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Latvijas iecerēšana: Latviešu
Pagaidu Nacionālajai
padomei un «Deklarācijai
ārvalstīm un tautām» simts

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas novada
domes Izglītības un kultūras daļas vadītājs

«1

917.gadā Rīgā vēl nenoteikti runāja tikai par autonomiju. Neatkarīgās Latvijas zvaigzne uzlēca Valkā, kur vēlā rudenī
sanāca Latviešu Nacionālā padome, lai izteiktu protestu pret Kurzemes pievienošanu Vācijai un pasludinātu, ka Vidzeme, Kurzeme
un Latgale ir nedalāmas, neatkarīgas valsts vienība, kuras iekārtu
noteiks Latvijas Satversmes sapulce. Tā bija pirmā Latvijas pasludināšana,» 1920.gadā piezīmēs ar nosaukumu «Latvijas iecerēšana»
rakstīja Kārlis Skalbe.
Valka Pirmā pasaules kara laikā,

kad tur sabrauca daudz kara laika
bēgļu, bija kļuvusi par latviešu garīgo un saimniecisko centru. Valkai Latvijas valsts izveidē bija īpaša loma, 1917.gada nogalē šeit tika
izveidota Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, popularizējot Latvijas neatkarības ideju gan pašu latviešu vidū, gan ārzemēs.
Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, atzīmējot simts
gadus kopš Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes sanākšanas, norisinās plaša notikumu programma, kas ar augsta līmeņa starptautisku konferenci, pieminekļa un
vēstures ekspozīcijas atklāšanu
Valkā noslēgsies 2.decembrī. z

Parakstīts Finansēšanas līgums par
projekta Valgas - Valkas centrs īstenošanu

Teksts: Jana Putniņa,
Valkas novada
domes Attīstības un
projektu daļas
vadītāja

V

alkas novada dome kā projekta vadošais partneris un
Igaunijas Republikas Finanšu
ministrija kā programmas Vadošā iestāde 2017.gada 13.novembrī
parakstīja Finansēšanas līgumu
par INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 projekta «Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība» (Nr. Est-Lat 51) īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi.
Projekta mērķis ir radīt kopēju
pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas –
Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 3 529 411,76 EUR
no kurām 85% jeb 2 999 999,98 EUR
ir Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. finansējums (ERAF).
Valkas novada domes budžets pro-

jektā ir 1 777 987,29 EUR, t.sk.,
1 511 289,19 EUR (85%) ERAF finansējums, 88 899,36 EUR (5%)
valsts
budžeta
dotācija
un
177 798,74 EUR (10%) Valkas novada domes līdzfinansējums.
Projekta «Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība» aktivitātes
jau tika uzsāktas 2016.gadā, kad
tika rīkots starptautisks arhitektūras konkurss. Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojektu izstrādā arhitektu birojs no Spānijas «In Project Studio Barcelona SPC». 2017.
gada 15.novembrī Valgas rātsnamā notika kārtējā projekta darba
grupas un arhitektu sanāksme,
kuras laikā tika prezentēts būvprojekta uzmetums un pārrunātas
būvprojekta tehniskās detaļas. Plānots būvprojektu pabeigt līdz 2017.
gada beigām. z

Aicina pacelt mastā karogus

S

akarā ar Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgades atzīmēšanu Valkā 2017.gada 2.decembrī, Valkas novada dome aicina ikvienu Valkas pilsētas iedzīvotāju pacelt Latvijas valsts karogu pie pašvaldības iestāžu un komercsabiedrību ēkām un pašvaldībai piederošajām dzīvojamām mājām.
Aicinām arī visas fiziskās un juridiskās personas pacelt valsts karogu pie sev
piederošajām ēkām.
Veidosim svētku sajūtu kopā! z
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Pagasti bija, ir un būs!

Teksts: Vents Armands Krauklis, Valkas novada
domes priekšsēdētājs

Š

ogad Valkas novada dome aktīvi strādā,
lai uzlabotu pašvaldības administrācijas
efektivitāti, motivāciju un darbinieku atalgojuma līmeni. Pārdalām pienākumus un samazinām amatu vietas gan centrālajā administrācijā
Valkā, gan pašvaldības iestādēs.
Šī procesa ietvaros notiek arī pagastu pārvaldības reforma. Tās īstenošana nav vienkāršs
uzdevums. Saprotams, ka šādas pārmaiņas
rada emocionālu spriedzi un arī to cilvēku pretdarbību, kuri jūt apdraudējumu zaudēt ierasto
darbu vai arī saprot, ka būs jāstrādā vairāk. Bet
ko tas nozīmēs pašiem pagastiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, iestādēm?

Esošā situācija nav iepriecinoša

Visos pagastos ir samērā aktīva kultūras un
sporta dzīve, taču, ja skatāmies uz saimniecisko darbību, uz infrastruktūras attīstību, uz
projektiem un idejām, kā pagastiem piesaistīt
vairāk jaunu, aktīvu cilvēku – aina paveras
cita.
Daudz kas ir atkarīgs tieši no pagasta pārvaldes vadības un šajā sakarā varu uzteikt Kār-

ķu pagasta pārvaldnieku Pēteri Pētersonu, kurš
darbojas enerģiski, neatlaidīgi aizstāv savas un
domubiedru idejas, tiesa, dažreiz neievērojot
finanšu disciplīnu, bet kopumā var teikt – Kārķi ir uz pareizā ceļa!
Ērģemes pagastā saimnieciskā ziņā ir izdarīts itin daudz, bet diemžēl vadībai ir problēmas sadarbībā ar pašvaldības iestādēm (jo īpaši
– skolu), iedzīvotāji ne vienmēr tiek uzklausīti
un savstarpējā saziņa nav tāda, kādai tai mūsdienās jābūt.
Vijciemā, Zvārtavā, Valkas pagastā projektu
jomā ļoti maz izmanto pieejamās iespējas, pietrūkst ideju, iniciatīvas, pietrūkst spējas saliedēt vietējo sabiedrību un iesaistīt to dažādās
aktivitātēs. Investīcijas lielākoties ir, pateicoties
pašvaldības ņemtiem kredītiem.

Iedzīvotāji necietīs!

Kas mainīsies pagastu iedzīvotājiem? Nekas. Apvienojot pagastu pārvaldes, visi saņemamie pakalpojumi saglabāsies tādi paši kā
līdz šim. Nav plānots samazināt arī esošo pārvalžu darbinieku amatu vietas, jāpiebilst gan,
ka to amatu pienākumi tiks pārdalīti. Vienīgi
pagasta pārvaldnieks tagad atbildēs par diviem

pagastiem, par to saņemot ievērojami lielāku
atalgojumu, jo jāatzīst, ka līdzšinējais atalgojums uz citu nozaru algu fona, bija nepietiekams.
Esam pārliecināti, ka, apvienojot spēkus,
daudzas lietas varēs izdarīt labāk, piemēram,
kāda objekta sakārtošanā vai problēmas novēršanā, izmantojot abu pagastu komunālo nodaļu
iespējas.

Citu pašvaldību pieredze

Sākot šo procesu, izpētījām daudzu pašvaldību pieredzi, kuros pagastu pārvaldes apvienoja 5 – 8 gadus atpakaļ. Piemēram, Alūksnes
novadā viens pārvaldnieks ir trīs pagastiem. Ir
novadi, kur pārvaldnieks strādā uz 0,2 slodzēm.
Mēs izvēlējāmies modeli, kurš sevi citviet ir
pierādījis vislabāk. Protams, ar nosacījumu, ja
pārvaldnieks ir enerģisks, zinošs, ar loģisku
domāšanu un organizatora prasmēm, sava novada patriots.
Iespējams, ne uzreiz, bet esmu pārliecināts,
ka tieši šādi pārvaldnieki turpmāk strādās
Valkas novadā un pozitīvi ietekmēs pagastu
attīstību. z

Valkas novada domes ieguldītie finanšu
līdzekļi novada pagastu attīstībā

P

ēdējos gados dažādos projektos Kārķu pagastā ieguldīti
769 213 eiro, Ērģemes pagastā –
684 844 eiro, Vijciema pagastā –
489 130 eiro, Valkas pagastā – 665 241
eiro, Zvārtavas pagastā – 43 572 eiro.
Tās ir summas, kuras paši pagasti
(darbojoties atsevišķi) nekad nevarētu atļauties.
Turklāt iepriekš minētajās summās neietilpst nelielie projekti, kurus dome vai nu līdzfinansēja vai arī
atbalstīja administratīvi. Tie ir:

Valkas pagastā

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā
projektā «Ūdenstūrisma kā dabas
un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā» (Riverways) ietvaros 2014.gadā Valkas
pagastā labiekārtotas divas atpūtas
vietas Gaujas upes krastos (atpūtas
vieta autoceļa Valka – Vireši kreisajā
pusē aiz Gaujas tilta un atpūtas vieta
«Vekši»). Kopējās projekta izmaksas
7720,00 EUR, t.sk., programmas finansējums EUR 6436,65, valsts budžeta dotācija EUR 359,29 un Valkas
novada domes līdzfinansējums EUR
930,60.
Laikā no 2012.gada līdz 2017.gadam īstenoti 5 LEADER (Savstarpēji
koordinēti pasākumi lauku ekonomikas attīstībai) projekti:
1) «Sociālo pakalpojumu telpas
izveide un labiekārtošana Valkas
pagasta Sēļos» (kopējās izmaksas
3472,86 EUR, t.sk., ELFLA (Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansējums 3125,58 EUR).
2) «Āra vingrošanas laukumu ierīkošana Valkas pagastā», kura ietvaros Valkas pagasta Sēļos un Lugažos tika aprīkoti āra vingrošanas
laukumi (kopējās izmaksas 5691,49
EUR, t.sk., ELFLA finansējums
5122,34 EUR).
3) «Skaņas aparatūras iegāde

Valkas pagasta Saieta namam «Lugažu muiža»» (kopējās izmaksas
3262,16 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 2230,66 EUR).
4) «Tiltiņa atjaunošana Lugažu
muižas parkā Valkas pagastā», kura
ietvaros atjaunots esošais tiltiņš un
izbūvēts kājnieku celiņš uz dabas
taku (kopējās attiecināmās izmaksas
13 566,61 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 12 209,95 EUR);
5) sadarbībā ar biedrību «Spriņģi»,
«Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK «Spriņģi»» (kopējās izmaksas 9525,32 EUR, t.sk., ELFLA
finansējums 8572,79 EUR un Valkas
novada dome nodrošināja līdzfinansējums 952,53 EUR).
Domes Attīstības un plānošanas
nodaļa izstrādā projekta pieteikumu
«Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā», kas paredzēts
iesniegšanai projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gada atbalsta pasākumā
«Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā». Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas izbūve Valkas pagastā «Ķeizarpurvs – Pedele». Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 87 063,00
EUR, t.sk., 90% ELFLA finansējums
78 356,70 EUR.

Ērģemes pagastā

Laikā no 2013.gada līdz 2016.gadam īstenoti 3 LEADER projekti:
1) «Hokeja laukuma izbūve un
peldvietas labiekārtošana Ērģemes
pagastā» (kopējās izmaksas 34 433,50
EUR, t.sk. ELFLA finansējums
28 457,44 EUR).
2) «Skaņas aparatūras iegāde
Turnas tautas namam» (kopējās izmaksas 4595,58 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 2700,00 EUR).

jums 6278,70 EUR);
3) «Tirgus laukuma un tradīciju
salas labiekārtošana» (kopējās izmaksas 45 771,88 EUR, t.sk., ELFLA
finansējums 41 194,69 EUR);
4) «Multifunkcionālā centra izveide», kura ietvaros iegādāts sporta
inventārs, mēbeles un elektropreces
(kopējās izmaksas ir 10 002,70 EUR,
t.sk., EFLFA finansējums 9 002,43
EUR).
5) sadarbībā ar Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrību «Ugunspuķe», «Dabas koncertzāles būvniecība Kārķu pagastā», kura ietvaros tika uzcelta brīvdabas estrāde
Kārķos, (projekta kopējās izmaksas
28 457,44 EUR, t.sk., Valkas novada
domes līdzfinansējums 2845,74
EUR).
2018.gadā tiks uzsākta 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām»
projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā» īstenošana.
Projekta ietvaros plānots īpašumā
«Zaļkalni» izveidot jaunu ražošanas teritoriju, izbūvējot ražošanas
ēku un labiekārtojot teritoriju. ProLaikā no 2012. gada līdz 2017.ga- jekta kopējās attiecināmās izmaksas
dam īstenoti 5 LEADER projekti:
553 322,00 EUR t.sk., ERAF līdzfi1) «Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk», nansējums 470 324,00 EUR.
kura ietvaros Kārķu pagasta tautas
namā iegādāts skatuves pakāpienu
komplekts, datu projektos, skaņas
No 2013. Līdz 2015.gadam īstenots
un gaismas aparatūra (kopējās iz- Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais
maksas 29 324,45 EUR, t.sk. ELFLA projekts «Sadzīves atkritumu izgāztuves «Celīši» rekultivācija Vallīdzfinansējums 21 811,57 EUR).
2) «Ieraugi un iepazīsti kultūr- kas novada Vijciema pagastā» (kovēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa pējās izmaksas 136 356,64 EUR, t.sk.,
malā Kārķu pagastā», kura ietvaros KF finansējums 91 493,54 EUR).
sakārtots informatīvais stends uz
Laikā no 2012.gada līdz 2017.gaValkas un Naukšēnu novadu robe- dam īstenoti 6 LEADER (Savstarpēji
žas un ierīkota atpūtas vieta pie Jāņu koordinēti pasākumi lauku ekonosaieta priedes (kopējās izmaksas mikas attīstībai) projekti:
8446,47 EUR, t.sk. ELFLA finansēTurpinājums 3.lappusē
3) sadarbībā ar biedrību «Turnava», «Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana», kura
ietvaros izveidots skrejceļš un ieskrējiena zona tāllēkšanai ar sintētisko sporta segumu, izveidota tāllēkšanas bedre, izlīdzināts futbola
laukums un uzstādīti divus soliņi ar
atkritumu urnām (kopējās izmaksas
29 969,53 EUR, t.sk., ELFLA finansējums 26 972,58 EUR un 2 996,95 EUR
Valkas novada domes līdzfinansējums).
Valkas novada dome kā viens no
projekta partneriem piedalās darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 5.5.1.specifiskā atbalsta
mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» projekta «Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika
lokos» izstrādē. Projekta ietvaros
plānota Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošana. Valkas novada domes kopējās plānotās projekta
attiecināmās izmaksas ir EUR
117 647,00 tai skaitā ERAF finansējums EUR 100 000,00 valsts budžeta
dotācija EUR 17 647,00.

Kārķu pagastā

Vijciema pagastā
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Valkas novada domes ieguldītie finanšu
līdzekļi novada pagastu attīstībā

Turpinājums no 2.lappuses

1) Sadarbībā ar biedrību «Vijmalieši» īstenoti 2 projekti: «Aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Vijciemā», kura ietvaros
iegādāts inventārs slidošanai un hokejam, galda spēlēm un volejbola,
futbola un florbola spēlēšanai, tablo
un portatīvais dators sacensību organizācijas nodrošināšanai (kopējās
izmaksas 18 948,46 EUR, t.sk., 100%
ELFLA finansējums);
2) «Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā» (kopējās izmaksas 2425,46 EUR, t.sk., 100%
ELFLA finansējums);
Pašvaldība īstenojusi projektus:
3) «Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana», kura ietvaros Vijciema tautas namā uzstādīts
skatuves aprīkojums un apgaismojums, un iegādāti mūzikas instrumenti un apskaņošanas iekārtas (kopējās izmaksas 26 224,64 EUR, t.sk.,
ELFLA finansējums 19 208,77 EUR).
4) «Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā», kura ietvaros uzstādīta tīkla piramīda bērnu rotaļu lau-

Zelta vērtības

kumā (kopējās izmaksas ir 5024,00
EUR, t.sk., ELFLA finansējums
4521,60 EUR).
5) «Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā» (kopējās izmaksas ir 3600,00 EUR, t.sk., ELFLA
finansējums ir 3240,00 EUR).
6) Sadarbībā ar biedrību «Vijciema Jauniešu dome» īstenots projekts:
«Tautas tērpu un folkloras instrumentu iegāde Vijciema pagasta
jauniešu pašdarbības kolektīviem»
(kopējās izmaksas 2964,00 EUR, t.sk.
ELFLA finansējums 2667,00 EUR).

Zvārtavas pagastā

Laikā no 2012.gada līdz 2017.gadam īstenoti 2 LEADER projekti:
1) «Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā», kura ietvaros Mierkalna tautas namā uzstādīta skaņas un gaismas aparatūra un iegādāts datu projektors (kopējās izmaksas 11 414,70
EUR, t.sk., ELFLA finansējums
8490,28 EUR) ;
2) «Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā», kura

Bez iepriekš minētajiem, novada
dome ir izstrādājusi projektus, kuri
tika vai tiks realizēti visos pagastos.
2017.gadā uzsākta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos» projekta «Valkas novada
grantsceļu bez cietā seguma pārbūve» īstenošana. Projekta ietvaros
plānots pārbūvēt grants ceļus: «Pedele - Ķeizarpurvs» 1,34 km Valkas
pagastā, «Tūži – Stimperi» 2,06 km
Kārķu pagastā, «Arnieki – Meiši» 1,3
km Valkas pagastā, «Priedītes – Vīciepi» 0,103 km Kārķu pagastā un
«Akmentiņi – Liepkalni» 0,45 km Vijciema pagastā. Projekta kopējās izmaksas ir 595 258,65 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 582 508,41 EUR.
90% jeb 524 257,55 EUR no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām
ir ELFLA finansējums un 71 001,10

EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums. Šī pasākuma ietvaros
Valkas novada dome izstrādā vēl
otru projekta iesniegumu, kura ietvaros 2018.gadā plānota grantsceļu
pārbūve ceļa posmiem Zvārtavas
(ceļš Mierkalns – Būdas), Vijciema
(ceļš Žūri – Skripsti) un Ērģemes
(ceļš Liepiņas – Dzelzītes) pagastos.
Laikā no 2014.gada septembra līdz
2015.gada maijam tika realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) aktivitātes «Publisko interneta pieejas punktu attīstība» projekts «Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Valkas novadā».
Projekta ietvaros tika pilnveidoti 10
esošie un izveidoti 10 jauni publiskā
interneta pieejas punkti (PIPP), radot katrā Valkas novada pagastā vismaz vienu jaunu PIPP ar iespēju piekļūt datortehnikai, A3 drukas ierīcei
un bezvada internetam. Projekta īstenošanai kopējais finansējums
38 584,71 EUR, t.sk., ERAF līdzekļi
32 797,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 12% jeb 4630,17 EUR un
31 157,54 EUR Valsts budžeta dotācija pašvaldībām. z

Novada dome sveic kāzu jubilārus!

Teksts un foto: Dace Pūce, Valkas novada domes
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

N

ietvaros atjaunotas 3 telpas Mierkalna tautas namā (kopējās attiecināmās izmaksas ir 16 903,61 EUR, tai
skaitā ELFLA finansējums ir
15 213,25 EUR).

ovembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa
sveica Zelta pāri Aiju un Juri Strazdiņus.
Aija ar Juri ir viena vecuma, abi studējuši Jelgavas akadēmijā, vienā kursā – hidromeliorātoros. No sākuma Aija iesniegusi dokumentus
pārtikas tehnologos, bet tur neesot uzņemta un
piedāvātas dažādas citas fakultātes. Beigās izlēmusi par labu melioratoriem. «Nu domāju, pamācīšos pus gadu, nepatiks, tad iešu prom, jo
neko nesapratu, kas tas ir», atceras Aija.
Vaicāti, kurš tad kuru pirmais ieraudzīja un
kā notikusi sapazīšanās, Strazdiņi neieslīgst detaļās un apgalvo, ka pirmā ieskatīšanās notikusi
ikdienā, jo katra diena pavadīta kopā burzoties
pa akadēmiju un ar laiku maza saskatīšanās
pāraugusi lielā mīlestībā.
Pāris apprecējās 1967.gada 4.novembrī, Smiltenes kultūras namā. Kāzu albumā saglabāts arī
kāzu ielūgums. Kāzu albumā redzams, ka Aijai

kāzu dienā mugurā bijusi garā kleita, lai gan
tajā laikā tās neesot bijušas modē, taču vecvecāki ļoti to vēlējušies, un Aijai šī ideja patikusi.
Kāzu kleitu šuvusi Ojāra Rubeņa māte. Kas interesanti, arī Jura un Aijas meita savas kāzas
izvēlējusies svinēt tieši tur pat, kur vecāki. Iespējams, ka šis ir jauns tradīcijas sākums!
Aijai un Jurim Strazdiņiem ir divi bērni –
Gints un Maira, kā arī četri mazdēli Kārlis, Rūdolfs, Toms un Gustavs. Laimīgie
vecvecāki atzīst, ka mazdēliem izvēlēti spēcīgi
latviešu vārdi. Aija un Juris ļoti lepojas ar saviem mazbērniem un piebilst, ka visi puiši ir
ļoti gudri, katram ir savs ķēriens un intereses.
Savā brīvajā laikā Strazdiņi labprāt vasaras
periodos brauc kopīgi atpūsties un pavadīt sirsnīgu laiku kopā ar ģimeni Jūrmalā, ciemos pie
dēla. Dārza sezonas laikā abi aktīvi rūpējas par
savu dārziņu «Aliešos». Dārza darbi un fiziskās
aktivitātes svaigā gaisā pārim palīdz saglabāt
možu garu un fizisko formu. Kad dārza darbu
sezona beigusies, Aija un Juris ir aktīvi nūjotāji.
Novēlam Aijai un Jurim saglabāt ģimenes
vērtības, mīlestību un uzticību viens otram! z

Aizvadīta pasākumiem un koncertiem bagāta
Valsts 99.gadadienas svētku nedēļa

Teksts: L.Veinberga, J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolas direktore

K

opā ar igauņu kolēģiem un audzēkņiem 16.novembrī J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas zālē skanēja mūzika kā veltījums mūsu Latvijas dzimšanas dienai, savukārt
17.novembra pievakarē ar koncertu
iepriecinājām Vijciema ļaudis, un
viņi varēja priecāties par jaunās paaudzes vijciemiešu muzikālajiem
sasniegumiem un prasmēm.
Paralēli svētku nedēļā Valkā un
Valgā norisinājās mūzikas festivāls
«Viena instrumenta stāsts», šoreiz
pulcinot sitamo instrumentu fanus.
Jāteic, Mūzikas skolas zāle līdz šim

nebija pieredzējusi tik jaudīgi daudzskaitlīgu priekšnesumu. No skatuves tika nocelts flīģelis, lai būtu vieta
aparatūrai. Uzstājās Rīgas instrumentālā grupa «Elementi», kas ar
bungu, perkusiju, trompešu, sintezatora un ģitāru spēli klausītājus
aizveda vitālā, enerģijas un azarta
pilnā, aizrautīgā mūzikas piedzīvojumā. Koncerts bija vērsts uz jauniešu auditoriju, tāpēc cerējām viņus
sagaidīt kuplākā pulkā, bet arī vidējā paaudze no koncerta mājās devās
pozitīvi uzlādēti un dzīvesprieka
pilni. Interesentiem nedēļas laikā
bija iespēja iepazīties un izmēģināt
sitamo instrumentu spēli gan Val-

kas mūzikas skolā, gan Igaunijas
Valgas pamatskolā notikušajās meistarklasēs.
Nedēļu pirms Adventa laika gatavojamies skolas izrotāšanai. Šogad
esam iecerējuši, lai mūzikas skolas
bērnus, vakara stundās apmeklējot
nodarbības, pie skolas sagaida un
pavada īsta, izrotāta Ziemassvētku
eglīte.
Uz Adventes koncertiem klausītājus aicinām J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas koncertzālē 3. un 10.decembrī pl. 14.00, bet uz skaistu un
skanīgu Ziemassvētku koncertu
15.decembrī pl. 16.00.
Īstu muzikālu brīnumu Valkas

mūzikas mīļotāji varēs piedzīvot,
ja atnāks otrdien, 5.decembrī pulksten 17.30 uz mūsu kādreizējās audzēknes un tagad tautā iemīļotas
mākslinieces Gintas Krievkalnas
(Ēķes) koncertu. Viņa sniegs akustisko koncertu ar nosaukumu «Atgriezšanās pie gaismas».
Pavadošā grupa: Juris Kristons
(taustiņi), Modris Laizāns (bass),
Ēriks Upenieks (ģitāra), Annemarija
Moiseja (piebalss), Juris Ludženieks
(apskaņošana/menežments).
Lai mums visiem skanīgs Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Ar prieku
sagaidīsim mūzikas skolā lielus un
mazus klausītājus! z
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2017.gada 26.oktobrī Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Piešķirt Valkas novada domes
transportu, Valkas pilsētas kultūras
nama folkloras kopas «Nāburgi»,
braucienam uz Baltā galdauta svētkiem Latviešu centrā «Bērzaine»
Freiburgā, Vācijā, 2018.gada 6.maijā.
• Izdarīt Valkas novada domes 2017.
gada 26.janvāra lēmumā «Par Valkas
novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu».
• Piešķirt finansējumu nodibinājumam «Kokneses fonds» EUR 100,00
apmērā Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai.
• Apstiprināt maksu par Valkas novada domes sniegtajiem ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas
maksas pakalpojumiem Valkas novada Kārķu pagastā.
• Apstiprināt maksu par 1 m3 sadzīves kanalizācijas un notekūdens izvešanu Valkas pilsētas robežās (pakalpojumā ietilpst izbraukšana pie
klienta, sadzīves kanalizācijas un
notekūdens izsūknēšana, aizvešana
un attīrīšana) EUR 4,52 bez PVN.
• Papildināt Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi ar 55.punktu un
izteikt pakalpojuma cenrādi jaunā
redakcijā.
• Piešķirt Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzei EUR 100,00
daļējai transporta izdevumu segšanai Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas orķestra nokļūšanai
Valkā.

• Apmaksāt dalības maksu 50% apmērā no pieprasītās summas, EUR
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas divām audzēknēm Ģitāristu sesijā
2017, Madonas novada, Praulienas
pagasta skolā, no 2017.gada 22.oktobra līdz 27.oktobrim, pēc piestādītā
rēķina.
• Apstiprināt Valkas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka 2017.gada
3.oktobra rīkojumu Nr. 88-v «Par komandējumu uz Tbilisi».
• Atbalstīt projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā,
III kārta» tālāko virzību un līdzfinansēt projekta realizāciju.
• Apstiprināt projekta iesniegumu,
kurā Kopējās attiecināmās projekta
izmaksas EUR1 467 520, ERAF līdzfinansējums EUR 1 247 392,00, Valkas novada domes līdzfinansējums
EUR 1 434 086,29.
• Piešķirt 10% projekta līdzfinansējumu – EUR 818,40, Kārķu iniciatīvas
veicināšanas biedrībai projekta «Kārķu Dabas koncertzāles labiekārtošana» realizēšanai, projekta atbalsta
gadījumā.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.22 «Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības 2017.gada
pamatbudžets»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.23 «Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā».
• Organizēt pasākumu jauniešiem
«Latviešu karavīrs laikmetu grie-

SAISTOŠIE

žos» 2018.gada novembrī Valkā kopā
ar biedrību «LATVIJAS ĢENERĀĻU
KLUBS».
• Uzsākt nekustamā īpašuma Valkā, Ausekļa iela 54, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, platība 19 956 m2,
atsavināšanas procedūru.
• Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību «FIRST LEGO League Latvia»,
reģ. Nr. 50008243251, Krāsotāju iela
14 – 4, Rīga, LV-1009, paredzot nodot
lietošanā telpas Valkā, Semināra ielā
21, otrajā stāvā, Nr.002-15 (58,9 m²)
un Nr. 002-12 (198,4 m²) un biedrībai
apņemoties novadīt robotikas nodarbības Valkas PII «Pasaciņa» bērniem vienu reizi nedēļā vecumā no 6
gadiem divām grupām.
• Piešķirt nosaukumu «Valkas pilsētas Goda pilsonis» SIA «Pepi Rer»
valdes priekšsēdētājam Imantam
ŠTEINAM – par nozīmīgu ieguldījumu Valkas pilsētvides veidošanā.
• Apbalvot ar Valkas novada domes
Atzinības rakstu :
1. Gunta ALUKI, Zvārtavas pag.,
Aumeisteru kapu pārvaldniece –
par godprātīgu un apzinīgu darba
pienākumu veikšanu;
2. Daina ZĒMELE, Sociālā dienesta
aprūpētāja – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu sniedzot sociālo pakalpojumu «Aprūpe
mājās»;
3. Aivars MAGONE, Valkas Māks-

NOTEIKUMI
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Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 32.§)

Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25.panta pirmo
daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada
pašvaldībā» šādus grozījumus:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada
29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 23
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada
pašvaldībā» šādus grozījumus:
1.1. 2.7.apakšpunktā svītrot vārdus «un pašvaldības saistošajiem noteikumiem»;
1.2. Izteikt 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā: «2.8. vientuļš pensionārs/invalīds – nestrādājoša pensijas vecuma persona vai persona
ar invaliditāti, kura faktiski dzīvo atsevišķi no
likumīgajiem apgādniekiem vai kurai nav likumīgo apgādnieku un kuras ienākumi nepārsniedz EUR 300 mēnesī un, kuras ienākumi, kustamais un nekustamais īpašums tiek
izvērtēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā persona (ģimene) tiek
atzīta par trūcīgu»;
1.3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: «6. Sociālais darbinieks pēc klienta iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā novērtē klienta
atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem un
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt pabalstu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem»;
1.4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: «7. Sociālais darbinieks pēc lēmuma pieņemšanas
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pabals-

tu piešķirt, informē klientu par pieņemto lēmumu. Atteikuma gadījumā lēmums tiek izsniegts pabalsta prasītājam uz rokas pret parakstu, nosūtīts pastā ierakstītā vēstulē, vai uz
e-pastu ar drošu elektronisko parakstu».;
1.5. 11.punktā svītrot vārdu «vadītāja»;
1.6. Izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā: «12.2. trūcīgai ģimenei – līdz EUR 30,00
mēnesī iesniedzējam pieskaitot EUR 5,00 par
katru nākamo pilngadīgo ģimenes locekli un
pieskaitot EUR 10,00 par katru nākamo ģimenes locekli līdz 18 gadiem»;
1.7. Izteikt 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā: «12.4. maznodrošinātai ģimenei – līdz
EUR 25,00 mēnesī iesniedzējam pieskaitot
EUR 5,00 par katru nākamo pilngadīgo ģimenes locekli un pieskaitot EUR 10,00 par katru
nākamo ģimenes locekli līdz 18 gadiem»;
1.8. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: «Persona (ģimene), kura saņem 8.punktā minēto
pabalstu, ir tiesīga saņemt 50% no 17.punktā
minētā pabalsta atbilstoši piešķirtajam statusam»;
1.9. Aizstāt 17.3 apakšpunktā skaitli «60»
ar skaitli «100»;
1.10. 18.punktā svītrot vārdu «vadītāja».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.
gada 1. janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

las skolas koktēlniecības skolotājs –
par mūža ieguldījumu amatniecībā
un koktēlniecībā;
4. Līvija KREILE, Turnas tautas
nama aušanas pulciņa vadītāja – par
neizsīkstošo enerģiju, optimismu,
labsirdību un izcilām amatu prasmēm latvisko tradīciju uzturēšanā
un saglabāšanā;
5. Kafejnīcas «Sprints» kolektīvs
(vad. Ruta Hommika) – par rūpīgo,
iedvesmojošo ikdienas darbu, par
attieksmi pret ēdnīcas apmeklētājiem;
6. Dace BUNDZE, Kārķu pasta nodaļas pastniece – par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā un brīvprātīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā;
7. Darja ŠMITE, Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas medmāsa – par ilggadīgu, godprātīgu darbu pie skolēnu
veselības uzlabošanas un nostiprināšanas;
8. Irina HAUGA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas medmāsa – par ilggadīgu, godprātīgu darbu pie skolēnu veselības uzlabošanas un nostiprināšanas;
9. Tamara ALEKSANDROVA, IU
«Pērle» friziere – par ilggadīgu, godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu;
10. Tālis AUNIŅŠ, pensionārs – par
atbalstu Valkas novada veterānu
sporta organizēšanā. z

Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.18 «Grozījumi 2012.gada 29.novemba
saistošajos noteikumos Nr.23 «Dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta
noteikumos sociālajā jomā 2017.gadā ir notikušas izmaiņas, līdz ar to ir jāizdara grozījumi pašlaik spēkā
esošajos Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra
saistošie noteikumi Nr.23 «Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
Valkas novada pašvaldībā». Ir apstiprināts jaunā redakcijā Sociālā dienesta nolikums, kurā noteiktas sociālo
darbinieku tiesības pašiem pieņemt lēmumu ne tikai
par pabalsta piešķiršanu, bet arī atteikumu piešķirt pabalstu. Ir nepieciešams palielināt dzīvokļa pabalstu ģimenēm ar bērniem. Pašlaik ļoti bieži ģimenes ar bērniem nespēj samaksāt par dzīvokli, sevišķi nepilnās
daudzbērnu ģimenes, kurās bērnus audzina tikai viens
vecāks. Pašreizējais dzīvokļa pabalsts nerisina situāciju
un ģimenes tiek izliktas no dzīvokļa. Problēmas ir arī
tiem klientiem, kuri īrē dzīvokli ar malkas apkuri, jo ir
jāmaksā gan par īri un apsaimniekošanu, gan jāiegādājas kurināmais. Pašlaik spēkā esošie noteikumi paredz
saņemt tikai viena veida palīdzību gada laikā.

Īss projekta satura izklāsts

Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu Latvijas
Republikas likumdošanai, tiek izdarīti grozījumi esošajos Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.23 «Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
Valkas novada pašvaldībā» – tiek svītroti saistošo noteikumu punkti, kuri neatbilst likumdošanai vai arī netiek piemēroti. Tiek palielināts pabalsts ģimenēm, kurās
ir bērni. Tāpat tiek dota iespēja personām, kuras īrē dzīvokli ar malkas apkuri saņemt divu veidu pabalstus –
pabalstu dzīvoklim un pabalstu kurināmā iegādei.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi varētu palielināt pašvaldības budžeta izdevumus aptuveni par 10 000 eiro gadā.
Turpinājums 3.lappusē

Valkas novada domē
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Valkas novada domes saistošo noteikumu
Nr.18«Grozījumi 2012.gada 29.novemba
saistošajos noteikumos Nr.23 «Dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Turpinājums no 2.lappuses

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Notikušas konsultācijas ar klientiem – ģimenēm ar bērniem, kuri pašlaik saņem pabalstu
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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Seminārs par izmaiņām nodokļu
normatīvajos aktos no 2018.gada

Teksts: Lilita Šicāne, biedrības «Latvijas - Igaunijas
institūts» biroja administratore

B

iedrība «Latvijas – Igaunijas institūts» aicina nodokļu maksātājus, šā gada 5.decembrī
plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3 (2.stāva zālē),
apmeklēt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) semināru par izmaiņām nodokļu piemērošanā nodokļu reformas ietvaros.
Seminārā VID darbinieki informēs par grozījumiem likumos, sniegs praktiskus piemērus un atbildēs uz jautājumiem.
Semināra tēmas:
1. Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.
2. Grozījumi «Pievienotās vērtības nodokļa normatīvajos aktos».
3. Grozījumi «Mikrouzņēmumu nodokļa likumā» un likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli».
Dalība seminārā bez maksas.
Informācija: 29393315 z
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Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 30.§)

Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17
«Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. 2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 2005.
gada 15.novembra noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27.,28.,30.,31.,31.1 un 32.punktu
1. Izdarīt 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 «Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas» šādus grozījumus:
1.1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā
redakcijā:
«Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25.2 panta piekto
daļu, Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģi-

menes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27., 28.,
30., 31., 31.1un 32.punktu»
1.2. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai
EUR 143,00 (invalīdam kopš bērnības EUR 228,00)»;
1.3. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.3. ikmēneša izdevumiem EUR
72,00 (invalīdam kopš bērnības
EUR 121,00)»;
1.4. Izteikt 3.3.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
«3.3.2. atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek aprēķināts ar dienu, kad

BĀRENIS ir sasniedzis pilngadību»;
1.5. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.4. izdevumiem par dzīvojamās
telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām)
un pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens
nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana,
sadzīves atkritumu apsaimniekošana) līdz EUR 150 mēnesī, bet ne vairāk kā faktiskās izmaksas, ja nav
piešķirts pašvaldības dzīvoklis»;

1.6. Svītrot 3.5., 3.6.apakšpunktu un
4.punktu;
1.7. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
«Ja BĀRENIM pašvaldība ir piešķīrusi dzīvokli, pabalsts dzīvoklim
tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas
novada pašvaldībā»;
1.8. Svītrot 6.punktu, 6.1. un 6.2.
apakšpunktus.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2018.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.16
«Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 «Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas»»

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes 2012.
gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.17 «Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas» nosaka, dzīvokļa pabalstu bez vecāku
gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas
var saņemt tikai gadījumos, ja mācās, ir sekmīgs,
nav kopīgas mājsaimniecības ar citām personām
un nav stājies laulībā.
Latvijas Republikas likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā» 25.2 pants nosaka, ka
dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam
bērnam pašvaldība maksā no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,
neatkarīgi no tā vai persona mācās un ir sekmīga,
vai tai ir kopīga mājsaimniecība ar citām personām
un vai tā ir stājusies laulībā. Iepriekš minētais likums nosaka, ka pašvaldība pabalstu maksā gadījumā, ja nav piešķirts pašvaldības dzīvoklis. Ministru kabineta noteikumi nosaka minimālo pašvaldības atbalsta apjomu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam sasniedzot pilngadību, kas

PASKAIDROJUMA RAKSTS

ir atšķirīgs, ja bērns ir invalīds kopš bērnības. Spēkā esošajos saistošajos noteikumos atbalsta apmērs
ir mazāks nekā to paredz MK noteikumi.

gadījumā sasniegtu 1800 euro. Pašlaik ārpusģimenes aprūpē nav bērni, kuri ir invalīdi kopš
bērnības.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu
Latvijas Republikas likumdošanai, tiek izdarīti
grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.17 «Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas» – atcelti ierobežojumi
atbalsta saņemšanai dzīvoklim, noteikta konkrēta
summa atbalstam, līdz pašvaldības dzīvokļa
saņemšanai, noteikts pabalsta lielums bērnam
invalīdam kopš bērnības.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu varētu
palielināt tikai gadījumā, ja pašvaldība nevarēs
piešķirt bārenim vai bez vecāku gādības sasniegušam bērnam sasniedzot pilngadību, dzīvokli.
Gadā vienam bērnam atbalsts dzīvoklim šajā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās
procedūras.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.17
«Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22
«Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Valkas novada pašvaldībā»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos sociālajā
jomā 2017.gadā ir notikušas izmaiņas, līdz ar to ir jāizdara grozījumi pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.22 «Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada
pašvaldībā». Izmaiņas ir notikušas arī sociālā dienesta struktūrā – ir likvidēta Nakts patversme, kā arī ir apstiprināts jaunā redakcijā Sociālā dienesta nolikums, kurā noteiktas sociālo darbinieku tiesības pašiem pieņemt lēmumune tikai par pabalsta piešķiršanu , bet arī atteikumu piešķirt pabalstu. Ir nepieciešams palielināt apbedīšanas pabalstu, jo pašlaik 285 eiro nesedz minimālos izdevumus. Lai pašvaldība atbalstītu ne tikai trūcīgās ģimenes ar bērniem, nepieciešams pabalstu mācību piederumu iegādei piešķirt arī maznodrošinātām ģimenēm.

Īss projekta satura izklāsts

Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu Latvijas Republikas likumdošanai, tiek izdarīti esošajos Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.22 «Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas
novada pašvaldībā» tiek mainīts termins «ārkārtas» uz terminu «krīzes»,
kā arī tiek svītroti saistošo noteikumu punkti, kuri neatbilst likumdošanai
vai arī netiek piemēroti. Nedaudz tiek palielināts apbedīšanas pabalsts no
285 eiro uz 300 eiro un pabalsts krīzes situācijā no 143 eiro uz 150 eiro, kā
arī paplašināts pabalstu saņēmēju loks, - maznodrošinātās ģimenes varēs
saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei bērniem.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi varētu palielināt pašvaldības budžeta izdevumus
aptuveni par 1000 eiro gadā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

SAISTOŠIE

alkas novada domē

NOTEIKUMI

Valkā

2017.gada 31.augustā					

Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 31.§)

Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22
«Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Valkas novada pašvaldībā»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550 «Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 13. punktu un 15.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes
2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 «Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā» šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā «2.1. Krīzes situācija – situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes ( personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ
– zādzība, smaga saslimšana, avārija, ilgstoša (ilgāk nekā 6 mēnešus)
ārstēšanās, apgādnieka zaudējums,
zādzība u.c., pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība»;
1.2. Izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā «2.6. pabalsts – pašvaldības
sociālās palīdzības pabalsts naudas
izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās,
kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šī persona (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu savas pamatvajadzības un kura piešķiršana
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu, izņemot pabalstu krīzes situācijā»;
1.3. 2.7.apakšpunktā svītrot vārdus
«un pašvaldības saistošajiem noteikumiem»;
1.4. Izteikt 2.9.apakšpunktā šādā redakcijā «2.9. vientuļš pensionārs/
invalīds – nestrādājoša pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti, kura faktiski dzīvo atsevišķi
no likumīgajiem apgādniekiem vai
kurai nav likumīgo apgādnieku un
kuras ienākumi nepārsniedz EUR
300 mēnesī un, kuras ienākumi,
kustamais un nekustamais īpašums
tiek izvērtēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību,
kādā persona (ģimene) tiek atzīta
par trūcīgu»;
1.5. Svītrot 5.punktu;
1.6. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā
«7.Sociālais darbinieks pēc klienta
iesnieguma saņemšanas 10 darba
dienu laikā novērtē klienta atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem
un pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
pabalstu atbilstoši Administratīvā
procesa likuma nosacījumiem».;
1.7. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā
«8.Sociālais darbinieks pēc lēmuma
pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pabalstu piešķirt, informē klientu par pieņemto
lēmumu. Atteikuma gadījumā lēmums tiek izsniegts pabalsta prasītājam uz rokas pret parakstu, nosūtīts pastā ierakstītā vēstulē, vai uz
e-pastu ar drošu elektronisko pa-

rakstu».;
1.8. 9.punktā svītrot vārdu «vadītāja»;
1.9. 10.punktā svītrot vārdus «un
pašvaldības saistošajiem noteikumiem»;
1.10. Svītrot 11.punktu, 11.1. apakšpunktu un 11.2. apakšpunktu;
1.11. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā «13. Ja tiek konstatēts, ka GMI pabalsta saņēmējs saņemto pabalstu
neizmanto pamatvajadzību nodrošināšanai, bet iegādājas alkoholu,
cigaretes vai izlieto azartspēlēm
GMI pabalstu izsniedz pārtikas talonu veidā, kuri tiek atprečoti uzņēmumos, ar kuriem pašvaldībai noslēgts līgums».;
1.12. Svītrot 13.1. apakšpunktu un
13.2.apakšpunktu;
1.13. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā «14. Vienreizējs pabalsts krīzes
situācijā tiek piešķirts, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus, bet,
ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas:
14.1.līdz EUR 150.00 lēmumu
pieņem sociālais dienests;
14.2.virs EUR 150.00 lēmumu
pieņem Valkas novada dome.»
1.14. 15.punktā vārdu «ārkārtas»
aizvietot ar vārdu «krīzes»;
1.15. 17.punktā svītrot vārdu «ārkārtas» un papildināt ar teikumu «Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc miršanas apliecības izsniegšanas datuma.»;
1.16. 18.punktā ciparu «285» aizvietot ar ciparu «300»;
1.17. 24.punktā vārdu «ārkārtas» aizvietot ar vārdu «krīzes»;
1.18. Izteikt 25. šādā redakcijā «Saistošo noteikumu 22.punktā minētā
pabalsta apmērs ir pakalpojumu
sniedzēja un pašvaldības līgumā
noteiktā maksa par bērnu ēdināšanu»;
1.19. 28.3.apakšpunktā,
29.punktā
un 30.punktā vārdu «ārkārtas» aizvietot ar vārdu «krīzes»;
1.20. Svītrot 31.punktu;
1.21. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā: «33. Tiesības saņemt vienreizēju
pabalstu mācību piederumu iegādei EUR 15 ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni ir
Valkas novada vispārizglītojošo
skolu 1. – 12.klases izglītojamie.»;
1.22. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā «37. Saistošo noteikumu 36.punktā minēto pabalstu piešķir pēc izdevumus apliecinošu dokumentu
uzrādīšanas.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2018. gada 1. janvārī.
Valkas novada domes
priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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Uzsākti būvdarbi projekta
«Ūdenssaimniecības attīstība Valkā,
III kārta» ietvaros

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu
zemes gabalu vai to daļu Valkas novadā,
nomu bez apbūves tiesībām
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta/
pagasts
Teksts: Inga Aleksejeva, Attīstības
un plānošanas nodaļas Attīstības
un projektu daļas projektu vadītāja

2

017.gada 16.oktobrī starp Valkas novada domi un SIA «WOLTEC», reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus Valkas
pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem.
Projekta ietvaros plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu,
Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu).

Šobrīd būvdarbi tiks uzsākti Poruka ielā posmā no Raiņa ielas līdz
Rīgas ielai, Strautu ielā un Domes
bulvārī.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% sastāda EUR 560 363,40 (bez PVN),
Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 98 887,66 (bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659 251
(bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes
tīkli EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.
Jautājumu gadījumu sazināties ar
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu
(26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu
daļas projektu vadītāju Ingu Aleksejevu (26128051). z
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Zemes gaba- Nosaula kadastra kums
apzīmējums

Ērģemes 9452 008 0188 Cernieki
pagasts

LauksaimZemes
niecībā
gabala noizmantoja- mas makmās zemes sa (gadā)
platība
1,1
Ne mazāk kā 40
EUR/ha

Prognozētā
nomas maksa EUR, bez
PVN 2017.g.
44,00

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas
Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies
vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var
iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas
ielā 3, Valkā, 15.kabinetā.z

Aicina ziedot un atstāt lietas,
kas paša mājās ir liekas!

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

V

alkā, tirdzniecības centrā «Walk» no 23.novembra lielā ziedojumu kastē ikvienam ir iespēja atstāt lietas, kas paša mājās ir
liekas, bet kādam citam var ļoti noderēt.
Varbūt ir trauki, kurus nelietojat, drēbes, kas kļuvušas par šauru,
mazu vai platu vai apavi, kas labi saglabājušies, bet vairs neder? Ticiet, ka ir kāds, kuru šīs lietas ļoti iepriecinās!
Ja nav iespējas nokļūt līdz tirdzniecības centram, varat ziedojamās
lietas atnest uz kultūras namu pie dežuranta. z

Atskats uz aizvadīto ultramaratonu «Neiespējamais skrējiens 2017»
Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada
domes Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

1

9.novembrī Valkā un Valgā norisinājās Neiespējamais skrējiens 2017,
kurā kopā reģistrēti 368 starti no tiem 206
– 1 km, 76 – 25 km, 55 – 50 km un 31 – 100
km distancē.
Skrējienā piedalījās gan latvieši, gan viesi no Igaunijas, Krievijas, Kanādas, Īrijas
un Spānijas. Visagrāk – 5:00 uz startu stājās 31 skrējējs 100 km distancei un 6 nūjotāji 50 km distancē.
Pirmais finišs bija sagaidīts jau 10:45,
kad finiša līniju šķērsoja mūsu novadnieks
Pēteris Cābulis, kas bija izvēlējies startēt 50
km nūjotāju grupā.
Tālāk 11:00 sekoja plāksnes atklāšana
par godu Latvijas Pagaidu Nacionālajai
Padomei Igaunijā, Valgas rātsnamā, kur
100 gadus atpakaļ tika pieņemta deklarācija par apvienotas un autonomas Latvijas
izveidošanu. Par godu šim pasākumam arī
ir izveidots Neiespējamais skrējiens, kur
garākā distance simbolizē gadu atskaiti no
šī nozīmīgā notikuma – šogad 100, nākamgad 101 gads un attiecīgi arī kilometri.
12:00 uz starta stājās 25 km skrējēji un
nūjotāji kā arī 50 km skrējēji – kopā 125 cilvēki. Kamēr citi bija tikai sākuši savu distanci, 12:32 finiša lentu šķērsoja pirmais
100 km distances dalībnieks, kļūstot par
«Neiespējamā skrējiena 2017» absolūto uzvarētāju – Pēteris Grīviņš, trasi pieveicot
gandrīz 7 ar pusi stundās.
Līdz ar to 100 km pjedestāls vīriešu
konkurencē:
1. Pēteris Grīviņš LAT 7:32:43;
2. Dmitrijs Ničipors LAT 7:41:36;
3. Uldis Kļaviņš LAT 8:14:23.
Jāatzīmē, ka Uldis Kļaviņš otro gadu
pēc kārtas kāpj uz pjedestāla 3. pakāpiena
gan 2016.gadā 99 km distancē, gan šogad
100 km distancē iegūstot trešo vietu.
Dāmu konkurencē Sigitai Vācei neizdevās aizstāvēt čempiones titulu, kaut gan
pirmos divos apļos un pēc aizvadītiem 50
km bija vadībā dāmu konkurencē, bet to-

mēr piekāpās Sandrai Brālei, kura apsteidza Sigitu Vāci trešajā aplī un nosargāja
līderes pozīciju līdz finišam.
100 km dāmām:
1. Sandra Brāle LAT 9:45:33;
2. Sigita Vāce LAT 9:58:35;
3. Tatiana Sviridova RUS 10:13:08.
Jāatzīmē, ka Sandrai Brālei izdevās izjaukt secību uz pjedestāla un apsteigt Sigitu un Tatianu, kas 2016.gadā ieņēma
attiecīgi 1. un 2.vietu.
50 km distancē vīriem:
1. Andris Ronimoiss LAT 3:19:14;
2. Uldis Briedis LAT 3:32:59;
3. Artūrs Pauliņš LAT 3:35:24.
Sievietes 50 km distancē:
1. Līga Girgensone LAT 4:09:27.
2. Madara Baltuša LAT 4:25:09.
3. Gunta Blūmiņa LAT 4:53:57.
25 km distancē pjedestāls izskatījās
šādi:
Kungi
1. Agnis Stulpinskis LAT 1:42:28;
2. Aivars Bondars LAT 1:52:35;
3. Javier Gozalo-Pascual ES 1:53:59.
Dāmas
1. Ilze Urbāne LAT 2:05:41;
2. Sintija Langenfelde LAT 2:08:50;
3. Mercedes Torres-Bermejo ES 2:16:05.
Paldies dalībniekiem par piedalīšanos,
atbalstītājiem par līdzi jušanu, kā arī
sponsoriem: Gerimax, Atbalsts Valkai,
Mego, ultrataka.lv, SuperAlko, Valga
sport, Valkas un Valgas pašvaldībām,
Latvijas simtsgades birojam.
Paldies arī atbalstītājiem Valsts policijas darbiniekiem, zemessargiem, neatliekamās medicīnas brigādes darbiniekiem
kā ar brīvprātīgajiem: Marekam Eglītem,
Kristīnei Puriņai, Rēzijai Stūrei, Vendijai
Kalniņai, Matīsam Zutim, Jetei Jozefīnei
Jansonei, Klaudijai Stočkai, Ievai Šulcei,
100 km pjedestāls vīriešu konkurencē (no kreisās): 3.vieta –
Alisei Bašķei, Klāvam Kārkliņam, Tomam
Skutānam, Elvim Ābelei, Zanda Esmeral- Uldis Kļaviņš, 1.vieta – Pēteris Grīviņš, 2.vieta – Dmitrijs Nidai Markovai, Valērijai Sermus, Kristiānia čipors.
Bormanei, Elizabetei Kristīnei Tjullinenai
un Rēzijai Vabalei, kā arī Matīsam Vecvagaram. z
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Posies, pērc, pārdod un piedalies
Ziemassvētku tirdziņā «Dabas bode»!

Svētku koncerts
Zvārtavas pagastā

Teksts: Evija Zeme

A

tzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 99.
gadadienu, Mierkalna tautas namā norisinājās
koncerts «Ar dziesmu Latvijai». Dziesmotus sveicienus
sūtīja Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis
(vad. D.Pakalne), Sedas jauktais vokālais ansamblis (vad.
J.Tēraudkalne). Svētku sajūtu tautas namā radīja ne tikai
iedegtās svecītes, svinīgās uzrunas un dzeja, bet arī viesi
Ance Pakalne, jauna, talantīga meitene, kas ar flautas
skaņām – skatītājiem lika smaidīt, kā arī Alise Ozola, kas
ar ģitārspēli un spēcīgu, patīkamu balss tembru atdzīvināja pasākuma apmeklētājus. Paldies, ikvienam dalībniekam un apmeklētājam, par kopīgo sveicienu mūsu
Latvijai! z

Teksts: Sandra Pilskalne

S

estdien, 9.decembrī no saullēkta
līdz saulei zenītā (no pulksten 8.49
līdz pulksten 13.00) Kārķos notiks Ziemassvētku tirdziņš «Dabas bode» ceļa
Ziemeļu stīga 99.kilometrā, skolas bijušās ēdnīcas telpās. Pasākuma laikā būs
īpašs notikums - Kārķu simtgades kalendāra atvēršana.
Aicinām piedalīties Kārķu pagasta, Valkas novada, kā arī kaimiņu novadu zemniekus, mājražotājus, amatniekus un visus,
kuriem ir ko piedāvāt Ziemassvētku galdam un Ziemassvētku priekam.
Tirdziņā būs iespēja sarūpēt jaukas dāvanas sev tuvajiem, našķus Ziemassvētku
gaidīšanas laikam un svētku galdam. Šis ir

V

laiks, kad ir tik daudz sirsniņu, kas, iespējam, gaida tieši tavu apciemojumu.
Ierodoties tirgū, ikviens saņems numuriņu un ar to varēs pulksten 12.00 piedalīties
Laimīgo pircēju izlozē, kuri saņems īpašas
pārsteigumu balvas.
Tirgus laikā notiks Kārķu simtgades kalendāra atvēršana, kas veltīts mūsu pagasta
patiesajām vērtībām – dzimtām, ģimenēm
un nozīmīgiem notikumiem pagasta vēsturē. Kalendārs tapis projekta «Brīvības garša
vakar, šodien, rīt» ietvaros, ar Kultūrkapitāla fonda programmas «Latvijai 100» atbalstu. Projekta ietvaros top arī stendi, kas
iecerēta kā ceļojoša izstāde.
Pārdevējus lūdzam pieteikties līdz 7.decembrim, jo interese ir liela, lai varam sarūpēt nepieciešamo galdu daudzumu. Būsiet
gaidīti! z

Valkas novadpētniecības muzejā Andra Vēža un
Kristinas Ancutaites darbu izstāde «Pāreja»

alkas novadpētniecības muzejā no 2017.gada 25.novembrī līdz 2018.gada 6.janvārim
skatāma Andra Vēža (Latvija) un
Kristinas Ancutaites (Lietuva) darbu izstāde «Pāreja».
Pateicoties kurzemnieka, Ventspilī dzimušā Andra Vēža atsaucībai un, kā sveiciens Latviešu Pagaidu Nacionālas padomes simtgadei
Valkā, Valkas novadpētniecības
muzejā ir apskatāma Andra Vēža
porcelāna un Kristinas Ancutaites
gleznu izstāde «Pāreja».
Šī ir izstāde, kurā ar saviem darbiem divu spožu mākslinieku mijiedarbību apliecina keramiķis un
gleznotāja.
ANDRIS VĒZIS ir viens no atpazīstamākajiem Latvijas māksliniekiem – keramiķiem, kurš strādā ar
porcelānu – smalku, trauslu, kaprīzu materiālu.
Andris Vēzis lieliski pārzina
porcelāna raksturu, viņš pēta krāsu un faktūras mijiedarbību, lai izceltu to izteiksmību. Viņa porcelāns ir viegls un gaisīgs, veidojot
neatkārtojamu krāsu zīmējumu. To
raksturo tehniska virtuozitāte un
ekspresivitāte. Mākslinieks pārzina trauslo porcelāna formu un ļauj
iepazīt to kā izturīgu materiālu.
Viņš savos mākslas darbos pielieto
jaunas tehnoloģijas un eksperimen-

tē ar krāsām un glazūrām, papildinot radošo sniegumu ar profesionālu briedumu un radošiem eksperimentiem.
Viņa darbiem raksturīga dinamika, neparastas, porcelānam neierastas, formas, transformācijas,
pretmeti struktūrās un krāsās. Darbu pamatā allaž ir ideja – filozofiskais aspekts. Tieši Andra Vēža idejas un mākslinieciskās meistarības
simbioze ir tā, kas aizrauj mākslas
cienītājus, baudītājus un ekspertus.
Mākslinieks regulāri piedalās
starptautiskās izstādēs, biennālēs,
mākslas simpozijos un festivālos –
Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Dānijā,
Vācijā, Francijā, Ungārijā, Argentīnā un Japānā.
KRISTINA ANCUTAITE ir lietuviešu māksliniece, keramiķe, arhitekte, grāmatu ilustratore. Savas
gleznas viņa veido virtuozi, pa līmeņiem, apgleznojot porcelānu un
«uzburot» porcelāna faktūras gleznā. Sievišķīga, maiga, bet stipra
tehnikā un pasaules izpratnē.
Aplūkojot mākslinieces darbus
ne reizi vien blakus jautājumiem
«kā tas ir tapis?» vai «kā tas strādā?» būs jautājums – «ko viņa ar to
vēlas pateikt?».
Porcelāna ikonogrāfija – viegla,
gaisīga, filozofiskas pārdomas ro-

sinoša – šāda ir Kristinas Ancutaites daiļrade.
Izstāde «Pāreja» pilnībā attaisno
savu nosaukumu. Ikvienu interesentu ekspozīcija pārsteigs ar latviešu tautai tik neraksturīgām, bet
vienlaikus vilinošām jautrām, vasarīgām krāsām, kas atainojas
Andra porcelāna veidojumos un
Kristinas gleznās.
Lai gan abi mākslinieki strādā
atšķirīgās mākslas jomās, tomēr
šajā izstādē viņi abi parāda savu
gara vienotību, drosmīgi saspēlējoties ar dažādām jautrām un vasarīgajām krāsām gan miksējot gleznas
un porcelāna mijiedarbību, kas at-

stāj visnotaļ pacilājošu un pozitīvu
mājīguma iespaidu.
Izstāde «Pāreja» notiek Valkā 2.
starptautiskās mākslas biennāles
«Dzīve» ietvaros. Izstādes kurators
ir Aivars Ikšelis.
Izstāde apskatāma līdz 2018.
gada 6.janvārim:
• pirmdienās – piektdienās plkst.
10.00 – 17.00;
• sestdienās plkst. 10.00 – 16.00
Ieejas maksa izstādē: 0,75 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem
0,30 €. Valkas novada skolēniem
ieeja bez maksas z
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Valka un valcēnieši
kino kadros

Teksts: Jana Čākure, Valkas
bibliotēkas galvenā bibliotekāre

V

alkas bibliotēka savu krājumu papildinājusi ar 1976. un
1984.g. uzņemtajiem kinožurnāliem «Padomju Latvija», kas stāsta
par Valkas – Valgas pilsētu dzīvi
un vēsturi, iegādāti arī 7 dažādu
gadu kinožurnālu fragmenti. Tajos
var uzzināt gan par Valkas slimnīcas atvēršanu 1965.g. un sacensībām stadionā 1958.g., gan par Valkas 1.vidusskolas muzeja darbību
1969.g. un vēstures novirziena klasi 1975.g.
u.c.
Kino materiāli iegādāti no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva.
Audiovizuālo dokumentu digitālajā krātuvē «Redzi, dzirdi Latviju!» par Valkas
pusi un tās iedzīvotājiem šobrīd atrodami
pāri par 30 videomateriāli.
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts
kinofotofonodokumentu arhīvs ir viens no
lielākajiem Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem, kurā uzkrāts unikāls
un visaptverošs mūsu valsts dzīves dokumentējums kinodokumentos un videodokumentos.
Interneta vietne www.redzidzirdilatviju.lv sniedz iespēju attālināti meklēt un iepazīties ar informāciju par Arhīvā uzkrātajiem kinožurnāliem, kinohronikām un da-

2.

žādiem dokumentālajiem filmējumiem par
Latviju, kā arī par spēlfilmām, dokumentālajām un animācijas filmām, reklāmfilmām
u.c., kuras radījuši gan audiovizuālās jomas profesionāļi, gan amatieri, sākot no
1910.gada līdz mūsdienām.
Šajā vietnē jebkuram iespējams noskatīties Arhīvā uzkrāto kinohroniku un dokumentālo filmējumu video, kuriem nav noteikti pieejamības ierobežojumi. Par iespēju noskatīties pārējos video, jāsazinās ar
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu. Informācija vietnē tiek papildināta
un pilnveidota, lai pilnībā publicētu visus
datus par Arhīvā uzkrātajiem video materiāliem.
Par iespēju noskatīties mūsu krājumā iegādātos filmējumus lūdzam interesēties
Valkas bibliotēkā vai zvanot pa tālr.
64723672. z

Filmu diena 2.decembrī

decembrī plkst. 12.00 un
15.00 Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā, Raiņa ielā 28A, Ausekļa
ielā 5, DOKUMENTĀLAIS STĀSTS
«BRĪVĪBAS VĒSTNEŠI» (35 min.).

2016.gada 5.august��������������
ā aizsākās vērienīgs mākslas un kultūras projekts.
Tas apvienoja labākos Latvijas skeitbordistus un talantīgākos jaunos
Latvijas reģionu māksliniekus, lai
kopā radītu unikālu dāvanu Latvijai
simtgades jubilejā.
Četros pasākumos, kas notika
katrā Latvijas novadā – Vidzemē,
Latgal����������������������������
ē���������������������������
, Zemgal�������������������
ē �����������������
un Kurzem��������
ē – vietējie iedzīvotāji tika iepazīstināti ar
skeitborda kultūras pamatvērtībām
un iesaistīti dažādās radošās aktivitātēs. Viss notiekošais iemūžināts
videofilm��������������������������
ā «Brīvī������������������
bas v�������������
ēstneši», kuras mērķis ir radīt cilvēkos brīvības,
patriotisma un ģimeniskuma
�����������������
izjūtas.
Video autors – Konstantīns Makarovs. Projektu īsteno Rīgas Skeitborda skola ar KKF mērķprogrammas
«Latvijai 100» atbalstu.
Plkst. 13.00 ANIMĀCIJAS FILMU SEANSS BĒRNIEM (43 min.)
«Kaķis maisā» (režisors Nils
Skapāns, 2013., 10 min.)
Dzīve ir skaista, ja tu esi kaķis, ar
kuru mājās kāds spēlējas, bet tā vairs
nav tik skaista, ja esi kaķis, kas ieslodzīts maisā viens pats nezin kur. Tomēr Nila Skapāna filmām beigas nekad nav bēdīgas.
«Kora turneja» (režisors Edmunds Jansons, 2012., 5 min.)
Pasaulslavens zēnu koris koncertturnejā ir kā paklausīgs mūzikas
instruments diriģenta rokās, bet atliek diriģentam iesprūst liftā, un tie
atkal ir tikai jautri, bez uzraudzības
atstāti bērneļi.
«Eži un lielpilsēta» (režisors

Ēvalds Lācis, 2012., 10 min.)
Zvēri atmostas no ziemas miega
un atklāj, ka viņu apdzīvotajā meža
vietā uzcelta lielpilsēta. Ežiem ir padomā plāns, kā atgūt mežu, un šis
plāns 2013.gada sākumā izpelnījās
divas balvas Berlīnes Starptautiskajā
kinofestivālā.
«Starptautiskā Tēva diena» (režisors Edmunds Jansons, 2012., 5
min.)
Dažiem cilvēkiem Tēva diena ir
svētki, bet kādam mazam putnēnam
tā ir pavisam parasta darba diena.
«Kā Lupatiņi uzminēja» (režisors
Edmunds Jansons, 2012., 2 min.)
Stāsts par četriem auduma bērniem – Zeķīti, Cimdiņu, Spilventiņu
un Lakatiņu. Zeķīte atrod kaut ko
sarkanu un apaļu. Kas tas varētu
būt? Varbūt šņukurs?
«Kā Lupatiņi šūpojās» (režisors
Edmunds Jansons, 2012., 2 min.).
Auduma bērnus – Zeķīti, Cimdiņu, Spilventiņu un Lakatiņu – pieskata gādīgais Kaķis. Zeķīte grib
pašūpoties ar Spilventiņu, bet viņš
izrādās pārāk smags, savukārt Spilventiņš domā, ka Zeķīte ir par vieglu.
«Blēņu stāsti par vilkiem» (režisore Inga Prauliņa, 2012., 7 min.).
Mazā Ani ir vienīgais bērns pavisam parastā ģimenē. Tāpat kā visiem
bērniem, viņai patīk uzdot vecākiem
negaidītus jautājumus. Blēņu stāsts
par vilkiem izskaidro, kāpēc vilki
gaudo uz mēnesi un mākoņiem ir
tik dīvainas formas.
«Korida» (režisors Jānis Cimermanis, 2012., 7 min.).
Slavenā glābējkomanda «Avārijas
brigāde» Latvijas mērogā visu jau
padarījusi un sāk uzklausīt palīdzības lūgumus no citām Eiropas Savienības valstīm. Pirmais zvans – no
izmisuša toreadora Spānijā.. z
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zglītībā

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
nosvinēta Latvijas 99.dzimšanas diena

Teksts: Inese Kāposte un Sintija
Podniece, direktores vietnieces
ārpusklases darbā

«....Stipra zeme. Vēsture. Saknes. Cilvēks. Jā, cilvēks. Kas darīja
mūsu zemi stipru agrāk? Cilvēks.
Kas var darīt mūsu zemi stipru
šodien? Cilvēks. Bet kāds cilvēks?
Vai tas sliņķis, kas kaimiņu dzīvoklī visu dienu gulšņā, skaļi skatoties televizoru, un pajautājot, ko
viņš domā par jaunumiem Latvijā
un pasaulē, viņš atbild, ka viņam
ir vienalga? Nē. Tikai informēts
un zinošs cilvēks neļaus ar sevi
manipulēt, būs aktīvs un darīs
savu zemi stipru….», tā raksta
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
12.b klases skolnieks Mārtiņš Ķaukulis. Un patiešām, kurš gan cits,
ja ne mēs paši interesēsimies par
nozīmīgām lietām un notikumiem
mums apkārt. Šogad skolā valsts
svētku mēnesis tika aizvadīts ar
devīzi «Ar mīlestību savai pilsētai
Valkai.» Skolēni, skolotāji, darbinieki visu mēnesi tika aicināti nēsāt piespraustu sarkanbaltsarkano
karoga krāsas lentīti, tādējādi rosinot arī novada iedzīvotājus būt
aktīviem un svinēt valsts svētkus.
Sagaidot svētkus VJCĢ pagalmus ar sveces liesmiņu izgaismoja 5.klases, 7.klases un Skolēnu
pašpārvalde. 3. – 4.klašu skolēni
gatavoja apsveikumus Sociālam
aprūpes namam Valkā un pansionāta «Madliena» senioriem Ogres
novadā. 4.klases piedalījās konkursā «Ko tu zini par Latviju?», 5.
– 6.klases pārbaudīja spēkus erudīcijas konkursā «Valka – pilsēta,
kur sākas Latvija» un piedalījās
radošo darbu konkursā «Ar mīlestību savai pilsētai Valkai». 7. –12.
klašu skolēni šogad latviešu valodas stundās rakstīja literārus darbus «Stipra zeme, stipra tauta». Ar
citātiem no skolēnu darbiem var
iepazīties skolas mājas lapā www.
vjcgimnazija.lv. Ģimnāzijas padome skolēnus aicināja iesaistīties
akcijā «Pašbilde Valkas nozīmīgākajās vietās», bet skolas gaiteņos
tika izvietota fotoizstāde «Ar mīlestību savai pilsētai Valkai», paldies par fotogrāfijām Aivaram Viļumsonam, Dacei Pūcei, Klaudijai
Katei Stočkai, Zandai Esmeraldai
Markovai, Kristapam Puriņam,
Agnim Adienim, Denijam Stahov-

skim, Madarai Ozoliņai un Aidas
Darulim.
Jau vairākus gadus mūsu skolas
skolēni piedalās konkursā «Mana
kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā». Lepojamies,
ka mūsu 12.klases skolniece Kate
Čākure ir uzrakstījusi vienu no labākajām runām Latvijā, tāpēc viņa
kopā ar savu ģimeni 14.novembrī
tika uzaicināta uz pieņemšanu
Latvijas prezidenta pilī, savukārt
viņas klases audzinātāja un ilggadēja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Ingrīda Hedemarka uz prezidenta pili
devās 18.novembrī, kur Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts
labā Ingrīdai Hedemarkai piešķīra Atzinības krusta V šķiru un
iecēla par ordeņa kavalieri. Prieks
un lepnums ne tikai skolai, bet visam mūsu novadam.
Svinēt valsts svētkus kopā ar 1.
– 12.klašu skolēniem, pakavēties
atmiņās un dalīties iespaidos par
to, ko viņiem nozīmē mūsu pilsēta
Valka, uz klases stundām tika aicināti: Ineta Koopa, Kristīne Valtiņa,
Monta Elizabete Sīmane, Vilis Daņilovs, Ingrīda Vilne, Evija Smane,
Indra Daruliene, Tamāra Elziņa,
Karīna Božeņecka, Inga Zauska,
Sabīne Kazaka, Una Grāve, Elvis Šukteris, Dina Smeltere, Ilze
Stīpniece, Agris Krastiņš, Imants
Šteins, Ance Andrējeva Empele,
Ilze Zalužinska, Ilze Grandava,
Kristaps Zeids, Inga Aleksējeva,
Jānis Biezais, Unda Ozoliņa, Ilze
Eglāja, Vents Armands Krauklis.
Paldies viesiem par atsaucību!
Mūsu skolas tradīcija valsts
svētkos ir ikgadējās goda zīmes
«Sudraba poga» pasniegšana. To
saņem skolēns ar augstākajiem
centralizēto eksāmenu rezultātiem
iepriekšējā mācību gadā. Divpadsmito «Sudraba pogu» saņēma Jurģis Mežulis.
Esam gandarīti, ka mūsu pilsētā
ir cilvēki, kuriem rūp skola. Īpašs
prieks par cilvēkiem, ar kuriem
ir izveidojusies veiksmīga sadarbība vairāku gadu garumā. Cilvēks, kurš skolai nekad neatsaka
un vienmēr atbalsta, ir uzņēmējs
Imants Šteins. Šogad ar viņa atbalstu skolēniem tika sarūpēti atsta-

Foto: D.Pūce

Foto: A.Markoviča

rotāji un 3.b klase saņēma jaunus
IGLU klučus, kurus izmanto gan
mācību stundu aktivitātēs, gan atpūtas brīžos. Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija valsts svētku pasākumā
izteica pateicību Imantam Šteinam
par ilggadēju sadarbību, ieguldījumu skolas vides uzlabošanā un
atbalstu skolēniem karjeras izglītības pasākumos.
Ar skolas absolventes Ilzes Stīpnieces iniciatīvu, VJCĢ ir iesaistījusies projektā «Esot dzimtenē....»
un projekta ietvaros valsts svētku
nedēļā Valkā viesojās Īrijas latviešu svētdienas skolas «Jumītis»
skolēni.
Lepojamies arī ar mūsu sko-

las medmāsām Irinu Haugu,
Darju Šmiti un ēdnīcas kolektīvu
«Sprints», kas 18.novembrī valsts
svētku pasākumā Valkas kultūras
namā saņēma Valkas novada domes atzinības rakstus.
«...Nākamreiz, kad dziedāšu
dziesmu par Tēvzemi vai kad nosalušām pēdām došos Lāčplēša
dienas gājienā, aizdomāšos par
to, kāpēc vispār to daru, un par
to, vai visi pārējie cilvēki apzinās,
ka ir daļa no svarīga notikuma,
kas iedzen valsts tradīciju saknes
vēl dziļāk zemē, jo, ja nav stipras
tautas, nav arī stipras zemes….»,
tā raksta 11.a klases skolniece Una
Balode. z

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings

Teksts: Inese Varesa, direktores
vietniece izglītības jomā

D

raudzīgā aicinājuma fonds
septīto gadu veido skolu,
kuras īsteno vidējās izglītības
programmas, reitingu, balstoties
uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Ir noteiktas sešas labākās skolas
katrā no četrām grupām:
– ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas,
– pilsētu vidusskolas,

– lauku vidusskolas,
– specializētās skolas (tehnikumi, arodskolas, mūzikas skolas
u.c.).
Ir izvērtēti katras skolas sasniegumi:
– atsevišķos priekšmetos (latviešu val., svešvalodās, matemātikā, vēsturē, dabas zinībās),
– kopvērtējumā (visos eksāmenos),
– izaugsme.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
tika nominēta piecās kategorijās:

– par izaugsmi (lielāko progresu) kopvērtējumā,
– par labākajiem sasniegumiem
vēstures eksāmenā,
– par izaugsmi (lielāko progresu) vēsturē,
– par izaugsmi (lielāko progresu) angļu valodā,
– par izaugsmi (lielāko progresu) matemātikā.
15.novembrī Cēsīs, Vidzemes
koncertzālē, Draudzīgā aicinājuma fonds organizēja svinīgu pasākumu, kurā 51 skolas pārstāvji sa-

ņēma balvas par sasniegumiem
valsts pārbaudījumos 2016./2017.
mācību gadā. Mūsu skolai tika pasniegta balva «Lielā Pūce», diplomi un grāmata, kurā ir informācija par visām nominācijām.
Paldies 2016./2017.m.g. absolventiem par uzrādītajiem labajiem
rezultātiem eksāmenos un skolotājiem par ieguldīto darbu no pirmās līdz divpadsmitajai klasei
gan ikdienā, gan gatavojot eksāmeniem! z
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Grupas «Menuets» koncerts Valkā

A

icinām kopā no visas sirds iz- skaņotām ģitārām savas uzstāšanās
dziedātie, grupas «Menuets» sākām un beidzām ar «Alvas zalkoncertā Valkas pilsētas kultūras dātiņiem».
namā 20.decembrī plkst. 19.00 !
«Menuets» – tā ir sirdsapziņa, kura
dzīvojusi divos gadsimtos un turpinās
Par viņu iedvesmas avotu var uzska- dzīvot latviešu tautā vēl un vēl. «Menutīt «Bītlus», par paroli – Imantu Kalni- ets» ne tikai atsauc nostaļģiskas atmiņas
ņu. Viņa sacerētā «Dziesma, ar ko tu par aizgājušajiem laikiem, bet arī apsāksies» uz mūžīgiem laikiem kļuvusi liecina to, ka dzīvojam šeit un tagad.
par «MENUETA» neoficiālo himnu, ko Grupa guvusi panākumus gan Latvijā,
ierasts klausīties un kopā dziedāt, kājās gan aiz valsts robežām, koncertējot
stāvot.
Somijā, Portugālē, Vācijā un citviet.
Toreiz, kad lasījām starp rindām un Muzicēšanas laikā iegūta tūkstošiem
par brīvu elpošanu varējām tikai sap- grupas mūzikas cienītāju uzticība,
ņot, viņi simbolizēja PATVĒRUMU. kuriem «Menueta» dziesmas saistās ar
Kalniņa dziesmu latviskums, mūziķu atmiņām no jaunības dienām.
nesmiņķētais šarms un mīļais priekšKoncertprogrammā skanēs visu lainesums «Menuetu» vērta PIELŪGSMES ku skaistākās un populārākās «Menueobjektā, un teju katra uzstāšanās pār- ta» dziesmas – «Viņi dejoja vienu
vērtās par bīstamu manifestāciju. Viņi vasaru», «Alvas zaldātiņi», «Dzeguzes
ir mūsu kultūras FENOMENS, un nu balss» un citas. Tāpat koncertā skanēs
gan lieli, gan mazi tiek laipni lūgti par grupas agrīnās dziesmas, kuru autori ir
to vēlreiz pārliecināties! Cits ļausies Adrians Kukuvass, Juris Sējāns un Jujaunības nostalģijai, cits – šodienas rea- ris Kulakovs.
litātei, bet vēl citu gaida «Menueta» atGrupā «Menuets» šobrīd muzicē
klāšanas brīnums.
Inese Pabērza, Adrians Kukuvass, Bai«Spožums tā kā zivij zelta zvīņas, ba Jagere, Juris Kulakovs, Juris Sējāns,
Slava tā kā zvaigzne – krīt un dziest...» Leons Sējāns, Raimonds Bartaševics un
Līdz smeldzei pazīstama melodija un Ikars Ruņģis.
līdz mielēm pazīstams teksts... Sevišķi
Biļetes – Valkas pilsētas kultūras natiem, kuriem šobrīd četrdesmit un pāri. mā, Biļešu paradīzes kasēs, www.bileTā būs atgriešanās mūsu jaunībā, kad suparadize.lv. Pirmo 150 biļešu cena 7
mēs kā puķu zēni un meitenes mājas eiro, vēlāk – 10 eiro.
ballītēs un māju pagalmos uz noUz tikšanos koncertā Valkā! z

11

SVEICAM JUBILĀRUS!
Valkas pilsēta

Lucija Kauliņa 01.12., Lelde Šteina 03.12., Sarmīte Līce 03.12., Anita
Klaipa 04.12., Ņina Obuhova 04.12., Vjačeslavs Ņikišins 05.12., Kai
Balode 05.12., Renāte Pundure 05.12., Vineta Ābola 05.12., Igors
Boldaks 07.12., Gaļina Pētersone 07.12., Juris Tauriņš 07.12., Ingrīda Pāvuliņa 07.12., Vija Rācene 08.12., Svetlana Braže 09.12., Andris Ancsons 09.12., Imants Pielis 10.12., Laimdota Vērse 10.12., Velta
Norlinde 11.12., Nikolajs Stepanovs 12.12., Ruta Žubule 13.12., Anna
Andersone 13.12., Vija Dugnese 14.12., Inese Moseičuka 15.12., Gunta Ozola 18.12., Silva Treimane 18.12., Marta Līduma 18.12., Jurijs
Volkovs 21.12., Mihails Baņņikovs 24.12., Ainārs Karols 25.12., Guntis Luters 26.12., Gaļina Švabe 27.12., Inese Vehi 28.12., Aina Ristaine 28.12., Jānis Mežeckis 29.12., Iraida Ārgale 30.12., Ilona Zandersone 30.12., Līga Sila 30.12., Inta Miķelsone 31.12.

Ērģemes pagasts

Dzidra Vīlistere 03.12., Solvita Bringule 05.12., Ivars Blumbergs
05.12., Aleftīna Reinika 11.12., Skaidrīte Mežecka 19.12., Genadijs
Jegorovs 23.12.

Kārķu pagasts

Vēsma Valujeva 02.12; Rota Riekstiņa 04.12.

Valkas pagasts

Vilnis Miezis 06.12., Dmitrijs Tkačs 09.12., Valentina Marmazova
13.12., Aivars Pētersons 18.12., Māra Paškēvica 18.12., Gintis Teteris
23.12.,Ilze Saharova 24.12.,Vasilijs Pilāts 27.12.

Vijciema pagasts

Lolita Paleja 10.12., Felikss Bošs 13.12., Anda Emulova 20.12., Ieva
Pundure 27.12., Aina Podkalne 30.12.

Zvārtavas pagasts

Marija Ronimois 07.12., Dzintra Karlsone 18.12., Sandra Zālīte
25.12.

Valkas novada dome

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Aizvadīti
mūžībā

Valkas novada
Dzimtsarakstunodaļā
no 16.10.2017. līdz 15.11.2017.
reģistrēti 9 mirušie: Sergejs
Avilovs (1956.), Lilija Āboliņa
(1926.), Andrejs Baķis (1939.),
Vija Barviķe (1943.), Oļegs Beļakovs (1937.), Smuidrīte Cimziete (1940.), Guntars Namavīrs (1970.), Ruta Pole (1940.),
Aina Šauja (1938.)

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem –

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.10.2017. līdz
15.11.2017. reģistrēti
5 dzimušie:
1 meitenīte – Dīna
Elizabete un 4 zēni
– Krists, Rūdolfs,
Ričards un Gabriels
Daniels.

S
veicam ģimenes
ar dzīvē nozīmīgo
notikumu!

Valkas novada dome

Valkas novada dome

Izbraukuma speciālisti decembrī

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

I

zbraukuma vizītēs uz Vidzemes slimnīcas poliklīniku Valkā decembrī
dosies: trešdien, 20.decembrī – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārste Inese Gaiķe, piektdien, 22.decembrī. un piektdien, 29.decembrī. – ķirurgs Andrejs Blumbergs. Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā,
tālr. 64722307. z

Medicīniskā komisija decembrī

V

idzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā decembrī nestrādās medicīniskā komisija.
Nākamā medicīniskā komisija Valkā būs pieejama nākamgad, janvārī.
Precīzs datums tiks paziņots atsevišķi.
Vairāk informācijas – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4030 eks.

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

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Pūce. tālr. 26444002
e-pasts: dace.puce@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Iespiests tipogrāfijā

«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643
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Valkas novadā

– Tautas lietišķās mākslas izstāde
«Tad var iemīt ar».
• Līdz 15.decembrim 1.stāva foajē
2.starptautiskās mākslas biennāles
«Dzīve» ietvaros – gleznotāja Ulda
Čamaņa personālizstāde «Otrais
tukšuma savādnieks».

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 2.decembrī plkst. 11.00 lielajā
zālē Starptautiskā zinātniskā konference «Latviešu Pagaidu Nacionālā
padome – 100». Ieeja ar ielūgumiem.
• 2.decembrī plkst. 18.00 lielajā
zālē Valsts Akadēmiskā kora «Latvija» koncerts «Šai zemē man visa pasaule». Diriģents – Māris Sirmais.
Ieeja ar ielūgumiem.
• 2.decembrī plkst. 18.00 Lugažu
laukumā interaktīvs gaismas objekts «Diriģents». Bezmaksas.
• 2.decembrī plkst. 20.00 Raiņa
ielā 9 A (pie Rīgas - Raiņa ielas krustojuma) tēlnieces Artas Dumpes
monumenta «Veltījums latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei» atklāšana. Svētku uguņošana. Bezmaksas.
• 2.decembrī plkst. 20.30 uz Valkas - Lugažu Ev. lut. baznīcas fasādes Gaismas objekts – bērnu radošo
darbu animēts stāsts par Latviju.
• 10.decembrī plkst. 16.00 Lugažu
laukumā Pilsētas Galvenās egles iedegšanas pasākums. Bezmaksas.
• 16.decembrī plkst. 18.00 lielajā
zālē Ziemassvētku koncerts novada
senioriem. Piedalās Ieva Akuratere,
Matīss Akuraters un Leons Sējāns.
Ieeja senioriem, uzrādot pensionāra
apliecību – brīva, citiem – 5 €. Biļetes
– www.bilesuparadize.lv, Valkas
pilsētas kultūras namā un Biļešu
paradīzes kasēs.
• 20.decembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē – grupas «Menuets» koncerts.
Biļetes – www.bilesuparadize.lv,
Valkas pilsētas kultūras namā un
Biļešu paradīzes kasēs. Biļešu cena
– 10 €.
• 22.decembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Izraēlas cirka izrāde «Jaungada
piedzīvojumi Klaunu salā». Biļetes www.bilesuparadize.lv, Valkas pilsētas kultūras namā un Biļešu paradīzes kasēs. Biļešu cenas: no 6 līdz
12 €, bērniem no 3 līdz 5 gadiem klēpī – 1,50 €.
• 27.decembrī plkst. 18.00 lielajā
zālē Ziemassvētku pasākums bērniem. Ieeja – brīva.
• 31.decembrī no plkst. 23.00 līdz
2.00 2018.gada 1.janvārī Lugažu
laukumā Jaunā gada sagaidīšana.

Izstādes Valkas pilsētas
kultūras namā

• Līdz 11.decembrim 2.stāva foajē
un mazajā zālē 2.starptautiskās
mākslas biennāles «Dzīve» ietvaros

novadpētniecības
Valkasmuzejā

• No 25.novembra līdz 6.janvārim
2.starptautiskās mākslas biennāles
«Dzīve» ietvaros – Andra Vēža (Latvija) un Kristinas Ancutaites (Lietuva) darbu izstāde «Pāreja».

Muzeja darba laiks:

pirmdienās – piektdienās plkst.
10.00 – 17.00; sestdienās plkst. 10.00
– 16.00.
Ieejas maksa izstādē: 0,75 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,30
€, Valkas novada skolēniem ieeja
bez maksas.

– Lugažu ev. lut.
Valkas
baznīcā:

• 2.decembrī plkst. 20.30 Gaismas
objekts – bērnu radošo darbu animēts stāsts par Latviju.
• 3.decembrī plkst. 12.00 Adventa
pirmās svētdienas dievkalpojums
ar J.Cimzes Valkas mūzikas skolas
audzēkņu piedalīšanos.
• 10.decembrī plkst. 12.00 Adventa otrās svētdienas dievkalpojums.
plkst. 13.00 Salacgrīvas vokālais
ansamblis «Dziedātprieks» ar programmu «Pasaulē manā». Ieeja par
ziedojumiem.
• 15.decembrī plkst. 17.30 Valkas
Rotary klubs aicina uz koncertprogrammu «BALTS», Mazsalacas Vokālās grupas «ĒRA» izpildījumā.
• 17.decembrī plkst. 12.00 Adventa
trešās svētdienas dievkalpojums ar
J.Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņu piedalīšanos.
• 24.decembrī plkst. 17.00 Kārlis
Kazāks aicina uz Ziemsvētku koncertu.
plkst. 18.00 Kristus piedzimšanas
svētvakars.
• 25.decembrī plkst. 12.00 Kristus
piedzimšanas svētki.
• 31.decembrī plkst. 12.00 Vecgada
dievkalpojums.

ValCenkastrānolavjaādbiba liotēkā

Novadpētniecības stendā:

• No 1.decembra līdz 31.janvārim
izstāde «Viena novada valodas bagātās tīnes: Ērģemes izloksnes vārdnīca» – veltījums Valkas novadnieču, valodnieču Elgas Kagaines un
Silvijas Raģes nozīmīgajam darbam.

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

• Līdz 30.novembrim turpinās izstāde «Latviešu Pagaidu Nacionālā
padome».
• Līdz 29.decembrim izstāde «No
dzintara līdz eiro»: Latvijas teritorijā izmantotie maksāšanas līdzekļi.
Alvila Dūdiņa privātā kolekcija.
• No 4. līdz 30.decembrim izstāde
«Klusuma laiks»: literatūra gariem
ziemas vakariem.

PASĀKUMI

• No 4. līdz 29.decembrim «IZAICINĀJUMS 2018 Valkas bibliotēkā» Lasi oriģinālvalodā!» – Nāc un
izvēlies grāmatu svešvalodā: 35 grā-

matas 12 valodās» (Lasīšanas termiņš 1 gads).
• No 18. līdz 21.decembrim Jauno
grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana 22.decembrī.)

Bērnu literatūras nodaļā:

• 16.decembrī plkst. 11.00 – 12.00
pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».

Ērģemes pagastā

Turnas tautas namā:

• 8.decembrī plkst. 15.15 pie Ērģemes slidotavas Ziemassvētku egles
iedegšana kopā ar Vinniju Pūku un
viņa draugiem.
• 10.decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku ieskaņu pasākums «Tiem,
kam pāri 50» kopā ar Valdi Rogaini,
Ērģemes pagasta pašdarbniekiem
un draugiem no Smiltenes.
• 16.decembrī plkst. 19.00 Svētku
vakars «Ziemassvētkus gaidot un
gadu miju ieskandinot» ar Balvas
«Gada cilvēks kultūrā, sportā un sadzīvē 2017» pasniegšanu un Ērģemes pagasta dramatiskā kolektīva
15 gadu jubilejas izrādi «Kā vecais
Zemīts pašu nelabo redzēja» un tas
viss kopā savīsies ar dramatiskā kolektīva dzīvi 15 gados un protams,
neizpaliekoša ballīte kopā Lauri Neilandu no Gulbenes. Ieejas maksa
uz ballīti 2,00 €.
• 26.decembrī plkst. 9.00 Z/S Dambīši Vecgada balvas izcīņa zolītē.
• 30.decembrī plkst. 18.00 Ērģemes
pagasta galda spēļu čempionāta 3.
kārta.

K

ārķu pagastā

• 1.decembrī plkst. 14.30 iededzam
Ziemassvētku eglītes Kārķu centrā.
• 9.decembrī no plkst. 8.49 līdz
pulksten 13.00 Ziemassvētku tirdziņš «Dabas bode» ceļa «Ziemeļu
stīga» 99.kilometrā, skolas bijušās
ēdnīcas telpās..
• 16.decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem un senioriem «Pie
Sniegbaltītes» tautas namā.
• 22.decembrī plkst. 18.00 Kārķu
pamatskolas Ziemassvētku pasākums «Brīnumu gaidot» tautas
namā.
• 23.decembrī plkst. 20.00 pašdarbības kolektīvu pasākums «Ziemassvētku jampadracis» tautas namā.
• 25.decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts Kārķu baznīcā.
• 1.janvārī plkst. 00.30 Jaungada
balle tautas namā.
• Tautas nama kamīnzālē no
6.decembra biedrības «Valmieras
atspulgs» dalībnieka Jāņa Sprudzāna fotoizstāde «Latvijas ainavas».

Izstādes Kārķu bibliotēkā

• No 1. līdz 12.decembrim «Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei,
LR prezidentei Vairai Vīķei - Freibergai – 80.»
• No 11. līdz 22.decembrim «Rakstniecei Zentai Mauriņai – 120».
• No 18. līdz 27.decembrim «Ziemassvētkus gaidot».
• No 18.decembra līdz 5.janvārim
«Jaungads - katrā vietā citādi».
Kārķu ev. lut. baznīcā
• 2.decembrī plkst. 14.30 Ģimenes
dievkalpojums, bērniem – radošās
darbnīcas.

• 10.decembrī plkst. 14.30 Otrās
Adventes dievkalpojums.
• 17.decembrī plkst. 14.30 Trešās
Adventes dievkalpojums un koncerts.
• 24.decembrī plkst. 17.00 un 19.00
Svētvakara dievkalpojumi.
• 25.decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts.
Ērģemes ev. lut. draudzes namā
• 2.decembrī un 17.decembrī plkst.
12.00 – Adventes dievkalpojumi.
• 24.decembrī plkst. 15.00 Svētvakara dievkalpojums.

Valkas pagastā

Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 9.decembrī plkst. 19.00 pašdarbnieku un viesu Ziemassvētku koncerts. Ieejas maksa 1,00 €.
plkst. 21.00 balle ar DJ Ričardu. Ieejas maksa 1,50 €.
• 26.decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku pasākums Valkas pagasta
bērniem.

Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkā

• No 4. līdz 29.decembrim tematiskā izstāde par Ziemassvētku rotājumiem, dāvanu saiņošanu, galda klāšanu un ēdienu gatavošanu «Ziemassvētkus gaidot...».

Vijciema pagastā

• 2.decembrī plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā Birzuļu tautas nama
amatierteātra izrāde R.Misūna «Padomi pirmajam randiņam».
• 7.decembrī plkst. 20.00 Vijciema
tautas namā Palsmanes kultūras
nama amatierteātra «Randiņš» izrāde «Līdz varavīksnei tikt» pēc
U.Huba darba motīviem.
• 9.decembrī plkst. 20.00 Vijciema
tautas namā Gada balva kultūrā un
sportā Vijciems 2017.
• No 11. līdz 27.decembrim Vijciema tautas namā Valkas Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde
«Mana Latvija».
• 14.decembrī plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā Skaistuma skolas 3. nodarbība. Make – up. Izcel savu skaistumu.
• 16.decembrī plkst. 11.00 Vijciema
tautas namā Ziemassvētku pasākums mazajiem «Kukainīša Ziemassvētki».
• 21.decembrī plkst. 17.00 Vijciema
tautas namā Ziemassvētku pasākums skolēniem.

Zvārtavas pagastā

• 9.decembrī plkst. 10.00 Ozolu
skolā Zolīte 3. kārta.
• 22.decembrī plkst. 20.00 Mierkalna tautas namā Zvārtavas pagasta amatierkolektīvu Ziemassvētku
koncerts.
• 26.decembrī plkst. 11.00 Mierkalna tautas namā Ziemassvētku
vecīša sagaidīšanas pasākums.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

