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Ņem spēku no jāņuzālēm,

Ko tās tev šovakar sniedz Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs novītis zieds.
Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd Tā paliks ar tevi tik ilgi.
Kaut sen būs atausis rīts.
Ņem spēku no jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.

G

(A.Anitīna)

aišus un līksmus Saulgrie
žu svētkus visiem Valkas no
vada iedzīvotājiem! Spēku, ve
selību un izturību 77 Līgām un
380 Jāņiem, kuri dzīvo mūsu
novadā!

Valkas novada dome

Jāņu un Līgu
statistika
JĀNIS
Ērģemes pagasts
51
Kārķu pagasts
40
Valkas pagasts
55
Vijciema pagasts
56
Zvārtavas pagasts 20
Valkas pilsēta
158
Novadā kopā
380

LĪGA
9
5
7
6
3
47
77

P.S. Pēdējo trīs gadu laikā Val
kas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta tikai 1 Jāņa dzimšana,
nevienai meitenītei pēdējos trijos
gados nav dots vārds Līga. Aicinām
vecākus izvēlēties šos skanīgos
vārdus, lai mūžam skan Līgo dzies
mas un tiek svinēti Jāņi! v

Ērģemes pagastā

jāņu koncerts māju pagal
mos «Kalnā kāpu gavilēt,
lai balstiņis tālu skan».
• 21.jūnijā plkst. 20.00
pļavā pie «Piekalnēm» Jā
ņu ielīgošanas pasākums
«Kuplis auga ozoliņš». Folkloras/ziņģu grupas TUVU
«Alus programma» pie
ugunskura. Tautas dziedā
šanas svētki «Zem ozola
kuplajiem zariem». Līdzi
jāņem groziņš. (Lietus ga
dījumā pasākums neno
tiks.)

• 23.jūnijā plkst. 21.00 pie
Turnas tautas nama teat
ralizēts uzvedums «Filmē
jam filmu «Limuzīns Jāņu
nakts krāsā»». (Ērģemes
pagasta pašdarbnieki spe
ciāli Līgo vakaram ir saga
tavojuši teatralizētu uzve
dumu, kā vietējā studija
«Turnfilm» uzņem filmu
«Limuzīns Jāņu nakts krā
sā». Kā jau tas parasti
mēdz būt šādi Līgo vakara
uzvedumi tiek spēlēti tikai
vienu reizi. Ja gribat būt
Valkas pagastā
klāt, kopā padziedāt un to
visu redzēt, esat mīļi gaidīti. • 21.jūnijā plkst. 18.00
Valkas pagasta amatierteātra «Rūdis» pirmizrāde
Kārķu pagastā
• 22.jūnijā plkst. 9.00 Kār «Koncerts». Režosore Evija
ķu tautas namā Jāņu kauss Smane. Ieejas maksa Ls 1,
skolēniem,
studentiem
zolītē.
• 23.jūnijā plkst. 20.00 Kār pensionāriem Ls 0,50. Izķu centra laukumā teatra rādē smēķē. Pēc izrādes
lizēts uzvedums «Pa Jā ap plkst. 20.00 Jāņu ieņiem – kā pa kāzām». Pie līgošana muižas parkā.
dalās Kārķu tautas nama
Zvārtavas pagastā
pašdarbības kolektīvi.
Pēc izrādes: Jāņu un citu • 21.jūnijā plkst. 19.00
vīru spēkošanās alus mu viesu mājā «Salaiņi» pasā
cas velšanā un celšanā, Lī kums «Iesmel vasaru».
gu un citu sievu izrādīša
Valkas pilsētā
nās vainagu nešanā un
•
20.jū
nijā plkst. 20.00 –
mešanā. Plkst. 22.30 za
ļumballe. Būs ugunskura 01.00 pie Valkas pilsētas
kultūras nama ielīgošanas
vieta, galdiņi.
Pirms saullēkta – lekša pasākums «Papardes zie
na pāri ugunskuram, līdz du meklējot» ar kultūras
svara gājiens pa laipām uz nama amatiermākslas ko
papardēm, sievas nešana lektīv u piedalīšanos. Ieejalīdz pirmajai papardei, ri brīva. Būs bufete.
pināšanās rasā un cita iz • 23.jūnijā plkst. 22.00darības. Ieeja – ar Jāņu zā 03.00 Valkas pilsētas es
ļu vainagiem un pušķiem. trādē balle «Jāņu dienu
sagaidot». Spēlē grupa
«Ceļojums» no Smiltenes,
Vijciema pagastā
• 21.jūnijā plkst. 9.30 ieeja – brīva. v
«Dalderu» pagalmā pirms-
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•
pstiprināt Ls 5150 sadali mācību literatūras iegādeinovalstsbudžetalīdzekļiem. Iekļaut katras skolas
budžetatāmēvalstsbudžeta
līdzekļus mācību literatūras
iegādei: Valkas ģimnāzijai
– Ls 1391,00; Valkas pamatskolai–Ls2575;Ērģemespamatskolai–Ls307;Kārķupamatskolai–Ls269;Ozolupamatskolai – Ls 313; Vijciema
pamatskolai – Ls 294. Uzdot
skolu direktoriem valsts budžeta līdzekļus izlietot atbilstoši noteiktajiem mērķiem
līdz2013.gada20.decembrim
unsagatavotatskaitiparmācību literatūras iegādi līdz
2014.gada10.janvārim.
• Apstiprināt Noteikumus
Nr.3 «Valkas novada domes
Iekšējodatuaizsardzībasnoteikumi».
• ApstiprinātValkasnovada
Dzimtsarakstunodaļasmaksas pakalpojumus. Dzimtsarakstu nodaļas apstiprinātos
maksas pakalpojumu izcenojumus piemērot ar 2013.
gada1.jūniju.Valkasnovada
Dzimtsarakstunodaļasvadītājai nodrošināt pievienotās
vērtības nodokļa aprēķinu
atbilstoši likumam «Par pievienotāsvērtībasnodokli»un
maksaspakalpojumusaraksta pieejamību iedzīvotājiem.
Aršīlēmumaspēkāstāšanās
brīdispēkuzaudēValkasnovada domes 24.02.2011.gada
24.februāra sēdes lēmums
«ParValkasnovadaDzimtsarakstunodaļasmaksaspakalpojumuizcenojumuapstiprināšanu».
• Piešķirt Ls 500 akustiskās
sistēmasiegādeiDzimtsarakstunodaļasceremonijuzālei.
• Pieņemt kā dāvinājumu
Valkasnovadadomesīpašumānekustamoīpašumu:
- zemes gabalu Tālavas ielā 41, Valkā, Valkas novadā,
platība 1,311 ha, reģistrēts
Valkas pilsētas zemesgrāmatunodaļasnodalījumā;
- zemes gabalu Varoņu ielā 55, Valkā, Valkas novadā,
platība 0,3204 ha, reģistrēts
Valkas pilsētas zemesgrāmatunodaļasnodalījumā.
Dāvinājuma līguma spēkā stāšanās gadījumā dzēst
nekustamā īpašuma nodokli
par iepriekšminēto nekustamoīpašumupar2013.gadu.
• ApstiprinātValkasnovada pašvaldības 2012.gada
publisko pārskatu. Publicēt
Valkas novada pašvaldības
2012.gada publisko pārskatu internetā – mājas lapā
www.valka.lv.
• PiešķirtLs1604ugunsnelaimēnopostītāValkasnovada Valkas pagasta «Saule 3»
dzīvokļa Nr.2 atjaunošanai.
Iepriekšminētā dzīvokļa atjaunošanas darbu izpildi organizē Valkas pagasta pārvaldesvadītājs.
• Projekta «Literārās jaunrades apzināšana, veicinā-

Valkasnovadadomes30.maija
sēdēpieņemtielēmumi
šana un saglabāšana Valkas
novadā» realizācijai piešķirt
papildus līdzfinansējumu Ls
139,60.
• Organizēt konkursu «SakoptākādzīvesvietaundarbavietaValkasnovadā2013»
laikā no 2013.gada 2.jūlija
līdz 24.jūlijam. Apstiprināt
konkursa «Sakoptākā dzīves
vieta un darba vieta Valkas
novadā2013»nolikumu.
• Izdot Leonīdam Goļevam
licenciunlicenceskartiņuuz
vienugadupasažierupārvadājumiem Valkas novadā ar
vieglo taksometru (mašīnas
marka–TOYOTACARINA,
valstsreģ.Nr.TX1983).Valkas
novadadomesizpilddirektoram izsniegt attiecīgi noformētu licenci pēc paredzēto
maksājumuveikšanasparlicenciunlicenceskartiņu.
• SlēgtnomaslīgumuarSIA
«DIVIA»,pardaļunozemes
gabalaValkā,VienībasGatvē
11, 1910 m2 platībā. Noteikt,
ka zemes nomas līgumā noteiktās nomas attiecības stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā
un ir spēkā (darbojas) līdz
2018.gada 31.decembrim, ar
tiesībām nomas līguma termiņu pagarināt, noslēdzot
par to Vienošanos. Noteikt
nomas maksas apjomu par
zemi1,5%apmērānozemes
gabala kadastrālās vērtības
gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā
noteiktonekustamāīpašuma
nodokli.
• Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamamīpašumamValkas
novada Valkas pagastā «Lībieši», ievērojot Darba uzdevumā ietvertos nosacījumus.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanaiiesniegtpašvaldībā, atbilstoši Zemes ierīcībaslikuma19.un20.pantam
un šim lēmumam pievienotajam darba uzdevumam.
SaskaņāarMinistrukabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 «Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi» 31.punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts
pēc zemes ierīcības projekta
izstrādes, pieņemot domes
lēmumu par zemes ierīcības
projektaapstiprināšanu.
• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus no
«individuālāsdzīvojamomāju apbūves teritorija» (kods
0601)uz«neapgūtaindividuālodzīvojamomājuapbūves
teritorija»(kods0600)zemes
gabaliem, kas atrodas Valkā, Valkas novadā: Līvu iela
20A, platība 1484 m2; Cimzesiela24A,platība2109m2;
Fr.Roziņaiela8,platība1227
m2;Fr.Roziņaiela6A,platība
1220m2;Fr.Roziņaiela6,platība 1221 m2; Fr.Roziņa iela
4A,platība1225m2;Avotkalnaiela14A,1193m2;Avotkalnaiela14B,platība1192m2.
• Slēgt sadarbības līgumu

ar biedrību «Valkas novada
apvienība cilvēkiem ar īpašāmvajadzībām«Kastanis»»,
un nodot lietojumā telpas
pašvaldības ēkā Beverīnas
ielā 3, Valkā – telpu Nr.1 ar
kopējoplatību72,7m2uzlaiku līdz pieciem gadiem bez
maksas, par ko biedrība no
savas puses nodrošinās pašvaldībai dažādas apmācības
un aktivitātes cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Līgumā
paredzēt nosacījumu, ka gadījumā, ja telpas nepieciešamas pašvaldības administrācijas vai iestāžu vajadzībām,
pašvaldībaiirtiesībasierādīt
citas piemērotas telpas biedrībasvajadzībām.
• AtzītpašvaldībaipiederošānekustamāīpašumaZvārtavaspagastā«Luturmežsargmāja»,2013.gada30.aprīļaizsoliparnenotikušu.
• Valkasnovadadomeilīdzfinansēt Vidzemes kultūras
programmas 2013.gada Kultūras projektu konkursa atbalstīto projektu «Bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras mantojumu»Ls720apmērā.
• Izstrādāt un iesniegt projektapieteikumu«Ieraugiun
iepazīsti kultūrvēstures pērlesZiemeļustīgasceļamalās
Kārķu pagastā» izsludinātās
vietējās attīstības stratēģijas
projektu konkursa V kārtā
LAP 413.pasākuma «Lauku
ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšanavietējoattīstībasstratēģiju
īstenošanas teritorijā» 2.rīcībā «Iedzīvotāju pulcēšanās
vietu, interešu izglītības un
brīvā laika pavadīšanas vietuizveidošanaunatjaunošana».Projektakopējāsizmaksas ir Ls 5932,63, no kurām
attiecināmās izmaksas ir Ls
4903. Eiropas Savienības finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
4412,70.Valkasnovadadomes
līdzfinansējums attiecināmo
izmaksusegšanaiirLs490,30
un neattiecināmo izmaksu
(PVN 21%) segšanai ir Ls
1029,63(kopāLs1519,93).
• Pieņemt zināšanai ValkasnovadadomesZiņojumu
parfinanšustāvokliuz2013.
gada 1.maiju. Noteikt, ka
2013./2014.akadēmiskajāgadāatbalstāmāsstudijuprogrammasir:
- sporta skolotājs/treneris ar
specializācijuvieglatlētikā;
- mūzikaspedagogsarkādu
no specializācijām: vokālais
pedagogs, akordeona spēles
pedagogs, sitaminstrumentu
spēles pedagogs, pūšaminstrumentu spēles pedagogs,
vijoļspēles pedagogs vai pianists;
- izglītībaspsihologs;
- vispārējās izglītības skolotājsarspecializācijubioloģijā
un/vaiķīmijā;
- fizioterapeits.v

Lauksaimniecībaszemjuīpašniekiun
zemniekivarvērstiespie
Medībukoordinācijaskomisijas

L

ai veicinātu mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, VAS «Latvijas valsts meži» un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju, kā arī
izvērtētu un novērstu meža dzīvnieku nodarītos
postījumuslauksaimniecībaskultūruplatībāsValkas novada teritorijā, 2012.gada 28.jūnijā Valkas
novadadomepieņēmalēmumu–izveidotMedību
koordinācijaskomisiju25locekļusastāvā.Komisijā
irmedniekukolektīvu,zemnieku,Valstsmežadienesta,VAS«Latvijasvalstsmeži»unValkasnovada
domespārstāvji.
2012.gada 26.jūlijā Valkas novada dome apstiprināja Medību koordinācijas komisijas nolikumu
(sēdes protokols Nr.8, 31.§.). Saskaņā ar Medību
koordinācijas komisijas nolikuma 6.punktu, 2013.
gada24.maijāMedībukoordinācijaskomisijaievēlējavaldi.
Lauksaimniecības zemju īpašnieki un zemniekivarvērstiespieMedībukoordinācijaskomisijas
locekļiem gadījumos, ja viņiem piederošos lauksaimniecībaskultūrusējumusunstādījumusposta
mežadzīvnieki,unmedībutiesībulietotājsneveic
pasākumuspostījumuuntosekuierobežošanaivai
likvidēšanai.
Medību koordinācijas komisijas kontaktpersonasir:JānisGalgāns(tālrunis29216208),IngarsSiliņš (tālrunis 26526090) un Māris Induss (tālrunis
26151087).v

CeļāpēcKvalitātesbalvas

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Foto: no Vidzemes slimnīcas arhīva

Vidzemes slimnīca
ir saņēmusi Atzinības

rakstu Latvijas Veselī
bas ekonomikas asoci
ācijas (LVEA) un Latvi
jas Kvalitātes biedrības
pirmo reizi rīkotajā no
vērtējumā LatvijasārstniecībasiestāžuKvalitātesbalva.]
 Par jaunās balvas ieguvēju varēja kļūt ārstniecības iestādes, kuras
brīvprātīgi pieteicās savas darbības izvērtējumam pēc starptautiski
atzītiem veselības aprūpesorganizācijukvalitātesvadībassistēmaskritērijiem.
PirmajamKvalitātesbalvasprojektam,kofinansēja Eiropas Sociālais
fonds, bija pieteikušās
11 ārstniecības iestādes.
Katruiestādinovērtēja3
ekspertu komanda 5 jo-

mās: vadības
procesi un atbildība;darbinieku kompetence; pacientiem un
darbiniekiem droša vide;pacientuklīniskāaprūpe;kvalitātesundrošībaspilnveidošana.Vienānoīpašiapmācītuekspertukomandāmbijaiesaistījies arī Vidzemes
slimnīcasKvalitātesprocesuvadībasdaļasvadītājs Jānis Batalauskis.
Viņš piedalījās Linezera
hematoloģiskās nodaļas
darbībasizvērtējumā.
VidzemesslimnīcaKva-
litātes balvas novērtējumam sadaļā Internā pro
fila nodaļa bijapieteikusi
neiroloģijas nodaļu un
par pierādīto sniegumu
saņēma Atzinības rakstu.Tātadizraudzītspareizais ceļš pēc Kvalitātesbalvas.v

Jānis Batalauskis, Vidzemes slimnīcas Kvalitātes procesu
vadības daļas vadītājs ar saņemto Atzinības rakstu.
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NOLIKUMS

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumi

2013.gada 30.maijā					     		
Nr.2
APSTIPRINĀTS

ar Valkas novada domes
2013.gada 30.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 10.§)

Konkursam «Sakoptākā dzīves vieta
un darba vieta Valkas novadā 2013»
1.Mērķi
1.1. veicināt Valkas novada iedzī
votāju aktivitātes apkārtējas aina
vas sakopšanā un labiekārtošanā
ap savām dzīvojamajām mājām un
darba vietām;
1.2. popularizēt apkārtējās vides
sakopšanas veiksmīgākos risināju
mus.
2. Nominācijas un pretendenti
2.1. Konkursā par sakoptāko dzī
ves vietu un darba vietu Valkas no
vadā tiek vērtēti uzskaitītie objekti
(turpmāk – objekti) un laureāti tiks
noteikti šādās nominācijās:
2.1.1. «Sakoptākā individuālā dzī
vojamā māja» (Valkas pilsētā, pa
gastu un ciematu centros),
2.1.2. «Sakoptākā vasarnīca (maz
dārziņš)»,
2.1.3. «Sakoptākā lauku sēta – ģi
menes dzīves vieta»,
2.1.4. «Sakoptākā zemnieku saim
niecība, kas nodarbojas ar ražoša
nu»,
2.1.5. «Sakoptākā daudzdzīvokļu
māja»,
2.1.6. «Sakoptākais ražošanas vai
pakalpojumu sniegšanas objekts»,
2.1.7. «Vides odziņa» (mazā ar
hitektūras forma, norādes zīme,
augu kompozīcija, ūdenstilpe vai
cits oriģināls neliela formāta vides
elements, kā arī neparasta izmēra,
formas vai sugas augs vai augu ko
lekcija;  
2.1.8. papildnominācijā – «Sakop
tākais un savdabīgākais daudzdzī
vokļu mājas balkons (lodžija)».
2.2. Dalībai konkursā līdz 2013.
gada 26.jūnijam (iesniedzot rak
stisku pieteikumu, paziņojot mu
tiski žūrijas locekļiem vai pagastu
pārvaldniekiem):
2.2.1. pretendenti var pieteikties
paši;
2.2.2. pretendentus var ieteikt jeb
kurš iedzīvotājs vai sabiedriska or
ganizācija;  
2.2.3. pretendentus no pagastiem
apzina un piesaka pagasta pārval
žu vadītāji.
2.3. Pretendentu var pieteikt, ja
no viņa ir saņemta piekrišana da
lībai konkursā.
2.4. Par katru pretendentu ir jāno
rāda: vārds, uzvārds, telefona nu
murs, objekta adrese, objekta īpaš
nieks (ja tā ir cita persona).
3.Vērtēšana
3.1. Par katru objektu žūrija piešķir
0 līdz 10 balles:
3.1.1. nominācijās 2.1.1. – 2.1.6. ob
jekti (skat.pozīciju tabulu) tiek vēr
tēti pēc šādiem kritērijiem:
– sakoptība (tehniskais stāvoklis),
– funkcionalitāte,
– vizuālais iespaids:
3.1.2. objekti nominācijās 2.1.7. un
Teri
torijas
plāno
jums
1

2.1.8. tiek vērtēti pēc vizuālā iespaida;
3.1.3. papildnominācijā punktā
2.1.8. «Sakoptākais un savdabīgākais daudzdzīvokļu mājas balkons»: Valkas pilsētā – konkursa
kritējus nosaka, objektus izvēlas,
vērtē un apbalvošanai iesaka
biedrība «Valkas Dāmu Klubs»,
pārējā teritorijā – žūrija.
3.2. Papildus uzskaitītajiem, konkursa žūrija var vērtēt arī īpašus,
attiecīgajam objektam atbilstošus
kritērijus, piemēram: videi draudzīga saimniekošana vai risinājumi,
oriģinalitāte, īpašs ieguldījums un
darba kvalitāte. Par to žūrija var
piešķirt pārsteiguma balvas.
3.3. Konkursa žūrijai ir tiesības
ierosināt izvirzīt un atzīmēt visnesakoptāko dzīves vietu un darba
vietu, ja tāda tiek pamanīta.
3.4. Konkursa žūrija (pagastos
– pagasta pārvaldes) savlaicīgi
(orientējoši – trīs dienas iepriekš)
saskaņo objekta apskates laiku ar
katru pretendentu.
3.5. Iepriekšējo trīs gadu laureāti var tikt vērtēti tikai citās
nominācijās.    
4.Konkursa norises laiks, rezultāti
un laureātu apbalvošanas kārtība
4.4. Konkurss notiek 2013.gadā, no
2.jūlija līdz 24.jūlijam. Informācija
par konkursa norisi tiek ievietota
laikrakstos «Ziemeļlatvija» un
«Valkas Novada Vēstis», Valkas
novada mājas lapā. Konkursu
laureāti tiek apbalvoti kopīgā pasākumā, pasniedzot Valkas novada
domes balvas un atzinības rakstus.
Balvās paredzētas dā-vanas. Par
balvu lielumu un iegādi atbild Valkas novada domes At-tīstības un
plānošanas nodaļa.
5.Žūrija
5.1. Guntis Bašķis, žūrijas komisijas priekšsēdētājs;
5.2. Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja;
5.3. Ilona Krastiņa – Valkas novada iedzīvotāja, Dārzu un ainavu
arhitektūras tālākizglītības kursu
absolvente;
5.4. Mudīte Arone, Pensionāru
kluba «Zelta rudens» pārstāve;
5.5. Inese Vehi – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja, Ainavu arhitektūras kursu absolvente;
5.6. Aija Jurjāne – novada domes
juriste, Ainavu arhitektūras kursu
absolvente;
5.7. Inguna Medne – sabiedrisko
attiecību speciāliste.
Valkas novada domes
priekšsēdētājs K.Albergs

Pieguļošā Apstā- Celiņi, Zāliens Karoga Atkritumu
Atpūtas
ārējā
vieta
apsaimvieta un
dījumi laukumi
niekošana konstrukcijas
teritorija
2

3

4

5

6

7

8

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Pakalpojuma veids

Mērvie
nība

Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā (autoratlīdzība
par pasākuma sagatavošanu un vadīšanu,
ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpu
noformējums, atļauja filmēt un fotografēt,
šampanieša telpas un šampanieša glāžu
izmantošana)
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā, ja abi jaunlaulātie ir pensionāri (autoratlīdzība par pasākuma
sagatavošanu un vadīšanu, ceremonija ar
mūziķu piedalīšanos, telpu noformējums, atļauja filmēt un fotografēt, šampanieša telpas un
šampanieša glāžu izmantošana)
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija citā
piemērotā vietā (autoratlīdzība par pasākuma
sagatavošanu un vadīšanu, atļauja filmēt un
fotografēt, transporta izdevumi – degviela
patapinājuma līgumam un kompensācija par
nobrauktajiem km) līdz 20 km   attālumā no
Dzimtsarakstu nodaļas
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija citā
piemērotā vietā (autoratlīdzība par pasākuma
sagatavošanu un vadīšanu, atļauja filmēt un
fotografēt, transporta izdevumi – degviela
patapinājuma līgumam un kompensācija
par nobrauktajiem km) tālāk kā 20 km   no
Dzimtsarakstu nodaļas
Mūziķu piedalīšanās ceremonijā citā piemērotā
vietā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (divu mūziķu atalgojums, apskaņošanas aparatūras un
instrumentu noma, transporta izdevumi)  
Laulību reģistrācija, reģistrējot laulību ārpus
nodaļas telpām (slimnīcā, mājās, policijā u.c.,
atbilstoši MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.904.
Cenā ietverti transpota pakalpojumi)
Svinīga zelta, sudraba vai citu kāzu jubileju ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā (autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu,
ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpas
noformējums, atļauja filmēt un fotografēt,
šampanieša telpas un šampanieša glāžu izmantošana)
Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija Valkas novada Dzimtsarakstu ceremonijas
zālē (autoratlīdzība par pasākuma sagatavošanu,
ceremonija ar mūziķu piedalīšanos, telpas
noformējums, atļauja filmēt un fotografēt,
šampanieša telpas un šampanieša glāžu
izmantošana)
Ceremonijas tulkošana svešvalodā
Rituāla sagatavošana svešvalodā (bez tulka
pakalpojumiem)
Konsultācija reģistru ierakstu atjaunošanas jautājumos, nepieciešamo dokumentu izprasīšana
no iestādēm un institūcijām, reģistru ierakstu
noformēšana, pasta izdevumi dokumentu savākšanai un pārsūtīšanai
Konsultācija reģistru ierakstu labošanas,
papildināšanas un anulēšanas jautājumos,
nepieciešamo dokumentu izprasīšana no
iestādēm un institūcijām, reģistru ierakstu
noformēšana, pasta izdevumi dokumentu savākšanai un pārsūtīšanai
Reģistra ieraksta atkārtotas apliecības izsniegšanai sameklēšana, sagatavošana
Visa veida civilstāvokļa reģistrācijas ziņu,
kas saistītas ar pilsoņu dzimtas koka izpēti,
meklēšana un sagatavošana Latvijas Republikas
dzimtsarakstu nodaļu arhīvos
Dokumentu meklēšana arhīva fondos un
atbildes par reģistra neesamību sagatavošana
Iesnieguma aizpildīšana (pēc apmeklētāja lūguma) uz citiem arhīviem vai citu valstu
dzimtsarakstu iestādēm
No maksas par 13., 15. un 16. punktā minētajiem
pakalpojumiem atbrīvot šādas personas, uzrādot attiecīgu dokumentu
17.1. pirmās un otrās grupas invalīdus,
17.2. trūcīgās un maznodrošinātās personas
17.3. politiski represētās personas

1 reize

Maksa (Ls)
Ieskaitot
PVN

30.00

1 reize

5.00

1 reize

70.00

1 reize

80.00

1 reize

90.00

1 reize

30.00

1 reize

30.00

1 reize

10.00

1 reize
1 reize

10.00
5.00

1 reize

10.00

1 reize

5.00

1 arhīva
vienība
1 arhīva
vienība

2.00

1 arhīva
vienība
1 reize

1.00

1.00

1.00

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas apstiprinātie maksas pakalpojumu izcenojumi tiek piemēroti, sākot ar 2013.gada 1.jūniju. v
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Nr. 44

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 28.februārī		

Valkā

														

Nr.8
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,45.§)

Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā»
6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.pantu, 7.panta sesto daļu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta  pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi Nr.8 «Par
Valkas novada pašvaldības palīdzī
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā»
nosaka dokumentus, kas nepiecie
šami, lai apliecinātu personas tie
sības saņemt palīdzību, gadījumu,
kad Dzīvokļu komisijai ir tiesības
atteikt reģistrēšanu dzīvokļu pa
līdzības reģistros, gadījumus, kad
personas tiek pārreģistrētas; per
sonu kategorijas, kuras ar dzīvo
jamo telpu nodrošināmas pirmām
kārtām; personu kategorijas, kuras
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
vispārējā kārtībā un kārtību, kādā
pašvaldība sniedz palīdzību īrētas
dzīvojamās telpas apmaiņā pret ci
tu īrējamu dzīvojamo telpu.
2. Lēmumu par palīdzības sniegša
nu dzīvokļu jautājumu risināšanā
(turpmāk – palīdzību) pieņem Val
kas novada dome, ievērojot likumu
«Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā» un šos saistošos notei
kumus.
3. Saistošie noteikumi attiecas uz
Valkas novada administratīvajā te
ritorijā deklarētām fiziskām perso
nām, kā arī personām, kuras iesais
tījušās darba tiesiskajās attiecībās
Valkas novada teritorijā esošajos
uzņēmumos un iestādēs vai Valkas
novada teritorijā darbojas kā ko
mersanti.
4. Pašvaldība sniedz palīdzību ti
kai palīdzības reģistros reģistrētām
personām, izņemot gadījumus, kad
stihiskas nelaimes vai avārijas ga
dījumā  personas īrētā vai īpašumā
esošā dzīvojamā telpa vai māja gā
jusi bojā vai daļēji sagruvusi un šī
persona ne vēlāk kā mēneša laikā
pēc  stihiskās nelaimes vai avārijas
ir   rakstiski griezusies pašvaldībā
pēc palīdzības.

II. Dokumenti, kas nepiecie
šami, lai apliecinātu personas
tiesības saņemt palīdzību
5. Personas iesniegumu palīdzības
saņemšanai izskata un lēmumu
par personas atz īšanu par tiesīgu
saņemt palīdzību un reģistrēšanu
personas iesniegumā norādītā vei
da palīdzības saņemšanai vai par
atteikumu atz īt personu par tiesīgu
saņemt palīdzību pieņem Valkas
novada domes deleģēta institūcija
– Dzīvokļu komisija.
6. Personas, kuras vēlas saņemt
palīdzību, iesniedz Valkas novada
domei rakstisku motivētu iesnie
gumu, kurā persona apliecina, ka
tās vai tās ģimenes locekļu īpašu
mā nav citas dzīvojamās platības.
Ja iesniegumu iesniedz ģimene, to
paraksta visi pilngadīgie ģimenes
locekļi. Atkarībā no situācijas, ie
sniegumam pievieno:
6.1. Izziņu par deklarēto dzīves
vietu (neiesniedz personas, kuras
deklarējušas dzīvesvietu novada
administratīvajā teritorijā);
6.2. Izziņu no darba vietas vai citus
dokumentus, kas apliecina perso
nas maksātspēju. Personas, kuras
īslaicīgi ir bez darba – izziņu no
valsts Nodarbinātības aģentūras,
par reģistrēšanos bezdarbnieka sta
tusā;
6.3. Personas, kuras tiek izliktas
no dzīvokļa pamatojoties uz tiesas
spriedumu un vēlas saņemt palī

dzību, papildus iesniedz spēkā stā
jušos tiesas sprieduma kopiju par
izlikšanu no dzīvokļa, uzrādot ori
ģinālu;
6.4. personas ar nepilngadīgiem
bērniem – bērnu dzimšanas aplie
cību kopijas vai bāriņtiesas lēmu
ma par aizbildnības nodibināšanu
un aizbildņa iecelšanu kopiju vai
bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa
iecelšanu kopiju, uzrādot oriģi
nālus (neiesniedz personas, kuru
bērnus reģistrējusi Valkas novada
pašvaldība vai lēmumu pieņēmusi
Valkas novada bāriņtiesa);
6.5. pensionāri – pensionāra aplie
cības kopiju, uzrādot oriģinālu;
6.6. politiski represētās personas –
politiski represētās personas aplie
cības kopiju, uzrādot oriģinālu;
6.7. personas ar invaliditāti – Vese
lības un darbnespēju ekspertīzes
ārstu komisijas (turpmāk – VDĀK)
izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
6.8. repatrianti papildus iesniedz:
repatrianta izziņas kopiju, uzrādot
oriģinālu, arhīva izziņu par repat
rianta, viņa vecāku vai vecvecāku
pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms
izceļošanas no Latvijas;
6.9. personas, kuras pēc soda izcie
šanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas – atbrīvojuma izziņas kopi
ju, uzrādot oriģinālu, izziņu par
pēdējo deklarēto dzīvesvietu (ne
iesniedz, ja dzīvesvieta deklarēta
Valkas novada administratīvajā te
ritorijā).
7. Personas, kuras vēlas saņemt pa
līdzību, jo īrētā dzīvojamā telpa ir
avārijas stāvoklī, iesniedz sertificē
ta speciālista atz inumu par dzīvok
ļa tehnisko stāvokli.
8. Informācijas precizēšanai perso
nai var pieprasīt iesniegt papildus
dokumentus.
9. Personai, kas reģistrēta dzīvokļu
palīdzības reģistrā, ir pienākums
informēt Dzīvokļu komisiju par
deklarētās dzīvesvietas vai faktis
kās dzīvesvietas maiņu.
10. Par katru personu, kas reģistrē
ta palīdzības saņemšanai palīdzī
bas reģistrā, papildus likuma «Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risi
nāšanā» 9.panta 1.daļā minētajām
ziņām iekļauj ziņas par personas
deklarēto dzīvesvietu.

III. Gadījumi, kad Dzīvokļu
komisijai ir tiesības atteikt
reģistrēšanu dzīvokļu palīdzī
bas reģistros un gadījumi, kad
personas tiek pārreģistrētas
11. Dzīvokļu komisija bez likuma
«Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā» 7.panta 5.daļā minēta
jiem gadījumiem var pieņemt lē
mumu par atteikumu atz īt personu
par tiesīgu saņemt likuma «Par pa
līdzību dzīvokļu jautājumu risinā
šanā» 3.panta 1.punktā minēto paš
valdības palīdzību arī gadījumā, ja
persona viena gada laikā pirms pa
līdzības lūgšanas apzināti ar savu
darbību vai bezdarbību padarījusi
dzīvokli par dzīvošanai nederīgu
(dzīvoklis (tajā skaitā – komunikā
cijas) bojāts tādā mērā, ka tas nav
izmantojams dzīvošanai).
12. Personai, kura ir reģistrēta at
tiecīgā reģistrā palīdzības saņem
šanai vispārējā kārtībā, ir tiesības
rakstiski lūgt pašvaldību izslēgt to

no palīdzības reģistra, tās vietā re
ģistrējot citu ģimenes locekli (lau
lāto, bērnu, mazbērnu, vecākus,
vecvecākus), kurš saskaņā ar šiem
saistošajiem noteikumiem ir tiesīgs
saņemt palīdzību vispārējā kārtī
bā.
13. Šo saistošo noteikumu 12.pun
ktu nepiemēro attiecībā uz 15.1.
apakšpunktā minētajām personām.

IV. Personu kategorijas, kuras
ar dzīvojamo telpu nodrošinā
mas pirmām kārtāmun
vispārējā kārtībā
14. Tiesības uz palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā, izīrējot paš
valdībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu, pirmām kārtām
ir likuma «Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā» 14.pantā no
teiktajām personām, kā arī:
14.1. personai, par kuras izlikšanu
no dzīvojamās telpas, pamatojoties
uz liku2ma «Par dzīvojamo telpu
īri» 28. pantu, ir stājies spēkā tie
sas spriedums, var tikt sniegta pa
līdzība personas dzīvokļa jautāju
mu risināšanā, izīrējot atkārtoti šo
dzīvojamo telpu, pie nosacījuma,
ja persona labprātīgi, pilnībā ir no
maksājusi parādus par īres maksu
un maksu par saņemtajiem pakal
pojumiem, kas saistīti ar dzīvoja
mās telpas lietošanu;
14.2. maznodrošinātai personai,
kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avā
rijas stāvoklī;
14.3. maznodrošinātai personai,
kura vecāka par 70 gadiem un ku
rai pašai vai tās ģimenes loceklim
nav īpašumā dzīvojamās platības.
15. Tiesības uz dzīvojamo telpu iz
īrēšanas palīdzību vispārējā kārtī
bā ir:
15.1. pašvaldības un valsts iestā
žu speciālistiem, pašvaldības ad
ministratīvajā teritorijā reģistrētu
uzņēmumu speciālistiem un per
sonām, kas darbojas kā komersan
ti, ja persona ir nodibinājusi darba
attiecības ar pašvaldības teritorijā
esošu uzņēmumu, pašvaldības vai
valsts iestādi, darba vieta ir pašval
dības teritorijā un ar šo personu ir
nodibinātas darba attiecības pama
tojoties uz viņa specifiskām zināša
nām vai izglītību attiecīgajā speci
alitātē;
15.2. pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētām personām,
kuru īpašumā vai valdījumā nav
dzīvojamās telpas;
15.3. pašvaldības administratīvajā
teritorijā strādājošām personām,
kuru īpašumā vai valdījumā nav
dzīvojamās telpas un kuras var uz
rādīt dokumentus, kas apliecina
darba attiecības.
16. Iestāžu un uzņēmumu vadītāji,
kuri nodarbina 15.1. apakšpunktā
minētās personas, iesniedz atz inu
mu par konkrēto speciālistu, kura
kvalifikācija un specifiskās zināša
nas nepieciešamas iestādes vai uz
ņēmuma funkciju pildīšanai, norā
dot specifisko izglītību vai specifis
ko zināšanu apjomu, kas nepiecie
šams konkrētajā nozarē.
17. Vispārējā kārtībā reģistrēto per
sonu grupā prioritāte saņemt dzī
vojamo telpu īrēšanas piedāvāju
mu ir 15.1. apakšpunktā minētajām
personām.

V. Kārtība, kādā pašvaldība
sniedz palīdzību īrētas dzīvo
jamās telpas apmaiņāpret citu
īrējamu dzīvojamo telpu
18. Palīdzības saņemšanai īrētās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu reģis
trē personas, kuras vēlas pašvaldī
bai īpašumā vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu apmainīt pret citu
īrējamu pašvaldībai īpašumā vai
valdījumā esošu dzīvojamo telpu.
20. Persona, kura vēlas apmainīt
dzīvojamo telpu, ja tam piekrīt
visi pilngadīgie ģimenes locekļi,
iesniedz pašvaldībai rakstveida ie
sniegumu.
21. Persona, kas vēlas apmainīt īrē
to dzīvojamo telpu pret lielāku vai
labiekārtotāku dzīvojamo telpu, jā
iesniedz dokumentāls maksātspē
jas pierādījums (izziņa no darba
vietas, izziņa par pensijas apmēru
u.c. ienākumi).
22. Personai nav tiesību īrēto dzī
vojamo telpu apmainīt pret lielāku
dzīvojamo telpu vai telpu ar labā
ku labiekārtojuma līmeni, ja tā ir
parādā par dzīvojamās telpas īri
un komunālajiem pakalpojumiem.
23. Dzīvojamo telpu apmaiņas re
ģistra pirmajā grupā reģistrē:
22.1. personas, kuras vecākas par
70 gadiem un kurām pašām vai tās
ģimenes locekļiem nav īpašumā
dzīvojamās platības;
22.2. personas ar invaliditāti, ja vi
ņu īrētais dzīvoklis pasliktina viņas
dzīves kvalitāti (neatbilstošs stāvs,
telpu izvietojums, māja bez ratiņu
uzbrauktuves u.c.);
22.3. maznodrošinātas personas,
kas vēlas mainīt īrēto dzīvojamo
platību pret mazāku dzīvojamo
platību.
23. Pārējās personas, kuras iztei
kušas vēlmi mainīt īrēto dzīvoja
mo telpu pret citu īrējamu dzīvoja
mo telpu, reģistrē dzīvojamo telpu
apmaiņas reģistra otrajā grupā.
24. Palīdzību īrētās dzīvojamās tel
pas apmaiņā pašvaldība vispirms
sniedz apmaiņas reģistra pirmajā
grupā reģistrētajām personām, at
bilstoši to izteiktajām vēlmēm. Ja
šīs personas rakstveidā ir atteiku
šās no īrētās dzīvojamās telpas ap
maiņas pret piedāvāto dzīvojamo
telpu, to piedāvā apmaiņas reģis
tra otrajā grupā reģistrētajām per
sonām.
25. Reģistrācijas grupu ietvaros
dzīvojamo telpu apmaiņu pašval
dība piedāvā reģistrācijas secībā.
26. Par dzīvojamo telpu apmaiņas
piedāvājumu Dzīvokļu komisija
rakstveidā paziņo attiecīgajai per
sonai, paziņojumā norādot piedā
vātas dzīvojamās telpas adresi un
laiku, kad persona var iepazīties ar
piedāvāto dzīvojamo telpu.
27. Atbildi uz apmaiņas piedāvā
jumu persona sniedz ne vēlāk kā
nedēļu pēc paziņojumā norādītās
dienas, kurā personai bija iespē
jams iepazīties ar piedāvāto dzīvo
jamo telpu. Ja persona no piedāvā
juma rakstiski atteikusies 3 reizes
vai nav sniegusi pašvaldībai atbil
di, šī persona reģistrā pārreģistrē
jama ar pēdējo kārtas numuru.
Valkas novada domes
priekšsēdētājs K.Albergs
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Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņai bezstrīda kārtībā

Izdotisaskaņāarlikuma
«Parnekustamāīpašumanodokli»9.pantaotrodaļu

1.Saistošienoteikuminosakatermiņu,kādāpašvaldībapiedzenlaikā
nenomaksātonekustamāīpašumanodokli,sodanauduvainokavējuma
naudubezstrīdakārtībā.
2.JanodokļamaksātājaparādasummairmazākaparLs500,00,unnodokļamaksājumiirkavētivairākparčetriemtermiņiem,nodokļamaksāšanaspaziņojumupiespieduizpildeuzsākamaseptiņugadulaikāno
nodokļasamaksastermiņaiestāšanāsbrīža.
3.JanodokļamaksātājaparādasummapārsniedzLs500,00,unnodokļa
maksājumiirkavētivairākparčetriemtermiņiem,nodokļamaksāšanas
paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama triju gadu laikā no nodokļa
samaksastermiņaiestāšanāsbrīža.
4. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu veic Valkas novada
pašvaldībasnekustamāīpašumanodokļaadministrators.

E

5

L

ai pilveidotu informāciju uz
konteineriem par šķirojamo at
kritumu veidiem, SIA «ZAAO»
(ZAAO) veido jaunas uzlīmes. Uz
tām ne tikai rakstiskā veidā būs
parādīts, kādi atkritumi ir jāšķiro,
bet informācija tiks papildināta
arī ar pikotgrammām jeb viegli
uztveramiem zīmējumiem. Pāreja
no vecajām uzlīmēm uz jaunajām
notiks pakāpeniski, sākotnēji no
drošinot informāciju uz jaunaji
em konteineriem, jo konteineru
parks pastāvīgi tiek papildināts,
un ar laiku aplīmējot arī esošos.

Valk asnovad adom es
Šādu lēmumu – tekstuālai inpriekšs ēd ēt ājs Kār lis Al bergs formācijai pievienot zīmējumus
– ZAAO pieņēma tādēļ, lai informācija būtu vieglāk uztverama,
kā arī lai to saprastu, piemēram,
svešvalodās runājošie iedzīvotāji
vaipilsētasviesi–tūristi.Šādaprakpraktiskajiem aspektiem. Varas iestādes se ir ierasta daudzviet ārvalstīs,
turpinās regulāras pārbaudes, lai neļautu lai informāciju nodrošinātu pēc
uzņēmumiem un tirgotājiem eiro ieviešanu iespējas plašākam cilvēku lokam,
tostarp ārvalstniekiem, bērniem
izmantot nepamatotai cenu celšanai. Lat- un citām sabiedrības grupām.
vija var mācīties no Igaunijas, Slovākijas Uzlīmes paredzēts stiprināt gan
un citu valstu veiksmīgās pieredzes.
uz šķiroto atkritumu konteineMēs esam pārliecināti, ka rūpīgi veikti riem EKO punktos sabiedriskās
tehniskie darbi, izsvērta un godīga saziņa vietās, gan daudzdzīvokļu namu

pagalmos – atsevišķi stiklam un
atsevišķi papīram, metālam un
plastmasai.
Projektu finansiāli atbalsta arī
Latvijas vides aizsardzības fonds
(LVAF).Šīirvienanoaktivitātēm,
koZAAOīstenokopāarLVAF,lai
veicinātu atkritumu šķirošanu un
izpratniparvideidraudzīgurīcību.
Piemēram, no 4. līdz 6.jūnijam,
vairākāsVidzemespilsētāsnotika
arī ZAAO rīkotā interaktīvā akcija «Atkritumu šķirošanas vērtīgie
augļi». Tās laikā ZAAO kopā ar
skolujauniešiemveidojavidesinstalācijas – stilizētus kokus, kuru
augļus veidoja no šķirotajiem atkritumiem – stikla, papīra, plastmasasunmetāla.Kokstiekizmantotskāsimbols,laiparādītudalītos
atkritumus kā vērtīgu izejvielu
jaunuprodukturažošanā.
Projektu finansiāli atbalsta Latvijasvidesaizsardzībasfonds.v

EirobūsizšķirošssolisLatvijai
untāsiedzīvotājiem

iropas Komisija (EK) ir publicējusi ilgi
gaidīto ziņojumu par Latvijas gatavību ieviest eiro. Latvija atbilst visiem vienotās
valūtas ieviešanas kritērijiem. Galīgo lēmumu par Latvijas pievienošanos eirozonai ES
valstu ﬁnanšu ministri pieņems jūlijā, pēc
tam, kad savu viedokli būs paudis Eiropas
Parlaments un jautājumu 28. un 29.jūnijā
apsprieduši ES valstu līderi. Taču Komisijas
ziņojums ir izšķirošs solis Latvijas ceļā uz
eirozonu.
Mēs apsveicam Latviju un tās iedzīvotājus ar EK pozitīvo lēmumu. Šī diena ieies Latvijas vēsturē. Kopš krīzes dziļākā
punkta 2009.gadā Latvija spējusi panākt
ļoti sarežģītu ekonomikas līdzsvarošanu.
Apņēmīgi īstenojot ES un Starptautiskā Valūtas fonda palīdzības programmu, Latvija
spējusi mainīties un atgriezties pie ekonomikas izaugsmes. Izaicinājumu joprojām
netrūkst – tostarp augsta sociālā nevienlīdzība un ievērojams bezdarba līmenis –,
taču Latvija bieži tiek minēta kā paraugs
grūtībās nonākušajām eirozonas valstīm.
Tas ir arī mūsu viedoklis – izlēmība un neatlaidīga bieži vien sāpīgu lēmumu īstenošana ekonomiski padarījušas Latviju spēcīgāku, nekā tā bija pirms krīzes.
Mēs esam droši, ka eiro ieviešana nesīs Latvijai un tās iedzīvotājiem virkni ieguvumu. Izzudīs devalvācijas risks, nebūs
jāmaksā par valūtas maiņu, samazināsies
darījumu izmaksas, uzlabosies uzņēmēju
iespējas iegūt ﬁnansējumu, patērētāji varēs vieglāk salīdzināt cenas.
Paredzams, ka samazināsies arī valsts
parāda apkalpošanas izmaksas. Bet, vissvarīgāk – pievienošanās eirozonai stiprinās Latvijas kā stabilas un uzticamas,
Eiropas kodolā iesaistītas partneres tēlu.
Protams, darbs turpināsies arī pēc eiro
ieviešanas. Izšķiroša nozīme būs veselīgas
makroekonomikas politikas un strukturālo
reformu īstenošanai, lai stiprinātu tieslietu
sistēmu, ﬁnanšu tirgus uzraudzību, Latvijas ekonomikas konkurētspēju.
Nākamajos mēnešos EK cieši sadarbosies ar Latvijas iestādēm, lai nodrošinātu
pietiekamu informāciju par eiro pārejas

ar iedzīvotājiem un izaugsmes atgriešanās
eirozonā veicinās cilvēku atbalstu eiro. To
mēs esam piedzīvojuši Igaunijā, kur 2010.
gada maijā iedzīvotāju atbalsts eiro bija 37% – līdzīgi, kā tagad Latvijā. Šodien
Igaunijā eiro atbalsta vairāk nekā 70% cilvēku.
Mēs esam dzirdējuši Latvijas cilvēku bažas par valsts suverenitātes daļēju zudumu
eiro pārejas dēļ. Mūsuprāt, notiks pretējais
– pievienojoties eirozonai, Latvija pirmo
reizi piedalīsies būtisku lēmumu pieņemšanā, kuri to skar jau tagad kā eirozonā
dziļi integrētu ekonomiku. Pirmo reizi Latvijas balss skanēs pie galda, kad Briselē
un Frankfurtē tiek pieņemti svarīgākie lēmumi. Ņemot vērā Latvijas sarežģīto vēsturi, pievienošanās eirozonai nostiprinās
Latvijas vietu eiroatlantiskajās struktūrās,
neatgriezeniski stiprinot arī nacionālo suverenitāti.
Mēs saprotam nevēlēšanos zaudēt latu,
kas tiek uzskatīts par daļu no nacionālās
identitātes. Taču Latvija kā Eiropas daļa ir
bijusi un paliek Latvijas nacionālās identitātes kodolā. Pievienošanās eirozonai nostiprinās Latvijas vietu Eiropā.
Jūs, Latvijas iedzīvotāji izvēlējāties, lai
uz Latvijas eiro monētām būtu kalts viens
no nacionālajiem simboliem - Milda. Tās
būs kā turpinājums laikā Latvijas valstiskās neatkarības pirmajam posmam, kad
tautumeitas proﬁls rotājās uz iemīļotā sudraba pieclatnieka. Eiro monētas ar Latvijas
simboliku ceļos pa visu Eiropu un pasaulē,
stiprinot Latvijas starptautisko atpazīstamību un identitāti. v

ZAAO rīkotās interaktīvās akcijas «Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi» laikā Valkas
Jauniešu domes aktīvisti izveidoja vides instalāciju – stilizētu koku, kura augļus veido šķirotie atkritumi – plastmasa. Foto no ZAAO arhīva.

Gatavojamies Kārķu pagasta svētkiem
Teksts: Dace Pieče, Kārķu

tautas nama vadītāja

J

ūlijā iedzīvotāji aicināti gatavoties
novada sakoptības skatei un audzēt
puķes, lai piedalītos ikgadējā Kārķu
pagastarotāšanaspasākumāPagasta
svētkos9.augustā.Šogadtēma–«ZieOlli Rēns, par ekonomikas un dufejas».Aicināmaarīgatavotiesvemonetārajām lietām un eiro atbildīgais lobraucienam pa Kārķu ceļiem, kas
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, un notiksPagastasvētkulaikā.v
Andris Piebalgs, attīstības komisārs
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Valkā, no 2013.gada 8. līdz 12.jūlijam
Tēma: «Naids, piedošana un mīlestība — no klaunādes līdz drāmai»
Otrdiena, 9.jūlijs

• 17.00 Valkas pilsētas kul
tūras nama 1.stāva foajē:
Tērpu mākslinieces Ma
nas Fazanovas (Gatčina,
Pirmdiena, 8.jūlijs ri
Krievija) personālizstādes
• 18.00 Valkas pilsētas kultūras «Pamestais dārzs» atklā
šana.
nama mazajā zālē:
Izstādes «Liepāja – Valka re
miniscences» (Didzis Krūmiņš, • 19.00 Valkas pilsētas kul
Edīte Bernadoviča, Gints Vei tūras nama lielajā zālē:
lands – gleznas, grafika, foto) Liepājas Metalurgu Tau
tas teātris (Liepāja, Latvija)
atklāšana.
Jānis Rainis «Pūt, vējiņi!».
• Valkas pilsētas kultūras nama Režisore Daina Kandevica
1. un 2.stāva foajē, pelēkajā zā (latviešu valodā, apm. 1 h
lē:
10 min.).
Izstādes «Ģimenes sāga» (Lili
Mūsu Tautas dzejniekam
ta Postaža, Pēteris Postažs, Ju Imantam Ziedonim ir pasaka,
ta Policja, Paulis Postažs, Liena kurā spēlējas, spēlējas, kamēr
Baklāne, Vija Veinberga, Ance sāk spēlēt… Līdzīgi Metalur
Žeigure, Ruta Žeigure, Paula gu Tautas teātris meklē ceļu
Postaža, Petra Postaža, Inguna Tautas dzejnieka Raiņa lu
Postaža – gleznas, zīmējumi) gas «Pūt, vējiņi!» atklāsmei
atklāšana.
– viss iesāksies ar lugas lasī
šanu Režisora (kuru atveido
• 18.30 Valkas pilsētas kultūras
Ainars Krūms) vadībā, līdz
nama mazajā zālē:
Džeza grupas «Blue Bird» (Lie beidzot – pakāpeniski pārģēr
pāja) vasaras variācijas, vadī bjoties un pārtopot, kopīgiem
tājs Guntis Veilands   (apm. 45 spēkiem ar skatītājiem (lugas
lasījumā Režisors iesaistīs arī
min.).

skatītājus), mēģināsim atklāt
izrādes varoņu traģiskos lik
teņstāstus.
Šodienas cilvēks dzīvo ļoti
straujā dzīves ritmā – piera
dis pie ātriem saziņas līdzek
ļiem, ātru reakciju uz notieko
šo, televīzijas klipi iemācījuši
uztvert būtisko caur spilgtām
detaļām un asociācijām. Vei
dojot izrādi, orientējāmies uz
jauniešu auditoriju, kurai vē
lamies dot ieskatu dramatur
ģijas lasīšanā un Raiņa «Pūt,
vējiņi!» atklāsmē ļoti koncen
trētā substancē.
Izrādē izmantota Imanta
Kalniņa mūzika kinofilmai
«Pūt, vējiņi!».
• 21.00 Putras kalnā, Valkā:
10.Starptautiskā teātru fes-
tivāla «Tālvils 2013» at
klāšanas ceremonija –
koncerts «Ienāc mūsu
pasaulē». Piedalās Valkas
vīru vokālais ansamblis
vadītājs Jānis Ludbergs),
Saieta nama «Lugažu mui
ža» eksotisko deju grupa

Liepājas Metalurgu Tautas teātris, (Liepāja, Latvija) Jānis Rainis
«Pūt, vējiņi!». Režisore Daina Kandevica

(vadītāja Mairita Jansone),
Rīgas saksofonu kvartets:
Raimonds Tiguls – elektro
nika, Ilze Lejiņa – soprān
saksofons, Artis Sīmanis
– altsaksofons, Ainars Šab
lovskis – tenorsaksofons,
Daiga Solovjova – bariton

saksofons un Gints Apsīts
– gaismas vizualizācijas ar
koncertprogrammu LABYRINTHUS, 7 Sky event
agency uguns izrāde, ODA
LUX salūta brīdis (latvie
šu, krievu un angļu valo
dās, apm. 3 h).

Trešdiena, 10.jūlijs
Marietas Gonsalesas loma. Negai
dīti viņa satiek savu bijušo vīru. Šī
tikšanās uzjunda atmiņas, kas at
klāj paaudžu likteņus un saikni ar
šodienu.
• 20.00 Valkas pilsētas kultūras
nama kamerzālē (vietu skaits ie
robežots):
Valkas pilsētas teātris (Val
ka, Latvija) Ksenija Dragunska
«Edīte Piafa. Mans leģionārs.»
Režisors Aivars Ikšelis (latviešu
un krievu valodās, apm. 1 h 30
min.).
Iestudējums veltīts E.Piafas pie
miņai – 50.gadadienai kopš viņas
aiziešanas mūžībā. Edīte Piafa un
Marsels Serdāns… Šie vārdi jau

sen kļuvuši par leģendu. Domājam
Piafa – un blakus nostājas Serdāna
tēls. Viņi kļuvuši par simbolu patie
sai, spilgtai kā zibens, neatkārtoja
mai mīlestībai. Mīlestībai, kura kat
ram rodas tikai vienreiz dzīvē. Viņu
attiecības bija neparastas, brīnišķīgi
atklātas, uzticības pilnas. Šiem iz
cilajiem cilvēkiem nebija lemts no
dzīvot kopā ilgu un laimīgu dzīvi,
viņu mīlestība jau pašā sākumā bija
nolemta… tā aprāvās pašā augstā
kajā punktā kā lidojums… brīdī,
kad viņi bija vislaimīgākie. Tikai
šāda mūžīgā mīlestība neizgaist,
neaizmirstas, bet kļūst par mūžīgo
mīlestību, par kuru runās, atcerē
sies, rakstīs lugas un uzņems fil
mas.

Esksperimentālais teātris «Za uglom», (Gatčina,Krievija) Nikolajs Koļada «Vecā
zaķene», režisors Jurijs Kalugins.

• 21.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē:
Teātris «Arlekīns» (Viļņa,
Lietuva) Nikolajs   Gogolis
«Deguns». Režisore Tatjana
Timko (krievu valodā, apm.
1 h).
Izrādes pamatā ir ironisks
saržs par karjeru ierēdniecībā
un tajā pašā laikā – rūgts hu
mors par mūsu pakļautību nejaušībai. Citus dzīve glauda
pa spalvai, bet citiem dod pa
degunu, taču atrast šajā spēlē
likumsakarības nevar, jo to nav.
Izrāde ir vēstījums par to, kā
mainās cilvēka dzīve pēc tam,
kad viņam pazūd deguns. Šajā
gadījumā – ne tikai deguns,
bet – pašcieņa, dzīves spars un
sociālais statuss.
Turpinājums 7.lpp.

• 11.00 Valkas pilsētas kultūras
nama spoguļzālē:
Kriev ij as teā tr a māks las aka
dēm ij as (Maskava, Krievija)
docenta Oļega Snopkova meis
tarklase (krievu valodā, visiem
interesentiem, apm. 2 stundas).
• 17.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē:
Esksperimentālais teātris «Za
uglom» (Gatčina, Krievija) Ni
kolajs Koļada «Vecā zaķene».
Režisors Jurijs Kalugins (krievu
valodā, apm. 1 h 30 min.).
Maskavas aktrise ierodas nelielā
Krievijas ziemeļu pilsētiņā. Viņai ir
jāpiedalās pilsētas svētkos un jāno
spēlē pasaules slavenās dziedātājas

Valkas pilsētas teātris, (Valka, Latvija) Ksenija
Dragunska «Edīte Piafa. Mans leģionārs»,
režisors Aivars Ikšelis.

Teātris «Arlekīns», (Viļņa, Lietuva) Nikolajs Gogolis
«Deguns», režisore Tatjana Timko.
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Turpinājums no 6.lpp.

Ceturtdiena, 11.jūlijs
• 11.00 Valkas pilsētas kultūras nama spoguļzālē:
Krievijas teātra mākslas akadēmijas (Maskava,
Krievija) docenta Oļega Snopkova meistarklase (krievu
valodā, visiem interesentiem, apm. 2 stundas).
• 16.00 Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē (vietu
skaits ierobežots):
Eksperimentālais teātris «Za uglom» (Gatčina, Krievija)
Antons Čehovs «Jubileja», (izrādē piedalās Valkas pilsētas
teātra (Latvija) aktieris). Režisore Tamāra Šmahova (krievu
valodā, apm. 1 h).
«Jubileja» ir groteska par haosu, kuru ap sevi negribēdami
rada cilvēki, nepareizā vietā un laikā kļūdoties.

Piektdiena, 12. jūlijs
• 11.00 Valkas pilsētas kultūras nama
spoguļzālē:
Krievijas teātra mākslas akadēmijas (Maskava, Krievija) docenta Oļega
Snopkova meistarklase (krievu valodā,
visiem interesentiem, apm. 3 stundas).
• 17.00 Valkas pilsētas kultūras nama
lielajā zālē:
Teātris Skatuve (Joelahtme, Igaunija)
Antons Čehovs «Bildinājums». Režisore
Maie Ramjalga (igauņu valodā, apm. 1 h
30 min.).

Valkas pilsētas teātris (Valka, Latvija)
Nikolajs Gogolis «Ņevas prospekts»
(izrāde ar Gatčinas teātra «Za uglom»
(Krievija) aktiera viesošanos). Režisors
Aivars Ikšelis (latviešu un krievu valodās,
apm. 1 h 10 min.).
«Ņevas prospekts» ir N.Gogoļa 1835.gadā
uzrakstīts stāsts. Krievu literatūras vēsturē
to uzskata par interesantāko impresionisma
stila stāstu. Tiek uzskatīts, ka to nav iespē
jams iestudēt. Valkas pilsētas teātris pārlieci
noši pierāda, ka tas ir iespējams! Izrāde vēsta
par to, kā rakstnieka radītie tēli savstarpēji
konfliktē un pamazām
izdzēš autora dzīvi. Iz
rāde veidota kā pastai
ga pa Ņevas prospek
tu.

Teātris Skatuve, (Joelahtme, Igaunija) Antons Čehovs «Bildinājums»,
režisore Maie Ramjalga.

Eksperimentālais teātris «Za uglom», (Gatčina, Krievija) Antons
Čehovs «Jubileja», (Izrādē piedalās Valkas pilsētas teātra aktieris),
režisore Tamāra Šmahova.

• 16.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē:
Jauniešu teātris – studija «Gaļorka» (Jekaterinburga,
Krievija) Va-sīlijs Sigarevs «Gupjoška». Režisore Olga Makutenene (krievu valodā, apm. 1 h 30 min.).
Vasilijs Sigarevs ir šoka dramaturgs. Viņš runā par to, par ko
mēs negribam dzirdēt. Par mums. Mūsu dzīvi. Par to, kāpēc mēs
esam tādi, kas ir nepareizi mūsu dzīvē un kāpēc?
…parasta valsts, parasts dzīvoklis, ikdienišķa situācija: Viņš,
Viņa un vīrs skapī. Šī situācija tiek novesta līdz absurdam.

Jauniešu teātris – studija «Gaļorka», (Jekaterinburga, Krievija) Vasīlijs
Sigarevs «Gupjoška», režisore Olga Makutenene.

• 22.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē:
Kijevas akadēmiskā teātra mākslas meistardarbnīca «Su
zirja» (Zvaigznājs) (Kijeva, Ukraina) Nikolajs Vingranovskijs «Skaistais zvērs sirdī». Režisors Oļeksijs Kužeļņijs
(ukraiņu valodā, apm. 1 h 15 min.).
Ne gadsimti dzejniekiem, bet dzejnieki – gadsimtiem. Tāds bija
dzejnieks Nikolajs Vingranovskijs. Iestudējuma sižets ir vienkāršs: cilvēka dzīve no dzimšanas līdz nāvei. Dzīvesprieks,
atbildība un apziņa, ka ir mūžība, kas dzīvi padara vērtīgu.

• 21.00 Valkas pilsētas kultūras nama
lielajā zālē:
Teātris «Mimikrija»
(Tjumeņa, Krievija)
Heinrihs Teodors
Bells «Klauna acīm».
Režisore Ļubova Ļešukova (krievu valodā,
apm. 1 h 30 min.).
Izrādes pamatā ir
H.T.Bella
publiskā
grēksūdze.

«Uzskricelēju speciāli pro
vincei draņķīgu vodeviļu «Bildinājums» un nosūtīju cen
zūrai,» 1888.gada 7.novem
brī A.Čehovs raksta vēstulē
I.L.Ščeglovam. Lugas darbība
notiek Čubukova muižā, kurā
ir ieradies kaimiņš Lomovs
no blakus muižas, lai lūgtu
cienījamam kaimiņam viņa
meitas roku un bildinātu
pašu izredzēto.
Kāpēc šāds iestudējums?
Cilvēks ir pats savu vājību,
baiļu, projekciju, neizlēmības Teātris «Mimikrija», (Tjumeņa, Krievija) Heinrihs Teodors Bells
lamatās un tas rada traģiko «Klauna acīm», režisore Ļubova Ļešukova.
miskas situācijas. Cilvēkam
Darbības vieta Bonna. Autors atklāj Hansa
ceļā stāv pats cilvēks! Viņš pats sev! Šādās
situācijās cilvēks ir it kā smieklīgs no malas, Šnira, komēdijaktiera un klauna, pārdomas.
bet iekšēji – trausls un neprātīgi skaists. Ne Hansam ir 27 gadi. Viņš nesen pārdzīvojis
pastāv jautājums – vajag vai nevajag bildinā smagu privātu drāmu, jo no Hansa aizgājusi
pirmā, vienīgā mīlētā meitene Marija. Pēc
jumu – raugoties mūsdienu kontekstā.
Ir labi, ka cilvēks ir tāds, kāds viņš ir – ar notikušā viņš sācis dzert, kas ietekmē arī viņa
savām vājībām un stiprajām pusēm, ar sa kā mākslinieka karjeru. Atveidojot Čarliju
vām kaprīzēm, nepacietību, neveiksmi un Čaplinu aktieris paklūp un savaino ceļgalu.
mūžīgajām ilgām pēc patiesības un mīlestī Saņemtais honorārs knapi sedz izdevumus,
lai Hans nokļūtu mājās. v
bas.
Lugas varoņi jau sā
kotnēji tiek ielikti ro
bežsituācijā, tādēļ lo
ģiskus risinājumus viņu darbībai nevar at
rast – viņu uzvedību
diktē emocijas… Lai
Jūs aizrauj sīkas deta
ļas, lai viens skatiens,
viens pieskāriens, elpa
ir notikums, kā zem
palielināmā stikla «jūtu mežģīnes».
• 18.00 Valkas pilsētas kultūras nama
kamerzālē
(vietu Valkas pilsētas teātris, (Valka, Latvija) Nikolajs Gogolis «Ņevas prospekskaits ierobežots):
ts» (Izrāde ar Gatčinas teātra «Za uglom» (Krievija) aktiera viesošanos),
režisors Aivars Ikšelis.
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1920.gadajūlijsvalcēniešudzīvē
Teksts: LigitaDrubiņa, Valkas
novadpētniecības muzeja
speciāliste
Attēli no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma

1920.

gada13.janvārī Tallinā uzsāka apspriedespargalīgorobežustarp
jaunajām Latvijas un Igaunijas neatkarīgajām valstīm. Igauņi prasīja Valku,
Ainažus un citus Latvijas
apgabalus.Latvijasdelegācija gribēja dalīt Valku un
nodot strīdu angļu šķīrējtiesnesim,paredzotpēcvajadzībasarītautasnobalsošanu. Radās vairāki Valkas
dalīšanas projekti. Beidzot
1920.gada1.jūlijāšķīrējtiesa
pieņēma lēmumu par Valkassadalīšanu.
Šķīrējtiesneša lēmums ValkaslietānebijaLatvijailabvēlīgs:Latvijaspuseipalika
smilšainais Lugažu laukums (proti, vecās Valkas
Lugažu priekšpilsēta) un
aptuveni 80 (pārsvarā koka)ēkas,unnevienalatviešuskola.Tādsīsumāirvēsturiskais fakts, kurš vairāk
vaimazākzināms.
Valkas iedzīvotājiem līdz
1920.gada 17.jūlija pusnaktij bija jāizlemj, par kuras
valsts pavalstniekiem viņi
gribpaliktunattiecīgiuzto
pusi jāpārvietojas ar savu
iedzīve.Vaiesamaizdomājušies–kāvalcēniešiuztvērašoziņuunkādabijaviņu
dzīvešajās16jūlijadienās?
Ļoti emocionāli par šo periodu Valkā rakstīja laikraksts «Jaunākās Ziņas».
Tā lappusēs tad arī ielūkosimies.
Šķīrēju tiesas spriedums
par Valkas atdošanu igauņiembijaValkaslatviešiem
kā smags un negaidīts sitiens. Lielais vairums Valkas latviešu izdzirdēja šo
vēsti pirmo reiz no igauņu
laikraksta «Rajalanes» ekstrātelegrammām,kurasbija izlaistas tūlīt pēc spriedumapasludināšanas.Telegrammu iznēsātāji traucās
uz visām pusēm kliegdami: «Meie Valk – Eesti Valk»
(«Mūsu Valka – Igaunijas
Valka»). Tā kā 2.jūlijā Valkā bija gada tirgus un pilsētā bija iebraukuši daudz
laucinieku, tad ziņa sacēla
jo dzīvu kustību. Igauņu
zemnieki, kuri kā jau tirgus dienā bija drusku «sametušies»,braucanotirgus
vicinādami telegrammas
un kliegdami «Valka mūsu!». Dažos igauņu namos
tūlītizlikakarogus,betpēc
īsa laika tos atkal noņēma.
Kādszinājastāstīt,kaigauņiem no augšas dots mājiens tik ļoti neizrādīt savu
prieku.

Latvijas-Igaunijas robeža Valkā Raiņa-Sõpruse ielā.
1920. – 30.-tie gadi.

«Jaunākajās Ziņās» var
lasīt, ka Igaunijai piedalītie Latvijas pilsoņi sašutuši augstākā mērā un bieži
dzirdami izsaucieni: «Lai
put manta! Bet pie igauņiemgannepalikšu!»,«Manu māju un zemi viņi var
paņemt.Espatsesmubrīvs
pilsonis!».
«Jaunāko Ziņu» speciālkorespondentsrakstīja:«Valkas latvieši neatceras tik
drūmas dienas, kā 2.jūliju.
NezinuvaikādāValkaslatviešuģimenētaidienāēda
vakariņas vai domāja par
miegu. Vecajās māmiņas
deva vaļu asarām. Iegāju
vairākāslatviešumājās,kuras pēc sprieduma paliek
igauņupusē – un visur redzēju to pašu ainu. Varēja
ar pilnu tiesību teikt: visa
latviešuValkaraud./../Redzotlatviešunedalītosašutumu, arī igauņiem palika
neomulīgi. Dažs labs latvietis tai vakarā neatņēma
sava kaimiņa igauņa «Labvakar». Mājās, kur dzīvoja
vairākabutautībucilvēku,
runīgu sievu starpā bija
dzirdami skaļi strīdi starp
latvietēmunigaunietēm.»
Tie, kuri sāka jau aprast
ar jauno sadalīšanu, prātoja, kā un kurā mājā varētu
apmesties vai atrast kādu kaktiņu pie paziņām.
Pāris dienu laikā Valka no
miegainās, klusās provinces pilsētas izvērtās par īstu starptautisku dzīvības
mezglu.Ielāsbijavērojama
rosība – cilvēki savu iedzīvītidzinaganrokasrateļos,
gannesatāpatpārplecu,jo
zirgubijalielstrūkums.Jāpiezīmē, ka igauņu robežsargivisaidrīzizvietojāsuz
jaunāsrobežasunkontrolējaprečuizvešanu.Situācija
vēsturiskibijaizveidojusies
tāda, ka Lugažu laukumā
dzīvoja maz igauņu, savukārt pilsētas daļā, kas bija
iedalīta Igaunijai, dzīvoja
ļotidaudzlatviešu,kurinu
vēlējāsizceļot.Mūsurobežsargi ieņēma jauno robežu
Valkā18.jūlijavakarā.
Dzīvokļu cenas Lugažu
laukumā jeb Luke linn (Lu-

gažu pilsētā) kā to dēvēja igauņi, tūliņ stipri cēlās,
jo brīvu dzīvokļu te nebija
daudz.Lugažulaukumālabākā gadījumā pietika telpu valsts iestādēm, slimnīcaiunskolām,betpārējiem
iedzīvotājiem telpas trūka.
Vēlvairāktādēļ,kagandrīz
visi igauņu pusei nolemtie
latviešidomājaizceļot–pat
tādi, kuriem tur bija savi
īpašumi. Lielākais vairums
centāsarvisiemlīdzekļiem
kaut kā ierīkoties Lugažu
laukumā, bet bija arī tādi,
kuridomājaparizceļošanu
dziļākLatvijā.
Latviešiem bija neizdevīgi pārdot savus īpašumus Igaunijā. Igauņi solīja
smieklīgi zemas cenas, pie
tam maksāja vienīgi savās
tobrīd mazvērtīgajās markās.Māju,parkurupatLimbažos vai Jaunjelgavā dotu
40 000 – 60 000 rbļ., jaunie
Valkas īpašnieki, respektīvi,
igauņi–gribējanopirktpar
12 000–15 000markām,jeb
(visaugstākokursurēķinot)
6000–7500rbļ.
Lugažu laukumā nebija
nevienassabiedriskāmvajadzībāmpiemērotasēkas,kur
varētuierīkotzālisapulcēm,
biedrībām, teātru, koncertu
vajadzībāmunt.t.ArīValkas
latviešubiedrībāmunkasēm
grūti bija atrast patvērumu.
Noderīgas telpas nebija arī
viesnīcai, tādēļ iebraucējiem
sākumā bija problēmas ar
apmešanos.
Pavisam drīz Valkā parādījās dzeloņdrāšu nožogojumi. «Jaunākās Ziņas»
rakstīja:«Patirobeža,kājau
zināms, stiepjas gar Varž-upīti un vairākās vietās
iet pāri diezgan apdzīvotām ielām: Kalēju, Elizabetes, Rīgas un citām. Ejot
pa šīm ielām igauņu daļas
iedzīvotāji var tīri labi saredzēt, kas notiek latviešu
daļāuzkalniņa.Viensotrs,
ieraudzīdamsotrāpusēsavupaziņu,topasaucuntad
notiekizrunāšanāsarkliegšanu un roku zīmēm. Tā
kā pate dzeloņdrāšu līnija
caurmērā nav daudz platāka par 2 asīm, tad piero-

Latvijas-Igaunijas robeža Valkā pie bijušā Vrangeļu nama.
1920. – 30.-tie gadi.

Latvijas-Igaunijas robeža pie Valkas. 1920. - 30.-tie gadi.

Robežsargi, muitnieki un robežas šķērsotājs Semināra-Sepp ielā
Valkā. 1930.gadu 2.puse.

Pie Valkas muitas punkta Semināra ielā. 1930.gadu 2.puse.

bežu iedzīvotāji bieži vien
noliek satikšanos pie žoga,
kurtadvarviensotramizstāstīttovajadzīgāko,jorunāties igauņu robežu sargi
neaizliedz,zināms,tikaiuzmana,laipietamnetiktuizdarīta «kontrabandas» apmaiņa, kas mazā attāluma
dēļ būtu pilnīgi iespējami.

Vispār vietējiem iedzīvotājiemgrūtinākaspierastpie
jaunāsrobežas.Kautgantie
ikuzsoļasmagisajūtrobežas traucējumus, tomēr uz
robežas ārējām nozīmēm –
drāšu žogiem – viņi skatās
kā uz leļļu komēdijai piemērotuietaisi.»
Turpinājums 9.lpp.
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1920.gadajūlijsvalcēniešudzīvē
Turpinājums no 8.lpp. ogu,kodažslabssavādārRobežas pārejas un mui- zā novācis. Igauņu muitas
tas punktu Valkā atvēra valdēpiekratīšanāmnotiek
Semināra–Seppielā.«Jau- dažādi – gan komiski, gan
nākās Ziņas» situāciju ro- traģiski skati. Tā piemēbežaspārejaspunktāmēne- ram, kādai sieviņai igauņi
si pēc pilsētas sadalīšanas gribējuši atņemt 1 mārciatspoguļo šādi: «Jāatzīmē, ņu tējdesas, kuru tā teicās
ka no ēdamām vielām, ap- nesam savam slimajam vīaviemuncitaigauņineļauj ramtādēļ,kalatviešuValkā
neko izvest. Sākumā da- miesnieku vēl neesot. Kad
žiem atļauts ņemt līdz pa igauņi atteicās arī samakmārciņai sviesta, bet tagad sāt par atņemto desu, tad
neļauj nest ne pat stopu minētā sieviņa, lai nebūtu
jācieš zaudējumi, izteikuse

vēlēšanos to apēst turpat
uz vietas, ko igauņi ar nav
lieguši.Tānelaimīgādesa–
kautgancitādāveidā–tomēr nokļuvuse uz Latviju.
Klātesošos caurbraucējos
šis skats sacēlis neaprakstāmu jautrību. Tamlīdzīga
rakstura skati uz robežas
notiekotvaiikdienas.»
Valcēnieši 1920.gada vasarā vēl nepieļāva domu,
ka šķīrējtiesas lēmums varētubūtgalīgs.Tomēr«Jaunākās Ziņas» 1920.gada

25.oktobrī publicēja Latvijas–Igaunijaslīgumu:«19.
oktobrī starp Latviju un
Igauniju parakstīts līgums
parabuvalstupavalstnieku
tiesībāmundabīgāsrobežlīnijasnospraušanupēcšķīrējutiesaslēmuma.Robežu
novilkšanā strādās jauktā
komisija, kurai tiesības atstāt nedalītas labi ierīkotas
saimniecības. Zemkopjiem
dota tiesība apstrādāt un
ievākt ražu no tiem zemes
gabaliem, kuri ar šķīrējtie-

PALDIES!

Lielāunsaulaināratupastaiga

Valkas – Valgas pil-

Teksts: MāraZeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Foto: AldisDubļāns

T

urpinot pērn aizsākto
tradīciju, šogad Valkas un
Valgas dvīņu pilsētu festivāla «Skanošā Livonija» ietvaros notika jau 2.Lielā Ratu
pastaiga. Tajā piedalījās ģimenesarapmēram30krāšņi
un interesanti noformētiem
bērnu ratiņiem.  Varēja tikai
apbrīnot par vecāku izdomu
un ieguldīto darbu! Pēc skanīgā Strenču pūtēju orķestra
priekšnesumaģimenesarratiņiem devās gājienā pa Valkascentru,radotsmaidusun
priecīgunoskaņuskatītājos.
Šogadratiņitikavērtēti,10
interesantākie un atraktīvākie saņēma balvas – Valkas
novada domes dāvātās dā-

Otrajā Lielajā Ratu pastaigā piedalījās ģimenes ar apmēram 30 krāšņi
un interesanti noformētiem bērnu ratiņiem.

vanukartesun«Ratiņuordeņus».Galvenobalvu–dāvanukarti10latuvērtībāsaņēmaratiņiBaltaisZaķis.
Jaukāunlabestīgāpasākumanoslēgumādalībniekipalaida gaisā daudz krāsainu

sas lēmumu piedalīti otrai
valstij. Ja īpašnieku pienākkontrabandā,viņššās
tiesības zaudē. Īpašums,
kas ar robežu pārdalīts,
likvidējams 2 gadu laikā.
Robežu pāriešanas vietas
pavairos. Bēgļiem tiesība
pārvest pār robežu savu
mantībubezmuitas.Robežuapgabalāabuvalstupavalstniekiemtiesībapāriet
otrasvalstspavalstniecībā
2gadulaikā.»v

balonu ar labām un gaišām
domām.
Tiksimiespēcgada–TrešajāLielajāRatupastaigā!Gaidīsim dalībniekus arī no pagastiemunnoValgas!v

sētas svētki ir noslēgušies un Valkas pilsētas
kultūrasnamssakalielu
paldies visiem, kuri ir
piedalījušies svētku organizēšanā, plānošanā
un īstenošanā! Vislielākaispaldies:
SIA «Valkas meliorācija» par ieguldījumu
svētku veidošanā, Mārai Zeltiņai – Lielās Ratu pastaigas patronesei,
Gintam Švecam un viņa sportiskajai komandaiparJautroaktivitāšu
veidošanu un vadīšanu
Valkas pilsētas stadionā, visiem, kas piedalījāskāzukleituizstādes
«Baltais sapņu mākonis»veidošanā,Sarmītei
Silgailei par piedāvāta-

jām izjādēm ar zirgiem,
brīvprātīgajiem no Jauniešu domes, Valkas
mākslas skolai, Strenču
pūtēju orķestrim, Rokskolas audzēkņiem par
piedalīšanos Lielajā Rokanaktī,Latvijas–Igaunijasinstitūtam,Pilsētas
teritorijas apsaimniekošanasnodaļai,Valstspolicijai.
Veidojot svētkus, mēs
cenšamies,laitiepatiktu
unnestupozitīvasemocijasvisiem.Mumsirļotipaveicies,joapmums
ir bijusi komanda, kas
nāk ar saviem ierosinājumiem, ar vēlmi līdzdarboties, palīdzēt un
kopāradītsvētkus!v
Valkas kultūras
nama kolektīvs

SaimniecesAgitasdzimtassaknesungardāsieranoslēpumi
Teksts: Sandra Pilskalne

Z

vārtavas pagastā, kā
jau īstos laukos, cits citu
pazīst. Kurš gan nezina
«Puriņu» saimnieku Grie
tiņas un Modra Kļaviņa
meitu Agitu Lielgalvi?
Agitas balss ir izskanēju
si daudzviet, kur uzstājas
Zvārtavas sieviešu ansam
blis, bet tās nav vienīgās
viņas aktivitātes. Agita ga
tavo gardu sieru un cep
tortes, par kurām zināms
ne tikai savā pagastā, bet
arī kaimiņos.
Agitaarģimeni–vīruGatiundēliemDāviunInāru
dzīvoKalnainē,tačudaudz
laika aizrit vecāku mājās
«Puriņos», kur viņa palīdz
izravēt dārzu, pārstrādāt
pienu un veikt daudzos
mājas darbus. «Esmu ļoti
daudzmācījusiesnosaviem
vecākiem. Mamma ir laba
saimniece, daudzas lietas
esmu apguvusi no viņas.
Mammavienmērbijusiļoti
viesmīlīga.Tojauvisizina,
ka no «Puriņiem» neviens
netiek palaists nepacienāts
unvienmērvēlkaslīdziie-

dots.VecākiirjaunosvinējušizeltakāzasunviņudzīvemumsarbrāliRaitiirkā
paraugs,»stāstaAgita.
«Puriņos»ar lielu rūpību
ir sakopta apkārtne, katra
dzīva radība te tiek mīlēta
un lolota. Savu mīļo gotiņuMelnītiGrietiņaslaucar
rokām, pārējās ar slaukšanasaparātupalīdzizslaukt
Modris.
KopšSmiltenespienakombināts vairs nebrauc uz
«Puriņiem» pēc piena, viss
tiek pārstrādāts mājās un
izbarots dzīvniekiem. Mājās tiek gatavots, sviests,
biezpiens,siers,Teizdomas
Agitainetrūkst.
Agitalabprātdalāsarsavām zināšanām un pieredzi. 12.jūnijā viņa Valkas novada lauku skolu rīkotajā
pasākumā mācīja bērniem
un pieaugušajiem gatavot
dažādus sierus. «Neesmu mūžā tik garšīgu sieru
ēdis,»atzinakādspuisisno
Vijciema.TasiraugstsAgitas darba novērtējums, kas
dod spēku un radošu iedvesmustrādāt,saimniekot
unizdomātatkalkojaunu.
TuvojasLīgovakars.«Puriņos» kūpēs skurstenis –

Agitagatavossieru,Grietiņacepspīrāgus,betvīriun
puišigādāsmeijasunkurs
ugunskuru. Viss notiek un
notiks kā īstenai latviešu
saimeipienākas.Svētkidod
spēkuikdienai.

Agitas ķimeņu
siera recepte

5 – 6 litri piena, ķimenes, 2
olas, sāls, 2 ēdamkarotes etiķa
esence vai citronskābe.
Pienu uzkarsē līdz 90ºC.
Noņem no uguns, pieliek
olas, ķimenes, sāli un etiķa
esenci.
Valkas novada domes un Zvārtavas pagasta pārvaldes pārstāvji
Kad piens atsulojas, no- sveic Grietiņu un Modri Kļaviņus zelta kāzās. Foto : Inguna Medne
kāš, ieliek mitrā drānā un
noliekzemsloga.

Agitas siers ar
«Anniņas» garšvielām

5 – 6 litri piena, «Anniņas»
garšvielas, 2 olas, sāls, 2 ēdam
karotes etiķa esence vai cit
ronskābe.
Pienu uzkarsē līdz 90ºC.
Noņem no uguns, pieliek
olas, «Anniņas» garšvielas,
sāli un etiķa esenci. Kad
piens atsulojas, nokāš, ieliek mitrā drānā un noliek
zemsloga.

Labuapetīti!
Līgo!Līgo!v

Agita siera masu liek mitrā drānā un tad zem zem sloga. Foto
Sandra Pilskalne
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CeļāuzDziesmusvētkiem
Teksts: Ginta Dubrovska, Valkas

novada Centrālās
bibliotēkas direktore

V

alkasnovadabibliotēkāssekmīginoslēdziesVidzemeskultūras
programmas atbalstītais projekts
«Dziesmuundejusvētkunemateriālākultūrasmantojumasaglabāšana». Vairāk kā pusgadu Valkas
novadabibliotekāriiruzklausījuši
unpierakstījušipagājušoDziesmu
un deju svētku dalībnieku atmiņas un ielūkojušies pašdarbnieku
personīgajos fotoalbumos. Rezultātā tapusi digitāla izstāde «Ceļā
uzDziesmusvētkiem»,kuraaplūkojama http://vpb.valka.lv sadaļā
«Novadpētniecība».
Paldies visiem pašdarbniekiem
partikšanāsbrīžiem,atsaucībuun
pacietību, paldies par uzticētajām
fotogrāfijām un citiem dokumentiem. Paldies valcēniešiem – Rasmai Mitriņai, Hildai Pričinai, ZaigaiAumeisterei, Mārītei Magonei,
Reinim Būdam, Guntim Freiber-

gam, Valkas dejotājiem – Skaidrai
Smelterei,AusmaiPutniņai,Skaidrītei Gudrītei, Astrīdai Bērziņai,
Ārijai Burkēvicai un Modrim Saldūksnim. Paldies Dzidrai PandaloneiunDaceiAvotainoĒrģemes,
LilijaiĀboliņainoOmuļiem,AstrīdaiEglītei,RitaiKarlsonei,Austrai
Ilves un Elfrīdai Bisniecei no Valkas pagasta, vijciemietēm – Inesei
Jirgensonei, Ainai Lauciņai, Vitai
BērziņaiunGunitaiBeikmanei,kā
arī kārķēniešiem – Kārlim VīlisteramunDzintaramGaidlazdam.
Digitālajāizstādēpiedāvājamarī
neatpazītas fotogrāfijas, par kurām ir maz informācijas par attēloto vietu, redzamajām personām
un konkrētu attēla uzņemšanas
laiku. Tāpēc ļoti priecāsimies par
jebkādu plašāku informāciju par Valkas koris «Tālava» ar diriģentu Tālivaldi Bērziņu svētku gājienā Valkā 1972.gadā.
izstādē publicētajiem materiāliem. No Hildas Pričinas foto arhīva.
Lūdzam ziņot par visām pamanītajām neprecizitātēm un kļūdām.
Tāpatgaidīsimjaunusatmiņustāstus par pagājušajiem Dziesmu un
dejusvētkiem.v

Priekšplānā Elgas Auziņas vadītais Valkas kultūras nama deju kolektīvs Dziesmu un
deju svētkos Rīgā 1960.gadā. No Ausmas Putniņas foto arhīva.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Omuļu nodaļas koris 1937.gadā. No Lilijas
Āboliņas foto arhīva.

TuvojasXXVVispārējielatviešuDziesmuunXVDejusvētki–
neatkārtojami,daudzkrāsaini,pacilājošiunlīksmi

Teksts: Līga Lāne, Dziesmu un vils»viesiem,dalībniekiem visiemkolektīviemirsada-

Deju svētku koordinatore
Valkas novadā

4

0000 dalībnieku vidū
nedēļu Rīgā ir gatavi izdziedāt, izdejot mūsu novadadelegācija:Valkasdejukopa«Aija»,seniorukoris, folkloras kopas «Sudmaliņas»un«Nāburgi».
Vērmanesdārzāamatnieku darinājumu gadatirgū
būs iespējams satikt mūsu
rokdarbnieces. Pirmo reizi
kākolektīvssvētkospiedalīsiesnovadasieviešukoris
unValkaspagastadejukopa«Spriņģi».Svētkoskopā
ar mums būs tuvākie kaimiņi – Valgas apriņķa Puhajerves un Tartu apriņķa
Ronglu apvienotais pūtēju
orķestris,kasnetikaikopā
armumsdosiessvētkugājienā,betirarīapguvisVidzemes orķestru koprepertuāru pūtēju orķestru DižkoncertamDomalaukumā.
IzjustsvētkuvienreizīgumubūsiespējaarīStarptautiskā teātru festivāla «Tāl-

– režisoriem no daudzām
pasaulesvalstīm.
Novada kolektīvus varēs
redzēt Mežaparkā – Noslēguma koncertā «Līgo»,
Daugavas stadionā Deju
lieluzvedumos «Tēvu laipas», Starptautiskajā izstāžucentrāĶīpsalā,folkloras
kopas dziedās, spēlēs un
dančusizdejospieBrīvības
pieminekļa, Bastejkalnā un
Vērmanesdārzā.
PateicotiesValkasnovada
domesiepriekšējāsasaukumadeputātusapratnei,katrs kolektīvs ir papildinājis
vaiieguvisjaunukādatautas tērpa vai koncerttērpa
kārtu, ir papildināta svētku dalībnieku ēdināšanas
vienotā ēdienkarte, visiem
kolektīviemsvētkulaikāir
sarūpētstransports.Irgandarījums, ka jaunievēlētie
deputāti,vēlneuzsākotoficiāludarbību,irieinteresēti, gatavi palīdzēt, lai visi
dalībniekiRīgājustoslabi.
Valkasnovadadelegācijas
mītnes vieta ir Rīgas 84.vidusskola Pļavniekos, kur

lītastelpas.Ēdināšanaspakalpojumusniedzējsunkolektīvu vadītāji ir iepazīstināti ar dienu ēdināšanas
grafika projektu, policijas
un medicīnas pārstāvji ir
iepazīstinātiarsaviempienākumiem,Valkasjauniešu
domekopāarpilsētasteritorijas apsaimniekošanas
nodaļu sagatavos zaļumus
svētkugājienam.
Patīkami, ka Dziesmu
un deju svētku birojs diriģentiem ir uzdāvinājis
ielūgumu Deju lielkoncerta apmeklējumam un visi
Latvijaskultūras/tautasnamu vadītāji ir saņēmuši ielūgumus uz Deju koncertu
un Noslēguma koncertu.
Tāpat ielūgumi ir Kārlim
Albergamunjaunajamnovadavadītājam,kuridosies
ar novada pašdarbniekiem
svētkugājienā.
Svētku gājiens sāksies
7.jūlijā plkst. 10.00; Valkas
novada delegācijai jābūt
gatavaiplkst.11.00.Svētku
gājienatiešraidebūsskatāmainternetā,LTV1,LTV7.

Valkas pilsētu Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs aptuveni 150
dalībnieku

Svētkuprogrammairbagātīga. Visplašāko informāciju sniedz mājas lapa
www.dziesm usv etk i.lv.
Novadabibliotekāriirgatavi palīdzēt sameklēt informāciju.
Šajāmājaslapābūsiespējams jebkuram kolektīvam
nosūtīt sveicienu, kas būs
redzams uz ekrāna gājiena
laikā, Mežaparkā, Daugavas stadionā, protams, katrs vēl var iedziedāt savu
dziesmusvētkuzīmi.Esto
esmuizdarījusi,toizdarīju-

šiirarīmūsunovadacilvēkiValkāunpagastos,tāpēc
30.jūnijāvisāLatvijānotiks
projekta «Svētku atklāšana
novados» nobeiguma rituāls. Laikā, kad konkrētajā
vietā saule atrodas zenītā,
Latvijātiekpaceltikarogiar
konkrētāsvietasiedziedāto
DziesmuunDejusvētkuzīmi.
Izbaudīsimšosvētkusajūtu kopā – klātienē, pie
TV, pie radio  līdz 8.jūlija
rītam!v
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Valkasnovadapeldvietāsnoņemtiūdens
paraugiunveiktatotestēšana

Mācīsiespazīt
ārstniecībasaugusun
atklāsLieloKrēslu

Teksts: Eduards Ivļevs,
Attīstības un projektu daļas
projektu vadītājs

2013.

Teksts: Sandra Pilskalne

18.

11

gada21.maijā
un 3.jūnijā iedzīvotāju apmeklētākāsValkasnovada
peldvietās(Zāģezers, Cep
šu ezers, peldētava (Ērģe
mes ciemā), Bērzezers,
ezers Valdis, Salaiņa ezers,
Vijas upe) tika noņemti
peldūdens paraugi un
veiktatotestēšana.

Peldvietas vizuālā pārbaudē netika konstatēta
netipiska ūdens krāsa vai
smarža, zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana,kāarīnetikakonstatēts
naftas produktu, virsmas
aktīvovielupiesārņojums.
Valkasnovadadomeinformē, ka pamatojoties uz
veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultātiem, peldūdens kvalitāte
Zāģezerā, Bērzezerā, ezerā
Valdis, Cepšu ezerā, Sa

jūlijā Kārķos notiks
pasākums – seminārs, kurā
Vaidavas pagasta «Silkal
nu» saimniece Zeltīte Ka
viere mācīs dabā pazīt ārst
niecības augus, stāstīs par to
žāvēšanu un glabāšanu. Pul
cēšanās pulksten 10.00 Kār
ķu tautas nama kamīnzālē.
Pulksten 13.00 Lustiņdruvā
notiks skatu platformas – Teksts: Sandra Pilskalne
Lielā Krēsla atklāšana. Mežs
au no pagājušā
ir ne tikai kā koksnes resur
ga
da
decembra vi
si, tā arī ir ekoloģiski tīru
sās
Val
kas novada
ārstniecības augu ieguves
lau
ku
pa
matskolās
vieta.
notiek projekta «Mā
cāmies, strādājam
un dzīvojam kopā»
programmas fonda – Latvija (SFL)
iniciatīvas «Pārmaiņu iespēja sko
lām» 2.kārtas «Skola kā kopienas
atīstības resurss» realizācija. Pro
jekta ietvaros Ērģemes, Kārķu, Ozo
«Katramvisnoderīgākieau- lu un Vijciema pamatskolās noti
giveselībaiirtie,kasaugtu- kušas ļoti daudzveidīgas nodarbī
vumā,»atzīstZeltīteKaviere, bas un skolās iegādāti vērtīgi pa
kurastāstīsparievāktoaugu matlīdzekļi, kas ilglaicīgi veicinās
atpazīšana un izmantošanas praktisku iemaņu atīstību gan bēr
iespējām–tējām,augusulām, niem, gan pieaugušajiem. Jūnijā vi
auguputriņām,uzlējumiem, su skolu projekta dalībnieki četras
sīrupiem, ziedēm, eļļām, iz- dienas devās ļoti interesantos sav
vilkumiem, tinktūrām, augu starpējos pieredzes apmaiņas brau
vannām,kompresēm,spilve- cienos.
niem,matračiem,paraugiem
«Šisirļotivērtīgsprojekts,kurāne
ikdienasuzturāunpirtī.
ti
k
ai tiek gūtas jaunas iemaņas, bet
Daļa semināra notiks pļaarīvei
dojasļotipozitīvasaiknearsavāunmežā.Kopīgiatklāsim
bied
r
ī
b
u, skolām ceļas pašapziņa,
LieloKrēslu,kastopLustiņno
z
ī
m
ī
g
i ir arī tas, ka visas lauku
druvasveselībastakāunbūs
sko
l
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r
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iesglezpojuma centra Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs Andris not, veidot gobelēnus un fotopreVīrs,kuršpastāstīsparmežu zentācijas. Ozolu pamatskolā bija
kāārstniecībasauguieguves ļotiinteresantaspraktiskasnodarbīvietu. Būsiet visi gaidīti krāt bas – klūdziņu un meldru pīšana,
zināšanas, lai uzlabotu sa- siera siešana, kokapstrādes nodarvuuntuviniekuveselību,un bība, kuru vadīja 9.klases absolvarbūtkādamšīnodarbevar ventsArtisZiemiņšunvisiembija
iespējaizmēģinātprojektaietvaros
arīkļūtkāiztikasavots.v
iegādātoskokapstrādesinstrumentus. Ēr-ģemē būsim 20.jūnijā, kur
Jāņunoskaņāmācīsimieslatviskās
tradīcijas un gatavosimies svētkiem,»stāstaValkasnovadaIzglītības pārvaldes vadītāja Dzintra
Auzāne.
Projekta direktore Jana Putniņa
atzīst,kaprojektakopējaisfinansēSaskaņā ar Latvijas Republikas
jums19 987EURjeb14 046,94LVL
Zemkopības ministrijas un SIA «Latvijas
unValkasnovadadomeslīdzfinanLauku konsultāciju un izglītības centrs»
sējums300LVLpilnībāattaisnojas
2012. gada 27. janvārī noslēgto līgumu
Nr. 2012/16, pasākums «Informatīvu un
un ir vērtīgs ieguldījums. Projekta
izglītojošu semināru organizēšana visā
ietvarosVijciemapamatskolaiiegāLatvijā». Atbalsta Zemkopības ministrija un
dātas 2 šujmašīnas, akumulatora
Lauku atbalsta dienests

laiņa ezerā, Vijas upē un
peldētavā (Ērģemes cie
mā) atbilst Ministru kabineta2010.gada6.jūlijanoteikumuNr.608«Noteikumi par peldvietu ūdens
monitoringu,kvalitātesno-
drošināšanu un prasībām
sabiedrības informēšanai»
prasībām.
Veiktie Zāģavota ūdens
paraugu analīžu rezultāti
apliecina, ka avota ūdens
atbilst Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta no-

teikumuNr.634«Noteikumi par dabīgā minerālūdensunavotaūdensobligātajām nekaitīguma un
marķējuma prasībām un
kārtību, kādā atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanaiunsedzizsniegšanas
izmaksas»prasībām.
Peldūdens un avota
ūdens paraugu noņemšanuuntestēšanuveicaPārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskaisinstitūts«Bior».v

Bērniunpieaugušiegūstvērtīgupraktiskupieredzi

J

skrūvgriezis, digitālāfotokamera,virtuveskombains,ledusskapis ar saldētavu
unkrāsulāzerprinteris. Kārķu pa-matskolai 2 šujmašīnas,
digitālā fotokamera,
virpa kokapstrādei
(arnažukomplektu),
gaļas ma-ļamā mašīna, trimmeris –
krūmgriezis,
Ērģemes pamatskolai
digitālā fotokamera,
perforēšanas un iesiešanas
mašīna,
maizescepamākrās- Pasākuma dalībnieki iepazīst bišu dzīvi Kārķu skolas bišu dravā
niņa,rokasblederis,
mikseris ar trauku,
skeneris,ledusskapis
ar saldētavu, virtuveskombains,Ozolu
pamatskola: overloks,digitālāfotokamera, virtuves kombains, virpa kokapstrādei(arnažukomplektu), zā-les pļāvējs
ProjektufinansēAtvērtās sabiedrības
fondi (Open Society
Foundations), un tā
ieviešanuatbalstaSorosafonds–Latvija.
Kokapstrādes nodarbības vada Ozolu skolas absolvents Artis
Plašāka informācija Ziemiņš
par Sorosa fonda –
Latvijaatbalstavirzieniempieejama maiņas braucienos, atzina: «Šajās
nodarbībās esmu iemācījusies izgain-ternetāwww.sﬂ.lv.
Septembrī projekta aktivitātes at- tavot sev un dāvināšanai noderīgas
kal turpināsies. Viena no dalībnie- lietas.»
Katra jauna iemācīta lieta padara
cēmvijciemieteValentīnaMikitanomū
sudzīviinteresantāku.v
va,kurapiedalījāsarīpieredzesap-

Valkas novada dome izsludina konkursu uz Valkas
novada Kārķu pamatskolas un Valkas novada Ozolu
pamatskolas direktoru amata vietām
Konkursāaicinātaspiedalītiespersonas,kurasatbilstprasībām:
− augstākāpedagoģiskāizglītība,
− pedagoģiskā darba pieredze ne mazākakā5gadi,
− vēlamavadošādarbapieredze(izglītībasiestādesvadītājs,vietnieks,izglītībasmetodiķis,metodiskāsapvienības/
komisijas vadītājs, izglītības iestāžu
darbiniekuorganizācijuvadītājs,dažāduinterešuizglītībasgrupuunkolektīvuvadītājsu.c.)

− personīgiparakstītsundatētsdzīves
undarbapieredzesapraksts(CV),
− izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošudokumentukopijas(oriģināli
jāņemlīdziuzinterviju),
− KārķupamatskolasvaiOzolupamatskolasattīstībasvīzija(līdz3lppA4formātalapāmdatorrakstā)

Dokumenti jāiesniedz līdz 2013.gada8.jūlijamplkst.14.00Valkasnovada
domē, Semināra ielā 9, Valkā, Valkas
novads, LV- 4701. Uz aploksnes jābūt
Konkursa pretendentiem jāiesniedz norādei«KonkursamuzValkasnovada
dokumenti:
Kārķu pamatskolas vai Valkas novada
− personīgiparakstītsundatētsiesnie- Ozolupamatskolasdirektoraamatu».
gums

Valkas novada
afišu stabs
Valkas novadpētniecības muzejā

• Līdz 30.jūnijam – fotomāksli
nieka Jura Krieviņa piemiņas iz
stāde.

Valkas novadā
viss notiek

Gadatirgi
• 27., 28., 29.jūnijā Valkas pilsētā
– gadatirgus

Tu tikpat labus vārdus esi nopelnījis,
Tāpat kā ceļus, kas reiz krustojušies.
Dievs laikam mūs ir ļoti mīlējis,
Ja jau reiz vienā laikā iezīmējis.
(M.Svīķe)

Ērģemes pagastā

Jāni Paulīti 02.07., Ēriku Danci
04.07., Oskaru Kazeku 10.07.,
Silviju Poli 16.07., Anitu Avotu
18.07., Intu Guļāni 20.07.

Kārķu pagastā

Intu Skrastiņu 01.07., Tālivaldi
Sarķi 15.07., Elgu Klausu 16.07.

Vijciema pagastā

Ērģemes pagastā
• 27.jūlijā plkst. 20.00 Turnas tautas namā Ērģemes pagasta pašdarbnieku teatralizēts
uzvedums «Jezga ar precēšanos».

Valkas kultūras nama
pasākumi

Kārķu pagastā

• 21.jūnijā Valkas pilsētas kul
tūras nama folkloras deju kopa
«Sudmaliņas» (vad. S.Smeltere) ie
skandinās XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkus Vid
zemē Turaidā.
• 22. jūnijā plkst. 16.00 Valkas pil
sētas kultūras namā Valkas ģimnā
zijas 12.klases izlaidums.
• 30.jūnijā pie Valkas pilsētas
kultūras nama Valkas pilsētas
dziesmu un deju svētku karoga
pacelšana.
• No 9. – 13. jūlijam Valkas pil
sētas kultūras namā10.starptau
tiskais teātru festivāls «Tālvils
2013».

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• 30.jūnijā plkst. 13.22 pie tautas
nama – Dziesmu svētku karoga
pacelšanas pasākums.
• 18.jūlijā plkst. 10.00 tautas na
ma kamīnzālē pasākums – semi
nārs, kurā Vaidavas pagasta «Sil
kalnu» saimniece Zeltīte Kavie
re mācīs dabā pazīt ārstniecības
augus, stāstīs par to žāvēšanu un
glabāšanu, plkst. 13.00 Lustiņdru
vā notiks skatu platformas – Lielā
Krēsla atklāšana.
• Tie, kuri vēlas apmeklēt kon
certu «Olgai Dreģei – 75» 12.jūlijā
Valmieras estrādē, lūdzu pieteik
ties tautas namā.

Zvārtavas pagastā

• No 14. līdz 27.jūnijam – izstā
de «16.jūnijā rakstniekam Jānim
Mauliņam – 80».
• No 17.jūnija līdz 2.jūlijam – iz
stāde «18.jūnijā – dabas pieminek
ļu pētniekam, publicistam, sabied
riskam darbiniekam un rakstnie
kam Guntim Eniņam – 80».
• No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde
«Dziesmu svētki un Valkas nova
da dziesmotā vēsture».
• No 5.jūlija līdz 31.jūlijam – iz
stāde «Iepazīsimies ar tuvāko kai
miņu – igauņu un lietuviešu lite
ratūru!».
• No 9.jūlija līdz 31.jūlijam – iz
stāde «Apceļosim Latviju!».
• No 18.jūlija līdz 6.augustam –
izstāde «Rakstniekam Visvaldim
Lāmam – 90».

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
• No 19. līdz 28.jūnijam – izstāde
«Pa gadskārtu Jānīt’s nāca».
• No 3.jūnija līdz 31.decembrim
– izstāde «Bērnu, jauniešu un ve
cāku žūrijas 2013.gada grāmatu
kolekcija».
• No 1. līdz 12.jūlijam – izstāde
«Bet tomēr kādreiz jāapskrien tai
(pasaulei) apkārt…»: 8.jūlijā rakst
niekam Jūlijam Vanagam – 110.
• No 22. līdz 31.jūlijam – izstā
de «Līnija fiksē noskaņu. Noska
ņa aizies, bet pēdas uz papīra pa
liek...»: 31. jūlijā grafiķim Mārim
Subačam – 50.

• 30.jūnijā plkst 13.00 pie
Zvārtavas pagasta pārvaldes Luturskolā Dziesmu svētku karoga
pacelšanas pasākums.
• 27.jūlijā plkst. 20.00 Mierkalna
tautas namā Zvārtavas amatierteātra A.Banka lugas «Visi radi kopā»
izrāde. Plkst. 22.00 balle.

Valentīnu Brasli 02.07., Daimonu Hāni 22.07., Jevgēņiju
Girinu 25.07., Ilmāru Pakalnu
26.07., Ausmu Jemsti 26.07.,
Voldemāru Mežuli 28.07.

Zvārtavas pagastā

Andreju Jaunmuktānu 10.07.,
Maldu Vilku 11.07., Gunti
Bērziņu 18.07., Guntu Valtiņu
26.07.

Valkas pilsētā

07.07., Zaigu Kreitusi 07.07,
Sofiju Gļakinu 07.07., Vladimiru
Kočevu 08.07., Ļubovu Veremeju
09.07., Agru Liģeri 11.07., Ati
Meieri 14.07., Ilzi Rogaini 15.07.,
Pēteri Šaripovu 15.07., Mihailu
Janeli 15.07., Aloizu Babri 16.07.,
Jāni Ozeru 16.07., Jāni Zālīti
16.07., Ritu Balteri 16.07., Larissu
Kartau 18.07., Selgu Ruku 18.07.,
Spulgu Šavalginu 18.07., Helēnu
Veļķeri 22.07., Valentīnu Levicki
20.07., Skaidrīti Valtiņu 23.07.,
Andri Boli 24.07., Indru Gromovu
24.07., Svetlanu Lisovsku  25.07.,
Juri Krastiņu 25.07., Rutu
Asrjanu 26.07., Valteru Švalbi
26.07., Maiju Lielbārdi 27.07.,
Ernestu Neļķi 27.07., Daci Ozolu
28.07., Hariju Jeļisenko 28.07.,
Zaigu Purni 28.07., Viktoru Ķiri 29.07., Tiju Bērtiņu 29.07.,
Aleksandru Taniginu 30.07.,
Andreju Laubertu 30.07., Jeļenu
Ķiri 31.07., Zinu Krūmiņu 31.07.

Antru Cibiņu 01.07., Ritu Knopi
01.07., Laumu Auziņu 02.07.,
Valkas novada dome
Nataliju Valovu 03.07., Ritu
Tederi 04.07., Jāni Kozlovu 05.07., (Sveicam novada iedzīvotājus «apa
ļās» un «pusapaļās» jubilejās, sākot
Astrīdu Ruku 05.07., Sergeju
no 50 gadiem. Sveicam arī visus
Hmiļu 06.07.,   Rasmu Jansoni
pārējos jubilārus!)
Laiks visīstākais ir mūsu bērnos,Ir viņi mūsu dienas laimīgās.
(M.Svīķe)
Laikā no 23.05.2013. – 13.06.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 6 bērnu dzimšana: 3 zēni –
Aleksandrs, Ričards un Oļegs, 3 meite
nītes- Rēzija, Anete un Emīlija.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

•

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

• 27.jūlijā plkst. 15.00
Ērģemes kapos
• 28.jūlijā plkst. 14.00
Aumeisteru kapos
• 4.augustā plkst. 13.00
Vijciema kapos
• 4.augustā plkst. 11.00
Stoķu kapos
• 4.augustā plkst. 13.00
Valkas Meža kapos
• 4.augustā plkst. 15.00
Valkas Cimzes kapos
Visus, kuri vēlas pieminēt savus aizgājušos tuviniekus, lūdzam pieteikties draudzes kancelejā.

Valkas pagastā
30.jūnijā fotomedības Valkas
pilsētas un Valkas pagasta apkār
tnē. Kājāmgājējiem un velobrau
cējiem pie Stendera ielas dīķa re
ģistrēšanās no plkst.11.30, starts
plkst.12.00, finišs Valkas pagasta
Saieta namā Lugažu muižā (līdz
plkst.16.00 jānodod uzdevuma la
pas). Autobraucējiem starts Luga
žu muižā plkst.13.00, reģistrācija,
no plkst. 12.00 – 12.40 finišs Luga
žu muižā, (līdz plkst.16.00 jāno
dod uzdevuma lapas). Apbalvo
šana plkst. 17.00 «Lugažu muižā».
Pasākumā plkst.12.50 pie Lugažu
muižas Dziesmu svētku karoga
pacelšana.
• 12.jūlijā vēlā vakarā Starptau
tiskā teātra festivāla «Tālvils – 10»
draudzības vakars un «Režisoru
zupa».

KAPU SVĒTKI

Valkas novada kapsētās

Tikai atskāršam mēs vien ar laiku,
Ka visiem – viens vienīgs mūžs.
(G.Micāne)

Valkas novada dome,
Valkas - Lugažu ev. - lut.
draudzes padome

Aizvadīti mūžībā
(Laikā no 23.05.2013. – 13.06.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta miršana)
Bērziņa Ermina Antonija
Bravcevs Anatolijs
Burkevics Modris
Grebeņņika Alla
Jerjomina Andželika
Marmazova Nadežda
Rapanovičs Jānis
Elza Balode
Dzintra Pīre
Ārija Zariņa
Alīde Uibo

(dz. 1912.)
(dz. 1938.)
(dz. 1939.)
(dz. 1939.)
(dz.  2003.)
(dz. 1930.)
(dz. 1950.)
(dz. 1938.)
(dz. 1939.)
(dz.1930.)
(dz.1929.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

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

Valkas novada dome

Numurā izmantotas
Daiņa Jansona
fotogrāfijas

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja
Inguna Medne,tālr.64707489.
Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA»

