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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Aicina piedalīties akcijā 
«Zemes stunda – 2017»

Teksts: Kristīne Skrīvele, projekta «Zemes stunda – 2017» vadītāja

Arī šopavasar – 13.maijā Valkas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļa par 

godu Starptautiskajai ģimenes dienai or-
ganizē nu jau tradicionālo BEZMAKSAS 
SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU DIE-
NU. Jaunajiem pāriem nebūs jāmaksā par 
svinīgo ceremoniju, bet tikai valsts node-
va – EUR 14,00, un šī bezmaksas laulību 
diena īpašā datuma dēļ šogad paredzēta 
patiesi drosmīgajiem vai jau nopietnu 
pārbaudes laiku izgājušajiem, kā arī vi-
siem tiem, kam skaitlis 13 ir veiksmes 

skaitlis! Gaidām pārus, kuri nevēlas vai 
nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar dau-
dziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib 
pavadīt tikai ar saviem vedējiem un vis-
tuvākajiem cilvēkiem. Ceram sagaidīt gan 
jaunas ģimenītes ar esošiem vai gaidā-
miem mazuļiem, gan arī pārus, kuri kopā 
nodzīvojuši daudzus gadus un kuriem jā-
sakārto tikai attiecību juridiskā daļa. PIE-
TEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCI-
JAI – LĪDZ 12.APRĪLIM! z

Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Laulības skaistajā 
pavasara ziedēšanas laikā

7.februārī SIA «Valkas Namsaim-
nieks» no AS «Attīstības finanšu in-

stitūcija ALTUM» saņēma atzinumus par 
energoefektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumu tehniskās dokumentācijas saska-
ņošanu divām daudzstāvu dzīvojamām 
mājām jeb siltināšanas apstiprinājums 
Valkā, Merķeļa ielā 13 un Merķeļa ielā 13a. 
Valka ir viena no pirmajām pašvaldībām 
Latvijā, kas saņem šādu atzinumu.

«Šī ir priecīga vēsts un novērtējums 
tam, ko veic gan SIA «Valkas Namsaim-
nieks», gan iedzīvotāji, gan Valkas nova-
da dome. Jo māju siltināšana faktiski ir 
galvenais veids, kā samazināt iedzīvotāju 
maksu par siltumenerģiju. Esam sagata-
vojuši vairākus projektus un ceram, ka 

nākamajā apkures sezonā šo māju iedzī-
votājiem būs jāmaksā mazāk. Tas ir labs 
piemērs citu māju iedzīvotājiem būt aktī-
vākiem un censties, lai viņu maksājumi 
par siltumu tiktu samazināti.

Paralēli, es, kā RACA vadītājs, cenšos 
panākt, lai «ALTUM» un Finanšu minis-
trija mainītu nosacījumus tā, lai varētu 
siltināt tās mājas, kurās finanšu disciplī-
na nav tik augsta, bet kuras ir vissliktā-
kajā stāvoklī,» savu viedokli pauž Valkas 
novada domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis.

Drīzumā tiks izsludināts atklāts iepir-
kums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
renovācijas darbu īstenošanu.

Daudzstāvu dzīvojamajai mājai Merķe-
la ielā 13 ir 36 dzīvokļi, bet Merķela ielā 
13a ēkā atrodas 66 dzīvokļi. z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada 
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Saņemts divu daudzstāvu dzīvojamo 
māju siltināšanas apstiprinājums

25.martā arī Valkā tiks pieminēta diena, kas 
Latvijas vēsturē iezīmēta sēru krāsā – Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas diena. 

Plkst. 14.00 Lugažu stacijā notiks komunistiskā 
genocīda atcerei veltīts piemiņas brīdis. 

Autobuss uz Lugažu staciju no Valkas pilsētas 
kultūras nama plkst. 13.50. z

25.martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 jau vienpadsmito 
reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, ne-

lietojot apgaismes objektus stundas garumā, aicina domāt 
par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi 
uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzīvotāji 
un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt, 
simboliski izslēdzot apgaismes objektus.

Aicinām atbalstīt Zemes stundu 25.martā plkst. 20.30, 
izslēdzot gan novada pašvaldības ārējo apgaismojumu, 
gan aicinot novada pašvaldības darbiniekus, kā arī visus 
Latvijas iedzīvotājus, būt atbildīgiem pret vidi ikdienā.

Konkurss «Klimata vēstnieks»
Gaidot Zemes stundu 2017, Pasaules Dabas Fonds kopā ar 

Tetra Pak meklē Latvijas klimata vēstnieku – cilvēku, kuram 
rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kurš uz to rosina arī 
citus. Varbūt viņš/viņa dzīvo tieši Jūsu novadā? Pieteikšanās 
līdz 6.martam.

Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība, 
kas ik gadu norisinās 172 valstīs un teritorijās. Šī gada 25.martā 
Zemes stunda pasaulē un Latvijā notiks jau 11 reizi. Pagājušais 
gads Latvijā pulcēja rekordlielu Zemes stundas dalībnieku skai-
tu (66 pašvaldības; vairāk nekā 30 individuāli rīkoti pasākumi 
visā Latvijā), tāpat Zemes stunda tika bagātīgi atspoguļota na-
cionālajos un reģionālajos medijos (tiešraides, viesošanās studi-
jās, reportāžas) un ar katru gadu gūst aizvien lielāku sabiedrī-
bas interesi un atbalstu.

Papildus informācija: tel.: 67505640, mob.: 26301553, e-pasts: 
kskrivele@pdf.lv z
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28. un 29. aprīlī Val-
kā norisināsies 

Valkas novada Bērnu un 
jauniešu centra «Mice»  
un Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijas sadarbībā ar 
Valkas novada domi un 
Latvijas Kultūras akadē-
miju rīkotais Bērnu un 
jauniešu teātra festivāls 
«Teātra bumerangs». 

Festivāla mērķis ir rosi-
nāt bērnus un jauniešus teātra kā mākslas veida izzi-
ņas procesā. Teātra festivāla uzdevums ir veicināt bēr-
nu un jauniešu teātru attīstību Latvijas pierobežā.

Organizators rekomendē izvēlēties māksliniecisko 
materiālu, kas vērsts uz sociālās un kultūras pieredzes 
ieguvi, apmaiņu, emocionālā intelekta attīstību, vērtī-
bu sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu, kā arī 
kultūrtelpas izpratni. 

Bērnu un jauniešu teātra festivāla «Teātra bume-
rangs» tēma ir «LAIKMETS UN VĒRTĪBAS JAUNIEŠU 
ACĪM». Par izvēlētā repertuāra autortiesību un autor-
atlīdzības ievērošanu atbild kolektīva vadītājs.

28.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 12.00 notiks festivāla da-
lībnieku ierašanās un reģistrēšanās Valkas pilsētas 
kultūras namā.

Pa dienu vidu kultūras namā notiks Latvijas Kultū-
ras akadēmijas mācībspēku meistarklases, kurās varēs 
piedalīties atbraukušo kolektīvu dalībnieki, pedagogi, 
interesenti. Divu meistarklašu vadītāji ir zināmi: būs 
LKA docente Rita Lūriņa (skatuves kustība) un  prof. 
J.Siliņš (teātra vēsture).

Plkst. 18.00 notiks Bērnu un jauniešu teātra festivāla 
«Teātra bumerangs» svinīgā atklāšana. Vakara izskaņā 
festivāla dalībniekus priecēs Valkas un novada jaunie-
šu muzikālās apvienības un DJ.

29.aprīlī no plkst. 10.00 Valkas pilsētas kultūras namā 
notiks teātru kolektīvu sagatavoto izrāžu skate.

Žūrija, kurā būs teātra profesionāļi, vērtēs iestudēju-
mus, tiks noteikti labākie aktieriskie sniegumi.

Pieteikuma anketu dalībai festivālā iesniegt līdz 
2017.gada 20.martam, sūtot uz e-pastu: bjc@valka.lv 
Pieteikumam jāpievieno izrādes videomateriāls (līdz 2 
min.) un afiša. 

Festivāla norisi nodrošina Valkas novada dome. Pa-
pildu izdevumu segšanai noteikta dalības maksa no ko-
lektīva: 20 un vairāk dalībnieku – EUR 15,00, t.sk. PVN; 
mazāk kā 20 dalībnieku – EUR 10,00, t. sk. PVN. z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Valkā norisināsies Bērnu un jauniešu 
teātra festivāls «TEĀTRA BUMERANGS»

Trešdien, 1.martā Valkā dar-
bu uzsāks zvērināts notārs 

Iveta Ozoliņa. Darba pieredze: 
12 gadi notāra birojā Rīgā.

Zvērināta notāra eksāmens uz 
zvērināta notāra vakanto amata 
vietu Vidzemes apgabaltiesas 
darbības teritorijā notika aiz-
vadītā gada 6. septembrī un 7. 
septembrī, par ko liecina in-
formācija oficiālajā izdevumā 
«Latvijas Vēstnesis».

Notārs apmeklētājus pieņems 
Valkā, Rīgas ielā 25:
• Pirmdienās no 12.00 – 19.00;
• Otrdienās no 10.00 – 17.00;
• Piektdienās no 10.00 – 16.00.
• Trešdienās no 10.00 – 17.00 un 
ceturtdienās no 12.00 – 19.00 
notārs apmeklētājus pieņems 
Smiltenē, Dārza ielā 11, 2.stāvā.

Kontakti: mob. 29117605, e-
pasts: iveta.ozolina@latvijasno-
tars.lv 

2017.gada 1. un 2.martā no-

risināsies gadskārtējās Notāru 
dienas. Notāru dienas tiek rī-
kotas kopš 2006.gada, kad notāru 
birojos visā Latvijā ikviens ie-
dzīvotājs bez maksas var saņemt 
juridiskās konsultācijas. Katru 
gadu Notāru dienas tiek veltītas 
kādai konkrētai tēmai.

Notāru dienās notārs Iveta 
Ozoliņa pieņems apmeklētājus:

1.martā Valkā, Rīgas ielā 25, 
no 11.00 – 17.00,

2.martā Smiltenē, Dārza ielā 
11, 2.stāvā, no 11.00 – 17.00.

Notārs ir Latvijas Republikas 
amatpersona, kuru amatā ieceļ 
Tieslietu ministrs. Tiešie pienā-
kumi – apliecināt dokumentu 
vai darījumu patiesumu. Notāra 
pienākumos ietilpst taisīt nota-
riālos aktus, apliecinājumus, 
pieņemt glabājumā naudu, vērts-
papīrus un dokumentus, kā arī 
vest mantojuma lietas. z

Valkā darbu uzsāks jauns notārs
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

18.martā no plkst. 
8.00 līdz 16.00 Val-

kas tirgū norisināsies «Ag-
rais pavasara tirdziņš».

Tirgoties aicināti zemnie-
ki, mājražotāji un amatnie-
ki ar pašu saražoto produk-
ciju: gan ar pārtikas, gan ar 
rūpniecības precēm.

Laipni gaidīti visi pirkt 
un pārdot gribētāji!

Pieteikties zvanot +371 
24428513 vai rakstot uz e-
pastu: viktorija.putna@
gmail.com

Agro pavasara tirgu rīko 
SIA «Aldar Latvia» sadar-
bībā ar Valkas novada 
domi. z

Valkā norisināsies 

Teksts: Viktorija Putna, 
Valkas tirgus pārzine

«Agrais 
pavasara 
tirdziņš»

MĒRĶIS: Rosināt bērnus un jauniešus te-
ātra kā mākslas veida izziņas procesā.

UZDEVUMI:
1. Veicināt bērnu un jauniešu teātru attīstību 
Latvijas pierobežā.
2. Motivēt radīt kvalitatīvas un mobilas bēr-
niem un jauniešiem domātas izrādes.
3. Sekmēt pieredzes apmaiņu dažādu bērnu 
un jauniešu teātru kolektīvu starpā.
4.Veicināt bērnu un jauniešu teātru režisoru 
profesionālo pilnveidi.
5. Iepazīstināt teātra mīļotājus ar Ziemeļlatvi-
jas pilsētu Valku/Dienvidigaunijas pilsētu 
Valgu.

ORGANIZATORI
Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs 

«Mice» (Organizators) un Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzija sadarbībā ar Valkas novada domi 
un Latvijas Kultūras akadēmiju.

DALĪBNIEKI UN REPERTUĀRS
Organizators rekomendē izvēlēties māksli-

niecisko materiālu, kas vērsts uz sociālās un 
kultūras pieredzes ieguvi, apmaiņu, emocio-
nālā intelekta attīstību, vērtību sistēmas vei-
došanos un tikumu izkopšanu, kā arī kultūr-
telpas izpratni.

Bērnu un jauniešu teātra festivāla «Teātra 
bumerangs» tēma ir «LAIKMETS UN VĒRTĪ-
BAS JAUNIEŠU ACĪM». Par izvēlētā repertu-
āra autortiesību un autoratlīdzības ievērošanu 
atbild kolektīva vadītājs.

NORISES LAIKS UN VIETA
• 2017.gada 28., 29.aprīlis.
• Valkas pilsētas kultūras nams (Lielā un 
mazā zāle), Valkas novada Bērnu un jauniešu 
centrs «Mice», Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.

VĒRTĒŠANA
Festivālam ir žūrija, tās sastāvā ir jomas 

profesionāļi, kuru skaitā Latvijas Kultūras 
akadēmijas mācībspēki. Pēc žūrijas izvirzītiem 
kritērijiem tiek noteikti veiksmīgākie iestudē-
jumi un labākie aktieriskie sniegumi. 

PIETEIKŠANĀS
Pieteikuma anketu dalībai festivālā iesniegt 

līdz 2017.gada 20.martam, sūtot uz e-pastu: 

bjc@valka.lv Pieteikumam jāpievieno izrādes 
videomateriāls (līdz 2 min.) un afiša.

FINANSĒJUMS
Festivāla norisi nodrošina Valkas novada 

dome.
Papildu izdevumu segšanai noteikta dalī-

bas maksa no kolektīva:
• 20 un vairāk  dalībnieku – EUR 15,00, t.sk. 
PVN;
• mazāk kā 20 dalībnieku – EUR 10,00, t. sk. 
PVN.

Norēķins – dalības maksa – jāveic ar pār-
skaitījumu.

KONTAKTI:
• Kristīne Ganiņa – Valkas novada Bērnu un 
jauniešu centra «Mice» direktore, tālr. 
64723036, 26423172.
• Andriga Lozda – Valkas Jāņa Cimzes ģimnā-
zijas direktores vietniece ārpusstundu darbā, 
tālr. 26416307.
• Oskars Morozovs – Valkas Jāņa Cimzes ģim-
nāzijas teātra studijas «Griesti» režisors, 
tālr.26643921.

REKVIZĪTI NORĒĶINIEM
Ar norādi – Dalības maksa «BĒRNU UN JAU-
NIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLS «Teātra bume-
rangs» VALKĀ».
Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701
Reģ.Nr.90009114839, PVN reģ. LV 90009114839
AS SEB banka UNLALV2X, Konts LV16UN-
LA0050014283134
Saņēmējs: Valkas novada BJC «Mice», Semi-
nāra iela 27, Valka, Valkas novads, LV-4701.
• Izmitināšanas iespējas Valkā- http://visit.
valka.lv/lv/naksno/valka
• Izmitināšanas iespējas Valgā - http://visit.
valka.lv/lv/naksno/valga-3
• Kā arī iespēja nakšņot Valkas BJC «Mice» tel-
pās uz līdzi paņemtiem uzpūšamiem matra-
čiem un guļammaisiem.
• Ēdināšanas iespējas Valkā- http://visit.valka.
lv/lv/izgarso/edinasanas-uznemumi-valka
• Ēdināšanas iespējas Valgā- http://visit.valka.
lv/lv/izgarso/edinasanas-uznemumi-valga z

Valkas novada dome
BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLS «TEĀTRA BUMERANGS»

N O L I K U M S
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Valkas bibliotēka uzsāk pasā-
kumu ciklu «Izzudis, bet ne 

pazudis». Apzināsim Valkā kādreiz 
darbojošos uzņēmumus, kuros strā-
dāja daudzi valcēnieši, kā arī ap-
kārtnes iedzīvotāji. Uzņēmumi «Daiļ-
rade», «Sarkanais rīts», Valkas pie-

notava, arī kinoteātris «Draudzība» 
u.c. šobrīd vairs nepastāv, tomēr  no-
teikti ir saglabājušies cilvēku atmi-
ņās, fotouzņēmumos un citos rakstī-
tos un nerakstītos avotos.

Kāda ir šo uzņēmumu vēsture, 
kāpēc notika to slēgšana un kas no-
tika pēc tam? Uz šiem jautājumiem 
mēģināsim rast kopīgas atbildes, iz-
pētot pieejamos materiālus presē un 
internetā, ieskatoties Valkas novad-

pētniecības muzeja krājumā. Taču 
lielāko pienesumu ceram gūt no bi-
jušajiem  darbiniekiem, kuriem dzī-
vā atmiņā ir ikdienas darbs un svēt-
ku reizes – laiks, kas pavadīts kād-
reizējā darbavietā. 

No 13. marta Valkas bibliotēkas 
novadpētniecības stendā varēsiet ie-
pazīties ar izstādi «Valkā, Vienības 
gatvē 4 – kur kādreiz tapa bērnu rā-
pulīši». 

31.martā plkst. 17.00 aicinām vi-
sus tos, kas kādreiz strādājuši ražo-
šanas apvienības «Sarkanais rīts» 
Valkas cehā. Lūdzam līdzi ņemt fo-
togrāfijas, goda rakstus un citas tā 
laika liecības par uzņēmumā nostrā-
dātajiem gadiem. Lai šis laiks kopī-
giem spēkiem nepazūd vēstures līk-
ločos! Gaidām Jūs! Sīkāka informā-
cija pa tālruni 64723672 vai 
29135645.z

Teksts: Līga Rozīte, Valkas novada 
centrālās bibliotēkas Lasītāju 
apkalpošanas nodaļas vadītāja 

Aicinām kādreizējā uzņēmuma «Sarkanais rīts» 
darbiniekus uz atmiņu vakaru Valkas bibliotēkā

Jau labu laiku lolojis ieceri par 
darbiniekiem arī ārpus Rīgas, 

IT uzņēmums Accenture 2014.gadā 
atvēra savu pārstāvniecību Ventspi-
lī, jo te bija laba infrastruktūra un 
spēcīga mācību iestāde, no kuras 
ņemt speciālistus – Ventspils Augst-
skola. Patlaban Accenture birojā šajā 
pilsētā strādā jau ap 20 darbinie-
kiem.

Savukārt šī gada sākumā Accentu-
re spēris soli tālāk un uzsācis projek-
tu, kura mērķis ir piesaistīt strādājo-
šos arī citos Latvijas reģionos, turklāt 
liekot uzsvaru uz to, ka strādāt uz-
ņēmumā var no jebkuras vietas, at-
tālināti, nevis tikai atrodoties kon-
krētā tā birojā, vienuviet ar citiem 
kolēģiem.

Kaut vai tikai dažus
Jaunā iecere ir pamazām veidot 

darbinieku kopas dažādās Latvijas 
vietās, dodot iespēju viņiem vienlai-
kus gan strādāt starptautiskā IT 
kompānijā, gan turpināt dzīvot savā 
ierastajā vidē ārpus Rīgas. Pirmais 
šāds pilotprojekts sākts Valkā, stāsta 
Accenture Personāla nodaļas vadītāja 
Latvijā Zanda Arnava. «Mums ir 
svarīgi, ka pašvaldība ir ieinteresēta 
sadarbībā, un Valka tāda ir,» viņa 
pamato, uzsverot dialoga būtisku-
mu. Arnava stāsta, ka Valkas pusē 
plānots atrast nevis kādu konkrētu 
skaitu attālinātu darbinieku, bet gan 
kaut vai tikai dažus (atkarībā no cil-
vēku atsaucības) IT profesionāļus, 

kurus apmācīt, nodarbināt un ap ku-
riem vēlāk jau kā ap pieredzējušiem 
Accenture darbiniekiem varētu pul-
cēt IT studentu – uzņēmuma prakti-
kantu bariņu, jo viņu darbs jāuzrau-
ga zinošākam kolēģim. «Šī ir pirmā 
sēkla, no kā ilgtermiņā var veidoties 
lielākas šūniņas,» Arnava saka.

Lai gan nepieciešamības gadījumā 
arī Valkā pašvaldība ir gatava piedā-
vāt biroja telpas, kur šī reģiona darbi-
niekiem sanākt kopā un sajusties kā 
daļai no viena uzņēmuma, ikdienas 
darbs noritēs attālināti, katram IT 
speciālistam vai programmētājam 
strādājot mājās. Tehniski un no IT 
drošības viedokļa tā nav problēma. 
Tiesa, šad tad var rasties vajadzība 
kādu laiku pastrādāt pie IT projekta 
pasūtītājiem klātienē. «Bet Accenture 
tāpat visi darbinieki ir iesaistīti starp-
tautiskos projektos, un nav starpības, 
vai darbinieks vajadzības gadījumā 
pie klienta brauc no Rīgas, Valkas vai 
citurienes,» saka Arnava. Viņa uz-
skata, ka attālināts darbs ir izaugsmes 
iespēja, sevišķi jauniešiem, un rosina 
nebaidīties un mēģināt.

Informēs un iedrošinās
Arnava atzīst, ka projekta dzinu-

lis ir strādājošo deficīts IT nozarē un 
ka, lai aizsniegtu un uzrunātu po-
tenciālos darbiniekus reģionos, ne-
pieciešama vietvaru aktīva iesaistī-
šanās. Tieši tāpēc februārī un martā 
Valkā ar pašvaldības palīdzību cilvē-
kiem tiks stāstīts gan par projektu, 
gan par uzņēmumu, attiecīgie profe-
sionāļi tiks uzrunāti arī tiešā veidā, 

un caur skolām tiks apzināti to ab-
solventi, kas izvēlējušies IT jomu, 
stāsta Māris Ozols, Valkas novada 
domes investīciju piesaistes speciā-
lists. «Būs jāveic plašs informēšanas 
darbs, skaidrosim, konsultēsim, ie-
drošināsim,» viņš saka. Pirmie seci-
nājumi par to, cik daudz Valkas pusē 
atradīsies zinošu IT jomas speciālis-
tu, kas gatavi attālinātam darbam, 
gan sagaidāmi tikai līdz ar pirma-
jiem pieteikumiem. «Bet ceru, ka in-
terese būs. Zinu, ka daudzi jaunieši 
pēc ģimnāzijas aiziet studēt IT. Un 
vienmēr atradīsies cilvēki, kas no-
vērtēs iespēju strādāt globālā kom-
pānijā ar iespējām attīstīties.»

Ozols uzsver – pašvaldība ir iein-
teresēta, lai cilvēki Valkā paliktu vai 
atgrieztos un lai viņiem te tiktu pie-
dāvāts tas pats, kas lielās pilsētās. 
«Lai viņi neaizplūstu pasaulē, bet 
varētu strādāt prestižu, labi apmak-
sātu darbu uz vietas savā dzimtajā 
pusē. Cīnāmies par jebkuru iespēju 

izveidot jaunas darba vietas, un kā-
pēc lai tās nebūtu attālinātas?!» Ozols 
domā, ka pārcelšanās uz metropoli 
vietā šāds darba modelis ļauj sagla-
bāt dzīvesveidu, ko piedāvā Valka – 
pie robežas, ar dabas tuvumu, aktī-
vu kultūras dzīvi. Viņaprāt, arī no 
Accenture puses projekts ir nopietns 
solis un daļa no nākotnes redzēju-
ma, jo IT speciālistu trūkums ik 
gadu jūtams arvien vairāk. Arnava 
apstiprina, ka uzņēmums domā par 
līdzīgu sadarbību arī ar citām paš-
valdībām, kas pašas meklē saskares 
punktus ar Accenture vai kurās ir 
augstskolas – ar Madonu, Liepāju, 
Valmieru, Ventspili.

Interesentiem papildus informāci-
ju par šo projektu var sniegt Investī-
ciju piesaistes speciālists Māris 
Ozols, tālr. 26449919 vai e-pasts ma-
ris.ozols@valka.lv.
http://www.diena.lv/raksts/latvija/
zinas/cilvekus-no-regioniem-grib-no-
darbinat-attalinati-14165587 z

Teksts: Diāna Kārkliņa, «Diena»
Cilvēkus no reģioniem grib nodarbināt attālināti

Accenture Personāla nodaļas vadītāja Latvijā Zanda Arnava. Foto: Aivars Liepiņš

Šī gada janvārī Valkas novada dome izvietoja zie-
dojumu kastes administrācijas ēkā Beverīnas ielā 

3 un Valkas pilsētas kultūras namā, lai vāktu ziedoju-
mus ergonomiskai funkcionālai gultai, kas nepiecieša-
ma Valkas novada sociālās aprūpes nama iemītnie-
kiem. Līdz 16.februārim ziedojumu kastēs ieripojuši 
43,09 eiro, kas vēl nav pietiekoši, lai iegādātu vienu spe-
ciālo gultu, kuras aptuvenās izmaksas ir 700 eiro. 

Ziedojumu akcija turpināsies līdz šī gada 22.aprīlim 
(ieskaitot), kad plānots skaitīt visās ziedojumu kastēs 
un Valkas novada domes ziedojumu kontā saziedoto 
naudu. 

Akcijas noslēgumā, 22.aprīlī, skaista pašdarbnieku 
labdarības koncerta laikā tiks vērtas vaļā gan domes 
administrācijas ēkā Beverīnas ielā 3 un Valkas pilsētas 
kultūras namā izvietotās ziedojumu kastes, gan ziedo-
jumu kastes, kas kopš februāra izvietotas Super Alko 
veikalā, Raiņa ielā 3b un Alko 1000 veikalā, Rūjienas 
ielā 31, Valkā.

Būsim dāsni un cerēsim, ka, liekot kopā Ziemassvēt-
ku labdarības tirgus izsolē šim mērķim savākto naudu 
204,64 eiro un šogad saziedoto naudu, Valkas novada 
sociālās aprūpes nama iemītnieki varēs nopirkt vismaz 
vienu speciālo gultu.

P.S. Tie, kas vēlas ziedot ar pārskaitījuma palīdzību, 
aicināti iemaksāt naudu Valkas novada domes ziedoju-
mu kontā LV15UNLA0050014343001, norādot ziedoju-
ma mērķi «Ergonomiskas funkcionālās gultas iegādei 
Valkas novada sociālā aprūpes nama iemītniekiem». z

Cik esam bijuši dāsni
Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes 
Sabiedrības veselības organizatore

Valkas novada domes attīstības un plānoša-
nas nodaļa turpina darbu pie Valkas pilsē-

tas kapsētu (Cimzes kapi un Meža kapi) plānu 
izstrādes. 

Ir sagatavoti kapsētu plāni, kuros redzami kap-
sētu celiņu un apbedījuma vietu izvietojums, kā 
arī to apbedīto vārdi, kuriem bija uzstādīti kapak-
meņi vai kapu plāksnes ar apbedīto vārdiem, vai 
kuru piederīgie ieradās Valkas novada domes at-
tīstības un plānošanas nodaļā un nosauca apbedīto 

vārdus, ja kapakmeņi ar vārdiem vēl nav uzstādīti.
Lai minēto kapsētu plāni būtu pilnīgāki, lū-

gums Valkas kapsētās apglabāto, uz kuru kapiem 
nav kapakmeņu ar mirušo vārdiem, piederīga-
jiem, kuri vēl nav snieguši informāciju par miru-
šo vārdiem, ierasties Valkas novada domes attīstī-
bas un plānošanas nodaļas 12.kabinetā Beverīnas 
ielā 3, Valkā un sniegt minēto informāciju. Tas 
turpmāk atvieglos jaunākajām paaudzēm atrast 
savu mirušo senču, radinieku apbedījuma vie-
tas.»

Kontaktpersona: Ingars Siliņš, tālr.: 64707490, 
mob.: 26526090, e-pasts: ingars.silins@valka.lvz

Turpinās darbs pie Valkas pilsētas kapsētu (Cimzes 
kapi un Meža kapi) plānu izstrādes

Teksts: Ingars Siliņš, Valkas novada domes 
Teritorijas plānotājs

Valkas novada dome izstrādā projekta 
pieteikumu «Ūdenssaimniecības pakalpo-

jumu attīstība Valkā, III kārta», iesniegšanai 
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai 
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) aktivitātē 5.3.1. 
«Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot 
vides stāvokli». Galvenās atbalstāmās darbības 
SAM 5.3.1. ir kanalizācijas tīklu paplašināšana 
un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas 
tīklu pārbūve ar uzsvaru uz jaunu pieslēgumu 
izveidi. Vienlaicīgi ar kanalizācijas tīklu izbūvi, 
ar pašvaldības līdzfinansējumu plānots izbūvēt 
ūdens tīklus.

Projekta ietvaros plānots veikt kanalizācijas 
cauruļvadu izbūvi Valkas pilsētas ielās (Smilšu, 
Ceriņu, Kūru, Zvaigžņu, Ērģemes, Poruka, Mer-
ķeļa, Domes bulvāris), kas atrodas uz pašvaldībai 
piederošas zemes.

Valkas novada dome ir uzsākusi Tehniskā 
projekta izstrādi un tā sekmīgai sagatavošanai, 
lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un visiem, 
kuri ir saņēmuši no projektētājiem saskaņojuma 
shēmas tās atnest līdz 31.03.2017. (ieskaitot), nododot 
Beverīnas ielas 3, 1.stāva Klientu apkalpošanas 
centrā. Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar 
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju 
Gundaru Avotiņu, tālrunis 26333453 vai projektu 
vadītāju  Ingu Aleksejevu, t. 26128051. z

Uzlabos ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamību Valkas pilsētā

Teksts: Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas 
nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
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Martā D vitamīna līmeņa 
noteikšana tikai par 6 eiro!

Pavasara nogurums? Ne-
spēks? Apātija? Bieža saauk-

stēšanās? Bet varbūt – D vitamīna 
nepietiekamība, kas rada grūti iz-
skaidrojamās neveselības pazīmes 
gan pieaugušajiem, gan bērniem?

Pērnā gada decembrī Vidzemes 
slimnīcas laboratorijā, analizējot 
asins paraugus, lai noteiktu D vita-
mīna līmeni organismā, konstatēts, 
ka tikai 19% cilvēku no pārbaudīta-
jiem tas bija pietiekamā līmenī jeb 
virs 30 ng/ml. 79% sieviešu analī-
zes uzrādīja D vitamīna deficītu. 
Bet no  vīriešiem tikai 6%  D vita-
mīns bija pietiekamā līmenī, pārē-
jiem 94% atklāts D vitamīna defi-
cīts, kas dažiem bija pat 10 reizes 
zemāks par normu! D vitamīns 
pietiekamā līmenī bija 33% bērnu, 
pārējiem bērniem – nepietiekams 
vai krietni zemāks par normu.

Lai noteiktu D vitamīna līmeni 
organismā, varat doties uz Vidze-
mes slimnīcas laboratorijas analīžu 
nodošanas kabinetu Jumaras ielā 
195, 1.stāvā, 182.kab. darbdienās 
plkst. 7.30 – 15.30 vai Konsultatīvo 
kabinetu Bastionā, Bastiona ielā 24, 
101.kabinetā, darbdienās plkst.  8.00 
– 15.30, sestdienās plkst. 8.00 – 11.00.

Vidzemes slimnīcas Poliklīnikā 
Valkā, Rūjienas ielā 3, Steidzamās 
medicīniskās palīdzības punktā 
asinis analīzēm pieņem darbdie-
nās plkst. 8.00 – 12.00.

Lai pēc iespējas uzlabotu izmek-
lējuma pieejamību pēc pelēkajiem 
ziemas mēnešiem, Vidzemes slim-
nīcas laboratorijā tikai martā iz-
meklējuma cena pazemināta līdz 
EUR 6,00!
• Kāpēc D vitamīns ir tik sva-
rīgs?

Vidzemes slimnīcas Bērnu sli-
mību nodaļas virsārste Irina Kras-
tiņa: «D vitamīns, tāpat kā pārējie 
vitamīni un minerālvielas, ietekmē 
visu organisma attīstību, jo īpaši 

bērna imūnsistēmas, nervu sistē-
mas un skeleta kaulu veselību un 
pareizu attīstību. D vitamīna ne-
pietiekamība bērnībā nozīmē vese-
lības problēmas, kas pieaugušo va-
jās visu mūžu un pazeminās dzī-
ves kvalitāti».

Vidzemes slimnīcas Neiroloģijas 
nodaļas virsārste Ligita Belasova: 
«Pētījumos citviet pasaulē ir at-
klāts, ka pazemināts D vitamīna 
līmenis organismā iespaido ne ti-
kai kaulu sistēmu, veicinot osteo-
porozes un rahīta attīstību. Atklāta 
saikne arī starp nepietiekamu D 
vitamīna līmeni un paaugstinātu 
arteriālo asinsspiedienu, depresi-
jas, multiplās sklerozes, reimatoīdā 
artrīta, augšējo elpceļu infekciju, 
sirds un asinsvadu slimību, cuku-
ra diabēta, kā arī muskuļu vājuma 
rašanos un attīstību un palielinātu 
dažu ļaundabīgo audzēju veidu ra-
šanās risku».
• Kāpēc jāpārbauda D vitamīna 
līmenis?

Pētījumos par D vitamīna līme-
ni Latvijas iedzīvotājiem atzīts, ka 
D vitamīna nepietiekamība un de-
ficīts mūsu iedzīvotāju vidū ir iz-
platīts neatkarīgi no vecuma, dzi-
muma un gadalaika. Tikai katram 
piektajam iedzīvotājam no visiem, 
kuru laboratoriskie rādītāji izman-
toti pētījumos, D vitamīns organis-
mā ir pietiekamā līmenī, bet kat-
ram otrajam pētījumu dalībniekam 
atklāts D vitamīna deficīts. 
• Ko darīt, ja analīzes uzrāda D 
vitamīna nepietiekamību?

Jāgriežas pie ārsta, kurš izvērtēs 
analīžu rezultātus un ieteiks iz-
maiņas dzīvesveidā (vairāk uztu-
rēties svaigā gaisā, pamainīt ēdien-
karti utt.) vai arī izrakstīs medika-
mentus D vitamīna deficīta kom-
pensēšanai, jo ar uzturu vien grūti 
uzņemt nepieciešamo D vitamīna 
devu. z

Teksts: Benita Brila, SIA «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

2017.gada 13.martā 
no plkst. 10.00 līdz 13.00 

Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8,Kultūras namā norisināsies 
DONORU DIENA

Ziedot asinis tiek aicināti visu asinsgrupu donori. 
Ņem personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), 
bankas konta numuru un sāc jaunu gadu ar labu darbu!

Žurnāls «Veselība» nu jau piek-
to gadu akcijā «Meklējam labu 

ģimenes ārstu!» aicina iedzīvotājus 
rakstīt savus pieredzes stāstus par 
labākajiem ģimenes ārstiem un sirs-
nīgākajām ģimenes ārstu māsiņām. 
Akcija tiek rīkota, lai šādā veidā me-
diķiem pateiktu paldies par iejūtību,  
atsaucību un pašaizliedzību.

Stāstus par labākajiem  ģimenes 
ārstiem un sirsnīgākajām medicīnas 
māsām  var rakstīt un sūtīt pa pastu 
līdz 14.aprīlim žurnāla «Veselība» 
redakcijai  ar norādi «Akcijai «Mek-
lējam labu ģimenes ārstu!». Žurnāla 
redakcijas adrese – Andrejostas iela 
4A, Rīga, LV-1045. Vēstuli iespējams 
sūtīt arī elektroniski uz e-pasta adre-
si:  gimenesarsts@veselibai.lv. Vēl 
savu stāstu iespējams darīt zināmu 
žurnāla «Veselība» redakcijai, aizpil-

dot anketas mājaslapā www.veseli-
ba.lv/gimenesarsts. Vēstuļu auto-
riem lūgums vēstulēs noteikti norā-
dīt savu tālruņa numuru, lai vaja-
dzības gadījumā redakcija varētu ar 
Jums sazināties.

Akcijas organizatori sirsnīgāka-
jiem vēstuļu autoriem pasniegs bal-
vas – 3 dāvanu kartes no «Veselības 
centra 4», katru 100 eiro vērtībā, 6 
«Bioderma» dāvanu kartes ādas kop-
šanas līdzekļu iegādei 70 eiro vērtī-
bā, 6 «SUNSTAR GUM» mutes kop-
šanas līdzekļu komplektus 30 eiro 
vērtībā, kā arī 6 žurnāla «Veselība» 
pusgada abonomentus.

Šī ir lieliska iespēja atbalstīt savē-
jos. Noteikti arī Valkas novadā ir ģi-
menes ārsti, kas būtu pelnījuši, ka 
viņu darbu īpaši atzīmē.  z

Piesaki savu ģimenes ārstu un 
sirsnīgāko ģimenes ārsta māsiņu

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes sabiedrības veselības organizatore

Pagājušā gada 
3.martā «Klīnika 

DiaMed», kas speciali-
zējas diagnostikā, nei-
roloģijā un ortopēdijā, 
atklāja jaunas un mājī-
gas telpas Rīgā, Brīvības 
gatvē 214. Uz jauno tel-
pu atklāšanu bija aici-
nāti pašvaldību vadītāji, 
lai klātienē iepazītos ar 
klīnikas izveidoto at-
balstu programmu re-
ģionu iedzīvotājiem – 
iespēju muguras sāpju 
gadījumā vienam cilvēkam no re-
ģiona veikt nepieciešamo operāciju 
bez maksas. 

Aicinājumam atsaucās Valkas no-
vada dome un Rīgas dome. Valkas 
novada priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis, piedaloties svinī-
gajā klīnikas jauno telpu atklāšanā, 
kļūstot par Vidzemes palātas aizbil-
di, ieguva apliecinājumu Valkas no-
vada domes ilgtermiņa sadarbībai 
ar ārstniecības iestādi, tādējādi ga-
rantējot, ka tieši kādam Valkas nova-
da iedzīvotājam darba spējīgā vecu-
mā ar ierobežotiem ienākumiem 
tiks  dāvāta iespēja veikt starpskrie-
meļu diska trūces operāciju bez 
maksas.

Pavasarī un rudenī publicējot in-
formāciju par «Klīnikas DiaMed» 
atbalsta programmu «Valkas Nova-
da Vēstīs», septembrī aicinājumam 
pieteikties uz bezmaksas operāciju 
atsaucās jauna 2 bērndārznieku mā-
miņa S.Kārkliņa, kurai muguras sā-
pes jau ilgāku laiku liedza strādāt. 
Kā paredzēja atbalsta programmas 
nosacījumi, konkrēto gadījumu par 
S.Kārkliņas atbilstību programmai 
pērn vērtēja  un atbalstīja Valkas no-
vada domes Sociālo lietu komiteja.

Nu jau viss ir aiz muguras, arī pē-
coperācijas periods un pārbaude šī 
gada janvāra beigās. Neiroķirurgs 
Jānis Šlēziņš ir veicis savu darbu go-
dam. Viss ir noritējis veiksmīgi un 
S.Kārkliņa šobrīd ir sekmīgi spējusi 
atgriezties darba tirgū. Viņa notiku-
šo atceras ar pozitīvām emocijām, 
uztver notikušo kā brīnumu, kā Die-
va dāvanu, kas mūsdienās nemaz 
negadās tik bieži. Jaunā sieviete īpa-
ši atzīmēja klīnikas darbinieku pro-
fesionalitāti, laipnību un gatavību 
palīdzēt. 

Tēma par muguras operācijas ne-
pieciešamību vienmēr raisa pārdo-
mas, liek pārvarēt bailes, saņemt 
drosmi. Tieši «Klīnikas DiaMed» 
mediķu attieksme, skaidrojums par 
notiekošo, kā arī sniegtās atbildes uz 
jautājumiem S.Kārkliņai ir ļāvis jus-
ties droši un paļāvīgi, ka viss noritēs 
labi. 

Ir patiess prieks, ka privāta klīni-
ka, kas atrodas Rīgā, neaizmirst par 
reģioniem un atbalsta tos iedzīvotā-
jus, kuriem uz brīdi veiksme uzgrie-
zusi muguru. Novēlam «Klīnikai 
DiaMed» plaukt un zelt, lai  šādi rea-
lizētas programmas un projekti būtu 
arī turpmāk. z

«Klīnikas DiaMed» atbalsts 
Valkas novadam pērn

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes sabiedrības veselības organizatore

Medicīniskā komisija Vidze-
mes slimnīcas poliklīnikā 

Valkā strādās piektdien, 3.martā, 
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs pieej-
ams ķirurgs, neirologs, oftalmologs 
(acu ārsts), otolaringologs (ausu-kak-
la-deguna ārsts), narkologs un arod-
slimību ārsts. Varēs veikt elektrokar-

diogrammas un rentgena izmeklē-
jumus, kā arī nodot analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā 
būs iespējams izdarīt arī audiomet-
rijas un spirogrāfijas izmeklējumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģis-
tratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Medicīniskā komisija martā
Teksts: Benita Brila, SIA «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izbraukuma speciālisti martā
Teksts: Benita Brila, SIA «Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā trešdien, 
15.martā, pacientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs, endokrino-

loģe Baiba Jēgere un fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste  Inese 
Gaiķe. 

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Kā jau iepriekš rakstīts, biedrī-
ba «Atbalsts Valkai» sadarbī-

bā ar biedrību «Latvijas Sarkanā 
Krusta Valkas komiteja» ir nolēmu-
šas arī šogad turpināt labdarības ak-
ciju «Latvijā vadošie ārsti laukos». 

Valkā akcijas ietvaros 17.martā 
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas ko-
mitejas Veselības istabā, Semināra 
ielā 23, iedzīvotājus atkal konsultēs 

viens no vadošajiem asinsvadu ķi-
rurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls. 
Pierakstīties uz konsultāciju var, 
zvanot pa telefonu 28644365. Vietu 
skaits rindā ierobežots.

Akcijas noteikumi nav mainīti. 
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, 
visi ieinteresētie pacienti konsultāci-
jas dienā tiks lūgti veikt mērķziedo-
jumu 12 eiro apmērā. z

17.martā Valkā iedzīvotājus konsultēs 
asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls 

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes sabiedrības veselības organizatore
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• Noteikt Valkas novada domes administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu sarakstus, darba algu lik-
mes un darba algu likmes ar samazinājumu uz ne-
noteiktu laiku;
• Noteikt atlīdzību Valkas novada domes deputā-
tiem par deputāta pienākumu pildīšanu EUR 6,83 
par vienu nostrādāto darba stundu;
• Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2017.gada 
pamatbudžeta EUR 65 030,00 nevalstiskajām orga-
nizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā pie-
vienoto sadalījumu;

Pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdes 

lēmumam (protokols Nr.1, 3.§)

Nevalstiskām organizācijām un biedrībām 
paredzētie līdzekļi no Valkas novada domes 

2017.gada pamatbudžeta

• Piešķirt EUR 40 157,00 no dabas resursu nodokļa 
ieņēmumiem šādiem mērķiem: Meža dienu pasāku-
mu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu 
apsaimniekošanu, ūdens sūkņa iegādei, apzaļumo-
šanai, puķu statīvu iegādei, sāls – smilts konteineru 
iegādei, atkritumu konteineru laukuma ierīkošanai 
Kārķu pagastā, slūžu remontam Ērģemes pagastā, 
vides sakārtošanai.
• Apstiprināt Valkas novada domes izglītības ies-
tāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Mi-
nistru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem 
Nr.418 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstar-
pējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem» bez valsts dotācijām.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 «Valkas no-
vada domes 2017.gada pamatbudžets» (pielikumā);

1.pielikums
Valkas novada domes

2017.gada 26.janvāra 
Saistošajiem noteikumiem Nr.1

 

2.pielikums
pie Valkas novada domes

2017.gada 26.janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.1

Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 «Valkas novada 

domes 2017.gada pamatbudžets»

Valkas novada ekonomiskā situācija
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republi-

kas administratīvajiem novadiem un tas izveidots 

2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzī-
votāju skaits uz 2017.gada 1.janvāri ir 9296, blīvums 
– 10,25 cilvēki / km².

Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas zie-
meļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā. Nova-
du veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, 
Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas. Novada 
administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.

Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, 
Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu nova-
diem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku 
ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa 
Gaujas upi.

Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Lat-
vijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālu-
mā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmie-
ras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 
90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas 
Igaunijā. 

Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais auto-
ceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoce-
ļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, 
dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada 
un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību. 

Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargāja-
mo ainavu apvidū «Ziemeļgauja» (NATURA 2000).

Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide 
daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. 62 % teri-
torijas aizņem meži un novadā veiksmīgi darbojas 
vairāki mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmu-
mi. Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polie-
tilēna izstrādājumi un burbuļplēves ražošana (SIA 
«PEPI RER»), auto rezerves daļu ražošana (SIA «efn 
NORD»), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, me-
liorācijas darbu pakalpojumi (SIA «Valkas Meliorā-
cija»), metālapstrāde (SIA «Akords – 3», SIA «Valkas 
MD»), šūšana (SIA «Elēģija Vīle», SIA «SG Valka», 
SIA «SPE»), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – 
SIA «Servilat»), maizes un konditorejas izstrādāju-
mu ražošana, kokapstrāde (SIA «Prestižs», SIA «Val-
kas meliorācija», SIA «Valkas Meži», koka guļbūvju 
ražošana – SIA «Alfa Log Houses»), būvniecība (SIA 
«Valkas Būvnieks», SIA «MJ Eirobūve», SIA «Indrā-
ni V»), siltuma un elektrības ražošana (biomasas ko-
ģenerācijas spēkstacija – SIA «Enefit Power & Heat 
Valka»), degvielas mazumtirdzniecība.

 Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdar-
bības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība, 
kartupeļu audzēšana, lopkopība – galvenokārt pie-
na lopkopība), mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie 
uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – 
lauksaimniecības uzņēmumi Z/S «Dambīši», Z/S 
«Lejasciņi», Kārķu pagastā – lauksaimniecības uz-
ņēmumi Z/S «Auri», Z/S «Jasmīni» (brieži un sav-
vaļas govis), Vijciema pagastā – SIA «Cellīši un 
Partneri» (kokapstrāde), Z/S «Piekalnes»,  KS «Viju-
pe» (lauksaimniecības  uzņēmumi), Valkas pagastā 
– SIA «Vārpas 1» (kokapstrāde), SIA «Valdro Agro», 
Z/S «Kalnieši» (lauksaimniecības uzņēmumi), Zvār-
tavas pagastā – Z/S «Avoti».

Valkas novada sociālā situācija
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 
01.01.2017. – 9296 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5389
Ērģemes pagastā – 884
Kārķu pagastā – 662
Valkas pagastā – 1268
Vijciema pagastā – 689
Zvārtavas pagastā – 404

Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1086 perso-
nas, darbaspēju vecumā 6053 personas un pēc dar-
baspēju vecuma 2157 personas.

Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, 
jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē darbu 
gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekono-
miskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un sa-
līdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgrie-
šanos novadā.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem re-
ģistrētā bezdarba līmenis valstī 2016. gada 31. de-
cembrī bija 8,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
kopskaita. Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts 
Rīgā – 5,0%, Vidzemes reģionā – 9,2%, Valkas nova-
dā – 6,7% .

Val kas no va da domē

2016.gada 26.janvārī Valkas novada domes sēdē 
pieņemtie lēmumi 

Nr.
p. 
k.

Iestādes nosaukums Mērķis Piešķirtais 
finansējums 

(EUR)
1. Latvijas nedzirdīgo 

savienības Smiltenes 
reģionālā biedrība

uzturēšanas 
izdevumi

95

2. Biedrība «Valkas 
Dāmu klubs»

konkursu 
organizēšana

700

3. Latvijas Sarkanā 
krusta Valkas 
komiteja

uzturēšanas 
izdevumi

3975

4. Biedrība «Atbalsts 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām»

uzturēšanas 
izdevumi pēc 
piestādītā 
rēķina

1000

5. Biedrība «Atbalsts 
Valkas ģimenēm»

uzturēšanas 
izdevumi

3000

6. Valkas-Lugažu 
evaņģēliskās luteriskā 
draudze

svētbrīžu 
sagatavošana

375

7. Valkas pilsētas 
pensionāru klubiņš 
«Zelta rudens»

pasākumiem 700

8. Latvijas Diabētu 
asociācija Valkas 
nodaļas

uzturēšanas 
izdevumi

250

9. Biedrība florbola klubs 
«Valka» jaunieši

uzturēšanas 
izdevumi

5200

10. Biedrība florbola klubs 
«Valka» pieaugušie

darbības 
nodroši-
nāšanai

11. Valkas - Lugažu 
evaņģēliski luteriskās 
draudzes kristīgā 
pirmsskolas izglītības 
iestāde «Gaismiņa»

uzturēšanas 
izdevumi

3600

12. Badmintona klubs 
«Lotos»

uzturēšanas 
izdevumi

900

13. Futbola klubs Valka uzturēšanas 
izdevumi

4200

14. Biedrība Futbola klubs 
«Valka Junior»

uzturēšanas 
izdevumi

1200

15. Valkas BMX klubs 
«Alko»

darbības 
nodroši-
nāšanai

700

16. Biedrība «Latvijas-
Igaunijas institūts»

uzturēšanas 
izdevumi

12 000

17. Valkas novada 
apvienība cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 
«Kastanis»

uzturēšanas 
izdevumi

1485

18. Volejbola klubs 
«Valka»

uzturēšanas 
izdevumi

7500

19. Latvijas politiski 
represēto apvienības 
Valkas nodaļa

darbības 
nodroši-
nāšanai

500

20. Studija JOY uzturēšanas 
izdevumi

800

21. Biedrība dzīvnieku 
SOS «Sāra»

uzturēšanas 
izdevumi

400

22. Biedrība «LDz/
RSP sporta biedrība 
«Dārta»»

uzturēšanas 
izdevumi

500

23. Motoklubs «Valkas 
vanagi»

uzturēšanas 
izdevumi

700

24. Valkas Vissvētākās 
Dievmātes Ibērijas 
ikonas pareizticīgo 
draudze

uzturēšanas 
izdevumi

300

25. Jauniešu orķestris 
Livonija

uzturēšanas 
izdevumi

400

26. Basketbola klubs 
«Valka/Valga»

pasākuma 
organizēšanai

8500

27. Biedrība «Valkas 
sporta internāts»

darbības 
nodro-
šināšanai

2000

28. Biedrība «Sporta klubs 
«Petanks Ērģeme»»

darbības 
nodro-
šināšanai

500

29. Jauniešu klubs «Pēda» darbības 
nodro-
šināšanai

600

30. Kārķu evaņģēliski 
luteriskā draudze

darbības 
nodroši-
nāšanai

300

31. Latvijas sporta 
suņkopības federācija

uzturēšanas 
izdevumi pēc 
piestādītā 
rēķina

450

32. Biedrība «Gadsimta 
griežos»

Jaunsargu 
nometnes 
organizēšanai

1500

33. Biedrība «Sporta un 
interešu klubs «Ro»»

darbības 
nodro-
šināšanai

700

 Kopā  65030

Turpinājums 6.lpp.
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2016.gada 26.janvārī Valkas novada
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā 

pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:
Valkas pilsētā 145 cilvēki;
Ērģemes pagastā 32 cilvēki;
Kārķu pagastā 22 cilvēki;
Valkas pagastā 66 cilvēki;
Vijciema pagastā 14 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 23 cilvēki.
Kopā 302 cilvēki.

Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts 
bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināša-
nai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pa-
sākumus. 2016.gadā Valkas novads piedalījās No-
darbinātības valsts aģentūras «Aktīvā nodarbinātī-
bas pasākumā «Algoti pagaidu sabiedriskie dar-
bi»» (APSD). Aktīva pasākuma ietvaros Valkas no-
vadā tika izveidotas 11 darba vietas, kas tika sada-
lītas pēc pašvaldības pieprasījuma:
• Pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa – 
6 darba vietas;
• Ērģemes pagasts – 1 darba vieta;
• Kārķu pagasts - 1 darba vieta;
• Valkas pagasts – 2 darba vietas;
• Zvārtavas pagasts - 1 darba vieta.

Kopā pa pašvaldību 2016.gadā tika nodarbināti 
46 bezdarbnieki:
• Pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa – 28 
bezdarbnieki;
• Ērģemes pagasts – 4 bezdarbnieki;
• Kārķu pagasts – 4 bezdarbnieki;
• Valkas pagasts – 7 bezdarbnieki;
• Zvārtavas pagasts – 3 bezdarbnieki.

Sociāli ekonomiskā situācija 2016.gadā Valkas 
novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko pierāda trūcīgo 
personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, kā arī mazāks testēto sociālo pabal-
stu saņēmušo personu skaits. Saskaņā ar Valkas no-
vada Sociālā dienesta datiem 2011.gadā trūcīgas 
personas statuss bija piešķirts 1917 personām, 2012.
gadā 1669 personai, 2013.gadā 1258 personām, 2014.
gadā 1128 personām, 2015.gadā – 689 personām, 
2016. gadā 616 personām. Sociālajos pabalstos 2011.
gadā tika izmaksāti 316 754 lati (450 700 eiro), 2012.
gada 11 mēnešos 250 877 lati (356965), 2013.gadā 
205 697 lati (292 680 eiro), 2014.gadā 166 524 eiro, 
2015.gadā 256 346 eiro, 2016.gadā 247 291 eiro. Sa-
mazinājies ir pabalsta garantētā minimālā ienāku-
ma nodrošināšanai saņēmēju skaits no 905 perso-
nām 2011.gadā, 782 personām 2012.gadā, 535 perso-
nām 2013.gadā uz 401 personu 2014.gadā. Savukārt 
pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams pa-
balsts veselības aprūpei un aprūpes pakalpojums, 
vai nu mājās vai institūcijā.

Sociālie pakalpojumi 2016.gadā kopā tika nodro-
šināti 200 personām, tajā skaitā 30 bērniem, 7 strā-
dājošajām un 13 nestrādājošajām personām, 84 pen-
sionāriem, 66 cilvēkiem ar invaliditāti. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumi tika nodrošināti 58 personām.

Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam 
gadam un nākamajiem gadiem

Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013. – 2037.gadam vīzija ir, ka Valkas novads ir cil-
vēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem 
bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmēj-
darbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.

Pašvaldība turpina darbu pie infrastruktūras iz-
būves un sakārtošanas, lai vide būtu pievilcīga gan 
uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai. 2016.gadā 
Valkas novadā pašvaldības ieviestajos Eiropas Sa-
vienības līdzfinansētos projektos ir veikti darbi 
kopsummā par 915 059,93 EUR un saņemtais ES 
fondu līdzfinansējums ir 563 346,48 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļa 2016.gadā ir uz-
sākusi darbu pie vairākiem projektiem ES 2014. – 
2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludi-
nātajām projektu atlase kārtām. Ir izstrādāti un ie-
sniegti 4 projekti Eiropas reģionālās attīstības fonda 
(ERAF), 1 projekts Eiropas Sociālā fonda, 6 projekti 
LEADER, 3 Igaunijas – Latvijas programmā izsludi-
nātās projektu atlases kārtās un tiek strādāts pie 1 
Kohēzijas fonda, 2 ERAF, 2 ESF projektu izstrādes.

Jau no 2015.gada visas novada skolas un pirm-
skolas izglītības iestādes ir iesaistījušās Eiropas 
«Skolas piena» programmā. Saskaņā ar šo program-
mu, Eiropas Savienība izmaksātās subsīdijas un 
valsts līdzfinansējums Valkas novada izglītības ies-

tādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pie-
nu un piena produktiem 2016.gadā ir izlietota 
20 289,92 EUR ES un valsts budžeta dotācija.

Kā otrie Latvijā Attīstības un plānošanas nodaļa 
izstrādāja un iesniedza Centrālai finanšu un līgu-
mu aģentūrai (CFLA), bet pirmie parakstījām līgu-
mu ar  CFLA par Darbības programmas «Izaugsme 
un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
«Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, vei-
cot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbil-
stoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» projekta «Ielu 
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai» ieviešanu, 
kura ietvaros tika veikta Meža ielas pārbūve, Parka 
ielas un Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju 
seguma atjaunošana. 

Projekta kopējie plānotie izdevumi ir EUR 
619 747,98, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 
EUR 608 156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 
85 % vai EUR 516 933,39, Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām ir 4,5% vai EUR 27 367,06. Valkas nova-
da dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 
75 447,53.

Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības prog-
ramma «Izaugsme un nodarbinātība» 5.6.2.specifiskā 
atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrē-
tajām attīstības programmām» projekta «Ražoša-
nas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto 
teritoriju Valkā» īstenošanu. Projekta mērķis ir Val-
kas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, at-
bilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai vei-
cinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu 
un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās 
investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko 
aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros 2016.gadā 
veikta Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta). Vēl 
projekta ietvaros 2017. un 2018.gadā tiks veikta jau-
nas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras 
būvniecība un teritorijas labiekārtošana degradēta-
jā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta 
plānotās kopējās izmaksas 3 580 950,30 EUR, t.sk., 
attiecināmās izmaksas 3 193 179,35 EUR un neattie-
cināmās izmaksas 387 770,95. EUR. 2 599 996,15 EUR 
ir ERAF finansējums, 143 693,07 EUR valsts budžeta 
dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 
449 490,13 EUR attiecināmajām izmaksām un 387 
770,95. EUR neattiecināmajām izmaksām.

2016. gada novembrī iesniegts pieteikums par 
Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidi 
Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā) 2017.gadā. VPCKAC 
mērķis ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus valsts pakal-
pojumus vienkopus, kā arī saņemt praktisku pa-
līdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkaršu 
lasītāju. Reģionālās nozīmes valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā plānots valsts 
tiešās pārvaldes iestāžu klientu apkalpošanas struk-
tūrvienības (piem., Lauku atbalsta dienests, Uzņē-
mumu reģistrs, Valsts darba inspekcija, Valsts ze-
mes dienests, Valsts vides dienests, Pārtikas un 
veterinārais dienests, Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra) izvietot kopā ar pašvaldības klientu ap-
kalpošanas struktūrvienību, organizējot vienotu 
klientu apkalpošanas centru. VPVKAC izveidoša-
nas izmaksas plānotas 71 430 EUR apmērā, t.sk., 
valsts budžeta dotācija 50 000 EUR. Valsts budžeta 
dotācija centra uzturēšanas izmaksām un nodar-
bināto atlīdzībai 2017.gadā plānota 4600 EUR 
apmērā. 

2016.gadā tika izstrādāti divi Ēku energoauditu 
pārskati un iesniegti projekta ideju koncepti dar-
bības programmai «Izaugsme un nodarbinātība» 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Atbilstoši paš-
valdības integrētajām attīstības programmām sek-
mēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 
izmantošanu pašvaldību ēkās»: «Energoefektivi-
tātes paaugstināšana Valkas novada bērnu jau-
niešu centra «Mice» ēkai» un «Energoefektivitātes 
paaugstināšana Valkas novada administrācijas 
ēkai». Projektu mērķis bija samazināt primārās 
enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes 
paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu sama-
zināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus 
Valkas novada domei piederošās ēkās, atbilstoši 
pašvaldības attīstības programmā noteiktajām pri-
oritātēm. Šajā programmas kārtā projekta idejas at-

balstu neguva, bet tiek izskatītas citas iespējas ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanai.

Ir uzsākts darbs pie darbības programmas «Iz-augs-
me un nodarbinātība» 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
«Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantoša-
nu centralizētajā siltumapgādē» projekta par katlumājas 
Varoņu ielā 39, Valkā rekonstrukciju. 

Uzsākts darbs pie projekta izstrādes valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta pasākuma «Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» 
atklātam projektu iesniegumu konkursam. Ir iz-
strādāti tehniskie projekti pieciem novadā priori-
tāri pārbūvējamiem grantsceļiem, un izsludināts 
iepirkums par būvdarbu veikšana. ELFLA līdzfi-
nansēta projekta «Valkas novada grantsceļu bez cie-
tā seguma pārbūve» ietvaros plānots 2017. gadā 
veikt sekojošu ceļu pārbūvi: 
1. «Pedele – Ķeizarpurvs» ceļa pārbūve, Valkas pa-
gasts;
2. «Tūži – Stimperi» ceļa pārbūve, Kārķu pagasts;
3. «Arnieki – Meiši» ceļa pārbūve, Valkas pagasts;
4. «Priedītes – Vīciepi» ceļa pārbūve, Kārķu pa-
gasts;
5. «Akmentiņi – Liepkalni» ceļa pārbūve, Vijciema 
pagasts.

Ar šīs programmas līdzfinansējumu plānots 
pārbūvēt grants seguma autoceļus, prioritāri, kurus 
izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi 
visu piecu novada pagastu teritorijās. Kopējais plā-
notais finansējums pašvaldības grants ceļu pārbū-
vei programmēšanas periodā no 2014. – 2020.gadam 
ir 1,07 milj. EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 
10% Valkas novada domes līdzfinansējums).

2016.gadā ir uzsākta tranzīta ielas Valkas pilsē-
tā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz 
Zemgales ielai rekonstrukcija, šī posma pārbūve 
tika iekļauta Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturē-
šanas un atjaunošanas finansēšanas plānā 2016. – 
2018.gadam un tiek finansēta no valsts budžeta 
programmas «Valsts autoceļu fonds». Būvdarbus 
veic SIA «RERE Vide 1». Plānotās būvdarbu izmak-
sas ir EUR 1 796 279 (bez PVN).

Valkas novada dome kā viens no partneriem pie-
dalījās projekta idejas izstrādē «Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika lokos», iesniegšanai 
ideju priekšatlasei darbības programmas «Izaug-
sme un nodarbinātība» 5.5.1.specifiskā atbalsta mēr-
ķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus».

Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada 
pašvaldība. Starp partneriem ir noslēgts sadarbības 
līgums. Projekta ietvaros plānota Ērģemes pilsdru-
pu Ziemeļu torņa atjaunošana ar ekspozīcijas no 
14.gs cīņām līdz cīņām par Latvijas neatkarības 
atgūšanu («Baltijas ceļš» u.c.).

Valkas novada domes kopējās plānotās projekta 
attiecināmās izmaksas ir EUR 117 647, tai skaitā ES 
ERAF finansējums – EUR 100 000 un nacionālais pub-
liskais finansējums - EUR 17 647. 

Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselī-
bas speciālisti Edīti Balodi piedalījās projekta ie-
snieguma «Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Valkas novadā» izstrādē, 
kurš tika iesniegts Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. spe-
cifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieejamību veselī-
bas veicināšanas un slimību profilakses pakalpoju-
miem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem» 9.2.4.2. pasā-
kumam «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei». Kopējās plā-
notās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 
106585.00, tai skaitā ESF finansējums ir EUR 
90 597,25 un valsts budžeta finansējums – EUR 
15 987,75. Projektu plānots ieviest laikā no 2017.gada 
līdz 2019.gadam.

Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projek-
ta pieteikumu «Pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas no-
vadā», kas paredzēts iesniegšanai projektu konkur-
sa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020.gada atbalsta pasākuma 4.3 «Atbalsts ieguldī-
jumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā» projektu iesniegšanas 3.
kārtai. Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības no-
zīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 
kods 632881:02, pik. 01/90-16/30 projektēšana, auto-
ruzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sis-
tēma atrodas Valkas pagastā «Ķeizarpurvs – Pede-
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domes sēdē pieņemtie lēmumi 
le». Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 
87 063,00, kur 90% no kopējām projekta izmaksām 
jeb EUR 78 356,70 līdzfinansē Eiropas Lauksaimnie-
cības fonds lauku attīstībai (ELFLA), un Valkas no-
vada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 
8706,30.

Gan 2017., gan 2018.gads ir ļoti nozīmīgi gadi 
Valkas novada attīstībā, jo pašvaldība sāk realizēt 
vairāk lielus un nozīmīgus projektus.

Viens no tiem ir «Teritoriju revitalizācija, re-
ģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši paš-
valdību integrētajām attīstības programmām», 
kura ietvaros tiks atjaunotas divas ražošanas ēkas 
Lauktehnikā, kas perspektīvā novadam dos vai-
rākus desmitus jaunu darba vietu. Vēl viena 
ražošanas ēka bijušās ķieģeļceltniecības teritorijā arī 
izveidos vairāk nekā 10 darba vietu. Kā arī ražošanas 
ēka Kārķu pagastā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo darba 
vietas laukos ir vairāk nekā vajadzīgas! Šī projekta 
nosacījumi ir gana sarežģīti un grūti izpildāmi. No 
domes darbiniekiem tas prasīs saspringtu darbu. 

Valkas – Valgas pilsētas ļoti nozīmīgs centra 
pārbūves projekts «Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas 
centra attīstība», kuru Valkas novada dome realizē 
kopā ar Valgas pašvaldību. Šī projekta tehnisko pro-
jektu izstrādā kataloniešu arhitekti. Gan no 
menedžmenta, gan no pārvaldības viedokļa, šīs trīs 
dažādas puses «savilkt» kopā un panākt to, ka 
rezervētie vairāk nekā 3 miljoni eiro tiek izmantoti 
maksimāli efektīvi un rezultātā tiek iegūts fantas-
tisks pilsētas centrs, kas ir draudzīgs pilsētas 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem. 

Autoceļa A3 ceļa posma rekonstrukcijas pro-
jekts. Pilnībā tiks rekonstruēts ielas posms no 
rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Valsts sociālās 
aprūpes centru Valkas filiāli, kā arī izbūvēs apgais-
motu ietvi. Šis ielas posms reizē ir arī Eiropas 
nozīmes transporta koridora A3 Rīga-Tartu-Pē-
terburga posms un bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. 
Ieguvēji būs gan visi autobraucēji, gan vietējie 
iedzīvotāji, jo uzlabosies gan drošība, gan nebūs 
jālauž savas automašīnas, gan spožāks kļūs pilsētas 
tēls. Līdz gada beigām šim projektam ir jābūt pa-
beigtam!

Svarīgi ir «Ūdens un kanalizācijas» projekti 
(«Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, III kārta»), 
kas paredz pieslēgt ūdenim un kanalizācijai 
vairākus rajonus, kas līdz šim nav bijuši 
pieslēgti. 

Aktuāli ir māju siltināšanas projekti, jo apkures 
izmaksas Valkā ir ļoti augstas. Šobrīd mēs strādā-
jam ar finanšu institūciju «ALTUM» un pārējām 
valsts institūcijām, lai mums rastos iespējas un tik-
tu nosiltinātas tās mājas, kuras ir vissliktākajā stā-
voklī un cilvēku maksātspēja ir ļoti zema. 

Ļoti aktuāls un svarīgs ir Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijas projekts, kurā tiks ieguldīts vairāk nekā 
1 miljons eiro: ģimnāzijas dienesta viesnīcas izveide 
un būve, ģimnāzijas modernizācija. Šī projekta po-
zitīvs iznākums ir svarīgs, lai nākamajās desmitga-
dēs mēs varētu konkurēt izglītības jomā. Ar Vidze-
mes augstskolu tiek strādāts pie tā, lai Valkā atsāk-
tos pilnā laika studijas studentiem, kas vēlas uz 
vietas saņemt augstāko izglītību tieši programmē-
šanas jomā. Tā ir ļoti perspektīva nozare, kura kļūst 
arvien pieprasītāka un ir skaidrs, ka cilvēkiem vien-
mēr būs labi atalgots darbs. 

Valkas Sociālā aprūpes nama modernizācijas un 
paplašināšanas projekts.  Diemžēl, arvien vairāk 
kļūst vecu vientuļu cilvēku, kuriem nav tuvinieku, 
bet vajadzīga īpaša aprūpe. Šis vairāk ir uz 2018.
gada attiecināms projekts, kad deinstitucionalizāci-
jas projekta ietvaros cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām tiks veidoti grupu dzīvokļi, dienesta centrs. 
Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas iz-
veide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spē-
jas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu 
dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

Lauku skolu modernizācija – Ozolu skolas jēg-
pilna nākotne, skolā mācās ļoti maz skolnieku. Bet 
jāsamēro arī pagasta intereses tā, lai bērni varētu 
mācīties tuvāk savai dzīvesvietai, lai arī pagastā iz-
glītības saņemšana būtu pieejama. 

Ļoti intensīvi tiek strādāts ar investoriem, lai 
jauniegūto ēku Tālavas ielā 12 palaist ekonomiskajā 
apritē. Ir cerība, ka šogad, vēlākais, nākamgad tas 
notiks. Tas radīs gan jaunas darba vietas, gan no-
dokļu ieņēmumus pašvaldības budžetam. 

Ārkārtīgi daudz uzdevumu šogad ir Tūrisma in-

formācijas birojam jauno tūrisma produktu izveidē. 
Ir jāizmanto situācija, ka uz Valku brauc daudz 
igauņu un somu tūristu iegādāties lētākas preces. 
Viņu uzmanība ir jāpiesaista tā, lai Valka tiktu izvē-
lēta ne tikai lētākas preces iegādes nolūkos, bet kā 
tūrisma maršrutu daļa un tādā veidā attīstīt lokālo 
ekonomiku. 

Ērģemes pilsdrupu projekts, kur ar lielām pūlēm 
ir izdevies panākt Eiropas Savienības līdzekļu pie-
šķiršanu. Projekts ir iekļauts specifisko atbalsta 
mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kul-
tūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to sais-
tītos pakalpojumus» projekts «Ērģemes pilsdrupu 
Ziemeļu torņa atjaunošana», bet pilsdrupu restaurā-
cijai un attīstībai Valkas novada dome un biedrība 
«Ērģemes bruņinieku pils» cenšas ieguldīt savus lī-
dzekļus un piesaistīt no dažādām programmām, 
fondiem un ziedotājiem. Šis arī ir ļoti svarīgs un in-
teresants apskates objekts tūristiem. 

Sporta un izglītības jomā svarīgs ir «Basketbola 
internāta» projekts, kas paredz jau nākamajā mācī-
bu gadā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā uzņems 10 
– 12 jaunus cilvēkus no visas Latvijas. Tas ir pozitīvi 
gan no ģimnāzijas interešu viedokļa, gan no pilsē-
tas atpazīstamības veicināšanas, gan tā, ka BK «Val-
ka/Valga» varēs konkurēt ar citiem klubiem ar ma-
zākiem līdzekļiem. 

Šis gads ir ļoti nozīmīgs ar to, ka gan šajā, gan 
nākamajā gadā esam ieguvuši ļoti lielus līdzekļus 
no valsts Latvijas simtgades svinībām. Latviešu Pa-
gaidu Nacionālās padomes, kā arī tās pieņemtās 
deklarācijas «Ārvalstīm un tautām» un rezolūcijas 
(1917.gada 2.decembrī) simtgadi Valkā sāks svinēt šī 
gada 28.maijā. Simtgades jubilejas pasākums sāk-
sies ar to, ka Valgas dzelzceļa stacijā pienāks VAS 
«Latvijas dzelzceļa» projekta «Latvijas Ekspresis 
Simtgadei» vilciens ar aptuveni 300 Latvijas koru 
dalībniekiem un notiks bezmaksas pasākums «Lat-
vijas iecerēšana» (pagaidu nosaukums). Pasākuma 
pamatā būs Kārļa Skalbes piezīmes «Latvijas iecerē-
šana», kurā aprakstīti notikumi 1917.gadā Valkā un 
mūsu pilsētas nozīme Latvijas kā valsts izveidē.

Tieši šajos gados lielie un sarežģītie projekti būs 
ļoti daudz. Bet cilvēku spēja, kapacitāte ir ierobežo-
ta, tādēļ pašvaldības speciālisti būs ļoti noslogoti. 
Bet viss tiks darīts, lai novads attīstītos un augtu. 

Visās jomās šie gadi būs interesanti, svarīgi un 
uz attīstību virzošies!

Valkas novada pašvaldības 2017.gada budžets 
izstrādāts, ievērojot likumos «Par pašvaldību bu-
džetiem», «Par pašvaldībām», «Par budžetu un fi-
nanšu vadību», «Par valsts budžetu 2017.gadam», kā 
arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteiku-
mos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, 
atbilstoši iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plā-
noto līdzekļu ietvaros.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Valkas novada 2017.gada pamatbudžetā plānoti  
ieņēmumi  EUR 10 452 956 – tas ir par EUR 443 558 
vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budže-
tu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa – 42,5 % no visiem ieņēmumiem, 
EUR 3 988 866. Salīdzinot ar 2016.gadā saņemtajiem 
līdzekļiem, ir palielinājums par 5,9 % vai EUR 
222 249. Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 3,9 
% vai EUR 417 145. Tas ir par  EUR 12 681 vairāk, kā 
iepriekšējā gadā.

Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu vei-
diem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 
EUR 40 000, tas ir par EUR 2500 vairāk, kā iepriek-
šējā gadā.

Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 
68 631, tas ir 0,7 % no kopējiem ieņēmumiem.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdoša-
nas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR 
47000. Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 
8250. Naudas sodi un sankcijas EUR 5500.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 7881.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un paš-

valdību budžetu transfertu ieņēmumiem –nākošā 
lielākā ieņēmumu sadaļa – 36,1 % vai EUR 367 741. 
Tie ir lielāki par 10,8 % vai EUR 367 741.

Valsts budžeta transferti – valsts finansējums 
noteiktiem mērķiem EUR 3703034 (izglītības iestāžu 
pedagogu atlīdzība, speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes «Pumpuriņš» finansējums, izlīdzināšanas 
fonds). Tie ir lielāki par 12,3 % vai EUR 405741, jo 
lielāku finansējumu saņemsim no izlīdzināšanas 
fonda un valsts finansējumu pedagogu darba atlī-
dzībai.

Pašvaldību budžeta transferti – 0,7 %, EUR 
75402 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldī-
bām par izglītojamiem, kuri mācās  mūsu izglītības 
iestādēs no citiem novadiem, un bērniem , kuri ie-
vietoti Valkas novada Ģimenes atbalsta centrā «Sau-
līte» no citām pašvaldībām.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 
27% no kopējiem ieņēmumiem EUR 2 159 878. Plā-
noti ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem 
(ūdeni, kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2016.
gadu, plānots samazinājums par 7,9 % vai EUR 
171 563.

Finansēšana
2017.gadā pašvaldībai valsts kasē veicama aizņē-

mumu atmaksa  EUR 851 454.

Kods Koda nosaukums 2016.g. 
plāns EUR

2017.g. 
plāns 
EUR

2017.g. no 
kopējiem 
ieņēmu-
miem %

Izmaiņas(+;-) 
EUR

1.0
Nodokļu ieņēmumi: t.sk.

4208581 4446011 42,5 +237430

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 3766617 3988866 38,2 +222249
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 404464 417145 3,9 +12681
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 37500 40000 0,4 +2500
2.0 Nenodokļu ieņēmumi: t.sk. 58681 68631 0,7 +9950
9.0.0.0. Valsts nodevas un kancelejas nodevas 7200 8250 0,1 +1050
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2500 5500 0,1 +3000
13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomā-

šanas, pārdošanas 
45000 47000 0,4 +2000

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3981 7881 0,1 +3900
3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmu-

mi
2331441 2159878 20,7 -171563

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi 2331441 2159878 20,7 -171563
4.0

Transferti kopā: t.sk.
3410695 3778436 36,1 +367741

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 3297293 3703034 35,4 +405741
19.0.0.0.  Pašvaldību budžeta transferti 113402 75402 0,7 -38000

Kopā 10009398 10452956 100,0 +443558

Turpinājums 8.lpp.
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Pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdes 

lēmumam (protokols Nr.1,14.§)
Skolēnu sporta spēles

Profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupu 
organizētās sacensības

• Apstiprināt noteikumus Nr.1 «Par braukšanas 
izdevumu kompensēšanas kārtību Valkas novada 
izglītības iestāžu izglītojamajiem» (pielikumā).

NOTEIKUMI
2017.gada 26.janvārī  Nr. 1

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 

2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 15.§.)

Par braukšanas izdevumu kompensēšanas 
kārtību Valkas novada izglītības iestāžu 

izglītojamajiem 

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
likuma 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2015.
gada 31.marta noteikumu Nr.153 «Noteikumi par pasa-
žieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 

maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos» 10. 
un 11.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā 
Valkas novada dome (turpmāk – Pašvaldība) sedz 
braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuri mā-
cās Valkas novada izglītības iestādēs.
2. Braukšanas izdevumu kompensāciju nosaka ga-
dījumos, kad nav iespējams nodrošināt pašvaldības 
organizēto bērnu (audzēkņu, izglītojamo) pārvadā-
šanu.
3. Braukšanas izdevumus aprēķina un atmaksā 
pagasta pārvalde vai Pašvaldības Grāmatvedības 
un finanšu nodaļa.
4. Pašvaldība neapmaksā braukšanas izdevumus 
uz citu pašvaldību izglītības iestādēm.

II. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms
5. Tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem izmantojot sabiedrisko 
transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā 

Val kas no va da domē

2016.gada 26.janvārī Valkas novada domes

Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti 
pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu ie-
spējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un 
novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot 
ES līdzekļus. Visi pašvaldības plānotie kopējie izde-
vumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti asto-
ņās funkcionālajās kategorijās. Valkas novada 2017.
gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 
11 404 317. Salīdzinot ar 2016.gada sākumā plānota-
jiem izdevumiem, plānots palielinājums   par 16,5 % 
vai EUR 1 612 587.

Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos 
ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrāci-
ja, dzimtsarakstu nodaļa,  grāmatvedības un finan-
šu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu 
procentu maksājumi. Izpildvaras institūciju izde-
vumi plānoti 9,5 % no kopējiem izdevumiem – EUR 
1 083 848, tas sastāda EUR 116,59 uz vienu iedzīvo-
tāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmu-
mu procentu nomaksai 2016.gadā plānots izlietot 
0,5 % vai EUR 55 000, tas ir par EUR 20 000 mazāk, 
kā 2016.gadā.

Sabiedriskā kārtība un drošība – turpmāk tiks 
uzskaitīti izdevumi pašvaldības policijai EUR 
33369.

Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums 
ekonomiskajai darbībai 2017.gadā plānots 19,3 % no 
kopējā budžeta vai EUR 2 204 785. Finansējums pa-
redzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību uz-
turēšanai  (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada au-
totransports) un projektu realizācijai, palielinājums 
pret 2016.gadu EUR 1 752 356, jo realizējamo projek-
tu apjoms 2017.gada pieaugs. Lielākais finansējums 
paredzēts projektam «Autoceļa A3 tranzīta maršru-
ta rekonstrukcija Valkas pilsētā» – EUR 1 685 928.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košana – 2017.gadā plānots izlietot 20,5 % no kopējā 
budžeta vai EUR 2 339 111, tas ir par 13,28 %  vai 
EUR 358 257 mazāk kā 2016.gadā. Šīs budžeta sada-
ļas izdevumus veido Valkas novada komunālās 
saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un kana-
lizācija, teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo 
namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu apgais-
mojums) uzturēšanas izdevumi .

Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti 
EUR 20 655, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu uztu-
rēšanai.

Atpūta, kultūra un reliģija – 2017.gada budžetā 
plānoti līdzekļi 11,9 % apmērā no kopējā budžeta vai 
EUR 1 358 871.Valkas novada dome finansē visas 
novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas 
namus, bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un spor-
ta pasākumus. Finansējuma pieaugums par 13,9% 
vai EUR 165 692  saistīs ar Latvijas simtgades kultū-
ras pasākumiem.

Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2017.
gadā plānoti 29,5 % vai EUR 3367013. Salīdzinot ar 
2016.gada budžetu, plānots pieaugums par 2,6 % vai 
EUR 85 733. Finansējums paredzēts visām Valkas 
novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības 
iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un mākslas  
skola, sporta skola, bērnu un jauniešu centrs 
«Mice»).

Sociālā aizsardzība – 2017.gadā plānots finansē-
jums 8,3 % vai EUR 941 665. Sociālās aizsardzības 
izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes 

nams, nakts patversme, Valkas novada ģimenes at-
balsta centrs «Saulīte», sociālais dienests, bāriņtiesa) 
uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palī-
dzībai trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Salīdzinot 
ar 2016.gada budžetu, plānots palielinājums par 2,4 
% vai EUR 21 812.

Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām, ar aizdevumu atmaksu 

Būtisku daļu no 2017.gada plānotā budžeta veido 
atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas)    izdevumi – 50,6 % vai 
EUR 5 768 161, tas ir par 5,6 %  vai EUR 325 999 vai-
rāk kā 2016.gadā.Pieaugums saistīts ar  minimālās 
algas pieaugumu , algas pieaugumu pedagogiem 

un pārējiem darbiniekiem . Budžeta līdzekļi preču  
un pakalpojumu apmaksai plānoti 28,8 % apmērā 
no kopējā budžeta vai EUR 3 286 355, tas ir par 1,2 % 
vai EUR 38 899 mazāk, kā 2016.gadā. Tie ir Valkas 
novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (koman-
dējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sa-
kariem, precēm). Pamatkapitāla veidošanai plānoti 
16,2 % vai  EUR 1 853 769. Salīdzinot ar 2016.gadu, 
finansējums pieaudzis 3,8 reizes. Lielākais ieguldī-
jums A3 ceļa renovācijā .Aizdevumu procentu at-
maksa no kopējā budžeta veido 0,1 % vai  EUR 
15 000, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums 
EUR 30 000. Finansējums sociāliem pabalstiem plā-
nots 2,8 % vai EUR 316 401. Transferti plānoti 0,9 % 
no kopējā budžeta – EUR 98 000.

Pielikumā: aizņēmumi un galvojumi 2017.gadā 
un 2017. – 2019.gadā 
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 «Valkas 
novada domes 2017.gada speciālais budžets», 
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 «Valkas 
novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu 
budžets»;
• Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu: in-
vestīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infra-
struktūras un materiālās bāzes uzlabošanai, Valkas 
novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo 
transportlīdzekļu iegādei, Valkas novada ceļu, ielu 
atjaunošanai un izdevumiem Valkas novada priori-
tāro investīciju projektu īstenošanai un projektu do-
kumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei; 
• Atļaut Edītei Ieviņai uzsākt alus mājražošanu 
nekustamajā īpašumā «Zvaigznītes», Lugažos, Val-
kas pagastā, Valkas novadā.
• Apstiprināt dalībnieku līdzmaksājumus Valkas 
novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas organizētajos 
sporta pasākumos (pielikumā). Valkas novada sko-
lēniem dalība sacensībās ir bezmaksas.

Kods Ekonomiskās kategorijas 2016.gads 
EUR

2017.gads 
EUR % Izmaiņas (+;-) 

EUR 
1000 Atlīdzība (d. a. un soc.n.) 5442162 5768161 50,6 +325999
2000 Preces un pakalpojumi 3325254 3286355 28,8 -38899
3000 Subsīdijas un dotācijas 72291 66531 0,6 -5760
4000 Aizdevumu un procentu  atmaksa 45000 15000 0,1 -30000
5000 Pamatkapitāla veidošana 488739 1853769 16,2 +1365030
6000 Sociālie pabalsti 346384 316401 2,8 -29983
7000 Transferti 72000 98100 0,9 +26100

 KOPĀ 9791830 11404317 100,0 +1612487

Sporta sacensības
Vienība

dalības 
maksa, 

EUR
Valkas novada atklātās sacen-
sības Tautas bumbā un 
Netradicionālajās stafetēs

Komanda 10,00

Valkas novada atklātās 
skolēnu sporta spēles florbolā Komanda 10,00

Vienība
Dalības 
maksa, 

EUR
Valkas novada BJSS divcīņas
sacensības

Indivi-
duāli 3,00

Valkas novada BJSS šaušanas 
sacensības Indivi-

duāli 1,00

Valkas novada BJSS kauss futbolā 
«Pavasaris»
Komandām, kuras spēlē pēc 
noteikumiem 8 x 8
Komandām, kuras spēlē pēc 
noteikumiem 6 x 6

Ko-
manda 30,00

20,00

Valkas novada BJSS kauss 
florbolā
Valkas novada BJSS sporta zālē 
rīkotās
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 
hallē rīkotās

Ko-
manda

10,00

20,00

Kods Funkcionālās kategorijas 2016.g. plāns 
EUR

2017.g. plāns 
EUR

2017.g. no ko-
pējiem izde-
vumiem %

Izmaiņas 
(+;-) EUR

01.000 Vispārējie vadības dienesti 1121075 1083848 9,5 -37227
01.700 Aizdevuma procenti 75000 55000 0,5 -20000
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 32483 33369 0,3 +886
04.000 Ekonomiskā darbība (projekti) 452429 2204785 19,3 +1752356
06.000 Pašvaldības teritoriju un

 mājokļu apsaimniekošana
2697368 2339111

20,5
-358257

07.000 Veselība 19063 20655 0,2 +1592
08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 1193179 1358871 11,9 +165692
09.000 Izglītība 3281380 3367013 29,5 +85733
10.000 Sociālā aizsardzība 919853 941665 8,3 +21812

Kopā 9791830 11404317 100,0 +1612587

Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas
Turpinājums no 7.lpp.
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starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā 
vietējās nozīmes maršrutā, no dzīvesvietas līdz 
Valkas novada izglītības iestādei un atpakaļ ir:
5.1. personām, kuras pavada pirmsskolas iz-
glītības vecuma izglītojamos speciālajā izglītī-
bas programmā Valkas pilsētas speciālajā 
pirmsskolas izglītības iestādē «Pumpuriņš»; 
5.2. vispārējās pamata un vidējās izglītības 
iestādes izglītojamajiem;
5.3. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
(Valkas Mākslas skola, J.Cimzes Valkas Mūzi-
kas skola, Valkas novada bērnu – jaunatnes 
sporta skola) audzēkņiem.
6. Ja izglītojamais izmanto diennakts uzturē-
šanās iespēju izglītības iestādē (diennakts 
pirmsskolas grupa, internāts), tad kompensā-
ciju aprēķina par divām dienām nedēļā par 
ceļa posmu no izglītojamā dzīvesvietas līdz iz-
glītības iestādei un atpakaļ.
7. Personām, kuras pavada pirmsskolas izglītī-
bas vecuma izglītojamos, kompensācijas apjo-
mu aprēķina par braucienu no izglītojamā dzī-
vesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ par 
katru reizi, kad izglītojamais nogādāts līdz iz-
glītības iestādei vai no izglītības iestādes līdz 
dzīvesvietai, ievērojot šo noteikumu 6.punktu.
8. Ja uz izglītības iestādi nekursē sabiedriskais 
vai pašvaldības transports vai, ja dzīvesvieta 
atrodas 2 km un vairāk km pa ceļu veicamā at-
tālumā no autobusa pieturas, izņemot Valkas 
pilsētas teritoriju, tad nokļūšanai izglītības ies-
tādē un atpakaļ var izmantot personīgo trans-
portlīdzekli. Pašvaldība izdevumu kompensā-
ciju aprēķina EUR 0,10 par 1 km. 

III. Braukšanas izdevumu atmaksas kār-
tība
9. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties izglītī-
bas iestādē, izglītojamā vecāki vai personas, 
kas ir viņu likumiskie pārstāvji, iesniedz ie-
sniegumu par braukšanas izdevumu atlīdzi-
nāšanu pagasta pārvaldē pēc dzīvesvietas.
10. Izglītojamais, viņa vecāki / likumiskie pār-
stāvji iesniedz pagasta pārvaldē braukšanas 
biļetes par kārtējā mēnesī izmantotā sabiedris-
kā transporta pakalpojumiem līdz nākamā 
mēneša 5.datumam.
11. Izglītības iestāde iesniedz pagasta pārvaldē 
vai izsniedz izglītojamajam izziņu par izglītī-
bas iestādes apmeklējumu kārtējā mēnesī līdz 
nākamā mēneša 3.datumam.
12. Citos novados dzīvesvietu deklarējušie iz-
glītojamie vai viņu vecāki / likumiskie pār-
stāvji iesniegumu par braukšanas izmaksu at-
līdzināšanu un braukšanas biļetes iesniedz at-
tiecīgajā izglītības iestādē.
13. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija iesniegtās 
biļetes kopā ar izziņu par izglītojamā skolas 
apmeklējumu kārtējā mēnesī iesniedz apmak-
sai Pašvaldības Grāmatvedības un finanšu no-
daļā līdz nākamā mēneša 5.datumam.
14. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem 
izmaksā iesniegumā norādītajai personai pa-
gasta pārvalžu kasēs, vai pārskaitot, uz iesnie-
gumā norādīto kontu vienu reizi mēnesī.
15. Izdevumus par personīgā transporta iz-
mantošanu izglītojamā/o (t.sk. izglītojamo no 
vienas ģimenes) nokļūšanai izglītības iestādē 

un atpakaļ kompensē šādā apmērā:
15.1. vispārizglītojošo skolu skolēniem 1 reizi 
dienā turp un atpakaļ;
15.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
audzēkņiem nodarbību dienās 1 reizi turp un 
atpakaļ.
16. Lai saņemtu kompensāciju par personīgā 
transporta izdevumiem, tās pieprasītājam (iz-
glītojamā vecākiem / likumiskiem pārstāv-
jiem) jāiesniedz Pašvaldībā vai pagasta pārval-
dē šādi dokumenti:

16.1. Iesniegums kompensācijas saņemšanai, 
kurā jānorāda: 
16.2. iesniedzēja vārds, uzvārds; personas 
kods; 
16.3. izglītojamā/o vārds, uzvārds, personas 
kods;
16.4. izglītojamā/o deklarētā dzīvesvieta;
16.5. izglītojamā/o faktiskā dzīvesvieta;
16.6. iesniedzēja tālruņa numurs.
17. Pirmo reizi pēc iesnieguma saņemšanas 
pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar izglītoja-
mā vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem 
sastāda aktu par attālumu no izglītojamā dzī-
vesvietas līdz tuvākajai izglītības iestādei un 
atpakaļ.

IV. Noslēguma jautājumi
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada 
domes 2011.gada 29.septembra noteikumus 
Nr.6 «Par braukšanas izdevumu kompensēša-
nas kārtību vispārējās, pamata un vidējās izglī-
tības un profesionālās ievirzes izglītības iestā-
žu izglītojamajiem Valkas novadā».
19. Noteikt, ka kompensāciju šo noteikumu 
5.1.punktā minētajām personām ir tiesības sa-
ņemt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un 
apmērā par laika periodu sākot no 2017.gada 1.
janvāra. 
20. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.feb-ru-
ārī.

• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vis-
pārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām sadali Valkas no-
vadā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.
augustam;
• Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Val-
kas novadā 2017.gadam mācību līdzekļu un 
mācību literatūras iegādei.
• Atzīt Valkas novada domes īpašumā esošo 
telpu Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas 
grupas Nr.001, 92,3 m2 platībā), kadastra nu-
murs 9401 001 0503 001 nomas tiesību izsoli, 
kas bija izsludināta 2017.gada 17.janvārī, par 
nenotikušu.
• Apstiprināt Vēlēšanu iecirkņus Valkas nova-
dā 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām 
(pielikumā).

Pielikums
Valkas novada domes

2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 20.§)

Vēlēšanu iecirkņi Valkas novadā 2017.gada 
3.jūnija pašvaldību vēlēšanās

Iecirkņa 
numurs Iecirkņa nosaukums Adrese Piezīmes

884 Pilsētas kultūras 
nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, 
Valkas novads, LV-4701

1.stāvs, daļēji pieejams cilvē-
kiem ar kustības traucēju-
miem (ir manuālais pacēlājs)

885 Mākslas skola Beverīnas iela 5, Valka, Valkas 
novads, LV-4701

1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem

894 Ērģemes pamatskola Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģe-
mes pagasts, Valkas novads, 
LV-4711

1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem

898 Kārķu tautas nams Kārķu kultūras nams, Kārķi, 
Kārķu pagasts, Valkas novads, 
LV-4716

1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem

906 Lugažu muiža Lugažu muiža, Lugaži, Valkas 
pagasts, Valkas novads, LV-
4701

1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem

908 Vijciema tautas 
nams

Dalderi, Vijciems, Vijciema pa-
gasts, Valkas novads, LV-4733

1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem

909 Zvārtavas pagasta 
pārvalde

Luturskola, Stepi, Zvārtavas 
pagasts, Valkas novads, LV-
4735

1.stāvs, pieejams cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem

Val kas no va da domē

sēdē pieņemtie lēmumi 

Pilsēta / 
pagasts

Zemes ga-
bala kadas-
tra apzīmē-

jums

Nosaukums

Lauksaim-
niecībā iz-

mantojamās 
zemes platī-

ba

Zemes ga-
bala nomas 

maksa 
(gadā)

Prognozē-
tā nomas 

maksa 
EUR, bez 

PVN 
2017.g.

Valkas 
pagasts

9488 006 
0303

Āboliņi 0,4 Ne ma-
zāk kā 40 
EUR/ha

16,00

Valkas 
pagasts

9488 006 
0307

Pļavnieki 0,5495 Ne ma-
zāk kā 40 
EUR/ha

21,98

Vijciema 
pagasts

9492 004 
0325

Bajāri 0,24 Ne ma-
zāk kā 40 
EUR/ha

9,60

Aicinām pieteikties uz sekojošu, 
neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu 

Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām
Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laik-

rakstā «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

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jā-
ievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju de-
putāti.

Valkas novada domē jāievēl 15 deputāti. 
Valkas novadā noteikti 7 vēlēšanu iecirkņi. Šogad visi 

iecirkņi vēlēšanu dienā darbosies ēkas pirmajā stāvā, tā-
pēc ir mainīta iecirkņa atrašanās vieta Kārķos un Vijcie-
mā.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju 
reģistru.

Pašvaldību vēlēšanās drīkstēs vēlēt tās pašvaldības 
domi, kur būs vēlētāja reģistrētā dzīvesvieta 5.martā vai 
kur pieder nekustamais īpašums.

Līdz 25.martam katrs vēlētājs, kuram ir tiesības vēlēt, 
pa pastu saņems paziņojumu par to, kura iecirkņa saraks-
tā vēlētājs iekļauts. Līdz 9.maijam sākotnēji piešķirto iecir-
kni varēs mainīt izvēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās 
pašvaldības teritorijā vai  tajā pašvaldībā, kur vēlētājam 
pieder nekustamais īpašums. Lai mainītu iecirkni, būs jā-
izmanto PMLP e-pakalpojums vai jāiesniedz pieteikums 
jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei. 
Vēlētājs internetā bez maksas varēs uzzināt piešķirto ie-
cirkni.

Balsot varēs iepriekš 31.maijā no pulksten 17.00 līdz 
20.00, 1.jūnijā no pulksten 9.00 līdz 12.00, 2.jūnijā no pulk-
sten 10.00 līdz 16.00 un vēlēšanu dienā 3.jūnijā no pulksten 
7.00 līdz 22.00.

Deputātu kandidātu sarakstus Valkas novadā var ie-
sniegt:

1) reģistrēta politiskā partija;
2) reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;
3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, ku-

ras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienī-
bā.

No 14.aprīļa kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu 
programmas varēs izlasīt internetā Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

No 29.maija ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēša-
nu programmām varēs iepazīties atvērtajos vēlēšanu ie-
cirkņos.

2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitāci-
jas periods no 4.februāra līdz 3.jūnijam. No 4.maija aiz-
liegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana tele-
vīzijā.

Vēlēšanu norisi nodrošinās Valkas novada vēlēšanu 
komisija. Līdz 24.aprīlim tiks izveidotas iecirkņu komisi-
jas. Darbam iecirkņu komisijā pretendenti varēs pieteik-
ties no 1.marta līdz 7.aprīlim, aizpildot atbilstošu pietei-
kumu un to iesniedzot novada vēlēšanu komisijai.

Vairāk informācijas – Centrālās vēlēšanu komisijas mājas 
lapa - www.cvk.lvz

Teksts: Rolands Rastaks, Valkas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs 
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I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Valkas novada administratīvajā terito-
rijā notiek augstas detalizācijas topo-
grāfiskās informācijas un informācijas 
par aizsargjoslām izsniegšana, pie-
ņemšana, pārbaude un reģistrēšana.
2. Noteikumi ir obligāti visām juridis-
kām un fiziskām personām, kas Val-
kas novada administratīvajā teritorijā 
veic:

2.1. inženierkomunikāciju vai būvju 
(tai skaitā ceļu inženierbūvju) būv-
niecību (projektēšana un būvdarbi) 
un ekspluatāciju;
2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, ka-
dastrālās uzmērīšanas un zemes ierī-
cības darbus.

3. Valkas novada administratīvajā teri-
torijā augstas detalizācijas topogrāfis-
kās informācijas pieņemšanu, pārbau-
di un uzkrāšanu mērogā 1:500, kā arī 
mērniecībai nepieciešamo datu iz-
sniegšanu realizē un koordinē Valkas 
novada domes Attīstības un plānoša-
nas nodaļa, turpmāk tekstā: Datu bā-
zes uzturētājs.
4. Topogrāfiskā materiāla aktualizāci-
ja būvniecības iecerei nav nepiecieša-
ma un var izmantot esošo topogrāfis-
ko vai kadastra kartes materiālu, ko 
izsniedz Datu bāzes uzturētājs 2 dar-
ba dienu laikā:

4.1. avārijas darbu gadījumā;
4.2. uzstādot pagaidu būves vai rek-
lāmas stabus bez rakšanas darbiem;
4.3. darbu veikšanai, kuriem nav va-
jadzīgs būvprojekts;
4.4. ja esošā topogrāfiskā materiāla 
aktualizācijas termiņš nav beidzies;
4.5. citos gadījumos, kurus nenosaka 
būvniecības regulējums.

II. Topogrāfiskās informācijas pār-
baude, reģistrācija un izsniegšana

5. Nodrošinot uzmērīšanas rezultātā 
iegūtās informācijas reģistrāciju topo-
grāfiskās informācijas datubāzē, mēr-
niecības darbu izpildītājs Datu bāzes 
uzturētājam iesniedz:

5.1. topogrāfisko plānu vai izpildmē-
rījuma plānu, kas ir noformēts nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5.2. topogrāfisko plānu vai izpildmē-
rījuma plānu digitālā vektordatu for-
mā «Bentley Systems» datorizētās 
projektēšanas (DGN) datņu formātā 
vai «Autodesk» datorizētās projektē-
šanas (DWG) datņu formātā, izman-
tojot elektroniskos datu nesējus vai 
nosūtot topogrāfisko vai izpildmērī-
juma plānu uz elektroniskā pasta ad-
resi lasma.engere@valka.lv vai in-
gars.silins@valka.lv.

6. Mērniecības darbu izpildītājam 
pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas 
Datu bāzes uzturētājam, tie jāsaskaņo 
ar uzmērītajā teritorijā esošo inženier-
komunikāciju turētājiem, tajā skaitā 
ar:

1.1. elektrotīkli – AS «Sadales tīkls»; 
1.2. sakaru tīkli – SIA «Lattelecom», 
VAS «Latvijas Valsts radio un televī-
zijas centrs»;
1.3. ūdensvads un kanalizācijas tīkli, 
lietus kanalizācija – Valkas novada 
domes Ūdensapgādes un kanalizāci-
jas nodaļa, pagastu pārvaldes;
1.4. siltumtīkli – Valkas novada do-
mes Siltumapgādes nodaļa;
1.5. ielu apgaismošanas tīkli – Valkas 

novada domes izpilddirektors (Val-
kas pilsētā), pagastu pārvaldes;
1.6. telekomunikāciju uzturētājs – at-
tiecīgais kabeļoperators (SIA «Valkas 
Elektrons» Valkas pilsētā);
1.7. VSIA «Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi» Vidzemes re-
ģiona meliorācijas nodaļa;
1.8. VAS «Latvijas dzelzceļš»;
1.9. ar attiecīgo Valkas novada paš-
valdības pagasta pārvaldi;

6.1. ar citiem inženierkomunikāciju 
turētājiem pēc Datu bāzes uzturētāja 
pieprasījuma.
7. Pēc šo noteikumu 6.punktā minēto 
saskaņojumu saņemšanas topogrāfis-
ko plānu iesniedz reģistrēšanai Datu 
bāzes uzturētājam.
8. Datu bāzes uzturētājs mērniecības 
darbu izpildītāja iesniegtos topogrā-
fiskos vai izpildmērījuma plānus re-
ģistrē to iesniegšanas secībā Uzmērī-
jumu reģistrā. 
9. Pārbaudot topogrāfiskā plāna vai iz-
pildmērījuma plāna atbilstību norma-
tīvajos aktos noteiktajām prasībām, 
Datu bāzes uzturētājs 5 darba dienu 
laikā no topogrāfiskā plāna vai izpild-
mērījuma plāna saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfiskās informāci-
jas datubāzē, uz topogrāfiskā plāna 
un izpildmērījuma plāna izdarot at-
tiecīgu atzīmi saskaņā ar šo saistošo 
noteikumu 1.pielikumu un izsniedz 
reģistrēto topogrāfisko plānu un iz-
pildmērījuma plānu mērniecības 
darbu izpildītājam;
9.2. sniedz pamatotu atteikumu to 
reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna 
pieļautajām kļūdām un neatbilstī-
bām. Plānu ar izdarītajām atzīmēm 
izsniedz mērniecības darbu izpildī-
tājam un elektroniski nosūta vai no-
dod attiecīgo datni mērniecības dar-
bu izpildītājam labojumu veikšanai.

10. Šo noteikumu 9.2.apakšpunktā mi-
nētajā gadījumā mērniecības darbu 
izpildītājam ir pienākums novērst kļū-
das un neatbilstības topogrāfiskajā 
plānā vai izpildmērījuma plānā un la-
boto topogrāfisko plānu vai izpildmē-
rījuma plānu iesniegt atkārtotai pār-
baudei Datu bāzes uzturētājam, kas 
pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas 
pieņem vienu no šo noteikumu 9.pun-
ktā norādītajiem lēmumiem.
11.Topogrāfiskā plāna derīguma ter-
miņš ir divi gadi pēc tā reģistrācijas 
datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas 
virszemes situācijā un inženierkomu-
nikāciju novietojumā.
12. Datu bāzē uzkrātos datus Datu bā-
zes uzturētājs izsniedz:

12.1. Valkas novada domes struktūr-
vienībām, iestādēm to funkciju vai 
uzdevumu izpildei;
12.2. mērniecības darbu izpildītājam, 
izpildot konkrētu pasūtījumu;
12.3. inženierkomunikāciju turētā-
jam;
12.4. sertificētam zemes ierīcības un 
zemes kadastrālās uzmērīšanas dar-
bu veicējam.

13. Pieprasītos datus Datu bāzes uztu-
rētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto 
e-pasta adresi, vai iekopē pieprasītāja 
elektroniskajā datu nesējā piecu darba 
dienu laikā no pieprasījuma saņemša-
nas dienas.
14. Valkas novada pašvaldības institū-
cijas, tai skaitā Būvvalde atzīst par at-
bilstošu (lietošanai derīgu) tikai šo no-

teikumu 9.1.punktā noteiktajā kārtībā 
saskaņotu topogrāfisko informāciju.

III Maksa par topogrāfiskās 
informācijas apriti un maksas 

veikšanas kārtība
15. Topogrāfiskās informācijas pārbau-
de, reģistrācija, sagatavošana un izsnieg-
šana ir maksas pakalpojums. Maksa 
par topogrāfiskās informācijas apriti ir 
noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.
16. Samaksu par topogrāfiskās infor-
mācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagata-
vošanu un izsniegšanu mērniecības 
darbu izpildītājs veic, pamatojoties uz 
Valkas novada domes izsniegto rēķi-
nu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. 
17. Ja mērniecības darbu izpildītājs ie-
sniedz topogrāfisko plānu vai izpild-
mērījuma plānu šo noteikumu 10.pun-
ktā noteiktajā kārtībā, maksu par at-
kārtotu pārbaudi un reģistrāciju ne-
piemēro. 

18. Šo noteikumu 12.1.apakšpunktā no-
teiktajiem subjektiem maksu par topo-
grāfiskās informācijas apriti nepiemēro.
19. Datu bāzes uzturētājs informāciju 
par ielu sarkanajām līnijām izsniedz 
bez maksas.
20. Maksājumi par šo noteikumu 2.
pielikumā noteiktajiem pakalpoju-
miem ieskaitāmi Valkas novada do-
mes budžetā.

IV Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas 
novada domes 2010.gada 30.jūnija sais-
tošos noteikumus Nr.24 «Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informāci-
jas aprites kārtību Valkas novadā».

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I
Valkā

2016.gada 29.decembrī                           Nr.22
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 7.§)

«Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta 6. daļu un 26.panta 3. un 7.1 daļu, 

Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281  «Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi» 69., 79.punktu

N.p.
k. Pakalpojums

Izce-
noju-

mi
EUR

PVN** 
21%
EUR

Izcenoju-
mi kopā 
ar PVN

EUR
1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu 

sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu 
datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašval-
dībai.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšze-
mes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koe-
ficients k=0,8. 
objekta platība līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens ob-
jekts; 8,26 1,74 10,0
objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), 
viens objekts; 12,40 2,60 15,0
objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru 
nākamo ha, bet nepārsniedzot EUR 95,0 kopā 
par vienu objektu, neskaitot pievienotās vērtī-
bas nodokli

4,96 1,04 6,0

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pie-
ņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs 
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtī-
šanu pašvaldībai:
trases garums līdz 300 m, viens objekts; 7,11 1,49 8,60
trases garums virs 300 m vienā objektā, papil-
dus par katriem nākamajiem 100 m, bet nepār-
sniedzot EUR 95.0 kopā par vienu objektu, ne-
skaitot pievienotās vērtības nodokli

2,48 0,52 3,00

3. Būvniecības izpilduzmērījumi

Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē ,viens 
objekts. 7,11 1,49 8,60
Par vienas būves novietnes pārbaudes ieneša-
nu datu bāzē, viens objekts 5,37 1,13 6,50

4. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības 
projekta grafiskās daļas pārbaudi, reģistrēša-
nu, ievadīšanu datubāzē
viens objekts (plānojums vai projekts). 8,26 1,74 10

5. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana 
un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma iz-
mantojama tikai reklāmas objektu novietnei 
bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršo-
to inženiertīklu pievadu un iekšējo inženier-
tīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens 
objekts; 16,53 3,47 20,0
pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par 
katru nākamo ha. 4,13 0,87 5,0

6. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, 
ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības ro-
bežplānu vai citu mērniecības darbu veikša-
nai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, 
vienā zemes vienībā:
viens objekts. 2,48 0,52 3,0

Val kas no va da domē

2.pielikums
Valkas novada domes  2016.gada 29.decembra

saistošajiem noteikumiem Nr.22 (sēdes protokols Nr.15,7.§)

Par Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas sniedzamo 
maksas pakalpojumu cenrādi par augstas detalizācijas topogrāfiskās in-

formācijas M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu
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Saistošo noteikumu Nr.22
«Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  

aprites kārtību Valkas novadā»
paskaidrojuma raksts

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Paskaidrojuma raks-
ta sadaļas

Norādāmā informācija

1.  Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

1.1. pienākumu izdot šos saistošos noteikumus uz-
liek 2010.gada 13.janvāra Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 13.panta sestais punkts un 26.panta trešais 
punkts;
1.2. Valkas novadā, līdz šo saistošo noteikumu spē-
kā stāšanās, spēkā ir 2010.gada 30.jūnija Saistošie 
noteikumi Nr.24 «Par augstas detalizācijas topo-
grāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas nova-
dā».

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1. noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz Ģeotel-
piskās informācijas likuma 13.panta sesto punktu, 
26.panta trešo punktu un 2012.gada 24.aprīļa Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.281 «Augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumu» 69., 79. punktu;
2.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt paš-
valdības funkcijas un uzdevuma izpildi par augs-
tas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu-
bāzes izveidošanu un uzturēšanu;
2.3. pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks preci-
zēta un papildināta augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas 
kārtība un kārtība, kādā veicama maksa par aug-
stas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pār-
baudi, reģistrāciju pašvaldības datubāzē, sagatavo-
šanu un izsniegšanu Valkas novadā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teri-
torijā 

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institū-
cijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu 
izpildi. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības bu-
džetu.

4. Informācija par plā-
not projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teri-
torijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par 
konsultācijām ar pri-
vātpersonām

Nav attiecināms.

5.maijā Kārķos notiks 14.Meža 
dienas. Kā vienmēr būs tradi-

cionālās lietas, bet netrūks arī pār-
steigumu.

Meža dienu ieskaņas pasākumi 
sāksies jau 4.maija pēcpusdienā, kad 
visiem būs iespēja doties izzinošā 
ekskursijā uz Vijciemu, kur apskatī-
sim Čiekuru kalti, Vijciema koka baz-
nīcu un iepazīsimies ar kokapstrādes 
uzņēmumu «Celīši». Kā jau ierasts, 
vakarā sabrauks studenti un mazpul-
cēni, ikviens aicināts uz vakarēšanu.

5.maijā Meža dienu atklāšana pulk-
sten 9.00. Pēc tam dosimies uz vairāk 
nekā 10 darba objektiem, darbosies 
Zaļā koka darbnīca, Rūķa Dabas bodī-
te. Ikviens aicināts gatavot vēja zva-
nus un piedalīties izstādē. Pulksten 
13.00 kopīgs mielasts un aktīva atpū-
ta. Pasākumu vadīs TV šovu un raidī-
jumu vadītājs Armands Simsons. La-
bu omu uzturēs un vakarā tautas 
namā ballē spēlēs grupa «Lauku mu-
zikanti». z

Aicina gatavoties Kārķu Meža dienām 
un koka auto sacensībām

1.pielikums
Valkas novada domes  2016.gada 29.decembra

saistošajiem noteikumiem Nr.22
(sēdes protokols Nr.15,7.§)

Reģistrācijas atzīmes paraugs
(sarkanā krāsā)

Piektdien, 5. maijā Kārķos
Pulksten 12.00 – 13.00 tehniskā 

komisija (dzinēju kārts mērīšana, 
starta numuru piešķiršana) pie Kār-
ķu Dabas koncertzāles

Pulksten 14.00 sacensību sākums
Informācija 

Kā dzinējs auto darbojās koka zars 
vai maikste, kura sākotnēji noliekta 
iztaisnojoties velk auklu, un tā griež 
asi ar riteņiem. Auto detaļu izmēri, 
forma, krāsa, dizains un viss pārējais 
ir jūsu brīva izvēle. Uzvar tālāk aiz-
braukušais!

Dalībnieki – jebkurš, kuram ir no-
likumam atbilstošs koka auto.

Sacensību galvenais tiesnesis - 
RTU asociētais profesors – Vilnis Ka-
zāks; 29387388 mob.t.

Koka auto tehniskie noteikumi:
1. Sacensībās piedalās tikai reģistrēti 
koka auto ar redzamu reģistra Nr.
2. Auto jābūt izgatavotam tikai no da-
bas materiāliem, pārsvarā koka.
3. Maksimālais auto garums 3 m (iz-
ņemot konstruktoru klasi).
4. Maksimālais auto platums 1,5 m 
(izņemot konstruktoru klasi).
5. Izgatavošanā nedrīkst izmantot 
metālu, izņemot kokskrūves un nag-
las, plastmasu, gumiju.
6. Auto dzinējs un asis nedrīkst būt 
krāsotas.
7. Konstrukciju savienošanā drīkst 
izmantot naglas, skrūves, līmi, auklu, 
minerāleļļu. Vienlīdzīgu rezultātu ga-
dījumā priekšroka autoram, kurš ma-
zāk izmantojis nekoka savienojumus.
8. Aukla nedrīkst būt staipīga.
9. Auto var būt 2 un vairāki dzinēji. 
10. Auto, kurš neatbilst tehniskajiem 
noteikumiem, var piedalīties sacensī-
bās, bet tam netiek reģistrēti rezultāti.

Sacensību norise:
1. Pie dalībnieku reģistrācijas dalīb-
nieki tiek sadalīti grupās:

1) Mikro klase (auto ar dzinēju līdz 1 
metram ieskaitot),
2) Mazā klase (auto ar dzinēju līdz 2 
metriem ieskaitot),
3) Lielā klase (auto ar dzinēju virs 2 
metriem),
4) Konstruktoru klase( auto ar 2 un 
vairāk dzinējiem un citiem tehnis-

kiem risinājumiem). 
2. Sacensības norit katrai grupai atse-
višķi.
3. Pirmajā braucienā visi auto startē 
pa vienam.
4. Uz nākamo kārtu izvirzās tie da-
lībnieki, kuri sasniedz 5 metrus Mik-
ro klasē un 10 metrus pārējās klasēs 
(mēra līdz priekšējam ratam).
5. Sacensību 4 punkts var tikt mai-
nīts, paredzot katrā klasē otro brau-
cienu visiem dalībniekiem. Tas ir at-
karīgs no dalībnieku skaita. Lēmumu 
pieņem sacensību galvenais tiesnesis.
6. Finālam, pēc otrā (trešā) brauciena 
tiek atlasīti pieci dalībnieki no katras 
grupas.
7. Pēc fināla brauciena rezultāta tiks 
sadalītas vietas. Vietas tiek vērtētas 
pēc labākā rezultāta jebkurā braucie-
nā, izņemot masu startu.
8. Ja dalībniekam rodas tehniskas da-
bas ķibeles, kuras ir iespējams ātri no-
vērst, dalībnieks drīkst atkārtoti star-
tēt, ieņemot vietu dalībnieku rindas 
beigās (jebkurā braucienā).
9. Sacensību beigās dalībnieki var 
piedalīties masu startā.
10. Par sacensību beigām tiek uzskatī-
ta masu starta beigu rezultātu fiksē-
šana.
11. Auto nedrīkst IESTUMT, tam jāuz-
sāk kustība pašam!
12. Piedaloties sacensībās koka auto 
vadītājiem jālieto aizsarglīdzekļi – 
cimdi, brilles un ķiveres (var būt velo 
ķiveres). Katrs dalībnieks sacensību 
laikā ir atbildīgs par savu un skatītāju 
drošību.

Aicinām visus interesentus uz sa-
censībām!

Katrā klasē pirmo trīs vietu iegu-
vējiem balvas. Organizatori piešķir 
īpašas balvas, piemēram, par skaistā-
ko dizainu, par zaļāko risinājumu, 
par industriālāko risinājumu, par 
vienkāršāko konstrukciju un tml.

Šo sacensību rekorda uzrādītājam 
– balvā brauciens uz Briseli.

Padodiet ziņu tālāk! 
Sīkāka informācija: 
Kārķu pagasta pārvalde Pēteris 

Pētersons; tālrunis. 26280656, e-pasts: 
peteris.petersons@valka.lv z

VI starptautiskās koka pašgājēja auto sacensības
Nolikums

Kur tad vēl, ja ne pie Latvijas-Igaunijas robežas dzīvo cilvēki, ku-
riem dzimtā valoda ir latviešu vai igauņu un mazākā vai lielākā mērā, 
viņi ir apguvuši arī otro valodu.

Varbūt pazīsti kādu, kurš var komunicēt abās valodās? Varbūt Tu 
pats esi viens no tiem? Tādā gadījumā Valkas biedrība Latvijas - Igau-
nijas institūts lūdz dot par sevi ziņu un/vai dalīties ar šo uzaicināju-
mu.

Lūdzu, nosūti ziņu uz e-pasta adresi marite.uibo@valka.lv
Kad jūs būs jau vismaz tik daudz, ka var saskaitīt uz vienas rokas 

pirkstiem (klusītēm ceram, ka būs vairāk), tad satiksimies, iepazīsi-
mies, parunāsimies un domāsim, kā mēs viens otram varētu būt node-
rīgi!

Ar sveicieniem, Latvijas – Igaunijas institūts,
 Mārīte Uibo un Lilita Šicāne

Teksts: Sandra Pilskalne, Kārķu pagasta pārvaldes Brīvā laika pasākumu organizatore
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Aprīlī notiks 2. starptautiskais 
«Latvijas – Igaunijas skrējiens»!

15.aprīlī pa Valgas un Valkas 
pilsētu ielām notiks 2.

starptautiskais «Latvijas – Igaunijas 
skrējiens». Skrējiens ir veltīts agrā-
kajam augstu sasniegumu sportis-
tam Pāvelam Loskutovam, bet aiz-
vadītajā gadā tam ir mainīts nosau-
kums un arī formāts.

«Šim skrējienam ir ilga vēsture. 
Agrāk tas saucās «Pāvela Loskutova 
balva», taču otro gadu mēs tā jēgu 
cenšamies paplašināt. Tagad nosau-
kums ir «Latvijas – Igaunijas skrē-
jiens» un tā mērķis ir sasniegt ne ti-
kai sporta rezultātus, bet arī veicināt 
Latvijas – Igaunijas sportistu kon-
taktus un draudzību.

Pagājušajā gadā šajā pasākumā 
piedalījās diezgan daudz nūjotāju. 
Ceram, ka šogad nūjošana būs pār-
stāvēta vēl vairāk, jo tas būs lielisks 
piedzīvojums!» komentē Valkas no-
vada domes priekšsēdētājs Vents 
Armands Krauklis.

Starts, kā arī finišs skrējienam un 
nūjošanai notiks Valgas pilsētas sta-
dionā. Trase veidota pa Valgas un 

Valkas pilsētu. Trašu garumi – 5 km 
un 10 km skrējējiem, 5 km nūjotā-
jiem. Bērnu skrējieni notiks turpat 
uz vietas stadionā. Starts bērnu skrē-
jieniem – plkst. 11.00; 5 km un 10 km 
distancēm – plkst. 13.00.

Reģistrēšanās skrējienam: http://
valgasport.ee/ee/sundmused/regis-
treerimine/eesti-lati-jooks/

Reģistrēšanās bērnu skrējieniem 
uz vietas, Valgas pilsētas stadionā 
no plkst. 9.45 – 10.45.

Iepriekšēja reģistrēšanās 10 km 
līdz 10.aprīlim 7,00 eiro, pirms starta 
– 10 eiro. Nūjotājiem – 5 km līdz 10.
aprīlim: 3,00 eiro, pirms starta 5,00 
eiro. Bērnu skrējieni ir bez dalības 
maksas!

Sacensību laureāti saņemts vērtī-
gas balvas!

Sacensību organizatori: Valgas 
pašvaldība, Valkas novada dome, 
Valga Sport, Valgas apriņķa Sporta 
Asociācija.

Visi dalībnieki ir atbildīgi par 
savu veselību un apņemas ievērot 
visus satiksmes noteikumus! z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkas novads veterānu sporta spēlēs 
slēpošanā izcīna 6.vietu

12.februārī Priekuļos norisi-
nājās Latvijas veterānu – 

senioru 54.sporta spēļu sacensības 
slēpošanā, kurās Valkas novada ko-
manda izcīnīja godpilno 6.vietu. Ko-
mandā startēja: Aija Lāce un Andris 
Dainis – 1.vieta, Aivars Krastiņš – 
3.v., Unda Ozoliņa – 6.v., Vladimirs 
Matukenens – 8.v., Agris Knope – 
10.v., Maija Gudēna – 12.v., Aldis 
Galgāns – 18.v., Aleksejs Burovs – 
21.v., stafetē izcīnīta 8.vieta.

2016.gadā izcīnīta ir 6.vieta, 2015.

gadā – 5.vieta, bet 2014.gadā – 8.vie-
ta. Šogad mazliet pietrūka līdz 5.vie-
tai, kuru ieņēma kaimiņi – Smiltenes 
novads. Punktu skaits bija vienāds, 
bet sliktāk nostartējām stafetē, kas 
atbilstoši nolikumam ir papildrādī-
tājs pie vietu noteikšanas. Sacensību 
rezultātus var redzēt Latvijas sporta 
veterānu - senioru savienības mājas 
lapā www.lsvs.lv.

Nākamās sacensības – vieglatlēti-
ka telpās, veterāniem paredzētas 
4.martā Rīgā. Vēlam veiksmi! z

Teksts: Māris Koops, Sporta speciālists Valkā

1.vietas ieguvējs – Andris Dainis. Foto: R.Rastaks

1.vietas ieguvēja – Aija Lāce. Foto: R.Rastaks

Ziemas sporta diena Vijciemā pulcēja gandrīz 100 dalībnieki un līdzjutēji. 
Foto: I.Matuka

Vijciemā aizvadīta ziemas sporta diena

Sestdien, 11.februārī Vijciema 
pamatskolas sporta laukumā 

notika tradicionālā ziemas sporta 
diena. Ziemas sporta dienā piedalī-
jās gandrīz 100 dalībnieki un līdzju-
tēji. Lielākais dalībnieku skaits bija 
vijciemieši, bet bija arī dalībnieki no 
Bilskas pagasta, Smiltenes, Beverī-
nas novada, Valkas un Valgas. Diena 
bija sportiski patīkama. Laika ap-
stākļi ļāva sagatavot ledus laukumu. 
Paldies par ledus laukuma sagatavo-
šanu Jurim Kalniņam, Jānim Ozoli-
ņam, Atim Zariņam un Ingaram Ča-
kārnim. Sacensības notika hokejā, 
ātrslidošanā, hokeja ripu piramīdas 
likšana, hokeja ripas mešanā uz pre-
cizitāti un stafetē. Hokejā piedalījās 

trīs pieaugušo un trīs bērnu koman-
das. Slidošanā uz ātrumu piedalījās 
51 dalībnieks, ripas mešanā uz pre-
cizitāti 78 dalībnieki un ripu piramī-
das likšanā 64 dalībnieki. Hokeja 
vārtus sargāja mūsu nenogurstošie 
vārtsargi Arturs Putrālis un Tomass 
Jancis. Hokejā rezultatīvākais spēlē-
tājs bija Ingars Čakārnis. Hokeja 
spēles tiesāja Felikss Bošs un Valdis 
Šaicāns. Dalībnieki un līdzjutēji va-
rēja sildīties pie ugunskura un cie-
nāties ar siltu tēju un pagasta pār-
valdes vadītājas vārīto zupu.

Balvās uzvarētāji saņēma kliņģe-
rus un saldumus.

Paldies dalībniekiem, tiesnešiem 
un līdzjutējiem! z

Teksts: Mārīte Kalniņa, Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

11.martā plkst. 9.00 Saieta namā «Luga-
žu muiža» sāksies tradicionālais 

«Sieviešu dienas» zolītes turnīrs. Turnīra iz-
spēlē paredzētas 6 kārtas, kuras sastāvēs no 
24 partijām. 

Lai turnīrs tiktu veiksmīgi noorganizēts, 
dalībnieki tiek aicināti pieteikties! Īpaši tiks 
gaidītas sievietes, kuras aizraujas ar zolītes 
spēli!

Dalību pasākumā pieteikt Atim Empelim 
pa tel. 29878782 vai e-pastu: atis.empelis@in-
box.lv  z

Aicina pieteikties tradicionālajam 
«Sieviešu dienas» zolītes turnīram

Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta sporta organizators
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Noslēdzies ikgadējais skolēnu 
skatuves runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss

10.februārī Valkas novada 
Bērnu un jauniešu centrā 

«Mice» norisinājās ikgadējais skolē-
nu skatuves runas un mazās formas 
uzvedumu konkurss. Uz konkursa 
1.kārtu kopā bija pulcējušies 40 da-
lībnieki no Valkas novada skolām 
un Strenču novada vidusskolas Se-
das filiāles. Šogad bija iespēja klausī-
ties ne tikai individuālos dalībnie-
kus, bet redzēt arī divas mazās for-
mas izrādes, kuras bija sagatavojuši 
Valkas novada BJC «Mice» teātra 
pulciņš (skolotāja Līga Šnuka) un 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 5.a 
klases meitenes (skolotāja Aiga Dāl-
berga).

Skatuves runas konkursā katrs 
dalībnieks runāja vienu prozas un 
vienu dzejas darbu, un katra literārā 
priekšnesuma ilgums nevarēja būt 
garāks par 3 minūtēm. Savukārt ma-
zās formas uzvedumi nedrīkstēja 
pārsniegt 20 minūtes.

Visus dalībniekus vēroja un vērtē-
ja BJC «Mice» izveidota žūrija – Sil-
vija Dorša, Gita Dudele un Valdis 
Šaicāns. Vadoties pēc vērtēšanas kri-
tērijiem un konkursa nolikuma, visi 
individuālie dalībnieki saņēma 1., 2. 
un 3.pakāpes diplomus. Uz konkur-
sa 2.kārtu, kas norisināsies Valmierā 
Viestura vidusskolā šā gada 7.martā, 
dosies visi 1.pakāpes ieguvēji, viens 
dalībnieks katrā vecuma grupā. 
1.klašu grupā mūsu novadu pārstā-
vēs Vijciema pamatskolas 1.klases 
skolniece Melānija Hāne (skolotāja 
Gita Dudele), 2. – 3. klašu grupā – 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 3.b 
klases skolniece Sintija Andruce 
(skolotāja Ruta Žubule), 4. – 6. klašu 
grupā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzi-
jas 6.b klases skolniece Vendija Kal-
niņa (skolotāja Aiga Dālberga), bet 7. 

– 9. klašu grupā Kārķu pamatskolas 
9.klases skolniece Ilze Skrastiņa 
(skolotāja Diana Magone).

Mazās formas uzvedumu kon-
kursā žūrija vienlīdz labi novērtēja 
abus priekšnesumus. BJC «Mice» te-
ātra pulciņš savu uzvedumu bija 
veidojis pēc Semjuela Godo absurda 
drāmas viencēliena ar mūsu novad-
nieka Pētera Brūvera dzeju «Gaidot 
Pavļiku jeb sveiciens Pēteram Brūve-
rim», bet Valkas Jāņa Cimzes ģim-
nāzijas meitenes visus skatītājus ie-
priecināja ar atraktīvu uzvedumu 
«Vecmāmiņas» pēc Maijas Laukma-
nes un Anna Brigaderes darbu motī-
viem. Īpašu žūrijas balvu par vec-
māmiņas lomas atveidošanu izpel-
nījās Arta Avote.

Ja reģiona kārtas rīkotāji ļaus, tad 
uz Valmieru dosies abu uzvedumu 
dalībnieki ar savām skolotājām.

Strenču novadu reģiona kārtā 
pārstāvēs Sedas filiāles 6.klases skol-
nieks Arsenijs Cepeļevs un 9.klases 
skolnieks Aleksandrs Kalniņš. Alek-
sandrs vienu no darbiem runāja 
dzimtajā krievu valodā. Jauniešus 
konkursam sagatavoja skolotājas 
Margarita Bērtule, Ināra Skrebe un 
Diana Magone. Paldies, skolotājām 
par sagatavošanu un iedrošināšanu 
dalībai konkursā!

Paldies, Jāņa Cimzes Valkas mū-
zikas skolas jaunajiem talantiem un 
viņu skolotājām Inesei Lečmanei un 
Nadeždai Taņicinai par muzikālo 
sveicienu konkursa dalībniekiem!

Paldies, visiem, visiem konkursa 
dalībniekiem un viņu skolotājām 
par kopīgo darbu, gatavojoties kon-
kursam, un turēsim īkšķus par veik-
smi un izdošanos nākamajā kārtā!

Lai veicas! z

Teksts: un foto Tija Bērtiņa, Valkas novada BJC «Mice» izglītības speciāliste

Svētdien, 26.februārī Valkas pagasta «Lugažu muižā» tiek organizēta 
«Spēļu diena». Pasākumu sākums plkst. 11.00. Lūgums dalībniekiem 

ierasties laicīgi.
Tie, kuri jūtas spēcīgi novusa spēlē, varēs sacensties un noskaidrot labā-

ko. Meistarība noderēs arī dambretē, «Molky» kegļu spēlē un šautriņu me-
šanā gan «tautas mērķī», gan arī «darts spēles» mērķī.  Savukārt tiem, kuri 
ļausies spēlei ar «metamajiem kauliņiem», būs jāpiesauc arī veiksme, lai 
uzvarētu.

Atnāc arī Tu! z

Aicina piedalīties Valkas pagasta 
rīkotajā «Spēļu dienā»

Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta sporta organizators

Nākot pavasarim, atsākam 
pagājušā gada tradīcijas - 

7.aprīlī Valkā, Lugažu laukumā, 
pretī Kultūras namam atkal pie-
stās Bērnu veselības autobuss.  Šajā 
reizē Valkas novada bērniem būs 
iespēja doties uz konsultāciju pie 
Bērnu klīniskās universitātes slim-
nīcas (BKUS) speciālistiem – neiro-
loga un otolaringologa (LOR).

Vizīte pie speciālistiem ir bez 
maksas, tikai ar iepriekšēju pie-
rakstu. Pierakstu rindā veido Val-
kas novada domes Sabiedrības ve-
selības organizatore Edīte Balode, 
tālr. 28644365. Tā kā vietu skaits 
rindā ir ierobežots, aicinām pie-
teikšanos neatstāt uz pēdējo brīdi. 
Šī ir lieliska iespēja apmeklēt spe-
ciālistus tepat Valkā, nebraucot uz 
Rīgu.

Ierodoties uz vizīti, līdzi jāņem 
dzimšanas apliecība vai kāds cits 
personu apliecinošs dokuments. 
Tāpat vēlams līdzi ņemt informāci-
ju par bērna veselības stāvokli (iz-
rakstus, izmeklējumu rezultātus 
un tml.), lai BKUS speciālisti varē-
tu veikt savu darbu ātrāk, labāk un 
rezultatīvāk.  

Pēc ārstu apmeklējuma vecāki 
aicināti doties ar bērnu veselības 
autobusā iegūto izrakstu pie sa-
viem ģimenes ārstiem, lai ģimenes 
ārsti būtu informēti par tālāko ne-
pieciešamo ārstēšanu.

Plašāka informācija par Bērnu 
veselības autobusa programmas 
īstenotājiem «RMHC Latvija» pie-
ejama mājas lapā: http://rmhc-lat-
via.lv.z

7.aprīlī Valkā, Lugažu laukumā atkal 
piestās Bērnu veselības autobuss

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes sabiedrības veselības organizatore 
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Projektu dienas 
8.b un 8.d klases

Projektu dienu tēma: Manas inte-
reses. Nākotnes ieceres.

Abas projektu dienas bijām ļoti 
labi saplānojuši, lai pēc iespējas vai-
rāk iegūtu informāciju par darba tir-
gu, profesiju pieprasījumu, nākotnes 
prognozēm darba tirgū. Paveicām 
ļoti daudz interesanta  un guvām 
pieredzi, kā veiksmīgāk sadarboties 
komandā:
• Ekskursija uz SIA «PEPI RER»

Paldies Jurim Indusam par intere-
santo stāstījumu un iespēju ieskatī-
ties darba procesā.
• Ekskursija uz Valsts policijas Vi-
dzemes reģiona Valkas iecirkni

Tur mūs sagaidīja skolas absolven-
te Laura Tetere, tagad jau policijas 
seržante. Klausījāmies ar interesi, 
skolēniem bija daudz jautājumu par 
policista specialitāti. Paldies Laurai 
par daudz vērtīgiem padomiem- par 
izglītības nozīmi, par veselīgu dzī-
ves veidu, par fizisko dotumu apzi-
nāšanu un attīstīšanu.
• Ekskursija uz  Valkas rajona tie-
su

Iepazināmies ar jurista profesiju, 
ikdienas darbu tiesā. Noskatījāmies 
arī  saīsināto  tiesas sprieduma pa-
sludināšanas procesu. Paldies Maru-
tai Balodei un Sarmītei Kurmejevai 
par to, ka savā ļoti saspringtajā dar-
ba procesā atrada laiku ar mums pa-
runāties un radīt interesi par jurista 
darbu.
• Ekskursija uz Nodarbinātības 
valsts aģentūras Valkas filiāli

Tikāmies ar karjeras konsultanti 
Lindu Upmali. Uzzinājām par darba 
tirgus situāciju, saņēmām izsmeļošu 
informāciju par uzņēmējdarbību 
Valkas novadā, par plānotajiem no-
darbinātības pasākumiem vasaras 
brīvlaikā.

 Uzzinājām, kāda informācija ne-
pieciešama, lai plānotu karjeru.
• Pildījām dažādus testus par inte-
resēm, vēlmēm, vērtībām.
• Noklausījāmies skolas direktores 
vietnieces karjeras jautājumos Gu-
nitas Gindras ievadlekciju par kar-
jeras veidošanas pamatprincipiem
• Projektu dienu noslēgumā izspē-
lējām «Erudītu» 8.klasēm.

Klases audzinātājas 
V.Galgāne, I.Vītola

6.a un 6.b klases
6.a un 6.b klases skolēni projektu 

dienu sākumā sadalījās sešās gru-
pās, katra apmeklēja vienu no iestā-
dēm – Latio, Valkas novada pašval-
dības policiju, Valkas novada biblio-
tēku, Valkas pilsētas kultūras namu, 
Enefit koģenerācijas staciju, Valkas 
mežniecību. Uzdevums bija uzzināt 
pēc iespējas vairāk informācijas par 
iestādes darbību un darbinieku pie-
nākumiem. Otrā projektu diena ie-
sākās ar grupu prezentācijām. Vēlāk 
skolēni devās uz Valkas novada jau-
niešu multifunkcionālo centru, kur 
uzzināja par līdzdalības iespējām, 
iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā un 
brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Klases kolektīvi saliedējās kopīgā 
slidošanā un radošajā darbnīcā.

6.b klases audzinātāja 
I.Kalniņa

3.a un 3.b klases
• Pirmdiena.

Sportiskas aktivitātes «Nike Trai-
ning Club» trenera Arņa Ozoliņa va-
dībā.

Preses izdevumi par sportu sko-
las bibliotēkā.
• Otrdiena.

Valkas bērnu bibliotēkā izstādes 
«Sports» apskate.

Iepazīšanās ar jaunākajām grāma-
tām, preses izdevumiem, enciklopē-
dijām, kurās var atrast informāciju 
par sportu un sportistiem. Plakātu 
veidošana.
• Trešdiena.

Sporta diena kopā ar 2.klasēm.
Jautrās stafetes. Zīmējumu zīmēša-
na.
• Ceturtdiena.

Ar nūjām – nūjošana līdz SIA 
«PEPI RER» ražotnei. Ekskursija pa 
ražotni.

Sporta skolas sporta zālē treniņ-
nodarbība vieglatlētikas treneres I.
Zālītes vadībā.
• Piektdiena.

Veselīgs un neveselīgs uzturs. 
Ēšanas režīma nozīme sportistu ve-
selības uzturēšanā. Veselīgas pus-
dienas. Zāļu tējas. Veselīgi našķi. 
Projektu nedēļas izvērtējums.

3.a un 3.b klases audzinātājas  
S.Brice, R.Žubule

9.b un 9.c klases «Manas 
intereses un nākotnes 

ieceres»
13.februārī devāmies iepazīt Val-

gas arodskolu, mācījās plānot savu 
karjeru, pētījām tālākās izglītības ce-
ļus, izstrādājām scenāriju izlaidu-
mam.

14.februārī veicām NVA piedāvāto 
interešu testu, plānojām  Pēdējā zva-
na pasākumu, strādājām praktiskos 
darbus ar koku.

Klases audzinātāja 
G.Avote

8. a un 8.c klases
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 

astotās klases Karjeras nedēļas ie-
tvaros 13. un 14.februārī īstenoja vai-
rākas aktivitātes.

13.februārī  8.a un 8.c klase devās 
uz Valmieras stikla šķiedras  rūpnī-
cu.

Uzņēmuma apmeklējuma laikā 

vispirms tikām iepazīstināti ar uz-
ņēmumu neklātienē – interesantas 
prezentācijas laikā uzzinājām, ka 
uzņēmums darbu sāka 1963.gadā, 
šobrīd viena ražotne darbojas arī 
ASV, noskaidrojām, ka uzņēmumā 
strādā apmēram 1000 darbinieku, tā 
ir lielākā rūpnīca Baltijā, saražotais 
tiek eksportēts uz vairākām pasau-
les valstīm, Latvijā tiek realizēts ti-
kai būvniecības siets. Pārsteidzoši 
bija uzzināt, ka rūpnīcā ražo mate-
riālus ne tikai būvniecībai, bet arī 
aviācijai. Uzņēmuma speciāliste mūs 
iepazīstināja karjeras iespējām uz-
ņēmumā, noskaidrojām, kādas pro-
fesijas jāapgūst, lai varētu šeit strā-
dāt. Pēc informācijas ieguves devā-
mies ekskursijā pa uzņēmuma teri-
toriju un ražotni, iepriekš iepazīsto-
ties ar noteikumiem, kas jāievēro 
apmeklējuma laikā – nedrīkstēja iz-
mantot mobilos telefonus, fotografēt 
un filmēt, pārvietojoties rūpnīcas te-
ritorijā, jādod priekšroka transpor-
tam. Redzējām, kā notiek ražošanas 
process – kā tiek iegūta stikla šķied-
ra un kādi produkti tiek saražoti. 
Skolēni pārliecinājās, ka tehnoloģi-
jām ir liela nozīme ražošanas proce-
sā, un roboti ļoti atvieglo cilvēku 
darbu, tādējādi dodot iespēju strādāt 
augstāk kvalificētiem speciālistiem, 
kas pārrauga un kontrolē, lai iekār-
tas darbotos precīzi un produktīvi. 
Skolēni uzdeva jautājumus un vēlāk 
gatavoja kopīgu prezentāciju par uz-
ņēmumā dzirdēto un redzēto. 

 Otrajā projektu  dienā  par nākot-
nes iespējamo profesiju  rosināja do-
māt direktores vietniece metodiska-
jā darbā Gunita Gindra, pēc tam sko-
lēni veica pašizpēti, pildot interešu, 
personības un karjeras testus, izvēr-
tēja vērtības, kas nepieciešamas kar-
jeras veidošanā, veidojot vērtību pi-
ramīdu, attīstīja sadarbības prasmes 
darbojoties grupās. Pirmo ieskatu 
darba tirgū, kā arī informāciju par 
pašreizējām iespējām tajā iesaistīties, 
mums sniedza Nodarbinātības valsts 
aģentūras Valkas filiālē.

Projektu dienu noslēgumā skolēni 
piedalījās skolotāju sagatavotā pasā-
kumā «Erudīts», kad jauktās 8.klašu 
komandās varēja demonstrēt zinā-
šanas dažādos mācību priekšmetos, 
atbildot uz 45 jautājumiem. Vislabāk 
dažādas jomas pārzināja komanda 
ar nosaukumu «Fantastiskais 6», ot-
rajā vietā ierindojās «3 kvadrātā», 

trešo vietu ieguva ātrākie atbilžu ie-
sniedzēji «Asie pipari».

Liels paldies AS «Valmieras stikla 
šķiedra», Nodarbinātības valsts 
aģentūras Valkas filiālei par sniegta-
jām zināšanām, informāciju un at-
saucīgo uzņemšanu!

Informāciju sagatavoja 8.klašu audzi-
nātājas: I.Kāposte un G.Gaidlazda

7.a un 7.b klase
13.februārī visām 7.klasēm bija 

projektu diena «Iepazīstam savu pil-
sētu». Pulcējāmies skolas zālē, kur 
vēstures skolotāja Ira bija sagatavo-
jusi interesantu prezentāciju par 
Valku – pilsētu, kur sākas Latvija. 
Bija gan stāstījums, gan jautājumi. 
Pēc tam mums pastāstīja par to, kā 
notiks Valkas iepazīšana. 

Katrā klasē bija 4 komandas. Kat-
rai komandai bija iedota lapa ar uz-
devumiem, karte un aploksne ar bil-
dēm. Mums bija dota pusotra stun-
da, lai veiktu visus uzdevumus. 
Mums Valkā bija jāatrod 13 objekti 
pēc bildēm, kur tā vieta atrodas un 
jānofotografējas. Uzdevums bija 
viegls, jo mēs te dzīvojam un tās vie-
tas bija redzētas, bija tikai jāatrod. 

No sākuma darbs jeb uzdevums 
likās apgrūtinošs, jo negribējās stai-
gāt cauri visai Valkai, bet vēlāk tas 
likās labāk nekā mācīšanās skolas 
solā, jo kas var būt labāks par nemā-
cīšanos. Katram bija savs tāds kā uz-
devums – sadalījām pienākumus 
komandās. Man pēc dotajām bildēm 
bija jānosaka, kur atrodas attēlā re-
dzamais objekts. Aleksis un Kristaps 
fotografēja, un Maksima ziņā bija 
karte. Uzdevums bija interesants, 
pildot to, uzzinājām nedaudz par 
Valku. Mēs uzzinājām, ka uz domes 
vienas ēkas torņiem ir vējrādītāji. 

Kamēr darbojāmies ar uzdevu-
miem Valkā, gadījās arī kuriozi. Vai-
rāki objekti bija atrasti un tad bija 
palicis pēdējais objekts, tas, kuram 
bijām pagājuši garām. Aizgājām uz 
mikrorajonu, un tur tas objekts nebi-
ja. Gājām uz ģimnāzijas sākumsko-
las ēku meklēt kādu, kurš pateiktu, 
kur tas objekts ir. Domājām, ka ob-
jekts ir tur. Mums viena meitene iz-
stāstīja, ka tas bija pie sporta skolas. 
Un tad mēs smējāmies, jo mēs tam 
objektam bijām pagājuši garām. Sa-
meklējam to un nobildējām. 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā februāris ir pagājis Projektu dienu ietvaros, piedāvājam 
nelielu notikumu kaleidoskopu, ko «Valkas Novada Vēstīm» uzrakstīja skolēni un skolotāji

Izglītībā

9.c klases skolēns Rūdis Ģērmanis 
gatavo dāvanu vecākiem

8.klases skolēni pēc pasākuma

Turpinājums 15.lpp.
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AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.01.2017. līdz 15.02.2017. reģistrēti 17 mirušie – Apei-
ne Marija (1925.), Lezdiņa Anna (1940.), Endzele Klaudija 
Veronika (1926.), Beitāns Jānis (1933.), Ņemirskis Georgs 
(1949.), Treijers Roberts (1930.), Virsis Imants (1965.), So-
boļeva Marija (1933.), Gūte Astra (1932.), Kiseļeva Zinai-
da (1930.), Vējiņš Zigurds (1950.), Babkins Vasilijs (1931.), 
Ruka Vallija (1931.), Bringulis Jānis (1942.), Lielbikse Jeka-
terina (1931.), Leitāne Vilma (1935.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.01.2017. līdz 15.02.2017. 
reģistrēti: 8 bērni – 4 meitenītes 

– Anete, Alise, Amēlija, 
Kristiāna un 4 zēni – Kristaps – 

Toms, Kristers, Alens, Kārlis.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada domeVal kas pil sē ta
Māris Pencis 01.03., Ivars Poga 
01.03., Judīte Liepiņa 02.03., 
Aina Gavare 02.03., Lembits 
Hommiks 03.03., Vineta Putni-
ņa 03.03., Karmena Toča 04.03., 
Valentīna Goldobina 05.03., 
Austra Paparde 05.03., Svetlana 
Boiko 09.03., Mārīte Runka 
09.03., Laimdota Kalniņa 
09.03., Silvija Babre 10.03., 
Anna Gromova 10.03., Ludmila 
Duņeca 11.03., Jurijs Afanasjevs 
11.03., Tatjana Gromova 13.03., 
Ruta Šinkete 14.03., Aldonis Za-
riņš 15.03., Aigars Landratovs 
16.03., Agita Russka 18.03., Zie-
donis Ukris 19.03., Irina Grīslīte 
20.03., Mihails Tiščenko 20.03., 
Alma Kuimete 20.03., Vija Vino-
kurova 23.03., Maiga Jančevska 
23.03., Elmārs Kļaviņš 23.03., 
Laima Zandmane 23.03., Pēte-
ris Celmiņš 23.03., Marita Tu-
vikene 24.03., Egons Raiskums 
25.03., Mudīte Arone 25.03., 
Daiga Meļķe 26.03., Viola Tomi-
ņa 27.03., Ināra Pētersone 
30.03., Valda Fjodorova 30.03.

  Ēr ģe mes pa gasts
Aija Ūburga 01.03., Laila Šmite 
03.03., Elmīra Viļķina 11.03., 
Jeļena Tulaidane 14.03., Oto-
mārs Bērziņš 15.03., Irēna Avo-
ta 18.03., Vaira Papule 19.03., 
Ārija Roga 21.03., Aivars Pogu-
lis 30.03.

Kār ķu pa gasts
Inese Pētersone 03.03., Vilija 
Veinberga 07.03., Ingrīda Galzo-
na 15.03.

Val kas pa gasts
Edgars Krūmiņš 02.03., Tatjana 
Kudrjavceva 04.03., Aina Tkača 
06.03., Grigorijs Tihomirovs 
07.03., Mudīte Mēnese 09.03., 
Antoņina Lotvina 14.03., Ārija 
Plūmīte 16.03., Adolfs Bečs 
18.03., Antoņina Buiko 20.03. 

Vijciema pa gasts
Lauma Beikmane 08.03.

Zvār ta vas pa gasts 
Aivars Kuisis 17.03., Anita Auni-
ņa 18.03.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» 

un «pusapaļās» jubilejās, 
sākot no 50 gadiem.) 

Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 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
Aksana Markoviča. tālr. 26444002

e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību 

atbild raksta autori. 

Iespiests tipogrāfijā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643

J.Cimzes Valkas 
Mūzikas skolas 

koncertzālē sestdien, 
11.martā plkst. 16.00 
koncertu sniegs izci-
las mākslinieces – 
«Latvian Sound Quar-
tet». 

To piedāvā Latvian 
Sound Quartet – četras 
jaunas, mērķtiecīgas, 
talantīgas un enerģis-
kas mūziķes, kuras 
kopā muzicē jau četrus 
gadus. Kvarteta sastāvs 
ir īpašs un reti sasto-
pams: Jana Kļevicka – 
oboja, Līva Plociņa – vi-
jole, Māra Botmane – 
čello, Roksana Kenžeje-
va – klavieres. Kvarteta 
repertuāru veido ne 
vien tam īpaši rakstīti oriģināldarbi, bet arī labi zinā-
mu skaņdarbu aranžējumi tieši šādam sastāvam.

Valkas klausītājiem mākslinieces piedāvā viegli 
uztveramu koncertprogrammu «Vīnes galma meis-
tardarbi», kas veidota teatrāli ar galma atmosfērai 
raksturīgu atribūtiku, lai pēc iespējas radītu atskaņo-
jamai mūzikai atbilstošu gaisotni – ar parūkām, tēr-
piem un grimu. Programmā skanēs Volfganga Ama-
deja Mocarta dzirkstošā un dzīvespriecīgā mūzika, 
Jozefa Haidna un Ludviga van Bēthovena izcilie 
skaņdarbi.

Pateicoties kvarteta aktīvai darbībai, gūstot projek-
ta atbalstu, koncerta biļetes ir līdzfinansējuma līme-
nī. Koncertā būs ieejas biļetes, kuru cena 5 eiro, pen-
sionāriem 3 eiro, skolēniem 1 eiro. Jāpiebilst, ka akus-
tika ir vienlīdz teicama jebkurā skolas koncertzāles 
vietā, tādēļ arī sēdvietas nebūs numurētas un klausī-
tāji varēs izvēlēties sev tīkamāko. Iepriekš biļetes ie-
spējams iegādāties Mūzikas skolā pie sekretāres.

Aicinām melodiskās mūzikas mīļotājus ieplānot 
jauku, patīkamām emocijām pilnu 11. marta pēcpus-
dienu, un apmeklēt koncertu Mūzikas skolā. z

Rīgas mūziķes Valkā
Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktore

Tad Mikam, kurš bildēja, izlādē-
jās telefons. Mums bija jāiet pie 
Mika uz māju, lai uzlādētu telefo-
nu un pārsūtītu bildes man, tāpēc 
mēs skolā nonācām ar nokavēša-
nos.

No šodienas sapratām, ka mums 
vajadzēja bildēt no 2 telefoniem. 
Un vienmēr izlasīt nosacījumus 
darba uzdevumiem, kas ir jādara, 
jo bildēs, ko uzņēmām, mēs paši 
nebijām, jo kārtīgi neizlasījām no-
sacījumus, bet mēs visi centāmies.

Ko mēs iemācījāmies? 
Mēs iemācījāmies, ka vajag būt 

attapīgākiem un piedomāt sīkāk 
pie katra objekts, kā arī nedaudz 
vairāk ir jāpārzina sava pilsēta Val-
ka. Precīzi jāizlasa un jāpārdomā 
darba noteikumi vai nosacījumi. 

Ko mēs  darītu citādi?
Mēs varētu sadalīties grupā vēl 

sīkāk.  Tā darbs būtu ritējis ātrāk.
7.a klases skolēni Līva, Vinarts, 

Daniels J., Sandra 7a

7. b klase
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 

13. un 14.februārī 7.klasēs norisinā-
jās projektu dienas. Diena sākās 
šādi – visi 7. klašu skolēni sapulcē-
jās klasēs, lai tiktu sadalīti koman-
dās pa 5 cilvēkiem katrā. Pēc tam 
gājām uz skolas aktu zāli, lai no-
skatītos prezentāciju par Valku. 
Pēc prezentācijas saņēmām norādī-
jumus par to, kas mums būs jāda-
ra, saņēmām karti, fotogrāfijas ar 
objektiem, kas mums būs jāatrod 
un jānofotografējas pie tiem, tad 
grupās devāmies ceļā.

Mums bija dota pusotra stunda, 
lai izpildītu visus uzdevumus. Mēs 
pārbaudījām savas zināšanas par 
Valku un sapratām, ka nemaz tik 
labi nepazīstam dzimto pilsētu. Bi-
jām iedomājušies, ka pazīstam to 
labāk, proti, nevarējām atpazīt ob-
jektus fotogrāfijās un līdz ar to arī 
nevarējām atrast tos pilsētā. Sapra-
tām, ka no sākuma vajag iepazīties 
ar doto informāciju, lai ietaupītu 
laiku. Sanāca, ka aizgājām ne tur, 
kur vajadzēja, bet tomēr kaut kā 
noorientējāmies, piemēram, mums 
vajadzēja atrast ēdnīcu «Jumis», 
bet pagājām garām, un tikai pēc 
brītiņa sapratām, ka ejam uz citu 
pusi, tāpēc bija jādodas atpakaļ. 

Komandā katram cilvēkam tika 
doti savi pienākumi – veidot pre-
zentāciju, zīmēt maršrutu vai raks-
tīt rakstu par dienā padarīto. Gu-
vām daudz jaunu zināšanu, iemā-
cījāmies strādāt komandā. Īsāk sa-
kot – labi pavadījām laiku un gu-
vām gandarījumu par paveikto.

Autores: Elza Jaunslaviete un 
Marta Balode, 7. b klase z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā februāris ir pagājis Projektu dienu 
ietvaros, piedāvājam nelielu notikumu kaleidoskopu, ko «Valkas 

Novada Vēstīm» uzrakstīja skolēni un skolotāji

9.c klases skolniece Kitija Bergholde 
iepazīst Valgas arodskolu.

Turpinājums no 14.lpp.



LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises 

laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet 
informācijai www.valka.lv vai 
interesējieties pie pasākuma 

rīkotājiem!

Val kas pil sē tas 
kul tū ras na ma

        pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

Val kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

•	 23.martā plkst. 19.00 Jolan-
da	Suvorova	un	draugi	ielūdz	
uz	jubilejas	superšovu/burles-
ku	 «91,5	 minūtēs	 apkārt	 pa-
saulei».	Biļešu	cenas:	7,00;	8,00;	
9,00;	10,00	eiro.
•	 4. un 5.martā FIRST	LEGO	
League	 robotikas	 sacensības.	
Ieeja	–	brīva.
•	 13.martā plkst. 10.00 Dono-
ru	diena.
•	 18.martā plkst. 14.00 Vidze-
mes	senioru	koru	sadziedāša-
nās	 pēcpusdiena	 «Uz	 saulīti	
gavilēju!»	Ieeja	–	ziedojums.
•	 24.martā plkst. 19.00 Lauku	
balle.	 Spēlēs	 grupa	 «Apved-
ceļš».	 Galdiņu	 rezervācija	 pa	
tel.	64723055.	Biļetes	cena	3,00	
eiro.
•	 25.martā plkst. 14.00 Ko-
munistiskā	 genocīda	 upuru	
atceres	brīdis.	Autobuss	uz	Lu-
gažu	staciju	no	Valkas	pilsētas	
kultūras	nama	plkst.	13.50.

Novadpētniecības stendā:
•	 Līdz 11.martam turpinās	
izstāde	 «Gadiem	 pāri	 skato-
ties…	Valkas	veikali».
•	No 13.marta līdz 13.aprīlim		
izstāde	«Valkā,	Vienības	gatvē	
4	–	kur	kādreiz	tapa	bērnu	rā-
pulīši».

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā:

•	No 1. līdz 31.martam	 Rok-
darbu	izstāde	«Rota»:	valcēnie-
tes	Regīnas	Kušneres	no	pērlī-
tēm	darinātā	 bižutērija	 ar	 lat-
viešu	ornamentiem	un	aizsar-
dzības	zīmēm.
•	No 1. līdz 31.martam		izstā-
de	«Sirds	ilgas»:		mīlestības	ro-
māni.
•	No 27. līdz 30.martam	 Jau-
no	grāmatu	dienas.	Jauno	grā-
matu	izsniegšana	31.martā.
•	 31.martā plkst. 17.00	 ciklā	
«Izzudis,	bet	ne	pazudis»:	kād-
reizējie	 Valkas	 uzņēmumi	 un	
iestādes.	Aicinām	uz	 tikšanos	
kādreizējos	 «Sarkanais	 rīts»	
darbiniekus.

Bērnu literatūras nodaļā:
•	No 1. līdz 20.martam	izstā-
de	«Agrā	rītā	strazdi	svilpo».
•	No 1. līdz 13.martam	katru	
dienu	no	plkst.	15.00	līdz	16.00	
radošās	 darbnīcas	 «Pavasaris	
ienāk	bibliotēkā».
•	 18.martā no 11.00 līdz 12.00	
Bērnu	 rīts	 pirmsskolas	un	 sā-
kumskolas	vecuma	bērniem.

•	 4.martā plkst. 19.00	 Vijcie-
ma	 tautas	namā	Lilitas	 Ikales	
radošo	darbu	MODES	SKATE	
«Tērpi	un	aksesuāri».	Pašu	ga-
tavotus	 tērpus	 izrādīs	 arī	Vij-
ciema	 tautas	 nama	 Rokdarbu	
pulciņa	dalībnieces	un	Valkas	
novada	 BJC	 «Mice»	 Vijciema	
pamatskolas	rokdarbu	pulciņa	
meitenes.	 Īpašie	 viesi	 –	 mūs-
dienu	 deju	 grupas	 ar	 modī-
giem	uznācieniem.
•	No 4. līdz 31.martam	Vijcie-
ma	 tautas	 namā	 Rokdarbu	
pulciņa	 darbu	 izstāde	 «Vijas	
raksti».	
•	 18.martā plkst. 18.00	Vijcie-
ma	tautas	namā	«Solistu,	due-
tu	 un	 ansambļu	 konkurss	
«Dziesma	 manai	 paaudzei»».	
Pieteikšanās	 līdz	 3.martam	e-
pastā:	 vita.berzina@inbox.lv	
vai	zvanot	29386820.	Jaunums!	
Varat	izvēlēties,	kurā	daļā	pie-
dalīsieties:	 konkurss	 vai	 kon-
certs!	

• 12.martā plkst. 10.00	Zvār-
tavas	pagasta	«Luturskolā»	zo-
līte.	z

Turnas tautas namā
• 10.martā plkst. 19.00	pagas-
ta	pašdarbnieku		koncerts	«7+4	
vīriešu	 sveicieni	 Sieviešu	die-
nā».
•	 25.martā plkst. 18.00	pagas-
ta	 galda	 spēļu	 čempionāta	 6.	
kārta.
•	 31.martā un 1.aprīlī no 
plkst. 10.00 – 14.00	 tautas	
nama	aušanas	pulciņa	izstāde	
–	meistardarbnīca.	

Va
lk

as
 n

ov
ad

ā

88 (2)   2017.gada 22.februārī

•	 11.martā plkst. 19.00	Kārķu	
tautas	 namā	 deju	 kolektīvu	
dalībnieku	 un	 draugu	 saiets	
«Pēc	skates...».
•	 18.martā plkst. 19.00	Grun-
dzāles	amatierteātra	«Cik	 jau-
das»	viesizrāde	–	H.Raudsepa	
luga	 «Mikumerdi	 jeb	Mārtiņ-
ciems».
•	 28.martā plkst. 12.00	–	Ko-
munistiskā	 genocīda	 upuru	
piemiņas	 dienai	 veltīts	 pasā-
kums	 «Brīvības	 valdzinā-
jums».
•	 Gatavojamies	 koncertam	
«Izskaties	 dzirdēts»	 1.aprīlī.	
Sīkāka	informācija	un	pieteik-
šanās	 Kārķu	 tautas	 namā	 vai	
pa	telefonu	–	26365892	(Dace).

Otrdien, 28.martā Kār-
ķos notiks pasākums 

«Brīvības kārdinājums», kas 
veltīts tiem, kuriem liktenis 
bija lēmis iet smago Golgāta 
ceļu. Pulksten 12.00 būs pie-
miņas brīdis pie Pelēkā ak-
mens, pēc tam pulksten 12.30 
tautas namā tikšanās ar rakst-
nieci, tulkotāju Annu Velēdu 
Žīguri un viņas vīru, somu 
žurnālistu, rakstnieku Juku 
Rislaki.
Tā	jau	ir	tradīcija,	ka	Kārķos	

vienmēr	martā	pulcējas	 repre-
sētie,	 skolēni	 un	 pagasta	 sa-
biedrība,	 lai	 kopīgi	 dalītos	 at-
miņās	 un	 pieminētu	 tos,	 kuri	
cieta	no	represijām	un	tika	izsūtīti	uz	Si-
bīriju.	1949.gadā	no	Kārķu	pagasta	izsūtī-
ja	 99	 cilvēkus	no	 33	mājām,	 taču	 smago	
Golgāta	ceļu	gājuši	arī	vēl	tie	pagasta	ie-
dzīvotāji,	 kurus	 deportācijas	 skāra	 1941.
gadā,	1946.gadā	un	vēl	vairākos	citos	ga-
dos.
Šogad	šis	pasākums	būs	īpašs	ar	to,	ka	

savās	atmiņās	dalīsies	ne	tikai	vietējie	ie-
dzīvotāji,	bet	arī	90	–	tajos	gados	Latvijas	
spilgtākā	 diplomāte,	 pirmā	 neatkarīgās	
Latvijas	 vēstniece	 Somijā	 un	 Igaunijā	
Anna	Žīgure,	kuras	dzimta	ir	piedzīvoju-
si	 smagas	 represijas	 un	 viņas	 dzīves-
biedrs	 Juka	 Rislaki,	 kurš	 ieguldījis	 ļoti	
lielu	pētniecisku	darbu	uzrakstot	grāma-
tu	«Vorkuta!	Sacelšanās	ieslodzīto	nomet-
nē».	Tas	ir	stāsts	par	sacelšanos	Vorkutas	
nometnē	pēc	Staļina	nāves	1953.gadā,	kas	
atklāj	somu,	baltiešu,	ukraiņu	un	daudzu	
citu	ieslodzīto	likteņus.	Grāmatā	ir	daudz	

līdz	šim	nepublicētu	faktu	un	liecinieku	
atmiņu.
Anna	Žīgure	 nāk	 no	 slavenās	 Stērstu	

dzimtas:	vecvectēvs	Andrejs	Stērste,	vec-
māmiņa	 Elza	 Stērste,	 vectēvs	 Edvards	
Virza,	 tēvs	 Jānis	 Žīgurs	 –	 bijis	 tulks	 no	
igauņu	valodas,	 Latvijas	Leļļu	 teātra	di-
rektors.	Kad	Anna	nāca	pasaulē,	ģimenes	
iepriekšējais	dzīves	ritums	bija	sagrauts.	
1951.gadā	Elzu	Stērsti	izsūtīja	uz	Sibīriju.	
Anna	 Žīgure	 tagad	 teic,	 ka	 vislielākais	
garīgā	 spēka	 mantojums	 viņai	 tieši	 no 
vecmāmiņas.	 Annas	 Žīgure	 grāmatu	
«Marselīne. Elza	 Stērste.	 Dzīves dzeja»	
veltījusi	Stērstu	dzimtas	stiprajām	sievie-
tēm.	Mīļvārdiņu	Marsalīne	dzejnieks	Ed-
vards	Virza	Elzai	Stērstei	piešķir	bildinot	
un	tāds	tas	paliek	visu	mūžu.
Uz	pasākumu	gaidām	ikvienu,	lai	atce-

rētos	mūsu	tautas	likteni,	stiprinātu	garu	
un	bagātinātu	dvēseli.	z

Pieminot Golgāta ceļu, aicina uz tikšanos 
ar Annu Žīguri un Juku Rislaki

Teksts: Sandra Pilskalne, Kārķu 
pagasta pārvaldes Brīvā laika 
pasākumu organizatore

Jau	 desmito	 gadu	 pēc	
kārtas	 Turnas	 tautas	

namā	 notiks	 tautas	 nama	
aušanas	 pulciņa	 pavasara	
izstāde.	Šogad	 izstāde	būs	
neparasta	 ar	 to,	 ka	 notiks	
MEISTARDARBNĪCAS	
formā.	 Tas	 nozīmē,	 ka	 ik-
viens	 interesents	 varēs	 ne	
tikai	aplūkot	darbu	izstādi,	
bet	arī	ņemt	aktīvu	līdzda-

lību	darba	tapšanā.	
Izstāde	–	meistardarbnī-

ca	 notiks	 31.martā un 1.
aprīlī no plkst. 10.00 – 
14.00	visā	Latvijā	notieko-
šās	 akcijas	 SATIEC	 SAVU	
MEISTARU	 2017	 ietvaros.	
Goda	 vietā	 šai	 dienā	 būs	
ZIEDAINĀS	 VIDZEMES	
jostas	 aušana,	 bet	 neiz-
trūks	arī	citas	interesantas	

nodarbes.	 Un	 kā	 parasti	
tiksimies	arī	LIELDIENĀS	
15.aprīlī no plkst. 10.00,	jo	
arī	 šajā	 dienā	 būs	 iespēja	
vērot	un	līdzdarboties.	Te-
lefons	saziņai:	26673551	Lī-
vija.

ATNĀC, DARBOJIES, 
UZZINI!	z

Turnā notiks izstāde - 
meistardarbnīca

Teksts: Līvija Kreile, Turnas tautas nama aušanas pulciņa vadītāja
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