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ā ierasts,
gada pirmajā avīzes
numurā atskatāmies
uz padarītajiem darbiem aizvadītajā
gadā. Pērn to bijis ļoti daudz – gan
pagastos, gan pilsētā. Tāpēc da ļu no
sagatavotajiem pārskatiem varēsiet
lasīt nā kamajā numurā. Februāra
avīzē – arī Vijciema un Valkas pagastu pārskati.
Nākamajā mēnesī aicinu apmeklēt starptautisko jauniešu mūzikas
un deju konkursu «Bordertown
beat», kas notiks 2015.gada 7.februārī Valgā un 8.februārī Valkā. Ar
profesionā liem un augst vērtīgiem
priekšnesumiem uzstāsies jauni un
daudzsološi solisti. Svētdienas
fināls būs krāšņs koncerts, kurā
pieda līsies arī žūrija, tajā uzstāsies
arī pasā kuma īpašais viesis, konkursa žūrijas locek lis, mūziķis –
Ingus Ulmanis.
Februāra sā kums būs muzikāls
– īkšķi būs jātur arī par mūsu novadniecēm – Aneti Irkli un Sabīni
Metus, kuras LTV 1.kanā lā 8.februārī konkursa «Supernova 2015» uzstāsies ar skatuves vārdu Euphony
un izpildīs Andra Kiviča dziesmu
«Home». Finālā duetā ar Mārtiņu
Ruski piedalīsies arī mūsu novadniece Ginta Krievkalna.
Mums katram ir ar ko lepoties –
katrs no novada padarītajiem darbiem nebūtu iespējams bez tā iedzīvotāju nesavtīga darba, entuziasma
un mīlestības. Lai mums visiem
izdodas!

Zane Brūvere

Vents Ar mands Krauk lis
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aut gan pašvaldībā budžetu pieņem katram
gadam atsevišķi, ir ļoti
svarīgi, lai cilvēki pat nemanītu,
ka ir sācies jauns gads. Protams,
Jaunais gads jāsagaida ar jaukām
svinībām, bet, domei ir svarīgi, lai
viss turpinātu ritēt savu gaitu. Iedzīvotājiem jāzina, ka iesāktie
darbi turpinās, lai nav lieki jānervozē, ka, jauno gadu uzsākot,
pēkšņi kaut kas mainīsies uz slikto pusi vai notiks pilnīgi savādāk.
Tādā ziņā 2015.gads noteikti
būs 2014.gadā daudzu iesākto
darbu turpinājums. Mēs turpināsim investēt izglītības jomā – gan
in frastruktūras ziņā, gan atbalstot skolu iniciatīvas, kas attiecas
tieši uz mācību darba uzlabošanu. Turpināsim ieguldīt sporta,
kultūras, sociālajā un komunālajā
sfērā.
Mēs pašlaik ļoti aktīvi strādājam un nākamgad vēl aktīvāk
strādāsim, lai maksimāli ātri iegūtu pirmos Eiropas Savienības
fonda līdzekļus, un lai tie tiešām
būtiski uzlabotu iedzīvotāju un
uzņēmēju dzīves kvalitāti – paveiktos darbus iepriekšējā gadā
projektu jomā redzēsiet Attīstības
un plānošanas nodaļas pārskatā.
Runājot par Valku – darāmo
darbu sarakstā ir Valkas, Valgas
centra pārveides projekts, Pedeles upes tālāka tīrīšana, dabas
takas izveide līdz pat Zāģezeram,
Varžupītes tīrīšana, tās krastu, kā
arī Meža ielas sakārtošana, ēku

siltināšanas projekti. Strādāsim
daudz pie uzņēmējdarbības atbalsta un jaunu ražotņu izveides un
darba vietu radīšanas. Tā kā darāmā būs ļoti daudz. Šogad būs vēl
daudz vairāk interesantu notikumu kultūrā, izglītībā un sportā,
par kuriem mēs līdz šim jau esam
daudz in formējuši.
Šajā gadā kaut pavisam nedaudz, tomēr uzlabosies visu domes darbinieku materiālais stāvoklis, jo jaunajā budžetā mēs to
esam izvirzījuši kā galveno prioritāti, jo atalgojumi pašvaldībā tiešām ir neadekvāti zemi. Mēs, protams, vēlētos vēl vairāk, bet tas ir
maksimāli iespējamais. Vislielākie
ieguvēji būs lauku kultūras darbinieki, jo vēsturiski bija izveidojies,
ka tā ir vismazāk novērtētā darbinieku daļa. Ja pagājušajā gadā visvairāk atbalstījām bibliotekārus,
tad šogad tie būs kultūras darbinieki, taču arī visiem pārējiem
darbiniekiem algu pielikums būs
lielāks nekā inﬂācijas procents.
Skaidrs, ka Valkai un Valgai ir
jāturpina darīt viss iespējamais,
lai šī vieta neasociētos ar tālu nostūri, kam ir lielas ekonomiskās
grūtības un kur nav īsti, ko darīt.
Gribētos, lai mūsu novads asociētos ar ārkārtīgi interesantu, pievilcīgu vietu gan dzīvošanai, gan
apmeklējumiem. Tāpat, lai tiem,
kuri ir bijuši ciemos, apmeklējuši
kultūras vai sporta pasākumus
novadā, ir vēlēšanās atgriezties
šeit atkal un atkal. Es uzsveru –

novadā, jo ļoti daudzas ieceres un
darbi ir plānoti tieši pagastos.
Lauku teritoriju attīstība mums ir
vienlīdz svarīga kā pilsētas attīstība, tā arī strādāsim. Par to liecinās
paveiktie darbi, nevis vārdi vai
solījumi. 

6 jau tāju mi pa gas tu pār val žu vadī tājiem: Zvārtava

V

alkas novada pagastu
pār valžu vadītājiem
«Valkas Novada Vēstis» uzdeva 6 jautājumus par
pagājušo gadu:

1. 2014.gada TOP 5;
2. Kādu atzīmi 10 baļļu sistē mā
būtu pelnījis aizvadītais gads,
kāpēc?
3. Kuros notikumos visvairāk
sajutāt iedzīvotāju vie notību,
pat riotismu un mīlestību pret
pagastu?
4. Kurš brīdis jums likās tāds,
kad jutāties pamanīti novada,
valsts mē rogā?
5. Lielākie izaicinājumi 2015. gadam, gatavošanās Latvijas 100gadei.
6. Kāds joks iz pagasta dzīves.
Šajā izdevuma numurā –
Zvērtavas, Ērģemes, Kārķu pagasti.

Raitis Priede

(Zvārta- 2. Seši (gandrīz labi) – Esmu ļoti gandarīts, ka
vas pagasta pārvaldes kopīgiem spēkiem «Tiek- iedzīvotāji no pasākusimies ir mēs uz augšu!» miem dodas prom apvadītājs):

1. Gribētos izcelt tieši
šos notikumus, kuri bija
nozīmīgi gan novada,
gan pagasta dzīvē:
Latvijas un Igaunijas koru dziesmu lielkoncerts
«Cimzes kods», Latvijas
un Igaunijas Nacionālo
operu solistu koncerts
Valkā, Zvārtavas pagasta pašdarbnieku 5.gadu
jubilejas pasākums, Amatierteātru
salidojums
Ventspilī.
Autobusa iegāde, kas
ļoti atvieglo Zvārtavas
pagasta iedzīvotāju dzīvi.

– kā teicis Rainis.

mierināti un pacilāti.

3. Visspilgtāk
atmiņā
palikuši trīs pasākumi:
Latvju danči Ziemas
saulgriežos, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Vasaras
un rudens novada sporta spēles.

5. Lai nesamazinātos pašdarbnieku un sabiedriski aktīvo cilvēku skaits,
bet tas pieaugtu. Viena
no mūsu nākamajām
prioritātēm ir ūdensapgādes nodrošināšana Stepu ciemā.

4. Amatierteātru salidojums Ventspilī. Gribu
teikt lielu paldies pagasta pašdarbniekiem, kuri
nes pagasta vārdu aiz tā
robežām!
Paldies arī pagasta iedzīvotājiem, kuri arvien
vairāk atbalsta pagastā
organizētos pasākumus!

6. Mīkla. Kur atrodas
jautājuma uzdevējs, kurš
man pa telefonu jautā.:
«Kur Jūs esat? Kur mums
jāiet?». (Zvana «kārtējais
pagasta ciemiņš», kurš
stāv pie Zvārtavas pils
Gaujienas pagastā). 

Pagastos:
Zvārtavā
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Zvār tavas pa gas ta pārvaldes pār skats

ierkalna tautas namā iegādātas un uzstādītas divas apkures akumulatoru
tvertnes, lai uzlabotu telpu siltumapgādi.
Mierkalna tautas namā ar panākumiem darbojas dramatiskais kolektīvs, līnijdeju grupa un vokālais ansamblis. Ansambļa dalībnieces dzied
arī Valkas novada sieviešu korī.
Zvārtavas pagasta amatierteāt ris
piedalījās pārnovadu teāt ru festivālā
«Dakters dos» Rugāju novadā, kā arī
novada teātru skatē. Savas teāt ra izrādes pie mums rādījuši Grundzāles,
Vijciema un Rugāju amatierteāt ri.
Sadarbībā ar biedrību «Lauku partnerība Ziemeļgauja» realizēts projekts
«Lat vju danči Ziemas saulgriežos».
Kopā ar biedrību «At rodi laiku
sev» tika realizēts LEADER projekts
«Pašdarbnieki redzami sev un citiem».
Izgatavojām tērpus pašdarbības kolektīviem un iegādājām videokameru.
Biedrība «Atrodi laiku sev» kopā ar
Beverīnas novada biedrību «Iespēju
durvis», Brocēnu ģimeņu biedrību

«Ligzda», Valmieras nodibinājumu
«Fonds – skolai pie ezeriņa», Rugāju novada biedrību «Mēs pasaulē», Vecumnieku novada biedrību «Kurmenes viļņi» ar starptautisko iniciatīvu «Eiropas
iedzīvotāji kopienu labklājībai» fonda
atbalstu realizēja projektu «Mācāmies
mācīties: skolu un biedrību sadarbības
modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās». Projekta realizācijas gaitā notika radošās pasaku darbnīcas, vecāku
atbalsta grupu nodarbības un vecāku
dienas skolā.
Darbu uzsāka Zvārtavas pagasta
sporta organizators.
Kopti un uzturēti pagasta autoceļi.
Ceļu ikdienas uzturēšanu veic Z/S «Kāršupes» un Z/S «Lejasvecumkalni».
Ozolu pamatskolā renovēta ūdenssūk nētavas ēka un uzstādīta atdzelžošanas iekārta. Ūdens kvalitāte tagad atbilst normatīvu prasībām.
Veikts Ozolu pamatskolas mājturības kabineta kosmētiskais remonts,
izgatavotas mēbeles un iegādāts inventārs mācību procesa nodrošināša-

Zvārtavas pagasta lepnums ir gaišie cilvēki, kuri darbojas kultūras jomā
nai.
vadāšanai.
Veikta Aumeistaru kapličas renoPagasta teritorijā iegādāti un uzstādīti
vācija.
pieci aﬁšu stendi.  Teksts: Raitis Priede
Iegādāts autobuss Ozolu pamatskolas skolēnu un pašdarbnieku pār-

Ē r ģe mes pa gas ta pārvaldes pār skats

A

r ERAF ﬁnansējumu veikta
ūdenssaim niecības in frastruktūras attīstība, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Ērģemes ciemā. Būvdarbus veica
SIA «Halle B» un to izmaksas –
544 464,30 EUR bez PVN. Darbi turpināsies pavasarī.
Omuļu bibliotēka pārcēlās uz jaunizbūvētām telpām «Starteros». Darbus
veica SIA «Eirobūve» un izmaksāja
19 253,42 EUR bez PVN.
Uz pagata autoceļa Kārļi – Rikandas tilts izbūvēta caurteka. Darbus
veica SIA «Valkas meliorācija» un to
izmaksa – 1742,29 EUR bez PVN.
Sabiedriskā rakstura ēkā «Arkādijas» tika izremontētas divas telpas.
Vienā no tām tika izvietots pagasta
muzejs, bet uz otru pārcēlās pasta nodaļa. Darbus veica SIA «Eirobūve» un
tie izmaksāja – 3725,70 EUR bez PVN.
Ērģemes pamatskolā veikta garderobes telpu remonts. Darbus veica SIA

«Valkas būvnieks» un to izmaksas –
10 009,19 EUR bez PVN.
Bērnudārza ēkai atjaunota lietus
notekūdeņu sistēma. Darbi izmaksāja
1095 EUR, tos veica SIA «Eirobūve».
Turnas tautas namā veikts kāpņu
telpas remonts. Darbus veica SIA
«Eirobūve» un tie izmaksāja 3111,42
EUR, kā arī SIA «Varikon» izbūvēja
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas
sig nalizācijas sistēmu. Tās izmaksas –
2316,19 EUR.
Skolēnu pārvadāšanai iegādāts jaunāks autobuss. To piegādāja SIA «Arden
Trade» un tā izmaksas – 37 900 EUR.
Pagasta ceļu uzturēšanas un teritorijas sakopšanas vajadzībām iegādāts
uzkarināmais ekskavators - iekrāvējs.
To piegādāja SIA «Ag rot raktors» un
izmaksāja 7871,90 EUR.
Ļoti ievērojamu ieguldījumu Ērģemes pagastam pie pilsdrupu restaurācijas darbiem ir veikusi biedrība
«Ērģemes bruņinieku pils» Liels paldies Omuļu muižas īpašniekam J.Apsīša kungam par ziedotiem ķieģeļiem

Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams var būt gandarīts par paveikto
Ērģemes pilsdrupās
pilsdrupu restaurācijai.
ļu bibliotēkas apkārtnē, Turnas parkā,
Paldies pagasta iedzīvotājiem, kuri Valžezera pludmalē, Ērģemes pilsdruaktīvi piedalījās «Lielajā talkā», paveicot pu un vecās baznīcas teritorijā.  Teksts:
lielu darbu teritorijas sakopšanā – Omu- Jānis Krams

6 jautāju mi pa gas tu pār val žu vadī tājiem: Ērģeme

Jānis Krams (Ērģemes pagasta saistīts tieši ar šīm vēsturiski skaista- 21.decembri, Ērģemes pagasta slidotajām pilsdrupām. Saudzēsim tās, un va, pateicoties pagasta sporta dzīves
pār valdes vadītājs)

1. 2014.gada TOP 5;
1) Pateicoties biedrībai «Ērģemes bruņinieku pils» un Valkas novada domes
atbalstam, lieliem soļiem uz priekšu ir
pavirzījušies Ērģemes pilsdrupu «saglābšanas» darbi. Atminēsimies, ka
Ērģemes vārds vēsturiski ir ļoti cieši

Ērģemes vārds kļūs arvien atpazīstamāks!
2) Ūdenssaim niecības attīstības projekta realizācija Ērģemes ciemā. Ļoti
liels darbs uz attīstību un izaugsmi,
kaut gan šajā gadā atlicis daudz at risināmu darbu – pieslēgumi, teritorijas
sakārtošana un citi. Kopā paveiksim
arī to.
3) Cūku mēris ar savu «centrālo krematoriju» kura tika izveidota Ērģemes
pagasta «Ķaupos» un paņēma visu
kas ņemams, gan no zem nieku saimniecībām, gan no piemājas saim niecībām. Ērģemes pagastā cūkkopības nozare bija labi attīstīta un no zem nieku
skatījuma puses ar cerību uz attīstību
šajā «izdzīvošanas» nozarē. Paldies viņiem par izturību un ar ticību uz attīstību citās labas saim niekošanas nozarēs nākot nē.
4) Budžeta iespējas robežās paveikti
visi iecerētie darbi un iegādātas iecerētās tehnikas iekārtas, kuras paredzētas pagasta infrastruktūras attīstībai.
5) Kaut ziema sevi piesaka tikai ar

organizatoram, pagasta komunālās
daļas darbiniekiem, aktīvākajiem pagasta jauniešiem, slidotava – hokeja
laukums jau varēja sākt pildīt savus
pienākumus gada nogalē (protams,
turpmāk nedaudz ievērojot laika apstākļu kaprīzes).
2. Kādu atzīmi 10 baļļu sistēmā būtu pelnījis aizvadītais gads, kāpēc?
Vien nozīmīgi – pozitīvi. Balles – 7.
Kāpēc? Manuprāt, dzīvē visam un dzīvei pašai vien mēr jāiet tikai uz augšu
un tikai.uz priekšu un lai arī turpmāk
būtu uz ko censties un augt!
3. Kuros notikumos visvairāk sajutāt iedzīvotāju vienotību, patriotismu
un mīlestību pret pagastu?
Smags jautājums! Vēsturiski Ērģemes pagasts ir veidojies no trim atsevišķiem kolhoziem. Patriotismu un
mīlestību pret savu dzimto vietu nevar izstrīpot ar vienu birokrātisku,
kaut arī saprātīgu, lēmumu. Manuprāt, Ērģemes pagasta iedzīvotāji ļoti
aktīvi iesaistās tieši savas apdzīvotās
vietas aktivitātēs. Ērģemes pagastā

Pagastos: Ērģemē

«Lielā talka» tiek rīkota katrā apdzīvotā vietā: Omuļos, Turnā un Ērģemē.
Kaut atsevišķi, mēs jūtamies vienoti.
Tai pašā laikā kultūras, sporta un citās aktivitātēs Ērģemes pagasta iedzīvotāji savu vienotību spēj apliecināt
novada mērogā, parādot ļoti labus rezultātus.
4. Kurš brīdis jums likās tāds, kad jutāties pamanīti novada, valsts mērogā?
Novada mērogā? Grūti pateikt,
kaut gan cenšamies diezgan aktīvi piedalīties dažādos kultūras un sporta
pasākumos ar dažādiem panākumiem. Iespējams, ka neesam vēl pamanīti. Valsts mērogā – piedalījāmies
«Aldara» projektā par hokeja laukuma
iekārtošanu. Sižetā parādīja, kā jāizgatavo saviem spēkiem ne no kā hokeja
vārti. Izmaksas – 00,00 EUR.
5. Turpi nāsim sakārtot vidi, kurā
mēs dzīvojam. Ne jau visiem ir dota
iespēja dzīvot tik skaistā zemē kā
LATVIJA!
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otikuši visi nu jau par tradīciju kļuvušie pasākumi:
galda spēļu turnīrs, zolītes
čempionāts, Pagasta diena, Jāņu ielīgošana, riteņbraukšanas sacensības,
Lāčplēša dienas skrējiens, koka auto
sacensības, Lielajā talkā veikta apkārtnes sakopšana garāžu teritorijā, «Meža dienās» aizsākts jauns tū risma
veids – talku tūrisms. Lustiņdruvas
taka papildināta ar jauniem apskates
objektiem – uzbūvēta Kukaiņu viesnīca un Meža telefons, at jaunotas kāpnes. Labiekārtota Spiģu alas apkārtne
– uzbūvēta lapene, galds, at jaunotas
trepes. Veikti košumkrūmi stādījumi
un koku sauso zaru izzāģēšana Kārķu
pagasta centrā. Izveidoti 2 jauni kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs
un mūsdienu deju grupa. Svinēta Tautas nama jubileja pulcinot aizgājušo
laiku kapelas un grupas, kas spēlējušas kā «savējie». Par iedzīvotāju saziedoto naudu izbūvēts jumts virs tautas
nama ieejas trepēm. Izbūvēts bruģēts
laukums pie aﬁšu stenda.
Organizētas iedzīvotāju sapulces
uzaicinot pašvaldības policiju, ceļu,
ūdensvadu un kanalizācijas tīkla būvniekus, kā arī notikuši 4 semināri
lauksaim niekiem, mežu apsaim niekotājiem un īpašniekiem.
Represēto piemiņas dienā Kārķos
notika tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti, barikāžu atceres dienā – kārķēnieši piedalījās pasākumā kopā ar mākslinieku un projekta grupu, kas veido
vitrāžu Doma baznīcā, veltītu barikāžu laikam. Ērģemes kapos uzstādītas
piemiņas plāksnes Lāčplēša ordeņa
kavalieriem, lāpu gājienā piedalījās arī
kārķēnieši, lai godinātu arī sava pagasta cilvēku varonību un piemiņu.
Lai popularizētu vietējo mājražotāju produkciju, rudenī organizēts «Miķeļdienas tirgus» un pirms Ziemassvētkiem «Dabas bode». Kā arī ieviesta
jauna tradīcija – «Krāmu tirgus».
Lai izzinātu dabu un kultūrvēstures vērtības, Kārķos organizēti pārgājieni «Pa senču pēdām» un «Pārgājiens
un bezdibeņa ezeru».
Rīkots vietējās iniciatīvas konkurss
– «Mājvārdu norāžu konkurss». 2015.gadā plānots vietējās iniciatīvas konkurss – «Es savam pagastam». Kā ierasts, Kārķu pagasts piedalījās konkursā «Sakoptākā dzīves vieta un dar-

ba vieta Valkas novadā 2014».
Sadarbībā ar Vides ﬁlmu studiju
un dabas pēt nieku Māri Olti sagatavoti raidījumi par Kārķu dabas vērtībām.
Realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzﬁnansēts projekts
«Ūdenssaim niecības attīstība Valkas
novada Kārķu ciemā, 2.kārta», kopumā rekonstruējot 949,7 m ūdensapgādes un 728,9 m kanalizācijas tīklu (ieskaitot spiedvadus). Izbūvētas 2 jaunas
kanalizācijas pārsūk nēšanas stacijas
un esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta īstenošanas gaitā radās ﬁnanšu ietaupījums, kas tiks izlietots ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijai gar ceļu Kārķi - Šalderi.
Pabeigta ceļa «Ziemeļu stīga» posma Kārķi – Naukšēni rekonstrukcijas
pirmā sezona. Kārķu pagasta pārvalde aktīvi iesaistījās būvdarbu procesā
risināmos jautājumos – atbērtņu, krautuv ju izveides, nobrauktuv ju sakārtošanas, ozolu alejas sakopšanā u.c. jautājumos.
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji izbraukuši uz 6 ugunsnelaimēm, t.s. 2 no
tām degušas dzīvojamās mājas un līdz
valsts ugunsdzēsību un glābšanas
dienesta ierašanās brīdim spējuši
lokalizēt vai pilnībā likvidēt ugunsgrēkus. 2014.gadā aprīkojums papildināts ar motorsūkni, jaunām šļūtenēm
un veikts garāžas jumta remonts. 2015.
gadā plānots veikt depo torņa remontdarbus nodrošinot ērtu šļūteņu žāvēšanu un konstrukciju drošību.
Veikti ielu apgaismojuma remontdarbi uzstādot jaunus apgaismojuma
ķermeņus.
Pašvaldība veikusi daudzīvokļu
ēku teritorijas sakopšanas darbus, 2
pagalmos uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un kāpņutelpās veikts
elektroinstalāciju remonts, veikts viena dūmvada remots. Izvērtējot dzīvokļa saim niecību, veikti aprēķini un
no 2015.gada 1.marta uzsāks māju apsaimniekošanu. Apsaimniekošanas maksa noteikta 0,11 EUR par m2. Visiem
dzīvokļa īpašniekiem vai tā tiesiskam
valdītājam, kuri vēl to nav izdarījuši
jāierodas Kārķu pagasta pārvaldē un
jānoslēdz apsaim niekošanas līgums.
Veikta ceļa Naglas - Lāčplēši virsmas seguma at jaunošana. Pagasta ceļiem veikti caurteku remontdarbi,

grāvmalu attīrīšana
no krūmiem un to izpļaušana.
Pašvaldības vajadzībām dažādu pasākumu rīkošanai iegādāts nekustamais īpašums «Tirgotava».
Nodrošināta bāze
vasaras volejbola nomet nei. Papildus izbūvēti divi pludmales
volejbola laukumi, aprīkojot tos ar inventāru un in formācijas /
rezultātu apkopošanas stendu. 2015.g.
plānots turpināt darbu pie apkārtnes sa- Bitenieks Pēteris Cābulis kopā ar audzēkņiem skolas dravā
2014.g. pirmskolas grupas darba laiks
kopšanas.
Izbūvēts sadzīves un šķiroto atkri- pagarināts līdz pulksten 17.30 un iztumu konteinera laukums Kārķu pa- veidots jauns amats pedagoga palīgs.
Bijušajai skolas ēdnīcai izbūvēta atgasta centrā.
Kārķēnieši saņēmuši lielāko balsu balsta siena ar bruģētu laukumu tā noskaitu «Lat vijas Mobilā Telefona» pro- vēršot mitruma nokļūšanu ēkas fasājekta «LMT Lat vijai» rīkotājā ideju dē un to konstrukcijās un nodrošinot
kon kursā: Liene Pieče saņēmusi ﬁnan- ērtu piekļuvi ēkas telpā arī cilvēkiem
sējumu mīlestības lapenes būvei pie ar īpašām vajadzībām.
Licencēta un sākta realizēt progKārķu evaņģēliski luteriskās baznīcas;
Pēteris Pētersons saņēmis ﬁnanasēju- ramma skolēniem ar mācīšanās traumu gājēju tilta būvei pār Veckārķu slū- cējumiem.
Ekoskolas ietvaros piedalījāmies 7.
žām.
Realizēts projekts «Ieraugi un iepa- Starptautiskajā balto stārķu uzskaitē,
zīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu makulatūras un bateriju vākšanā.
Dravnieks Pēteris Cābulis 17 veica
stīgas ceļa malā Kārķu pagastā», kura
ietvaros uzbūvēts karšu paviljons pie audzēkņu apmācību bišu audzēšanas
Lustiņdruvas takas, kurā ir 4 kartes – teh noloģijā, medus ievākšanā un tā
ceļa «Ziemeļu stīga», Valkas novada, pirmapstrādē.
Konkursā «Labākā CSDD satiksKārķu pagasta un Lustiņdruvas takas
karte. Uz Valkas uz Naukšēnu novada mes skola» valstī iegūta 8.vieta no 195
skolām.
robežas izgatavotas 2 kartes.
6.klases skolniece Ilze Skrastiņa ar
Pagasta centrā Izgatavota Valkas
novada un Kārķu pagasta karte ar ap- skolotājas Laimas Vartas palīdzību ieskates objektiem. Uzstādītas norāžu guva iespēju pārstāvēt Valkas novadu
zīmes uz Lustiņdruvas taku, Spiģu konkursā «Teci, teci valodiņa» Rīgā un
ieguva Lielā stāst nieka titulu.
alu u.c. vairākām vietām.
Biedrība «Ugunspuķe» sadarbībā
Bibliotēku 2014.gadā apmeklējuši
194 klienti. Jaunieguvumi – 513 vienī- ar pašvaldību organizējusi pļaušanas
bas (20 eksemplāri iegādāti par sazie- sacensības «Trin, Jānīt, izkaptiņu», piedotiem līdzekļiem – 144,33 EUR). Sirs- dalījusies organizētas 2 pieredzes apmaiņas ekskursijas – uz Tērvetes nonīgs paldies visiem ziedotājiem!
Kārķu skolā bijušās sporta zāles vadu, Valmieras novadu. Izstrādāts un
telpās izbūvēta skolēnu ēdnīca. Virtu- atbalstu saņēmis estrādes projekts. Tā
vē uzstādīts arī jauns aprīkojums. Ko- realizācija paredzēta līdz 2015.gada
1.jūnijam, estrādi atklājot Kārķu skopīgā telpu renovētā platība 140 m2.
Kārķu skolā veicot telpu pārplāno- las 130 gadu jubilejas zaļumballē 2015.
šanu un izbūvējot jaunas telpas izvie- gada 20.jūnijā.  Teksts: Pēteris Pētersons
tota pirmskolas izglītības iestāde.

6 jautāju mi pa gas tu pār val žu vadī tājiem: Kārķi

Pēteris Pētersons (Kārķu
pagasta pār valdes vadītājs)

1. 1) Iedzīvotāju skaits Latvijā pirmoreiz noslīdējis zem 2 miljoniem, Kārķos tie ir jau zem 700 iedzīvotāju un
vēl joprojām nav vērā ņemamu priekšlikumu, lai šo tendenci mainītu.
2) Cūku mēris. Novadā bija spiesti izkaut cūkas vairākās saimniecībās, tai
skaitā Kārķos tika likvidētas 2 saimniecības, kuru pamatnozare bija gaļas
ražošana.
3) Joprojām Kārķos ir vairāki simti (!)
ha ar aizaugušām vai nekoptām zemes
platībām. Tas ir neizmantots kapitāls,
neieņemti ieņēmumi un potenciālas
darbavietas.
4) Būtiski uzlabota infrastruktūra Kār-

ķu ciemā – sakārtojot bērnudārza, skolas ēdnīcas telpas, izbūvējot jaunas attīrīšanas iekārtas u.c..
5) Pieņemts lēmums uzsākt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.
2. Gads noteikti ir bijis pozitīvs, bet
došu tikai 7. Pirmkārt, jo birokrātijas
apjoms ir pieaudzis. Akti, pārskati, atskaites – tā ir ikdiena. Kā rezultātā iestādes un tā darbinieki vairs nespēj
pieņemt lēmumus, jo vienkārši baidās
pārkāpt kādu noteikumu. Ilustrēšu ar
vienu piemēru – daudzdzīvokļu mājas
trepju telpā meiteni sakož kaimiņa
suns, pašvaldības policija atbilstoši
kompetencei nodod lietu valsts policijai, tālāk tā lūdz Pārtikas un veterinārais dienestu izvērtēt suņa bīstamību
un tā paiet vairāk kā mēnesis starp sarakstēm, tikmēr notiek jau nākošais
gadījums... Otrkārt, valsts politika joprojām nav labvēlīga un mērķtiecīga
reģionu attīstībai un saglabājās liels
sociālās palīdzības slogs, pašvaldības
izmaksāto pabalstu īpatsvars. Treškārt, man vienkārši patīk visam pieiet
ar kritisku aci.
3. Vienotība bija jūtama, kad konkursa «LMT Latvijai» ietvaros tieši kārķēnieši savāca lielāko balsu skaitu un šogad tiks realizēti 2 projekti. Patriotisms
– redzams jaunajos cilvēkos kuri devušies projām no Kārķiem, bet nepārdeklarējās apzinoties to, ka tieši tā viņi

atbalsta, ceļ sava pagasta, novada attīstību novirzot savus nomaksātos nodokļus uz savu dzimto pusi. Mīlestība
jūtama iedzīvotāju darbos. Jo sakoptāka vide, jo koki stiprāk spēj sakņoties
zemē. Tāpat arī cilvēks. Visvairāk cilvēka dvēseliskums jūtams sakoptā vidē. Lepojamies ar to, ka Kārķu pagastā
vide kļūst arvien sakoptāka, un cilvēki, pagasta dvēsele, šajā sakoptībā jūtas arvien labāk un spēj realizēt savus
mērķus un ieceres.
4. Kārķos pērn radījām unikālu objektu – «Meža telefons». Turki, dāņi, tālāki un tuvāki viesi ir ļoti sajūsmināti.
Novembrī raidījums «Piedzīvojums
Dabā.» viesojās Kārķos un pirms došanās pārgājienā uz Bezdibeņa ezera uzņēma arī sižetu Lustiņdruvas takā un
sarunu pa šo telefonu.
5. Pastāv spēcīga konkurence starp
pašvaldībām. Viena lieta ir par ES fondu
investīcijām, ko dala ministriju gaiteņos
un otra lieta ir par iedzīvotājiem – lai tie
mācītos, strādātu un atpūstos savā novada teritorijā. Cilvēki paliek aizvien
mobilāki – to mēs redzam arī Kārķos,
tiklīdz tuvākā apkārtnē – ir labiekārtotāki ar elastīgāku darbalaika graﬁku
bērnudārzi, tā vecāki ir gatavi vest savus bērnus apmācībai tur. Tieši tas
pats attiecas uz skolām – un katrs šāds
novada iedzīvotājs, kurš mācās ārpus
novada, nes ﬁnansiālus zaudējumus

P

agastos: Kārķos

novadam, jo par katru tiek samaksāts
starpnovadu savstarpējos norēķinos.
Vidēji katrs deklarētais novada iedzīvotājs Valkas novadā 2013.gadā samaksājis nodokļos novadam 435 EUR,
Pierīgā šī summa ir reiz trīs. Nevelti
pašvaldības izdomā vairāk un vairāk
labumus saviem iedzīvotājiem, kas
deklarējušies savā novada teritorijā –
sevišķi Pierīgas novados – piemēram,
Siguldas novadā ir sabiedriskā transporta maksas diferencēšana – ar speciālām ID kartēm ir bezmaksas transports un atlaides vietējos veikalos, Salaspils novadā katrs jaundzimušais saņem sudraba karoti un prēmiju, tepat
tuvākajos novados – Beverīnas un Kocēnu novadā ir bezmaksas pusdienas
visiem skolēniem. Katrs atbalsta savējos kā nu var un izaicinājums būs tieši
maksimāli daudz noturēt un pat pievilināt iedzīvotājus savā novada teritorijā dzīvot, mācīties, atpūsties.
6. Pērn pavasarī iedzīvotājam, kurš
piedalījās nodarbinātības veicināšanas
pasākumos liku pagalēs urbt caurumus. Ilgi tincināja, kādēļ tas darāms,
kad atbildēju, ka būvēsim kukaiņu
viesnīcu, protams, ka domāja – nesu
cauri. 
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Sociālā dienesta pārskats

alkas novada Sociālais dienests Rūjienas ielā 3D atrodas no 2004.gada
augusta, šogad apritēja 10 gadu jubileja šajās telpās. Pašlaik Sociālajā dienestā strādā 18 darbinieki no tiem sociālie darbinieki astoņi, vadītāja, pakalpojumu daļas vadītāja, lietvede, trīs aprūpētājas, trīs dežuranti Nakts patversmē un apkopēja.

šķirtos pabalstus, bet labprāt iesaistās darbos,
kas veicina viņu darba spējas. Kārķu pagasts
ir ļoti sakopts tieši pateicoties šiem cilvēkiem!
Jau vairākus gadus sociālā dienesta klienti aktīvi piedalās talkās pie Kārķu baznīcas sakopšanas. Sociālajam dienestam ir izveidojusies
laba sadarbība ar Kārķu draudzi, šeit cilvēki
var saņemt humāno palīdzību, cilvēkiem ar
kustību traucējumiem ir iespēja lietošanā saSociālais darbs
2014.gadā dienestā tika saņemti 1972 iesnie- ņemt stumjamo staiguli.
Sociālie darbinieki visos pagastos palīdzēja
gumi un pieņemti 3679 lēmumi. Darbinieki veida
līt
jaungada paciņas sirmgalvjiem.
ca klientu apmeklējumus dzīvesvietā, sastādīja
Sociālā palīdzība
rehabilitācijas plānus, slēdza līdzdarbības līgu1128 personām ir piešķirts trūcīgas personas
mus, veica uzdoto uzdevumu uzraudzību un
statuss, salīdzinot ar 2013.gadu tas ir par 130
pārbaudi.
Sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem, tā- personām mazāk.
Sociālajiem atbalstiem izlietoti 166 524 eiro.
pat kā iepriekšējos gadus, Valkas pilsētā turpināja strādāt ar atbalsta grupām, vadīt radošās Pabalstus saņēmušas 1393 personas, tajā skaitā
darbnīcas. Darbinieki pastiprināti veic sociālo 402 bērni un 228 pensijas vecuma personas un
darbu ar 39 uzraugāmām ģimenēm ar bērniem invalīdi:
visā novadā, kurās ir sociāla rakstura problē- • 401 persona – pabalstu garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) –
mas.
Kā katru gadu arī šogad Sociālais dienests 89 965 eiro,
kopā ar saviem sadarbības partneriem «Dāmu • 1098 personas – pabalstu dzīvoklim (mājokklubu» LSK Valkas rajona nodaļu, Latvijas Bēr- lim) – 78 237 eiro,
nu fondu, Bērnu un jauniešu centru «Mice», • 267 personas – pabalstu ēdināšanai – 30 615
Valkas novada jauniešu domi, Septītās dienas eiro,
Adventistu Valkas draudzi rīkoja pasākumus • 303 personas – pabalstu veselības aprūpei 4738 eiro.
ģimenēm ar bērniem un iesaistījās projektos.
Zvārtavas pagastā projekta ietvaros «Mācā- 15 pensionāri/invalīdi saņēma pabalstu aprūmies mācīties» tika organizētas dažādas aktivi- pes mājās nodrošināšanai kopā 5122 eiro.
8 audžuģimenē ievietotajiem bērniem ir aptātes vecākiem kopā ar bērniem – rīkoti teatrāli
uzvedumi, radošās pasaku darbnīcas, galda spē- maksāta ēdināšana izglītības iestādē. Audžuvecāki ir saņēmuši ikmēneša pabalstu bērna
ļu pēcpusdienas, Iecietības diena u.c.
Kārķu pagastā daļa dienesta klientu ir sa- uzturēšanai 160 eiro mēnesī par katru bērnu,
sparojušies un atraduši darbu. Kārķu pagastā kopā izlietoti 12160 eiro.
7 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušair ļoti atsaucīgi cilvēki, kas ne tikai ņem pie-

jiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas ir
nodrošinātas sociālās garantijas. Izlietots 4991
eiro.
Tika izstrādāti un domes sēdē apstiprināti
grozījumi saistošajos noteikumos par pabalstu
piešķiršanu. Sākot ar 2015.gada 1.janvāri sociālie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām
personām, kā arī vientuļiem pensionāriem un
invalīdiem pabalsti ir palielinājušies.

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi 2014.gadā kopā tika
nodrošināti 169 personām, tajā skaitā
54 invalīdiem, 24 bērnam, 76 pensionāriem
un 15 personām darbaspēju vecumā.
Naktspatversmi izmantojuši 6 personas;
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 106 personām, tajā skaitā 8 bērniem;
17 no vardarbības cietuši bērni un viņu ģimenes ir saņēmuši sociālo un psiholoģisko palīdzību gan krīzes centros, gan uz vietas pašvaldībā pie psihologa.
Asistenta pakalpojumu saņem 12 personas
– 1 bērns, 10 pirmās grupas invalīdi un 1 otrās
grupas invalīds.
Pašvaldība nodrošinājusi ilgstošu sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju Sociālās aprūpes namā 73 personām.
Pašvaldība ir arī pirkusi sociālos pakalpojumus no citas pašvaldības, kā arī no privātpersonas – pakalpojumu saņēmušas 11 pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kopā gadā par 23618 eiro.
Aprūpe mājās ir nodrošināta 24 pensijas vecuma personām un invalīdiem.
Katru mēnesi «Zupas virtuves» pakalpojumus izmanto 7 – 10 personas. 
Teksts: Natālija Dubovska

At tīstības un plānošanas nodaļas pārskats
P rojek tu jomā
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014.gadā Valkas novadā pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdz ﬁ nansētos
projektos ir veikti darbi kopsummā
par 2 410 803 EUR.
Valkas novada domes at tīstības
un plānošanas nodaļa 2014.gadā ir
strādājusi pie 3 Eiropas Reģionālās
at tīstības fonda, 2 ES Kohēzijas fonda, un 6 Lauku Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku at tīstībai (LEADER), 4 Klimata pārmaiņu ﬁ nanšu instrumenta, 2 Igaunijas - Lat vijas - Krievijas pār robežu sadarbības
prog rammas, 1 Igaunijas - Lat vijas
pār robežu sadarbības prog rammas
un vairākiem citu prog rammu līdzﬁ nansētiem projektiem.

Igaunijas - Lat vijas - Krievijas
pār robežu sadarbības prog rammas
Eiropas kaimiņat tiecību un par tnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam projekta «Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus
pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē» ietvaros 2014.
gadā Valkas novadā tika uzstādītas
in formatīvās norāžu zīmes uz reģiona kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. Lai iepazītos ar Via Hanseatica tūrisma maršruta daudzveidīgo
piedāvājumu un gūtu jaunas zināšanas, novada tūrisma organizatori,
uzņēmēji un gidi piedalījās apmācībās, iepazīšanās braucienos un tematiskajos semināros. Kopējai projekta
budžets 2014.gadā 5820,34 EUR (t.sk.,
90 % prog rammas ﬁnansējums un
5% valsts budžeta līdzﬁnansējums.)

Igaunijas - Lat vijas - Krievijas
pār robežu sadarbības prog rammas
Eiropas kaimiņat tiecību un par tnerības instrumenta 2007. – 2013. gadam projekta «Be good at sport», ELRII – 227 ietvaros ir iegādātas vēl papildus 2013.gadā iegādātam inventāram jaunas formas Valkas ﬂorbola
skolēnu komandai, 12 futbola buči, 7
ārā volejbola tīkli, ﬂorbola nūjas un
vārti, kā arī noorganizētas sacensības
ﬂorbolā un futbolā Valkā un mūsu
volejbola komanda spēlējusi Valgā
un Novodev jatkinā, ﬂorbolisti – Novodevjatkinā. Izdots buklets par projekta aktivitātēm. Kopējie izdevumi
2014.gadā – 35 096 EUR.

tumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā»
ietvaros tika īstenoti kompleksi energoefektivitātes pasākumi J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolas ēkā Semināra
ielā 25, Valkā (ēkas energoefektivitāti
paaugstinoši rekonstrukcijas darbi
(t.sk., fasādes un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, grīdu renovācija), apkures sistēmas renovācija un
siltummezgla rekonstrukcija, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas
rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas izbūve). Darbi tika pabeigti 2014.
gada 30.jūnijā. Projekta kopējās izmaksas 245 675,53 EUR, t.sk., KPFI ﬁnansējums 135 358,64 EUR.

Igaunijas - Lat vijas pār robežu
sadarbības prog rammas līdzﬁnansētā projektā «Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes
attīstība Lat vijā un Igaunijā» (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā (atpūtas vietā autoceļa Valka – Vireši kreisajā pusē aiz
Gaujas tilta –- uzstādīta pik nika nojume ar galdu un soliem, in formatīvais stends, atkritumu urna, ugunskura vieta un atpūtas vietā «Vekši» –
pik nika nojume ar galdu un soliem,
atkritumu urna, ugunskura vieta, tualete). Kopējās projekta izmaksas
7720 EUR.

Klimata pārmaiņu ﬁ nanšu instrumenta ﬁ nansēto projektu atklāta konkursa «Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai» ietvaros līdzﬁnansētā
projektā «Kompleksi risinājumi siltum nīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā» Nr.KPFI
- 15.3/112 veikta ēkas siltināšana.
Būvdarbus veica SIA «YIT Celtniecība» un būvdarbu kopējās izmaksas
943 662,97 EUR (tai skaitā 163 775,18
EUR PVN). Būvuzraudzību veica sertiﬁcēts būvuzraugs Anatolijs Kuzņecovs un autoruzraudzību SIA «AG
architecture».

Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instrumenta atklātā konkursa «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta»
projekta «Kompleksi risinājumi sil-

nāšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē» īstenošana. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes
pasākumus Valkas novada Bērnu –
jaunatnes sporta skolas sporta zālē
Varoņu ielā 35 B, Valkā. Projektā paredzētas šādas aktivitātes: ēkas ārsienu
siltināšana, ēkas cokola un grīdas siltināšana no iekšpuses, jumta pārseguma siltināšana, koka un alumīnija
proﬁla logu nomaiņa, koka ārdurvju
modernizācija, siltummezgla modernizācija, ēkas apkures sistēmas modernizācija, siltumapgādes un karstā
ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa un ventilācijas sistēmas modernizācija. Projektu plānots pabeigt
līdz 2015.gada 30.aprīlim. Projekta izmaksas 2014.gadā 5509,35 EUR (t.sk.
2754,68 EUR KPFI ﬁnansējums). Projekta plānotās kopējās attiecināmās
izmaksas 2015.gadā 423 754,49 EUR.

Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instrumenta atklātā konkursa «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai, 5.kārtā» tika
apstiprināts arī Valkas novada domes
iesniegtais projekts «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Kārķu pamatskolā»
(identiﬁkācijas Nr.KPFI-15.4/32), bet
tika izlemts projektu neieviest, jo proUzsākta Klimata pārmaiņu ﬁnanjekta KPFI ﬁnansējums būtu 81 697,20
šu instrumenta atklātā konkursa
EUR, kas sastādītu 20 % no kopējām
«Kompleksi risinājumi siltumnīcefekplānotām izmaksām.
ta gāzu emisiju samazināšanai, 5.kārta» projekta «Kompleksi risinājumi
urpinājums 5.lpp.
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi-
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urpinājums no 4.lpp.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākums «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» projekta «Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana
Valkas pilsētā» ietvaros līdz 2014.gada
30.augustam tika izbūvēta bērnu
rotaļu laukuma Ausekļa ielā 44, Valkā
1.kārta. Projekta kopējās izmaksas
66 258,35 EUR, t.sk., ELFLA ﬁnansējums 19 208,72 EUR.

Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
prog rammas pasākums «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» projekta «Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam
«Lugažu muiža»» ietvaros tika iegādāta skaņu aparatūra (aktīvās skandas, aktīvie subbasi, radio mikrofoni,
tumbu statīvi un akustisko sistēmu
savienošanas vadi) Saietu namam
«Lugažu muiža». Projekta kopējās izmaksas 3262,16 EUR, t.sk. ELFLA ﬁnansējums 2230,66 EUR.
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
prog rammas pasākums «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» projekta «Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam» ietvaros
tika iegādāta skaņu aparatūra (aktīvās skandas, aktīvie subbasi, mikserpults, radio mikrofoni, mikrofona
statīvs, tumbu statīvi un akustisko
sistēmu savienošanas vadi) Turnas
tautas namam. Projekta kopējās izmaksas 4595,58 EUR, t.sk. ELFLA ﬁnansējums 2700,00 EUR.
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku at tīstības
prog rammas pasākums «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo at tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» projekta «Ieraugi un iepazīsti
kultūr vēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu pagastā» ietvaros tika sakārtots in formatīvais
stends uz Valkas un Naukšēnu novadu robežas un ierīkota at pūtas
vieta pie Jāņu saieta priedes Kārķu
pagastā. Projekta kopējās izmaksas
8446,47 EUR, t.sk. ELFLA ﬁnan sējums 6278,70 EUR.
Biedrība «Atbalsts Valkai», sadarbībā ar Valkas novada domi 2014.gadā uzsākusi Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku at tīstībai (ELFLA) Lauku attīstības prog rammas pasākuma
«Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo at tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» projekta «Tautas
tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu
un jauniešu tautas deju kolektīviem».
Projekta kopējās izmaksas 3803,51

EUR, t.sk. ELFLA ﬁnansējums
3000,00 EUR un Valkas novada domes līdzﬁnansējums 803,51 EUR.

Biedrība «Vijciema Jaun iešu dome» sadarbībā ar Valkas novada domi 2014.gadā uzsākusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim niecības fonds lau ku at tīstībai (ELFLA)
Lau ku at tīstības prog ram mas pasā kuma «Lau ku ekonomikas dažādoša na un dzīves kva litātes veicināša na vietējo at tīstības stratēģiju īstenoša nas teritorijā» projekta «Tautas tēr pu un folkloras in strumentu iegāde Vijciema pagasta
jaun iešu pašdarbības kolektīviem»
ievieša nu. Projekta kopējās izmaksas 2964 EUR, t.sk. ELFLA ﬁnan sējums 2667 EUR un Valkas novada
domes līdzﬁnan sējums 297 EUR.
Zivju fonda ietvaros Valkas novada ezeros ielaida līdaku mazuļus
Prog ram mas «Eiropa pilsoES ERAF līdz ﬁ nansētais pro- nājās Enerģijas forums un tika izņiem 2013» apakšpasā kuma «Sa- jekts «Ūdenssaimniecības at tīstība strādāts un apstiprināts «Valkas nodraudzības pilsētu iedzīvotāju Valkas novada Ērģemes pagasta Ēr- vada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības
tikša nās» projekta «Pār robežu iz- ģemes ciemā» (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/ plāns 2014. – 2020. gadam».
glītība, profesionālās ievirzes izglī- APIA/CFLA/120). Kopējās projekta 2) Prog rammas «Inteliģenta Enertība, interešu izglītība kā papildi nā- izmaksas sastāda 687 491,23 EUR. ģija Eiropai» projektā «PRIMES»
jums vispārējai izglītībai» ietva ros 2014.gadā tika izlietoti 367 400,48 (Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai
tika noorga nizēta ikgadējā tematis- EUR no kopējām projekta izmak- sasniegtu energoefektīvu rezultātu).
kā Twin Town asociācijas biedru sa- sām. 2014.gadā tika izbūvētas 3 jau- Projekta galvenais mērķis ir veicināt
nāksme Valkā no 2014.gada 5. līdz nas kanalizācijas sūkņu stacijas, re- un sekmēt pašvaldību kapacitāti Za9.jūnijam. Sa nāksmē piedalījās 68 novēts artēziskais urbums «Skola» ļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa
dalībnieki no 10 dažādām sadrau- un veikta ūdensapgādes un kanali- ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iedzības tīk lojuma Twin Town pilsē- zācijas tīklu rekonstrukcija.
pirkumos pakalpojumu un preču ietām. Projekta kopējās izmaksas
gādē, sniedzot apmācības dažādos
ES Kohēzijas fonda līdz ﬁ nansē9720,61 EUR, t.sk., prog ram mas
zaļā publiskā iepirkuma sektoros:
«Eiropa pilsoņiem» ﬁnan sējums tais projekts «Sadzīves atkritumu siltināšanas materiāli ēkām, transizgāztuves «Celīši» rekultivācija
9000 EUR.
ports, skolu un citu publisko ēku apValkas novada Vijciema pagastā»
Vidzemes kultūras prog ramma (Nr. Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VA- rīkojums, biroja aprīkojums, iekštel2013 projekta «Bērnu un jauniešu RAM/001). Kopējās projekta izmak- pu, ārtelpu un ielas apgaismojums
brīvā laika pavadīšana, iepazīstot sas sastāda 112 691,44 EUR. Projekta u.c.
lat viešu tradicionālās kultūras man- ietvaros veikta teritorijas topogrāﬁskā 3) VARAM īstenotā Nor vēģu ﬁ nantojumu» ietvaros 2013.gadā tika ie- uzmērīšana, ģeoloģiskā izpēte, tehnis- šu instrumenta prog rammas LV07
gādāti tautas mūzikas instrumenti kā projekta izstrāde un sadzīves atkri- «Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Lat vijas
un 2014.gadā Valkā tika organizēts tumu izgāztuves rekultivācija.
un Nor vēģijas valsts institūcijām,
ikgadējās tautas dziesmu dziedāšaZiv
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spējas un instrumentus uzņēmējla fonda ﬁnansējums 582,03 EUR.
Cepšu ezerā un 2500 līdaku mazuļu darbības veicināšanā un privāto inES Kohēzijas fonda līdz ﬁ nansē- ielaišana ezerā Valdis, Ērģemes pa- vestīciju piesaistīšanā, 2014.gadā titais projekts «Ūdenssaimniecības gastā.
ka izstrādāts mārketinga materiāls
pakalpojumu at tīstība Valkā, II
angļu valodā par Valkas novadu.
Zivju fonda līdz ﬁ nansētais prokār ta»
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/
Mārketinga materiālā – buk letā ieVIDM/016). Kopējās projekta izmak- jekts «Zivju resursu pavairošana kļauta vispārēja in formācija par nosas sastāda 8 105 529,31 EUR. 2014. un at ražošana Salainī, Bērzezerā, vadu, uzņēmējdarbības vides apgadā tika izlietoti 302 160,81 EUR no Zāģezerā». Kopējās projekta izmak- raksts un pašvaldības piedāvājums
kopējām projekta izmaksām. 2014. sas sastāda 2750 EUR. Projekta ietva- potenciāliem investoriem. Papildus
gadā rekonstruēti 1274,9 m ūdensap- ros veikta 7000 zandartu mazuļu ie- līdz 2015.gada beigām tiks izstrādāts
gādes un 1235,8 m kanalizācijas tīk- laišana Salaiņa ezerā (Zvārtavas pa- arī investīciju piedāvājums investolu, kā arī izbūvētas 2 jaunas kanali- gasts), 1000 līdaku mazuļu ielaišana ru piesaistei, kas sniegs padziļinātu
zācijas sūkņu stacijas Beverīnas, Oš- Bērzezerā (Ērģemes pagasts), 1000 lī- ieskatu par investoru iespējām veikt
daku mazuļu ielaišana Zāģezerā
kalna ielās.
ieguldījumus un attīstīt objektus, un
(Valka).
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ta» (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/
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Prog
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ta
Ener121). Kopējās projekta izmaksas saLaikā no 29.septembra līdz 6.okEiropai»
projektā
«MEstāda 461 861,37 EUR. 2014.gadā tika ģija
tobrim izvērtēti SIA Lat vijas Mobiizlietoti 271 063,46 EUR no kopējām SHARTILITY». Projekta mērķis ir iz- lais Telefons sadarbībā ar Valkas noprojekta izmaksām. 2014.gadā tika strādāt risinājumus un instrumen- vada pašvaldību organizētā konkurrekonstruēti 1319,3 m ūdensapgādes tus, kas veicinās labāku datu apmai- sa «Lat vijas Mobilais Telefons Latun 607,6 m kanalizācijas tīklu. Re- ņu starp enerģijas piegādātājiem un vijai – VALKA» ietvaros iesniegtie
konstruētas arī tika 2 kanalizācijas pašvaldībām. Projekta ietvaros no- 15 projekti. Finansējumu saņēma 4
sūkņu stacijas un esošās notekūdeņu vads pievienojās Eiropas Komisijas projekti, kuri tiks ieviesti līdz 2015.
iniciatīvai «Pilsētu mēru pakts»,
attīrīšanas iekārtas.
gada 30.jūnijam.  Teksts: Gunta Smane
2014.gada 28.februārī Valkā norisi-
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Izglītības, kultūras, sporta un

014.gada 1.aprīlī uzsāka
darbību jaunizveidotā Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļa. Plānojot savu darbību, no-

teicām prioritātes, pamatojoties uz
kurām izvirzīti konkrēti uzdevumi. To veikšanai pakārtojām arī nodaļas darbību budžeta gada ietvaros.

K ul tū ra

I z glī tī ba

Valkas novadā darbojas 5 pamatskolas, 1 ģim nāzija, 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes
skolas, 1 interešu izglītības iestāde.
2014.gada sākumā iestādēs bija reģistrēti 821 skolēni un 373 pirmsskolas
audzēkņi, no tiem 173 obligātajā 5 un 6
gadu izglītības vecumā. 1.septembrī bija reģistrēti 801 skolēni un 365 pirmsskolas audzēkņi, no tiem 289 obligātajā
5 un 6 gadu izglītības vecumā.
2014.gadā tika licencētas 57 interešu
izglītības prog rammas un 53 prog rammām tika nodrošināta to realizācija. Interešu izglītības pulciņos, skolās un
bērnu un jauniešu interešu centrā «Mice» ir iesaistījušies gandrīz 600 bērni.
J.Cimzes Valkas mūzikas skolā mācās 129 audzēkņi, mācības notiek arī
Kārķu pamatskolā un no septembra uz
Valku mūzikas skolā brauc mācīties arī
Vijciema skolēni.
Valkas mākslas skolā mācās 262
audzēkņi, no tiem 129 audzēkņi no Valgas, kuri apgūst mākslas prog rammu
igauņu vai krievu valodā.
Valkas novada bērnu - jaunat nes
sporta skolā 156 audzēkņi trenējas
vieglatlētikā, ﬂorbolā, futbolā, apmeklē
šaha nodarbības.
Valkas novadā septembrī darbu uzsāka 250 pedagogi. Pamatskolās un
ģim nāzijā strādā 136 pedagogi, pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināti 56

pedagogi, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – 38. Novadā strādā arī atbalsta personāls – psihologi, logopēdi,
speciālie pedagogi un sociālie pedagogi, pedagoga palīgi.
Pašvaldība ieguldīja ievērojamus ﬁnanšu līdzekļus izglītības iestāžu in frastruktūras uzlabošanai. Ēkas siltināšanas un fasādes at jaunošanas darbi veikti J.Cim zes Valkas mūzikas skolā un
Valkas pamatskolā. Valkas ģim nāzijai
at jaunoja ēkas fasādi. Kārķu pamatskolā tika izremontētas pirmsskolas grupu
telpas un iekārtota skolas ēdnīca. Vijciema pamatskolā remontu veica zēnu
mājturības kabinetā un pirmsskolas
grupu telpās. Ērģemes pamatskolā ir
izremontēta garderobe. Ozolu pamatskolā jaunu veidolu ieguva meiteņu
mājturības kabinets, tika sakārtota
ūdens piegāde.
Pašvaldība nodrošina ﬁnansiālu atbalstu izglītojamajiem. Sākot ar septembri, pašvaldība sedz pirmsskolas
obligātā izglītības vecuma audzēkņiem
ēdināšanu 1,14 eiro dienā. Skolēniem ir
iespēja mācību laikā saņemt mēneša
stipendiju 15 eiro apmērā un mācību
gada noslēgumā stipendiju par sasniegumiem mācību darbā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldība budžetā
piešķīra gandrīz 40 000 eiro mācību līdzekļu un materiālu iegādei. 
Teksts: Ramona Lapiņa

Novads tradicionāli ik gadu godina pedagogus. Šogad skolotājiem veltītajā pasākumā
uzstājās dziedātāja Anta Eņģele un akordeonists Marko Ojala

O limpi ādes

2014.gadā organizētas 12 dažādu
mācību priekšmetu novada posma
olimpiādes, 4 Valkas un Strenču novada olimpiādes, angļu valodas pēcpusdiena, lat viešu valodas kon kurss, pētniecības darbi 4.kl. Skolēniem, skolēni
piedalījās Valkas, Strenču un Smiltenes
novadu ģeogrāﬁjas un vēstures olimpiādēs.
Vislabāk apmeklētā olimpiāde ir vizuālajā mākslā – to apmeklēja 50 dalībnieki. Kopā olimpiādēs piedalījušies
292 skolēni. No tiem 44 Strenču novada
bērni.
20 labākie skolēni tika izvirzīti uz
Valsts un reģiona olimpiādēm.
Konkurence dalībnieku vidū ir ļoti

liela, bet Valkas ģim nāzijas 11.kl. skolniece Elīza Skutāne no Valsts bioloģijas
olimpiādes at veda Atzinības rakstu
(skolotāja Vitālija Voliņa)
Martā olimpiāžu dalībnieki piedalījās svinīgā pasākumā un veiksmīgākie
dalībnieki saņēma balvas un diplomus.
Par iegūto 1.vietu tika apbalvoti – 20
dalībnieki, 2.vietu – 14 dalībnieki, 3.vietu – 15 dalībnieki, atzinību saņēma 32
dalībnieki.
Nodaļa gada ga rumā organizēja
kursus, seminā rus un citus saliedējošus pasākumus pedagogiem gan novadā, gan ārpus tā. 
Teksts: Ramona Lapiņa

Maestro Raimonds Pauls ar diriģentu Kasparu Ādamsonu
Cimzes jubilejas gada noslēgumā
Novada kultūras iestādes – tau- spējusi Cimzes jubileju pārvērst par
tas nami, Valkas pilsētas kultūras visas Lat vijas svētkiem.
Kultūras prog rammas pirmajā
nams veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus. daļā Zelta zālē notika Cimzem veltīKultūras iestādēs darbojās amatier- ti lasījumi. Ievadā svinīgu uzrunu
mākslas kolektīvi, kopskaitā piec- teica Lat vijas Republikas Kultūras
desmit. Nenovērtējams ir to ieguldī- ministre Dace Melbārde. Ar lasījujums novada kultūrvides veidošanā miem uzstājās Arnolds Klotiņš, Tālis
– ar saviem iestudējumiem un kon- Pumpuriņš, Jānis Erenštreits, Ilma
certprogrammām tie piedalījušies Grauzdiņa un Arvīds Bomiks.
Turpat pirmo reizi pasniedza Valnovada, reģiona un starptautiskajos
kas novada domes iedibināto Jāņa
pasākumos.
Izglītības un kultūras daļa izstrā- Cimzes balvu novada labākajam izglīdāja nolikumu par «Valkas novada tības darbiniekam. Šogad to pasniekultūras iestāžu amatiermākslas ko- dza Valkas ģimnāzijas angļu valodas
lektīvu darbību», kas pilnveidoja ko- skolotājai Ingrīdai Hedemarkai.
Kultūras prog rammu Lielajā zālē
lektīvu iedalījumu, darbību un stanoslēdza koncerts «Lat viešu tautas
tistisko uzskaiti.
Dziesmu un deju svētku dalīb- dziesmu apdaru krājuma Jaunā
nieku kustības ilgtspējas nodrošinā- Dziesmu Rota at vēršana».
Cimzes jubilejas gadā Valkas nošanai notika koru, vokālo ansambļu,
deju kolektīvu, folkloras kopu un vada domes izdotais kompaktdisks
«Jānim Cimzem – 200» ir guvis atziamatierteāt ru skates.
Kultūras jomā kā galvenie veica- nību arī profesionāļu vidū un ir nomie uzdevumi 2014.gadā tika izvir- minēts Mūzikas ierakstu gada balzīti J.Cim zes 200.gadu jubilejas piec- vai «Zelta mikrofons 2014» kategoripadsmit pasākumi visa gada garu- jā «Labākais vokālās un kora mūzimā. Cim zes 200.jubilejas gadu ie- kas albums».
Paldies visiem, kas ārpus plānoskandināja Lat vijas radio kora koncerts Valkas pilsētas kultūras namā. tiem pasākumiem, kuri bija veltīti
Gada garumā Valkā notika virkne J.Cimzem veidoja savus. Kon ferenču
Cim zem veltīti pasākumi, kuri pie- un lasījumu materiāli apkopoti: pubsaistīja gan vietējo, gan pasaules me- licēti bukletos un ievietoti interneta
viet nēs.
diju uzmanību.
Kulminācijas pasākums – latviešu
Šogad tāpat ir nolemts ik gadu
un igauņu koru dziesmu lielkoncerts augustā organizēt «J.Cimzes Rudens
«Cimzes kods» norisinājās 31.maijā lasījumus».
Jūlijā novada amatierteātri piedaValkas brīvdabas estrādē. Koncerta
programmu īpašu darīja četri pirm- lījās Ventspilī XIII Lat vijas Amatieratskaņojumi, kurus speciāli lielkon- teātru salidojumā.
Īpašu krāsu akcentu kultūras dzīcertam radīja izcilie latviešu komponisti Raimonds Pauls, Mārtiņš ves norisēs iezīmēja Valkas novada
Brauns, Selga Mence un igauņu kom- svētki 23.maijā et nogrāﬁskajā sētā
ponists Renē Espers. Latviešu kom- «Ielīcas». Pirmo gadu Valkas brīvdaponistu radītajam dziesmu ciklam bas estrādē notika pirmie Melodis«Cimzes stunda» vārdus radīja dzej- kās mūzikas svētki, kuri piesaistīja
nieks Jānis Peters. Pasākumā latviešu kuplu apmeklētāju skaitu.
Norisinājās Lat vijas un Igaunijas
un igauņu koriem uzrunu teica Latvijas Ministru prezidente Laimdota Nacionālo operu solistu koncerts
Straujuma, runu noslēdzot ar vār- Valkā, novadā notikuši vairāki prodiem: «Kamēr Latvijā un Igaunijā būs fesionālās mūzikas koncerti ar VKKF
dziesmu svētki, tikmēr dzīvos arī atbalstu.
Kultūras iestāžu speciālisti promūsu tautas».
Rīgas Lat viešu biedrības Goda fesionālās zināšanas pilnveidoja
biedra 200.jubilejas gada noslēgumu biedrības «Haritas» semināros un
ar kultūras prog rammu «Jānis Cim- Izglītības un kultūras daļas organize – kultūrnācijas veidotājs» svinēja zētajā lekciju ciklā, kuru iesāka Dagtieši Māmuļā. Pirmo reizi vēsturē māras Beit neres-Le Gallas stāstījupie Lat viešu biedrības nama plīvoja mu un prezentāciju «Lat vietība: paValkas karogs. Rīgas Lat viešu bied- šizprat ne un pašapziņa» 
Teksts: Aivars Ikšelis
rības priekšsēdētājs Guntis Gailītis
veltīja atzinības vārdus domei, ka tā
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S ports

Valkas novada domes organizētie pasākumi
vai sadarbībā ar pašvaldību
Sacensību nosaukums
P.Keresa piemiņas turnīrs (Valka – Valga)
Valkas novada 2014.gada čempionātam badmintonā un
šautriņu mešanā
«Robežkauss 2014» ﬂorbolā vīriešiem
Valkas novada atklātais čempionāts ﬂorbolā
Valkas novada jauniešu individuālās sacensības galda
tenisā
Valkas novada atklātais čempionāts spēka divcīņā
Valkas novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
Valkas novada skriešanas seriāls «Optimists» «Pavasaris
2014»
Skrējiens «Lieldienu zaķis»
Raimonda kausa izcīņas turnīrs galda tenisā
12.Lielā labdarības robežtirgus atklātais strītbola
turnīrs
P.Loskutova kauss 2014
Valkas novada pludmales volejbola tūre
Ērģemes pagasta 2014. gada strītbola čempionāts
Valkas – Valgas kauss futbolā
Valkas pilsētas strītbola turnīrs «Asfalta laukuma
čempions»
Pludmales volejbola turnīrs «Ērģemes dūzis»
Valkas pilsētas ﬂorbola turnīrs «Vasaras kauss 2014»
Pludmales volejbola turnīrs «Ērģemes pludmales volejbola karalis 2014»
Amatieru makšķerēšanas sacensības «Salaiņa loms»
Zvārtavas pag.
Valkas novada skriešanas seriāls «Optimists» «Rudens
2014»
17. Skrējiens «Valga - Valka»
Valkas novada Olimpiskā diena
«Patriotu skrējiens»
Sacensību seriāls «Valkas četrcīņa - 2014»
Valkas novada pagastu un pilsētas 2014.gada rudens
sporta spēles

Dalībnieku skaits
42
55
16 komandas
4 komandas (ﬁnāls)
9
36
8 komandas
415
123
17
8 komandas

73
28 komandas, 84 dalībnieki
Gada gaidītākais pasākums sporta dzīvē noteikti ir ikgadējais
12 komandas
«Sporta laureāts»
6
valstis,
9 komandas
Katrā pagastā kopš 2014. gada aprīSadarbībā ar biedrī8 komandas, 28 dalībnieki
ļa strādā pagastu sporta organizatori bu «Atbalsts Valkai»,
uz pusslodzi. Valkas pagastā – Atis piedaloties
projektu
11 komandas, 22 dalībnieki
Empelis, Ērģemes pagastā – Mārcis kon kursā «LMT Lat vi7 komandas, 24 dalībnieki
Krams, Kārķu pagastā – Silva Mieze, jai», tika labiekārtota
5 dalībnieki
Vijciema pagastā – Juris Kalniņš un Valkas pilsētas publisZvārtavas pagastā – Mārtiņš Skudra. kās slidotava, izbūvējot
19
Pagastu sporta organizatori orga- jaunu hidrantu.
nizē vietēja mēroga sacensības - zolīšu
Starptautiskajā tur394
un kāršu spēļu turnīrus, riteņbraukša- nīrā «Valkas – Valgas
227
nas sacensības, pludmales volejbola kauss futbolā 2014» pie6
novada
skolas
turnīrus u.c. pasākumus dažāda vecu- dalījās bērnu komandas
54
ma iedzīvotājiem visa gada garumā, no Lat vijas, Lietuvas,
265
kā arī iesaistās novada pasākumu or- Igaunijas, Beļģijas, Krie5 pagasti un Valkas pilsēta
ganizēšanā, kuri notiek Valkas pilsē- vijas un Somijas un 3
tā.
pieaugušo komandas no
Rezultāti pieejami viet nē http://valka.lv/sporta-pasakumu-rezultati/
Sacensības 2014.gadā Valkas nova- Lat vijas un Igaunijas.
dā deklarētajiem iedzīvotājiem bija
Sporta un jaunat nes
pieejamas bez dalības maksas. Sacen- lietu daļa aktīvi sadarbojas ar Valgas atlons. Novada dome sadarbojas arī ar sporta laureāti, atzinības un pateicības
sību un pasākumu klāsts tika veidots pilsētas sporta dzīves organizatoriem ﬂorbola klubu «Valka», volejbola klu- saņēma 11 sportisti, komandu sporta
tā, lai var iesaistīties pēc iespējas vai- un 2014.gadā kopīgi tika organizēti šā- bu «Valka», badmintona klubu «Lo- klubi, jaunsargi, sportistu treneri. Šogad tika aizsākta jauna tradīcija, kopā
rāk iedzīvotāju dažādās vecuma gru- di pasākumi – robežtirgus strītbola tos» u.c. pasākumu organizēšanā.
Kā
jau
ie
rasts,
kat
ru
ga
du
la
bā
kos
ar sporta klubu vadītājiem – aktīvākā
pās. Sporta pasākumu organizēšanā turnīrs, P.Loskutova kauss, Valkas –
spor
tis
tus
ap
bal
vo
pa
sā
ku
mā
Val
kas
komandas līdzjutēja jeb fana apbalvotiek iesaistīti jaun ieši no Valkas Jau- Valgas kauss futbolā, 17.Valgas – Valno
va
da
«Spor
ta
lau
re
āts
2014».
šana.  Teksts: Kristīne Karole
niešu biroja.
kas skrējiens, Valga – Valka Helen triŠogad pasākumā tika apbalvoti 39

Jaunatnes lietas
1. Valkas novada jauniešu aktivitātes
1.1. Jūnijā, jūlijā, augustā 12 jaunieši organizēja un vadīja piedzīvojumu
aktivitāti «Nakts Trase» trīs bērnu nomet nēs;
1.2. Jūlijā 4 jaunieši piedalījās republikas mēroga «Jaunat nes forumā 2014»;
1.3. Augustā, atzīmējot Starptautisko
jaunat nes dienu, 20 jaunieši piedalījās
pārgājienā «Nesēdi mājās!»;
1.4. Oktobrī 34 jaunieši piedalījās «Pirmajā Valkas novada jauniešu forumā!»;
1.5. Sadarbībā ar Valgas jauniešiem
starptautiska projekta «Dodiet grožus jaunat nei» ietvaros notikušas trīs
aktivitātes – aprīlī - Sociālo zinātņu
erudīts (piedalījās 30 jaunieši), jūnijā
notika nomet ne «Vasaras akadēmija»,
kurā piedalījās 16 jaunieši un oktobrī
diskusijā «Kaﬁja ar politiķiem» piedalījās 16 jaunieši.
1.6. Aprīlis – novembris sadarbībā ar
Lat vijas Sarkanā Krusta Valkas nodaļu notika sešas lekcijas par brīvprātīgo
darbu un sociālo brīvprātīgo darbu.
1.7. Novembrī notika Jaunat nes starptautisko prog rammu aģentūras seminārs par «ERASMUS +» projektu
prog rammas iespējām jauniešiem.
1.8. Decembrī jauniešu klubs «MĀJA» seminārs par Eiropas brīvprātīgo darbu.
1.9. Visa gada garumā jaunieši aktīvi
veikuši brīvprātīgo darbu novada organizētajos kultūras un sporta pasākumos;

2. Valkas jauniešu dome (darbojas 16
jaunieši)
Maijā
2.1. iesaistījās akcijas «Muzeju nakts»
aktivitātēs;
2.2. piedalījās Lielā labdarības robežtirgus organizēšanā;
Augustā
2.3. «Baltijas ceļam 25» Valkas iedzīvotāju atmiņu videomateriāla veidošana;
Septembrī
2.4. VJD vēlēšanas un iesvētības;
2.5. «Eiroreģiona dienas Valkā» ietvaros jauniešu sekcijas sanāksme;
2.6. Eiropas kultūras mantojuma dienas aktivitāšu organizēšana;
2.7. dalība «Tālavas ielas svētku» aktivitātēs;
2.8. Piedalījās «Via Hanseatica» videoklipa ﬁlmēšanā;
2.9. Starptautiskās Olimpiskās dienas
atklāšanas priekšnesumi un tiesāšana;
2.10. Labo darbu nedēļā jaunieši uzklausīja vetārsta palīdzi no Valkas
dzīvnieku patversmes un dāvāja dzīvnieku apstākļu uzlabošanai nepieciešamo inventāru
Oktobrī
2.10. Organizēja Helovīna pasākumu
Valkas jauniešu birojā;
Decembrī
2.11. Noorganizēts un novadīts Ziemassvētku labdarības pasākums «Piedzīvo brīnumu» trūcīgiem Valkas bēr-

Pirmais jauniešu forums noritējis veiksmīgi
niem.
3.Valkas jauniešu birojs
(at vērts 5 dienas nedēļā no 13:00 –
21:00, strādā divi brīvā laika organizatori)
3.1. 5 galda spēļu turnīri;
3.2. 12 ﬁlmu vakari;
3.3. 3 radošās darbnīcas;
3.4. Erudīcijas spēle «Pastaiga pa Valku!»;
3.5. Spēle «Es mīlu Tevi Lat vija!»;
4. Kursi, seminā ri, apmācības
4.1. Jauniešu brīvā laika organizators
- Jaunat nes Starptautisko prog ram-

mu aģentūras rīkotās apmācībās par
pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunat nes darbā «Neturi sveci
zem pūra»;
4.2. Jaunat nes lietu speciālists
- VISC rīkoto izglītības iestāžu klašu/
grupu audzinātāju un interešu izglītības pedagogu darbam ar sociālā riska
grupas bērniem un jauniešiem profesionālās pilnveides semināru.
- IZM rīkoto metodisko tikšanos ar
jaunat nes lietu speciālistiem un jauniešu centru vadītājiem. 
Teksts: Ilze Krastiņa
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Dzimtsarakstu nodaļas pārskats

ivilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Valkas novadā
2014.gadā: sastādīti 234 civilstāvokļa aktu reģistri: 68 dzimšanas, 34 laulības un 132 miršanas reģistri. Veikti 82 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 5 vārda, uzvārda maiņas lietas. Sagatavotas un
izsniegtas 317 stingrās uzskaites ģerboņapliecības un 204 izziņas un izraksti. Iekasēta kopā valsts nodeva, pašvaldības nodeva un samaksa par maksas pakalpojumiem – EUR 2408,78.

Dzimšana

2014.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 68 dzimšanas
reģistri, kas diemžēl ir par 19 mazāk
nekā 2013.gadā. Piedzimušas 33 meitenītes un 35 zēni, ir arī viens dvīņu pārītis! 18 bērni dzimuši, vecākiem esot
laulībā, 46 reģistri (68%) sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 4
dzimšanas reģistros ziņu par tēvu
nav. 30 ģimenes sagaidījušas savu
pirmdzimto, 21 gadījumā bērns bija
otrais savu vecāku ģimenē, 11 – trešie,
5 – ceturtie un viens septītais! 39 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta
bija Valkas pilsētā, 12 – Valkas pagastā, 4 – Ērģemes pagastā, 1 – Kārķu pagastā, 2 – Vijciema pagastā, 5 – Zvārtavas pagastā, 5 – citās pašvaldībās. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts maijā
un septembrī – pa 9, vismazāk – martā, jūlijā un oktobrī, kad novadā piedzima tikai pa 3 bērniņiem.
Vispopulārākie vārdi bija Soﬁja un
Adrians – tos vecāki iedevuši 3 meitenītēm un 3 zēniem. Pa 2 reizēm dzimšanas apliecībās ierakstīti vārdi Madara, Elizabete, Samanta, Kat rīna, Patrīcija un Dāvis.
Samazinājies to bērnu skaits, kam
vecāki devuši divus vārdus – 2014.gadā 2 vārdi doti 2 meitenēm un 5 zēniem.

reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas
132 miršanas, kas ir par 26 mazāk nekā 2013. gadā un par 34 mazāk nekā
2012. gadā. Mirusi 61 sieviete un 71 vīrietis. Miruši 70 Valkas iedzīvotāji, 13
Ērģemes pagastā, 12 Kārķu pagastā, 13
Valkas pagastā, 9 Vijciema pagastā un
3 Zvārtavas pagastā dzīvojušie. Nav
reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas
gadījumi, taču pieaudzis mirušo skaits
«spēka gados», tādēļ pazeminājies mirušo vidējais vecums jeb vidējais mūža ilgums. Novadā sievietēm tas pērn
bija 77,3 gadi (Lat vijā vidēji – 78.1
gads), vīriešiem – 66,4 gadi (valstī vidēji – 68 gadi). Vecumā no 0 līdz 40 gadiem miruši 3 cilvēki, vecuma grupā
no 41 – 50 gadiem – 7, vecuma grupā
no 51 – 60 gadiem – 19, vecuma grupā
no 61 – 70 gadiem – 23, vecuma grupā
no 71 – 80 gadiem – 38, vecuma grupā
no 81 – 90 gadiem – 34, vecuma grupā
virs 90 gadiem – 8 mirušie.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits
ir bijis janvārī, martā un decembrī – pa
15, savukārt vismazākais – vasaras
mēnešos – jūnijā – 5, jūlijā 7 mirušie.

Dabiskais pieaugums –
joprojām ar mīnusa zīmi

Kaut arī mirušo skaits ir mazinājies,
demogrāﬁskā situācija novadā 2014.gadā diemžēl neuzlabojās. Dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs – mirstība
par 64 pārsniedza dzimstību, un šī
starpība ir iepriekšējo gadu līmenī.

Laulība

Salīdzinājumā ar 2013.gadu, kad
Valkas novadā bija noslēgtas 42 laulības, pērn to skaits samazinājies līdz
34. Septiņas laulības reģistrētas baznīcā. Pirmajā laulībā stājušies 24 vīrieši
un 16 sievietes, laimi ot ro reizi mēģinājuši at rast 8 vīrieši un 16 sievietes,
divi kungi un divas dāmas «ot ro pusīti apņēma» trešo reizi. Jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam – 68
gadi, trim jaunākajām līgaviņām – 22
Miršana
gadi, trim vecākajām – 67 gadi! PopuPriecē, ka 2014.gadā samazinājies lārākie kāzu mēneši bijuši jūlijs un au-

E

2014.gadā
paveiktais

Nr. 63 2015.gada 28.janvārī

iropas Savienība
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Teksts: Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja
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014.gads decembrī ir pabeigti
būvdarbi Klimata pārmaiņu
ﬁnanšu instrumenta ﬁnansēto projektu atklāta kon kursa «Kompleksi risinājumi siltum nīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai» ietvaros līdzﬁnansētā projektā «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas pamatskolā»
Nr.KPFI-15.3/112.
Projekta ietva ros ti ka veikta ēkas

gusts. Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās
5 mūsu organizētās «bezmaksas laulību akcijas» pāri.
Nemainīgi liels ir šķirto laulību
skaits – atzīme par laulības šķiršanu
izdarīta 43 reģistros (2013.g. – arī 43).

Ceremonijas un svētki

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā notiek arī svinīgas bērnu dzimšanas reģistrācijas un kāzu jubileju ceremonijas, kā arī tiek organizēti dažādi
lielāki pasākumi.
Pērn jau trešo reizi īstenojām mūsu
tradīciju – par godu Starptautiskajai
ģimenes dienai bezmaksas svinīgo
laulību ceremoniju. Jaunajiem pāriem
nebija jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet tikai valsts nodeva – EUR 14,00,
un šī bezmaksas laulību «akcija» paredzēta pāriem, kuri nevēlas vai nevar
atļauties rīkot lielas kāzas ar daudziem
viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. Par šo pasākumu saņēmām labas atsauksmes, tādēļ
plānojam tādu rīkot arī šogad – 16.
maijā. Ceram sagaidīt gan jaunas ģimenītes ar esošiem vai gaidāmiem
mazuļiem, kā arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši daudzus gadus un kuriem
jāsakārto tikai attiecību juridiskā daļa.
Pieteikšanās laulību reģistrācijai –
līdz 15.aprīlim!
Pagājušā gadā jau trešo reizi Valkas pilsētas svētku ietvaros notika
Lielā ratu parāde, kuras organizēšanā
piedalījās arī Dzimtsarakstu nodaļa.
Atsaucība bija liela un par vairāk nekā
20 bērnu vecāku izdomu un fantāziju
ratiņu noformēšanā varēja tikai pabrīnīties! Jaunums ir tas, ka šogad vērtēšana notiks 4 grupās: lielie rati, sporta
rati, leļļu rati un riteņi – trīsriteņi, divriteņi, skrejriteņi...! Interesantāko
«braucam rīku» noformētāji saņems
balvas! Visi aicināti uz Lielo ratu parādi 6. jūnijā!

kajai ģimenes dienai veltītu pasākumu iepriekšējā gadā dzimušajiem mūsu novada bērniem. Uz
pirmajiem svētkiem, kas notiks
16.maijā, aicināsim 2014.gadā dzimušos Valkas novadā deklarētos
bērnus ar vecākiem. Būs koncerts,
pašvaldības dāvana – sudraba karotīte ar novada ģerboni un bērna
vārdiņa gravējumu un citi pārsteigumi!
Pagājušajā gadā turpinājām sveikt
novadā dzīvojošos Zelta pārus. Tikām
suminājuši 17 pārus, kas saskaņā un
mīlestībā kopā nodzīvojuši 50 gadus,
bet vienu pāri pēc skaisti kopā nodzīvotiem 60 gadiem sveicām Dimanta
kāzās. Īpaši mīļi sveicieni un labas veselības vēlējumi visiem mūsu zelta un
dimanta pāriem!
Aicinām atsaukties «Zelta ģimenes», kam skaistais notikums gaidāms
šajā – 2015.gadā! Lūdzam bērnus,
draugus, kaimiņus, bijušos kolēģus
pieteikt mums Zelta pārus!

Dzīvesvietas deklarēšana

Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt
dzīvesvietu un saņemt izziņas par
deklarēto dzīvesvietu. Ar 2015.gadu
Dzimtsarakstu nodaļa lems arī par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Pērn Dzimtsarakstu nodaļā savu
dzīvesvietu deklarēja 470 personas.
Valkas novadā kopā 2014. gadā dzīvesvietu piedeklarējušas 569 personas, t.s. Valkā 379, Ērģemes pagastā –
40, Kārķu pagastā 38, Valkas pagastā
51, Vijciema pagastā 35, Zvārtavas pagastā – 25.
No Valkas novada 2014.gadā «aizdeklarējušās» 282 personas.
42 personām anulēta deklarētā dzīvesvieta.
Personām un ie stādēm izsnieg tas
210 iz zi ņas par dek la rēto dzīvesvietu. Dzīvesvie tu dek la rēt var arī elekŠogad esam iecerējuši sākt vei- troniski por tā lā www.lat vija.lv! 
Teksts: Māra Zeltiņa
dot jaunu tradīciju – Starptautis-

Valkas pamatskolas ēkas

siltināšanas darbi pabeig ti

ārsienu silti nāša na, cokola silti nāšana, jumta pārseguma silti nāša na, iekšējās apku res sistēmas moder ni zācija,
nomai not radiatorus, cau ruļvadus
opti mālas telpu temperatūras nodroši nāša nai, siltum mezgla moder ni zācija, logu nomaiņa, veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdur vīm,
montējot tvai ka un nokrišņu izolācijas peri met ra lentas, decentra li zētās
venti lācijas sistēmas ar rekuperācijas
sistēmu ierīkoša na skolas sporta zālē
un aktu zālē.
Projekta mērķis ir siltum nīcefekta
gāzu emisiju sa ma zi nāša na, uzlabo-

jot Valkas pa matskolas energoefektivitāti.
Projekta īstenoša nas rezultātā jāsasniedz:
1. oglek ļa diok sīda emisijas sa ma zinājuma rādītājs vismaz 232 099,60
kgCO2 gadā;
1. oglek ļa diok sīda emisijas sa ma zinājuma rādītāja at tiecība pret KPFI ﬁnan sējumu Projektam vismaz 0,42
kgCO2/EUR.
Būvdarbus veica SIA «YIT Celt niecība» un būvdarbu kopējās izmak sas
943 662,97 EUR (tai skaitā 163 775,18
EUR PVN). Būvuzraudzību veica ser-

tiﬁcēts būvuzraugs Anatolijs Kuzņecovs un autoruzraudzību SIA «AG architectu re».
Kli mata pār maiņu ﬁnanšu in strumenta līdzek ļi ir 57,20% un Valkas
novada domes līdzﬁnan sējums ir
42,80% no projekta at tieci nāmajām
izmak sām. 

Valkas novada Bērnu – jaunatnes spor ta skolas

spor ta zāles energoefek tivitātes paaugstināšana

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un
projektu daļas projektu vadītāja

2

014.gada 12.decembrī starp
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,
SIA «Vides investīciju fondu» un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta «Kompleksi risinājumi siltum nīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta
zālē» īstenošanu. Projektu ﬁnansiāli
atbalsta Klimata pārmaiņu ﬁnanšu
instruments.

Projekta mērķis ir siltum nīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes
pasākumus Valkas novada Bērnu –
jaunatnes sporta skolas sporta zālē
Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektā paredzētas šādas aktivitātes: ēkas ārsienu siltināšana, ēkas cokola un grīdas siltināšana no iekšpuses, jumta
pārseguma siltināšana, koka un alumīnija proﬁla logu nomaiņa, koka
ārdurvju modernizācija, siltummezgla modernizācija, ēkas apkures sistēmas modernizācija, siltumapgādes

un karstā ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa un ventilācijas
sistēmas modernizācija. Šī projekta
īstenošanas rezultātā tiks panākts
CO2 emisiju samazinājums par
90 318,46 kgCO2/gadā.
Par projektā paredzēto būvdarbu
izpildi ir noslēgts līgums ar SIA «YIT
Celtniecība», projekta būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA «Campaign.
un autoruzraudzību – SIA «AG architecture».
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 429 263,84 EUR.

Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instrumenta līdzekļi ir 50 % no attiecināmajām izmaksām jeb 214 631,92 EUR.
Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instrumenta ﬁnansēto projektu atklāta konkursa «Kompleksi risinājumi siltum nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai» 5.kārtas
ietvaros. 

Valkas novada domē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2014.gada 28.augustā

Valkā

Nr. 16
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2014.gada 28.augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.12,21.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.13
«Kapsētu uzturēšanas un
izmantošanas noteikumi»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldī bām»
15.panta 1.daļas 2.punktu un 21.panta 1.daļas 16.punktu

I

zdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 «Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi»
šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.5.punktu šādā redakci- 3. Svītrot 5.2.punktu.
jā:
4. Papildināt noteikumus ar 5.31.
«4.5. Kapavietas uzturētājam ir
punktu šādā redakcijā:
tiesības viņam ierādītajā kapavie«5.31. Ja miršanas apliecību vai iztā apbedīt savus piederīgos, kā arī
ziņu (urnas pavadvēstuli u.tml.)
tikt tur apglabātam, citus miruir izdevusi cita atbildīgā institūcišos var apglabāt tikai ar kapavieja, kas nav Valkas novada dzimtas uzturētāja piekrišanu (rakstistsarakstu nodaļa, un apbedīšana
ku vai mutisku, kas tiek aplieciparedzēta Valkas pilsētas Cimzes
nāta ar kapavietas uzturētāja pakapos vai Meža kapos, bēru rīkorakstu kapu reģistrā (Kapu grātājam vai kapavietas uzturētājam
matā)).»
ir pienākums šo dokumentu (ko2. Izteikt 5.1.punktu šādā redak- piju) iesniegt arī Valkas novada
cijā:
dzimtsarakstu nodaļā, lai savlai«5.1. Apbedīšana notiek otrdienās, cīgi tiktu izdarīts attiecīgs ieraksts
trešdienās, ceturtdienās, piektdie- kapu reģistrā (Kapu grāmatā). Iznās un sestdienās no pulksten ņēmuma gadījumā, ja puses vie09:00 līdz 17:00, izņēmuma gadīju- nojušās, to var izdarīt kapu pārmā objektīvu iemeslu dēļ apbedī- valdnieks.» 
šana var notikt arī citā laikā.»
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

SAISTOŠIE
NOTEIKUMI
2014.gada 30.oktobrī

Valkā

Nr.18
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra
sēdes lēmumu(protokols Nr.15,1.§)

Grozījumi Valkas novada domes
2012.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr.22
«Par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā»

1.
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Nr. 63 2015.gada 28.janvārī

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 13.pun ktu un 15.pun ktu

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 «Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā» šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 14.1.apakšpunktā ap- 1.6. Aizstāt 36.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 142,29» zīmējumu un skaitli «EUR 21,34»
ar apzīmējumu un skaitli «EUR ar apzīmējumu un skaitli «EUR
30»;
143»;
1.2. Aizstāt 14.2.apakšpunktā ap- 1.7. Aizstāt 36.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 142,29» zīmējumu un skaitli «EUR 21,34»
ar apzīmējumu un skaitli «EUR ar apzīmējumu un skaitli «EUR
40»;
143»;
1.3. Aizstāt 18.punktā apzīmēju- 1.8. Aizstāt 36.4.apakšpunktā apmu un skaitli «EUR 284,57» ar ap- zīmējumu un skaitli «EUR 426,86»
ar apzīmējumu un skaitli «EUR
zīmējumu un skaitli «EUR 285»;
1.4. Aizstāt 33.punktā apzīmēju- 480», un apzīmējumu un skaitli
mu un skaitli «EUR 14,23» ar apzī- «EUR 14,23» ar apzīmējumu un
skaitli «EUR 40»;
mējumu un skaitli «EUR 15»;
1.5. Aizstāt 36.1.apakšpunktā apzī- 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
mējumu un skaitli «EUR 14,23» ar 2015.gada 1.janvārī. 
apzīmējumu un skaitli «EUR 15»;
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.16

«Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.13 «Kapsētu uzturēšanas
un izmantošanas noteikumi»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Lai nepieļautu tuvinieku savstarpējos strīdus, nepieciešams noteikt, ka
tikai kapavietas uzturētājs var atļaut
jaunu apbedījumu viņa nomātajā kapavietā.
Ir konstatēts, ka Valkas novada
kapsētās reizēm apbedīšana objektīvu
iemeslu dēļ notiek citā laikā, nekā tas
noteikts saistošajos noteikumos Nr.13
«Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi».

Ir bijuši vairāki gadījumi, kad miršanas apliecību vai citu pielīdzināmu
dokumentu ir izsniegusi cita vai pat
citas valsts atbildīgā institūcija un Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa nesaņem informāciju par kārtējo apbedījumu Valkas pilsētas Cimzes kapos
vai Meža kapos un līdz ar to šī informācija netiek savlaicīgi ierakstīta
attiecīgajā kapu reģistrā.

1. Papildināt kapavietas uzturētāja tiesības ar tiesību atteikt nomātajā
kapavietā veikt apbedījumus citām
personām.
2. Papildināt apbedīšanai noteikto
laiku, ja radusies objektīva nepieciešamība un apbedīšana nevar notikt normtīvajā laikā.
3. Ja apbedīšana paredzēta Valkas
pilsētas Cimzes kapos vai Meža kapos
un miršanas apliecību vai tai pielī-

dzināmo dokumentu ir izdevusi cita
(t.sk., citas valsts) institūcija, noteikt
pienākumu bēru rīkotājam vai kapavietas uzturētājam paziņot Valkas
novada dzimtsarakstu nodaļai. Gadījumos, kad tas nav iespējams (bēres
notiek brīvdienā u.tml.) attiecīgo dokumentu (kopiju) dzimtsarakstu nodaļā var nogādāt kapu pārzinis, ja viņš
piekritis to darīt. Tas nepieciešams
mirušo reģistra vešanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu.

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Saistošo noteikumu Nr.18 «Grozījumi Valkas novada
domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos
Nr.22 «Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Valkas novada pašvaldībā»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Veselības aprūpes pakalpojumi ir
ļoti dārgi. Personas ienākumi bieži
vien ir daudzas reizes mazāki, nekā
izdevumi par veselības aprūpi. Viena
no maz aizsargātākajām iedzīvotāju

grupām ir invalīdi un pensionāri, kuriem ir nelielas pensijas. Grozījumos
ir paredzēts palielināt pabalsta apmēru veselības aprūpei, kā arī nedaudz
palielināt pārējos pabalstus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi «Grozījumi tu piešķiršanu Valkas novada pašvalValkas novada domes 2012.gada 29. dībā» nosaka iedzīvotājiem labvēlīgānovembra saistošajos noteikumos kus pabalstus.
Nr.22 «Par sociālās palīdzības pabals-

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Salīdzinot ar 2014.gadu 2015.gadā no pašvaldības budžeta papildus būs nepieciešami 3000 – 3500 eiro.

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana nepalielinās administratīvā darba apjomu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Pirms saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas tika veikta esošās situācijas analīze pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem par pabalstu piešķiršanu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2014.gada 28.augustā

Valkā

Nr.17
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2014.gada 28.augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.12,23.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada pašvaldības nolikums.

I

Valkas novada domē

Nr. 63 2015.gada 28.janvārī

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 1.pun ktu un 24.pantu

zdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12. apakšpunktiem šādā redakcijā:
«7.1.1 Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde «Pumpuriņš»;
7.1.2 Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»;
7.1.3 Valkas ģim nāzija;
7.1.4 Valkas pamatskola;
7.1.5 Kārķu pamatskola;
7.1.6 Ērģemes pamatskola;
7.1.7 Vijciema pamatskola;
7.1.8 Ozolu pamatskola;
7.1.9 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola;
7.1.10 Valkas Mākslas skola;
7.1.11 Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;
7.1.12 Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs
«Mice»;»
2. Izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.3. Kārķu tautas nams».
3. Izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.6. Mierkalna tautas nams».
4. Izteikt 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14. un 7.15.
apakšpunktus šādā redakcijā:
«7.7. Valkas novada Centrālā bibliotēka;
7.8. Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka;
7.9. Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka;
7.10. Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka;
7.11. Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka;
7.12. Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēka;
7.13. Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
7.14. Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēka;
7.15. Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka;»
5. Svītrot 31.punktā vārdus «bet ne ātrāk kā 18 dienas
pirms kārtējās domes sēdes».
6. Aizstāt 89. un 90.punktā vārdus un skaitli «Semināra
ielā 9» ar vārdiem un skaitli «Beverīnas ielā 3».
7. Aizstāt 92.punktā skaitli «29» ar skaitli «9». 
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Valkā
2014.gada 30.oktobrī

Nr.20
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,10.§)

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

1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.
gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 5.1.apakšpunktā skaitli «8»
ar skaitli «7».
1.2. Svītrot 12.8.apakšpunktu.
2. Saistošo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.
3. Saistošo notei ku mu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvā rī. 
Valkas novada domes
priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.17 «Grozījumi Valkas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada
pašvaldības nolikums»» PA SKAID ROJU MA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Valkas novada dome
2014.gada 27.februārī pieņēma
saistošos noteikumus Nr.11
«Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas
novada pašvaldības nolikums», svītrojot 7.1. apakšpunktu.» Līdz ar to tika svītroti arī 7.1.apakšpunkta apakšpunkti, kuros bija uzskaitītas
domes padotībā esošās izglītības iestādes. Līdz ar to ir nepieciešams papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.1 līdz
7.1.12 apakšpunktiem, uzskaitot izglītības iestādes.
2. 2014.gada 31.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu «Par Valkas novada
kultūras iestāžu nolikumu apstiprināšanu» (protokols Nr.11,
3.§), ar kuru apstiprināja visu
Valkas novada tautas namu
nolikumus, tajā skaitā Kārķu
tautas nama un Mierkalna tautas nama nolikumus. Līdz ar
nolikumu apstiprināšanu tika
precizēts Kārķu tautas nama
nosaukums, izņemot no nosau-

kuma vārdu «pagasta» un mainīts Zvārtavas pagasta tautas
nama nosaukums uz nosaukumu «Mierkalna tautas nams».
Līdz ar to ir izdarāmi attiecīgi
grozījumi arī Valkas novada
pašvaldības nolikumā.
3. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar bibliotēku nolikumiem
(apstiprināti pagastiem 26.11.
2009., pilsētai 26.09.2013.) un
Kultūras ministrijas ieteikumu
Valkas novadā bibliotēku nosaukumi veidoti saglabājot
administratīvi ģeogrāﬁsko atrašanās vietu, tad jāveic arī attiecīgs precizējums saistošajos
noteikumos, lai bibliotēku nosaukumi sakristu ar nolikumos apstiprinātajiem nosaukumiem.
4. Valkas novada pašvaldības nolikuma 31.punkta pirmais teikums nosaka, ka Komitejas sēdes tiek sasauktas
pēc vajadzības, bet ne ātrāk
kā 18 dienas pirms kārtējās
domes sēdes. Šī norma tika iestrādāta Valkas novada pašvaldības nolikumā, lai nodro-

šinātu pēc iespējas vairāku
jautājumu sagatavošanu uz
domes sēdi no komiteju puses,
tādējādi neradot situācijas,
kad komiteja tiek sasaukta uzreiz pēc kārtējās domes sēdes,
tādēļ izskatāmo jautājumu
loks ir neliels. Bet ierobežojums sasaukt komitejas sēdes
ātrāk kā 18 dienas pirms kārtējās domes sēdes būtiski kavē
darbu, jo nereti komitejai ir jāizskata arī citi jautājumi, kas
nav saistīti ar jautājumu sagatavošanu uz kārtējo domes sēdi. Piemēram, Saimniecisko
lietu komitejai dome ir deleģējusi rīkot nedzīvojamo telpu
nomas izsoles un apstiprināt
izsoles nolikumus, kā arī izskatīt citus jautājumus.
2014.gada pirmajā pusē
Valkas novada domes priekšsēdētājs, vietnieks juridiskajos
un sociālā darba jautājumos
un izpilddirektors mainīja apmeklētāju pieņemšanas vietas.
Līdz ar to nepieciešams veikt
attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos.

1. Ar Saistošo noteikumu
1.pun ktu tiek papildināts Valkas novada pašvaldības nolikums ar 7.1.1 līdz 7.1.12 apakšpun ktiem, uzskaitot pašvaldības domes padotībā esošās
izglītības iestādes.
2. Ar Saistošo noteikumu
2.pun ktu tiek veikti grozījumi Valkas novada pašvaldības
nolikuma
7.3.apakšpun ktā,
precizējot Kārķu tautas nama
nosaukumu.
3. Ar Saistošo noteikumu

3.pun ktu tiek veikti grozījumi Valkas novada pašvaldības
nolikuma
7.6.apakšpunktā,
mainot Zvārtavas pagasta tautas nama nosaukumu uz nosaukumu «Mierkalna tautas
nams».
4. Ar Saistošo noteikumu
4.pun ktu tiek veikti grozījumi Valkas novada pašvaldības
nolikuma 7.7. – 7.15.apakšpunktos, precizējot Valkas novada
bibliotēku nosaukumu.
5. Ar Saistošo noteikumu

5.punktu tiek veikti grozījumi
Valkas novada pašvaldības nolikuma 31.punktā, svītrojot vārdus «bet ne ātrāk kā 18 dienas
pirms kārtējās domes sēdes».
Ar Saistošo noteikumu 6. un
7.punktu tiek veikti grozījumi
Valkas novada pašvaldības nolikuma 89., 90. un 92.punktā,
mainot iedzīvotāju pieņemšanas vietas Valkas novada domes
priekšsēdētājam, vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos un izpilddirektoram.

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

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

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Grozījumi neietekmē pašvaldības budžetu.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav noNetiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības tikušas konsultācijas ar privātpersonām.
vidi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 «Grozījumi Valkas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1«Valkas novada
pašvaldības nolikums»» PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1. 2014.gadā kvoruma trūkuma dēļ nav notikušas 4
Finanšu komitejas sēdes. Šobrīd Finanšu komitejā ir 8
locekļi, kas nozīmē, ka, lai Finanšu komiteja notiktu, uz
sēdi ir jāierodas vismaz 5 locekļiem. Ja Finanšu komitejā
locekļu skaits būtu 7 locekļi, tad kvorumam pietiktu, ja
uz sēdi ierastos vismaz 4 komitejas locekļi. Nenotikušajās sēdēs līdz šim ir sanākuši 4 komitejas locekļi, kas nozīmē, ka komiteja būtu bijusi lemttiesīga, ja komitejas
locekļu skaits būtu 7 locekļi. Līdz ar to ir nolemts samazināt Finanšu komitejas locekļu skaitu.
2. Valkas novada domē ir pastāvējusi prakse, ka deklarēto dzīvesvietu var anulēt tikai ar Valkas novada domes lēmumu, kura projektu sagatavo Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija. Līdz ar to deklarētās dzīvesvietas anulēšanas process var noritēt līdz pat sešām
nedēļām. Tas ir neadekvāti ilgs laiks ņemot vērā, ka pie-

2. Īss projekta satura izklāsts

deklarēšanās dzīvesvietā norit dažu minūšu laikā, ja to
dara elektroniski.
Normatīvie akti neregulē dzīvesvietas deklarēšanas
iestādes iekšējo kārtību, kādā iestāde veic deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu, bet tikai nosaka to, ka iestāde
pieņem lēmumu par anulēšanu. Līdz ar to līdz šim pieņemto praksi, ka lēmumu pieņem domes deputāti, var
mainīt.
Šobrīd dzīvesvietas dek la rēša nu veic Valkas novada domes Dzimtsa rak stu nodaļa. Pa redzēts, ka arī
dek la rētās dzīvesvietas anulēša nu turpmāk va rētu
veikt Dzimtsa rak stu nodaļa, pēc visu apstāk ļu pārbaudes pieņemot lēmumu. Līdz ar to ir nepieciešams likvidēt Dek la rētās dzīvesvietas anulēša nas komisiju, kas
ir 3 locek ļu sastāvā.

5. In formācija par administratīvajām

1. Ar grozījumiem 5.1.apakšpun ktā tiek samazināts
procedūrām
Finanšu komitejas locekļu skaits uz 7 locekļiem.
Administratīvās procedūras tiek vienkāršotas iestā2.
Ar grozījumiem 12.8.apakšpun ktā tiek likvidē- des iekšienē, jo turpmāk lēmumu par deklarētās dzīta Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija 3 locek- vesvietas anulēšanu pieņems par dzīvesvietas deklarēļu sastāvā.
šanu atbildīgā amatpersona.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Kalendārajā mēnesī Deklarētās dzīvesvietas anulēšaSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
nas komisija nostrādā vidēji 10 stundas. Ņemot vērā to,
kon
sultācijas ar privātpersonām.
ka komisijas locekļi par darbību komisijā saņem atlīdzību, tad pašvaldības budžetā gadā tiks ietaupīti EUR
Valkas novada domes
2785,68.

4. In formācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2014.gada 30.oktobrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes2014.gada 30.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 2.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr.23 «Dzīvokļa (mājokļa)
pabalsts Valkas novada pašvaldībā»

1.

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā» 25.panta pirmo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta 5.daļu

Izdarīt Valkas novada domes
2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 «Dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts Valkas novada
pašvaldībā» šādus grozījumus: 1.1.
Aizstāt 12.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 28,46» ar apzīmējumu un skaitli «EUR 30»;
1.2. Aizstāt 12.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 28,46» ar
apzīmējumu un skaitli «EUR 30»,
apzīmējumu un skaitli «EUR 4,27»
ar apzīmējumu un skaitli «EUR 5»;
1.3. Aizstāt 12.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 21,34» ar
apzīmējumu un skaitli «EUR 25»;
1.4. Aizstāt 12.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 21,34» ar

apzīmējumu un skaitli «EUR 25», un
apzīmējumu un skaitli «EUR 4,27»
ar apzīmējumu un skaitli «EUR 5»;
1.5. Aizstāt 12.5.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 21,34» ar
apzīmējumu un skaitli «EUR 25»;
1.6. Aizstāt 17.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 99,60» ar
apzīmējumu un skaitli «EUR 100»;
1.7. Aizstāt 17.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 71,14» ar
apzīmējumu un skaitli «EUR 75»;
1.8. Aizstāt 17.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli «EUR 56,91» ar
apzīmējumu un skaitli «EUR 60».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

Saistošo noteikumu Nr.19 «Grozījumi Valkas
novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr.23 «Dzīvokļa (mājokļa)
pabalsts Valkas novada pašvaldībā»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā to, ka paredzams elektrības cenu kāpums, sadārdzināsies arī izdevumi par dzīvokli. Lai iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem sniegtu atbalstu, ir jāpalielina dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi «Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 «Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā»» nosaka iedzīvotājiem labvēlīgākus pabalstus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Salīdzinot ar 2014.gadu 2015.gadā no pašvaldības budžeta papildus būs nepieciešami 3000 – 3500 eiro.

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana nepalielinās
administratīvā darba apjomu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Tika uzklausīts Sociālā dienesta klientu viedoklis.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2014.gada 30.oktobrī
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Nr. 63 2015.gada 28.janvārī

Valkā

Nr.21
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.15,18.§)

Grozījumi Valkas novada domes
2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos
Nr.13 «Kapsētu uzturēšanas un
izmantošanas noteikumi»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta
1.daļas 2.pun ktu un 21.panta 1.daļas 16.pun ktu
un 43.panta 3.daļu

I

zdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.13 «Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi» šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.4.1.punktu šādā redakcijā:
«2.4.1. Valkas pilsētas Cimzes kapos, Meža kapos un
Stoķu kapos – augusta pirmajā sestdienā».
2. Izteikt 2.4.3.punktu šādā redakcijā:
«2.4.3. Vijciema kapos – augusta otrajā sestdienā.» 
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 «Grozījumi Valkas
novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13
«Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Lai mirušo piederīgie varētu apmeklēt vairākus kapusvētkus, kas līdz šim vienā un tajā pašā
laikā notika vairākos Valkas novada un kaimiņu novadu kapos, nepieciešams mainīt Valkas un
Vijciema kapusvētku norises dienu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Valkas kapusvētki tiek pārcelti dienu ag rāk – uz augusta pirmo sestdienu, savukārt Vijciema
kapusvētki – uz augusta ot ro sestdienu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar privātpersonām, un viņu ieteikumi ņemti vērā.

2014.gada 30.decembra

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

K ārķos realizēs projektu «Skaisti,

vē un dejā Kārķu pagastā»
domes sēdē pieņemtie lēmumi radoāršiķudzī
pagasta iniciatīvas vei• Apstiprināt līdzmaksājumus Valkas
novada rīkotajos sporta pasākumos
• Apstiprināt 2015.gadā izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības programmas, ﬁnansējumu uz izglītojamo
un pedagogu skaitu:
• Apstiprināt noteikumus Nr.15 «Par
kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir ﬁnanšu līdzekļus nevalstiskām
organizācijām».
• Apstiprināt noteikumus Nr.16 «Par
reprezentācijas izdevumu uzskaites
un norakstīšanas kārtību».
• Apstiprināt noteikumus Nr.17 «Par
kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu».
• Apstiprināt Noteikumus Nr.18 «Valkas pilsētas tirgus noteikumi».

• Apstiprināt komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu
kārtošanas sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Ramona Lapiņa - izglītības speciāliste.
Komisijas locekļi: Līga Putriņa - ģimenes ārsts,Mārīte Valtiņa - lietvede.
• Apstiprināt Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju sekojošā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Ramona Lapiņa - izglītības speciāliste.
Komisijas locekļi: Dace Gailīte - izglītības psiholoģe, Ingrīda Vīlistere - logopēde, Ausma Zeibote - speciālā pedagoģe, Līga Putriņa - ģimenes ārsts.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.24 «Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 «Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets»». 

K

cināšanas biedrība «Ugunspuķe» pērn iesniedza projektu «Skaisti, radoši dzīvē un dejā
Kārķu pagastā» Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā «Nāc un dari!
Tu vari!». Pēc projektu izvērtēšanas
biedrība saņēma FONDA atbalstu, un
6.janvārī tika parakstīts līgums par
granta piešķiršanu projekta īstenošanai.
Projektā ietvertas 3 galvenās aktivitātes - skatuves tērpu iegāde senioru dāmu deju grupas «Vēl ziedam»
dalībniecēm, fotoaparāta iegāde
biedrības hronikas veidošanai, radošo iniciatīvu veicināšana vietējo un
apkārtējo pagastu iedzīvotājiem (radošās darbnīcas, pieredzes apmaiņas
braucieni, koncerti).
Projekta kopējās izmaksas ir
3041,00 EUR, no kurām 2740,00 EUR
piešķir BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS, bet 301,00 EUR (10%)

– VALKAS NOVADA DOME kā līdzﬁnansējumu.
Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība «Ugunspuķe» dibināta
ar mērķi apzināt un attīstīt vietējo iedzīvotāju iekšējos resursus un radošās
izpausmes. Lai savā darbībā īstenotu
iniciatīvas kultūras, mūžizglītības un
vides pilnveidošanas jomā, popularizētu aktīvu un radošu dzīvesveidu un
saturīgu, kvalitatīvu, daudzveidīgu
brīvā laika pavadīšanu dažādām Valkas novada Kārķu pagasta iedzīvotāju
grupām. 
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Nr. 63 2015.gada 28.janvārī

SAISTOŠIE

2014.gada 27.novembrī

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.23
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,13.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1«Valkas novada pašvaldības nolikums»

I

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.pun ktu un 24.pantu

zdarīt Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus grozījumus:
Papildināt ar 12.17. un 12.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

«12.17. Komisiju tiesiskuma uzraudzībai
un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi 7 locekļu sastāvā;
12.18. Vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves klasiﬁcēšanas komisija 4 locekļu sastāvā.» 
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.23
«Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums

1. 2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» (turpmāk – likums). Saskaņā ar likuma
jauno redakciju tiek noteikta jauna kārtība darījumiem ar lauksaim niecībā izmantojamo
zemi. Minētā likuma 30.¹pants nosaka, ka ar
lauksaim niecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības komisija,
kuras sastāvā ir novada pašvaldības un tiešās
pārvaldes institūciju pārstāv ji (turpmāk — pašvaldības komisija).
Pašvaldības komisija mēneša laikā no iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas:
1) pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja ir ievēroti
likuma 28.1 panta pirmās daļas, 29.panta ceturtās, piektās un sestās daļas nosacījumi un likuma 30.2 panta otrajā un trešajā daļā minētās
personas neizmanto pirmpirkuma tiesības vai
pirkuma līgums noslēgts ar minētajām personām. Pašvaldības komisija pieņem lēmumu par
atteikumu lauksaim niecības zemes iegūšanai
īpašumā, ja minētie nosacījumi nav ievēroti;
2) pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja likuma
28.panta pirmās daļas 7.pun kta nosacījumi un
29.panta septītās daļas nosacījumi attiecībā uz
īpašumā iegūstamās lauksaim niecības zemes
maksimālo platību ir ievēroti. Pašvaldības komisija pieņem lēmumu par atteikumu lauksaim niecības zemes iegūšanai īpašumā, ja minētie nosacījumi nav ievēroti;
3) pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja persona,
kura lauksaim niecības zemi vēlas iegūt īpašumā, zemes dzīļu izmantošanai, iesniegumā ir
apliecinājusi, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks
izmantota zemes dzīļu izmantošanai, un, ja atbilstoši novada pašvaldības teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam derīgo izrakteņu

ieguve ir pieļaujama, zemes kvalitātes novērtējums ir zemāks par 60 ballēm un ir ievēroti likuma 29.panta ceturtās, piektās un sestās daļas
nosacījumi. Pašvaldības komisija pieņem lēmumu par atteikumu lauksaim niecības zemes iegūšanai īpašumā, ja minētie nosacījumi nav
ievēroti.
Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un
lēmumu pieņemšanu darījumos ar lauksaimniecības zemi vēl nav pieņemti, bet ir pieejams
MK noteikumu projekts «Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un lēmumu pieņemšanu darījumos ar lauksaim niecības zemi» (turpmāk –
projekts). Projekta 18.pun ktā noteikts, ka Pašvaldības komisijas sastāvā ir vismaz 7 komisijas locekļi, no kuriem viens ir Valsts zemes
dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas pārstāvis, viens Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas pārstāvis.
Ņemot vērā augstākminēto, Valkas novada
domei ir jāizveido komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaim niecības zemi.
2. 2013.gada 26.septembrī Valkas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.19
«Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā». Saistošo noteikumu 4.
punkts nosaka, ka būvi, kas klasiﬁcēta kā vidi
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasiﬁcēšanas attiecīgajā
būv ju kategorijā. Lai būvi klasiﬁcētu attiecīgajā
kategorijā, nepieciešams izveidot komisiju, kas
veiktu būv ju apsekošanu un pieņemtu lēmumu. Komisija jau ir izveidota ar Valkas novada
domes 2013.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.19, 47.§), bet tā nav ietverta pašvaldības
nolikumā.

V

alkas novada dome uzsākusi Valkas
novada attīstības programmas 2015. –
2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no
27.11.2014. līdz 30.06.2015.
Attīstības programmas mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokumentu «Valkas novada attīstības programma 2015. – 2022.gadam», kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa
prioritāšu īstenošanai. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2015. – 2022.gadam.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
1) Tematiskajās darba grupās, kas tiks veidotas no
nozares speciālistiem un interešu grupu pārstāvjiem.
2014.gada 14.janvārī notika pirmā vadības grupas sanāksme, kurā tika lemts, ka kopumā tiks organizētas četras tematiskās darba grupas:
Tematiskās darba
grupas nosaukums*
Tehnisko jautājumu
tematiskā darba grupa
Uzņēmēju tematiskā
darba grupa
Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes
lietu tematiskā darba
grupa
Kaimiņu pašvaldību
tematiskā darba grupa

3. In for mā cija par plā no to pro jek ta ie tek mi uz paš valdī bas budže tu

1.Pieņemot, ka kalendārajā mēnesī Komisiju
tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai da rījumos ar lauksaimniecības zemi
varētu nostrādā vidēji 10 stundas un ņemot vērā to, ka komisijas locekļi par darbību komisijā
saņem atlīdzību, pašvaldības budžetā gadā būs
nepieciešami papildus izdevumi EUR 6499,92.

Pieņemot, ka kalendārajā mēnesī Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasi ﬁcēšanas komisija
varētu nostrādā vidēji 10 stundas un ņemot vērā to, ka komisijas locekļi par darbību komisijā
saņem atlīdzību, pašvaldības budžetā gadā būs
nepieciešami papildus izdevumi EUR 2785,68.

4. In for mā cija par plā no to pro jek ta ie tek mi
uz uz ņē mējdar bī bas vidi paš valdī bas te ri to rijā

Ne tiek plā no ta ie tek me uz uz ņē mēj dar bī bas vi di.

5. In for mā cija par ad mi nis tra tī va jām pro ce dū rām

1.Pašvaldības darbiniekiem tiek uzlikti papildus pienākumi saistībā ar darījumu ar lauksaim niecības zemi izvērtēšanu. Saistošie noteikumi paši par sevi neietekmē administratīvās
procedūras, jo tās nosaka jau likums «Par zemes privatizāciju lauku apvidos».
Saistošie noteikumi paši par sevi neietekmē

administratīvās procedūras saistībā ar Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasi ﬁcēšanas komisijas darbu, jo administratīvās procedūras jau nosaka
Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošie noteikumi Nr.19 «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā».

6. In for mā cija par kon sul tā cijām ar pri vāt per so nām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Laiks

Vieta

2014.gada 5.februārī Valkā, Beverīplkst. 14:00
nas ielā 3
2014.gada 6.februārī Valkā, Beverīplkst. 10:00
nas ielā 3
2014.gada 6.februārī Valkā, Beverīplkst. 13:00
nas iela 3
2014.gada 6.februārī Valkā, Beverīplkst. 14:30
nas ielā 3

*Interesentus aicinām piedalīties tematiskajās darba
grupās.
2) Publiskajā apspriešanā, kuru plānots uzsākt 2015.
gada martā;
Par līdzdalības pieteikšanu informēsim tuvojoties plānotajiem līdzdalības pasākumiem.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības
iespējām tiks publiskota Valkas novada domes
mājas lapā http://www.valka.lv/, kā arī publicēta
pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā
«Valkas novada vēstis».
Par Valkas novada attīstības programmas izstrādi
un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona:
Valkas novada domes Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478,
26463408, e-pasts: gunta.smane@valka.lv
Sīkāka informācija: teritorijas plānotāja Kristīne
Salniņa, tel.: 64707499, 25749130 vai e-pasts: kristine.
salnina@valka.lv 

2014.gadā
paveiktais

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts

1.Tiek papildināti Saistošie noteikumi ar
Tiek papildināti Saistošie noteikumi ar 12.18.
12.17.apakšpunktu, izveidojot Komisiju tiesis- apakšpun ktu, izveidojot Vidi degradējošas, sakuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai da- gruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būrījumos ar lauksaimniecības zemi 7 locekļu sa- ves klasiﬁcēšanas komisiju 4 locekļu sastāvā.
stāvā.

PAZIŅOJUMS

Valkas novada Pašvaldības

P

policijas pārskats

ašvaldības policijā
reģistrēti 50 ﬁzisku personu iesniegumi. Pašvaldības policija
izbrauca uz 197 izsaukumiem. Sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem, iestādēm un struktūrvienībām. Pašvaldības policija
nogādāja Valsts policijā atskurbšanai 12 personas.
Pašvaldības policija nogādāja dzīvesvietā 4 personas, kuras atradās stiprā
alkohola reibumā. Pašvaldības policija nodrošināja
sabiedrisko kārtību 24 masu pasākumos. 18 Āfrikas
cūku mēra ierobežošanas
un apkarošanas pasākumi.

Pašvaldības policijā savas kompetences ietva ros
sa stādīti 250 ad mi nistratīvo pārkāpu mu protokoli, no ku riem par Val kas
novada domes saistošo
notei ku mu pārkāpu miem
99 protokoli, par Lat vijas
Ad mi nistratīvo pārkāpumu kodek sā pa redzētiem
pārkāpu miem 151 protokols.  Teksts: Diāna Jūga
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VAS «Latvijas Pasts»

paplašina pakalpojumu
klāstu Valkā

Teksts: Zane Brūvere

T

iklīdz Valkas novada dome no AS «SEB banka» vadības saņēma ziņu, ka no
2015.gada 9.februāra darbu pārtrauks bankas struktūrvienība Valkā, pašvaldība aktīvi sāka risināt
radušos situāciju.
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir
ticies ar VAS «Latvijas Pasts» valdes
priekšsēdētāju Arni Salnāju, lai vienotos par sadarbības līguma slēgšanu.
22.janvārī pēc tikšanās ar VAS
«Latvijas pasts» Pasta pakalpojumu
nodrošināšanas departamenta Vidzemes reģiona vadītāju Vili Klinci
un Valkas pasta darba organizācijas
speciālisti Zeltīti Gruzdovu, jau ir
zināms, ka iestādes Valkas nodaļā
no 16.februāra darbu uzsāks trešā
kase, un februāra laikā pasta telpa
būs aprīkota arī ar rindu mašīnu,
kas padarīs ērtāku klientu apkalpošanu. Tāpat pasta nodaļā būs pieejams karšu lasītājs.
Trešā kase, ja tas būs nepieciešams, varēs strādāt tikai ar naudas
izmaksām un iemaksām un rēķinu
apmaksu.
«Līdz ar to, faktiski, problēma ar
rēķinu nomaksu tiem, kas maksā
skaidrā naudā, tiks atrisināta un arī
pašvaldība būs atrisinājusi problēmu par skaidras naudas iemaksu
un izmaksu», skaidro Valkas paš-

valdības vadītājs Vents Armands
Krauklis. «Šī ir iespēja arī mazajiem
uzņēmumiem – tie, kas neizvēlas
inkasācijas ﬁrmu pakalpojumus,
var izvērtēt, vai šis pasta pakalpojums nav izdevīgāks».
Ja uzņēmējiem rodas kādi jautājumi, viņi ir laipni aicināti par jauno
pakalpojumu zvanīt Zeltītei Gruzdovai pa tālruni 64707670 vai
26510147.
No bankas slēgšanas brīža līdz
jaunā paplašinātā pakalpojuma pieejamībai pasta ﬁliālē iznāks dažu
dienu neliels pārtraukums, taču
pašvaldības vadītājs cer, ka šis periods nebūs tik garš.
«Varam būt gandarīti, ka Latvijas pasts šajā ziņā ir bijis pretimnākošs», stāsta V.A.Krauklis. «Mums
ir noruna arī ar pasta vadību, ka ar
laiku šī sadarbība varētu vēl vairāk
paplašināties – sākot ar to, ka Valkas tūrisma in formācijas biroja informatīvie materiāli varētu būt izvietoti visās pasta nodaļās Latvijā,
gan to, lai lauku iedzīvotājiem būtu
pieejams vēl plašāks pakalpojumu
klāsts pasta struktūrās un, savukārt
tur, kur nav pasta struktūras, ar laiku mēs varētu nākt talkā ar risinājumu, bet tas ir tālākas sadarbības
jautājums.»
Līdz ar to, ja neskaita kreditēšanas pakalpojumu, pārējie bankas
līdz šim sniegtie pakalpojumi Valkā
iedzīvotājiem būs pieejami. 

Sadziedāšanās Ilzenē kopā

ar komponistu Jāni Lūsēnu

Teksts un foto: Dagnija Pakalne, Zvārtavas un Gaujienas ansambļu vadītāja

J

au otro gadu janvāra mēnesī kopā ar Gaujienas pagasta sieviešu vokālo ansambli braucam sadziedāties Ilzenē. Šogad lielkoncertā «Es šajā
dzīvē neesmu viens» izskanēja
komponista Jāņa Lūsēna dziesmas. Kaut aiz loga puteņoja un uz
ceļa bija ledus, no Rīgas bija ieradies pats komponists, lai kopā pavadītu vakaru savu dziesmu noskaņās. Sadziedājāmies ar Alsviķu, An nas, Beļavas, Gaujienas, Ilzenes, Jaunan nas, Liepnas, Lejasciema, Malienas, Mārkalnes,
Smiltenes un Trapenes ansambļiem. Koncertu vadīja Ilzenes
ansambļa vadītāja Olīvija kopā ar
jauko Buratino, kurš bija savas
Malvīnes meklējumos... Un ticiet

vai ne, viņš to atrada dziesmā!
Komponists dziesmu draugiem
dāvājis ļoti daudz un skaistas
dziesmas, katrs izvēlējās sirdij tuvāko... Mūsu apvienotais ansamblis kopā ar Smiltenes ansambli
nodziedāja «Mazu brīdi pirms».
Izskaņā dzirdējām kopdziesmas
visu dalībnieku un skatītāju kopkorī – «Savādā pasaule», «Paši
skaistākie vārdi» un «Malvīne».
Jauki, ka Ilzenē aizsākusies šī tradīcija sadziedāties, kas pēc garajām brīvdienām ir kā atkalsatikšanās, svētku svinēšana. Bija arī liels
gods iemūžināt skaisto mirkli, nofotografējoties ar komponistu. Jaukas emocijas un mīlestību uz
dziesmu, lai pavada mūs visu 2015.
gadu! 

Par izmaiņām SEB bankas
pakalpojumu pieejamībā

P

irms desmit gadiem ban kas
raizējās, kā mazināt klientu
rindas, lai tiem nebūtu ﬁliālēs
ilgi jāgaida. Mūsdienās situācija ir mainījusies. Klientiem svarīgākais ir sev
vajadzīgos pakalpojumus saņemt ērti
un ātri, un to visbiežāk katrs var izdarīt savās mājās vai darba vietā, izmantojot internetbanku, vai arī dodoties
pie bankomāta un atstājot nepieciešamību doties uz ﬁliāli vien sarežģītāku
jautājumu kārtošanai.
SEB bankas dati liecina, ka šobrīd
99% norēķinu notiek internetban kā un
citos elektroniskajos kanālos, un tikai
1% norēķinu tiek veikti ﬁliālēs. Cilvēku
skaits, kas 2014.gadā apmeklēja SEB
bankas ﬁliāles, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies vidēji
par 35% – 40%. Tostarp, Valkas ﬁliālē
pērn apkalpoti par 46% mazāk klientu,
salīdzinājumā ar 2013.gadu. Vien laicīgi, par 27% pieaudzis Klientu centrā
saņemto zvanu skaits un par 15% pieaudzis elektroniskajos kanālos saņemto e-pastu un jautājumu skaits.
Līdz ar izmaiņām, SEB ban kas ﬁliāle Valkā pārtrauks darbu ar 6.februāri.
SEB banka arī turpmāk nodrošinās
visu klientu kontu, maksājumu karšu,
norēķinu un citu ban kas pakalpojumu
darbību tāpat kā līdz šim. Valkā arī
turpmāk klientiem būs pieejami:
• bankomāti skaidras naudas darījumu veikšanai: ban komātos iespējams
veikt ne vien skaidras naudas darījumus, bet arī aplūkot sava konta atlikumu, pārbaudīt pēdējos veiktos darījumus un veikt dažādu rēķinu apmaksu;

• internetban kas terminālis – izmantojot internetban ku, klienti var saņemt
plašu ikdienas pakalpojumu klāstu:
veikt maksājumus, pārbaudīt to izpildes gaitu, iegūt in formāciju par saviem
darījumiem – kontu atlikumu, veiktajiem karšu norēķiniem, depozītiem un
kredītiem, līzingu, ieguldījumiem un
vērtspapīru darījumiem, cita starpā
pieteikt maksājumu kartes aizvietošanu (ja esošā karte nozaudēta, nozagta,
atstāta ban komātā, aizmirsts PIN kods)
un papildu norēķina konta at vēršanu.
Ar SEB bankas maksājumu kartēm
norēķinoties par pirkumu, skaidru naudu iespējams izņemt arī degvielas uzpildes stacijā «Virši-A» Rūjienas ielā 7
un spēļu zālē «Joker» Semināra ielā 8.
At jaunotās maksājumu kartes, kurām beidzies derīguma termiņš, klienti
var saņemt pa pastu savā pastkastītē
(tām saglabājas iepriekšējais PIN kods).
Lai at jaunoto maksājumu karti saņemtu savā dzīvesvietā, aicinām klientus
aktualizēt savu kontaktadresi internetban kā vai dodoties uz kādu no ﬁliālēm.
Savukārt, ja nepieciešamas ban kas
speciālistu konsultācijas klātienē, klientus gaidīsim mūsu tuvākajās ﬁliāles –
Valmierā, Rīgas ielā 40 vai Smiltenē,
Dārza ielā 11.
Savu atbalstu klientiem ir gatavi
sniegt arī SEB Klientu centra speciālisti, atbildot uz jautājumiem, kā arī
nodroši not virkni citu pa kalpojumu.
Sa zi nieties ar Klientu centru pa tāl runi 8777 (darba dienās no 8.00 līdz 22.00
un brīvdienās no 9.00 līdz 17.00). 

Bija liels gods iemūžināt skaisto mirkli, nofotografējoties ar
komponistu Jāni Lūsēnu

Spor ta halles grīdas renovācija

Teksts: Andris Dainis, Valkas ģimnāzijas tižs», veicot slīpēšanas, lakošanas,
Spor ta halles pārzinis
līniju iezīmēšanas un krāsošanas

P

ateicoties Valkas novada
domes piešķirtajam ﬁnansējumam, Valkas ģimnāzijā bija iespēja at jaunot sporta
halles grīdas lakojumu un sporta
spēļu ierobežojošās līnijas. To nepieciešams veikt ik pēc 5 – 6 gadiem, lai ilgākam laikam saglabātu koka grīdas labās īpašības.
Renovēšanas darbi, uzvarot
konkursā, tika uzticēti SIA «Pres-

darbus, gala rezultāts ir iepriecinošs.
Jāpiebilst, ka par vizuālo halles grīdas noformējumu, paldies
jāsaka Ances Empeles un Kristīnes Valtiņas mākslinieciskajai izdomai.
Lūgums visiem sporta halles
apmeklētājiem – gan sportistiem,
gan skatītājiem – saudzēt un cienīt vienu no mūsu pilsētas lepnumiem! 

Iespēja atbrīvoties no

nolietotas elektrotehnikas

N

olietotu, neizjauktu elektrotehniku privātpersonas bez maksas var nodot ZAAO EKO
laukumā Valkā, Austras ielā 5. Turklāt
ZAAO bez maksas savāc nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku arī pēc
telefoniska vai rakstiska pieteikuma no
privātpersonām, iepriekš saskaņotā laikā
izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa tālruni 642 81250 vai mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot e-pastu
ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv. 
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Izrāde – šovs «Padomi precētiem pāriem»

P

iektdien, 27.februārī
plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā notiks izrāde – šovs «Padomi precētiem pāriem».
Februārī un martā turnejā
pa Latviju dosies aizraujoša
komēdija «Padomi precētiem
pāriem», kas Rīgā, teātrī «Austrumu robeža» 2014. gadā nospēlēta 55 reizes, kļūstot par
2014.gada spēlētāko izrādi Latvijā un turpina slavas laurus
plūkt arī šogad. Iestudējuma
režisore Dita Balčus izrādē apvienojusi divas tēmas – laulības krīzi un televīzijas gloriﬁcēto spēku, bet Kārlis Anitens
radījis skatuves versiju speciāli
turnejai, vēl vairāk paverot
televīzijas aizkulises.
Izrāde veidota pēc populārā
itāļu satīrista un dramaturga,
Nobela prēmijas laureāta Dario Fo un viņa sievas, aktrises

un sabiedriskās darbinieces
Frankas Ramē kopīgi sarakstītās lugas motīviem par pāri,
kas nodzīvojis laulībā 18 gadus
un nu, pēc vīra iniciatīvas, sāk
eksperimentēt ar «brīvajām»
attiecībām. Vai laulība var būt
brīva un ja var – no abām pusēm vai no vienas? Asprātīgos
dialogos un itāliskās kaislībās
pāris izdzīvo savas laulības
dzīves ainas TV realitātes šovā,
kuru vada šarmanta un pieredzējusi laulības dzīves eksperte. Izrādi caurstrāvo gan greizsirdības radīta ekspresija, gan
labs humors un populāra itāliešu mūzika.
Kā izrādē teiks laulības krīzes skartā Antonija, televīzija
sniedz 28 idiotiskus padomus
3 sekunžu laikā. Sarunu šova
forma izrādei izraudzīta ar
mērķi ironizēt par gloriﬁcēto
televīzijas spēku un palīdzīgās
rokas sindromu. Lai kodi dar-

botos vēl precīzāk, režisore Dita Balčus aktierdarbus uzticējusi veikt trim, ar televīziju cieši saistītiem cilvēkiem, kuri
pazīst televīziju no «iekšpuses».
Izrādē – šovā piedalās populārā televīzijas «balss., ﬁlmu
un teātra aktrise Zane Burnicka (Antonija), TV raidījumu vadītājs, scenārists, režisors, ka
arī teātra dramaturgs, topošais
teātra aktieris un režisors Kārlis Anitens (Luidži), un psihoterapeite, «Ainas šova» vadītāja, viņa arī diplomēta teātra režisore Aina Poiša (TV šova vadītāja Marija Moreno). Kārlis
Anitens izbraukuma versijai
radījis arī skatuves ietērpu un
kostīmus.
Režisore – Dita Balčus, scenogrāfs – Kārlis Anitens, kostīmu māksliniece – Šeila.
Biļetes uz izrādi - 5, 6 un 7
eiro. 

Starptautiskais konkurss «Bordertown Beat»

V

algas kultūras
centrā (Igaunija)
7.februārī plkst.
14.00 un Valkas pilsētas
kultūras namā 8.februārī
plkst. 15.00 norisināsies 4.
Starptautiskais konkurss
jaunajiem estrādes solistiem un deju grupām «Bordertown Beat».
Pasaulē ir tikai 6 pilsētas, kuru centru šķērso
valsts robeža. Viena no tām
– Latvijas pilsēta Valka, otra – cieši blakus esošā Igaunijas Valga. Tieši tāpēc konkursa nosaukums «Border-

town Beat» jeb «Robežpilsētas Ritmi». Skanot tiem,
dažādu valstu dalībnieki
tiks vienoti vienā pilsētā
divās valstīs.
Konkursa mērķis – aktualizējot jauniešu talanta
izpausmes, popularizēt un
stiprināt starpvalstu attiecības estrādes mūzikas un
dejas jomā.
Dalībai konkursā pieteikušies vairāku valstu pārstāvji. Daudzi no tiem ir
dažādu Starptautisku konkursu laureāti ar augstu
profesionalitāti. Biļetes cena 3 EUR. 

K ā atbrīvoties

no krāmiem un
iegūt pērles

T

ā gan nav
t ra dī ci ja,
bet
gan
sakritība – kad Kārķos tirgus, ārā plosās vētra. Tā tas bija
Dabas bodes laikā,
kad blakus tirgus
telpām vējš nolauza varenu egli, kā arī tagad sinoptiķi ik pa brīdim ziņoja – uzmanīgi, nedodieties ceļā! Taču paši drosmīgākie un neatlaidīgākie, neraugoties uz brīdinājumiem, tomēr ieradās
Krāmu tirgū, mērojot ceļu pat no Valkas. Kas kādam krāmi, otram tikpat kā ar uguni meklējama
lieta. Tie kas klausījās, šos minētos radio paziņojumus un nedevās ceļā, patiesībā Krāmu tirdziņā
varēja atrast veselu kolekciju ar aizgājušo laika
radio aparātiem, mag netafoniem, tā sauktajiem
lentiniekiem u.c. interesantas lietas. Pārdošanā
bija vairāki pārvietošanās līdzekļi – velosipēds,
slēpes un pat droška. Ļaudis nāca un vaicāja traukus un vēl dažus saim niecības priekšmetus, kuri
šoreiz nebija, taču ir doma, ka pavasarī ap Lielās
talkas laiku, mēs varētu šo pasākumu atkārtot.
Līdz tam visiem laiks vēl padomāt, kas mums
lieks un noderīgs.
Rīgā uz Krāmu tirgu tiek vesti pat tūristi, varbūt ar laiku pie mums izveidojas tradīcija, ka reizi
gadā Kārķos var nopirkt interesantas lietas. Kādam tā var būt iespēja atbrīvoties no krāmiem –
nevajadzīgām lietām, citam – iegūt pērles. 
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Izgaismotā pilsētā
dzīvo gaiši cilvēki

Dzīve tomēr ir skaista
Kamēr mīli
Un ciet.

Teksts un foto: Mārīte Magone,
biedrības «Valkas Dāmu klubs»
vadītāja

(K.Apškrūma)

Valkas pilsēta

Valentīna Vaščenko 01.02., Tatjana Kreile
01.02., Vladislavs Naglis 01.02, Svetlana Rauženberga 01.02., Modris Saukums 02.02, Viktors Kuzmins 02.02., Ruta Pole 03.02., Ludmila Jansone 04.02., Gaida Tetere 05.02., Anna
Ravļuka 08.02., Lolita Medne 08.02., Marija
Smukule 09.02., Oļegs Tukačovs 09.02., Aigars Lezdiņš 09.02., Andra Luca 12.02., Anna
Guščenko 12.02., Nadežda Boļšakova 12.02.,
Ramona Roce 13.02., Daniels Pukinsks 13.02.,
Jānis Ozoliņš 13.02., Nora Paukšēna 14.02.,
Vanda Brīdiņa 14.02., Vija Lāce 14.02., Ludmila Korņejeva 15.02., Ņina Zubalija 15.02.,
Svetlana Stremberga 17.02., Sergejs Burlakovs 18.02., Svetlana Selicka 18.02., Gaida
Cirīte 18.02., Ludmila Gucule 19.02., Biruta
Eglīte 19.02., Brigita Kraule 20.02., Ludmila
Gurjanova 21.02., Aimi Silantjeva 21.02., Aija
Dzenīte 21.02., Staņislavs Bagans 22.02., Viktors Lerhis 22.02., Viktors Bogdanovs 22.02.,
Pēteris Ņekļudovs 22.02., Mihails Mateša
24.02., Jānis Kopštāls 25.02., Katerina Nepeļaka 25.02., Aivars Gailis 26.02., Elvīra Busa
26.02., Jānis Eglītis 26.02., Judīte Gudrīte
28.02., Rita Luguze 28.02.

Ērģemes pagasts

Edīte Mika 7.02., Rita Gudrīte 11.02., Marija Vehi 24.02., Velta Lange 25.02., Inta Tetere
25.02.

Kārķu pagasts

Z

iemassvētki pavadīti, Jaunais gads
sagaidīts, nedaudz
žēl, ka pamazām tiek noņemti jaukie gaismu rotājumi daudzdzīvokļu māju logos, lodžijās un privātmājās,
kas priecēja daudzu iedzīvotāju acis un sirdis. Kā jau ierasts, visu decembri tika
skatīti un vērtēti šie rotājumi, lai atrastu atkal jaunus
Skaistāko māju un balkonu rotātāji arī šogad apbalvoti
gaismu meistarus un jaun- ar pašvaldības pateicībām
us objektus. Šogad izcēlās
mikrorajons. Jau vairākus gadus ar savām akti- skatīties Aumeisteru radīto Sniega vīru, kā arī
vitātēm priecē Ausekļa ielas nama iedzīvotāji, brīnišķīgos rotājumus pie Ķīkuļu, Albergu, Vēmājas vecākās - Lidijas rosināti. Un šogad arī jiņu, Kārkliņu ģimenes mājām.
Katrs vērtējums ir subjektīvs, kaut vērtē vaigaismas bija interesantas, meklējām pat eksperrā
ki
cilvēki, vienmēr ir apmierinātie un kritizētātus no malas, lai izteiktu savu vērtējumu. Nereji,
ku
riem šie vērtējumi neliekas objektīvi. Vēl
ti gaume un vērtējums radikāli atšķīrās. Šoreiz
kon
sta
tējām, ka pietrūkst informācijas par konbalvu un domes pateicību šajā namā saņēma
kur
sa
norisi. Regulāri aicinām iedzīvotājus ieMiglavu ģimene un Uģis Sviķis un Monta Sīmateikt
pa
manītos un vērā ņemamos gaismas rotāne. Pilsētas centrā kā allaž priecēja Raiņa ielas
ju
mus,
kas
būtu pelnījuši īpašu atzinību, bet šāiedzīvotāji – šogad balvu saņēma Morusu ģimedus
ie
tei
ku
mus
esam saņēmuši ļoti maz. Domāne. Privātmāju kategorijā apbalvojumu saņēma
sim
par
jaun
ām
vērtēšanas formām, varbūt pārRuļļu ģimene un Dzeņu ģimene.
ņem
sim
Smil
te
nes
pieredzi un meklēsim iespēju
Protams, vēl bija skaisti noformēti logi, lobal
sot
in
ter
ne
tā.
Lab
prāt gaidīsim arī ieteikumus
džijas un privātmājas, bet ļoti daudzi jau šajos
un
la
bus
pa
do
mus.
Pal
dies visiem gaismu veido11 gados ir apbalvoti, daži pat divas reizes. Piltā
jiem!

sētas iedzīvotāji speciāli brauca uz Parka ielu

Pēcsvētku pārsteigums

Dailis Lammass 02.02., Vija Zirne 22.02.

Teksts: Mārīte Magone,
projekta vadītāja

Marija Drogane 03.02.; Veronika Savuškina
03.02.; Alberts Zirnis 03.02.; Jānis Ožs 04.02.;
Kārlis Briedis 06.02.; Jānis Gailis 16.02.; Rimma Demidočkina 18.02.; Staņislavs Fedotovs
23.02.; Inese Vorobjova 26.02.; Uldis Rudzītis
27.02.

ēdējos gadus biedrība
«Valkas dāmu klubs»
sadarbībā ar fondu
«Ziedot.lv» un novada sociālo
dienestu gada nogalē gādā patīkamus brīžus daudziem iedzīvotājiem, dāvinot apsveikuma paciņas.

Valkas pagasts

Vijciema pagasts

Viktors Pružinskis 07.02., Veronika Sikora
20.02., Meta Lielkāja 25.02.

Zvārtavas pagasts

Daina Kušķe 25.01. , Skaidrīte Ābelīte 05.02.,
Ligita Gulbe 11.02..

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
Lai Laimas rakstos ļauj mūžu
Liktenis aust.
(K.Apškrūma)

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.12.2014. līdz
15.01.2015. reģistrēti:
3 bēr ni – 2 meitenītes – Rita un Nellija, un
1 zēns – Renārs Zemgus.

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

P

2014.gada nogalē Rīgā tika
organizēta speciāla radio akcija «Dod pieci», kuras rezultātā
tika savākti līdzekļi dāvanām
pensionāriem ar zemiem ienākumiem.
Mūsu novadā izsniedzām
pārsteiguma paciņas 10 eiro
vērtībā 91 pensionāram vecumā līdz 70 gadiem gan pilsētā,
gan pagastos. Paciņas iznēsāja

Viss pāriet – viss,
Bet nezūd it nekas.
Un labi darbi atmaksājas visi...

S

Tā kā akmens pēc rieta vēl siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas saglabā sirds.
(O.Lisovska)

Rainis.

akām paldies visiem, kuri Adventes
un Ziemassvētku laiku Valsts sociālās
aprūpes centra «Vidzeme» ﬁliāles
«Valka» klientiem padarīja gaišāku, līksmāku, «garšīgāku» un pārsteigumiem pilnu!
Paldies SIA «Pedelīte» – īpaši Albīnai Kārkliņai, SIA «Virši», deju grupai «Oravakes»
un tā vadītājai Skaidrai Smelterei, J.Cimzes
Valkas bērnu mūzikas skolas audzēkņiem un
skolotājai Inesei Lečmanei, Valkas vīru vokālajam ansamblim un vadītājam Jānim Ludbergam, Turnas tautas nama teātra kolektīvam un vadītājai Līgai Kramai, Jercēnu muzikālajam dzejas teātrim, Valkas pamatskolas
skolēniem un viņu vecākiem, kā arī skolotājām Sintijai Podniecei un Inārai Vītolai un
Valkas Septītās dienas adventistu draudzei.
VSAC «Vidzeme» ﬁliāles «Valka»
90 klientu vārdā –
ﬁliāles vadītāja Egita Kačevska

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

sociālie darbinieki, biedrības
pārstāv ji un AWARD Valkas
nodaļas jaunieši. Prieks bija pasniegt paciņas, kuras ar mīlestību sagatavoja SIA «Parini»
veikals «Garšvielu pasaule».
Gandarījums bija redzēt dāvanu saņēmēju pārsteigumu!
No vē lu vis iem la sī tājiem, lai arī Jums ša jā ga dā
bū tu šā di mir kļi! 

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
16.12.2014. līdz 15.01.2015.
reģistrēti:
14 mirušie – Nadežda Boikova (1934.),
Vilma Biruta Eglīte (1928.), Skaidrīte
Ēķe (1931.), Rita Kļaviņa (1952.), Mudīte Liepiņa (1942.), Tatjana Muhina
(1924.), Edgars Otlāns (1929.), Dmitrijs
Popdjakuniks (1957.), Alvīna Semjonova (1926.), Anita Skrastiņa (1929.), Andra Skuja (1940.), Gaļina Šaka (1935.),
Lonija Vitaka (1936.), Anna Zanovska
(1945.) .
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Valkas novada dome

Iespiests tipogrāﬁjā
«LATGALES DRUKA
Datorgraﬁka: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Valkas novadā

Valkas novada aﬁšu stabs

pilsētas kultūras
Valnakas
ma pasākumi

• 7.februārī no plkst. 11.00 lielajā
zālē – sarīkojumu deju festivāls
«Ziemeļvalsis 2015». Ieeja brīva.
• 7.februārī no plkst. 10.00 līdz
17.00 kafejnīcas telpās (pagrabstāvā) – Paula Keresa starptautiskās
sacensības šahā (Valka / Valga).
• 8.februārī plkst. 15.00 lielajā zālē - 4. Starptautiskā konkursa jaunajiem estrādes solistiem un deju
grupām «Bordertown Beat» III
kārta. Ieeja – 3 eiro.
• 14.februārī plkst. 17.00 lielajā
zālē – Silgas Tīrumas un Pierre
Soldano koncerts «Koncerts mīlestībai» (Dueti un ārijas). Ieeja – EUR

P

4, 5, 6, 7, skolēniem un pensionāriem – 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana.
• 17. februārī no plkst. 10.00 līdz
13.00 lielajā zālē – donoru diena.
• 20.februārī plkst. 18.00 lielajā
zālē – Valkas ģimnāzijas Žetonu
vakars.
• 26.februārī plkst. 18.00 mazajā
zālē – literārā kafejnīca «Pavasari
gaidot». Ieeja – brīva.
• 27.februārī plkst. 19.00 lielajā
zālē – 2014.gada spēlētākā izrāde
Latvijā, komēdija «Padomi precētiem pāriem». Biļetes – 5, 6 un 7
eiro. Biļešu iepriekšpārdošana.

V

alkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• No 2. līdz 28.februārim – izstāde «Gads aiz gada kabatā»: kabatas kalendāru kolekcija.
• No 2. līdz 28.februārim – izstāde «Vēsturisko romānu meistaram
Jēkabam Janševskim – 150».
• No 16. līdz 28.februārim – izstāde «Māsas Lietuva un Igaunija:
Baltijas valstu neatkarības ceļš».

B

ibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 2. līdz 13.februārim – izstāde «Sveces un svečturi».
• No 9. līdz 16.februārim – izstāde «Valentīndiena – gada romantiskākā un sirsnīgākā diena».
• 21.februārī – pēcpusdiena «Mana dzimtā valoda»: 21.februāris –
Starptautiskā dzimtās valodas diena.

aldies visiem, kuri pa- par konsultācijām, in formācijas
līdzēja J.Cimzes jubi- sniegšanu un palīdzību.
Paldies par in formatīvo un ﬁlejas gada norišu īstenan
siālo atbalstu.
nošanā!
Par to, ka J.Cimzes veikums ir
Jāņa Cimzes 200.jubilejas gads
ir aizvadīts, rīkojot pasākumus un vērtība, esmu pārliecināta. Mēs vaatstājot paliekošas vērtības visa ram būt lepni, ka arī pārējā pasaule
mūsu kultūras dižgaru ir atzinusi
2014.gada garumā.
Paldies visiem sadarbības par- par ievērojamu, iekļaujot viņa apatneriem, atbalstītājiem, kolēģiem ļo jubileju 2014.gada UNESCO sviun draugiem, kuri ar savām indivi- namo dienu kalendārā.
Ir labi padarīta kopīga darba saduālām un kolektīvām iniciatīvām
J.Cimzes atstāto mantojumu sa- jūta un prieks, ka labas iestrādes
biedrībai parādīja no dažādām vēr- turpināsies.
Paldies visiem!
tību škautnēm.
Līga Lāne
Paldies gudrajiem ļaudīm Rīgā

Valkas iedzīvotājiem piedāvās
arī kardiologa konsultācijas

V

alkas iedzīvotāji aktīvi apmeklē Balvu un Gulbenes
slim nīcu apvienības konsultatīvo kabinetu, piedāvās arī kardiologa konsultācijas
SIA Balvu un Gulbenes slim nīcu
apvienības apkopotā in formācija liecina, ka pērn gada nogalē Valkas novada iedzīvotāji jaunat vērtajā konsultatīvajā kabinetā aktīvi izmantojuši iespēju uz vietas novadā saņemt otolaringologa konsultācijas. Jau tuvākajā
laikā SIA Balvu un Gulbenes slim nīcu
apvienība plāno paplašināt piedāvāto
konsultatīvo pakalpojumu klāstu un
piedāvāt arī kardiologa konsultācijas.
Jau in formēts, ka pērn decembrī
SIA Balvu un Gulbenes slim nīcu apvienība at vēra konsultatīvo kabinetu
Valkā, kurā pieaugušajiem un bērniem ir iespēja saņemt gan valsts apmaksātus, gan maksas otolaringologa
pakalpojumus.
Arī turpmāk divas reizes mēnesī
Valkas novada iedzīvotājiem būs iespēja pierakstīties pie LOR speciālista
uz pieņemšanu Valkā, Tālavas ielā 7 –

30.janvārī Dr.Andris Tjunītis pieņems
24. un 31.janvārī. Par iepriekšēju pierakstu februāra un marta mēnesī iedzīvotāji aicināti savlaicīgi zvanīt pa
tālruni 64507001.
Tuvākajā laikā SIA Balvu un Gulbenes slim nīcu apvienības izveidotajā
ﬁliālē Valkā, plānots piedāvāt arī kardiologa konsultācijas valsts apmaksāto veselības pakalpojumu prog rammas ietvaros, kā arī, iespējams, būs
pieejams arī maksas konsultācijas.
SIA Balvu un Gulbenes slim nīcu
apvienības konsultatīvais kabinets atrodas Tālavas ielā 7 – 30, Valkā, Valkas
novadā.
Pieteikties uz otolaringologa konsultāciju un uzzināt vairāk par plānotajām kardiologa konsultācijām var
zvanot uz SIA Balvu un Gulbenes
slim nīcu apvienības poliklīniku Balvos pa tālruni 64507001. Piesakoties
uz konsultāciju, lūdzam norādīt, ka
vēlaties pieteikties pie dr.Tjunīša uz
pieņemšanu Valkā.
Vairāk in formācijas:
www.slim nicuapvieniba.lv 

Kārķu pagastā

• 1.februārī plkst. 9.00 tautas namā zolītes čempionāts.
• 7.februārī uz Cepša ezera Zemledus sacensības «Badīgais Cepša
Ķīsis» (datums var mainīties nepiemērotu laika apstākļu dēļ).
• 14.februārī plkst. 19.00 tautas
namā pašdarbības kolektīvu koncerts «Mīlēsim abi, viss būs labi»
plkst. 22.00 – Sirsniņballe, spēlē
«Kaugurieši».
• 19.februārī biedrības «Ugunspuķe» pasākums «Metens veda
Pelnu dienu».
• 22.februārī plkst. 9.00 tautas namā zolītes čempionāts.
• 28.februārī sporta namā Ceļojošā kausa izcīņa tautas bumbā sievietēm.
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08.kabinets

Ērģemes pagastā

• 7.februārī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā galda spēļu čempionāta 5.kārta.
• 21.februārī plkst. 19.00 Turnas
tautas namā novada netradicionālo deju grupu koncerts – skate, pēc
tam balle kopā ar grupu «Blēži».
• 28.februārī plkst. 18.00 Galda
spēļu čempionāta 6.kārta Turnas
tautas namā.

Vijciema pagastā

• 27.februārī plkst. 9.30 karnevāls «No krāsu kastes izkāpis»
pirmsskolas vecuma bērniem.
• 28.februārī plkst. 22.00 karnevāls. Ieeja pašgatavotās maskās.
Spēlēs grupa «Blēži».

Zvārtavas pagastā

• 28.februārī Valkas Mākslas skolā 309.kabineta 5 gadu jubilejas
svinības ar KODEK u.c.

• 8.februārī plkst. 10.00 Luturskolā Zvārtavas pagasta zolītes turnīra
5.kārta.

• 1.februārī plkst. 9.00 zolītes
čempionāts Kārķu tautas namā.
• 6.februārī plkst. 20.00 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Latvijas
22.čempionāts ﬂorbolā vīriešiem
2.līga - FK Valka - Impar Limbaži /
Liepupe.
• 7.februārī plkst. 10.00 Valkas pilsētas kultūras namā P.Keresa atceres turnīrs šahā.
• 7.februārī Cepša ezerā Kārķu
pagastā Zemledus makšķerēšanas
sacensības «Badīgais Cepša Ķīsis».
• 7.februārī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā galda spēļu čempionāta 5.kārta.
8.februārī plkst. 10.00 Zvārtavas
tautas namā zolītes turnīra 5.kārta.
• No 14. februāra līdz 15.februārim Valkas - Valgas individuālais

čempionāts šahā.
• 20.februārī plkst. 20.00 Valkas
ģim nāzijas sporta hallē Latvijas
22.čempionāts ﬂorbolā vīriešiem
2.līga - FK Valka - FANS TEAM /
Aizkraukle.
• 21.februārī Valkas četrcīņa 2015
- distanču slēpošana.
• 22.februārī plkst. 9.00 Kārķu
tautas namā zolītes čempionāts.
• 27.februārī Valgas sporta hallē
Vieglatlētikas divcīņa skolēniem
A, B, C, D grupās.
• 28.februārī Kārķu sporta namā
Ceļojošā kausa izcīņa tautas bumbā sievietēm.
• 28.februārī Valkas novada BJSS
Lāčplēša šahs 2.kārta.
• 28.februārī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā galda spēļu čempionāta 6.kārta. 

Sporta pasākumi

T

Pēdējā brīdī

urēsim īkšķi un balsosim par mūsu novadniecēm – Aneti Irkli un Sabīni Metus, kuras LTV 1.kanālā 8. februārī konkursā «Supernova 2015» uzstāsies
ar skatuves vārdu Euphony un izpildīs dziesmu Andra Kiviča dziesmu «Home»!
Foto: Aldis Vite

