Sveicam Hugo un Leontīni Zušus
Dimanta kāzu jubilejā!
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3.februārīapaļujubileju
svinēsValkasnovada
domespriekšsēdētājs

VentsArmands
Krauklis.

Sirsnīgisveicam!
Novēlamlaimiunlabu
veselību!Laiizdodas
sasniegtiecerētogansavā,
gannovadadzīvē!

Dzīves raibums, dzīves ritums,

Lai ir kāpums, nevis kritums;
Gada dienā skaistākajā
«Sveiks, lai dzīvo» jubilejā!
(Z.Brūvere)

Leontīni un Hugo Zušus Dimanta kāzu jubilejā sveic Valkas novada domes priekšsēdetājs Vents Armands Krauklis
un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa

Numura CILVĒKI
Teksts un foto: Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību
speciāliste ZaneBrūvere

23.

janvārī Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis un Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāja Māra
ZeltiņasveicavalcēniešusHugo
un Leontīni Zušus ar viņu 60.
kopāpavadītodzīvesgadu.
HugounLeontīneskopdzīve
iesākās Valkā, kad pēc kopīgas
dejas ballē sākās pāra nu jau
60gaduilgākopdzīve.Hugoir
dzimis Ropažos, bet Leontīne
Ļeņingradasapgabalā,Krievijā.
HugounLeontīneirpiedzīvojuši

karalaikus,dzīveirbijusi«raiba pārim labu veselību, krāšņus
kādzeņavēders»,tačuvienmēr dzīvesnotikumus,labklājībuun
labākais draugs ir bijusi dzies mīlestību!v
ma. Abiem vienmēr ļoti paticis
dziedāt – Leontīne ilgus gadus
irnodziedājusikorī,arīdejojusi
tautiskās dejas. Gan Hugo, gan
Leontīne vienmēr visaugstāk
ir vērtējuši savus tuvos, savu
ģimeni,unpromnomājāmilgi
nav kavējušies. Arī kopdzīve
ir pagājusi vienam par otru
gādājot un rūpējoties. To, ka
rūpes un gādāšana vienam par
otru ir ģimenes pamatvērtība,
apliecina arī Leontīnes meita
Ieva, kura ir kopā ar vecākiem
un palīdz viņiem ikdienas solī.
Tādasģimenesirmūsuvērtība,
ko nevar atsvērt nekādi di
manti–novēlammūsuDimanta
Liktenīgais valsis saveda kopā.
Valentīna un Hugo savā kāzu dienā.
Foto no privātā arhīva.

Šogad
ceļot
nesanāks.
Viss
notiek
Valkā!

Mīļais, kur mēs
šogad ceļosim?
Zīmējums:ArtūrsKvēps,teksts:ZaneBrūvere

Hugo – vīrs un draugs, Leontīnei blakus
vienmēr bijis vīra stiprais plecs.
Foto no privātā arhīva.

Leontīnes acīs vēl šodien tas pats
mirdzums kā pirms daudziem gadiem.
Foto no privātā arhīva.
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Biedrības «Atbalsts Valkai»
decembra aktivitātes

Bibliotēkasziņas

Teksts: Valkas novada Centrālās
bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja LīgaRozīte

Teksts un foto:: IlzeKrastiņa

18.

Ar biedrības izstrādātā projekta atbalstu daudziem Valkas novada bērniem bija iespēja
apmeklēt Zooloģisko dārzu un vairākas citas interesantas vietas Rīgā. Foto: no arhīva.
pleciemizmantojadaudzi.
G
ada nogalē biedrības «Atbalsts
Savukārt mazākie 28.decembrī ap
Valkai»projekta«Valkasnovadaatālo meklēja Leļļu teātra izrādi «Sniega ka
teritorijubērnuunjauniešusociālāsat
stumtībasmazināšana»ietvarosnotika
divasekskursijasuzRīgu.Kopāekskur
sijās piedalījās 64 Valkas novada maz
nodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērnivecumāno7–13gadi.Ekskursija
finansiālitikanodrošinātano2012.EEZ.
PP/1/MIC/014/017projektalīdzekļiem.
21.decembrī lielākie bērni ekskursi
jas laikā apmeklēja «Cinamon» kinote
ātri,kurskatījās3Dfilmu«Ledussirds».
Vairākibērni3Dkinoapmeklējapirmo
reizi.Pēcseansaviņiatina,kalielākais
pārsteigums bija 3D brilles, jo bija do
mājuši,katāsbūsnopapīraunarkrā
sainiem stikliņiem. Pārrunājot filmas
saturu bija nedaudz vīlušies filmas sā
kumā, jo licies, ka būs garlaicīgi, bet
priecājās,kasižetsatīstījiesspraigiun
beigāsbijisinteresanti.
EkskursijaturpinājāsRīgasZooloģis
kajā dārzā, kur gides Larisas Nikolaje
vaspavadībābērnitikaizvadātikrustu
šķērsu pa zooloģisko dārzu. Pārstei
gumsbērnusgaidījažirafumājā,kurgi
denodarbībutelpāvisuspārsteidzaar
žņaudzējčūsku. Čūsku varēja ne tikai
noglāstīt, bet gide tiem, kas to vēlējās
uzlikaarīuzpleciem.Retikurššajābrī
dī spēja elpot, bet izdevību paturēt uz

KultūrasDZĪVĒ:BIBLIOTĒKA

raliene».Lielsbijaviņuizbrīns,kašoiz
rādi spēlēja īstas lelles, nevis cilvēki
kostīmos,kāviņitobijaiztēlojušies.Da
žibērni,kasbijabijušiValkaskultūras
namā uz «Joka pēc alfabēts», atpazina
aktierus, paužot sajūsmu, ka viņi šos
aktierusjauzina.
Arīšiembērniemekskursijaturpinā
jāsRīgasZooloģiskajādārzāaratraktī
vogidiLarisu.Šoreizbijadivipārstei
gumi.Pirmaispārsteigumsbijaatkalži
rafu mājas nodarbību telpā, kur gide
bērniemizrādījavairākusmilzīguszar
kukaiņus un Madagaskaras prusakus.
Arīšoreizbijaiespējaviņuspaņemtro
kās. Pats jaukākais pārsteigums visus
sagaidīja ekskursijas nobeigumā, kad
gidebērnusievedalielātelpā,kurvis
iembijajāsastājasaplīunnobūraizlai
da bebru. Bebrs bija zinātkārs un ļoti
pacietīgs,ļāvaseviglaudīt,ganarīpats
izrādījavēlmikādunobērniemaplūkot
tuvāk,slienotiesuzdivāmkājām.
Abasdienasekskursijasākāsagrino
rīta un beidzās vēlu vakarā. Pēc bēr
niem autobusā gan nemanīja, ka viņi
būtunoguruši.Enerģijaslādiņštikauz
ņemts,laifebruārījauatkalmēstiktos
novadapagastosRadošajāsdienās.v

janvārī piedalījāmies uni
kālā pasākumā «Grāmatu draugu
ķēde»,kurānorokasrokātikapa
dotas grāmatas no vecās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ēkas uz
jauno.Uz«Gaismaspili»aizceļoja
vairāk nekā 60 Valkas novada ie
dzīvotājudāvinātāsgrāmatas.
To,kalatviešiirnetikaidziedo
ša,betarīlasošatauta,parādaLTV
šovs «Lielā lasīšana». Šovs risinā
siesvairākosposmosno19.janvāra
līdz 16.novembrim. Skatītājus gai
da pazīstamu personību atiņas
parsavuiecienītoliteratūru,kāarī
atraktīvi stāsti par pašām grāma
tām.Tačušovaīsteniedalībniekiir
visitie,kurilasagrāmatas,jo«Lie
lāslasīšanas»mērķisirnoskaidrot
nevairāk,nemazākkāLatvijasMī
ļāko Grāmatu!  Valkas bibliotēkā
varēsietsekotlīdzišovanoriseiun
tajāapspriestajāmgrāmatāmizstā
žustendā«Toplielālasīšana».
Bibliotēka arī 2014.gadā turpi
nāsorganizētlasītājunestacionāro
apkalpošanu, pienesot grāmatas
mājās invalīdiem un  vientuļiem
pensionāriem. Aicinām tos lasītā
jus,kuriveselībasvaicituiemeslu

dēļnevaratnāktuzbibliotēku,sa
zināties ar mums pa telefonu
64723672.Mēspalīdzēsimjumssa
ņemtinteresējošosizdevumus.
JaunumisagaidaaktīvosJauno
grāmatu dienu apmeklētājus. Tā
patkālīdzšim,arjaunajāmgrāma
tāmiepazītiesvarēsvienunedēļu,
tačuierastaispierakstsrindānotiks
elektroniski,nosaucotbibliotekārei
kādasgrāmatasvēlēsietieslasīt.Tā
tiksveidotarindaun,saņemotpa
ziņojumunobibliotēkaspatelefo
nu,īsziņāvaiepastā,varēsietsa
ņemt rezervēto grāmatu. Jaunajās
grāmatās pamanīsiet arī lapiņu
«Lasītājsvērtē».Tajākatrs,kasvē
lēsiesvarēsizteiktsavuvērtējumu
par grāmatu, piešķirot lukturīšus
novienslīdzpieciunierakstītkā
dukomentāru.Ceram,kaarlaiku
šīsvērtējumalapiņasvarētukalpot
parceļvedilīdzīgasgaumeslasītā
jiem,izvēlotieskārtējogrāmatu.
Pagājušā gada nogalē bibliotēkā
iegādātsjaunsizstāžustends.Pirmā
izstādešajāstendāirbērnugrāmati
ņas no Dainas Krastiņas privātko
lekcijas,kurasizceļojušasgarustrim
dasceļusuntagadatgriezušāsmājās
Latvijā.Aicināmvalcēniešusunpā
rējos novada iedzīvotājus piedāvāt
kointeresantuizstādīšanaišajāsten
dānosavāmprivātkolekcijām.v

Mēs stāvējām ķēdē jaunajā bibliotēkas ēkā,un bija iespēja redzēt grāmatu
izvietojumu plauktos jaunās bibliotēkas ātrijā. Foto: Elīna Bērziņa.

Gaismas rotājumu skate gaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu
Teksts: Biedrības «Valkas Dāmu klubs»

vadītājaMārīteMagone

Foto: Zane Brūvere

P

agājušā gada nogalē jau 10.reizi biedrības
«ValkasDāmuklubs»aktīvistes,sākotjaunopir
mās Adventes dienas, vēroja un vērtēja Valkas
pilsētasizgaismotoslogus,lodžijas,mājas,iestā
des, uzņēmumus un veikalus. Pirmajās nedēļās
vēl nebija iedegtas visas gaismas, bet, tuvojoties
Ziemassvētkiem un gada nogalei, pilsēta palika
krietnigaišākaunkrāsaināka.2014.gada3.janvārī
notikasapulce,kurātikanoteiktigaišākieuninte
resantākienoformējumi.Tikaatīmēts,kabijavē
rojamivairākizgaismotielogimikrorajonadaudz
dzīvokļu mājās, kā arī tradicionāli centrā Rīgas
iela16,Raiņa5,Raiņa14,18unAusekļa8.Paldies
visiemgaismuveidotājiem,jošajātumšajārudens
–ziemaslaikā,kadvēlnebijauzsnidzissniegs,tās
tik ļoti priecēja acis un sirdis. Visiem gājējiem,
kuri vakaros gāja pa Ausekļa ielu bija prieks vē
rot Pedeles krastā izgaismotās brāļu Zalužinsku
mājas. Viens interesants fakts – izgaismotajā
kokā bija izvietotas 5 gaismas virtenes 125 met
ru garumā!
Īpašigrūtibijaizvērtētprivātāsmājas,jonācās

atkārtoti izvirzīt apbalvoša
nai jau iepriekšējos gados
nominētās gaišākās mājas.
Vērtētājasnebijaspējīgaspre
toties Aumeisteru ģimenes
izveidotajamrūķimParkaie
lā un Gļakinu ģimenes ele
gantajām gaismu buķetēm
Ceriņu ielā. Ja būtu vairāk
balvas un iespējas, mēs no
teikti uzteiktu Vējiņu, Run
guļu, Smirnovu ģimenes,
skaistos pagalma izgaismo
tossadzīvespriekšmetusmā
jā pie stadiona, u.c. Iestāžu
unuzņēmumugrupādaudz
pārsteigumunebija.Kāvien
mēr izcēlās CSDD pilsētas Pasākuma idejas autore Mārīte Magone un Valkas novada domes
nomalē,kurijaubijaiepriekš priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ar 2013.gada rotājumu skates
saņēmuši apbalvojumu, vi apbalvoto ģimeņu pārstāvjiem.
sas pilsētas skolas, «Mice».
Etjantenu ģimene – Raiņa iela 14.
Valkasnovadadomespateicību,novadaliterārās
2.Privāto māju grupā: Gļakinu ģimene – Ceri
apvienības grāmatu «Ritums» un ar fonda «Zie ņu iela 16, Aumeisteru ģimene – Parka iela 2a,
dot»atbalstusarūpētāsgaismasvirtenes2014.ga I.Žalužinska ģimene – Ausekļa iela 12, V.Zalu
da7.janvārīsaņēma:
žinska ģimene – Strautu iela 1.
1.Daudzdzīvokļu māju grupā: Staļu ģimene
3. Iestāžu, uzņēmumu, veikalu grupā: Veikals
– Rīgas iela 16, Kušķu ģimene – Raiņa iela 5, «Garšvielu pasaule» – Raiņa iela 12. v

[
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Numura raksts

Valkas novada dome turpina sveikt zelta pārus
Teksts un foto: ZaneBrūvere

D

ecembra pēdējās dienās
un janvāra mēnesī Valkas nova
da domes priekšsēdētājs Vents
ArmandsKrauklisunValkasno
vada Dzimtsarakstu nodaļas di
rektore Māra Zeltiņa turpināja
skaistotradīciju–godinātunap
sveikt mūsu novada «zelta pā
rus», kuri kopā ir nodzīvojuši
apaļus 50 gadus. Šoreiz tika
sveikti pieci pāri – Andrejs un
Gaļina Mirkši, Aleksandrs un
ZintaAleksejevi,CeronisunKat
rineOzeri,ĀdolfsunEmmaBon
dariunJānisunRitaMatuki.
Tā, gada nogalē, patīkamā un
siltākamīnaomulībāmūssagaidī
jazeltapāris–AndrejsunGaļina
Mirkši. Pēc brašā un skanīgā ap
sveikuma«Sveiks,laidzīvo!»Mā
ra Zeltiņa un Vents Armands
Krauklis pārim pasniedza atjau
noto laulības apliecību, ziedus,
dāvanas un konditorejas «Jumis»
torti.Dalotiesatmiņās,nācāsseci
nāt, ka, galvenokārt, atmiņā pali
kušiatgadījumiizdzīves,kasvēl
aizvien liek pasmieties. Nenolie
dzami,kārtīgasmiekludevairvis
labākaislīdzeklismožagarauztu
rēšanai. Patiesi sirsnīga tikšanās
izvērtās arī ar zelta pāriAleksan
dru un Zintu Aleksejeviem, kuri
novadamveltījušisavusspēkaga
dus. Zinta unAleksejs ir no tiem
cilvēkiem,arkuriemvarpārrunāt
daudzustematus–noatmiņustās
tiemnonācāmpieaktuālujautāju
mu apspriešanas. Katrā cilvēkā
iekšāirkaslīdzīgspulksteņame
hānismam–tamnevarļautierūsēt
–jau50gadiaizritējušiunvissla
baisvēlpriekšā!Jauvēlāpēcpus
dienā viesojāmies pie Ceroņa un
KatrīnesOzeriem.Valkaspilsētas
dzīvoklītī bija sajūtams gabaliņš
Latgales, ko Katrīne ir paņēmusi
līdzinosavasdzimtāspuses,pie
šķirot mājai īpašu auru. Žēl bija
šķirties.
Šogad «zelta pāru» sveikšanas
tradīcijatikaturpināta,viesojoties
pieĀdolfaunEmmasBondariem,
kāarīmērojotceļuuzVijciemupie
Jāņa un Ritas Matukiem. Ādolfs
unEmmaBondariValkasnovadā
ir ieguldījuši savu darba mūžu –
Ādolfsirstrādājisparsportasko
lotāju (Ādolfs šogad saņēma arī
apbalvojumu «Sporta laureāts
2013»parmūžaieguldījumuspor
tapedagoģijā),Emmaparagrono
mi.Abi iepazinušies Liepnā, taču
liktenisabusatvedisuzValku,kur
izaudzināti bērni – Māra un An
dris. Ādolfs ir īpašs ar savu ne

Svētdien,

Zinta un Aleksandrs Aleksejevi mīļi sagaida savā dzīvoklī.

Māra Zeltiņa ar atjaunoto laulību apliecību sveic
Emmu un Ādolfu Bondarus.

Kamīna liesmu siltumā – Gaļina un Andrejs Mirkši (vidū), Valkas
novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa.

Katrīne un Ceronis Ozeri – cauri gadiem,
nezaudējot optimismu.

Vijciemā pie zelta pāra Jāņa un Ritas Matukiem.

remdināmo humora izjūtu, taču liekas – tā veidojusies
nolielāsdzīvespieredzesunbrīžiemnevieglajiemlikte
ņapagriezieniem.NoEmmasunĀdolfastrāvolabestība
unkrietnums,kotagadviņimācasaviemmazbērniem.
PulkamazbērnuirarīzeltapārimJānimunRitaiMatu
kiem.Viņussveicāmjaukrietnāvakarapusē,omulīgajās
mājās.Irizaudzinātibērniunmazbērni,betpārisneap
stājas,enerģijaviņoskūsātkūsāunatrodaslaiksarīkā
damhobijam–Ritaskolekcijājauirvairākisimtidažādu
zilonīšu, kas papildina mājas interjeru. Sarunas gaitā
visskaistākāatiņa–ciklabi,kavisivarbūtkopā,palikt
unstrādātnovadā.Untāviensotruvarplecupiepleca
stiprinātunatbalstīt.
Novisassirdsvēlammūsuzeltapāriemlabuveselību,
Torte, ko darinājušas «Jumja» konditores – izvītiem zelta
skaistusdzīvesnotikumus,labklājībuunmīlestību!v
gredzeniem un spilgti sarkanām sirdīm.

trokšņa,» stāsta Maestro Raimonds
Pauls.Koncertprogrammaspamatāir
dziesmuciklsardzejniekaI.Ziedoņa
vārdiem.Vairākasnodziesmāmklau
sītājiiepazinušijau70.gados,tačunu
tās atgriezušās jaunās skaņās. «Ne
jaušiuzdūrosvecajiemierakstiem,ko
savālaikāiedziedājaNoraBumbiere,
Viktors Lapčenoks, Ojārs Grīnbergs.
Dzejairļotiaugstaskvalitātes,tāpēc
nolēmu šo ciklu izmēģināt ar jau
najiemaktieriem.»
«Gribamaicinātpublikuiedziļinā
KomponistsR.PaulskopāarLat
ties dzejā, nebūs orķestra un liela

9.februārī plkst.
17.00 Valkas pilsētas kultūras na
mā viesosies Maestro Raimonds
Pauls ar literāri muzikālu koncer
tu «Vēja ziedi», kas veltīta Iman
ta Ziedoņa 80.jubilejai. Skaistās
R.Paula melodijas ar I.Ziedoņa
vārdiem izdziedās Latvijas Naci
onālā teātra aktieri Madara Bot
mane un Juris Jope.

vijas Nacionālā teātra aktieriem M.
Botmani un J.Jopi izspēlēs un iz
dziedāsdziesmas«Svētvakarā»,sap
ni par mīlestību ironiskajā «Tā es
tevi mīlēšu», romantisku jūsmu
«Meitene ar kallu ziediem», pairo
nizēs par mūsu sīkajiem ikdienas
kašķiemdziesmā«Ķiļķensunklim
pa».SkanēsvēldaudzascitasMaes
trodziesmasarI.Ziedoņadzeju.
R.Paulam izveidojusies sadarbība
ar jaunajiem Nacionālā teātra aktie
riem Madaru Botmani un Juri Jopi,

kurus komponists vērtē kā ļoti per
spektīvus māksliniekus. J.Jope jau
dziedājis muzikāli nopietnā izrādē
«Vestsaidasstāsts».GanMadara,gan
JurispiedalījušiesarīMaestroundzej
niecesLiānasLangasveidotajāizrādē
«Leo.Pēdējābohēma».
Biļešu iepriekšpārdošana – no
28.janvāra Valkas pilsētas kultūras
namā pie dežuranta katru darba
dienunoplkst.9.00–19.00.
Biļešu cena EUR 5,69; 7,11; 8,54;
9,96(Ls4;5;6un7)v
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Valkā












Nr.46
APSTIPRINĀTIarValkasnovadadomes2013.gada28.novembrasēdeslēmumu(protokolsNr.21,22.§)

Par aiz gād ņa pa bal stu

I Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek piešķirts pašval
dības pabalsts aizgādņiem un pa
gaiduaizgādņiem.
2. Tiesības saņemt pabalstu ir per
sonai,kuruValkasnovadabāriņtie
sairiecēlusiparaizgādnivaipagai
du aizgādni personai ar ierobežotu
rīcībspēju(turpmāk–aizgādnis).
3. Valkasnovadabāriņtiesa,ieceļot
aizgādni,rakstveidāinformēšoper
sonupartiesībāmsaņemtaizgādņa
pabalstu.
4. Pabalsta apmērs par vienu aiz
gādnībāesošopersonumēnesīir:
1.1. EUR 30,00, ja aizgādnībā
esošapersonanedzīvospecializē
tajā sociālās aprūpes centrā vai
ārstniecībasiestādē;
1.2. EUR15,00,jaaizgādnībāeso
šapersonadzīvospecializētajāso
ciālāsaprūpescentrāvaiārstniecī
basiestādē.

II Pabalsta piešķiršanas un iz
maksāšanas kārtība

5. Laisaņemtupabalstu,aizgādnis
vēršasValkasnovadaSociālajādie
nestā, uzrāda tās atbildīgajam dar
biniekam personu apliecinošu do
kumentu un iesniedz iesniegumu
parpabalstapieprasīšanu,kurāno
rāda konta numuru, uz kuru pār
skaitītpabalstu.
6. Sociālais dienests lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai ateikumu
piešķirtpabalstuaizgādnimdesmit
darba dienu laikā paziņo rakstvei
dā, norādot lēmuma apstrīdēšanas
unpārsūdzēšanaskārtību.
7. Pabalsts pieprasāms 12 mēnešu
laikānotiesīburašanāsdienas(pie
ņemtslēmumsparpersonasiecelša
nuparaizgādni),parlaikaperiodu,
sākotnošosaistošonoteikumuspē
kāstāšanāsdienas.Jašistermiņšno
kavēts, pabalstu izmaksā tikai par
iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot
nopabalstapieprasīšanasdienas.
8. Parnepilnumēnesipabalstaap

Izdotisaskaņāarlikuma«Parpašvaldībām»15.pantapirmādaļas8.punktu,43.pantatrešodaļu
mērstieknoteiktsproporcionālidie 14. Pabalsta izmaksu aizgādnim at
Saistošo noteikumu Nr.46 «Par aizgādņa
nuskaitamatbilstošišosaistošono jauno pēc bāriņtiesas atbildīgā dar
pabalstu» paskaidrojuma raksts
teikumu4.punktānoteiktāpabalsta binieka informācijas sniegšanas So
Pas kaidr oj um a
Norādāmāinformācija
apmēram.
ciālādienestaatbildīgajamdarbinie
raks tasad aļ as
9. PabalstupamatojotiesuzSociālā kam par norēķina par aizgādnības
Valkas novadā ir prob
dienestavadītājaapstiprinātusarak pārvaldībusaņemšanu.Janorēķina 1.Projektanepie
stu, Valkas novada domes Grāmat paraizgādnībaspārvaldībuiesnieg ciešamībaspama lēma atrast aizgādņus per
sonām,kurāmartiesassprie
vedībasunfinanšunodaļaizmaksā šanatiekkavētailgākpartrimmē tojums
dumu ierobežota rīcībspēja
aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot nešiem,pabalstaizmaksatiekatsāk
un kurām nav radinieku,
to uz aizgādņa norādīto kontu par ta tikai no norēķina iesniegšanas
kaspiekristuuzņemtiesaiz
iepriekšējomēnesilīdznākamāmē dienas, anulējot aizturēto pabalstu
gādņapienākumus,joizde
neša5.datumamnopašvaldībasbu summu.
vumi, kas radušies pildot
džetalīdzekļiem.
15. Ja aizgādnis laikus nav saņēmis
aizgādņa pienākumus, ne
10. Aizgādnis, kuram piešķirts pa piešķirto pabalstu bāriņtiesas vai
tiekkompensēti.
balsts,nekavējotiesinformēSociālo Sociālā dienesta vainas dēļ, to iz
dienestu un bāriņtiesu gadījumos, maksāaizgādnimbeztermiņaiero 2. Īss projekta sa Saistošie noteikumi no
turaizklāsts
saka aizgādņa pabalsta ap
kadaizgādnībāesošapersona:
bežojuma.
mēru, piešķiršanas un iz
1.1. mainījusi pamata dzīvesvietu 16. Pabalsta izmaksu Sociālais die
beigšanaskārtību,artosais
ārpusValkasnovadaadministratī nestspārtraucvaiizbeidz:
tītos Valkas novada bāriņ
vāsteritorijasvaiLatvijasRepubli 1.1 ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
tiesas un Sociālā dienesta
kasteritorijas;
paraizgādņa:
pienākumus un tiesības, kā
1.2. ievietotaspecializētajāsociālās 16.0.1. atcelšanu no pienākumu
arī aizgādņu pienākumus
aprūpescentrāvaiilgstošiatrodas pildīšanas;
untiesības.
ārstniecībasiestādē;
16.0.2. atstādināšanu uz laiku no
3.Informācijapar
Šobrīdbāriņtiesaslietve
1.3. atgriezusies ģimenē no speci aizgādņapienākumupildīšanas;
alizētāsociālāsaprūpescentravai 16.0.3. atlaišanu no aizgādņa pie plānotoprojekta dībāatrodas15aizgādnības
ietekmiuzpaš
lietas. Pabalstu izmaksas
ilgstošas atrašanās ārstniecības ie nākumupildīšanas;
stādē;
1.2. mirusiaizgādnībāesošāperso valdībasbudžetu ietekmēsnākamāgadapaš
valdībasbudžetu,palielinot
1.4. mirusi.
na;
izdevumusparEUR3500.
11. Jaaizgādnisšosaistošonoteiku 1.3. mirisaizgādnis.
Netiek plānota ietek
mu 10.2. un 10.4.apakšpunktā un 17. Bāriņtiesa nekavējoties informē 4.Informācijapar
12.punktāminētosnosacījumusnav Sociālodienestuparšosaistošono plānotoprojekta me uz uzņēmējdarbības
pildījis,betirsaņēmispabalstu,aiz teikumu 16.punktā minētā lēmuma ietekmiuzuzņē vidi.
mējdarbībasvidi
gādnim ir pienākums pārmaksāto pieņemšanu.
pašvaldības
pabalstasummuSociālajamdienes
teritorijā
III Lēmuma apstrīdēšanas un
tam atmaksāt labprātīgi. Ja aizgād
Iesniegumu izskatīša
5.Informācijapar
pārsūdzēšanas kārtība
nis to neatmaksā labprātīgi, atiecī
go summu normatīvajos aktos no 18. Sociālādienestalēmumuvarap administratīvajām na un lēmumu pieņem
šanaparpabalstuizmak
procedūrām
teiktajākārtībāpiedzentiesasceļā. strīdētValkasnovadadomē.
sunedaudzpalielināsad
12. Aizgādnim līdz kārtējā gada 1. 19. Valkas novada domes lēmumu
ministratīvā darba apjo
februārim jāiesniedz bāriņtiesā no varpārsūdzētadministratīvajārajo
rēķins par iepriekšējā gada aizgād natiesāLatvijasRepublikasnorma 6. Informācija par mu.
Saistošonoteikumuiz
nībaspārvaldību.
tīvajosaktosnoteiktajākārtībā.
konsultācijām ar strādes gaitā nav noti
13. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.
kušaskonsultācijasarpri
privātpersonām
februārim nav iesniedzis bāriņtiesā
IV Noslēguma jautājums
vātpersonām.
norēķinu par iepriekšējā gada aiz 20. Saistošie noteikumi stājas spēkā
gādnībaspārvaldību,bāriņtiesasat 2014.gada1.janvārī.
Valkasnovadadomespriekšsēdētājs
bildīgais darbinieks par to nekavē
V.A.Krauklis
Valkasnovadadomes
jotiesinformēSociālādienestaatbil
priekšsēdētājsV.A.Krauklis
dīgodarbinieku,unpabalstaizmak
sastiekaizturētas.

Atklāj tūrisma maršrutu
Via Hanseatica

Valkasnovadadomes2013.gada
27.decembrasēdēpieņemtielēmumi

A

•
pstiprinātsiltumenerģijasapgādes
pakalpojuma cenu Valkas pagasta Sēļu
ciema dzīvojamo māju Nr.20 un Nr.22
dzīvokļuīpašniekiemunīrniekiem31,96
Ls/MWh (45,47 EUR/MWh), Apstiprināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumacenuValkasnovadadomesiestādēm
31,96Ls/MWh(45,47EUR/MWh).
• Apstiprināt Noteikumus Nr.7 «Valkas
novada domes Siltumapgādes nodaļas
darbakārtībasnoteikumi».
• PārdotparbrīvucenuautomašīnuCitroenJumper(valstsreģistrācijasNr.DD
819,izlaidumagads1996.).
• Segt izdevumus parVijciema pagasta
«Beverīnu» dzīvojamajai mājai veikto
logu un durvju remontu, pārskaitot remonta veicējam – SIA «Cellīši un Partneri» remonta izdevumus Ls 187,55
(EUR266,86)apmērā.
• ApstiprinātNoteikumusNr.8«Kārtība,
kādātieksniegtsatbalstsizglītojamajiem
aktivitātēsārpusValkasnovada».
• Apstiprināt Valkas novada domes
priekšsēdētāja 2013.gada 4.decembra
rīkojumu Nr.111-v «Par valsts budžetu
mērķdotācijassadalipašvaldībasizglītībasiestādēm».
• Apstiprināt noteikumus Nr.9 «Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada
27.septembranoteikumosNr.2«Kārtība,
kādā Valkas novada dome piešķir stipend ij as stud ēj oš aj iem nov ad a jauniešiem»»

• Piešķirt Ls 100 Rīgas Brāļu kapu un
Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam
armērķi–RīgasBrāļukapunoslēdzošās
sienaslabāspusesValkasapriņķuģerboņarestaurācijai.
• PiešķirtEUR430LatvijasŠķēpmetēju
klubamvalstsjunioruizlaseskomandas
kandidātašķēpamešanāArtūraMeirēna
treniņudarbaveikšanaiunsagatavošanai
Pasaules Junioru čempionātam Jūdžinā
(ASV)23.–27.jūlijamuncitāmsacensībām.
• Nodot atsavināšanai un atsavināt atklātāmutiskāizsolēaraugšupejošusoli
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkas pagastā: «Ķīši», kadastra
numurs 9488 002 0116, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu94880020116,platība23,7ha.Noteiktizsoleslaikuunvietu–2014.gada
19.februāris plkst. 10:00, Semināra ielā
9,Valkā,1.stāvasēžuzālē.
• Apstiprināt noteikumus Nr.10 «GrozījumiValkasnovadadomes2011.gada
31.marta noteikumos Nr.2 «Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību «Valkas pilsētas
tirgus»noteikumi»».
• ApstiprinātValkasnovadaIlgtspējīgas
attīstībasstratēģijas2013.–2037.gadam
galaredakciju.
• Apstiprināt Noteikumus Nr.11 «Kārtība, kādā tiek izmaksāta atlīdzība personām,kuraspalīdzējušasatklātvainovērstnoziedzīgusnodarījumuspretpašvaldībasīpašumu».v

Teksts: Valkas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste ZaneBrūvere

N

o16.līdz19.janvārim,piedalo
ties tūrisma izstādē «Matka 2014»,
Helsinkos(Somijā),tikaatklātsStarp
tautiskaistūrismamaršrutsViaHan
seatica,kassavienotrīsvalstis–Krie
viju, Igauniju un Latviju. Viens no
projektapartneriemirValkasnovada
dome.Kopskaitāprojektādarbojas18
partneri un vairāk nekā 20 asociēti
partneri – pašvaldības, dažādas ne
valstiskāsuntūrismaorganizācijasno
Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Pro
jekta vadošais partneris ir Vidzemes
plānošanas reģions. Projektu līdzfi
nansē Igaunijas  Latvijas  Krievijas
Pārrobežusadarbībasprogramma.
Projekts «Atālo teritoriju atīstība,
izmantojotvietējosresursuspārrobe
žu Via Hanseatica tūrisma maršruta
izstrādē» tiek īstenots no 2012.gada

janvāra līdz 2014.gada decembrim.
Projekta ietvaros Valkas novadā tika
rekonstruētsValkasnovadpētniecības
muzeja stāvlaukums un ir apmācīti
tūrisma speciālisti. Projekta aktivitā
tēsietilpstarīinformācijasnodrošinā
šanaparmaršrutu,mārketingapasā
kumi, tūrisma pakalpojumu kom
plekta un moduļa izstrādāšana. Pro
jektagalvenaismērķisirveicinātatā
lo Igaunijas, Latvijas un Krievijas
projekta teritoriju ilgtspējīgu atīstī
bu,izmantojotViaHanseaticapārro
bežu tūrisma maršruta potenciālu.
Maršruts,šķērsodamsSanktpēterbur
gu, Narvu, Tartu, Valgu, Valku, Val
mieru, Siguldu un Rīgu aicinās ap
meklētvietasārpuspilsētāmunļaus
izbaudītdabu,iepazītkultūrvēsturis
ko mantojumu un ceļā sastapt vietē
josiedzīvotājus,uzzinotkovairākpar
valstijraksturīgodzīvesstiluuntradī
cijām.
Februāra sākumā Via Hanseatica
piedalīsies tūrisma izstādē «Reisen
2014»Hamburgā,Vācijā.Februāravi
dū būs pieejama arī Via Hanseatica
mobilāaplikācija.v

[
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Valkas novada domē

SAISTOŠIE

2013.gada 28.novembrī 						

NOTEIKUMI

Valkā 									     Nr.45
APS TIPR IN ĀT I ar Valk as novad a dom es
2013.gad a 28.novemb ra  sēd es lēm um u (prot ok ols Nr.21,9.§)

Kārt īb a, kād ā nov ērt ē un ar nek ust am ā īpaš um a
nod okl i apl iek vid i deg rad ēj oš as būves

Izdoti pamatojoties uz  likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.panta 14.daļu

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kār
tību, kādā Valkas novada domes
(turpmāk – pašvaldība) adminis
tratīvajā teritorijā tiek novērtētas
vidi degradējošas būves, sagruvu
šas būves un cilvēku drošību ap
draudošas būves, kā arī nosaka
būvju īpašnieka, valdītāja vai lieto
tāja pienākumu uzturēt būves at
bilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis
ir nodrošināt sakārtotu vidi, veici
nāt būvju uzturēšanu, kā arī bīsta
mu, vidi degradējošu būvju sakār
tošanu vai nojaukšanu.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1.
sagruvusi būve – būve,
kurai stihiskas nelaimes, avārijas
(t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.)
rezultātā  vai īpašnieka, valdītāja
vai lietotāja darbības vai bezdar
bības dēļ ir daļēji vai pilnīgi sa
grautas nesošās konstrukcijas un
tā nav izmantojama un atjauno
jama iepriekš paredzētajai fun
kcijai;
3.2.
vidi degradējoša būve –
būve, kas atbilst vismaz vienam
no šādiem kritērijiem:
3.2.1. sagruvusi būve, kas divu
mēnešu laikā nav fiziski noro
bežota vai kurai normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā gada lai
kā nav uzsākta atjaunošana,
konservācija vai nojaukšana;
3.2.2. īpašnieka, valdītāja vai
lietotāja darbības vai bezdarbī
bas dēļ savu sākotnējo izskatu
zaudējusi būve, kura būtiski ne
gatīvi ietekmē ainavu;
3.2.3. būvniecības stadijā pa
mesta (ilgāk par gadu netiek
veikti darbi vai nav atjaunota
būvatļauja) būve, ja tai nav
veikta konservācija un tā nav
nodrošināta pret nepiederošu
personu iekļūšanu;
3.3. cilvēku drošību apdraudo
ša būve – pret nepiederošu per
sonu iekļūšanu nenodrošināta
būve, kas atbilst vismaz vienam
no šādiem kritērijiem:

3.3.1. kurai trūkst nosedzošu
konstrukciju vai ir atklātas ailas;
3.3.2. kurā ir nedrošas konstruk
cijas, kas var nokrist, apgāzties
vai iebrukt, tādējādi radot ap
draudējumu cilvēku dzīvībai
un veselībai.

II Būvju klasificēšana

4. Pašvaldības Vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas
komisija (turpmāk – Komisija) pēc
savas iniciatīvas vai saņemtās in
formācijas apseko būves pašvaldī
bas administratīvajā teritorijā, veic
šo būvju fotofiksāciju un novērtē
būvju atbilstību Noteikumu 3.
punktam.
5. Komisija sagatavo atzinumu vai
brīdinājumu, kurā norāda apseko
tās būves vispārējo vizuālo stāvok
li, priekšlikumus īpašniekam bū
ves un teritorijas savešanai pienācī
gā kārtībā, šo darbu izpildes termi
ņu, kas nav ilgāks par sešiem mē
nešiem, un izsūta brīdinājumu.
6. Pēc Komisijas brīdinājuma sa
ņemšanas būves īpašniekam, val
dītājam un lietotājam ir pienā
kums brīdinājumā noteiktajā ter
miņā sakārtot būvi.
7. Pēc brīdinājuma noteiktā ter
miņa Komisija veic atkārtotu bū
ves pārbaudi un pēc atkārtotās
pārbaudes rezultātu izvērtēšanas
pieņem lēmumu (turpmāk – lē
mums) par būves klasificēšanu
par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
objektu.
8. Ja būves īpašnieks, valdītājs vai
lietotājs ir veicis nepieciešamos pa
sākumus un iesniedzis Komisijai
iesniegumu ar lūgumu atcelt No
teikumu 7.punktā minēto lēmumu,
Komisija var pieņemt lēmumu par
sagruvušas, vidi degradējošas vai
cilvēku drošību apdraudoša objek
ta statusa atcelšanu.

III Nekustamā īpašuma
nodokļa likmes piemērošana

kustamā īpašuma nodokļa admi
nistratoram nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķināšanai.
10. Pamatojoties uz lēmumu, bū
ve tiek aplikta ar nekustamā īpa
šuma nodokļa likmi 3% apmērā
no būvei piekritīgās zemes kadas
trālās vērtības (būvei piekritīgā
zeme ir zemes gabals uz kura atro
das ēka, ja ar pašvaldības lēmumu
nav noteikta platība ēkas uzturē
šanai), sākot ar nākamo mēnesi
pēc būves klasificēšanas attiecīga
jā būvju kategorijā.
11. Maksāšanas paziņojumu par
būvi, kas klasificēta kā vidi degra
dējoša, sagruvusi vai cilvēku dro
šību apdraudoša, nekustamā īpa
šuma nodokļa administrators no
sūta nodokļa maksātājam viena
mēneša laikā no dienas, kad lē
mums par būves klasificēšanu at
tiecīgajā kategorijā ir kļuvis neap
strīdams vai ir beidzies termiņš
augstākās iestādes izdotā admi
nistratīvā akta, ar kuru atstāts spē
kā sākotnējais lēmums, pārsūdzē
šanai un tas nav pārsūdzēts.
12. Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu par būvi likumā «Par ne
kustamā īpašuma nodokli» noteik
tajā kārtībā veic sākot ar nākamo
mēnesi pēc Noteikumu 8.punktā
minētā lēmuma stāšanās spēkā.

IV Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

13. Komisijas lēmumu par būves
klasificēšanu par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību ap
draudošu būvi var apstrīdēt Valkas
novada domē.
14. Domes  lēmumu par pašvaldī
bas Komisijas lēmumu var pārsū
dzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

V Noslēguma jautājums

15. Saistošie noteikumi stājas spē
kā 2014.gada 1.janvārī.

9. Pēc lēmuma stāšanās spēkā,
Komisija to iesniedz domes ne

Valkas novada domes
priekšsēdētājsV.A.Krauklis

NOTEIKUMI

2013.gada 27.decembrī 							 Valkā 			

Paskaidrojuma raksts Saistošajiem
noteikumiem Nr.45 «Kārtība, kādā
novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas būves»
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta nepieNodrošināt sakārtotu vidi, veicināt
ciešamības pama- būvju uzturēšanu, kā arī bīstamu, vidi
tojums
degradējošu būvju sakārtošanu vai
nojaukšanu.
2. Īss projekta saAr saistošajiem noteikumiem tiek
tura izklāsts
noteikta kārtība, kādā pašvaldības iz
veidota Vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisija konstatē būves
atbilstību vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm, kurām var piemērot
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3%
apmērā no būvei piekritīgās kadastrālās
vērtības.
Vidi degradējošas, sagruvušas un
cilvēku drošību apdraudošas būves
tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā, lai
veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības
apdraudējumu un ainavas bojāšanu.
3. Informācija par
Nosakot aplikt ar paaugstinātu lik
plānoto projekta mi vidi degradējošas, sagruvušas un
ietekmi uz paš- cilvēku drošību apdraudošas būves
valdības budže- ietekme uz pašvaldības budžetu nav
tu
precīzi nosakāma.
4. Informācija par
Netiek plānota būtiska ietekme uz
plānoto  projekta uzņēmējdarbības vidi.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošo noteikumu izpildei izveiadministratīva- dojama Vidi degradējošas, sagruvušas
jām procedūrām vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisija, kas veiks būvju
apsekošanu un iekļaušanu attiecīgajā
būvju kategorijā.
Lēmumu pieņemšana un apstrīdēšana, pārsūdzēšana atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām.
6. Informācija
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā
par konsultāci- nav notikušas konsultācijas ar prijām ar privātper- vātpersonām.
sonām

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2013.gada 27.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 24.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.2
«Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Valkas pilsētas tirgus» noteikumi»

Izdoti saskaņā ar 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440
«Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 39.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.2
«Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Valkas pilsētas tirgus noteikumi»
šādus grozījumus:
1. Izteikt II.nodaļu šādā redakcijā
II. Tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādis
Tirdzniecības vietas apraksts

Tirdzniecības vietas
numurs

Tirdzniecības vietas
cena (EUR / LVL)

Nr.1 - 8; 14 - 18
Nr.1 - 8; 14 - 18

4,27/3,00
1,42/1,00

Nr.9 - 13; 19 - 23; 24 - 26
Nr.9 - 13; 19 - 23; 24 - 26
Nr.9 - 13; 19 - 23; 24 - 26

2,85/2,00
1,00/0,70
2,13/1,50
4,27/3,00  

Tirgotāji, kas tirgojas nojumē: dārzeņi, stādi, ziedi, adījumi, meža veltes
Galds (2,4 m)    
1 vieta (0,80 m)

Tirgotāji, kas tirgojas bez nojumes: dārzeņi, stādi, ziedi,
adījumi, meža veltes

Galds (2,4 m)
1 vieta (0,80 m)
Papildus galds
Tirdzniecība uz laukuma
no mašīnas
Tirdzniecība uz laukuma –
grāmatas
Tirdzniecība uz laukuma –
mūzikas ieraksti

4,27/3,00
7,11/5,00

Tirdzniecība uz laukuma –
mājražotāji(sudraba izstrādājumi,
bižutērija, pinumi, koka izstrādājumi)
Tirdzniecība uz laukuma –
sabiedriskā ēdināšana

2,85/2,00
14,23/10,00

Tirgotāji, kas tirgojas bez nojumes: rūpniecības preces, pārtikas preces

Galds (2,4 m)
No mašīnas
Tirdzniecības vietas apraksts

Nr.9 - 13; 19 - 23; 24; 25; 26
Tirdzniecības vietas
numurs

Tirgotāji, kas tirgojas paviljonā
1 vieta pārtikas preces
1 vieta dārzeņi

Nr. 1 - 5
Nr.6; 7

7,11/5,00
7,11/5,00
Tirdzniecības vietas cena
(EUR / LVL)

Tirgotāji, kas tirgojas ar zemenēm un medu

1 vieta
Pārtikas tirgotājiem paviljonā par
izmantoto elektroenerģiju

7,11/5,00
2,85/2,00

2,85/2,00
4,27/3,00 mēnesī

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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EiropasSavienībafinansē

EEZ finanšu instrumenta programmas «NVO fonds» apakšprogrammas «NVO projektu programma» ietvaros tiek
īstenots projekts Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/074/038 «Sociālais brīvprātīgais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei»

Projekta mērķis ir uzlabot dzī
ves kvalitāti dažāda vecuma iedzī

votāju grupu pārstāvjiem, kuri ir
pakļauti sociālās atstumtības ris
kam un ieviest jaunas sociālo pakal
pojumu formas Vidzemes reģionā.
Projekta īstenošana sniegs ieguldī
jumu apakšprogrammas «Nevalstis
ko organizāciju projektu program
ma» mērķa – veicināt labklājības iz
augsmi, stiprināt demokrātiskās
vērtības un cilvēktiesību ievēroša
nu Latvijā – sasniegšanai, jo:
− tiksnodrošinātajaunuuninovatī
vusociālupakalpojumupieejamība
personām,kaspakļautassociālāsat
stumtībasriskam–bērniem,jaunie
šiem,cilvēkiemarinvaliditātiunse
nioriem;
− tiks pārņemta Norvēģijas Sarka
nāKrustapieredzesociālābrīvprātī
gādarbaatīstībā;
− tiks veicināta bērnu un jauniešu,

t.sk.sociālāsatstumtībasriskampa
kļauto, iesaiste pilsoniskajā sabied
rībāunbrīvprātīgajādarbā;
− tiks izveidoti sociālie centri bēr
nu, jauniešu un senioru labklājības
uzlabošanaiunpakalpojumupieeja
mībai.

tām personām, kurām līdz šim bija
ierobežotasiespējastosizmantot;
− nodrošinās jaunu zināšanu un
prasmju apguvi visām mērķa gru
pām, tādējādi mazinot viņu sociālo
atstumtībuunuzlabojotviņudzīves
kvalitāti;

Projekta mērķa grupa: bērni,
jaunieši, jaunie vecāki, seniori, per
sonas ar zemiem ienākumiem, ma
zākumtautībupārstāvji,nepilsoņi.
Projekta īstenošanas vieta: Val
kasnovadsunCēsunovads
Projekta sākuma un beigu da
tums: 01.12.2013.–30.11.2014.
Projekta partneri:NorvēģijasSar
kanaisKrusts,Valkasnovadadome,
Cēsunovadapašvaldība
Projektaietvarosplānots:
− nodrošināt sociālos pakalpoju
mus(piemēram,psihologa,logopē
da, ergoterapeita, fizioterapeita u.c.
speciālistu konsultācijas) pieejamī
bu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai

− veicinātjauniešubrīvprātīgādar
ba atīstību, lai uzlabotu situāciju
brīvprātīgo darba veicēju sniegto
pakalpojumu saņēmējiem (seni
oriemuncilvēkiemarinvaliditāti);
− motivēt vietējosabiedrību iesais
tītiesLSKvaicituNVO,kāarīnefor
mālogrupudarbā,laiuzlabotudzī
veskvalitātiunrisinātusociālaspro
blēmas.
Projekts sniegs ieguldījumu
programmas «NVO fonds» mērķa –
stiprināt pilsoniskās sabiedrības
atīstību un stiprināt atbalstu soci
ālajam taisnīgumam, demokrātijai
un ilgtspējīgai atīstībai – sasnieg

šanai, jo projekta ietvaros tiks īste
notipasākumi,kas:
−  mazinās sociālo atstumtību tām
mērķagrupām,kas,atbilstošistatis
tikasunpētījumudatiem,pakļautas
sociālās atstumtības riskam – bēr
niem,jauniešiemunsenioriem;
− veicināsbērnu,jauniešuunseni
orulīdzdalībudaudzveidīgospasā
kumos,veicinotviņuiesaistivietējās
kopienas dzīvē, kā arī iesaisti LSK
kābiedriemvaibrīvprātīgajiem;
− nodrošinās jaunu zināšanu un
prasmju apguvi visām mērķa gru
pām.
Darbības programmas finansē
jums: Projektakopējāsatiecināmās
izmaksas ir 37 094,85 LVL jeb
52 781,22EUR
Projektufinansiāliatbalsta
Islande,LihtenšteinaunNorvēģija.
www.redcross.lv
www.eagrants.org
www.norwaygrants.orgv

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
energoefektivitātes paaugstināšana

Informatīvais stends Valkā
Teksts un foto: Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja GuntaSmane

I

gaunijas – Latvijas pārrobežu sa
darbības programmas Eiropas kai
miņatiecību un partnerības instru
menta ietvaros 2007. – 2013. gadam
projekta «Valgas  Valkas dzelzceļa
stacijas renovācija» (angļu valodā
«ValgaValkaRailwayStationReno
vation», EU43031) ietvaros Valgā pa
gājušāgadanogalētikaatklātarenovē
tādzelzceļastacija,nokurasmūsudvī
ņu pilsētas Valgas  Valkas iedzīvotā
jiemiriespējaarvilcienudotiesRīgas
unTallinasvirzienos.Projektaietvaros
tikarenovētadaļaValgasdzelzceļasta
cijasēkas,betjauiepriekšstacijāiriz
būvētimoderniperoni.

Valkāšīprojektaietvarosiruzstādīts
informatīvaisstendsRaiņaielā2B,ku
rāredzamasValkasnovadaunpilsētas
kartes,unregulāritiksatspoguļotain
formācija par sabiedriskā transporta
pieejamībunokļūšanaino/uzValkuun
Valgu. Stendu izgatavoja un uzstādīja
uzņēmumsSIA«Akords3».v

VPR skaidro: kāpēc biļešu cenas
autobusos pēc konvertēšanas uz eiro
kļuvušas par dažiem santīmiem dārgākas

Teksts: Sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā Anita Āboliņa

Līdz ar 2014.ga
du,kadLatvijāievies

tajaunavalūta–eiro,
sabiedrībā izskanēju
ši jautājumi saistībā
arbiļešucenuizmaiņāmsabiedriskajā
transportā pēc to konvertācijas no la
tiemuzeiro.
VidzemesplānošanasreģionsunSIA
«Autotransporta direkcija» atgādina,
ka starppilsētu sabiedriskā transporta
biļešu cenu konvertācija no latiem uz
eirobijaizņēmumagadījums,uzkuru
atiecas no citām pakalpojumu sfērām
atšķirīgi noapaļošanas principi.
2013.gada augustā Eiro ieviešanas
procesa Vadības komiteja, konsultējo
ties ar Patērētāju tiesību aizsardzības
centru,akceptējaAutotransportadirek

cijasiesniegtopriekšlikumu–biļešuce
nunoapaļošanāstarppilsētumaršrutos
piemērotpiecu centu soli.
Konvertējotbiļešucenaseirovalūtā,
tāsvarējamainītiesdivu centu robežās
– gan pieaugot, gan samazinoties.
Piemēram, ja biļetes cena ir EUR 1,61
vai EUR 1,62, tā tika noapaļota līdz
EUR1,60,savukārtgadījumā,jabiļetes
cenairEUR1,63vaiEUR1,64,tātika
noapaļotauzEUR1,65.
Tāds lēmums pieņemts, lai sīknau
dasapritetiktupēciespējasierobežota,
atvieglojot transportlīdzekļu vadītāju
konduktorudarbuunsamazinotreisu
kavēšanasriskus.Jāatīmē,kalīdzšim
biļešu cenas starppilsētu maršrutos ti
kanoapaļotaslīdzpieciemsantīmiem,
bet pirms 2012.gada 1.aprīļa – līdz 10
santīmiem.v

Teksts: Attīstības un projektu daļas
projektu vadītāja Jana Putniņa

2

013.gada 10.decembrī starp Vi
des aizsardzības un reģionālās at
tīstības ministriju, SIA «Vides in
vestīciju fondu» un Valkas novada
domi tika parakstīts līgums par
projekta «Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju sama
zināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā» īstenošanu. Projektu finan
siāli atbalsta Klimata pārmaiņu fi
nanšu instruments.
Projektamērķisirsiltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, veicot
kompleksus energoefektivitātes pa
sākumus J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā.
Projektā paredzētas šādas aktivitā
tes:ēkasenergoefektivitātipaaugsti
noši rekonstrukcijas darbi (t.sk., fa
sādes un jumta siltināšana, logu un
durvju nomaiņa, grīdu renovācija),
apkures sistēmas renovācija un sil
tummezgla rekonstrukcija, apgais
mojumaunelektroapgādessistēmas
rekonstrukcija un ventilācijas sistē
mas izbūve. Šī projekta īstenošanas
rezultātā tiks panākts CO2 emisiju

P

samazinājumspar57 172,15kgCO2/
gadā.
Par projektā paredzēto būvdarbu
izpildiirnoslēgtilīgumiarSIA«Val
kasbūvnieks»unSIA«Sanart».Pro
jektabūvdarbubūvuzraudzībuveic
sertificēts būvuzraugs Andris Dū
miņš un autoruzraudzību – SIA
«Tursons».
Projektaplānotāskopējāsizmak
sasEUR297 643,35,notāmprojekta
atiecināmās izmaksas ir EUR
159 245,46. Klimata pārmaiņu fi
nanšu instrumenta līdzekļi ir 85 %
no atiecināmajām izmaksām jeb
EUR135 358,64.
Projekts tiek realizēts Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta fi
nansēto projektu atklāta konkursa
«Kompleksi risinājumi siltumnīce
fekta gāzu emisiju samazināšanai»
3.kārtasietvaros.v

Valkā tiks organizēta
«Twin Town» sanāksme

rogrammas «Aktīvi iedzīvo
tāji Eiropai» pasākuma «Sadrau
dzībaspilsētuiedzīvotājutikšanās»
ietvaros,no2014.gada1.janvāralīdz
2014.gada20.oktobrimtiksīstenots
projekts«Pārrobežuizglītība,profe
sionālāsievirzesizglītība,interešuizglītībakāpapildinājumsvispārējaiiz
glītībai».Projektstieklīdzfinansētsnoprogrammas«Eiropapilsoņiem».
Projektamērķisirorganizētikgadējotematisko«TwinTown»asociāci
jas biedru sanāksmi, kurā tiekas pašvaldību administrācijas pārstāvji un
jauniešiarmērķistiprinātsadarbībustarpEiropasSavienībasdalībvalstīm.
Sanāksmenorisināsiesno2014.gada5.jūnijalīdz9.jūnijam.v
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2013.gadā paveiktie darbi

Pārskats par novada domes kancelejas un arhīva darbu

2013.gadā ir notikušas:
• 2013.gadā notikušas 22
novada domes sēdes: 13 –
kārtējās, 9 – ārkārtas. Valkas
novada domes sēdes izskata
tos jautājumus, kuri pirms
tam izskatīti pastāvīgi dar
bojošās komitejās. Domes sē
dēs pieņemti 608 lēmumi, 11
noteikumi, 5 nolikumi, 46
Saistošie noteikumi.
• Līdz 20.06.2013. novada
domē darbojās 4 pastāvīgās
komitejas: Finanšu un attīstī
bas lietu komiteja, Saimnie
cisko lietu komiteja, Izglītī
bas, kultūras un sporta ko
miteja, Sociālo lietu komite
ja.
• No 20.06.2013. darbojas 5
pastāvīgās komitejas: Finan
šu komiteja, Attīstības lietu
komiteja, Saimniecisko lietu
komiteja, Izglītības, kultūras

un sporta   komiteja, Sociālo
lietu komiteja.
• 7 Finanšu un attīstības ko
mitejas sēdes – izskatīti 72
jautājumi un tikpat sagata
voti lēmumu projekti u.c.do
kumenti uz domes sēdēm.
• 7 Finanšu komitejas sēdes
– izskatīti 59 jautājumi.
• 2 Attīstības lietu komite
jas sēdes – izskatīti 13 jautā
jumi.
• 9 Saimniecisko lietu   ko
mitejas sēdes – izskatīti 170
jautājumi,   sagatavoti lēmu
mu projekti   u.c. dokumenti
uz domes sēdēm.
• 11 Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdes – iz
skatīti 103 jautājumi, sagata
voti lēmumu projekti u.c. do
kumenti uz domes sēdēm.
• 5 Sociālo lietu komitejas
sēdes – izskatīti 20 jautājumi,
sagatavoti lēmumu projekti

Lauku attīstības
speciālistu paveiktais

Pieredzes apmaiņas braucienu novada lauku
attīstības speciālisti un zemnieki Gulbenes
novadā sāka ar karoga pacelšanu «Kalna
Pakalniešu» mājā. Foto: Sandra Pilskalne.

K

onsultēti lauksaimnieki par pieejamo
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauk
saimniekiem.
Sniegta palīdzība meklējot produkcijas
noietu, uzsākot saimniekošanu un mājražo
šanu.
Sniegta palīdzība   novada lauksaimnie
kiem pavasarī pieteikties platību maksāju
miem.
Sadarbībā ar Tūrisma informācijas biroju
noorganizēti 2 tūrisma uzņēmēju pieredzes
apmaiņas braucieni pa novadu:
• 18.02. tika iepazīti Valkas pagasts, Valkas
pilsēta, Ērģemes un Kārķu pagasti;
• 18.07.tika iepazīti Valkas pagasts, Valkas
pilsēta, Vijciema un Zvārtavas pagasti.
Sadarbībā ar LLKC Valkas novada lauku
attīstības konsultanti S.Ragži noorganizēti:
• Seminārs novada graudaudzētājiem;
• «Sējumu skate» lielākajās novada saimnie
cībās 18.06. Turpmāk pasākums būs ikga
dējs;
• Pirmie Valkas novada Ražas svētki 25.10.,
kas veidosies par ikgadēju tradīciju, kur go
dināt novada lauku saimniekus, zemniekus,
ražotājus;
• Gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš 20.12.
vietējiem mājražotājiem un amatniekiem,
piesaistot tirgotājus arī no citiem novadiem;
• Ir izveidojusies laba sadarbība ar «Ziemeļ
latvijas» žurnālistiem un ar Vidzemes televī
zijas komandu, kur veidoti 5 sižeti par nova
da saimniecibām un aktivitatēm. v

S

uc. dokumenti uz domes sē
dēm.
• Novada domē notikušas
komisiju sēdes: Dzīvokļu ko
misija – 13 sēdes; Adminis
tratīvā komisija – 21 sēde;
Pašvaldības īpašuma privati
zācijas un atsavināšanas ko
misija – 8 sēdes (33 jautāju
mi); Dzīvojamo māju privati
zācijas komisija – 3 sēdes (10
jautājumi); Zemes komisija –
3 sēdes (73 jautājumi); Dekla
rētās dzīvesvietas   anulēša
nas komisija – 11 sēdes (38
iesniegumi), Iepirkumu ko
misija – 119 sēdes.
• 2013.gadā Valkas novada
domē saņemti, reģistrēti  un
izskatīti 1551 iesniegumi no
juridiskām personām un 683
iesniegumi no fiziskām per
sonām. Reģistrēti un iesnieg
ti grāmatvedībā 9354 rēķini,
1119 līgumi. Nosūtītas 2575

atbildes vēstules uz iesnie
gumiem u.c. prasītie doku
menti. Izrakstītas 84 pilnva
ras, 305 izziņas. Izdoti 117
rīkojumi par pamatdarbības
jautājumiem. Sagatavoti un
uzrakstīti 275 pieņemšanas –
nodošanas akti.
• 2013.gada janvāra mēnesī
izstrādāta un Valmieras Zo
nālajā valsts arhīvā apstipri
nāta Valkas novada domes
2013. gada lietu nomenkla
tūra.
• Sakarā ar priekšsēdētāju
maiņu domē, jūnija mēnesī
sastādīti 3 arhīva lietu nodo
šanas - pieņemšanas akti.
Valkas pilsētas kultūras na
mam pastāvīgā lietošanā no
dotas 26 projekta «Valkas
kultūras nama rekonstrukci
ja» lietas.
• Pārbaudītas, sakārtotas,
noformētas un nodotas Val

mieras ZVA likvidēto un re
organizēto iestāžu pastāvīgi
glabājamās un personālsas
tāva lietas (kopskaitā 781 lie
ta).
• Veikta 2000., 2002., 2007.
un 2009. gada īslaicīgi glabā
jamo dokumentu un lietu at
lase iznīcināšanai, kā rezul
tātā tika atlasītas 954 iznīci
nāmās lietas.
• Gada ietvaros uzrakstīti 4
Valkas novada domes arhīva
Ekspertīzes komisijas sēžu
protokoli.
• Sakārtoti un aprakstīti
2013.gada 1.jūnija vēlēšanu
dokumenti. Izstrādāts un ap
stiprināts viens uzskaites sa
raksts un arhīviskais ap
raksts. Īslaicīgi glabājamiem
vēlēšanu dokumentiem iz
strādāts un apstiprināts vi
ens uzskaites saraksts.v

2013.gads tūrisma attīstības jomā

alīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu vidējais apmeklētāju skaits
Valkas novada tūrisma informāci
jas birojā ir bijis līdzīgs, bet ar kat
ru gadu kopumā vērojama aug
šupejoša tendence. Lielākā tūristu
grupa ir no Latvijas, otra būtiska
apmeklētāju grupa ir ceļotāji no
Igaunijas, pēc tam citi ārzemju ce
ļotāji no Vācijas, Somijas, Francijas,
Nīderlandes, Lielbritānijas, Dāni
jas, Zviedrijas, Beļģijas, Čehijas,
Polijas, Itālijas, Izraēlas, Ungārijas,
Spānijas, Lietuvas, Krievijas, Uk
rainas. Nereti tūrisma birojā iegrie
zās arī interesenti no Kanādas, ASV
un pat no Japānas, Austrālijas,
Jaunzēlandes, Indijas, Vjetnamas,
Korejas un Uzbekistānas.
Tūristu plūsma cieši saistīta arī
ar kādu lielu pasākumu norisi. Ap
meklētāji pārsvarā interesējās par
Valku - Valgu kā dvīņu pilsētu, kur
vienlaikus iespējams atrasties di
vās valstīs, tomēr pārsvarā mūsu
novada tūrisma informācijas birojs
kalpo kā veiksmīgs informācijas
nesējs par Latviju un Igauniju ko
pumā. Latviešu iecienītākais gala
mērķis tāpat kā pērn bija Tartu, bet
igauņi vēl arvien interesējas par
Cēsīm, Siguldu un Rīgu. Ārzem
nieki vairāk vaicā pēc informācijas
par Latviju kopumā, tomēr novē
rots, ka tūristi arvien vairāk sākuši
interesēties tieši par Valkas nova
du un Valku.
Tā kā tūrisma birojs parasti ir
pirmā vieta pilsētā, kur ieceļotāji
mēdz iegriezties, tad bieži vien nā
kas sniegt ne vien tieši ar tūrisma
tematiku saistītu informāciju, bet
arī cita veida informāciju un pat sa
dzīviska rakstura palīdzību. Ār
zemnieki bieži vēlas izzināt savus
radu rakstus un uzmeklēt senās
dzīvesvietas, un šādos gadījumos
atkarībā no situācijas kopā ar kolē
ģiem no attīstības un plānošanas
nodaļas un novadpētniecības mu
zeja tiek piemeklēti labākie risinā
jumi.
Tūrisma informācijas birojs po
zitīvu informāciju par novadu
maksimāli centies izplatīt arī ārpus
biroja, atsaucoties uz jebkuru aici
nājumu sniegt intervijas gan Latvi

Valkas novadaTūrisma informācijas birojs, atsaucoties uz daudzajiem
iedzīvotāju ierosinājumiem, izstrādājis jaunas pastkartes, grāmatzīmes –
kalendārus 2014.gadam un puzli ar Valkas pilsētas un Valkas novada
attēliem. Publicitātes foto.
jas, gan Igaunijas mēdiju kanāliem, tiem. Gada beigās uzsākta gatavo
piedaloties semināros un pasāku šanās Lielajam Tūrisma rallijam,
mos, starptautiskajās tūrisma iz kuru rīko portāls atpūtasbāzes.lv
stādēs «Balttour» un «Esttour», uz un kura rīkošanā iesaistīta ar Val
ņemot organizētas skolēnu, stu kas novada pašvaldība.
dentu, citu kolēģu un tūristu gru
Visa gada garumā tūrisma birojs
pas birojā, kā arī dodoties ārpus aktīvi ir strādājis pie ideju un
biroja, piemēram, izbraukuma priekšlikumu izstrādes un apko
tirdzniecībā uz Ziemassvētku tir pošanas, kuras gada beigās ir fiksē
dziņu Kārķu pagastā, kur galve tas, rakstiski iesniegtas un ap
nais mērķis bija iepazīties ar vietē spriestas ar novada deputātiem un
jiem iedzīvotājiem un atraktīvā vadību. Idejas pārsvarā saistītas ar
veidā izplatīt informāciju par Val jaunu tūrisma piedāvājumu izstrā
kas novadu.
des nepieciešamību, mājražotāju
Pērn tūrisma uzņēmēju savstar un amatnieku aktīvāku iesaistīša
pējās saskarsmes stiprināšanas no nu tūrisma produktu izveidē, tū
lūkos noorganizēti pieredzes ap risma infrastruktūras uzlabošanu,
maiņas braucieni, kuru laikā kopā kas kopumā sadarbībā ar citām no
tika apsekoti populārākie apskates vadā pārstāvētām jomām sekmētu
objekti un nolemts, ka šāda veida novada progresīvu attīstību.
pasākumi jāturpina rīkot arī turp
Intensīvi tiek strādāts pie jaunu
māk. Sadarbībā ar Valkas jauniešu novadu raksturojošu suvenīru iz
domi ir veikta tūrisma ekspedīcija, strādes, no kuriem populārākie ir
kuras mērķis bija apzināt trūku dažnedažādi magnēti, jaunas past
mus un stiprās puses, kā arī orien kartes, atslēgu piekariņi, Valkastēšanos pilsētā. Maijā veiksmīgi Valgas šokolāde, sveces, auduma
noorganizēts viens no centrālajiem somiņas un porcelāna krūzes ar
Valkas pasākumiem – Lielais Lab Valkas un Valgas baznīcu attēliem.
darības Robežtirgus, kura laikā sa Ir izstrādātas jaunas Valkas nova
vāktie līdzekļi tika ieguldīti Jāņa da kartes, mājas lapas versijas an
Cimzes vaska figūras izveidei Val gļu un krievu valodā, kā arī kopīgi
kas novadpētniecības muzejā. Ru ar kolēģiem izdots kvalitatīvs buk
denī tūrisma birojs, jauniešu dome lets par Valkas novadu. Informāci
un apsaimniekošanas nodaļa de ja mājas lapā tiek regulāri aktuali
vās kopīgā talkā, kuras laikā tika zēta un uzlabota. Dažādu informā
sakoptas Valkas dižakmens un Lī cijas nesēju izveidē gan drukātā,
gavu akmens teritorijas. Otrajā gan virtuālā veidā tiek strādāts re
pusgadā novada tūrisma jomas ko gulāri visa gada garumā sadarbībā
lēģi projekta Via Hanseatica ietva ar Vidzemes Tūrisma asociāciju,
ros veiksmīgi iekļāvās apmācību Lattourinfo, Tūrisma valsts attīstī
ciklā un ar šī paša projekta palīdzī bas aģentūru, karšu izdevniecību
bu paredzēts uzstādīt trūkstošās «Jāņa sēta», Valgas tūrisma infor
norādes uz novada apskates objek mācijas centru u.c. v
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2013.gadā paveiktie darbi

Padarītie darbi Ērģemes pagastā

I

• zstrādāts projekts ūdens
saimniecības sakārtošanai Ēr
ģemes pagastā un veikts iepir
kums būvdarbiem.
• Biedrība «Turnava» LE
ADER projekta ietvaros izre
montēja un iekārtoja galda
spēļu centru. Iegādāti divi te
nisa un četri novusa galdi. Ko
pējās izmaksas Ls 1258,35.
• LEADER projekta ietvaros
uzbūvēts hokeja laukums un
peldvieta. Kopējās izmaksas
Ls 24 200.
• Nomainīts jumta segums
sociālo dzīvokļu mājai «Valž-

N

kalnos». Remontu izmaksas
Ls 2468,72.
• Veikti pašvaldībai piedero
šo mežu jaunaudžu kopšanas
darbi 7,5 ha platībā.
• Ērģemes bibliotēkā veikts
remonts, izbūvējot iekārtos
griestus.
• Notikuši visi tradicionālie
pagasta pasākumi.
• Komunālās saimniecības vajadzībām un pagasta autoceļu
grāvju appļaušanai iegādāta
pļaujmašīna un asenizācijas
muca.
• Pagasta iedzīvotāji aktīvi
piedalījās visos novada orga

nizētajos pasākumos.
• Turnas tautas nama paš
darbnieku kolektīvi koncertē
juši gan savā pagastā, gan ci
tos Valkas novada pagastos,
kā arī tuvumā esošajos nova
dos.
• Veikti pagasta ceļu uzturē
šanas un remontu darbi.
• Atjaunotas vidusdīķa slū
žas. Remonta izmaksas Ls
4949.
• Līvānu māju ciematā izbū
vēts ielu apgaismojums.
• Pabeigta Omuļu bibliotēkas
izbūve. v

Paveiktie darbi Kārķu pagastā

•
oslēgta vienošanās par
Kārķu ūdenssaimniecības at
tīstību Kārķu ciemā – projekta
2. kārtas realizāciju.
• Atklāts rekonstruētais ceļa
«Ziemeļu stīga» posms Vēveri
– Kārķi (6,8 kilometri).
• Lustiņdruvā atklāts vides
objekts – skatu tornis – Lielais
Krēsls.
• Kārķos veiksmīgi norisinā
jās Valkas novada svētki.
• Notikuši visi par tradīciju
kļuvušie pasākumi – Meža
dienas un 2.Koka auto sacen
sības, Pagasta dienas, Lačplē
ša dienai par godu veltīts skrē
jiens apkārt Kārķiem, valsts
svētkos svinēta tautas nama
80 gadu jubileja, organizēts
Ziemassvētku volejbola tur
nīrs un daudzi citi pasākumi.
• Tautas namā darbu atsācis

vidējās paaudzes deju kolek
tīvs.
• Pirmo reizi notika Ziemas
svētku tirdziņš «Dabas bode».
Bibliotēkā:
• Organizēts pasākums bērnu
- jauniešu - vecāku žūrija (grā
matu vērtēšana);
• Organizēta tikšanās ar vie
tējo dzejnieku apvienību;
• Veikta grāmatu fonda in
ventarizācija, veikta rekatalo
ģizēšana (ieviesta grāmatu uz
skaite digitālā katalogā).
Skolā:
• Iegūta akreditāciju uz nāka
miem sešiem gadiem (iestāde
un programma ir akreditētas
līdz 2020.gadam).
• 2 mazpulcēni Madara Kras
tiņa un Sandis Krastiņš pieda
lījās Latvijas Mazpulku goda
nominācijas konkursā un ie

Padarītie darbi
Valkas pagastā

guva apbalvojumu – «Sudra
da karotīte». Mazpulcēni sa
vus projektus prezentē arī no
vada un starpnovadu forumos,
iegūstot godalgotas vietas.
• Noslēdzās projekts «Mācā
mies, strādājam un dzīvojam
kopā» (projektā darbojāmies
no 2012.gada decembra līdz
2013.gada novembrim)
• Skolēni ir piedalījušies mā
cību priekšmetu olimpiādēs
un ieguvuši 5 godalgotas vie
tas.
• Skolēni piedalījās arī dažā
dos konkursos:
– R.Blaumanim veltītā literārā
konkursā un Madara Krastiņa
ieguva atzinību;
– Ekoskolu konkursā Elza Za
ne Zirne ieguva iespēju pārstā
vēt Vidzemes novadu Saeimā.
Viņa deputātiem prezentēja
Ekoskolu darbības mērķus. v

ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas stacija, pārbūvēta
kanalizācijas sūkņu stacija, pabeigta ūdensvadu un
kanalizācijas sistēmas izbūve Lugažu ciema centrā.
• Realizēts   biedrības «Lauku partnerība Ziemeļ
gauja» projekts «Āra vingrošanas laukuma izveide»
Sēļos un Lugažos.
• Daļēji atremontēti dzīvojamo māju jumti.
• Veikta apkures krāšņu mūrēšana  Saule 2 un Prie
dulājos.
• Veikts kosmētiskais remonts Sēļu bibliotēkas tel
pās.
• Atjaunots ceļa virsmas segums ceļa posmā Kaiči
– Bekas.
• Turpināta sadarbība ar  NVA «Algotiem pagaidu  
sabiedrisko darbu veicējiem».
• Regulāri tiek veikti visi pārējie pagasta apsaim
niekošanas darbi
• Jau desmito gadu Valkas pagasta «Strautiņos»
notiek tradicionālais pasākums dzejnieces Velgas
Kriles piemiņai – «Velgas diena». v

Šogad «Velgas dienas» pasākums pulcēja ļoti daudz
apmeklētāju. Foto: no arhīva.

Jaunais Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons sveic
tehnikas parādes dalībniekus Pēteri Liviņenko un Laimoni Leksi
rekonstruētā «Ziemeļu stīgas» ceļa posma atklāšanas pasākumā.
Foto: Gundega Veinberga.

Zvārtavas pagasta paveiktais

Pabeigta ūdenssaimniecības infrastruktūras at • Mierkalna tautas
tīstības projekta 2. kārta Lugažu ciemā. Uzbūvēta namā realizēts LEADER
•

Mazie ērģemieši pirmie iemēģina skatuves grīdu peldvietas
atklāšanas pasākumā. Foto: Sandra Pilskalne.

projekts «Brīvā laika pa
vadīšanas iespēju piln
veidošanas Zvārtavas pagastā». Tautas namam
iegādātas skaņas un gais
mas aparatūta un pro
jektors.
• Mierkalna tautas na
mā darbojas dramatis
kais kolektīvs, līnijdeju
grupa un vokālais an
samblis. Ansambļa da
lībnieces dzied arī Valkas
novada sieviešu korī, ku
ra sastāvā piedalījās arī
Dziesmu un deju svēt
kos.
• Zvārtavas
pagasta
amatierteātris piedalījās
pārnovadu teātru festi
vālā «Karaliskais Zib
snis» Rugāju novadā un
Valkas novada teātru
skatē. Savas teātra izrā
des pie mums rādījuši
Gaujienas, Vijciema, Ēr
ģemes, Valkas pagasta  
amatierteātri.
• Sadarbībā ar biedrību
«Lauku partnerība Zie
meļgauja»realizēts pro
jekts par pieredzes ap
maiņas braucienu uz
Kārķu pagastu un Nauk
šēniem.
• Kopā ar biedrību «At
rodi laiku sev» tika reali

zēts LEADER projekts
«Sporta aktivitāšu piln
veidošana Zvārtavas pa
gastā». Tika iegādātas
galda sporta spēles un
divi trenažieri iedzīvotā
ju brīvā laika pavadīša
nai. Organizējām ģime
nes   sporta spēles kopā
ar Ozolu pamatskolas
skolēniem.
Tika organizēti galda
spēļu turnīri un zolītes
turnīri.
Biedrība «Atrodi laiku
sev» organizēja iedzīvo
tājiem tematikos pasāku
mus. Martā notika pa
gasta iedzīvotāju amat
nieku rokdarbu izstāde
«Mans prieks».
Biedrība «Atrodi laiku
sev» ar Grassroots Eiro
pas iedzīvotāju kopienu
labklājībai fonda atbalstu  organizēja aktivitātes
Zvārtavas pagasta   jauniešiem teritorijas sakop
šanas talku, zīmējumu
konkursu «Uzzīmē sap
ni kopienai» un piere
dzes apmaiņas braucie
nu pie jauniešiem Brocē
nos;
Biedrība «Atrodi laiku
sev» ar Sorosa fonda - 
Latvija atbalstu realizēja
projektu «Krāsaini spor
ta laukumi Vijciema un
Ozolu pamatskolās».

Gatavojoties mācību gadam, jaunā Ozolu pamatskolas
direktore Irina Ziemiņa ar kolektīvu pārrunā problēmas
un aktuālos jautājumus. Foto: Sandra Pilskalne.
Notika sporta lauku • Sociālā darbinieka vamu sakopšanas un in jadzībām iegādāts jauns
ventāra krāsošanas tal printeris.
kas.
9. Bibliotēkas vienai tel
• Kopti un uzturēti pa pai veikts kosmētiskais
gasta autoceļi. Ceļu tīrī remonts un iegādātas
šanu no sniegta un vasa bērnu stūrīša mēbeles.
ras ceļu ikdienas uzturē • Pagasta pārvaldes ēkā
šanu veic Z/S «Kāršu parmūrētas divas krās
pes» un Z/S «Lejasve nis, veikts koridora un
cumkalni».
tualetes telpu remonts.
• Ozolu pamatskolā pil • Ierīkota ūdensapgā
nībā pabeigta elektroins des un kanalizācijas iek
talācijas rekonstrukcija šējā sistēma pagasta  pār
un atjaunota skolas zi valdes ēkā «Lutursko
bensaizsardzības sistē la».
ma. Veikts darbmācības • Veikta pagasta pārval
kabineta kosmētiskais des malkas šķūņa rekon
remonts, skolai iedāgā strukcija.
dāta interaktīvā tāfele. • Iestāžu uzturēšanai
Ozolu pamatskolas rota sagatavoti 300 m3 mal
ļu laukumā uzstādīta kas. v
jauna konstrukcija.
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A

Darbu apkopojums Vijciema pagastā

•
tjaunots Vijciema tautas nams
un pagasta pārvaldes ēka.
Iegādāts aprīkojums tautas namam
un pagastam
• Turpināti pagasta centra labiekār
tošanas un sakopšanas darbi.
• Veikts pašvaldības ceļa Sūbri –
Žūri viena posma remontdarbi līdz
Punkalēm.
• Greiderēti un tīrīti pagasta ceļi.
• Pagasta iedzīvotāji piedalījās Lat
vijas Lielajā talkā.
• Daļēji nomainītas ielu apgaismo
juma lampas.
• Kapsētai pirkts grants-smilts mai
sījums.
• Ierīkots jauns ūdensvads uz tau
tas nama un pagasta pārvaldes ēku.
• Ūdens atdzelžošanas iekārtu mā
jiņai veikts grīdas remonts.
• Atdzelžošanas iekārtu tvert-nēs no
mainītas smiltis.
• Pagasta iedzīvotāji piedalījās Val
kas novada konkursā «Sakoptākā sē
ta».
• Rīkotas tradicionālās Vijas dienas,
Lieldienas, Jāņu ielīgošana, koncerti
dzīvojamo māju pagalmos, intere
santas ekskursijas «Bagātību lādes»
meklējumi, ziedu paklāja veidošana
pagasta centrā, Vijciema pagasta die
nas, Muižas svētki, Lāčplēša diena,
Mārtiņdiena, Ziemassvētku eglīte
mazajiem.

Atjaunotā Vijciema tautas nama atklāšana. Sarkano lenti pārgriež Vijciema tautas
nama vadītāja Vita Bērziņa un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis. Foto: Vilnis Vilguts

• Rīkots deju festivāls «Vijolīšu val
sis». Dāmu deju kolektīvs «Vijolītes»
viesojušās pie draugu kolektīviem.
• Ziņģu grupa «Tuvu» piedalījās
Starptautiskajā folkloras festivālā
Spānijā.
• Teātra kolektīva pirmizrāde. Pie
mums viesojās novada un kaimiņu
novadu teātru kolektīvi.
• Rīkots «Vijciema cālis», piedalījā
mies Valkas novada «Cālis-2013».

• Piedalījāmies Valkas novada svēt
kos Kārķos un filmas «Pūt vējiņi» ar
heoloģija pirmizrādē Rīgā.
• Pamatskolas skolēni piedalījās
mācību olimpiādēs. Mazpulcēni ak
tīvi darbojās un piedalījās dažādos
pasākumos.
• Skolēni piedalījās Latvijas Jaunat
nes ziemas olimpiādē Ērgļos un no
vada rīkotajās sporta pasākumos.
• Skolā notikuši dažādi konkursi un

pasākumi – Mātes diena, Lieldienas,
Valsts svētki, Mārtiņdiena un Zie
massvētki.
• Pagasta iedzīvotāji piedalījās no
vada sporta spēlēs un kultūras pasā
kumos.
• Rīkotas pagasta sacensības novu
sā un galda tenisā, ziemas sporta
diena, auto un velo sacensības, vasa
ras sporta svētki, badmintona turnī
ra noslēguma pasākums.
• Rīkoti skolēniem hokeja turnīri ar
Api, Grundzāli, Lizumu. Piedalījā
mies Apes kausā hokejā un skolēnu
hokeja turnīrā Lizumā, piedalījāmies
Jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos.
• Rīkotas sacensības skolēniem flor
bolā ar Trikātas pamatskolu.
• Hokeja komanda «Vijciems» pie
dalās VAČH Valmierā.
• Vijciema sporta zālē regulāri noti
ka nodarbības pamatskolas skolē
niem un pagasta iedzīvotājiem. Ie
spēju sportot izmanto daudz pagasta
iedzīvotāji.
• Biedrība «Vijmalieši» veiksmīgi
realizējusi projektu «Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Vijciema pagas
tā» par Ls 2425,46 (skolas teritorijā
iekārtots visiem pieejams bērnu ro
taļu laukums) un AS «Aldaris» izslu
dinātajā konkursā «Iekārto savu ho
keja laukumu» iegūts finansējums
Ls 1120 Vijciema hokeja laukuma ap
gaismojuma rekonstrukcijai. v

Dzimtsarakstu nodaļas darbu apkopojums

Civilstāvokļa aktu
dzima tikai pa 4 bērniņiem.
Zēn iem
visp op ul ār āk ie
reģistrācijas statistika Valkas
vārds šajā gadā bija: Adrians,
novadā 2013.gadā
Alekss, Dāvis, Ernests, Kris
013.gadā Valkas novada taps, Lauris, Marko un Ro
Dzimtsarakstu nodaļā sastādī berts. Meitenēm pa 2 reizēm
ti 287 civilstāvokļa aktu reģis dzimšanas apliecībās ierakstīti
tri: 87 dzimšanas, 42 laulības vārdi Anete, Marta, Sofija un
un 158 miršanas reģistri.
Samanta, pārējie vārdi izvēlēti
Veikti 89 papildinājumi un pa vienai reizei.
labojumi reģistros, noformētas
Sam az in ājies to bērn u
4 vārda, uzvārda maiņas lie skaits, kam vecāki devuši di
tas. Sagatavotas un izsniegtas vus vārdus – 2013.gadā 2 vār
347 stingrās uzskaites ģerbo di doti 4 meitenēm un 4 zē
ņapliecības un 253 izziņas un niem.
izraksti. Iekasēta kopā valsts
Miršana
nodeva, pašvaldības nodeva
2013.gadā nedaudz samazi
un samaksa par maksas pakal
nājies reģistrēto mirušo skaits
pojumiem – 1839,66 lati.
– reģistrētas 158 miršanas, kas
Dzimšana
ir par 8 mazāk nekā 2012.ga
2013.gadā Valkas novada dā. Miruši 80 vīrieši, 78 sievie
Dzimtsarakstu nodaļā sastādī tes. Kopumā mazāk nekā citus
ti 87 dzimšanas reģistri (tas ir gadus miruši gados jauni cil
par 14 vairāk nekā 2011.gadā, vēki, taču diemžēl ir viens zī
bet par 38 mazāk nekā 2012. daiņa un 1 bērna miršanas ga
gadā, kad mūsu nodaļā tika dījumu. Palielinājies mirušo
reģistrēts daudz Valgas slim vidējais vecums jeb vidējais
nīcā piedzimušo bērnu arī ci mūža ilgums. Novadā sievie
tās pašvaldībās dzīvojošiem tēm tas pērn bija 80,4 gadi
vecākiem). Piedzimušas 36 (Latvijā – 78,1 gads), vīriešiem
meitenītes un 51 zēns. 41 bērns – 68,3 gadi (arī valstī vidēji –
dzimis, vecākiem esot laulībā, 68,3 gadi). Vecumā no 0 līdz 40
44 reģistri sastādīti, pamatojo gadiem miruši 2 cilvēki, vecu
ties uz vecāku kopīgu iesnie ma grupā no 41 līdz 50 gadiem
gumu par paternitātes atzīša – 10, vecuma grupā no 51 līdz
nu, bet 2 dzimšanas reģistros 60 gadiem – 12, vecuma grupā
ziņu par tēvu nav. 29 ģimenes no 61 – 70 gadiem – 23, vecu
sagaidījušas savu pirmdzim ma grupā no 71 – 80 gadiem –
to, 38 gadījumos bērns bija ot 53, vecuma grupā no 81 – 90
rais savu vecāku ģimenē, 8 – gadiem – 42, vecuma grupā no
trešie, 4 – ceturtie, 2 – piektie, 91 – 100 gadiem – 9, vecumā
viens sestais un viens astotais! virs 100 gadiem – 2  mirušie.  
38 jaundzimušo dzīvesvieta
Vislielākais mirušo cilvēku
deklarēta Valkas pilsētā, 14 – skaits ir bijis janvāra (18), un
Valkas pagastā, 8 – Ērģemes jūnija (17) mēnešos, savu
pagastā, 2 – Kārķu pagastā, 9 kārt   vismazākais – martā (9)
– Vijciema pagastā, 2 – Zvār un oktobrī (11).
tavas pagastā, 14 – citās paš
Dabiskais pieaugums – jo
valdībās. Visvairāk jaundzi projām ar mīnusa zīmi
mušo reģistrēts pavasara –
Demogrāfiskā situācija no
vasaras mēnešos – maijā un vadā 2013.gadā ir sliktāka ne
jūnijā – pa 10, aprīlī, jūlijā un kā gadu agrāk. Dabiskais pie
augustā – pa 9, bet vismazāk augums joprojām ir negatīvs
februārī un oktobrī, kad pie
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– mirstība par 71 pārsniedza
dzimstību, un šī starpība ir pa
lielinājusies par 30 salīdzinā
jumā ar 2012.gadu.

Laulība

Salīdzinājumā ar 2012.ga
du, kad Valkas novadā bija no
slēgtas 35 laulības, pērn to
skaits palielinājies līdz 42. Sep
tiņas laulības reģistrētas baz
nīcā. Pirmajā laulībā stājušies
31 vīrietis un 27 sievietes, lai
mi otro reizi mēģinājuši atrast
9 vīrieši un 14 sievietes, divi
kungi un viena dāma «otro
pusīti» apņēma trešo reizi.
Jaunākajam līgavainim bija 23
gadi, vecākajam – 86 gadi.
Jaunākajai līgavai bija 20 gadi,
vecākajai – 67 gadi. Līdzīgi kā
citus gadus populārākie kāzu
mēneši bijuši jūlijs un augusts.
Maiju par kāzu mēnesi izvēlē
jās 8 mūsu organizētās «bez
maksas laulību akcijas» pāri.
Turpina pieaugt šķirto lau
lību skaits – atzīme par laulī
bas šķiršanu izdarīta 43 reģis
tros (2012.g. – 41). Pieaugums
varētu būt izskaidrojams ar to,
ka kopš 2011.gada šķirt laulī
bu var ne tikai tiesā, bet arī pie
notāra, kā arī ar cilvēku vēlmi
sakārtot savas attiecības.

Ceremonijas un svētki

Valkas novada Dzimtsarak
stu nodaļā notiek arī svinīgas
bērnu dzimšanas reģistrācijas
un kāzu jubileju ceremonijas,
kā arī tiek organizēti dažādi
lielāki pasākumi.
Pērn jau otro reizi īstenojām
mūsu jaunumu – par godu
Starptautiskajai ģimenes die
nai BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJU. Jaunajiem pāriem nebija jāmaksā
par svinīgo ceremoniju, bet ti
kai valsts nodeva – pieci lati,
un šī bezmaksas laulību «akci
ja» paredzēta pāriem, kuri ne
vēlas vai nevar atļauties rīkot
lielas kāzas ar daudziem vie

Pagājušā gadā otro reizi Valkas pilsētas svētku ietvaros notika
LIEL Ā RATU PARĀDE, kuras organizēšanā piedalījās
arī Dzimtsarakstu nodaļa. Foto: no arhīva.
siem, bet šo svinīgo brīdi grib
pavadīt tikai ar saviem vedē
jiem un vistuvākajiem cilvē
kiem. Par šo pasākumu saņē
mām labas atsauksmes, tādēļ
plānojam to padarīt par tradī
ciju un tādu rīkot arī šogad –
17.maijā. Ceram sagaidīt gan
jaunas ģimenītes ar esošiem
vai gaidāmiem mazuļiem, kā
arī pārus, kuri kopā nodzīvo
juši daudzus gadus un kuriem
jāsakārto tikai attiecību juri
diskā daļa. PIETEIKŠANĀS
LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI –
LĪDZ 16.APRĪLIM!
Pagājušā gadā otro reizi
Valkas pilsētas svētku ietvaros
notika LIELĀ RATU PARĀ
DE, kuras organizēšanā pie
dalījās arī Dzimtsarakstu no
daļa. Atsaucība bija necerēti
liela un par vairāk nekā 35 bēr
nu vecāku izdomu un fantāzi
ju ratiņu noformēšanā varēja
tikai pabrīnīties! Arī šogad ra
tiņus vērtēsim 3 grupās: lielie
rati, sporta rati un leļļu rati!
Interesantāko ratiņu noformē
tāji saņems balvas, un to no
teikti būs vairāk nekā pērn!
VISI AICINĀTI UZ LIELO
RATU PARĀDI  7.JŪNIJĀ!
Pagājušajā gadā tradicionā

lo novada Zelta kāzu pasāku
mu aizstājām ar Zelta pāru in
dividuālu sveikšanu. Tikām
suminājuši 15 pārus, kas sa
skaņā un mīlestībā kopā no
dzīvojuši 50 gadus.
AICINĀM
ATSAUKTIES
ZELTA
ĢIMENES,
KAM
SKAISTAIS NOTIKUMS GAI
DĀMS ŠAJĀ – 2014.GADĀ!
Aicinām bērnus, draugus, kai
miņus, bijušos kolēģus pieteikt
mums Zelta pārus!

Dzīvesvietas deklarēšana

Atgādinu, ka Dzimtsarak
stu nodaļā var deklarēt dzī
vesvietu un saņemt izziņas
par deklarēto dzīvesvietu.
Pērn Dzimtsarakstu nodaļā
savu dzīvesvietu deklarēja 424
personas. Valkas novadā kopā
2013.gadā dzīvesvietu piedek
larējušas 592 personas, t.s. Val
kā 414, Ērģemes pagastā – 48,
Kārķu pagastā – 22, Valkas pa
gastā – 59, Vijciema pagastā –
32, Zvārtavas pagastā – 17.
41 personai anulēta dekla
rētā dzīvesvieta.
Personām un iestādēm iz
sniegtas 234 izziņas par dekla
rēto dzīvesvietu. v
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2013.gadā paveiktie darbi

Attīstības un plānošanas nodaļas pārskats

2013.gadā Valkas novadā
pašvaldības ieviestajos Eiro
pas Savienības līdzfinansētos
projektos ir veikti darbi kop
summā par 1 110 360 LVL.
ES Kohēzijas fonda līdzfi
nansētais projekts «Ūdens
saimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, II kārta»
2013.g. rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 3700,7 m, kanali
zācijas tīkli 2074,5 m. Tai skai
tā tika izbūvēts ūdensvada at
zars 452 m garumā, kas nodro
šina ūdensapgādi Lauktehni
kas rajonam no Valkas pilsētas
centralizētā ūdensapgādes sis
tēmas. Būvdarbi noritēja Blau
maņa, Varoņu, Tālavas, Pum
pura, Tērauda, Līvu, Beverī
nas, Valdemāra ielās un Lauk
tehnikas rajonā.

ES ERAF aktivitātes «At
balsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai» pro
jekta «Ielu rekonstrukcija
Valkas pilsētā uzņēmējdarbī
bas veicināšanai novadā» ie
tvaros 2012.gadā tika rekon
struēta Beverīnas iela posmā
no Rīgas līdz Raiņa ielai un iz
būvēta ietve gar Fr.Roziņa ie
lu, 2013.gadā – Tālavas iela
posmā no Ausekļa līdz varoņu
ielai un Rīgas ielas 22, 24 ie
tve.

ES ERAF līdzfinansētā pro
jekta «Ūdenssaimniecības at
tīstība Valkas novada Ērģemes
pagasta Ērģemes ciemā» ietvaros 2013.gadā tika sagatavo
ti un iesniegti projektu iesnie
gumi, tika izstrādāts tehniskais
projekts, to īstenojot, paredzēts
izbūvēt 2 jaunas kanalizācijas
sūkņu stacijas, renovēt artēzis
ko urbumu «Skola» un veikt
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju.

ES Kohēzijas fonda līdzfi
nansētā projekta «Sadzīves
atkritumu izgāztuves «Celī
ši» rekultivācija Valkas nova
da Vijciema pagastā» ietvaros
paredzēts veikt teritorijas to
pogrāfisko uzmērīšanu, ģeolo
ģisko izpēti, tehniskā projekta
izstrādi un rekultivācijas dar
bu veikšanu.

Igaunijas - Latvijas - Krie
vijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimi
ņattiecību un partnerības in
strumenta ietvaros 2007. –
2013.gadam projekta «Robež
gaisma» ietvaros iegādāta
gaismas un skaņas aparatūra
Valkas kultūras namam, Valkā
noorganizēts X Starptautiskais
amatieru teātru festivāls «Tāl
vils», Valkas mākslas skolas 2
pedagogi un 5 audzēkņi devās
pieredzes apmaiņā uz Gatčinu
ES ERAF līdzfinansētā pro un ar Valkas mākslas skolas
jekta «Ūdenssaimniecības at pieredzi iepazinās Gatčinas
tīstība Valkas novada Kārķu mākslas skolas 7 pedagogi.
ciemā, 2. kārta» ietvaros 2013.
Igaunijas - Latvijas - Krie
gadā tika sagatavoti un ie
vi
j
as pārrobežu sadarbības
sniegti projektu iesniegumi,
prog
rammas Eiropas kaimi
tika izstrādāts tehniskais pro
jekts, to īstenojot, paredzēts ņattiecību un partnerības in
izbūvēt jaunas notekūdeņu at strumenta 2007. – 2013. gadam
tīrīšanas iekārtas, rekonstruēt projekta «Attālo teritoriju at
esošo kanalizācijas sūkņu sta tīstība, izmantojot vietējos re
ciju un veikt ūdensapgādes un sursus pārrobežu VIA HAN
kanalizācijas tīklu rekonstruk SEATICA tūrisma maršruta
izstrādē» ietvaros 2012.gadā
ciju.
tika rekonstruēts stāvlaukums

pie Valkas novadpētniecības
muzeja, 2013.gadā uzsākts
darbs pie Via Hanseatica tū
risma maršruta tūrisma ceļve
ža, mājas lapas, mobilās apli
kācijas u.c. veicināšanas pasā
kumu realizācija, kā arī orga
nizētas apmācības tūrisma pa-
kalpojumu sniedzējiem.
Igaunijas - Latvijas - Krie
vijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimi
ņattiecību un partnerības in
strumenta 2007. – 2013. gadam
projekta «Be good at sport»,
ELRII – 227 ietvaros ir iegādā
tas jaunas formas Valkas volej
bola, futbola un florbola skolē
nu sporta komandām, kā arī
uzlabots komandu aprīkojums.
Valkas ģimnāzijas sporta zālei
ir iegādāta florbola laukuma
sertificēta apmale un vārti, pie
halles volejbola laukumos uz
stādīti laukuma tīklu stabi, ie
gādātas florbola nūjas, futbola
un volejbola bumbas.
Igaunijas - Latvijas prog
rammas projekta «Valkas
Mākslas skolas kā kopīga
pārrobežu
kultūrizglītības
centra attīstība» ietvaros Val
kas mākslas skolā 26 audzēkņi
uzsākuši apmācību igauņu va
lodā, kā arī darbu uzsāka 3 pe
dagogi, 1 skolas sekretāre un
viens direktora vietnieks mā
cību darbā ar igauņu valodas
zināšanām. Iegādātas mēbe
les, metodiskie materiāli, kok
tēlniecības instrumenti un 1
dators Mākslas skolas vajadzī
bām.
Igaunijas Latvijas pārobe
žu sadarbības programmas
projekta «Valkas - Valgas
dzelzceļa stacijas renovācija»
Nr. EU43031 ietvaros ir uzstā
dīts informatīvais stends pie
autoostas, kopējās projekta iz
maksas 2420 LVL

ELFLA Lauku attīstības
programmas pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicinā
šana vietējo attīstības stratē
ģiju īstenošanas teritorijā»
projektu ietvaros ir izbūvēts
hokeja laukums un labiekārtota
peldvieta Ērģemes pagastā,
ierīkoti āra vingrošanas lau
kumi Valkas pagasta Sēļos un
Lugažos, Vijciema tautas na
mā uzstādīts skatuves aprīko
jums un apgaismojums, kā arī
iegādāti mūzikas instrumenti
un apskaņošanas iekārtas un
Mierkalna tautas namā uzstā
dīta skaņas un gaismas apara
tūra.

Sorosa fonda – Latvija
(SFL) iniciatīvas «Pārmaiņu
iespēja skolām» 2.kārta «Sko
la kā kopienas attīstības re
surss» projekta «Mācāmies,
strādājam un dzīvojam kopā»
ietvaros 2013.gadā Ērģemes,
Kārķu, Ozolu un Vijciema pa
matskolās notikušas praktis
kās apmācības «Latviskās dzī
vesziņas» rokdarbos, kokap
strādē, floristikā, kulinārijā,
mākslā un datorzinībās, noti
kuši četri tematiskie pasākumi
«Gadskārtas», četras piere
dzes apmaiņas «Radošās vasa
ras nodarbības», kā arī iegādā
ti dažādi pamatlīdzekļi (šuj
mašīnas, kokapstrādes iekār
tas, virtuves tehnika, fotoapa
rāti u.t.t.).
Projekta «Krāsaini sporta
laukumi Vijciema un Zvārta
vas pagasta pamatskolās» ie
tvaros atjaunoti sporta lauku
mi pie Vijciema un Ozolu pa
matskolām. Projekta «Vecāku
un bērnu skoliņas» ietvaros
pilnveidota Ērģemes pamat
skolas pirmsskolas bērnu gru
piņa, organizējot nodarbības
un iegādājoties mēbeles, smil
šu terapijas inventāru, attīsto

Teritorijas plānošanas daļas pārskats

Apstiprināta Valkas novada Ilg
tspējīgas attīstības stratēģija 2013. –
2037.gadam. Valkas novada attīstības
programma 2010. – 2016.gadam (ar
2013.gada grozījumiem) tiks apstipri
nāta 2014.gada sākumā.
Zemes ierīcība: 2013.gadā kopumā
sagatavoti 10 darba uzdevumi zemes
gabalu sadalīšanas un zemes ierīcības
projektu izstrādes vajadzībām.
2013.gadā sagatavoti nepieciešamie
dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti
32 pašvaldībai piederoši   nekustamie
īpašumi.

valsts meži» un novada pašvaldības
savstarpējo komunikāciju, kā arī izvēr
tētu un novērstu meža dzīvnieku noda
rītos postījumus lauksaimniecības kul
tūru platībās Valkas novada teritorijā,
2012.gada 28.jūnijā Valkas novada do
me pieņēma lēmumu izveidot Medību
koordinācijas komisiju. 2012.gada 26.jū
lijā dome apstiprināja Medību koordi
nācijas komisijas nolikumu un 2013.ga
da 24.maijā Medību koordinācijas ko
misija ievēlēja valdi. Lauksaimniecības
zemju īpašnieki un zemnieki var griez
ties pie Medību koordinācijas komisijas
locekļiem gadījumos, ja viņiem piede
rošos lauksaimniecības kultūru sējumus
un stādījumus posta meža dzīvnieki, un
medību tiesību lietotājs neveic pasāku
mus postījumu un to seku ierobežoša
nai vai likvidēšanai.

Turpinās pašvaldības nekustamo īpa
šumu atsavināšanas process. 2013.gadā
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavi
nāšanas reģistrā kopumā ir reģistrēti 41
atsavināšanas ierosinājumi, no tiem
2013.gadā iesniegti 10 jauni iesniegumi.
Veikts darbs nekustamā īpašuma no
Veikta Valkas pilsētās teritorijā esošo dokļu administrācijā: pavisam Valkas
garāžu lietotāju un tiesisko valdītāju novada nekustamā īpašuma nodokļa
datu inventarizācija.
uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits
Lai veicinātu mednieku, zemnieku, ir 12929, no tās zemei – 7667, ēkām –
valsts meža dienesta, VAS «Latvijas 5257.

Aprēķinātais nekustamā īpašuma
nodoklis 2013.gadā sastāda 271 301
LVL.
Nekustamā
īpašuma veids

Aprēķināts, Ls par
2013.gadu

Samaksāts, Ls par
2013.gadu (kārtējie
maksājumi)

Samaksāti parādi Ls
(par iepriekšējiem
periodiem)

Zeme
ēkas, mājoklis

185 114,49
59 628,63

193 823,93
77 477,07

23 542,92
12 121,31

Par 2013.gadu samaksāts nekustamā
īpašuma nodoklis – 280 407,35 LVL.
Kopējais parāds Valkas novadā uz
2014.gada sākumu sastāda 76 228,96
LVL (108 677,50 EUR).
2013.gadā kopumā izsūtīti 269
brīdinājumi par nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas samaksu un 78 brīdinājumi par
parādu piedziņas uzsākšanu. Tiesu
izpildītājam – parādu piedziņai nodoti
28 nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki.
Sagatavoti saistošie noteikumi par
nodokļa piemērošanu 2014. gadam. v

šas rotaļlietas un bērnu grāma
tas.
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta atklātā konkursa
«Siltumnīcefekta gāzu emisi
ju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismo
juma infrastruktūrā» 2.kārtā
projektā «Publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktū
ras rekonstrukcija Valkas no
vadā» Valkas pilsētā un Ērģe
mes pagastā uzstādītas 112
energoefektīvas LED lampas.
(Projekta kopējās izmaksas
119 981,34 LVL, t.sk., KPFI fi
nansējums 81 718,94 LVL.).
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta atklātā konkursa
«Kompleksi risinājumi siltum
nīcefekta gāzu emisiju sama
zināšanai» projekta «Kom
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā
šanai J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā» ietvaros tiks īstenoti
kompleksus energoefektivitā
tes pasākumus J.Cimzes Val
kas Mūzikas skolas ēkā.
Vidzemes kultūras prog
ramma 2013 projekta «Bērnu
un jauniešu brīvā laika pava
dīšana, iepazīstot latviešu
tradicionālās kultūras manto
jumu» ietvaros 2013.gadā ie
gādāti tautas mūzikas instru
menti un 2014.gadā Valkā tiks
organizētas ikgadējo tautas
dziesmu dziedāšanas sacensī
bu «Lakstīgala» 2014.gada
Vidzemes reģiona posms par
godu J.Cimzes 200.jubilejas
gadam.
Plašāka informācija par pro
jektiem pieejama Valkas nova
da domes mājas lapas www.
valka.lv sadaļā pašvaldība/
projekti. v

Valkas novada
Būvvaldes veikums

B

ūvvalde pienākumus
vienlaikus veic divos nova
dos. Kontrolējamā teritorijā:
• Izsniegtas būvdarbu atļau
jas 69, tai skaitā : Valkas no
vadā – 48 objektiem, Strenču
novadā – 21 objektam.
• Ekspluatācijā pieņemtas
būves 48, tai skaitā: Valkas
novadā – 36, Strenču novadā
– 12.
• Izsniegti plānošanas un
arhitektūras uzdevumi – 63,
tai skaitā: 39 būvēm Valkas
novadā, 24 būvēm Strenču
novadā.
• Akceptēti tehniskie pro
jekti: 44 objektiem Valkas
novadā, 20 objektiem Stren
ču novadā.
• Veiktas 53 objektu pārbau
des un sastādīti atzinumi 53,
tai skaitā: Valkas novadā – 35,
Strenču novadā – 18. v
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Kultūras iestāžu darba pārskats

arī   ar iestudētām programmām   lās kultūras un folkloras vākšanas
N
ovada kultūras iestādes – piedalījās reģiona, valsts un starp ekspedīcija, kurā piedalījās novada
tautas nami, kultūras nams radoši  
veidoja un piedāvāja  iedzīvotājiem
dažādus kultūras pasākumus. Kat
rā kultūras iestādē darbojās ama
tiermākslas kolektīvi, kuru darbību
ar telpām, inventāru un vadītāju,
speciālistu un koncertmeistaru dar
ba samaksu budžeta ietvaros no
drošina pašvaldība.
Novadā darbojās 46 amatiermākslas un brīvā laika pavadīšanas ko
lektīvi, kas aktīvi darbojās pagasta,
novada kultūrvides veidošanā, kā

tautiskos pasākumos.
Visi amatiermākslas kolektīvi,
kas gatavojās lielajiem Dziesmu un
Deju svētkiem ar lielu pacilātību iz
baudīja svētku nedēļu Rīgā.
Dziesmu un deju svētku svētku
ilgtspējas nodrošināšanai notika
svētku kustības dalībnieku – deju
kolektīvu, koru, amatierteātru, vo
kālo un folkloras ansambļu skates.
Novada dzīvē nozīmīgs noti
kums vasarā – LU Humanitāro zi
nātņu fakultātes rīkotā tradicionā

jaunieši, novada svētki «Sešas pie
turas novada dzīvē» Kārķu pagas
tā, Vijciema tautas nama atjaunoša
na un Valkas un Gulbenes novadu
amatiermākslas kolektīvu tikšanās
kopējā koncertuzvedumā «Dzies
musvētki Silmačos» Valmierā. No
tikuši vairāki profesionālās mūzi
kas koncerti Valkā un Kārķos ar
VKKF atbalstu.
Patīkamu pārsteigumu šajā gadā
sagādāja Valkas novada literātu ap
vienība, izdodot kopkrājumu «Ri

Valkas novadpētniecības muzejā

Valkas novadpētniecības muzeja
darbs 2013.gadā tika plānots atbilstoši Vi
dēja termiņa muzeja Darbības stratēģijā
2010. – 2014.gadam izvirzītajiem mērķiem
un uzdevumiem un pieejamajiem resur
siem.
Muzeja krājumā uz 2013.gada 31.de
cembri glabājas 46 268 vienības. Pārskata
gadā muzeja krājums palielinājies par 539
vienībām.
Veikta visu jauniegūto muzeālo priekš
metu uzskaite un signēšana, kā arī uzrak
stītas jauniegūto krājuma materiālu uz
skaites kartītes un iekļautas tematiskās
uzskaites kartotēkā.
Ar LR Kultūras ministrijas finansiālu at
balstu pārskata periodā restaurēts 51 krā
juma priekšmets – mākslinieces Mildas Bī
rītes gleznas. Sastādīta 51 restaurācijas pa
se.
Nacionālajā muzeju krājuma Kopkata
logā pārskata periodā ievadīti informācijas
dati par 478 muzeja priekšmetiem, digita
lizēti 550 priekšmeti.
Atskaites periodā izmantotas 2263 mu
zeja krājuma vienības. No tām muzeja eks
pozīcijās un izstādēs eksponētas – 1281,
deponētas – 84, izmantotas pētnieciskam
un izglītojošam darbam – 731, digitālo at
tēlu izgatavošanai – 550 krājuma vienības.

Ekspozīcijas un izstādes

Muzeja pamatekspozīcijas papildināša
nai ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansi
ālu atbalstu sagatavota digitāla program
ma «Vidzemes draudzes skolu skolotāju
semināra audzēkņu kultūrizglītojošā dar
bība».
Pārskata periodā muzejā atklātas un
eksponētas 8 izstādes. Ārpus muzeja eks
ponētas 5 izstādes (13 vietās), kuras saga
tavotas izmantojot muzeja krājumu. To vi
dū īpaši jāatzīmē LTF 25.gadadienai veltītā
izstāde «Par neatkarīgu, demokrātisku
valsti», kas izveidota ar LR Kultūras mi
nistrijas finansiālu atbalstu un eksponēta 8
vietās Valkas novadā.

Izglītojošais darbs

Muzejs aktīvi iekļāvās Starptautiskās
Muzeju nakts pasākumu organizēšanā,
piedāvājot apmeklētājiem 11 dažādas ra
došās darbnīcas un konkursus.
Skolēniem muzejs piedāvājis 7 muzejpe
dagoģiskās programmas, tās novadītas 24
reizes.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansi
ālu atbalstu pārskata gadā (decembrī) sa
gatavota jauna muzejpedagoģiskā prog
ramma «Kur sākas valsts», kas apmeklētā
jiem tiks piedāvāta 2014.gadā.
2013.gadā muzejā norisinājās 11 tema
tiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam
Pētniecības darbs
dažādas mērķauditoriju grupas; 2 pasāku
Sagatavotas 16 publikācijas par novada mus muzeja speciālisti noorganizējuši ār
vēsturi.
pus muzeja.
Sagatavots un ar LR Kultūras ministrijas fi
LR Kultūras ministrijas piešķirtais fi
nansiālu atbalstu izdots LTF 25 gadu jubilejas nansējums ļāvis muzejam iegādāties 8 sa
speciālizlaidums «Ziemeļlatvijas atmoda».
liekamos izstāžu stendus. v

tums». Grāmatā ir publicēti ne tikai
apvienības biedru darbi – apvienī
ba tikās ar novada cilvēkiem, kuri
raksta un arī šo autoru darbi ir pub
licēti grāmatā. Īpaša sadaļa grāma
tā veltīta autoriem, ar kuriem lepo
jas Valkas novads.
Kultūras iestāžu speciālisti pro
fesionālās zināšanas pilnveidoja Vidzemes plānošanas reģiona, LNKC
organizētajos kursos, kā arī ama
tierteātru režisori un interesenti
Valkā ieguva sertifikātus kursos
«Dramaturģijas pamati un lugu
analīze». v

Valkas pilsētas kultūras namā

Valkas pilsētas kultūras
namā 2013.gadā darbojās 12

pieaugušo un trīs bērnu ko
lektīvi. Tie ar savu sniegumu
priecējuši ne vien valcēniešus,
bet uzstājušies arī Valkas no
vada tautas namos un citur
Latvijā. Mēroti arī tālāki ceļi.
XXV Vispārējos latviešu
Dziesmu un XV deju svētkos
Rīgā piedalījās aptuveni 150
dalībnieku no sešiem Valkas
pilsētas kultūras nama ama
tiermākslas kolektīviem: seni
oru koris «Zelta rudens» (diri
ģente Tatjana Tīruma), deju
kopa «Aija» (vadītāja Liesma
Ērgle), folkloras deju kopa
«Sudmaliņas» (vadītāja Skaid
ra Smeltere), folkloras ansam
blis / dziesmu draugu kopa
«Nāburgi» (vadītāja Mārīte
Meļķe), Valkas novada sievie
šu koris (vadītāja Liene Skru
ode) un TLMS «Saulīte» (va
dītāja Inese Pētersone).
Par nozīmīgākajiem kultū
ras nama rīkotajiem pasāku
miem 2013.gadā var nosaukt
Valkas -  Valgas pilsētu svēt
kus, kuros pirmo reizi notika
Lielā roka nakts, bet otro reizi
– Lielā ratu pastaiga, Valsts
Akadēmiskā kura koncertu
un Latvijas Nacionālās Ope
ras mākslinieku koncertu.
Amatiermākslas kolektīvu se

zonas noslēguma uzvedums
«Papardes ziedu meklējot» jū
nijā bija kā kolektīvu skaista
atskaite par sezonā padarīto.
No 8. līdz 12.jūlijam, Igaunijas
– Latvijas – Krievijas pārrobe
žu sadarbības projekta «Robežgaisma» ietvaros, Valkā
norisinājās 10.Starptautiskais
teātru festivāls «Tālvils 2013».
Rudens pusē nozīmīgs pasā
kums bija Ausekļa ielas svētki
«Pa Ausekļa ielu – līdzi raga
niņām».
Jau otro gadu Valkas pilsē
tas kultūras namam noris
veiksmīga sadarbība ar bied
rību «Valkas dāmu klubu».
Dāmas aicina uz ikmēneša
tikšanos, sadziedāšanos un
sarunu pasākumu «Tējas va
kari svecīšu gaismā…»  2013.
gadā ir izdziedātas gan kāzu,
gan Ziemassvētku dziesmas,
tējas vakaros ir atvērts dzej
nieces Aijas Ābenas dzejas
krājums «Tavai dvēselei», bet
maijā tajā viesojās lietuviešu
jaunie dzejnieki.
Turpinot pagājušajā gadā
aizsākto akciju «Kad Valkā
ienāk ceriņi», no februāra līdz
maijam notika akcija – svētki
«Zaļi zeltainā dzintara lāse»,
kuras laikā ikviens bija aici
nāts ziedot naudu kalna prie
dīšu stādu iegādei.. v

Aizvadītais gads Valkas novada bibliotēkās

Novada bibliotēkas, organizējot
publiskus pasākumus un izliekot

grāmatu izstādes, aktīvi iesaistījušās
dažādu svarīgu sabiedrisko notiku
mu, kā arī rakstnieku un dzejnieku
darbu popularizēšanā. Kā lielākie
pasākumi jāmin 12.Grāmatu svētki
martā, Dzejas pieturas novada sko
lās, Lietuvas jauno autoru dzejas la
sījumi Valkā un Valgā, Tautas frontes
dibināšanas 25 gadu jubilejas atcerei
iekārtotā izstāde «Es piedzimu pirms
25 gadiem», somu bērnu literatūras
popularizēšanas izstāde «Muminu
ģimene no Somijas».
Bibliotēku krājuma galvenais pa
pildināšanas avots – pašvaldības fi
nansējums.
Kopumā jaunu grāmatu iegādei
un periodikas pasūtīšanai no nova
da līdzekļiem   2013.gadā izlietoti
Ls 10 500. Krājums papildināts arī  

ar vairākiem VKKF finansētiem Latvijas publiskajās bibliotēkās» ie votāju atbalstu nodeva 5808 kg ma
projektiem.
tvaros.  
kulatūras, pretī saņemot 29 kg fabri
Lasīšanas veicināšanas projektā
Akcijā «Zaļā bibliotēka» ar iedzī kā ražotā biroja papīra. v
«Bērnu žūrija» no novada iesaistījās
4 publiskās un 2 skolu bibliotēkas.
Kopumā krājumi papildināti ar 98
jaunām bērnu grāmatām.
Kultūras projekta «Latviešu oriģi
nālliteratūra un autori bibliotēkās»
ietvaros novada bibliotēkas saņēma
73 vērtīgus latviešu oriģinālliteratū
ras izdevumus.
Gada nogalē Kultūras ministrija
sabiedrības integrācijas politikas īs
tenošanas nolūkos publiskajām bib
liotēkām piešķīra papildus līdzek
ļus, kuru ietvaros Latvijas Nacionālā
bibliotēka katram novadam iegādā
jās vērtīgu grāmatu kolekciju, kura
sastāv no 19 nozaru literatūras izde
vumiem, kā arī krājums papildināts
ar grāmatām projekta «Latvijas kul
Rakstniece Andra Manfelde (no kreisās), atdzejotāja Zane Brūvere un dzejniece
tūras kanona vērtību popularizēšana Inga Gaile dzejas pieturu noslēgumā.
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Sociālā dienesta pārskats

Sociālais darbs

S

adarbībā ar NVO un zie
dotāju atbalstu, kā arī dažādu
projektu ietvaros tika noorga
nizēti pasākumi bērniem Zie
massvētkos, vasaras nometne
bērniem ar īpašām vajadzī
bām, ekskursijas un teātra ap
meklējumi.
Sociālais dienests pieteicās
dalībai biedrības «Ascendum»
bērnu kultūras projektā «Garā
pupa». Projekta ietvaros 32
Valkas novada bērni brauca
uz Rīgu, lai apmeklētu Latvi
jas Nacionālo operu, Rīgas
Biržu, iepazītu Vecrīgas ievē
rojamākās vietas, kā arī ap
meklētu Latvijas Leļļu teātra
izrādi.
Decembrī notika divas ekskursijas uz Rīgu pagastu trūcī
go ģimeņu bērniem. Ekskursi
jas organizēja Sociālā dienesta
sadarbības partneri Biedrība
«Atbalsts Valkai» projekta
«Valkas novada attālo teritori
ju bērnu un jauniešu sociālās
atstumtības mazināšanai» ie
tvaros. Katrā ekskursijā pieda
lījās 30 bērni. Bērni no 10 līdz
12 gadiem apmeklēja kinote
ātri, noskatījās filmu, kā arī
apskatīja Rīgas Zooloģiskā

dārza iemītniekus. Bērni vecu
mā no 7 līdz 9 gadiem apmek
lēja Leļļu teātra izrādi un Rī
gas Zooloģisko dārzu.
Sociālais dienests ar nodibi
nājuma «Fonds Mammām un
Tētiem» starpniecību saņēma
15 grāmatiņas «Alfabēta un ci
paru skaitāmpantiņi», kuras
izdalīja novada sākumskolām
un pirmskolas izglītības iestā
dēm, kā arī ar SIA «Roche Lat
vija» un A Fonds (Austrumu
slimnīcas atbalsta fonds) at
balstu saņēma un nodeva tā
lāk topošajām un jaunajām
māmiņām 160 bezmaksas buk
letu / grāmatu «Gribu būt mā
miņa».
Ar Sociālā dienesta atbalstu
Valkas novadā sāka darboties
Anonīmo Alkoholiķu (AA)
grupa. Pašlaik grupas vadītājs
darbu ir pārtraucis, bet jebku
rā laikā darbs var tikt atjau
nots, ja cilvēkiem būs intere
se.
Sociālais dienests, kā sadar
bības partneris piedalījās ESF
projekta «Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu
resursu centrs» realizācijā.
Projekta darbības laiks bija 19
mēneši no 01.04.2012. līdz

31.10.2013. Projekta ietvaros
tika izveidotas 3 atbalsta gru
pas un 1 darbnīca nodarbinā
tības iemaņu saglabāšanai. So
ciālie darbinieki turpina pro
jekta ietvaros iesākto darbu.
Sadarbībā ar Biedrību «At
balsts cilvēkiem ar īpašām va
jadzībām» Sociālais dienests
noorganizēja iespēju saņemt
Somijas sniegto humāno palī
dzību novada iedzīvotājiem.

Sociālā palīdzība

• 1258 personām ir piešķirts
trūcīgas personas (ģimenes)
statuss.
• Sociālajiem pabalstiem izlie
toti 205 697 LVL. Pabalstus sa
ņēmušas 531 ģimene (1505
personas), tajā skaitā 472 bērni
un 318 pensijas vecuma perso
nas un invalīdi:
535 personas – pabalstu ga
rantētā minimālā ienākuma lī
meņa nodrošināšanai (GMI) –
91 932 LVL,
502 personas – pabalstu dzī
voklim (mājoklim) – 62 216
LVL,
276 personas – pabalstu ēdinā
šanai izglītības iestādēs –
26 016 LVL,
226 personas – pabalstu vese
lības aprūpei – 6499 LVL.

• 8 audžuģimenē ievietota
jiem bērniem ir apmaksāta
ēdināšana izglītības iestādē.
Audžuvecāki ir saņēmuši ik
mēneša pabalstu bērna uztu
rēšanai 100 LVL mēnesī par
katru bērnu, kopā izlietoti
9600 LVL.
• 14 bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas
ir nodrošinātas sociālās garan
tijas. Izlietoti 5923 LVL.
• Latvenergo dāvātās elektrī
bas norēķinu kartes 53,70 LVL
vērtībā izdalītas 156 ģime
nēm.
• Sadarbībā ar Valkas nova
da bāriņtiesu tika izstrādāti,
un ar domes sēdes lēmumu
apstiprināti saistošie notei
kumi Nr.46 «Par aizgādņa
pabalstu».
• Tika izstrādāts lēmuma pro
jekts saistošajiem noteiku
miem «Par materiālo atbalstu
«Par materiālo atbalstu Valkas
novada ģimenēm ar bērniem»,
kuru izskata 2014.gada janvā
ra domes sēdē.
• Neizvērtējot personas (ģi
menes) materiālo stāvokli tika
piešķirts materiāls atbalsts
jaundzimušo bērnu vecākiem

– 100 LVL par katru bērnu, iz
lietoti 7300 LVL.

Sociālie pakalpojumi

• Pašvaldība
nodrošinājusi
ilgstošu sociālo aprūpi un so
ciālo rehabilitāciju Sociālās
aprūpes namā 44 personām.
Šim mērķim izlietoti 205 433
LVL.
• Pašvaldība ir arī pirkusi so
ciālos pakalpojumus no citas
pašvaldības, kā arī no privāt
personas par 19 648 LVL – pa
kalpojumu saņēmušas 12 pen
sijas vecuma personas un per
sonas ar invaliditāti.
• Aprūpe mājās ir nodrošinā
ta 38 pensijas vecuma perso
nām un invalīdiem.
• Katru mēnesi «Zupas virtu
ves» pakalpojumus izmanto
10 – 15 personas.
• Nakts patversmes pakalpo
jumus ir saņēmuši 12 perso
nas, izlietoti 8418 LVL.
Valsts apmaksāto sociālo re
habilitāciju saņēma 1 cilvēks,
rindā ir 14 cilvēki. Profesionā
lo rehabilitāciju saņēma 3 cil
vēki. Valsts nodrošinātos pa
kalpojumus sociālās aprūpes
centrā saņēma 4 cilvēki.. v

Valkas novada bāriņtiesas veikuma apkopojums

Atbilstoši bāriņtiesas
kompetencei, 2013.gadā izska
tīti:
• 162 juridisko un fizisko per
sonu iesniegumi;
• nosūtīta korespondence 606
juridiskām un fiziskām perso
nām;
• saņemtas 406 atbildes vēs
tules uz bāriņtiesas iniciatīvas
dokumentiem;
• pieņemti 48 lēmumi no tiem
1 vienpersoniskais lēmums;
• 5 personām sniegti prasības
pieteikumi tiesā par aizgādī
bas tiesību atņemšanu. 2 per
sonām atņemtas aizgādības
tiesības;

P

• 5 bērnu vecākiem atjauno
tas pārtrauktās aizgādības tie
sības, t.sk. 4 mātēm un 2 tē
viem;
• vajadzības gadījumā pārstā
vētas bērnu intereses rajona
tiesās un sniegti atzinumi tie
sai.
2013.gadā bāriņtiesas pār
raudzībā bija 137 lietas:
•	 5 lietas par aprūpes tiesību
atņemšanu vecākiem;
19 lietas par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem;
• 7 lietas par bērnu ievietoša
nu audžuģimenē;
• 18 aizbildnības lietas;
• 4 lietas par bērnu ievietoša
nu ilgstošas sociālās aprūpes

institūcijā;
• 14 lietas par bērnu mantas
pārvaldību;
• 22 aizgādnības lietas;
• 13 lietas par ģimenes valsts
pabalsta saņēmēja maiņu;
• 13 lietas par vecāku aprūpē
esoša bērna nodošanu citas
personas aprūpē;
• 10 lietas pēc tiesas pieprasī
juma pieņemtie lēmumi;
• 2 lietas par aizgādņa pienā
kuma pildīšanu atstātajam
mantojumam vai mantojuma
pārvaldīšanu;
• 10 lietas bērnu interešu aiz
stāvībai tiesās, valsts un paš
valdību iestādēs;
2013.gadā Valkas novadā bija

34 bez vecāku gādības palikuši
bērni, kuru aprūpi un audzinā
šanu vecāku vietā nodrošināja
ārpusģimenes aprūpē.
Pārskata gadā bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumus par ār
pusģimenes aprūpes nodroši
nāšanu 2 bērniem.
Regulāri informēts Sociālais
dienests par ģimenēm, kurām
nepieciešama palīdzība bērnu
aprūpē un ģimenisko attiecību
veidošanā ar bērniem. Pārska
ta gadā bāriņtiesa informējusi
Sociālo dienestu par 15 ģime
nēm, kurās atrodas 19 bērni
un kurās netiek pietiekami no
drošināta bērna attīstība un
audzināšana.

Valkas novada Pašvaldības policijas pārskats

ašvaldības policijas darbību
raksturojošie rādītāji:
• Pašvaldības policijā reģistrēti 43 fi
zisku personu iesniegumi;
• Pašvaldības policija izbrauca uz
284 izsaukumiem;
• Sniegts atbalsts pašvaldības uzņe
mumiem, iestādēm un struktūrvienī
bām 63 reizes;
• Sastādīti 115 dienesta ziņojumi,
pieņemti 52 paskaidrojumi, veiktas 12
alkohola ietekmes pārbaudes (konsta
tēts reibums), sastādīti 32 akti;
• Pašvaldības policija izglītības iestā
dēs ar bērniem pārrunāja drošības jau
tājumus – 2 stundas;
• Pašvaldības policijas nogādāja
Valsts policijā atskurbšanai 22 perso
nas;
• Pašvaldības policija nogādāja dzī
vesvietā 7 personas, kuras atradās
stiprā alkohola reibumā;
• Pašvaldības policijas darbinieki
aizturēja 2 meklēšanā izsludinātas per
sonas, kuras nodotas Valsts policijai;
• Pašvaldības policija nodrošināja sa
biedrisko kārtību 25 masu pasākumos;

• Fiziskām personām izteikti 211
mutvārdu aizrādījumi par sīkiem sa
biedriskās kārtības pārkāpumiem.
Pašvaldības policija sastādījusi 279
administratīvā pārkāpuma protoko
lus, no kuriem:
• par Valkas novada domes saistošo no
teikumu neievērošanu 178 protokoli;
• par atrašanos publiskā vietā ar atvēr
tu alkoholisko dzērienu iepakojumu –
109;
• par privātīpašuma nesakopšanu –
13;
par sadzīves atkritumu dedzināšanu
– 2, spļaušanu – 1;
• par sēdēšanu uz atpūtas soliņu at
zveltnēm u. c. tam neparedzētām vie
tām – 33;
• par trokšņošanu, kas traucē apkārtē
jiem – 8;
• par mājdzīvnieku īpašnieku pienā
kumu nepildīšanu – 1;
• par dabisko vajadzību kārtošanu ār
pus tam paredzētām vietām – 10;
• par brauktuves piesārņošanu ar izbi
rām no  transportlīdzekļa kravām – 1.
Par LAPK paredzētiem pārkāpu
miem 101 protokols:

• par nepilngadīgu personu atrašanos
alkoholisko dzērienu ietekmē – 8;
• par nepilngadīgu personu smēķēša
nu – 3;
• par dzīvnieku turēšanas, labturības
noteikumu pārkāpšanu – 30;
• par sējumu nobradāšanu, stādījumu
bojāšanu – 1;
• par vides piesārņošanu un piegružo
šanu – 3;
• par Latvijas valsts karoga nepacelša
nu noteiktās dienās un gadījumos –
42;
• par alkoholisko dzērienu vai tabakas
izstrādājumu nodošanu nepilngadīgo
rīcībā – 2;
• par nepilngadīgā iesaistīšanu alko
holisko dzērinienu lietošanā – 1;
• par tirdzniecības noteikumu pārkāp
šanu – 3;
• par taksometra nereģistrēšanu – 1;
• par zālienu izbradāšanu – 1;
• par invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas pasākumu neveikša
nu – 6.
Par apstāšanās un stāvēšanas notei
kumu pārkāpšanu sastādīti 5 protoko
li – paziņojumi. v

Bāriņtiesas locekļi apseko
juši un pārbaudījuši aizbildnī
bā, aizgādnībā, ārpusģimenes
aprūpes iestādēs, audžuģime
nē esošo personu sadzīves ap
stākļus, piedalījušies 48 lietu
izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs,
kā arī apmeklējuši ģimenes,
par kurām saņemta informāci
ja, ka tajās netiek veltīta nepie
ciešamā uzmanība bērnu ap
rūpei.
Valkas novada bāriņtiesa
atbilstoši Bāriņtiesu likumam,
Valkas novada pagastos veic
arī apliecinājumus un citus ša
jā likumā noteiktos uzdevu
mus. 2013. gadā bāriņtiesa ir
veikusi 190 šādas darbības. v

Jauniešu domes
veikums
• Apmācības Anglijā un Latvijā;
• Aktivitātes Valkas novada sociālajā
namā;
• Brīvprātīgie XI Lielajā Labdarības
Robežtirgū;
• Dalība Grila festivālā Valgā – pār
stāvēta Valkas pilsēta;
• Organizētas aktivitātes Muzeja
naktī;
• Puķu pušķu taisīšana Dziesmu
svētku dalībniekiem;
• Ekspedīcija pa Valku – tūrisma ob
jektu meklēšana;
• Tūrisma objektu sakopšanas tal
kas;
• Jauniešu domes dalība Eurocamp
nometnē Vācijā;
• Organizētas aktivitātes Ausekļa ie
las svētkos;
• Pasākumi par godu Tautas Frontes
25 gadu jubilejai;
• Patriotiskais mēnesis Jauniešu bi
rojā – dažādas aktivitātes visu no
vembri;
• Noorganizēta labdarības akcija bēr
niem «Piedzīvo brīnumu!». v
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2013.gadāpaveiktiedarbi
Siltumapgādes nodaļas pārskats
Katlu mājas

Veiktaapkuressistēmas,katlie
kārtudrošībaspārbaude.Veiktasap

ielas 38 un 39a dzīvojamām mājām
zem Varoņu ielas braucamās daļas
ar kopējo garumu 36 metri un dn
139;
– siltumtrases posms no Varoņu ie
las38dzīvojamāmmājasievadalīdz
pazemes akai ar kopējo garumu 30
metriundn60;
–siltumtrasesposmsnoDomesBul
vāraielas1dzīvojamāmmājasieva
dalīdzkatlamājasievadamarkopē
jogarumu24metriundn60.

kures katlu hidrauliskās pārbaudes
pirmsapkuressezonasuzsākšanas.
Veikti apkures katlu un apkures
sistēmas noslēgarmatūras profilak
tiskieremonti,
bojātasnoslēgarmatūrasnomaiņa,
siltumenerģijas uzskaites skaitītāju,
manometru,termometrupārbaude
verifikācija, veikta dūmvadu un
dūmkanālu tīrīšana, kurināmā uz Novērstas 6 siltumtrašu avārijas:
Varoņukvartālasiltumtrase–3avā
krājumuveidošana
rijas,DomesBulvārasiltumtrase–2
Rūjienas ielas 5 katla māja
avārijas,Zvaigžņuielas1siltumtra
Sakarā ar siltumtrašu savienoša se–1avārija,atremontēta1ielauzta
nustarpRūjienaskvartāluunpilsē siltumtrasesaka.
tascentru,veiktakopējāssiltumtra
ses piebarošanas sistēmas pārbūve,
Siltummezgli
papildus esošai sistēmai pieslēgta 6
ISMprofilaktiskieremonti–apko
m³ūdenstvertneariekšējoapsildi. pes,bojātoiekārtu,noslēgarmatūras
ORIONšķeldaskatlamveiktspri nomaiņa,veikta4siltummaiņuska
mārāgaisapadevesventilatorakapi lošana.
tālaisremonts.
Noņemtiuzpārbaudiunuzstādīti
pēc
pārbaudes verificēti siltumskai
Varoņu ielas 39 katla māja
tī
t
ā
j
i:dzī
vojamāsmājas–14gab.,ju
Uzstādīti divi jauni siltummezgli
ri
d
is
k
ās
un pašvaldības ēkas – 22
siltumenerģijasuzskaiteiunapkures
nodrošināšanairūpnieciskāsražoša gab., uzstādīti jauni siltumskaitītāji
–2gab..
nasrajonam.
Tika sniegta tehniska palīdzība
Izbūvētsjaunspiebraucamaispie
sil
t
umapgādesnodaļainepiederoša
vedceļš un uzstādīti jauni iebrauca
jāskat
lumājās:
mievārtikatlamājasnodrošināšanai
–
ap
k
u
res sistēmas, apkures katla
arkurināmo.
apkope–remontsValkasstadionā;
Siltumtrases
– apkures sistēmas, apkures katla
Veiktaveco,bojātosiltumtrašupos apkope–remontsValkaspagastaSē
mu nomaiņa uz jauniem rūpnieciski ļos;
izolētiem Logstor Ror firmas cauruļ – apkures sistēmas, apkures katla
vadiembezkanālaieguldījumā:
apkope – remonts Valkas pagasta
– siltumtrases posms starp Varoņu Lugažos.v

2013.gads Valkas ģimnāzijā
Teksts: Valkas ģimnāzijas direktores
vietniece ārpusstundu jomāAndrigaLozda
Foto: VitālijaVoliņa

2

013.gads Valkas ģimnāzijai ir 10
gadujubilejasgads,jo2003.gadāVal
kas pilsētas izglītības sistēmā notika
reorganizācija, līdz ar to būtiskas iz
maiņas skolu sistēmā Valkas pilsētā,
kadValkas1.vidusskolakļuvaparVal
kasģimnāziju.
Patssvarīgākaisirmācībudarbsun
tā rezultāti, 9. un 12.klases eksāmeni.
Skolēnu izvēles ceļš pēc 12.klases ab
solvēšanas ir ļoti būtisks kā pašiem
skolas beidzējiem, viņu ģimenēm, tā
arīskolotājiem.Vienmērirpriekspar
skolēnuiestāšanosspēcīgāsaugstsko
lās,fakultātēs,parviņuvēlmiaugtun

pilnveidoties.
Ikgaduskolānotieklielākiunma
zāki pasākumi, sarīkojumi, skola pie
dzīvo būtiskākus un mazāk būtiskus
notikumus.
Aizvadītajā gadā 2.reizi tika pa
sniegta Gada balva Kastanis vairākās
nominācijās: Gada skolotājs – Guntra
Gaidlazda,Gadaskolēns–ElīzaSku
tāne,Gadasportists–SimonaMamat
kulova, Gada aktīvists – Vilmārs Ve
singi,Savējais–RitvarsLeitens.
Decembrī Valkas ģimnāzijas biolo
ģijas skolotāja Vitālija Voliņa ieguva
ļotibūtiskobalvu«Latvijaslepnums».
Patiessunneviltotsprieksparizcilību
novisasskolassaimes!Esampārlieci
nāti, ka šī balva ir panākums skolai,
pilsētaiunnovadam.v

Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas pārskats

ļa malām mazdārziņu rajonā «Celt
P
apildusikdienasdarbiem–pil nieks»u.c.Visāpilsētāpavasarīveik
sētas teritorijas sakopšanai, ielu un
ceļuuzturēšanai,kapsētu,bērnuro
taļulaukuma,skeitparka,pilsētasie
luapgaismojumaapsaimniekošanai,
dzīvnieku patversmes darbības no
drošināšanai, sabiedriskās tualetes,
Sēlijasielasslūžuapkalpošanai,dū
ņukompostēšanaslaukumaapsaim
niekošanai, tehnikas pakalpoju
miem,nodaļaveikusivairākuscitus
labiekārtošanasdarbus.
Lugažulaukumāizveidotajauna
dekoratīvo krūmu dobe, kur aug
kalnu priedes un stefanandras. Pa
vasarītalkaslaikāFr.Roziņaielāie
stādītašķeltlapuārabērzu«Crispa»
aleja.Beverīnasielā3uzstādītsjauns
puķu statīvs. Raiņa un Tirgus ielu
krustojumā izrakts vecais dzīvžogs
un nozāģēti bojātie koki, iestādīti
jaunidekoratīviekrūmi.
Zāģētisausie,bojātieunbīstamie
koki Cimzes kapos, Brāļu kapos –
priedes, Ebreju kapos – bērzs, pie
Mūzikasskolas–kļava,liepa,ozols,
Rīgasielā35–ozols,Rīgasielā54–
ozols,Mežaielā–papeles,Blauma
ņa ielā – bērzi, Lugažu laukumā –
bērzs,pietirgus–trīsošlapukļavas
u.c. Izkopts pamežs aiz Valkas pa
matskolas. Izzāģēti krūmi gar dī
ķiemAusekļaielā,Jaunāielā,garce

Nākamajānumurā

taliepuvainaguformēšana.
Ieliktas divas jaunas caurtekas
BlaumaņaPumpuraielukrustoju
mā, kā arī atjaunots grāvis. Labota
unskalotacaurtekaRīgasPurvaie
lukrustojumā.
Tika remontētas vai nomainītas
ieluapgaismojumakabeļlīnijasTāla
vas,Ausekļa, Stendera, Puškina, Fr.
Roziņa,Rūjienas6uncitāsielās.No
mainīti vecie dzelzsbetona balsti
Parkaielā,Tālavasielāunnojauna
uzstādīti ielu apgaismojuma balsti
Stenderaielā2,Rūjienasielā6,Tāla
vasielāunpieģimnāzijas.Demontē
tasvecāssadalesunuzstādītasjaun
assadalesStenderaielā2,Rīgasun
Vienībasgatveskrustojumā,Ausek
ļa un Fr.Roziņa ielu krustojumā un
pieģimnāzijas.
Iegādājāmies ekskavatoru JCB
4CX4WS (izlaiduma gads 2004.).
Papildus ekskavatoram iegādāts
grāvju rokamais kauss. Iegādāta
vieglākravasautomašīnaVWTrans
porter(izlaidumagads2006.).Iegā
dātijaunirotājumiZiemassvētkueg
leiLugažulaukumāunielulaternu
noformējumiem. Nopirkti 20 jauni
sālssmiltskonteineri,divasjaunas
pārvietojamāstualetes.v

Turpinājums pārskatam par
paveikto 2013.gadā:
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
PĀRSKATI

Pasākumi mācību iestādēs
Ērģemes pamatskolā

Valkas ģimnāzija

•6.februārī–Daiļrunātājukonkurss • 11.februārī – Augstskolu diena
«Zvirbulis».
(dažādasaugstskolasarsavupiedā
• No 10. līdz 14.februārim – Pro vājumu).
jektunedēļa.
• 12.februārī –Ēnudiena.
•12.februārī–Ēnudiena.
• 21.februārī plkst.18.00 Žetonva
•14.februārī–Mīlestībasdiena.
kars.
• 26.februārī – Ģimnāzijas pado
Kārķu pamatskolā
me.
•12.februārī–Ēnudiena.
•19.februārī – Skatuves runas
Valkas novada
konkurss.
BJC «Mice»
• 1.februārī – Valkas novada maz
Ozolu pamatskolā
• No 3.februāra līdz 7.februārim pulku vadītāji un mazpulku pār
1.klašuskolēnuZiemasbrīvdienas. stāvji piedalās Latvijas mazpulku
• 14.februārī Masku balle – kar gadakonferencēRīgā.
• 3.februārī plkst. 16.15 –BJC«Mi
nevāls.
ce»1.–4.kla
šuteātrapulciņšaicina
• 28.februārī – Ziemas sporta spē
pirms
s
ko
l
as
izglītības iestāžu bēr
les.
nusuncitusinteresentusuzA.Dzī
Valkas pamatskolā
leslugas«Iesimmājās!»izrādi.
•5.februārī Skolaspadomessanāk • 10. – 14.februāris–Valentīnadie
sme.
nasnedēļaJauniešubirojā.
•No 10.februāra līdz 14.februārim • 12.februārī plkst. 12.00 – Valkas
matemātikas–fiz ikasITnedēļa.
pilsētas kultūras nama lielajā zālē
• Februārī projektu dienas. Tēma notiksvēsturiskāVidzemesnovada
«Valkai430».
tautas dziesmu dziedāšanas sacen
• 14.februārī Valentīndienas pasā sība«Lakstīgala».
kums«Bezmīlestībasnedzīvojiet!». • 22.februārī plkst. 11.00 – Valkas
•19.februārīsākaspasākumucikls pilsētas kultūras nama lielajā zālē
«LasiarZvaigzni».
notikssarīkojumudejusvētki«Zie
• 20.februārī Sporta diena kopā ar meļvalsis2014».
vecākiem.
• 26.februārī plkst. 14.00 – skatu
•No 25. februāra līdz 28.februārim ves runas un literāro uzvedumu
krievuvalodasnedēļa.
konkurss.v
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1991.gada janvāra barikāžu
laika atceres pasākums
Teksts: SintijaPodniece
Foto: ZiedonisPētersons

A

tmodas un cerību laika sā
kums. Tā pirms 23 gadiem dēvēja
barikādesundēvējoprojām.Kalen
dārā20.janvārisirLatvijasbarikāžu
aizstāvjuatceresdiena.
DaudzāsvietāsLatvijāiedegāsat
miņu ugunskuri. Arī pie mums –
Valkas pamatskolā 5. – 9.kl. skolēni
pulcējāsskolaspagalmā,kurtikaie
kurtsugunskurs.
Barikāžuatmiņuugunskuradzirk

stelēm traucoties debesīs, skanēja
dzeja, notikumu hronika un dzies
mas.
Savos barikāžu laika pārdzīvoju
mos un atmiņās dalījās Laimonis
DreimanisunAivarsAndersons.
Skolēniem, kuri nav piedzīvojuši
barikādes, šis pasākums daļēji ļāva
izprast notikumus un kaut mazliet
iejustiestajoslaikos.
Paldies, Skolas pašpārvaldei un
jaunsardzes puišiem, kas vadīja un
organizējabarikāžuatcerespasāku
mu!v

Janvāra dienasvidus spelgonī barikāžu atmiņu ugunskurs gan sildīja, gan lika
skolēnim pārdomāt notikumus, kuri risinājās krietnu laiku pirms viņu dzimšanas,
bet šo notikumu sekas – tā it mūsu šodiena.
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Savam eņģelim debesīs tici!
Ceri veiksmi no dzīves reiz gūt!
Visu dzīvo uz pasaules mīli
Tik, cik dziļi sirds saprot un jūt!
(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Aivaru Vaļģi 15.02., Maigu Kārkliņu 18.02.,
Ritu Podnieci 21.02., Modri Cīruli 24.02., Ta
māru Putniņu 25.02., Normundu Gredzenu
26.02. Mārīti Miķelsoni 28.02.

Kārķu pagastā

Veltu Rozi 07.02., Valentīnu Sproģi 11.02.,
Aivaru Ābeli 15.02., Kārli Vīlisteru 25.02.,
Aināru Grūbi 26.02.

Valkas pagastā

Ventu Armandu Kraukli 03.02., Sergeju Zaha
rovu  05.02., Almu Sīmani 08.02., Mārīti Orle
ani 10.02., Juri Karlauski 12.02., Imantu Dro
šu 12.02., Tamāru Melderi 15.02., Ēvaldu Plat
nieku 17.02., Oskaru Jermacānu 22.02., Dainu
Doršu 23.02., Ludmilu Beliševu 27.02., Valen
tinu Vitus 28.02., Nadeždu Šalaginu 29.02.

Vijciema pagastā

Selgu Fiļipovu 03.02., Jāni Jērcēnu 06.02., Vi
ju Nikeli 12.02.,Visvaldi Mikitanovu 14.02.,
Jāni Lāci 25.02.

Zvārtavas pagastā

Edvīnu Kauliņu 05.02., Aigaru Kauliņu 22.02.,
Raitu Skaidrīti Zobenu 28.02.

Valkas pilsētā

Igoru Ševčenko 02.02., Jāni Kozlovski 02.02.,
Vasiliju Gubenko 05.02., Jolantu Pihelgasi
06.02., Mirdzu Briedi 06.02., Svetlanu Kaba
ļinsku 07.02., Allu Korkinu 07.02., Petru Avi
nu 08.02., Ņinu Visocku 08.02., Rotu Dzērvi
08.02., Astru Avotu 08.02., Valentīnu Beļiku
08.02., Valentinu Dmitrijevu 10.02., Aleksan
dru Čuikovu 10.02., Aivu Laviņu 11.02., Ana
toliju Kovaļčuku 11.02., Niinu Drozdovu
12.02., Grietu Stilbiņu 12.02., Raimondu Indu
su 13.02., Valdi Dulbergu 14.02., Ņinu Veicu
14.02., Valentinu Meļakovu 14.02., Daci Zālīti
15.02., Lidiju Nagli 17.02., Guntu Ūdri 18.02.,
Larisu Ielīti 18.02., Aigaru Balkāju 19.02., Zig
rīdu Tautieti 19.02., Mihailu Vorobjovu 20.02.,
Kārli Sīmani 20.02., Vasiliju Čuiko 20.02., Lī
viju Ūdri 21.02., Anitu Bundzi 21.02., Henrihu
Ņeznanovski 23.02., Edīti Auziņu 24.02., Jo
lantu Visocku 24.02., Līgu Grinduli 26.02.,
Magdalenu Kalniņu 26.02., Annu Makevitu
27.02., Zoju Matjuškinu 27.02., Rudīti Mašinu
28.02., Dzintru Pelčeri 29.02.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.
Sveicam arī visus pārējos jubilārus!)

Valkā 309.kabinetā tiks
izrādīta Ghetto Games filma
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Jo tāpēc jau es piedzimu,
Lai būtu viens no daudziem.
Bet, lai starp daudziem nezustu,
Es gribu būt par gaismu.!
(M.Svīķe)

Laikā no 2013.gada 15.decembra līdz
2014. gada 24.janvārim Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta 7 bērnu dzimšana: 2 meitenītes Sofija un Marianna, un 6 zēni - Ralfs, Mārcis,
Mihails, Maksims, Kristaps un Edvards Jānis.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Mūžība elpo pie vaiga.
Manās pēdās plauks mīlestība
Kas ziedēs un neiznīks…
(K.Apškrūma)

Aizvadīti mūžībā
(Laikā no 15.12.2013. līdz 24.01.2014. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta miršana)
Anna Cera	 	
(dz. 1930.)
Žoržs Ciciruks		
(dz. 1941.)
Genadijs Dmitrijevs (dz. 1953.)
Dzintra Janele		
(dz. 1951.)
Emīls Jesse		
(dz. 1931.)
Valdis Jirgensons
(dz. 1943.)
Vera Kaska		
(dz. 1930.)
Valdis Kučers		
(dz. 1957.)
Vladimirs Kustovs
(dz. 1949.)
Aelita Kūsikmā		
(dz. 1967.)
Vija Lauberte		
(dz. 1924.)
Ēvalds Lezdiņš		
(dz. 1928.)
Francis Lotvins		
(dz. 1947.)
Viktors Ļevšenkovs
(dz. 1932.)
Marks Meldris		
(dz. 1968.)
Dzintra Pelčere		
(dz. 1951.)
Rita Pulle		
(dz. 1925.)
Sofija Spriņģe		
(dz. 1922.)
Aina Viļķina		
(dz. 1933.)
Elmārs Vīnups		
(dz. 1934.)
Vija Židava		
(dz. 1929.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

Es tagad aizeju,
Bet ne jau projām.
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
(M.Zviedre)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dzintras Janeles
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Līvānu māju iedzīvotāji Kārķos

INFORMĀCIJA DZĪVOKĻU
ĪRNIEKIEM VALKAS PILSĒTĀ

Sestdien, 22.februārī pl.16.00 Valkā, Rū
jienas ielā 3e, radošajā telpā 309.kabinets
un teju 100 Latvijas novadu kultūras namos
un kinoteātros vienlaicīgi tiks demonstrēta
Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kus
tības Ghetto Games 2013.gada dokumentā
lā filma «Tas ir tikai sākums». To piedāvā
Ghetto Family sadarbībā ar biedrību «Ki
nopunkts».

Ghetto Games piecu gadu laikā kļuvusi
par nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, gadā
rīkojot aptuveni 70 pasākumus, dažādās
sportiskās aktivitātēs, iesaistot ap 50000 dalībnieku un sekotāju. Savukārt, 2014.gadā
Ghetto Family uzsāka jauniešu programmas
– Ghetto Alianses izveidi, kuras ietvaros tiks
organizētas vairāk kā 200 apmācību un spor
ta aktivitātes visā valstī.
Ghetto Games mērķis ir palīdzēt jaunieši
em pilnveidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā
vidē sportot un lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā
darbā.
Ieejas ziedojums – 5 centi.
Ghetto Games filmas «Tas ir tikai sākums»
treileris: http://youtu.be/9cYyvWNlBAk
Vairāk informācijai: www.ghettofamily.
com;  www.draugiem.lv/ghettofamily

Ghetto Games līderis Raimonds Elbakjans
atklāj: «Šī dokumentālā filma būs ne tikai par
2013.gada sezonas aizvadītajiem notiku
miem. Šis ir stāsts par to, ka katram no mums
ik rītu ir dotas divas izvēles iespējas: celties,
sasniegt savus mērķus un padarīt pasauli la
bāku vai noslinkot un gulēt tālāk. Ghetto Ga
mes kustība ir par kaislību, par motivāciju
augt un attīstīties. Dzīvot ar saukli «Dzīvo
dzīvu dzīvi!», nevis tikai eksistēt alkatīgu cil
P.S. Ghetto Games filmas seanss notiks arī
vēku radītā sistēmā. Šis stāsts ir par cilvē 7.martā Valkas ģimnāzijā pasākuma «Vin
kiem, kuri dod priekšroku sportiskam dzīves gro vesels!» ietvaros. v
veidam un sevis pilnveidošanai, nevis tikai
ballītēm un nakts uzdzīvei.»

Pamatojoties uz likuma «Par nekustamā īpašu
ma nodokli» 2.panta 8.daļu, no 2014.gada 1.janvā
ra nekustamā īpašuma nodokli par īrēto dzīvokli
un piekritīgo zemi uz kuras atrodas dzīvojamā
māja, iekasēs SIA «Valkas Namsaimnieks». Nekus
tamā īpašuma nodoklis tiks iekļauts īres maksā. (Šī
maksāšanas kārtība neattiecas uz zemesgrāmatā
reģistrētiem dzīvokļiem)
Nekustamā īpašuma nodokļa parādus par ie
priekšējiem periodiem (ja īrniekam tādi ir) piedzīs
Valkas novada dome.
Valkas novada domes
nekustamā īpašuma nodokļu administratore
Daira Zalužinska, tālr. 64707479.

2014.gada 30.janvārī plkst. 23.39 pēc Austrumu
kalendāra sāksies Koka Zirga gads. Koka
vīrišķā enerģija nozīmē varu, spēku, gribu un
spēju kļūt par varena koka stumbru. Austrumu
zemēs šo gadu asociē ar pavasari un saullēktu –
atdzimšanu un uzplaukumu. Taču tas būs gads,
kurā būs arī krietni jāstrādā.

Valkas novada afišu stabs
Valkas novada
literārā apvienība

Valkas novadā

• 20.februārī plkst. 17.30 Valkas
pilsētas kultūras namā notiks ot
rais literāro darbu lasījums «Dze
jas, atdzejas un ...», kurā piedalīsies
Valkas novada literārās apvienības
biedre – tulkotāja un atdzejotāja Za
ne Brūvere - Kvēpa. Visi laipni aici
nāti un mīļi gaidīti!

ārī plkst. 11.00 Valkas - Valgas indi
viduālais čempionāts šahā Valkas
novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolā.
• 23.februārī Valkas atklātais volej
bola turnīra «2V2» 4.kārta Valkas
ģimnāzijas sporta hallē.
• 23.februārī plkst. 9.00 Zolītes čem
pionāts Kārķu tautas namā.
• 28.februārī plkst. 19.00 Zolītes
mačs Turnas tautas namā.
• 1.martā plkst. 11.00 Gunāra Prie
dīša atceres turnīrs šahā Valkas no
vada Bērnu – jaunatnes sporta sko
lā.
• 1.martā plkst. 18.00. Galda spēļu
čempionāta 6.posms Turnas tautas
namā.

Radošajā telpā
«309.kabinets»

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 1.februārī plkst. 15.00 Valkas pil
sētas kultūras nama lielajā zālē –
pensionāru kluba «Zelta rudens»
Gada balle. Ieeja – EUR 1,50.
• 9.februārī plkst. 17.00 Valkas pil
sētas kultūras nama lielajā zālē – li
terāri muzikāls koncerts «Vēja zie
di», kas veltīts Imanta Ziedoņa 80.
jubilejai. Piedalās maestro Raimonds
Pauls, Madara Botmane un Juris Jo
pe. Biļešu iepriekšpārdošana – no
28.janvāra Valkas pilsētas kultūras
namā pie dežuranta katru darba
dienu no plkst.9.00 – 19.00.   Biļešu
cena: EUR 5,69; 7,11; 8,54; 9,96 ( Ls 4;
5; 6 un 7).
• 11.februārī no plkst. 19.00 līdz
21.00 Valkas pilsētas kultūras nama
mazajā zālē – folkloras deju kopa
«Sudmaliņas» ielūdz uz Meteņdie
nas vakarēšanu. Ieeja – brīva.
• 12.februārī plkst. 12.00 Valkas pil
sētas kultūras nama lielajā zālē –
vēsturiskā Vidzemes novada tautas
dziesmu dziedāšanas sacensība
«Lakstīgala» (skolu jaunatnei).
• 14.februārī plkst. 20.00 Valkas pil
sētas kultūras nama pagrabstāvā –
Valentīna Youtube diskotēka. Ieeja
– 1,42 eiro.
• 15.februārī plkst. 17.00. Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē –
Labdarības koncerts. Ieeja – ziedo
jums nelaimes gadījumā smagi cie
tušā Kārļa Hvaleja ārstēšanās izde
vumu segšanai.
• 21.februārī plkst.18.00 Valkas pil
sētas kultūras nama lielajā zālē –
Valkas ģimnāzijas Žetonu vakars.
• 22.februārī plkst. 11.00 Valkas pil
sētas kultūras nama lielajā zālē sarī
kojumu deju svētki «Ziemeļvalsis
2014».
• Valkas pilsētas kultūras nama 1.
un 2.stāva foajē – gleznotājas Maijas
Brašmanes personālizstāde «Gais
mas spēles».

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• 22.februārī plkst.16.00 – Latvijā
lielākās ielu sporta un kultūras kus
tības Ghetto Games 2013.gada do
kumentālā filma «Tas ir tikai sā
kums» demonstrācija (ieejas ziedo
jums – 5 centi), vakarā no plkst.
21.00 – elektroniskās mūzikas pasā
kums (KODEK, Metodijus K, u.c. –
ieejas maksas EUR  3).

• No 1. līdz 28.februārim – izstā
de «Lielā lasīšana»: LTV šovā vēr
tētās, balsotās grāmatas.
• No 1. līdz 28.februārim – izstā
de «Grieķija mūsu acīm».
• No 1. līdz 15.februārim – izstā
de «Kā rasas lāsi mīlestību
sniedz...»: aforismi un dzeja par
Ērģemes pagastā
mīlestību.
• No 3. līdz 14.februārim – izstā • 31.janvārī plkst. 19.00 Turnas tau
de ««Dzīve lomām nepalīdz»: ak tas namā zolītes čempionāts.
• 14.februārī plkst.19.00 zolītes
tierim Ģirtam Ķesterim – 50».
čempionāts.
Bibliotēkas Bērnu
• 22.februārī plkst.19.00 koncerts
literatūras nodaļā
«Dziesmu karuselis» kopā ar drau
• No 1. līdz 15.februārim – izstāde giem no Kārķiem, Zvārtavas un Val
«Laimes zeme»: Margaritai Stārastei kas pagasta, pēc tam balle kopā ar
– 100 un literāras aktivitātes «Sa grupu «Zeļļi».
meklē tekstā M.Stārastes grāmatu • 28.februārī plkst.19.00 zolītes
nosaukumus!»
čempionāts.
• No 4. līdz 7.februārim – «Burtu
meitiņas ceļojums Margaritas Stā
Vijciema pagastā
rastes grāmatu pasaulē»: pasaku rīti
bibliotēkā kopā ar bērnudārza «Pa • 14. februārī plkst.19.00 tautas na
saciņa» audzēkņiem.
mā groziņvakars esošo un potenci
• No 10. līdz 15.februārim – izstāde ālo koristu ģimenēm «Sirds pasaka
«Vismīļākie vārdi īpašā dienā».
priekšā».
• No 17. līdz 28.februārim – izstāde • 20.februārī plkst. 9.30 tautas na
«ne tikai divas Lotiņas...»: 23.febru mā karnevāls pirmsskolas vecuma
ārī dzimis Ērihs Kestners (1899. – bērniem.
1974.).
• 22.februārī plkst. 22.00 karnevāls
(masku parāde, apbalvošana).

Kārķu pagastā
• 31.janvārī plkst. 16.00 – koktēlnie
ka Aivara Magones darbu izstādes
«Zirga gada ieskaņai» atklāšana.
• 8.februārī plkst. 11.00 – galda spē
ļu turnīrs.
• 9.februārī. plkst. 9.00 – zolītes
čempionāts.
• 15.februārī plkst. 19.00 – atpūtas
vakars kopā ar tautas nama paš
darbniekiem, viesiem un grupu
«Bruģis» (pieteikties iepriekš pie
tautas nama vadītājas Daces – tālr.
26365892).
• 22.februārī plkst. 11.00 – Ziemas
prieki Lustiņdruvā.
• 23.februārī plkst. 9.00 – zolītes
čempionāts.

Saieta namā
«Lugažu muiža»
• 7.februārī plkst. 17.00 radošās
darbnīcas bērniem par godu Sveču
mēnesim (sveču liešana, svečturu iz
gatavošana, svecīšu krāsošana),
plkst. 19.00 dziesminieka Kārļa Kazāka koncerts.
• 22.februārī plkst. 18.00 Eksotisko
dejus studijas «Haidar» koncerts par
godu Vīriešu dienai sadarbībā ar
«Naukšēnu vīns» Ieeja: skolēniem,
pensionāriem EUR 0,71 (Ls 0,50),
pieaugušajiem: EUR 1,42 ( Ls 1,00).
• Februārī bibliotēkā Valkas Māk
slas skolas audzēkņu izstāde «Šā ga
da talismans – zirgs», Denisa Cupri
jānoviča portretu izstāde «Holivu
da», Margaritas Stārastes daiļdarbu
izstāde «Margaritai Stārastei – 100».

Zvārtavas pagastā
• 6.februārī Zvārtavas pagasta bibli
otēkā Sveču diena sveču   izgatavo
šanas darbnīca.
• 15.februārī plkst. 19.00 Mierkalna
tautas namā Mīlestības dienai veltīts
pasākums «No sirds uz sirdi».
• 28.februārī plkst. 19.00 Mierkalna
tautas namā Grundzāles amatierte
ātra «Cik jaudas» izrāde «Pacelt va
bolīti» (A.Niedzviedzis).v

Sporta pasākumi

• 8.februārī plkst. 11.00 Valkas pil
sētas kultūras nama pagrabstāvā –
Paula Keresa starptautiskās sacensī
bas šahā.
• 9.februārī plkst. 9.00 Zolītes čem
pionāts Kārķu tautas namā.
• 9.februārī plkst. 10.00 Zolītes tur
nīrs Zvārtavas tautas namā.
• 11.februārī Tautas bumba un ne
tradicionālās stafetes skolēniem
Kārķu sporta namā.
• 14.februārī plkst. 19.00 Zolītes
mačs Turnas tautas namā.
• 15.februārī plkst. 10.00 Ērģemes
pagasta ziemas sporta diena.
• 22.februārī plkst. 11.00, 22.febru

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

Labdarības pasākums
«Palīdzēsim Kārlim!»

15. februārī plkst. 17:00 visi, kuri vēlas palīdzēt, ļoti
gaidīti Valkas kultūras namā uz Labdarības koncertu
«Palīdzēsim Kārlim!».

Kārlis ir 20 gadīgs jaunietis, LLU students, kurš Vecgada vakarā,
vēloties tuviniekiem sagādāt prieku, nekvalitatīvas petardes dēļ gu
va smagus savainojumus. Labdarības koncertā piedalīsies kluba
«Zelta rudens» senioru teātra kolektīvs ar izrādi «Tās dullās Paulīnes
dēļ!», folkloras deju kopa «Sudmaliņas», Lugažu Dāmu deju grupa
u.c. Visi ieņēmumi tiks ziedoti Kārļa sejas atjaunošanai un rehabilitā
cijai. Ieeja par ziedojumiem.
Sestdien, 8.februārī plkst.17.00 Valgas kultūras centrā uz
koncertu «Slāvu dvēsele dzied un dejo» aicina studija «Joy». Pie
dalīsies vokālais ansamblis «Samsaara» no Valgas un horeogrāfis
kais ansamblis «Skobaročka» no Krievijas. Ieeja uz koncertu – 3
eiro.
Pēc koncerta – plkst.18.30 notiks meistarklase «Mācīsimies dejot
krievu un latviešu tautas dejas!» .Latviešu tautas dejas mācīs Val
kas pilsētas kultūras nama folkloras deju kopa «Sudmaliņas».

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
Tirāža: 4300 eks.
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA

Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes
Kārķu pagasta sabiedrisko
sabiedrisko attiecību speciāliste
attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 26444002
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv
e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgrafika: Mākslinieku un amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643, e-pasts: info@amatnieciba.lv

