākums «Jāzied – par prieku
sev un citiem» ar kluba dalībnieku priekšnesumiem. Ieejas maksa – Ls 1.
• 1.februārī plkst.13.30 – izrāde bērniem «Pingvīni nāk!!!».
Tas ir oriģināls un muzikāls
stāsts par to, kā divi palaidnīgi
pingvīni pazaudē ko ļoti svarīgu un nozīmīgu ne tikai
pingvīniem, bet visai pasaulei.
Lai to atrastu, viņiem jāiziet
cauri pārbaudījumiem un jāscenšas ar dīvaino Grāfu Rododendru. Biļetes nopērkamas
kultūras namā pie dežuranta/
kasiera katru darba dienu no
plkst.9.00 – 15.00 un 17.00 –
20.00. Biļete maksā Ls 2.
• 10.februārī plkst.19.00 –
Santas Zapackas un Harija
Ozola jaunā koncertprogramma «Ar mīlestību un smaidu».
Koncertprogrammā
skanēs
gan jaunas, gan arī jau iemīļotas H.Ozola dziesmas.
Zigurda Neimaņa scenārijs.

Biļetes nopērkamas kultūras
namā pie dežuranta/kasiera
katru darba dienu no plkst.9.00
– 15.00 un 17.00 – 20.00. Biļešu
cenas: Ls 3, 4.
• 12.februārī plkst.14.00 –
koncerts «Ielūdz senioru koris
«Dziesmu draugi»». Koncerts
veltīts pensionāru kluba «Zelta rudens» 10 gadu jubilejai.
Draudzības koncertā piedalīsies arī jauktais koris «Mežābele» no Smiltenes, politiski
represēto vīru koris «Baltie
bērzi» no Valmieras un Valgas
Sirdsdraugu biedrības dziesmu kopa. Ieeja – Ls 0,50.
• 24.februārī plkst.20.00 (koncerta sākuma laiks var mainīties) – jaunās dziedātājas
Samantas Tīnas koncerts «Samantas Sex Songs». Biļetes
nopērkamas kultūras namā
pie dežuranta/kasiera katru
darba dienu no plkst.9.00 –
15.00 un 17.00 – 20.00. Biļešu
cenas: Ls 3 iepriekšpārdošanā,
Ls 4 koncerta dienā.
• Līdz 29.februārim foajē apskatāma mākslinieces Līvas
Doršs gleznu izstāde «Iemāci
man pasauli saskatīt ar acīm
vaļā». L.Doršs strādājusi arī
grafikā, bet šī izstāde atklāj
tieši glezniecības pusi. Neparasti spilgts krāsu salikums,
sižetiski – filozofiskais simbolisms, līniju vijīgums, smalkums kā gotiskajā glezniecībā,
kas pat asociējas ar seno ikonogrāfiskās glezniecības skolu, ir šo darbu lielākā vērtība.

Valkas novadpētniecības
muzejā

• Līdz 30.janvārim muzeja
izstāžu zālē – izstāde «Muzeja
ziemas stāsti» no muzeja krājuma. Izstādes pamatā ir trīs
stāsti: Ziemassvētku, Pilsētas
un Lauku stāsts. Muzeja darba
laiks: pirmdienās – piektdie-

nās no plkst.10.00 – 17.00,
sestdienās no plkst.10.00 –
16.00. Ieejas maksa Ls 0,50
(pensionāriem, studentiem un
skolēniem Ls 0,20).

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• No 28. janvāra līdz 1.februārim, no plkst.11.00 – 18.00
jaunākās literatūras izstāde
«Grāmata uzrunā savu lasītāju».
• 1.februārī plkst.18.00 – jaunās grāmatas.
• No 6.līdz 17.februārim –
izstāde «Uz aizmigušiem peroniem krīt sniegs un smejas,
tikai lūdzu neaizmiedz…». 7.februārī mūziķim, aktierim, dzejniekam un komponistam Mārtiņam Freimanim – 35 (1977 –
2011).
• No 7.līdz 18.februārim –
izstāde «Mīlestība – interesantākā un vispiedodamākā no
visām cilvēciskajām vājībām»
(Čarls Dikenss). 7.februārī angļu rakstniekam Č.Dikensam
– 200.
• No 17.līdz 29.februārim –
izstāde «…Pazemīgi es lūdzu
– ļaujiet man savu zemi mīlēt
un savu godu neatmest…»
(Māra Zālīte). 18.februārī dzejniecei, dramaturģei un sabiedriskajai darbiniecei M.Zālītei – 60 (1952).
• No 22.februāra līdz 6.martam – izstāde «Draudzība sākas tur, kur spējam aizmirst
sīkas pārestības» (Skaidrīte
Kaldupe). 24.februārī dzejniecei un prozaiķei Sk.Kaldupei
– 90 (1922).
• 23.februārī plkst.18.00 –
neklātienes ceļojums pa Taizemi. Ceļojuma iespaidos dalīsies Anna un Laimonis Dreimaņi.

krustvārdu mīklu. Tematiska
pēcpusdiena un krustvārdu
mīklas atminētāju apbalvošana 24.februārī plkst.15.00.

Valkas ģimnāzijas
sporta hallē

• 10.februārī plkst.20.30 –
Latvijas 19.atklātais čempionāts
florbolā vīriešiem 1.līgā. Tiekas komandas «Burtnieku novads/Valka» – «Valmiera/OC».

Jāņa Cimzes
Valkas Mūzikas skolā

• Trešdienās, plkst.17.30 –
koncertu cikls «Muzikālās
trešdienas».

Valkas šaha klubā

• 28.janvārī plkst.11.00 – Valkas un Valgas kopējais turnīrs
šahā.
• 11., 12.februārī plkst.11.00
– Valkas un Valgas individuālais čempionāts šahā.
• 25.februārī plkst.11.00 –
Gunāra Priedīša atceres turnīrs šahā.
23., 24., 25.februārī – Valkas
pilsētā – gadatirgus.

Lasītāju ievērībai! Pasākumi
var tikt atcelti, to norises laiki
vai datumi var mainīties.
Tāpēc sekojiet informācijai
www.valka.lv vai interesē- • 12.februārī apmeklējam izrādi
jieties pie pasākumu organi- «Advents Silmačos» Valmieras
zatoriem.
drāmas teātrī.

Ērģemes pagastā

• 11.februārī plkst.11.00 Turnas tautas namā pasākums
bērniem «Trīs sivēntiņi», zīmējumu izstādes «Turnas
spoks» uzvarētāju apbalvošana.
• 18.februārī plkst.22.00 Turnas tautas namā Sirsniņballe
Bibliotēkas Bērnu
jeb Valentīndienu atceroties.
literatūras nodaļā
• No 1.līdz 10.februārim – Spēlē grupa «Most Wanted»
izstāde, veltīta Vispasaules no Valkas.
drošāka interneta dienai, kas
Aicina braucienam
tiek atzīmēta 7.februārī. Šī gauz teātra izrādi!
da tēma «Atklāsim digitālo
12.
februārī
plkst.13.00 uz Valmpasauli kopā... un droši!».
ieras
teātra
izrādi
«Advents Sil• No 8.līdz 16.februārim – izstāde «Mīlu ļoti, ļoti…», veltī- mačos». Biļetes cena Ls 4,50.
ta 14.februārim, Valentīndie- Izbraukšana no Omuļiem pulknai – mīlestības svētkiem. Zī- sten 11.00. Pieteikties pie Dzintmējumu konkurss. 14.februārī ras Pandalones (tālr. 28650066)
plkst.15.00 noslēguma pasā- vai pagasta bibliotēkās.
kums: bērnu apbalvošana,
Kārķu pagastā
spēle «Atrod pāri».
• No 13.līdz 24.februārim – • 27.janvārī tautas namā disizstāde «Valoda, valodiņa», kotēka. No plkst.20.00 līdz
veltīta 21.februārim, Starptau- 22.00 – skolēniem, no 22.00 –
tiskajai dzimtās valodas die- pārējiem;
nai. Skolēni varēs risināt • 5. februārī plkst. 9.00 tautas

Aicina uz Iesvētes mācībām!

Valkas – Lugažu ev.lut. draudzes namā no

17.janvāra katru otrdienu pulksten 17.30
Iesvētes mācības. Aicinām pievienoties interesentus!
Ērģemes atjaunotajā draudzes namā katru
otro svētdienu pulksten 11.30 Iesvētes mācības. Aicinām pievienoties interesentus!
Draudžu mācītājs Ģirts Kalniņš
(mob.tel. 29162772)

5.februārī

• Valkā plkst.10.00
• Ērģemē plkst 12.30
• Kārķos plkst. 14.30
dievkalpojumus kuplinās Ķekavas
jauniešu vokālais ansamblis.

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

namā zolītes čempionāts.
• 10. februārī plkst.19.00 tautas namā humora vakars
«Caur manu sirdi naivu», pēc
koncerta – balle, spēlē grupa
«Blēži» no Valmieras. (Izvērtē
sava drēbju skapja saturu.
Tieši šoreiz, nākot uz pasākumu, vari uzvilkt «visjocīgāko» apģērbu. Padari savu
dzīvi krāsaināku pats, nāc un
smejies vesels!).
• 17.februārī plkst. 19.00 tautas namā Ziemas karnevāls
bērniem un vecākiem.
• 19.februārī plkst. 9.00 tautas namā zolītes čempionāts.
• 19.februārī plkst.12.00 Lustiņdruvā Lieliskais Meteņu
nobrauciens. (Aicināti gan
pieaugušie, gan bērni ar pilnveidotiem vai pašu gatavotiem braucamrīkiem Nobraucieni – individuāli, ģimeņu;
ātrākais, tālākais, ietilpīgākais
u.c. nominācijas.)
• 23.februārī plkst. 15.00 tautas namā izrāde visām paaudzēm – «Ķiplociņa piedzīvojumi pilsētā».
• 24.februārī plkst.19.00 tautas namā Rūjienas novada
amatierteātra izrāde «Melnais
traips».
• No 1. februāra tautas nama
kamīnzālē – grafiku izstāde
no Valkas novadpētniecības
muzeja fondiem.

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

• Aicinām gatavoties un pieteikties Ceļojošā kausa izcīņas čempionātam tautas bumbā dažāda
vecuma sievietēm, kas notiks 10.
martā Kārķu sporta namā.
• Tautas namā ir pieejami nepieciešamie materiāli dekupāžas darbu veikšanai. Aicinām visus interesentus!
• Aprīļa beigās biedrība «Ugunspuķe» iecerējusi rīkot rokdarbu
izstādi, tādēļ aicinām pagasta
iedzīvotājus, kuri ada, šuj, tamborē vai nodarbojas ar cita veida
rokdarbiem, savus darbiņus pataupīt, lai ar tiem varētu iepazīstināt arī citus.

Valkas pagastā

• No 1. februāra līdz 1.martam saietu namā «Lugažu
muiža» valcēnietes Elīnas Primakas radošo darbu izstāde.

Vijciema pagastā

• 17.februārī plkst.18.00 draudzes mājā pasākums «Dziesmas mīlestībai».

Iespēja apgūt klasisko
astroloģiju
Astroloģija ir dzīves ciklu izziņas metode. Tās mērķis ir apzināt mūsu darbības
iekšējo un ārējo izpausmju izraisītu notikumu norises un likumsakarības, lai vadītu dzīvi sev vēlamajā gultnē. Astroloģija
ļauj analizēt individuālā un kopējā
saistību, jo tā redz planētu kustību saikni
ar cilvēka, kādas grupas (ģimenes) vai
objekta dzīvi. Varbūt arī Jūs vēlaties
tulkot zvaigžņu (planētu) enerģiju, saikni
ar dabu un mums? Apgūt klasisko
astroloģiju var Bedrītes mācību centrā
(Valkā, Raiņa ielā 18, tālr.20389588,
e-pasts: bmcvalka@inbox.lv)

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

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

