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Kā ie rasts, 
ga da pir-
ma jā avī zes 

nu mu rā at ska tā mies 
uz pa da rī ta jiem dar biem aiz va dī ta jā 
ga dā. Pērn to bi jis ļo ti daudz – gan 
pa gas tos, gan pil sē tā. Tā pēc da ļu no 
sa ga ta vo ta jiem pār ska tiem va rē siet 
la sīt nā ka ma jā nu mu rā. Feb ru āra 
avī zē – arī Vij cie ma un Val kas pa-
gas tu pār ska ti.
Nā ka ma jā mē ne sī  aici nu ap mek-
lēt starp tau tis ko jaun ie šu mū zi kas 
un de ju kon kur su «Bordertown 
be at», kas no tiks 2015.ga da 7.feb-
ru ārī Val gā un 8.feb ru ārī Val kā. Ar 
pro fe si onā liem un augst vēr tī giem 
priekš ne su miem uz stā sies jaun i un 
daudz so lo ši so lis ti. Svēt die nas 
�  nāls būs krāšņs kon certs, ku rā 
pie da lī sies arī žū ri ja, ta jā uz stā sies 
arī pa sā ku ma īpa šais vie sis, kon-
kur sa žū ri jas lo cek lis, mū zi ķis – 
In gus Ul ma nis.
Feb ru āra sā kums būs mu zi kāls 
– īk šķi būs jā tur arī par mū su no-
vad nie cēm – Ane ti Ir kli un Sa bī ni 
Me tus, ku ras LTV 1.ka nā lā 8.feb ru-
ārī  kon kur sa «Super no va 2015» uz-
stā sies ar ska tu ves vār du Euphony 
un iz pil dīs An dra Ki vi ča dzies mu 
«Ho me». Fi nā lā du etā ar Mār ti ņu 
Rus ki pie da lī sies arī mū su no vad nie-
ce Gin ta Kriev kal na.
Mums kat ram ir ar ko le po ties – 
katrs no no va da pa da rī ta jiem dar-
biem ne bū tu ie spē jams bez tā ie dzī-
vo tā ju ne sa vtī ga dar ba, en tu zi as ma 
un mī les tī bas. Lai mums vis iem 
iz do das! Za ne Brū ve re
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Kaut gan paš val dī bā bu-
dže tu pie ņem kat ram 
ga dam at se viš ķi, ir ļo ti 

sva rī gi, lai cil vē ki pat ne ma nī tu, 
ka ir sā cies jauns gads. Pro tams, 
Jaun ais gads jā sa gai da ar jau kām 
svi nī bām, bet, do mei ir sva rī gi, lai 
viss tur pi nā tu ri tēt sa vu gai tu. Ie-
dzī vo tā jiem jā zi na, ka ie sāk tie 
dar bi tur pi nās, lai nav lie ki jā ner-
vo zē, ka, jaun o ga du uz sā kot, 
pēk šņi kaut kas mai nī sies uz slik-
to pus i vai no tiks pil nī gi sa vā dāk. 

Tā dā zi ņā 2015.gads no teik ti 
būs 2014.ga dā dau dzu ie sāk to 
dar bu tur pi nā jums. Mēs tur pi nā-
sim in ves tēt iz glī tī bas jo mā – gan 
in fra struk tū ras zi ņā, gan at bal-
stot sko lu ini ci atī vas, kas at tie cas 
tie ši uz mā cī bu dar ba uz la bo ša-
nu. Tur pi nā sim ie gul dīt spor ta, 
kul tū ras, so ci āla jā un ko mu nā la jā 
sfē rā.

Mēs paš laik ļo ti ak tī vi strā dā-
jam un nā kam gad vēl ak tī vāk 
strā dā sim, lai mak si mā li ātr i ie-
gū tu pir mos Eiro pas Sa vie nī bas 
fon da lī dzek ļus, un lai tie tie šām 
bū tis ki uz la bo tu ie dzī vo tā ju un 
uz ņē mē ju dzī ves kva li tā ti – pa-
veik tos dar bus ie priek šē jā ga dā 
pro jek tu jo mā re dzē siet At tīs tī bas 
un plā no ša nas no da ļas pār ska tā. 

Ru nā jot par Val ku – da rā mo 
dar bu sa rak stā ir Val kas, Val gas 
cen tra pār vei des pro jekts, Pe de-
les upes tā lā ka tī rī ša na, da bas 
ta kas iz vei de līdz pat Zā ģe ze ram, 
Var žu pī tes tī rī ša na, tās kras tu, kā 
arī Me ža ie las sa kār to ša na, ēku 

sil ti nā ša nas pro jek ti. Strā dā sim 
daudz pie uz ņē mēj dar bī bas at bal-
sta un jaun u ra žot ņu iz vei des un 
dar ba vie tu ra dī ša nas. Tā kā da rā-
mā būs ļo ti daudz. Šo gad būs vēl 
daudz vai rāk in te re san tu no ti ku-
mu kul tū rā, iz glī tī bā un sportā, 
par kuriem mēs līdz šim jau esam 
daudz in for mē ju ši. 

Ša jā ga dā kaut pa vi sam ne-
daudz, to mēr uz la bo sies vi su do-
mes dar bi nie ku ma te ri ālais stā-
vok lis, jo jaun ajā bu dže tā mēs to 
esam iz vir zī ju ši kā gal ve no pri ori-
tā ti, jo at al go ju mi paš val dī bā tie-
šām ir ne adek vā ti zem i. Mēs, pro-
tams, vē lē tos vēl vai rāk, bet tas ir 
mak si mā li ie spē ja mais. Vis lie lā kie 
ie gu vē ji būs lau ku kul tū ras dar bi-
nie ki, jo vēs tu ris ki bi ja iz vei do jies, 
ka tā ir vis ma zāk no vēr tē tā dar bi-
nie ku da ļa. Ja pa gā ju ša jā ga dā vis-
vai rāk at bal stī jām bib li ote kā rus, 
tad šo gad tie būs kul tū ras dar bi-
nie ki, ta ču arī vis iem pā rē jiem 
dar bi nie kiem al gu pie li kums būs 
lie lāks ne kā in fl ā ci jas pro cents.  

Skaidrs, ka Val kai un Val gai ir 
jā tur pi na da rīt viss ie spē ja mais, 
lai šī vie ta ne aso ci ētos ar tā lu no-
stū ri, kam ir lie las eko no mis kās 
grū tī bas un kur nav īs ti, ko da rīt. 
Gri bē tos, lai mū su no vads aso ci-
ētos ar ār kār tī gi in te re san tu, pie-
vil cī gu vie tu gan dzī vo ša nai, gan 
ap mek lē ju miem. Tā pat, lai tiem, 
ku ri ir bi ju ši cie mos, ap mek lē ju ši 
kul tū ras vai spor ta pa sā ku mus 
novadā, ir vē lē ša nās at griez ties 
šeit at kal un at kal. Es uz sve ru – 

no va dā, jo ļo ti dau dzas ie ce res un 
dar bi ir plā no ti tie ši pa gas tos. 
Lau ku te ri to ri ju at tīs tī ba mums ir 
vien līdz sva rī ga kā pil sē tas at tīs tī-
ba, tā arī strā dā sim. Par to lie ci nās 
pa veik tie dar bi, ne vis vār di vai 
so lī ju mi. 

Par aiz va dī to 2014.ga du – 
do mes priekš sē dē tājs 

Vents Ar mands Krauk lis

Rai tis Prie de (Zvār ta-
vas pa gas ta pārvaldes 
vadītājs):
1. Gri bē tos iz celt tie ši 
šos no ti ku mus, ku ri bi ja 
no zī mī gi gan no va da, 
gan pa gas ta dzī vē: 
Lat vi jas un Igau ni jas ko-
ru dzies mu liel kon certs 
«Cim zes kods», Lat vi jas 
un Igau ni jas Na ci onā lo 
ope ru so lis tu kon certs 
Val kā, Zvār ta vas pa gas-
ta paš darb nie ku 5.ga du 
ju bi le jas pa sā kums, Ama-
 tier te āt ru sa li do jums 
Ven tspi lī.

Au to bu sa ie gā de, kas 
ļo ti at vieg lo Zvār ta vas 
pa gas ta ie dzī vo tā ju dzī-
vi.

2. Se ši (gan drīz la bi) – 
ko pī giem spē kiem «Tie k-
si mies ir mēs uz augš u!» 
– kā tei cis Rai nis.
3. Vis spil gtāk at mi ņā 
pa li ku ši trīs pa sā ku mi: 
Lat vju dan či Zie mas 
saul grie žos, Lāč plē ša die -
nas lā pu gā jiens, Va sa ras 
un ru dens no va da spor-
ta spē les.
4. Ama tier te āt ru sa li do-
jums Vents pi lī. Gri bu 
teikt lie lu pal dies pa gas-
ta paš darb nie kiem, ku ri 
nes pa gas ta vār du aiz tā 
ro be žām!

Pal dies arī pa gas ta ie-
dzī vo tā jiem, ku ri ar vien 
vai rāk at bal sta pa gas tā 
or ga ni zē tos pa sā ku mus! 

Es mu ļo ti gan da rīts, ka 
ie dzī vo tā ji no pa sā ku-
miem do das prom ap-
mie ri nā ti un pa ci lā ti.
5. Lai ne sa ma zi nā tos paš -
darb nie ku un sa bied ris-
ki ak tī vo cil vē ku skaits, 
bet tas pie aug tu. Vie na 
no mū su nā ka ma jām 
pri ori tā tēm ir ūdens ap-
gā des no dro ši nā ša na Ste- 
pu cie mā.
6. Mīk la. Kur at ro das 
jau tā ju ma uz de vējs, kurš 
man pa tele fo nu jau tā.: 
«Kur Jūs esat? Kur mums 
jā iet?». (Zva na «kār tē jais 
pa gas ta cie miņš», kurš 
stāv pie Zvār ta vas pils 
Gau jie nas pa gas tā). 

Val kas no va da pa gas tu 
pār val žu va dī tā jiem 
«Val kas No va da Vēs-

tis» uz de va 6 jau tā ju mus par 
pa gā ju šo ga du:
1. 2014.ga da TOP 5;
2. Kā du at zī mi 10 baļ ļu sis tē mā 

bū tu pel nī jis aiz va dī tais gads, 
kā pēc?
3. Ku ros no ti ku mos vis vai rāk 

sa ju tāt ie dzī vo tā ju vie no tī bu, 
pat ri otis mu un mī les tī bu pret 
pa gas tu?
4. Kurš brī dis jums li kās tāds, 

kad ju tā ties pa ma nī ti no va da, 
valsts mē ro gā?
5. Lie lā kie iz ai ci nā ju mi 2015. ga-

dam, ga ta vo ša nās Lat vi jas 100-
ga dei. 
6. Kāds joks iz pagasta dzīves.

Šajā izdevuma numurā – 
Zvērtavas, Ērģemes, Kārķu pa-
gasti.

6 jau tā ju mi pa gas tu pār val žu va dī tā jiem: Zvārtava
ie dzī vo tā ji no pa sā ku-ie dzī vo tā ji no pa sā ku- Pagastos: 

Zvārtavā

Turpinājums 2.lpp.TTurpinājums 2.lpp.Turpinājums 2.lpp.Turpinājums 2.lpp.TT
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Ar ERAF fi  nan sē ju mu veik ta 
ūdens saim nie cī bas in fra-
struk tū ras at tīs tī ba, cen tra-

li zē tās ūdens ap gā des un ka na li zā ci jas 
tīk lu, ka na li zā ci jas sūk ņu sta ci ju būv-
nie cī ba, ar tē zis kā ur bu ma re kon struk-
ci ja Ēr ģe mes cie mā. Būv dar bus vei ca 
SI A «Hal le B» un to iz mak sas – 
544 464,30 EUR bez PVN. Dar bi tur pi-
nā sies pa va sa rī.

Omu ļu bib li otē ka pār cē lās uz jaun-
iz bū vē tām tel pām «Star te ros». Dar bus 
vei ca SI A «Eiro bū ve» un iz mak sā ja 
19 253,42 EUR bez PVN.

Uz pa ga ta au to ce ļa Kār ļi – Ri kan-
das tilts iz bū vē ta caur te ka. Dar bus 
vei ca SI A «Val kas me li orā ci ja» un to 
iz mak sa –  1742,29 EUR bez PVN.

Sa bied ris kā rak stu ra ēkā «Ar kā di-
jas» ti ka iz re mon tē tas di vas tel pas. 
Vie nā no tām ti ka iz vie tots pa gas ta 
mu zejs, bet uz ot ru pār cē lās pa sta no-
da ļa. Dar bus vei ca SI A «Eiro bū ve» un 
tie iz mak sā ja – 3725,70 EUR bez PVN.

Ēr ģe mes pa mat sko lā veik ta gar de-
ro bes tel pu re monts. Dar bus vei ca SIA 

«Val kas būv nieks» un to iz mak sas – 
10 009,19 EUR bez PVN. 

Bēr nu dār za ēkai at jau no ta lie tus 
no tek ūde ņu sis tē ma. Dar bi iz mak sā ja 
1095 EUR, tos vei ca SI A «Eiro bū ve».

Tur nas tau tas na mā veikts kāp ņu 
tel pas re monts. Dar bus vei ca SI A 
«Eiro bū ve» un tie iz mak sā ja 3111,42 
EUR, kā arī SI A «Va ri kon» iz bū vē ja 
au to mā tis kās uguns grē ka at klā ša nas 
sig na li zā ci jas sis tē mu. Tās iz mak sas – 
2316,19 EUR.

Sko lē nu pār va dā ša nai ie gā dāts jau-
n āks au to buss. To pie gā dā ja SI A «Ar den 
Tra de» un tā iz mak sas – 37 900 EUR.

Pa gas ta ce ļu uz tu rē ša nas un te ri to-
ri jas sa kop ša nas va ja dzī bām ie gā dāts 
uz ka ri nā mais eks ka va tors - ie krā vējs. 
To pie gā dā ja SI A «Ag rot rak tors» un 
iz mak sā ja 7871,90 EUR.

Ļo ti ie vē ro ja mu ie gul dī ju mu Ēr-
ģe mes pa gas tam pie pils dru pu res-
tau rā ci jas dar biem ir vei ku si bied rī ba 
«Ēr ģe mes bru ņi nie ku pils» Liels pal-
dies Omu ļu mui žas īpaš nie kam J.Ap-
sī ša kun gam par zie do tiem ķie ģe ļiem 

pils dru pu res tau rā ci jai.
Pal dies pa gas ta ie dzī vo tā jiem, ku ri 

ak tī vi pie da lī jās «Lie la jā tal kā», pa vei cot 
lie lu dar bu te ri to ri jas sa kop ša nā – Omu-

ļu bib li otē kas ap kār tnē, Tur nas par kā, 
Val že ze ra plud ma lē, Ēr ģe mes pils dru-
pu un ve cās baz nī cas te ri to ri jā.  Teksts: 
Jā nis Krams

2014.gadā
paveiktais

Ēr ģe mes pa gas ta pārvaldes pār skats

Mier kal na tau tas na mā ie-
gā dā tas un uz stā dī tas di-
vas ap ku res aku mu la to ru 

tver tnes, lai uz la bo tu tel pu sil tum ap-
gā di.

Mier kal na tau tas na mā ar pa nā ku-
miem dar bo jas dra ma tis kais ko lek-
tīvs, lī nij de ju gru pa un vo kā lais an-
sam blis. An sam bļa da līb nie ces dzied 
arī Val kas no va da sie vie šu ko rī.

Zvār ta vas pa gas ta ama tier te āt ris 
pie da lī jās pār no va du te āt ru fes ti vā lā 
«Dak ters dos» Ru gā ju no va dā, kā arī 
no va da te āt ru ska tē. Sa vas te āt ra iz rā-
des pie mums rā dī ju ši Grun dzā les, 
Vij cie ma un Ru gā ju ama tier te āt ri.

Sa dar bī bā ar bied rī bu «Lau ku par t-
ne rī ba Zie meļ gau ja» re ali zēts pro jekts 
«Lat vju dan či Zie mas saul grie žos».

Ko pā ar bied rī bu «At ro di lai ku 
sev» ti ka re ali zēts LE ADER pro jekts 
«Paš darb nie ki re dza mi sev un ci tiem». 
Iz ga ta vo jām tēr pus paš dar bī bas ko-
lek tī viem un ie gā dā jām vi deo ka me ru.

Bied rī ba «At ro di lai ku sev» ko pā ar 
Be ve rī nas no va da bied rī bu «Ie spē ju 
dur vis», Bro cē nu ģi me ņu bied rī bu 

«Lig zda», Val mie ras no di bi nā ju mu 
«Fonds – sko lai pie eze ri ņa», Ru gā ju no-
va da bied rī bu «Mēs pa sau lē», Ve cum-
nie ku no va da bied rī bu «Kur me nes viļ-
ņi» ar starp tau tis ko ini ci atī vu «Eiro pas 
ie dzī vo tā ji kop ie nu lab klā jī bai» fon da 
at bal stu re ali zē ja pro jek tu «Mā cā mies 
mā cī ties: sko lu un bied rī bu sa dar bī bas 
mo de ļu vei do ša na mā cī ša nās mo ti vā ci-
jas pa aug sti nā ša nai se šās Lat vi jas ko-
p ie nās». Pro jek ta re ali zā ci jas gai tā no ti-
ka ra do šās pa sa ku dar bnī cas, ve cā ku 
at bal sta gru pu no dar bī bas un ve cā ku 
die nas sko lā.

Dar bu uz sā ka Zvār ta vas pa gas ta 
spor ta or ga ni za tors.

Kop ti un uz tu rē ti pa gas ta au to ce ļi. 
Ce ļu ik die nas uz tu rē ša nu veic Z/S «Kār-
šu pes» un Z/S «Le jas ve cum kal ni».

Ozo lu pa mat sko lā re no vē ta ūdens-
sūk nē ta vas ēka un uz stā dī ta at dzel-
žo ša nas ie kār ta. Ūdens kva li tā te ta-
gad at bilst nor ma tī vu pra sī bām.

Veikts Ozo lu pa mat sko las māj tu rī-
bas ka bi ne ta kos mē tis kais re monts, 
iz ga ta vo tas mē be les un ie gā dāts in-
ven tārs mā cī bu pro ce sa no dro ši nā ša-

nai.
Veik ta Aumeis ta ru kap li čas re no-

vā ci ja.
Ie gā dāts au to buss Ozo lu pa mat-

sko las sko lē nu un paš darb nie ku pār-

va dā ša nai.
Pa gas ta te ri to ri jā ie gā dā ti un uz stā dī ti 

pie ci afi  šu sten di.  Teksts: Rai tis Prie de 

Zvār ta vas pa gas ta pārvaldes pār skats

Zvārtavas pagasta lepnums ir gaišie cilvēki, kuri darbojas kultūras jomā

Jā nis Krams (Ērģemes pa gas ta 
pār val des va dī tājs) 

1. 2014.ga da TOP 5;
1) Pa tei co ties bied rī bai «Ēr ģe mes bru-
ņi nie ku pils» un Val kas no va da do mes 
at bal stam, lie liem so ļiem uz priekš u ir 
pa vir zī ju šies Ēr ģe mes pils dru pu «sa-
glāb ša nas»  dar bi. At mi nē si mies, ka 
Ēr ģe mes vārds vēs tu ris ki ir ļo ti cie ši 

sais tīts tie ši ar šīm vēs tu ris ki skais ta-
jām pils dru pām. Sau dzē sim tās, un 
Ēr ģe mes vārds kļūs ar vien at pa zīs ta-
māks! 
2) Ūdens saim nie cī bas at tīs tī bas pro-
jek ta re ali zā ci ja Ēr ģe mes cie mā. Ļo ti 
liels darbs uz at tīs tī bu un iz aug smi, 
kaut gan ša jā ga dā at li cis daudz at ri si-
nā mu dar bu – pie slē gu mi, te ri to ri jas 
sa kār to ša na un ci ti. Ko pā pa veik sim 
arī to. 
3) Cū ku mē ris ar sa vu «cen trā lo kre-
ma to ri ju» ku ra ti ka iz vei do ta Ēr ģe mes 
pa gas ta «Ķau pos» un pa ņē ma vi su 
kas ņe mams, gan no zem nie ku saim-
nie cī bām, gan no pie mā jas saim nie cī-
bām. Ēr ģe mes pa gas tā cūk ko pī bas no-
za re bi ja la bi at tīs tī ta un no zem nie ku 
ska tī ju ma pus es ar ce rī bu uz at tīs tī bu 
ša jā «iz dzī vo ša nas» no za rē. Pal dies vi-
ņiem par iz tu rī bu un ar ti cī bu uz at tīs-
tī bu ci tās la bas saim nie ko ša nas no za-
rēs nā kot nē.
4) Bu dže ta ie spē jas  ro be žās  pa veik ti 
vis i ie ce rē tie dar bi un ie gā dā tas ie ce rē-
tās teh ni kas ie kār tas, ku ras  pa re dzē-
tas pa gas ta in fra struk tū ras at tīs tī bai.
5) Kaut zie ma se vi pie sa ka ti kai  ar 

21.de cem bri, Ēr ģe mes pa gas ta sli do ta-
va, pa tei co ties pa gas ta spor ta dzī ves 
or ga ni za to ram, pa gas ta ko mu nā lās 
da ļas dar bi nie kiem, ak tī vā ka jiem pa-
gas ta jaun ie šiem, sli do ta va – ho ke ja 
lau kums jau va rē ja sākt pil dīt sa vus 
pie nā ku mus ga da no ga lē (pro tams, 
turp māk ne daudz ie vē ro jot lai ka ap-
stāk ļu kap rī zes). 

2. Kā du at zī mi 10 baļ ļu sis tē mā bū-
tu pel nī jis aiz va dī tais gads, kā pēc?

Vien no zī mī gi – po zi tī vi. Bal les – 7. 
Kā pēc? Ma nu prāt, dzī vē vis am un dzī-
vei pa šai vien mēr jā iet ti kai uz augš u 
un ti kai.uz priekš u un lai arī turp māk  
bū tu uz ko cen sties un augt! 

3. Ku ros no ti ku mos vis vai rāk sa ju-
tāt ie dzī vo tā ju vie no tī bu, pat ri otis mu 
un mī les tī bu pret pa gas tu?

Smags jau tā jums! Vēs tu ris ki Ēr ģe-
mes pa gasts ir vei do jies no trim at se-
viš ķiem kol ho ziem. Pat ri otis mu un 
mī les tī bu pret sa vu dzim to vie tu ne-
var iz strī pot ar vie nu bi ro krā tis ku, 
kaut arī sa prā tī gu, lē mu mu. Ma nu-
prāt, Ēr ģe mes pa gas ta ie dzī vo tā ji  ļo ti 
ak tī vi ie sais tās tie ši sa vas ap dzī vo tās 
vie tas ak ti vi tā tēs. Ēr ģe mes pa gas tā 

«Lie lā tal ka» tiek rī ko ta kat rā ap dzī vo-
tā vie tā: Omu ļos, Tur nā un Ēr ģe mē. 
Kaut at se viš ķi, mēs jū ta mies vie no ti. 
Tai pa šā lai kā kul tū ras,  spor ta un ci-
tās ak ti vi tā tēs Ēr ģe mes pa gas ta ie dzī-
vo tā ji sa vu vie no tī bu spēj ap lie ci nāt 
no va da mē ro gā, pa rā dot ļo ti la bus re-
zul tā tus.

4. Kurš brī dis jums li kās tāds, kad ju-
tā ties pa ma nī ti no va da, valsts mē ro gā?

No va da mē ro gā? Grū ti pa teikt, 
kaut gan cen ša mies diez gan ak tī vi pie -
da lī ties da žā dos kul tū ras un spor ta 
pa sā ku mos ar da žā diem pa nā ku-
miem. Ie spē jams, ka ne esam vēl pa-
ma nī ti. Valsts mē ro gā – pie da lī jā mies 
«Al da ra» pro jek tā par ho ke ja lau ku ma 
ie kār to ša nu. Si že tā pa rā dī ja, kā jā iz ga-
ta vo sa viem spē kiem ne no kā ho ke ja 
vār ti. Iz mak sas – 00,00 EUR. 

5. Tur pi nā sim  sa kār tot vi di, ku rā 
mēs dzī vo jam. Ne jau vis iem ir do ta 
ie spē ja dzī vot tik skais tā zem ē kā 
LAT VI JA!

6 jau tā ju mi pa gas tu pār val žu va dī tā jiem: Ērģeme

Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams var būt gandarīts par paveikto 
Ērģemes pilsdrupās

Pagastos: Ērģemē



 Nr. 63 2015.gada 28.janvārī 3

Pē te ris Pē ter sons (Kār ķu 
pa gas ta pār val des va dī tājs)

 1. 1) Ie dzī vo tā ju skaits Lat vi jā pir mo-
reiz no slī dē jis zem 2 mil jo niem, Kār-
ķos tie ir jau zem 700 ie dzī vo tā ju un 
vēl jo pro jām nav vē rā ņe ma mu priekš-
li ku mu, lai šo ten den ci mai nī tu.
2) Cū ku mē ris. No va dā bi ja spies ti iz-
kaut cū kas vai rā kās saim nie cī bās, tai 
skai tā Kār ķos ti ka lik vi dē tas 2 saim-
nie cī bas, ku ru pa mat no za re bi ja ga ļas 
ra žo ša na.
3) Jo pro jām Kār ķos ir vai rā ki sim ti (!) 
ha ar aizau gu šām vai ne kop tām ze mes 
pla tī bām. Tas ir ne iz man tots ka pi tāls, 
ne ie ņem ti ie ņē mu mi un po ten ci ālas 
dar ba vie tas.
4) Bū tis ki uz la bo ta in fra struk tū ra Kār-

ķu cie mā – sa kār to jot bēr nu dār za, sko-
las ēd nī cas tel pas, iz bū vē jot jaun as at-
tī rī ša nas ie kār tas u.c..
5) Pie ņemts lē mums uz sākt daudz dzī-
vok ļu mā ju ap saim nie ko ša nu.
2. Gads no teik ti ir bi jis po zi tīvs, bet 
do šu ti kai 7. Pirm kārt, jo bi ro krā ti jas 
ap joms ir pie au dzis. Ak ti, pār ska ti, at-
skai tes – tā ir ik die na. Kā re zul tā tā ie-
stā des un tā dar bi nie ki vairs ne spēj 
pie ņemt lē mu mus, jo vien kār ši bai dās 
pār kāpt kā du no tei ku mu. Ilus trē šu ar 
vie nu pie mē ru – daudz dzī vok ļu mā jas 
trep ju tel pā mei te ni sa kož kai mi ņa 
suns, paš val dī bas po li ci ja at bil sto ši 
kom pe ten cei no dod lie tu valsts po li ci-
jai, tā lāk tā lūdz Pār ti kas un ve te ri nā-
rais die nes tu iz vēr tēt su ņa bīs ta mī bu 
un tā pa iet vai rāk kā mē ne sis starp sa-
rak stēm, tik mēr no tiek jau nā ko šais 
ga dī jums... Otr kārt, valsts po li ti ka jo-
pro jām nav lab vē lī ga un mērķ tie cī ga 
re ģi onu at tīs tī bai un sa gla bā jās liels 
so ci ālās pa lī dzī bas slogs, paš val dī bas 
iz mak sā to pa bal stu īpat svars. Treš-
kārt, man vien kār ši pa tīk vis am pie iet 
ar kri tis ku aci.
3.  Vie no tī ba bi ja jū ta ma, kad kon kur-
sa «LMT Lat vi jai» ie tva ros tie ši kār ķē-
nie ši sa vā ca lie lā ko bal su skai tu un šo-
gad tiks re ali zē ti 2 pro jek ti. Pat ri otisms 
– re dzams jaun ajos cil vē kos ku ri de-
vu šies pro jām no Kār ķiem, bet ne pār-
dek la rē jās ap zi no ties to, ka tie ši tā vi ņi 

at bal sta, ceļ sa va pa gas ta, no va da at-
tīs tī bu no vir zot sa vus no mak sā tos no-
dok ļus uz sa vu dzim to pus i. Mī les tī ba 
jū ta ma ie dzī vo tā ju dar bos. Jo sa kop tā-
ka vi de, jo ko ki stip rāk spēj sak ņo ties 
zem ē. Tā pat arī cil vēks. Vis vai rāk cil-
vē ka dvē se lis kums jū tams sa kop tā vi-
dē. Le po ja mies ar to, ka Kār ķu pa gas tā 
vi de kļūst ar vien sa kop tā ka, un cil vē-
ki, pa gas ta dvē se le, ša jā sa kop tī bā jū-
tas ar vien la bāk un spēj re ali zēt sa vus 
mēr ķus un ie ce res.
4. Kār ķos pērn ra dī jām uni kā lu ob jek-
tu – «Me ža tele fons». Tur ki, dā ņi, tā lā-
ki un tu vā ki vie si ir ļo ti sa jūs mi nā ti. 
No vem brī rai dī jums «Pie dzī vo jums 
Da bā.» vie so jās Kār ķos un pirms do ša-
nās pār gā jie nā uz Bez di be ņa eze ra uz-
ņē ma arī si že tu Lus tiņ dru vas ta kā un 
sa ru nu pa šo tele fo nu.
5. Pa stāv spē cī ga kon ku ren ce starp 
paš val dī bām. Vie na lie ta ir par ES fon du 
in ves tī ci jām, ko da la mi nis tri ju gai te ņos 
un ot ra lie ta ir par ie dzī vo tā jiem – lai tie 
mā cī tos, strā dā tu un at pūs tos sa vā no-
va da te ri to ri jā. Cil vē ki pa liek aiz vien 
mo bi lā ki – to mēs re dzam arī Kār ķos, 
tik līdz tu vā kā ap kār tnē – ir lab ie kār to-
tā ki ar elas tī gā ku dar ba lai ka gra fi  ku 
bēr nu dār zi, tā ve cā ki ir ga ta vi vest sa-
vus bēr nus ap mā cī bai tur. Tie ši tas 
pats at tie cas uz sko lām – un katrs šāds 
no va da ie dzī vo tājs, kurš mā cās ār pus 
no va da, nes fi  nan si ālus zau dē ju mus 

no va dam, jo par kat ru tiek sa mak sāts 
starp no va du sav star pē jos no rē ķi nos. 
Vi dē ji katrs dek la rē tais no va da ie dzī-
vo tājs Val kas no va dā 2013.ga dā sa-
mak sā jis no dok ļos no va dam 435 EUR, 
Pie rī gā šī sum ma ir reiz trīs. Ne vel ti 
paš val dī bas iz do mā vai rāk un vai rāk 
la bu mus sa viem ie dzī vo tā jiem, kas 
dek la rē ju šies sa vā no va da te ri to ri jā – 
se viš ķi Pie rī gas no va dos – pie mē ram, 
Si gul das no va dā ir sa bied ris kā trans-
por ta mak sas di fe ren cē ša na – ar spe ci-
ālām ID kar tēm ir bez mak sas trans-
ports un at lai des vie tē jos vei ka los, Sa-
las pils no va dā katrs jaun dzi mu šais sa-
ņem sud ra ba ka ro ti un prē mi ju, te pat 
tu vā ka jos no va dos – Be ve rī nas un Ko-
cē nu no va dā ir bez mak sas pus die nas 
vis iem sko lē niem. Katrs at bal sta sa vē-
jos kā nu var un iz ai ci nā jums būs tie ši 
mak si mā li daudz no tu rēt un pat pie vi-
li nāt ie dzī vo tā jus sa vā no va da te ri to ri-
jā dzī vot, mā cī ties, at pūs ties.
6. Pērn pa va sa rī ie dzī vo tā jam, kurš 
pie da lī jās no dar bi nā tī bas vei ci nā ša nas 
pa sā ku mos li ku pa ga lēs urbt cau ru-
mus. Il gi tin ci nā ja, kā dēļ tas da rāms, 
kad at bil dē ju, ka bū vē sim ku kai ņu 
vies nī cu, pro tams, ka do mā ja – ne su 
cau ri. 

2014.gadā
paveiktais

Kārķu pa gas ta pārvaldes pār skats
No ti ku ši vis i nu jau par tra dī-

ci ju kļu vu šie pa sā ku mi: 
gal da spē ļu tur nīrs, zo lī tes 

čem pio nāts, Pa gas ta die na, Jā ņu ie lī-
go ša na, ri teņ brauk ša nas sa cen sī bas, 
Lāč plē ša die nas skrē jiens, ko ka au to 
sa cen sī bas, Lie la jā tal kā veik ta ap kār t-
nes sa kop ša na ga rā žu te ri to ri jā, «Me-
ža die nās» aiz sākts jauns tū ris ma 
veids – tal ku tū risms. Lus tiņ dru vas 
ta ka pa pil di nā ta ar jaun iem ap ska tes 
ob jek tiem – uz bū vē ta Ku kai ņu vies nī-
ca un Me ža tele fons, at jau no tas kāp-
nes. Lab ie kār to ta Spi ģu alas ap kār tne 
– uz bū vē ta la pe ne, galds, at jau no tas 
tre pes. Veik ti ko šum krū mi stā dī ju mi 
un ko ku sau so za ru iz zā ģē ša na Kār ķu 
pa gas ta cen trā. Iz vei do ti 2 jaun i ko lek-
tī vi – vi dē jās pa au dzes de ju ko lek tīvs 
un mūs die nu de ju gru pa. Svi nē ta Tau-
tas na ma ju bi le ja pul ci not aiz gā ju šo 
lai ku ka pe las un gru pas, kas spē lē ju-
šas kā «sa vē jie». Par ie dzī vo tā ju sa zie-
do to nau du iz bū vēts jumts virs tau tas 
na ma ie ejas tre pēm. Iz bū vēts bru ģēts 
lau kums pie afi  šu sten da. 

Or ga ni zē tas ie dzī vo tā ju sa pul ces 
uz ai ci not paš val dī bas po li ci ju, ce ļu, 
ūdens va du un ka na li zā ci jas tīk la būv-
nie kus, kā arī no ti ku ši 4 se mi nā ri 
lauk saim nie kiem, me žu ap saim nie-
ko tā jiem un īpaš nie kiem. 

Re pre sē to pie mi ņas die nā Kār ķos 
no ti ka tik ša nās ar dzej nie ci Mā ru Zā-
lī ti, ba ri kā žu at ce res die nā – kār ķē nie-
ši pie da lī jās pa sā ku mā ko pā ar māk s-
li nie ku un pro jek ta gru pu, kas vei do 
vit rā žu Do ma baz nī cā, vel tī tu ba ri kā-
žu lai kam. Ēr ģe mes ka pos uz stā dī tas 
pie mi ņas plāk snes Lāč plē ša or de ņa 
ka va lie riem, lā pu gā jie nā pie da lī jās arī 
kār ķē nie ši, lai go di nā tu arī sa va pa-
gas ta cil vē ku va ro nī bu un pie mi ņu.

Lai po pu la ri zē tu vie tē jo māj ra žo tā-
ju pro duk ci ju, ru de nī or ga ni zēts «Mi-
ķeļ die nas tir gus» un pirms Zie mas-
svēt kiem «Da bas bo de». Kā arī ie vies ta 
jaun a tra dī ci ja – «Krā mu tir gus». 

Lai iz zi nā tu da bu un kul tūr vēs tu-
res vēr tī bas, Kār ķos or ga ni zē ti pār gā-
jie ni «Pa sen ču pē dām» un «Pār gā jiens 
un bez di be ņa eze ru».

Rī kots vie tē jās ini ci atī vas kon kurss  
– «Māj vār du no rā žu kon kurss». 2015.ga -
dā plā nots vie tē jās ini ci atī vas kon-
kurss – «Es sa vam pa gas tam». Kā ie-
rasts, Kār ķu pa gasts pie da lī jās kon-
kur sā «Sa kop tā kā dzī ves vie ta un dar-

ba vie ta Val kas no va dā 2014».
Sa dar bī bā ar Vi des fi l mu stu di ju 

un da bas pēt nie ku Mā ri Ol ti sa ga ta vo-
ti rai dī ju mi par Kār ķu da bas vēr tī-
bām.

Re ali zēts Eiro pas re ģi onā lās at tīs tī-
bas fon da līdz fi  nan sēts pro jekts 
«Ūdens saim nie cī bas at tīs tī ba Val kas 
no va da Kār ķu cie mā, 2.kār ta», ko pu-
mā re kon stru ējot 949,7 m ūdens ap gā-
des un 728,9 m ka na li zā ci jas tīk lu (ie-
skai tot spied va dus). Iz bū vē tas 2 jaun as 
ka na li zā ci jas pār sūk nē ša nas sta ci jas 
un eso šās no tek ūde ņu at tī rī ša nas ie-
kār tas. Pro jek ta īs te no ša nas gai tā ra-
dās fi  nan šu ie tau pī jums, kas tiks iz lie-
tots ūdens ap gā des tīk la re kon struk ci-
jai gar ce ļu Kār ķi - Šal de ri.

 Pa beig ta ce ļa «Zie me ļu stī ga» pos-
ma Kār ķi – Nauk šē ni re kon struk ci jas 
pirm ā se zo na. Kār ķu pa gas ta pār val-
de ak tī vi ie sais tī jās būv dar bu pro ce sā 
ri si nā mos jau tā ju mos – at bēr tņu, krau-
tuv ju iz vei des, no brauk tuv ju sa kār to-
ša nas, ozo lu ale jas sa kop ša nā u.c. jau-
tā ju mos. 

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji izbrau-
kuši uz 6 ugunsnelaimēm, t.s. 2 no 
tām degušas dzīvojamās mājas un līdz 
valsts ugunsdzēsību un glābšanas 
dienesta ierašanās brīdim spējuši 
lokalizēt vai pilnībā likvidēt uguns-
grēkus. 2014.gadā aprīkojums papil-
dināts ar motorsūkni, jaunām šļūtenēm 
un veikts garāžas jumta remonts. 2015.
gadā plānots veikt depo torņa remont-
darbus nodrošinot ērtu šļūteņu žā-
vēšanu un konstrukciju drošību.

Veik ti ie lu ap gais mo ju ma re mont-
dar bi uz stā dot jaun us ap gais mo ju ma 
ķer me ņus.  

Paš val dī ba vei ku si dau dzī vok ļu 
ēku te ri to ri jas sa kop ša nas dar bus, 2 
pa gal mos uz stā dīts ener go efek tīvs ap-
gais mo jums un kāp ņu tel pās veikts 
elek tro ins ta lā ci ju re monts, veikts vie-
na dūm va da re mots. Iz vēr tē jot dzī-
vok ļa saim nie cī bu, veik ti ap rē ķi ni un 
no 2015.ga da 1.mar ta uz sāks mā ju ap-
saim nie ko ša nu. Ap saim nie ko ša nas mak- 
sa no teik ta 0,11 EUR par m2. Vis iem 
dzī vok ļa īpaš nie kiem vai tā tie sis kam 
val dī tā jam, ku ri vēl to nav iz da rī ju ši 
jā ie ro das Kār ķu pa gas ta pār val dē un 
jā no slēdz ap saim nie ko ša nas lī gums. 

Veik ta ce ļa Nag las - Lāč plē ši virs-
mas se gu ma at jau no ša na. Pa gas ta ce-
ļiem veik ti caur te ku re mont dar bi, 

grāv ma lu at tī rī ša na 
no krū miem un to iz-
pļau ša na. 

Paš val dī bas va ja-
dzī bām da žā du pa sā-
ku mu rī ko ša nai ie gā-
dāts ne kus ta mais īpa-
šums «Tir go ta va». 

No dro ši nā ta bā ze 
va sa ras vo lej bo la no-
met nei. Pa pil dus iz-
bū vē ti di vi plud ma les 
vo lej bo la lau ku mi, ap -
rī ko jot tos ar in ven tā-
ru un in for mā ci jas / 
re zul tā tu ap ko po ša-
nas sten du. 2015.g. 
plā nots tur pi nāt dar-
bu pie ap kār tnes sa-
kop ša nas. 

Iz bū vēts sa dzī ves un šķi ro to at kri-
tu mu kon tei ne ra lau kums Kār ķu pa-
gas ta cen trā. 

Kār ķē nie ši sa ņē mu ši lie lā ko bal su 
skai tu «Lat vi jas Mo bi lā Tele fo na» pro-
jek ta «LMT Lat vi jai» rī ko tā jā ide ju 
kon kur sā: Lie ne Pie če sa ņē mu si fi  nan-
sē ju mu mī les tī bas la pe nes bū vei pie 
Kār ķu evaņ ģē lis ki lu te ris kās baz nī cas; 
Pē te ris Pē ter sons sa ņē mis fi  na na sē ju-
mu gā jē ju til ta bū vei pār Vec kār ķu slū-
žām.

Re ali zēts pro jekts «Ie rau gi un ie pa-
zīs ti kul tūr vēs tu res pēr les Zie me ļu 
stī gas ce ļa ma lā Kār ķu pa gas tā», ku ra 
ie tva ros uz bū vēts kar šu pa vil jons pie 
Lus tiņ dru vas ta kas, ku rā ir 4 kar tes – 
ce ļa «Zie me ļu stī ga», Val kas no va da, 
Kār ķu pa gas ta un Lus tiņ dru vas ta kas 
kar te. Uz Val kas uz Nauk šē nu no va da 
ro be žas iz ga ta vo tas 2 kar tes.

Pa gas ta cen trā Iz ga ta vo ta Val kas 
no va da un Kār ķu pa gas ta kar te ar ap-
ska tes ob jek tiem. Uz stā dī tas no rā žu 
zī mes uz Lus tiņ dru vas ta ku, Spi ģu 
alu u.c. vai rā kām vie tām.

Bib li otē ku 2014.ga dā ap mek lē ju ši 
194 klien ti. Jaun ie gu vu mi – 513 vie nī-
bas (20 ek semp lā ri ie gā dā ti par sa zie-
do tiem lī dzek ļiem – 144,33 EUR). Sir s-
nīgs pal dies vis iem zie do tā jiem! 

Kār ķu sko lā bi ju šās spor ta zā les 
tel pās iz bū vē ta sko lē nu ēd nī ca. Vir tu-
vē uz stā dīts arī jauns ap rī ko jums. Ko-
pī gā tel pu re no vē tā pla tī ba 140 m2.

Kār ķu sko lā vei cot tel pu pār plā no-
ša nu un iz bū vē jot jaun as tel pas iz vie-
to ta pirm sko las iz glī tī bas ie stā de. 

2014.g. pirm sko las gru pas dar ba laiks 
pa ga ri nāts līdz pulk sten 17.30 un iz-
vei dots jauns amats pe da go ga pa līgs. 

Bi ju ša jai sko las ēd nī cai iz bū vē ta at-
bal sta sie na ar bru ģē tu lau ku mu tā no-
vēr šot mit ru ma no kļū ša nu ēkas fa sā-
dē un to kon struk ci jās un no dro ši not 
ēr tu pie kļu vi ēkas tel pā arī cil vē kiem 
ar īpa šām va ja dzī bām. 

Li cen cē ta un sāk ta re ali zēt prog-
ram ma sko lē niem ar mā cī ša nās trau-
cē ju miem.

Eko sko las ie tva ros pie da lī jā mies 7.
Starp tau tis ka jā bal to stār ķu uz skai tē, 
ma ku la tū ras un ba te ri ju vāk ša nā.

Drav nieks Pē te ris Cā bu lis 17 vei ca 
audzēk ņu ap mā cī bu bi šu audzē ša nas 
teh no lo ģi jā, me dus ie vāk ša nā un tā 
pirm ap strā dē.

Kon kur sā «La bā kā CSDD sa tik s-
mes sko la» val stī ie gū ta 8.vie ta no 195 
sko lām.

6.klases skol nie ce Il ze Skras ti ņa ar 
sko lo tā jas Lai mas Var tas pa lī dzī bu ie-
gu va ie spē ju pār stā vēt Val kas no va du 
kon kur sā «Te ci, te ci va lo di ņa» Rī gā un 
ie gu va Lie lā stāst nie ka ti tu lu.

Bied rī ba «Uguns pu ķe» sa dar bī bā 
ar paš val dī bu or ga ni zē ju si pļau ša nas 
sa cen sī bas «Trin, Jā nīt, iz kap ti ņu», pie-
da lī ju sies or ga ni zē tas 2 pie re dzes ap-
mai ņas ek skur si jas – uz Tēr ve tes no-
va du, Val mie ras no va du. Iz strā dāts un 
at bal stu sa ņē mis es trā des pro jekts. Tā 
re ali zā ci ja pa re dzē ta līdz 2015.ga da 
1.jū ni jam, es trā di at klā jot Kār ķu sko-
las 130 ga du ju bi le jas za ļum bal lē 2015.
ga da 20.jū ni jā.  Teksts: Pē te ris Pē ter sons

Bitenieks Pēteris Cābulis kopā ar audzēkņiem skolas dravā

6 jau tā ju mi pa gas tu pār val žu va dī tā jiem: Kārķi
Pagastos: Kārķos
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At tīs tī bas un plā no ša nas no da ļas pārskats

2014.ga dā Val kas no va dā paš-
val dī bas ie vies ta jos Eiro pas 
Sa vie nī bas līdz fi  nan sē tos 

pro jek tos ir veik ti dar bi kop sum mā 
par 2 410 803 EUR. 

Val kas no va da do mes at tīs tī bas 
un plā no ša nas no da ļa 2014.ga dā ir 
strā dā ju si pie 3 Eiro pas Re ģi onā lās 
at tīs tī bas fon da, 2 ES Ko hē zi jas fon-
da, un 6 Lau ku Eiro pas Lauk saim-
nie cī bas fonds lau ku at tīs tī bai (LE-
ADER), 4 Kli ma ta pār mai ņu fi  nan-
šu in stru men ta, 2 Igau ni jas - Lat vi-
jas - Krie vi jas pār ro be žu sa dar bī bas 
prog ram mas, 1 Igau ni jas - Lat vi jas 
pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas 
un vai rā kiem ci tu prog ram mu līdz-
fi  nan sē tiem pro jek tiem. 

Igau ni jas - Lat vi jas - Krie vi jas 
pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas 
Eiro pas kai mi ņat tie cī bu un par tne-
rī bas in stru men ta 2007. – 2013.ga-
dam pro jek ta «At tā lo te ri to ri ju at tīs-
tī ba, iz man to jot vie tē jos re sur sus 
pār ro be žu VI A HAN SE ATI CA tū ris-
ma marš ru ta iz strā dē» ie tva ros 2014.
ga dā Val kas no va dā ti ka uz stā dī tas 
in for ma tī vās no rā žu zī mes uz re ģi-
ona kul tūr vēs tu ris kiem un da bas ob-
jek tiem. Lai ie pa zī tos ar Vi a Han se-
ati ca tū ris ma marš ru ta daudz vei dī go 
pie dā vā ju mu un gū tu jaun as zi nā ša-
nas, no va da tū ris ma or ga ni za to ri, 
uz ņē mē ji un gi di pie da lī jās ap mā cī-
bās, ie pa zī ša nās brau cie nos un te ma-
tis ka jos se mi nā ros. Ko pē jai pro jek ta 
bu džets 2014.ga dā 5820,34 EUR (t.sk., 
90 % prog ram mas fi  nan sē jums un 
5% valsts bu dže ta līdz fi  nan sē jums.)

Igau ni jas - Lat vi jas - Krie vi jas 
pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas 
Eiro pas kai mi ņat tie cī bu un par tne-
rī bas in stru men ta 2007. – 2013. ga-
dam pro jek ta «Be go od at sport», EL-
RI I – 227 ie tva ros ir ie gā dā tas vēl pa-
pil dus 2013.ga dā ie gā dā tam in ven tā-
ram jaun as for mas Val kas fl or bo la 
sko lē nu ko man dai, 12 fut bo la bu či, 7 
ār ā vo lej bo la tīk li, fl or bo la nū jas un 
vār ti, kā arī no or ga ni zē tas sa cen sī bas 
fl or bo lā un fut bo lā Val kā un mū su 
vo lej bo la ko man da spē lē ju si Val gā 
un No vo dev jat ki nā, fl or bo lis ti – No-
vo dev jat ki nā. Iz dots buk lets par pro-
jek ta ak ti vi tā tēm. Ko pē jie iz de vu mi 
2014.ga dā – 35 096 EUR.

Igau ni jas - Lat vi jas pār ro be žu 
sa dar bī bas prog ram mas līdz fi  nan-
sē tā pro jek tā «Ūdens tū ris ma kā da-
bas un ak tī va tū ris ma kom po nen tes 
at tīs tī ba Lat vi jā un Igau ni jā» (Ri-
verways) ie tva ros ir lab ie kār to tas di-
vas at pū tas vie tas Gau jas upes kras-
tos Val kas no va dā (at pū tas vie tā au-
to ce ļa Val ka – Vi re ši krei sa jā pus ē aiz 
Gau jas til ta –-  uz stā dī ta pik ni ka no-
ju me ar gal du un so liem, in for ma tī-
vais stends, at kri tu mu ur na, uguns-
ku ra vie ta un at pū tas vie tā «Vek ši» – 
pik ni ka no ju me ar gal du un so liem, 
at kri tu mu ur na, uguns ku ra vie ta, tu-
ale te). Ko pē jās pro jek ta iz mak sas 
7720 EUR.

Kli ma ta pār mai ņu fi  nan šu in-
stru men ta at klā tā kon kur sa «Kom-
plek si ri si nā ju mi sil tum nī ce fek ta gā-
zu emi si ju sa ma zi nā ša nai, 3.kār ta» 
pro jek ta «Kom plek si ri si nā ju mi sil-

tum nī ce fek ta gā zu emi si ju sa ma zi nā-
ša nai J.Cim zes Val kas Mū zi kas sko lā» 
ie tva ros ti ka īs te no ti kom plek si ener-
go efek ti vi tā tes pa sā ku mi J.Cim zes 
Val kas Mū zi kas sko las ēkā Se mi nā ra 
ie lā 25, Val kā (ēkas ener go efek ti vi tā ti 
pa aug sti no ši re kon struk ci jas dar bi 
(t.sk., fa sā des un jum ta sil ti nā ša na, lo-
gu un dur vju no mai ņa, grī du re no vā-
ci ja), ap ku res sis tē mas re no vā ci ja un 
sil tum mez gla re kon struk ci ja, ap gais-
mo ju ma un elek tro ap gā des sis tē mas 
re kon struk ci ja un ven ti lā ci jas sis tē-
mas iz bū ve). Dar bi ti ka pa beig ti 2014.
ga da 30.jū ni jā. Pro jek ta ko pē jās iz-
mak sas 245 675,53 EUR, t.sk., KPFI fi -
nan sē jums 135 358,64 EUR. 

Kli ma ta pār mai ņu fi  nan šu in-
stru men ta fi  nan sē to pro jek tu at klā-
ta kon kur sa «Kom plek si ri si nā ju mi 
sil tum nī ce fek ta gā zu emi si ju sa ma-
zi nā ša nai» ie tva ros līdz fi  nan sē tā 
pro jek tā «Kom plek si ri si nā ju mi sil-
tum nī ce fek ta gā zu emi si jas sa ma zi-
nā ša nai Val kas pa mat sko lā» Nr.KPFI 
- 15.3/112 veik ta ēkas sil ti nā ša na. 
Būv dar bus vei ca SI A «YIT Celt nie cī-
ba» un būv dar bu ko pē jās iz mak sas 
943 662,97 EUR (tai skai tā 163 775,18 
EUR PVN). Bū vuz rau dzī bu vei ca ser-
ti fi  cēts bū vuz raugs Ana to lijs Kuz ņe-
covs un au to ruz rau dzī bu SI A «AG 
ar chi tec tu re».

Uz sāk ta Kli ma ta pār mai ņu fi  nan-
šu in stru men ta at klā tā kon kur sa 
«Kom plek si ri si nā ju mi sil tum nī ce fek-
ta gā zu emi si ju sa ma zi nā ša nai, 5.kār-
ta» pro jek ta «Kom plek si ri si nā ju mi 
sil tum nī ce fek ta gā zu emi si ju sa ma zi-

nā ša nai Val kas no va da Bēr nu – jau-
nat nes spor ta sko las spor ta zā lē» īs te-
no ša na. Pro jek ta mēr ķis ir sil tum nī ce-
fek ta gā zu emi si ju sa ma zi nā ša na, vei-
cot kom plek sus ener go efek ti vi tā tes 
pa sā ku mus Val kas no va da Bēr nu – 
jau nat nes spor ta sko las spor ta zā lē 
Va ro ņu ie lā 35 B, Val kā. Pro jek tā pa re-
dzē tas šā das ak ti vi tā tes: ēkas ār sie nu 
sil ti nā ša na, ēkas co ko la un grī das sil-
ti nā ša na no iekš pu ses, jum ta pār se gu-
ma sil ti nā ša na, ko ka un alu mī ni ja 
pro fi  la lo gu no mai ņa, ko ka ār dur vju 
mo der ni zā ci ja, sil tum mez gla mo der-
ni zā ci ja, ēkas ap ku res sis tē mas mo-
der ni zā ci ja, sil tum ap gā des un kar stā 
ūdens sis tē mas iek šē jo tīk lu cau ruļ va-
du mai ņa un ven ti lā ci jas sis tē mas mo-
der ni zā ci ja. Pro jek tu plā nots pa beigt 
līdz 2015.ga da 30.ap rī lim. Pro jek ta iz-
mak sas 2014.ga dā 5509,35 EUR (t.sk. 
2754,68 EUR KPFI fi  nan sē jums). Pro-
jek ta plā no tās ko pē jās at tie ci nā mās 
iz mak sas 2015.ga dā 423 754,49 EUR.

Klimata pārmaiņu fi nanšu in-
strumenta atklātā konkursa «Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai, 5.kārtā» tika 
apstiprināts arī Valkas novada domes 
iesniegtais projekts «Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Kārķu pamatskolā» 
(identifi kācijas Nr.KPFI-15.4/32), bet 
tika izlemts projektu neieviest, jo pro-
jekta KPFI fi nansējums būtu 81 697,20 
EUR, kas sastādītu 20 % no kopējām 
plānotām izmaksām.
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So ci ālā die nesta pārskats
Val kas no va da So ci ālais die nests Rū jie-

nas ie lā 3D at ro das no 2004.ga da 
augus ta, šo gad ap ri tē ja 10 ga du ju bi-

le ja ša jās tel pās. Paš laik So ci āla jā die nes tā strā-
dā 18 dar bi nie ki no tiem so ci ālie dar bi nie ki as-
to ņi, va dī tā ja, pa kal po ju mu da ļas va dī tā ja, liet-
ve de, trīs ap rū pē tā jas, trīs de žu ran ti Nakts pa-
tver smē un ap ko pē ja.

So ci ālais darbs
2014.ga dā die nes tā ti ka sa ņem ti 1972 ie snie-

gu mi un pie ņem ti 3679 lē mu mi. Dar bi nie ki vei-
ca klien tu ap mek lē ju mus dzī ves vie tā, sa stā dī ja 
re ha bi li tā ci jas plā nus, slē dza līdz dar bī bas lī gu-
mus, vei ca uz do to uz de vu mu uz rau dzī bu un 
pār bau di.

So ci ālie dar bi nie ki ģi me nēm ar bēr niem, tā-
pat kā ie priek šē jos ga dus, Val kas pil sē tā tur pi-
nā ja strā dāt ar at bal sta gru pām, va dīt ra do šās 
dar bnī cas. Dar bi nie ki pa stip ri nā ti veic so ci ālo 
dar bu ar 39 uz rau gā mām ģi me nēm ar bēr niem 
vi sā no va dā, ku rās ir so ci āla rak stu ra pro blē-
mas.

Kā kat ru ga du arī šo gad So ci ālais die nests 
ko pā ar sa viem sa dar bī bas par tne riem «Dā mu 
klu bu» LSK Val kas ra jo na no da ļu, Lat vi jas Bēr-
nu fon du, Bēr nu un jaun ie šu cen tru «Mi ce», 
Val kas no va da jaun ie šu do mi, Sep tī tās die nas 
Ad ven tis tu Val kas drau dzi rī ko ja pa sā ku mus 
ģi me nēm ar bēr niem un ie sais tī jās pro jek tos.

Zvār ta vas pa gas tā pro jek ta ie tva ros «Mā cā-
mies mā cī ties» ti ka or ga ni zē tas da žā das ak ti vi-
tā tes ve cā kiem ko pā ar bēr niem – rī ko ti te at rā li 
uz ve du mi, ra do šās pa sa ku dar bnī cas, gal da spē-
ļu pēc pus die nas, Ie cie tī bas die na u.c.

Kār ķu pa gas tā da ļa die nes ta klien tu ir sa-
spa ro ju šies un at ra du ši dar bu. Kār ķu pa gas tā 
ir ļo ti at sau cī gi cil vē ki, kas ne ti kai ņem pie-

šķir tos pa bal stus, bet lab prāt ie sais tās dar bos, 
kas vei ci na vi ņu dar ba spē jas. Kār ķu pa gasts 
ir ļo ti sa kopts tie ši pa tei co ties šiem cil vē kiem! 
Jau vai rā kus ga dus so ci ālā die nes ta klien ti ak-
tī vi pie da lās tal kās pie Kār ķu baz nī cas sa kop-
ša nas. So ci āla jam die nes tam ir iz vei do ju sies 
la ba sa dar bī ba ar Kār ķu drau dzi, šeit cil vē ki 
var sa ņemt hu mā no pa lī dzī bu, cil vē kiem ar 
kus tī bu trau cē ju miem ir ie spē ja lie to ša nā sa-
ņemt stum ja mo stai gu li.

So ci ālie dar bi nie ki vis os pa gas tos pa lī dzē ja 
da līt jaun ga da pa ci ņas sirm gal vjiem.

So ci ālā pa lī dzī ba
1128 per so nām ir pie šķirts trū cī gas per so nas 

sta tuss, sa lī dzi not ar 2013.ga du tas ir par 130 
per so nām ma zāk.

So ci āla jiem at bal stiem iz lie to ti 166 524 eiro. 
Pa bal stus sa ņē mu šas 1393 per so nas, ta jā skai tā 
402 bēr ni un 228 pen si jas ve cu ma per so nas un 
in va lī di:

• 401 per so na – pa bal stu ga ran tē tā mi ni mā lā 
ie nā ku ma lī me ņa no dro ši nā ša nai (GMI) – 
89 965 eiro,

• 1098 per so nas – pa bal stu dzī vok lim (mā jok-
lim) – 78 237 eiro,

• 267 per so nas – pa bal stu ēdi nā ša nai – 30 615 
eiro,

• 303 per so nas – pa bal stu ve se lī bas ap rū pei -  
4738 eiro.

15 pen si onā ri/in va lī di sa ņē ma pa bal stu ap rū-
pes mā jās no dro ši nā ša nai ko pā 5122 eiro.

8 audžu ģi me nē ie vie to ta jiem bēr niem ir ap-
mak sā ta ēdi nā ša na iz glī tī bas ie stā dē. Audžu-
ve cā ki ir sa ņē mu ši ik mē ne ša pa bal stu bēr na 
uz tu rē ša nai 160 eiro mē ne sī par kat ru bēr nu, 
ko pā iz lie to ti 12160 eiro.

7 bā re ņiem un bez ve cā ku gā dī bas pa li ku ša-

jiem bēr niem pēc piln ga dī bas sa snieg ša nas ir 
no dro ši nā tas so ci ālās ga ran ti jas. Iz lie tots 4991 
eiro.

Ti ka iz strā dā ti un do mes sē dē ap stip ri nā ti 
gro zī ju mi sais to ša jos no tei ku mos par pa bal stu 
pie šķir ša nu. Sā kot ar 2015.ga da 1.jan vā ri so ci-
ālie pa bal sti trū cī gām un maz nod ro ši nā tām 
per so nām, kā arī vien tu ļiem pen si onā riem un 
in va lī diem pa bal sti ir pa lie li nā ju šies.

So ci ālie pa kal po ju mi
So ci ālie pa kal po ju mi 2014.ga dā ko pā ti ka 

no dro ši nā ti 169 per so nām, ta jā skai tā
54 in va lī diem, 24 bēr nam, 76 pen si onā riem 

un 15 per so nām dar ba spē ju ve cu mā.
Nakts pa tver smi iz man to ju ši 6 per so nas;
Ilg sto šas so ci ālās ap rū pes un so ci ālās re ha-

bi li tā ci jas pa kal po ju mi ti ka no dro ši nā ti 106 per-
so nām, ta jā skai tā 8 bēr niem;

17 no var dar bī bas cie tu ši bēr ni un vi ņu ģi-
me nes ir sa ņē mu ši so ci ālo un psiho lo ģis ko pa-
lī dzī bu gan krī zes cen tros, gan uz vie tas paš-
val dī bā pie psiho lo ga.

Asis ten ta pa kal po ju mu sa ņem 12 per so nas 
– 1 bērns, 10 pirm ās gru pas in va lī di un 1 ot rās 
gru pas in va līds.

Paš val dī ba no dro ši nā ju si ilg sto šu so ci ālo 
ap rū pi un so ci ālo re ha bi li tā ci ju So ci ālās ap rū-
pes na mā 73 per so nām. 

Paš val dī ba ir arī pir ku si so ci ālos pa kal po ju-
mus no ci tas paš val dī bas, kā arī no pri vāt per so-
nas – pa kal po ju mu sa ņē mu šas 11 pen si jas ve-
cu ma per so nas un per so nas ar in va li di tā ti, ko-
pā ga dā par 23618 eiro. 

Ap rū pe mā jās ir no dro ši nā ta 24 pen si jas ve-
cu ma per so nām un in va lī diem.

Kat ru mē ne si «Zu pas vir tu ves» pa kal po ju-
mus iz man to 7 – 10 per so nas.  

Teksts: Natālija Dubovska
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2014.gadā
paveiktais

At tīs tī bas un plā no ša nas no da ļas pārskats

Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA) Lauku attīstības program-
mas pasākums «Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā» projek-
ta «Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 
Valkas pilsētā» ietvaros līdz 2014.gada 
30.augustam tika izbūvēta bērnu 
rotaļu laukuma Ausekļa ielā 44, Valkā 
1.kārta. Projekta kopējās izmaksas 
66 258,35 EUR, t.sk., ELFLA fi nan-
sējums 19 208,72 EUR.

Eiro pas Sa vie nī bas Eiro pas 
Lauk saim nie cī bas fonds lau ku at-
tīs tī bai (EL FLA) Lau ku at tīs tī bas 
prog ram mas pa sā kums «Lau ku 
eko no mi kas da žā do ša na un dzī ves 
kva li tā tes vei ci nā ša na vie tē jo at tīs-
tī bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te ri to ri-
jā» pro jek ta «Ska ņas apa ra tū ras ie gā-
de Val kas pa gas ta Sa ie ta na mam 
«Lu ga žu mui ža»» ie tva ros ti ka ie gā-
dā ta ska ņu apa ra tū ra (ak tī vās skan-
das, ak tī vie sub ba si, ra di o mikro fo ni, 
tum bu sta tī vi un akus tis ko sis tē mu 
sa vie no ša nas va di) Sa ie tu na mam 
«Lu ga žu mui ža». Pro jek ta ko pē jās iz-
mak sas 3262,16 EUR, t.sk. EL FLA fi -
nan sē jums 2230,66 EUR.

Eiro pas Sa vie nī bas Eiro pas 
Lauk saim nie cī bas fonds lau ku at-
tīs tī bai (EL FLA) Lau ku at tīs tī bas 
prog ram mas pa sā kums «Lau ku 
eko no mi kas da žā do ša na un dzī ves 
kva li tā tes vei ci nā ša na vie tē jo at tīs-
tī bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te ri to ri-
jā» pro jek ta «Ska ņas apa ra tū ras ie gā-
de Tur nas tau tas na mam» ie tva ros 
ti ka ie gā dā ta ska ņu apa ra tū ra (ak tī-
vās skan das, ak tī vie sub ba si, mik ser-
pults, ra di o mikro fo ni, mikro fo na 
sta tīvs, tum bu sta tī vi un akus tis ko 
sis tē mu sa vie no ša nas va di) Tur nas 
tau tas na mam. Pro jek ta ko pē jās iz-
mak sas 4595,58 EUR, t.sk. EL FLA fi -
nan sē jums 2700,00 EUR.

Eiro pas Sa vie nī bas Eiro pas 
Lauk saim nie cī bas fonds lau ku at-
tīs tī bai (EL FLA) Lau ku at tīs tī bas 
prog ram mas pa sā kums «Lau ku 
eko no mi kas da žā do ša na un dzī ves 
kva li tā tes vei ci nā ša na vie tē jo at tīs-
tī bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te ri to-
ri jā» pro jek ta «Ie rau gi un ie pa zīs ti 
kul tūr vēs tu res pēr les Zie me ļu stī-
gas ce ļa ma lā Kār ķu pa gas tā» ie tva-
ros ti ka sa kār tots in for ma tī vais 
stends uz Val kas un Nauk šē nu no-
va du ro be žas un ie rī ko ta at pū tas 
vie ta pie Jā ņu sa ie ta prie des Kār ķu 
pa gas tā. Pro jek ta ko pē jās iz mak sas 
8446,47 EUR, t.sk. EL FLA fi  nan sē-
jums 6278,70 EUR.

Bied rī ba «At balsts Val kai», sa dar-
bī bā ar Val kas no va da do mi 2014.ga-
dā uz sā ku si Eiro pas Sa vie nī bas 
Eiro pas Lauk saim nie cī bas fonds 
lau ku at tīs tī bai (EL FLA) Lau ku at-
tīs tī bas prog ram mas pa sā ku ma 
«Lau ku eko no mi kas da žā do ša na 
un dzī ves kva li tā tes vei ci nā ša na 
vie tē jo at tīs tī bas stra tē ģi ju īs te no-
ša nas te ri to ri jā» pro jek ta «Tau tas 
tēr pu ie gā de Val kas pil sē tas bēr nu 
un jaun ie šu tau tas de ju ko lek tī viem». 
Pro jek ta ko pē jās iz mak sas 3803,51 

EUR, t.sk. EL FLA fi  nan sē jums 
3000,00 EUR un Val kas no va da do-
mes līdz fi  nan sē jums 803,51 EUR.

Bied rī ba «Vij cie ma Jaun ie šu do-
me» sa dar bī bā ar Val kas no va da do-
mi 2014.ga dā uz sā ku si Eiro pas Sa-
vie nī bas Eiro pas Lauk saim nie cī-
bas fonds lau ku at tīs tī bai (EL FLA) 
Lau ku at tīs tī bas prog ram mas pa-
sā ku ma «Lau ku eko no mi kas da-
žā do ša na un dzī ves kva li tā tes vei-
ci nā ša na vie tē jo at tīs tī bas stra tē-
ģi ju īs te no ša nas te ri to ri jā» pro jek-
ta «Tau tas tēr pu un fol klo ras in stru-
men tu ie gā de Vij cie ma pa gas ta 
jaun ie šu paš dar bī bas ko lek tī viem» 
ie vie ša nu. Pro jek ta ko pē jās iz mak-
sas 2964 EUR, t.sk. EL FLA fi  nan sē-
jums 2667 EUR un Val kas no va da 
do mes līdz fi  nan sē jums 297 EUR.

Prog ram mas «Eiro pa pil so-
ņiem 2013» apakš pa sā ku ma «Sa-
drau dzī bas pil sē tu ie dzī vo tā ju 
tik ša nās» pro jek ta «Pār ro be žu iz-
glī tī ba, pro fe si onā lās ie vir zes iz glī-
tī ba, in ter ešu iz glī tī ba kā pa pil di nā-
jums vis pā rē jai iz glī tī bai» ie tva ros 
ti ka no or ga ni zē ta ik ga dē jā te ma tis-
kā Twin Town aso ci āci jas bied ru sa-
nāk sme Val kā no 2014.ga da 5. līdz 
9.jū ni jam. Sa nāk smē pie da lī jās 68 
da līb nie ki no 10 da žā dām sa drau-
dzī bas tīk lo ju ma Twin Town pil sē-
tām. Pro jek ta ko pē jās iz mak sas 
9720,61 EUR, t.sk., prog ram mas 
«Eiro pa pil so ņiem» fi  nan sē jums 
9000 EUR. 

Vid ze mes kul tū ras prog ram ma 
2013 pro jek ta «Bēr nu un jaun ie šu 
brī vā lai ka pa va dī ša na, ie pa zīs tot 
lat vie šu tra di ci onā lās kul tū ras man-
to ju mu» ie tva ros 2013.ga dā ti ka ie-
gā dā ti tau tas mū zi kas in stru men ti 
un 2014.ga dā Val kā ti ka or ga ni zēts 
ik ga dē jās tau tas dzies mu dzie dā ša-
nas sa cen sī bas «Lak stī ga la» 2014.ga-
da Vid ze mes re ģi ona posms par go-
du J.Cim zes 200.ju bi le jas ga dam. 
Pro jek ta ko pē jās iz mak sas 2014.ga dā 
582,03 EUR t.sk., Valsts kul tūr ka pi tā-
la fon da fi  nan sē jums 582,03 EUR.

ES Ko hē zi jas fon da līdz fi  nan sē-
tais pro jekts «Ūdens saim nie cī bas 
pa kal po ju mu at tīs tī ba Val kā, II 
kār ta» (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPI A/
VIDM/016). Ko pē jās pro jek ta iz mak-
sas sa stā da 8 105 529,31 EUR. 2014.
ga dā ti ka iz lie to ti 302 160,81 EUR no 
ko pē jām pro jek ta iz mak sām. 2014.
ga dā re kon stru ēti 1274,9 m ūdens ap-
gā des un 1235,8 m ka na li zā ci jas tīk-
lu, kā arī iz bū vē tas 2 jaun as ka na li-
zā ci jas sūk ņu sta ci jas Be ve rī nas, Oš-
kal na ie lās.

ES ERAF līdz fi  nan sē tais pro-
jekts «Ūdens saim nie cī bas at tīs tī ba 
Val kas no va da Kār ķu cie mā, 2.kār-
ta» (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/AP IA/CFLA/ 
121). Ko pē jās pro jek ta iz mak sas sa-
stā da 461 861,37 EUR. 2014.ga dā ti ka 
iz lie to ti 271 063,46 EUR no ko pē jām 
pro jek ta iz mak sām. 2014.ga dā ti ka 
re kon stru ēti 1319,3 m ūdens ap gā des 
un 607,6 m ka na li zā ci jas tīk lu. Re-
kon stru ētas arī ti ka 2 ka na li zā ci jas 
sūk ņu sta ci jas un eso šās no tek ūde ņu 
at tī rī ša nas ie kār tas.

ES ERAF līdz fi  nan sē tais pro-
jekts «Ūdens saim nie cī bas at tīs tī ba 
Val kas no va da Ēr ģe mes pa gas ta Ēr-
ģe mes cie mā» (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
AP IA/CFLA/120). Ko pē jās pro jek ta 
iz mak sas sa stā da 687 491,23 EUR. 
2014.ga dā ti ka iz lie to ti 367 400,48 
EUR no ko pē jām pro jek ta iz mak-
sām. 2014.ga dā ti ka iz bū vē tas 3 jau-
n as ka na li zā ci jas sūk ņu sta ci jas, re-
no vēts ar tē zis kais ur bums «Sko la» 
un veik ta ūdens ap gā des un ka na li-
zā ci jas tīk lu re kon struk ci ja. 

ES Ko hē zi jas fon da līdz fi  nan sē-
tais pro jekts «Sa dzī ves at kri tu mu 
iz gāz tu ves «Ce lī ši» re kul ti vā ci ja 
Val kas no va da Vij cie ma pa gas tā» 
(Nr. Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPI A/VA-
RAM/001). Ko pē jās pro jek ta iz mak-
sas sa stā da 112 691,44 EUR. Pro jek ta 
ie tva ros veik ta te ri to ri jas to po grā fi s kā 
uz mē rī ša na, ģe olo ģis kā iz pē te, teh nis-
kā pro jek ta iz strā de un sa dzī ves at kri-
tu mu iz gāz tu ves re kul ti vā ci ja. 

Ziv ju fon da līdz fi  nan sē tais pro-
jekts «Ziv ju re sur su pa vai ro ša na un 
at ra žo ša na Cep šu eze rā un eze rā 
Val dis». Ko pē jās pro jek ta iz mak sas 
sa stā da 1567 EUR. Pro jek ta ie tva ros 
veik ta 2500 lī da ku ma zu ļu ie lai ša na 
Cep šu eze rā un 2500 lī da ku ma zu ļu 
ie lai ša na eze rā Val dis, Ēr ģe mes pa-
gas tā.

Ziv ju fon da līdz fi  nan sē tais pro-
jekts «Ziv ju re sur su pa vai ro ša na 
un at ra žo ša na Sa lai nī, Bēr ze ze rā, 
Zā ģe ze rā». Ko pē jās pro jek ta iz mak-
sas sa stā da 2750 EUR. Pro jek ta ie tva-
ros veik ta 7000 zan dar tu ma zu ļu ie-
lai ša na Sa lai ņa eze rā (Zvār ta vas pa-
gasts), 1000 lī da ku ma zu ļu ie lai ša na 
Bēr ze ze rā (Ēr ģe mes pa gasts), 1000 lī-
da ku ma zu ļu ie lai ša na Zā ģe ze rā 
(Val ka).

Val kas no va da do me ir ie sais tī-
ju sies vai rā kos starp tau tis kos pro-
jek tos:
1) Prog ram mas «In te li ģen ta Ener-
ģi ja Eiro pai» pro jek tā «ME-
SHARTILITY». Pro jek ta mēr ķis ir iz-
strā dāt ri si nā ju mus un in stru men-
tus, kas vei ci nās la bā ku da tu ap mai-
ņu starp ener ģi jas pie gā dā tā jiem un 
paš val dī bām. Pro jek ta ie tva ros no-
vads pie vie no jās Eiro pas Ko mi si jas 
ini ci atī vai «Pil sē tu mē ru pakts», 
2014.ga da 28.feb ru ārī Val kā no ri si-

nā jās Ener ģi jas fo rums un ti ka iz-
strā dāts un ap stip ri nāts «Val kas no-
va da Ilg tspē jī gas ener ģi jas rī cī bas 
plāns 2014. – 2020. ga dam». 
2) Prog ram mas «In te li ģen ta Ener-
ģi ja Eiro pai» pro jek tā «PRI MES» 
(Za ļais ie pir kums paš val dī bās, lai 
sa snieg tu ener go efek tī vu re zul tā tu). 
Pro jek ta gal ve nais mēr ķis ir vei ci nāt 
un sek mēt paš val dī bu ka pa ci tā ti Za-
ļā pub lis kā ie pir ku ma (ZPI) prin ci pa 
ie vie ša nā, paš val dī bās veik ta jos ie-
pir ku mos pa kal po ju mu un pre ču ie-
gā dē, snie dzot ap mā cī bas da žā dos 
za ļā pub lis kā ie pir ku ma sek to ros: 
sil ti nā ša nas ma te ri āli ēkām, trans-
ports, sko lu un ci tu pub lis ko ēku ap-
rī ko jums, bi ro ja ap rī ko jums, iekš tel-
pu, ār tel pu un ie las ap gais mo jums 
u.c.
3) VA RAM īs te no tā Nor vē ģu fi  nan-
šu in stru men ta prog ram mas LV07 
«Ka pa ci tā tes stip ri nā ša na un in sti-
tu ci onā lā sa dar bī ba starp Lat vi jas 
un Nor vē ģi jas valsts in sti tū ci jām, 
vie tē jām un re ģi onā lām ie stā dēm» 
pro jek tā «Re ģi onā lās po li ti kas ak ti-
vi tā šu īs te no ša na Lat vi jā un re ģi-
onā lās at tīs tī bas pa sā ku mu iz strā-
de». Lai pa pla ši nā tu paš val dī bas ie-
spē jas un in stru men tus uz ņē mēj-
dar bī bas vei ci nā ša nā un pri vā to in-
ves tī ci ju pie sais tī ša nā, 2014.ga dā ti-
ka iz strā dāts mār ke tin ga ma te ri āls 
an gļu va lo dā par Val kas no va du. 
Mār ke tin ga ma te ri ālā – buk le tā ie-
kļau ta vis pā rē ja in for mā ci ja par no-
va du, uz ņē mēj dar bī bas vi des ap-
raksts un paš val dī bas pie dā vā jums 
po ten ci āliem in ves to riem. Pa pil dus 
līdz 2015.ga da bei gām tiks iz strā dāts 
arī in ves tī ci ju pie dā vā jums in ves to-
ru pie sais tei, kas sniegs pa dzi ļi nā tu 
ie ska tu par in ves to ru ie spē jām veikt 
ie gul dī ju mus un at tīs tīt ob jek tus, un 
rī ko tas ap mā cī bas paš val dī bas dar-
bi nie kiem uz ņē mēj dar bī bas vei ci nā-
ša nas un at tīs tī bas plā no ša nas jau tā-
ju mos. 

Lai kā no 29.sep tem bra līdz 6.ok-
tob rim iz vēr tē ti SI A Lat vi jas Mo bi-
lais Tele fons sa dar bī bā ar Val kas no-
va da paš val dī bu or ga ni zē tā kon kur-
sa «Lat vi jas Mo bi lais Tele fons Lat-
vi jai – VAL KA» ie tva ros ie snieg tie 
15 pro jek ti. Fi nan sē ju mu sa ņē ma 4 
pro jek ti, ku ri tiks ie vies ti līdz 2015.
ga da 30.jū ni jam.  Teksts: Gunta Smane

Zivju fonda ietvaros Valkas novada ezeros ielaida līdaku mazuļus
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Izglītības, kultūras, sporta un

Iz glī tī ba

2014.ga da 1.ap rī lī uz sā ka 
dar bī bu jaun iz vei do tā Val-
kas no va da do mes Iz glī tī-

bas, kul tū ras, spor ta un jau nat nes 
no da ļa. Plā no jot sa vu dar bī bu, no-

tei cām pri ori tā tes, pa ma to jo ties uz 
ku rām iz vir zī ti kon krē ti uz de vu-
mi. To veik ša nai pa kār to jām arī no-
da ļas dar bī bu bu dže ta ga da ie tva-
ros.

Val kas no va dā dar bo jas 5 pa mat sko-
las, 1 ģim nā zi ja, 3 pirms sko las iz glī tī-
bas ie stā des, 3 pro fe si onā lās ie vir zes 
sko las, 1 in ter ešu iz glī tī bas ie stā de. 

2014.ga da sā ku mā ie stā dēs bi ja re-
ģis trē ti 821 sko lē ni un 373 pirms sko las 
audzēk ņi, no tiem 173 ob li gā ta jā 5 un 6 
ga du  iz glī tī bas ve cu mā. 1.sep tem brī bi-
ja re ģis trē ti 801 sko lē ni un 365 pirms-
sko las audzēk ņi, no tiem 289 ob li gā ta jā 
5 un 6 ga du  iz glī tī bas ve cu mā. 

2014.ga dā ti ka li cen cē tas 57 in ter ešu 
iz glī tī bas prog ram mas un 53 prog ram-
mām ti ka no dro ši nā ta to re ali zā ci ja. In-
ter ešu iz glī tī bas pul ci ņos, sko lās un 
bēr nu un jaun ie šu in ter ešu cen trā «Mi-
ce» ir ie sais tī ju šies gan drīz 600 bēr ni. 

J.Cim zes Val kas mū zi kas sko lā mā-
cās 129 audzēk ņi, mā cī bas no tiek arī 
Kār ķu pa mat sko lā un no sep tem bra uz 
Val ku mū zi kas sko lā brauc mā cī ties arī 
Vij cie ma sko lē ni.

Val kas māk slas sko lā mā cās 262 
audzēk ņi, no tiem 129 audzēk ņi no Val-
gas, ku ri ap gūst māk slas prog ram mu 
igau ņu vai krie vu va lo dā.

Val kas no va da bēr nu - jau nat nes 
spor ta sko lā 156 audzēk ņi tre nē jas 
viegl at lē ti kā, fl or bo lā, fut bo lā, ap mek lē 
ša ha no dar bī bas. 

Val kas no va dā sep tem brī dar bu uz-
sā ka 250 pe da go gi. Pa mat sko lās un 
ģim nā zi jā strā dā 136 pe da go gi, pirms-
sko las iz glī tī bas ie stā dēs no dar bi nā ti 56 

pe da go gi, pro fe si onā lās ie vir zes iz glī tī-
bas ie stā dēs – 38. No va dā strā dā arī at-
bal sta per so nāls – psiho lo gi, lo go pē di, 
spe ci ālie pe da go gi un so ci ālie pe da go-
gi, pe da go ga pa lī gi.  

Paš val dī ba ie gul dī ja ie vē ro ja mus fi -
nan šu lī dzek ļus iz glī tī bas ie stā žu in fra-
struk tū ras uz la bo ša nai. Ēkas sil ti nā ša-
nas un fa sā des at jau no ša nas dar bi veik-
ti J.Cim zes Val kas mū zi kas sko lā un 
Val kas pa mat sko lā. Val kas ģim nā zi jai 
at jau no ja ēkas fa sā di. Kār ķu pa mat sko-
lā ti ka iz re mon tē tas pirms sko las gru pu 
tel pas un ie kār to ta sko las ēd nī ca. Vij-
cie ma pa mat sko lā re mont u vei ca zē nu 
māj tu rī bas ka bi ne tā un pirms sko las 
gru pu tel pās. Ēr ģe mes pa mat sko lā ir 
iz re mon tē ta gar de ro be. Ozo lu pa mat-
sko lā jaun u vei do lu ie gu va mei te ņu 
māj tu rī bas ka bi nets, ti ka sa kār to ta 
ūdens pie gā de. 

Paš val dī ba no dro ši na fi  nan si ālu at-
bal stu iz glī to ja ma jiem. Sā kot ar sep-
tem bri, paš val dī ba sedz pirms sko las 
ob li gā tā iz glī tī bas ve cu ma audzēk ņiem 
ēdi nā ša nu 1,14 eiro die nā. Sko lē niem ir 
ie spē ja mā cī bu lai kā sa ņemt mē ne ša 
sti pen di ju 15 eiro ap mē rā un mā cī bu 
ga da no slē gu mā sti pen di ju par sa snie-
gu miem mā cī bu dar bā. At bil sto ši nor-
ma tī va jiem ak tiem paš val dī ba bu dže tā 
pie šķī ra gan drīz 40 000 eiro mā cī bu lī-
dzek ļu un ma te ri ālu ie gā dei. 

Teksts: Ramona Lapiņa

Olim pi ādes
2014.ga dā or ga ni zē tas 12 da žā du 

mā cī bu priekš me tu no va da pos ma 
olim pi ādes, 4 Val kas un Stren ču no va-
da olim pi ādes, an gļu va lo das pēc pus-
die na, lat vie šu va lo das kon kurss, pēt-
nie cī bas dar bi 4.kl. Sko lē niem, sko lē ni 
pie da lī jās Val kas, Stren ču un Smil te nes 
no va du ģeo grā fi  jas un vēs tu res olim pi-
ādēs.

Vis la bāk ap mek lē tā olim pi āde ir vi-
zu āla jā māk slā – to ap mek lē ja 50 da līb-
nie ki. Ko pā olim pi ādēs pie da lī ju šies 
292 sko lē ni. No tiem 44 Stren ču no va da 
bēr ni.

20 la bā kie sko lē ni ti ka iz vir zī ti uz 
Valsts un re ģi ona olim pi ādēm.

Kon ku ren ce da līb nie ku vi dū ir ļo ti 

lie la, bet Val kas ģim nā zi jas 11.kl. skol-
nie ce Elī za Sku tā ne no Valsts bio lo ģi jas 
olim pi ādes at ve da At zi nī bas rak stu 
(sko lo tā ja Vi tā li ja Vo li ņa)

Mar tā olim pi āžu da līb nie ki pie da lī-
jās svi nī gā pa sā ku mā un veik smī gā kie 
da līb nie ki sa ņē ma bal vas un dip lo mus. 
Par ie gū to 1.vie tu ti ka ap bal vo ti – 20 
da līb nie ki, 2.vie tu – 14 da līb nie ki, 3.vie-
tu – 15 da līb nie ki, at zi nī bu sa ņē ma 32 
da līb nie ki.

No da ļa ga da ga ru mā or ga ni zē ja 
kur sus, se mi nā rus un ci tus sa lie dē jo-
šus pa sā ku mus pe da go giem gan no-
va dā, gan ār pus tā. 

Teksts: Ramona Lapiņa

Kul tū ra

No va da kul tū ras ie stā des – tau-
tas na mi, Val kas pil sē tas kul tū ras 
nams vei do ja un pie dā vā ja ie dzī vo-
tā jiem da žā dus kul tū ras pa sā ku mus. 
Kul tū ras ie stā dēs dar bo jās ama tier-
māk slas ko lek tī vi, kop skai tā piec-
des mit. Ne no vēr tē jams ir to ie gul dī-
jums no va da kul tūr vi des vei do ša nā 
– ar sa viem ie stu dē ju miem un kon-
cert pro gram mām tie pie da lī ju šies 
no va da, re ģi ona un starp tau tis ka jos 
pa sā ku mos.

Iz glī tī bas un kul tū ras da ļa iz strā-
dā ja no li ku mu par «Val kas no va da 
kul tū ras ie stā žu ama tier māk slas ko-
lek tī vu dar bī bu», kas piln vei do ja ko-
lek tī vu ie da lī ju mu, dar bī bu un sta-
tis tis ko uz skai ti.

Dzies mu un de ju svēt ku da līb-
nie ku kus tī bas ilg tspē jas no dro ši nā-
ša nai no ti ka ko ru, vo kā lo an sam bļu, 
de ju ko lek tī vu, fol klo ras ko pu un 
ama tier te āt ru ska tes.

Kul tū ras jo mā kā gal ve nie vei ca-
mie uz de vu mi 2014.ga dā ti ka iz vir-
zī ti J.Cim zes 200.ga du ju bi le jas piec-
pa dsmit pa sā ku mi vis a ga da ga ru-
mā. Cim zes 200.ju bi le jas ga du ie-
skan di nā ja Lat vi jas ra di o ko ra kon-
certs Val kas pil sē tas kul tū ras na mā. 
Ga da ga ru mā Val kā no ti ka vir kne 
Cim zem vel tī ti pa sā ku mi, ku ri pie-
sais tī ja gan vie tē jo, gan pa sau les me-
di ju uz ma nī bu.

Kul mi nā ci jas pa sā kums – lat vie šu 
un igau ņu ko ru dzies mu liel kon certs 
«Cim zes kods» no ri si nā jās 31.mai jā 
Val kas brīv da bas es trā dē. Kon cer ta 
prog ram mu īpa šu da rī ja čet ri pirm-
at ska ņo ju mi, ku rus spe ci āli liel kon-
cer tam ra dī ja iz ci lie lat vie šu kom po-
nis ti Rai monds Pa uls, Mār tiņš 
Brauns, Sel ga Men ce un igau ņu kom-
po nists Re nē Es pers. Lat vie šu kom-
po nis tu ra dī ta jam dzies mu cik lam 
«Cim zes stun da» vār dus ra dī ja dzej-
nieks Jā nis Pe ters. Pa sā ku mā lat vie šu 
un igau ņu ko riem uz ru nu tei ca Lat-
vi jas Mi nis tru pre zi den te Laim do ta 
Strau ju ma, ru nu no slē dzot ar vār-
diem: «Ka mēr Lat vi jā un Igau ni jā būs 
dzies mu svēt ki, tik mēr dzī vos arī 
mū su tau tas».

Rī gas Lat vie šu bied rī bas Go da 
bied ra 200.ju bi le jas ga da no slē gu mu 
ar kul tū ras prog ram mu «Jā nis Cim-
ze – kul tūr nā ci jas vei do tājs» svi nē ja 
tie ši Mā mu ļā. Pir mo rei zi vēs tu rē 
pie Lat vie šu bied rī bas na ma plī vo ja 
Val kas ka rogs. Rī gas Lat vie šu bied-
rī bas priekš sē dē tājs Gun tis Gai lī tis 
vel tī ja at zi nī bas vār dus do mei, ka tā 

spē ju si Cim zes ju bi le ju pār vērst par 
vis as Lat vi jas svēt kiem.

Kul tū ras prog ram mas pir ma jā 
da ļā Zel ta zā lē no ti ka Cim zem vel tī-
ti la sī ju mi. Ie va dā svi nī gu uz ru nu 
tei ca Lat vi jas Re pub li kas Kul tū ras 
mi nis tre Da ce Mel bār de. Ar la sī ju-
miem uz stā jās Ar nolds Klo tiņš, Tā lis 
Pum pu riņš, Jā nis Erenš treits, Il ma 
Grauz di ņa un Ar vīds Bo miks.

Tur pat pir mo rei zi pa snie dza Val-
kas no va da do mes ie di bi nā to Jā ņa 
Cim zes bal vu no va da la bā ka jam iz glī-
tī bas dar bi nie kam. Šo gad to pa snie-
dza Val kas ģim nā zi jas an gļu va lo das 
sko lo tā jai In grī dai He de mar kai.

Kul tū ras prog ram mu Lie la jā zā lē 
no slē dza kon certs «Lat vie šu tau tas 
dzies mu ap da ru krā ju ma Jaun ā 
Dzies mu Ro ta at vēr ša na». 

Cim zes ju bi le jas ga dā Val kas no-
va da do mes iz do tais kom pakt disks 
«Jā nim Cim zem – 200» ir gu vis at zi-
nī bu arī pro fe si onā ļu vi dū un ir no-
mi nēts Mū zi kas ie rak stu ga da bal-
vai «Zel ta mikro fons 2014» ka te go ri-
jā «La bā kais vo kā lās un ko ra mū zi-
kas al bums».

Pal dies vis iem, kas ār pus plā no-
tiem pa sā ku miem, ku ri bi ja vel tī ti 
J.Cim zem vei do ja sa vus. Kon fe ren ču 
un la sī ju mu ma te ri āli ap ko po ti: pub-
li cē ti buk le tos un ie vie to ti in ter ne ta 
viet nēs.

Šo gad tā pat ir no lemts ik ga du 
augus tā or ga ni zēt «J.Cim zes Ru dens 
la sī ju mus». 

Jū li jā no va da ama tier te āt ri pie da-
lī jās Vents pi lī XIII Lat vi jas Ama tier-
te āt ru sa li do ju mā.

Īpa šu krā su ak cen tu kul tū ras dzī-
ves no ri sēs ie zī mē ja Val kas no va da 
svēt ki 23.mai jā et no grā fi s ka jā sē tā 
«Ie lī cas». Pir mo ga du Val kas brīv da-
bas es trā dē no ti ka pirm ie Me lo dis-
kās mū zi kas svēt ki, ku ri pie sais tī ja 
kup lu ap mek lē tā ju skai tu. 

Norisinājās Lat vi jas un Igau ni jas 
Na ci onā lo ope ru so lis tu kon certs 
Val kā, no va dā no ti ku ši vai rā ki pro-
fe si onā lās mū zi kas kon cer ti ar VKKF 
at bal stu.

Kul tū ras ie stā žu spe ci ālis ti pro-
fe si onā lās zi nā ša nas piln vei do ja 
bied rī bas «Ha ri tas» se mi nā ros un 
Iz glī tī bas un kul tū ras da ļas or ga ni-
zē ta jā lek ci ju cik lā, ku ru ie sā ka Dag-
mā ras Beit ne res-Le Gal las stās tī ju-
mu un pre zen tā ci ju «Lat vie tī ba: pa-
šiz prat ne un paš ap zi ņa» 

Teksts: Aivars Ikšelis

Maestro Raimonds Pauls ar diriģentu Kasparu Ādamsonu 
Cimzes jubilejas gada noslēgumā
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jaunatnes nodaļas 2014.gada pārskats
Sports

Kat rā pa gas tā kopš 2014. ga da ap rī-
ļa strā dā pa gas tu spor ta or ga ni za to ri 
uz pus slo dzi. Val kas pa gas tā – At is 
Em pe lis, Ēr ģe mes pa gas tā – Mār cis 
Krams, Kār ķu pa gas tā – Sil va Mie ze, 
Vij cie ma pa gas tā – Ju ris Kal niņš un 
Zvār ta vas pa gas tā – Mār tiņš Skud ra.

Pa gas tu spor ta or ga ni za to ri or ga-
ni zē vie tē ja mē ro ga sa cen sī bas - zo lī šu 
un kār šu spē ļu tur nī rus, ri teņ brauk ša-
nas sa cen sī bas, plud ma les vo lej bo la 
tur nī rus u.c. pa sā ku mus da žā da ve cu-
ma ie dzī vo tā jiem vis a ga da ga ru mā, 
kā arī ie sais tās no va da pa sā ku mu or-
ga ni zē ša nā, ku ri no tiek Val kas pil sē-
tā.

Sa cen sī bas 2014.ga dā Val kas no va-
dā dek la rē ta jiem ie dzī vo tā jiem bi ja 
pie eja mas bez da lī bas mak sas. Sa cen-
sī bu un pa sā ku mu klāsts ti ka vei dots 
tā, lai var ie sais tī ties pēc ie spē jas vai-
rāk ie dzī vo tā ju da žā dās ve cu ma gru-
pās. Spor ta pa sā ku mu or ga ni zē ša nā 
tiek ie sais tī ti jaun ie ši no Val kas Jau-
n ie šu bi ro ja.

Sa dar bī bā ar bied rī-
bu «At balsts Val kai», 
pie da lo ties pro jek tu 
kon kur sā «LMT Lat vi-
jai», ti ka lab ie kār to ta 
Val kas pil sē tas pub lis-
kās sli do ta va, iz bū vē jot 
jaun u hid ran tu.

Starp tau tis ka jā tur-
nī rā «Val kas – Val gas 
kauss fut bo lā 2014» pie-
da lī jās bēr nu ko man das 
no Lat vi jas, Lie tu vas, 
Igau ni jas, Beļ ģi jas, Krie-
vi jas un So mi jas un 3 
pie au gu šo ko man das no 
Lat vi jas un Igau ni jas.

Spor ta un jau nat nes 
lie tu da ļa ak tī vi sa dar bo jas ar Val gas 
pil sē tas spor ta dzī ves or ga ni za to riem 
un 2014.ga dā ko pī gi ti ka or ga ni zē ti šā-
di pa sā ku mi – ro bež tir gus strīt bo la 
tur nīrs, P.Los ku to va kauss, Val kas – 
Val gas kauss fut bo lā, 17.Val gas – Val-
kas skrē jiens, Val ga – Val ka He len tri-

at lons. No va da do me sa dar bo jas arī ar 
fl or bo la klu bu «Val ka», vo lej bo la klu-
bu «Val ka», bad min to na klu bu «Lo-
tos» u.c. pa sā ku mu or ga ni zē ša nā.

Kā jau ie rasts, kat ru ga du la bā kos 
spor tis tus ap bal vo pa sā ku mā Val kas 
no va da «Spor ta lau re āts - 2014».

Šo gad pa sā ku mā ti ka ap bal vo ti 39 

spor ta lau re āti, at zi nī bas un pa tei cī bas 
sa ņē ma 11 spor tis ti, ko man du spor ta 
klu bi, jaun sar gi, spor tis tu tre ne ri. Šo-
gad ti ka aiz sāk ta jaun a tra dī ci ja, ko pā 
ar spor ta klu bu va dī tā jiem – ak tī vā kā 
ko man das līdz ju tē ja jeb fa na ap bal vo-
ša na.  Teksts: Kristīne Karole

Val kas no va da do mes or ga ni zē tie pa sā ku mi 
vai sa dar bī bā ar paš val dī bu

Sacensību nosaukums Dalībnieku skaits
P.Keresa piemiņas turnīrs (Valka – Valga) 42
Valkas novada 2014.gada čempionātam badmintonā un 
šautriņu mešanā 55
«Robežkauss 2014» fl orbolā vīriešiem 16 komandas
Valkas novada atklātais čempionāts fl orbolā 4 komandas (fi nāls)
Valkas novada jauniešu individuālās sacensības galda 
tenisā 9
Valkas novada atklātais čempionāts spēka divcīņā 36
Valkas novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem 8 komandas
Valkas novada skriešanas seriāls «Optimists» «Pavasaris 
2014» 415
Skrējiens «Lieldienu zaķis» 123
Raimonda kausa izcīņas turnīrs galda tenisā 17
12.Lielā labdarības robežtirgus atklātais strītbola 
turnīrs 8 komandas
P.Loskutova kauss 2014 73
Valkas novada pludmales volejbola tūre 28 komandas, 84 dalībnieki
Ērģemes pagasta 2014. gada strītbola čempionāts 12 komandas
Valkas – Valgas kauss futbolā 6 valstis, 9 komandas
Valkas pilsētas strītbola turnīrs «Asfalta laukuma 
čempions» 8 komandas, 28 dalībnieki
Pludmales volejbola turnīrs «Ērģemes dūzis» 11 komandas, 22 dalībnieki
Valkas pilsētas fl orbola turnīrs «Vasaras kauss 2014» 7 komandas, 24 dalībnieki
Pludmales volejbola turnīrs «Ērģemes pludmales vole-
jbola karalis 2014» 5 dalībnieki
Amatieru makšķerēšanas sacensības «Salaiņa loms» 
Zvārtavas pag. 19
Valkas novada skriešanas seriāls «Optimists» «Rudens 
2014» 394
17. Skrējiens «Valga - Valka» 227
Valkas novada Olimpiskā diena 6 novada skolas
«Patriotu skrējiens» 54
Sacensību seriāls «Valkas četrcīņa - 2014» 265
Valkas novada pagastu un pilsētas 2014.gada rudens 
sporta spēles 5 pagasti un Valkas pilsēta

Re zul tā ti pie eja mi viet nē http://val ka.lv/spor ta-pa sa ku mu-re zul ta ti/ 

Jau nat nes lie tas
1. Val kas no va da jaun ie šu ak ti vi tā tes
1.1. Jū ni jā, jū li jā, augus tā 12 jaun ie-
ši or ga ni zē ja un va dī ja pie dzī vo ju mu 
ak ti vi tā ti «Nakts Tra se» trīs bēr nu no-
met nēs;
1.2. Jū li jā 4 jaun ie ši pie da lī jās re pub li-
kas mē ro ga «Jau nat nes fo ru mā 2014»;
1.3. Augus tā, at zī mē jot Starp tau tis ko 
jau nat nes die nu, 20 jaun ie ši pie da lī jās 
pār gā jie nā «Ne sē di mā jās!»;
1.4. Ok tob rī 34 jaun ie ši pie da lī jās «Pir-
ma jā Val kas no va da jaun ie šu fo ru-
mā!»;
1.5. Sa dar bī bā ar Val gas jaun ie šiem 
starp tau tis ka pro jek ta «Do diet gro-
žus jau nat nei» ie tva ros no ti ku šas trīs 
ak ti vi tā tes – ap rī lī - So ci ālo zi nāt ņu 
eru dīts (pie da lī jās 30 jaun ie ši), jū ni jā 
no ti ka no met ne «Va sa ras aka dē mi ja», 
ku rā pie da lī jās 16 jaun ie ši un ok tob rī 
dis ku si jā «Ka fi  ja ar po li ti ķiem» pie da-
lī jās 16 jaun ie ši.
1.6. Ap rī lis – no vem bris sa dar bī bā ar 
Lat vi jas Sar ka nā Krus ta Val kas no da-
ļu no ti ka se šas lek ci jas par brīv prā tī go 
dar bu un so ci ālo brīv prā tī go dar bu.
1.7. No vem brī no ti ka Jau nat nes starp-
tau tis ko prog ram mu aģen tū ras se-
mi nārs par «ERAS MUS +» pro jek tu 
prog ram mas ie spē jām jaun ie šiem.
1.8. De cem brī jaun ie šu klubs «MĀ JA» se-
mi nārs par Eiro pas brīv prā tī go dar bu. 
1.9. Vis a ga da ga ru mā jaun ie ši ak tī vi 
vei ku ši brīv prā tī go dar bu no va da or-
ga ni zē ta jos kul tū ras un spor ta pa sā-
ku mos;

2. Val kas jaun ie šu do me (dar bo jas 16 
jaun ie ši)
Mai jā
2.1. ie sais tī jās ak ci jas «Mu ze ju nakts» 
ak ti vi tā tēs; 
2.2. pie da lī jās Lie lā lab da rī bas ro bež-
tir gus or ga ni zē ša nā;
Augus tā
2.3. «Bal ti jas ce ļam 25» Val kas ie dzī-
vo tā ju at mi ņu video ma te ri āla vei do-
ša na;
Sep tem brī
2.4. VJD vē lē ša nas un ie svē tī bas; 
2.5. «Eiro re ģi ona die nas Val kā» ie tva-
ros jaun ie šu sek ci jas sa nāk sme;
2.6. Eiro pas kul tū ras man to ju ma die-
nas ak ti vi tā šu or ga ni zē ša na;
2.7. da lī ba «Tā la vas ie las svēt ku» ak ti-
vi tā tēs;
2.8. Pie da lī jās «Vi a Han se ati ca» vi deo-
kli pa fi l mē ša nā;
2.9. Starp tau tis kās Olim pis kās die nas 
at klā ša nas priekš ne su mi un tie sā ša-
na;
2.10. La bo dar bu ne dē ļā jaun ie ši uz-
klau sī ja vet ār sta pa lī dzi no Val kas 
dzīv nie ku pa tver smes un dā vā ja dzīv-
nie ku ap stāk ļu uz la bo ša nai ne pie cie-
ša mo in ven tā ru
Ok tob rī
2.10. Or ga ni zē ja He lo vī na pa sā ku mu 
Val kas jaun ie šu bi ro jā;
De cem brī
2.11. No or ga ni zēts un no va dīts Zie-
mas svēt ku lab da rī bas pa sā kums «Pie-
dzī vo brī nu mu» trū cī giem Val kas bēr-

niem.
Val kas jaun ie šu bi rojs 3. 

(at vērts 5 die nas ne dē ļā no 13:00 – 
21:00, strā dā di vi brī vā lai ka or ga ni-
za to ri)
3.1. 5 gal da spē ļu tur nī ri;
3.2. 12 fi l mu va ka ri;
3.3. 3 ra do šās dar bnī cas;
3.4. Eru dī ci jas spē le «Pa stai ga pa Val-
ku!»;
3.5. Spē le «Es mī lu Te vi Lat vi ja!»;
4. Kur si, se mi nā ri, ap mā cī bas
4.1. Jaun ie šu brī vā lai ka or ga ni za tors 
- Jau nat nes Starp tau tis ko prog ram-

mu aģen tū ras rī ko tās ap mā cī bās par 
pie re dzes ap mai ņu un sa dar bī bas vei-
do ša nu jau nat nes dar bā «Ne tu ri sve ci 
zem pū ra»;
4.2. Jau nat nes lie tu spe ci ālists 
- VISC rī ko to iz glī tī bas ie stā žu kla šu/
gru pu audzi nā tā ju un in ter ešu iz glī tī-
bas pe da go gu dar bam ar so ci ālā ris ka 
gru pas bēr niem un jaun ie šiem pro fe-
si onā lās piln vei des se mi nā ru. 
- IZM rī ko to me to dis ko tik ša nos ar 
jau nat nes lie tu spe ci ālis tiem un jaun-
ie šu cen tru va dī tā jiem. 

Teksts: Ilze Krastiņa

Gada gaidītākais pasākums sporta dzīvē noteikti ir ikgadējais 
«Sporta laureāts»

Pirmais jauniešu forums noritējis veiksmīgi
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Ci vil stā vok ļa ak tu re ģis trā ci-
jas sta tis ti ka Val kas no va dā 
2014.ga dā: sa stā dī ti 234 ci-

vil stā vok ļa ak tu re ģis tri: 68 dzim ša-
nas, 34 lau lī bas un 132 mir ša nas re ģis-
tri. Veik ti 82 pa pil di nā ju mi un la bo ju-
mi re ģis tros, no for mē tas 5 vār da, uz-
vār da mai ņas lie tas. Sa ga ta vo tas un 
iz snieg tas 317 stin grās uz skai tes ģer-
bo ņap lie cī bas un 204 iz zi ņas un iz rak-
sti. Ie ka sē ta ko pā valsts no de va, paš-
val dī bas no de va un sa mak sa par mak-
sas pa kal po ju miem – EUR 2408,78. 

Dzim ša na
2014.ga dā Val kas no va da Dzim tsa-

rak stu no da ļā sa stā dī ti 68 dzim ša nas 
re ģis tri, kas diem žēl ir par 19 ma zāk 
ne kā 2013.ga dā. Pie dzi mu šas 33 mei te-
nī tes un 35 zē ni, ir arī viens dvī ņu pā-
rī tis! 18 bēr ni dzi mu ši, ve cā kiem esot 
lau lī bā, 46 re ģis tri (68%) sa stā dī ti, pa-
ma to jo ties uz ve cā ku ko pī gu ie snie gu-
mu par pa ter ni tā tes at zī ša nu, bet 4 
dzim ša nas re ģis tros zi ņu par tē vu 
nav. 30 ģi me nes sa gai dī ju šas sa vu 
pirm dzim to, 21 ga dī ju mā bērns bi ja 
ot rais sa vu ve cā ku ģi me nē, 11  – tre šie, 
5 – ce tur tie un viens sep tī tais! 39 jaun-
dzi mu šo pirm ā dek la rē tā dzī ves vie ta 
bi ja Val kas pil sē tā, 12 – Val kas pa gas-
tā, 4 – Ēr ģe mes pa gas tā, 1 – Kār ķu pa-
gas tā, 2 – Vij cie ma pa gas tā, 5 – Zvār ta-
vas pa gas tā, 5 – ci tās paš val dī bās. Vis-
vai rāk jaun dzi mu šo re ģis trēts mai jā 
un sep tem brī – pa 9, vis ma zāk – mar-
tā, jū li jā un ok tob rī, kad no va dā pie-
dzi ma ti kai pa 3 bēr ni ņiem.

Vis po pu lā rā kie vār di bi ja So fi  ja un 
Ad ri ans – tos ve cā ki ie de vu ši 3 mei te-
nī tēm un 3 zē niem. Pa 2 rei zēm dzim-
ša nas ap lie cī bās ie rak stī ti vār di Ma da-
ra, Eli za be te, Sa man ta, Kat rī na, Pa trī-
ci ja un Dā vis.

Sa ma zi nā jies to bēr nu skaits, kam 
ve cā ki de vu ši di vus vār dus – 2014.ga-
dā 2 vār di do ti 2 mei te nēm un 5 zē-
niem.

Mir ša na
Prie cē, ka 2014.ga dā sa ma zi nā jies 

re ģis trē to mi ru šo skaits – re ģis trē tas 
132 mir ša nas, kas ir par 26 ma zāk ne-
kā 2013. ga dā un par 34 ma zāk ne kā 
2012. ga dā. Mi ru si 61 sie vie te un 71 vī-
rie tis. Mi ru ši 70 Val kas ie dzī vo tā ji, 13 
Ēr ģe mes pa gas tā, 12 Kār ķu pa gas tā, 13 
Val kas pa gas tā, 9 Vij cie ma pa gas tā un 
3 Zvār ta vas pa gas tā dzī vo ju šie. Nav 
re ģis trē ti zī dai ņu un bēr nu mir ša nas 
ga dī ju mi, ta ču pie au dzis mi ru šo skaits 
«spē ka ga dos», tā dēļ pa ze mi nā jies mi-
ru šo vi dē jais ve cums jeb vi dē jais mū-
ža il gums. No va dā sie vie tēm tas pērn 
bi ja 77,3 ga di (Lat vi jā vi dē ji – 78.1 
gads), vī rie šiem – 66,4 ga di (val stī vi-
dē ji – 68 ga di). Ve cu mā no 0 līdz 40 ga-
diem mi ru ši 3 cil vē ki, ve cu ma gru pā 
no 41 – 50 ga diem – 7, ve cu ma gru pā 
no 51 – 60 ga diem – 19, ve cu ma gru pā 
no 61 – 70 ga diem – 23, ve cu ma gru pā 
no 71 – 80 ga diem – 38, ve cu ma gru pā 
no 81 – 90 ga diem – 34, ve cu ma gru pā 
virs 90 ga diem – 8 mi ru šie.  

Vis lie lā kais mi ru šo cil vē ku skaits 
ir bi jis jan vā rī, mar tā un de cem brī – pa 
15, sa vu kārt vis ma zā kais – va sa ras 
mē ne šos – jū ni jā – 5, jū li jā 7 mi ru šie.

Da bis kais pie au gums – 
jo pro jām ar mī nu sa zī mi

Kaut arī mi ru šo skaits ir ma zi nā jies, 
de mo grā fi s kā si tu āci ja no va dā 2014.ga-
dā diem žēl ne uz la bo jās. Da bis kais pie-
au gums jo pro jām ir ne ga tīvs – mir stī ba 
par 64 pār snie dza dzim stī bu, un šī 
star pī ba ir ie priek šē jo ga du lī me nī.

Lau lī ba
Sa lī dzi nā ju mā ar 2013.ga du, kad 

Val kas no va dā bi ja no slēg tas 42 lau lī-
bas, pērn to skaits sa ma zi nā jies līdz 
34. Sep ti ņas lau lī bas re ģis trē tas baz nī-
cā. Pir ma jā lau lī bā stā ju šies 24 vī rie ši 
un 16 sie vie tes, lai mi ot ro rei zi mē ģi-
nā ju ši at rast 8 vī rie ši un 16 sie vie tes, 
di vi kun gi un di vas dā mas «ot ro pus-
īti ap ņē ma» tre šo rei zi. Jaun āka jam lī-
ga vai nim bi ja 22 ga di, ve cā ka jam – 68 
ga di, trim jaun āka jām lī ga vi ņām – 22 
ga di, trim ve cā ka jām – 67 ga di! Po pu-
lā rā kie kā zu mē ne ši bi ju ši jū lijs un au-

gusts. Mai ju par kā zu mē ne si iz vē lē jās 
5 mū su or ga ni zē tās «bez mak sas lau lī-
bu ak ci jas» pār i.

Ne mai nī gi liels ir šķir to lau lī bu 
skaits – at zī me par lau lī bas šķir ša nu 
iz da rī ta 43 re ģis tros (2013.g. – arī 43). 

Ce re mo ni jas un svēt ki
Val kas no va da Dzim tsa rak stu no-

da ļā no tiek arī svi nī gas bēr nu dzim ša-
nas re ģis trā ci jas un kā zu ju bi le ju ce re-
mo ni jas, kā arī tiek or ga ni zē ti da žā di 
lie lā ki pa sā ku mi.

Pērn jau tre šo rei zi īs te no jām mū su 
tra dī ci ju – par go du Starp tau tis ka jai 
ģi me nes die nai bez mak sas svi nī go 
lau lī bu ce re mo ni ju. Jaun ajiem pār iem 
ne bi ja jā mak sā par svi nī go ce re mo ni-
ju, bet ti kai valsts no de va – EUR 14,00, 
un šī bez mak sas lau lī bu «ak ci ja» pa re-
dzē ta pār iem, ku ri ne vē las vai ne var 
at ļau ties rī kot lie las kā zas ar dau dziem 
vie siem, bet šo svi nī go brī di grib pa-
va dīt ti kai ar sa viem ve dē jiem un vis-
tu vā ka jiem cil vē kiem. Par šo pa sā ku-
mu sa ņē mām la bas at sauk smes, tā dēļ 
plā no jam tā du rī kot arī šo gad – 16. 
mai jā. Ce ram sa gai dīt gan jaun as ģi-
me nī tes ar eso šiem vai gai dā miem 
ma zu ļiem, kā arī pār us, ku ri ko pā no-
dzī vo ju ši dau dzus ga dus un ku riem 
jā sa kār to ti kai at tie cī bu ju ri dis kā da ļa. 
Pie teik ša nās lau lī bu re ģis trā ci jai – 
līdz 15.ap rī lim!

Pa gā ju šā ga dā jau tre šo rei zi Val-
kas pil sē tas svēt ku ie tva ros no ti ka 
Lie lā ra tu pa rā de, ku ras or ga ni zē ša nā 
pie da lī jās arī Dzim tsa rak stu no da ļa. 
At sau cī ba bi ja lie la un par vai rāk ne kā 
20 bēr nu ve cā ku iz do mu un fan tā zi ju 
ra ti ņu no for mē ša nā va rē ja ti kai pa brī-
nī ties! Jau nums ir tas, ka šo gad vēr tē-
ša na no tiks 4 gru pās: lie lie ra ti, spor ta 
ra ti, leļ ļu ra ti un ri te ņi – trīs ri te ņi, div-
ri te ņi, skrej ri te ņi...! In te re san tā ko 
«brau cam rī ku» no for mē tā ji sa ņems 
bal vas! Vis i aici nā ti uz Lie lo ra tu pa rā-
di 6. jū ni jā!

Šo gad esam ie ce rē ju ši sākt vei-
dot jaun u tra dī ci ju – Starp tau tis-

ka jai ģi me nes die nai vel tī tu pa sā-
ku mu ie priek šē jā ga dā dzi mu ša-
jiem mū su no va da bēr niem. Uz 
pir ma jiem svēt kiem, kas no tiks 
16.mai jā, aici nā sim 2014.ga dā dzi-
mu šos Val kas no va dā dek la rē tos 
bēr nus ar ve cā kiem. Būs kon certs, 
paš val dī bas dā va na – sud ra ba ka-
ro tī te ar no va da ģer bo ni un bēr na 
vār di ņa gra vē ju mu un ci ti pār-
stei gu mi!

Pa gā ju ša jā ga dā tur pi nā jām sveikt 
no va dā dzī vo jo šos Zel ta pār us. Ti kām 
su mi nā ju ši 17 pār us, kas sa ska ņā un 
mī les tī bā ko pā no dzī vo ju ši 50 ga dus, 
bet vie nu pār i pēc skais ti ko pā no dzī-
vo tiem 60 ga diem svei cām Di man ta 
kā zās. Īpa ši mī ļi svei cie ni un la bas ve-
se lī bas vē lē ju mi vis iem mū su zel ta un 
di man ta pār iem!

Aici nām at sauk ties «Zel ta ģi me-
nes», kam skais tais no ti kums gai dāms 
ša jā – 2015.ga dā! Lū dzam bēr nus, 
drau gus, kai mi ņus, bi ju šos ko lē ģus 
pie teikt mums Zel ta pār us!
Dzī ves vie tas dek la rē ša na

Dzim tsa rak stu no da ļā var dek la rēt 
dzī ves vie tu un sa ņemt iz zi ņas par 
dek la rē to dzī ves vie tu. Ar 2015.ga du 
Dzim tsa rak stu no da ļa lems arī par 
dek la rē tās dzī ves vie tas anu lē ša nu.

Pērn Dzim tsa rak stu no da ļā sa vu 
dzī ves vie tu dek la rē ja 470 per so nas. 
Val kas no va dā ko pā 2014. ga dā dzī-
ves vie tu pie dek la rē ju šas 569 per so-
nas, t.s. Val kā 379, Ēr ģe mes pa gas tā – 
40, Kār ķu pa gas tā 38, Val kas pa gas tā 
51, Vij cie ma pa gas tā 35, Zvār ta vas pa-
gas tā – 25. 

No Val kas no va da 2014.ga dā «aiz-
dek la rē ju šās» 282 per so nas. 

42 per so nām anu lē ta dek la rē tā dzī-
ves vie ta. 

Per so nām un ie stā dēm iz snieg tas 
210 iz zi ņas par dek la rē to dzī ves vie-
tu. Dzī ves vie tu dek la rēt var arī elek-
tro nis ki por tā lā www.lat vi ja.lv! 

Teksts: Māra Zeltiņa

Dzim tsa rak stu no da ļas pārskats

2014.ga da 12.de cem brī starp 
Vi des aiz sar dzī bas un re ģi-
onā lās at tīs tī bas mi nis tri ju, 

SI A «Vi des in ves tī ci ju fon du» un Val-
kas no va da do mi ti ka pa rak stīts lī-
gums par pro jek ta «Kom plek si ri si-
nā ju mi sil tum nī ce fek ta gā zu emi si ju 
sa ma zi nā ša nai Val kas no va da Bēr-
nu – jau nat nes spor ta sko las spor ta 
zā lē» īs te no ša nu. Pro jek tu fi  nan si āli 
at bal sta Kli ma ta pār mai ņu fi  nan šu 
in stru ments. 

Pro jek ta mēr ķis ir sil tum nī ce fek-
ta gā zu emi si ju sa ma zi nā ša na, vei-
cot kom plek sus ener go efek ti vi tā tes 
pa sā ku mus Val kas no va da Bēr nu – 
jau nat nes spor ta sko las spor ta zā lē 
Va ro ņu ie lā 35B, Val kā. Pro jek tā pa-
re dzē tas šā das ak ti vi tā tes: ēkas ār-
sie nu sil ti nā ša na, ēkas co ko la un grī-
das sil ti nā ša na no iekš pu ses, jum ta 
pār se gu ma sil ti nā ša na, ko ka un alu-
mī ni ja pro fi  la lo gu no mai ņa, ko ka 
ār dur vju mo der ni zā ci ja, sil tum mez-
gla mo der ni zā ci ja, ēkas ap ku res sis-
tē mas mo der ni zā ci ja, sil tum ap gā des 

un kar stā ūdens sis tē mas iek šē jo tīk-
lu cau ruļ va du mai ņa un ven ti lā ci jas 
sis tē mas mo der ni zā ci ja. Šī pro jek ta 
īs te no ša nas re zul tā tā tiks pa nākts 
CO2 emi si ju sa ma zi nā jums par 
90 318,46 kgCO2/ga dā. 

Par pro jek tā pa re dzē to būv dar bu 
iz pil di ir no slēgts lī gums ar SI A «YIT 
Celt nie cī ba», pro jek ta būv dar bu bū-
vuz rau dzī bu veiks SI A «Cam paign. 
un au to ruz rau dzī bu – SI A «AG ar-
chi tec tu re». 

Pro jek ta plā no tās ko pē jās at tie ci-
nā mās iz mak sas 429 263,84 EUR. 

Kli ma ta pār mai ņu fi  nan šu in stru-
men ta lī dzek ļi ir 50 % no at tie ci nā-
ma jām iz mak sām jeb 214 631,92 EUR. 
Pro jekts tiek re ali zēts Kli ma ta pār-
mai ņu fi  nan šu in stru men ta fi  nan sē-
to pro jek tu at klā ta kon kur sa «Kom-
plek si ri si nā ju mi sil tum nī ce fek ta gā-
zu emi si ju sa ma zi nā ša nai» 5.kār tas 
ie tva ros. 

Val kas no va da Bēr nu – jau nat nes spor ta sko las 
spor ta zā les ener go efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na

Teksts: Ja na Put ni ņa, At tīs tī bas un 
pro jek tu da ļas pro jek tu va dī tā ja

2014.gads de cem brī ir pa beig ti 
būv dar bi Kli ma ta pār mai ņu 
fi  nan šu in stru men ta fi  nan sē-

to pro jek tu at klā ta kon kur sa «Kom-
plek si ri si nā ju mi sil tum nī ce fek ta gā zu 
emi si ju sa ma zi nā ša nai» ie tva ros līdz-
fi  nan sē tā pro jek tā «Kom plek si ri si nā-
ju mi sil tum nī ce fek ta gā zu emi si jas 
sa ma zi nā ša nai Val kas pa mat sko lā» 
Nr.KPFI-15.3/112.

Pro jek ta ie tva ros ti ka veik ta ēkas 

ār sie nu sil ti nā ša na, co ko la sil ti nā ša-
na, jum ta pār se gu ma sil ti nā ša na, iek-
šē jās ap ku res sis tē mas mo der ni zā ci ja, 
no mai not ra di ato rus, cau ruļ va dus 
op ti mā las tel pu tem pe ra tū ras no dro-
ši nā ša nai, sil tum mez gla mo der ni zā-
ci ja, lo gu no mai ņa, ve co ie ejas mez-
glu no mai ņa pret blī vām ār dur vīm, 
mon tē jot tvai ka un no kriš ņu izo lā ci-
jas pe ri met ra len tas, de cen tra li zē tās 
ven ti lā ci jas sis tē mas ar re ku pe rā ci jas 
sis tē mu ie rī ko ša na sko las spor ta zā lē 
un ak tu zā lē.

Pro jek ta mēr ķis ir sil tum nī ce fek ta 
gā zu emi si ju sa ma zi nā ša na, uz la bo-

jot Val kas pa mat sko las ener go efek ti-
vi tā ti. 

Pro jek ta īs te no ša nas re zul tā tā jā-
sa sniedz:
1. og lek ļa di ok sī da emi si jas sa ma zi-
nā ju ma rā dī tājs vis maz 232 099,60 
kgCO2 ga dā;
1. og lek ļa di ok sī da emi si jas sa ma zi-
nā ju ma rā dī tā ja at tie cī ba pret KPFI fi -
nan sē ju mu Pro jek tam vis maz 0,42 
kgCO2/EUR.

Būv dar bus vei ca SI A «YIT Celt nie-
cī ba» un būv dar bu ko pē jās iz mak sas 
943 662,97 EUR (tai skai tā 163 775,18 
EUR PVN). Bū vuz rau dzī bu vei ca ser-

ti fi  cēts bū vuz raugs Ana to lijs Kuz ņe-
covs un au to ruz rau dzī bu SI A «AG ar-
chi tec tu re».

Kli ma ta pār mai ņu fi  nan šu in stru-
men ta  lī dzek ļi ir 57,20% un Val kas 
no va da do mes līdz fi  nan sē jums ir 
42,80% no pro jek ta at tie ci nā ma jām 
iz mak sām. 

Teksts: Gun ta Sma ne, At tīs tī bas un 
plā no ša nas no da ļas va dī tā ja

Val kas pa mat sko las ēkas 
sil ti nā ša nas dar bi pa beig tiEiropas Savienība 

fi nansē
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1. Iz teikt 4.5.pun ktu šā dā re dak ci-
jā: 

«4.5. Ka pa vie tas uz tu rē tā jam ir 
tie sī bas vi ņam ie rā dī ta jā ka pa vie-
tā ap be dīt sa vus pie de rī gos, kā arī 
tikt tur ap gla bā tam, ci tus mi ru-
šos var ap gla bāt ti kai ar ka pa vie-
tas uz tu rē tā ja pie kri ša nu (rak stis-
ku vai mu tis ku, kas tiek ap lie ci-
nā ta ar ka pa vie tas uz tu rē tā ja pa-
rak stu ka pu re ģis trā (Ka pu grā-
ma tā)).»

2. Iz teikt 5.1.punktu šādā re dak-
cijā: 

«5.1. Ap be dī ša na no tiek otr die nās, 
treš die nās, ce tur tdie nās, piekt die-
nās un sest die nās no pulk sten 
09:00 līdz 17:00, iz ņē mu ma ga dī ju-
mā ob jek tī vu ie mes lu dēļ ap be dī-
ša na var no tikt arī ci tā lai kā.»

3. Svī trot 5.2.punktu. 
4.  Pa pil di nāt no tei ku mus ar 5.31.
pun ktu šā dā re dak ci jā:

«5.31. Ja mir ša nas ap lie cī bu vai iz-
zi ņu (ur nas pa vad vēs tu li u.tml.) 
ir iz de vu si ci ta at bil dī gā in sti tū ci-
ja, kas nav Val kas no va da dzim-
tsa rak stu no da ļa, un ap be dī ša na 
pa re dzē ta Val kas pil sē tas Cim zes 
ka pos vai Me ža ka pos, bē ru rī ko-
tā jam vai ka pa vie tas uz tu rē tā jam 
ir pie nā kums šo do ku men tu (ko-
pi ju) ie sniegt arī Val kas no va da 
dzim tsa rak stu no da ļā, lai sav lai-
cī gi tik tu iz da rīts at tie cīgs ie raksts 
ka pu re ģis trā (Ka pu grā ma tā). Iz-
ņē mu ma ga dī ju mā, ja pus es vie-
no ju šās, to var iz da rīt ka pu pār-
vald nieks.» 

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Val kā2014.ga da 28.augus tā               Nr. 16

AP STIP RI NĀ TI
ar Val kas no va da do mes 2014.ga da 28.augus ta 

sē des lē mu mu (pro to kols Nr.12,21.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2011.ga da 
31.mar ta sais to ša jos no tei ku mos Nr.13 

«Kap sē tu uz tu rē ša nas un 
iz man to ša nas no tei ku mi»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām» 
15.pan ta 1.da ļas 2.pun ktu un 21.pan ta 1.da ļas 16.pun ktu

Iz da rīt Val kas no va da do mes 2011.ga da 31.mar ta sais to ša jos no tei-
ku mos Nr.13 «Kap sē tu uz tu rē ša nas un iz man to ša nas no tei ku mi» 

šā dus gro zī ju mus: 

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.16
«Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta 
saistošajos noteikumos Nr.13 «Kapsētu uzturēšanas 

un izmantošanas noteikumi»
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Lai nepieļautu tuvinieku savstar-

pējos strīdus, nepieciešams noteikt, ka 
tikai kapavietas uzturētājs var atļaut 
jaunu apbedījumu viņa nomātajā ka-
pavietā. 

Ir konstatēts, ka Valkas novada 
kapsētās reizēm apbedīšana objektīvu 
iemeslu dēļ notiek citā laikā, nekā tas 
noteikts saistošajos noteikumos Nr.13 
«Kapsētu uzturēšanas un izmanto-
šanas noteikumi». 

Ir bijuši vairāki gadījumi, kad mir-
šanas apliecību vai citu pielīdzināmu 
dokumentu ir izsniegusi cita vai pat 
citas valsts atbildīgā institūcija un Val-
kas novada dzimtsarakstu nodaļa ne-
saņem informāciju par kārtējo apbe-
dījumu Valkas pilsētas Cimzes kapos 
vai Meža kapos un līdz ar to šī in-
formācija netiek savlaicīgi ierakstīta 
attiecīgajā kapu reģistrā. 

2. Īss projekta satura izklāsts
1. Papildināt kapavietas uzturētā-

ja tiesības ar tiesību atteikt nomātajā 
kapavietā veikt apbedījumus citām 
personām.

2. Papildināt apbedīšanai noteikto 
laiku, ja radusies objektīva nepiecieša-
mība un apbedīšana nevar notikt nor-
mtīvajā laikā.

3. Ja apbedīšana paredzēta Valkas 
pilsētas Cimzes kapos vai Meža kapos 
un miršanas apliecību vai tai pielī-

dzināmo dokumentu ir izdevusi cita 
(t.sk., citas valsts) institūcija, noteikt 
pienākumu bēru rīkotājam vai ka-
pavietas uzturētājam paziņot Valkas 
novada dzimtsarakstu nodaļai. Gadī-
jumos, kad tas nav iespējams (bēres 
notiek brīvdienā u.tml.) attiecīgo do-
kumentu (kopiju) dzimtsarakstu no-
daļā var nogādāt kapu pārzinis, ja viņš 
piekritis to darīt. Tas nepieciešams 
mirušo reģistra vešanai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu.

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privā-

tpersonām.

Val kas no va da do mē

1.1. Aiz stāt 14.1.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 142,29» 
ar ap zī mē ju mu un skait li «EUR 
143»;
1.2. Aiz stāt 14.2.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 142,29» 
ar ap zī mē ju mu un skait li «EUR 
143»;
1.3. Aiz stāt 18.pun ktā ap zī mē ju-
mu un skait li «EUR 284,57» ar ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 285»;
1.4. Aiz stāt 33.pun ktā ap zī mē ju-
mu un skait li «EUR 14,23» ar ap zī-
mē ju mu un skait li «EUR 15»;
1.5. Aiz stāt 36.1.apakš pun ktā ap zī-
mē ju mu un skait li «EUR 14,23» ar 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 15»;

1.6. Aiz stāt 36.2.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 21,34» 
ar ap zī mē ju mu un skait li «EUR 
30»;
1.7. Aiz stāt 36.3.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 21,34» 
ar ap zī mē ju mu un skait li «EUR 
40»;
1.8. Aiz stāt 36.4.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 426,86» 
ar ap zī mē ju mu un skait li «EUR 
480», un ap zī mē ju mu un skait li 
«EUR 14,23» ar ap zī mē ju mu un 
skait li «EUR 40»;
2.  Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā 
2015.ga da 1.jan vā rī. 

S A I S T O Š I E
N O T E I K U M I

Val kā
2014.ga da 30.ok tob rī                 Nr.18

AP STIP RI NĀ TI
ar Val kas no va da do mes 2014.ga da 30.ok tob ra 

sē des lē mu mu(pro to kols Nr.15,1.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 
2012.ga da 29.no vem bra sais to ša jos 

no tei ku mos Nr.22
«Par so ci ālās pa lī dzī bas pa bal stu 

pie šķir ša nu Val kas no va da paš val dī bā»
Iz do ti sa ska ņā ar  So ci ālo pa kal po ju mu un so ci ālās pa lī dzī bas 

li ku ma 35.pan ta ce tur to da ļu, Mi nis tru ka bi ne ta 2009.ga da 17.jū ni ja 
no tei ku mu Nr.550 «Kār tī ba, kā dā ap rē ķi nāms, pie šķi rams, iz mak sā jams 

pa balsts ga ran tē tā mi ni mā lā ie nā ku mu  lī me ņa no dro ši nā ša nai un 
slē dza ma vie no ša nās par līdz dar bī bu» 13.pun ktu un 15.pun ktu

Sais to šo no tei ku mu Nr.18 «Gro zī ju mi Val kas no va da 
do mes 2012.ga da 29.no vem bra sais to ša jos no tei ku mos 

Nr.22 «Par so ci ālās pa lī dzī bas pa bal stu pie šķir ša nu 
Val kas no va da paš val dī bā» 

PA SKAID RO JU MA RAKSTS
1. Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums

Ve se lī bas ap rū pes pa kal po ju mi ir 
ļo ti dār gi. Per so nas ie nā ku mi bie ži 
vien ir dau dzas rei zes ma zā ki, ne kā 
iz de vu mi par ve se lī bas ap rū pi. Vie na 
no maz aiz sar gā tā ka jām ie dzī vo tā ju 

gru pām ir in va lī di un pen si onā ri, ku-
riem ir ne lie las pen si jas. Gro zī ju mos 
ir pa re dzēts pa lie li nāt pa bal sta ap mē-
ru ve se lī bas ap rū pei, kā arī ne daudz 
pa lie li nāt pā rē jos pa bal stus.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts 
Sais to šie no tei ku mi «Gro zī ju mi 

Val kas no va da do mes 2012.ga da 29.
no vem bra sais to ša jos no tei ku mos 
Nr.22 «Par so ci ālās pa lī dzī bas pa bal s-

tu pie šķir ša nu Val kas no va da paš val-
dī bā» no sa ka ie dzī vo tā jiem lab vē lī gā-
kus pa bal stus.

Sa lī dzi not ar 2014.ga du 2015.ga dā no paš val dī bas bu dže ta pa pil dus būs ne-
pie cie ša mi 3000 – 3500 eiro. 

3. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi 
uz paš val dī bas bu dže tu 

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

4. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz 
uz ņē mēj dar bī bas vi di paš val dī bas te ri to ri jā

Ie snie gu mu iz ska tī ša na un lē mu mu pie ņem ša na ne pa lie li nās ad mi nis tra tī-
vā dar ba ap jo mu.

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

Pirms sais to šo no tei ku mu pro jek ta iz strā dā ša nas ti ka veik ta eso šās si tu āci-
jas ana lī ze pa ma to jo ties uz ie dzī vo tā ju ie snie gu miem par pa bal stu pie šķir ša-
nu.

6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām ar pri vāt per so nām

1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 2012.ga da 29.no vem bra sais to ša jos no-
tei ku mos Nr.22 «Par so ci ālās pa lī dzī bas pa bal stu pie šķir ša nu Val-

kas no va da paš val dī bā» šā dus gro zī ju mus:

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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1. Pa pil di nāt sais to šos no tei ku mus ar 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 
7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12. apakš-
pun ktiem šā dā re dak ci jā:

«7.1.1 Val kas pil sē tas spe ci ālā pirms sko las iz glī tī bas ie-
stā de «Pum pu riņš»;
7.1.2 Val kas pil sē tas pirms sko las iz glī tī bas ie stā de «Pa-
sa ci ņa»;
7.1.3 Val kas ģim nā zi ja;
7.1.4 Val kas pa mat sko la;
7.1.5 Kār ķu pa mat sko la;
7.1.6 Ēr ģe mes pa mat sko la;
7.1.7 Vij cie ma pa mat sko la;
7.1.8 Ozo lu pa mat sko la;
7.1.9 J.Cim zes Val kas Mū zi kas sko la;
7.1.10 Val kas Māk slas sko la;
7.1.11 Val kas no va da Bēr nu – jau nat nes spor ta sko la;
7.1.12 Val kas no va da Bēr nu un jaun ie šu in ter ešu centrs 
«Mi ce»;»

2. Iz teikt 7.3. apakš pun ktu šā dā re dak ci jā:
«7.3. Kār ķu tau tas nams».

3. Iz teikt 7.6. apakš pun ktu šā dā re dak ci jā:
«7.6. Mier kal na tau tas nams».

4. Iz teikt 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14. un 7.15. 
apakš pun ktus šā dā re dak ci jā:
«7.7. Val kas no va da Cen trā lā bib li otē ka;
7.8. Val kas no va da Zvār ta vas pa gas ta bib li otē ka;
7.9. Val kas no va da Ēr ģe mes pa gas ta bib li otē ka;
7.10. Val kas no va da Ēr ģe mes pa gas ta Omu ļu bib li otē ka;
7.11. Val kas no va da Ēr ģe mes pa gas ta Tur nas bib li otē ka;
7.12. Val kas no va da Kār ķu pa gas ta bib li otē ka;
7.13. Val kas no va da Val kas pa gas ta Lu ga žu bib li otē ka;
7.14. Val kas no va da Val kas pa gas ta Sē ļu bib li otē ka;
7.15. Val kas no va da Vij cie ma pa gas ta bib li otē ka;»

5. Svīt rot 31.pun ktā vār dus «bet ne ātr āk kā 18 die nas 
pirms kār tē jās do mes sē des».
6. Aiz stāt 89. un 90.pun ktā vār dus un skait li «Se mi nā ra 
ie lā 9» ar vār diem un skait li «Be ve rī nas ie lā 3».
7. Aiz stāt 92.pun ktā skait li «29» ar skait li «9». 

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
Val kā2014.ga da 28.augus tā               Nr.17

AP STIP RI NĀ TI
ar Val kas no va da do mes  2014.ga da 28.augus ta 

sē des lē mu mu (pro to kols Nr.12,23.§)
Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2009.ga-
da 30.jū li ja sais to ša jos no tei ku mos Nr.1

«Val kas no va da paš val dī bas no li kums.
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām» 
21.pan ta pirm ās da ļas 1.pun ktu un 24.pan tu

Iz da rīt Val kas no va da do mes 2009.ga da 30.jū li ja 
sais to ša jos no tei ku mos Nr.1 «Val kas no va da paš-

val dī bas no li kums» šā dus gro zī ju mus:

Val kas no va da do mes sais to šo no tei ku mu Nr.17 «Gro zī ju mi Val kas no va da 
do mes 2009.ga da 30.jū li ja sais to ša jos no tei ku mos Nr.1 «Val kas no va da 

paš val dī bas no li kums»» PA SKAID RO JU MA RAKSTS
1. Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums

1. Val kas no va da do me 
2014.ga da 27.feb ru ārī pie ņē ma 
sais to šos no tei ku mus Nr.11 
«Gro zī ju mi Val kas no va da do-
mes 2009.ga da 30.jū li ja sais to-
ša jos no tei ku mos Nr.1 «Val kas 
no va da paš val dī bas no li-
kums», svīt ro jot 7.1. apakš -
pun ktu.» Līdz ar to ti ka svīt ro-
ti arī 7.1.apakš pun kta apakš-
pun kti, ku ros bi ja uz skai tī tas 
do mes pa do tī bā eso šās iz glī tī-
bas ie stā des. Līdz ar to ir ne-
pie cie šams pa pil di nāt sais to-
šos no tei ku mus ar 7.1.1 līdz 
7.1.12 apakš pun ktiem, uz skai-
tot iz glī tī bas ie stā des.

2. 2014.ga da 31.jū li jā Val-
kas no va da do me pie ņē ma lē-
mu mu «Par Val kas no va da 
kul tū ras ie stā žu no li ku mu ap-
stip ri nā ša nu» (pro to kols Nr.11, 
3.§), ar ku ru ap stip ri nā ja vi su 
Val kas no va da tau tas na mu 
no li ku mus, ta jā skai tā Kār ķu 
tau tas na ma un Mier kal na tau-
tas na ma no li ku mus. Līdz ar 
no li ku mu ap stip ri nā ša nu ti ka 
pre ci zēts Kār ķu tau tas na ma 
no sau kums, iz ņe mot no no sau-

ku ma vār du «pa gas ta» un mai-
nīts Zvār ta vas pa gas ta tau tas 
na ma no sau kums uz no sau ku-
mu «Mier kal na tau tas nams». 
Līdz ar to ir iz da rā mi at tie cī gi 
gro zī ju mi arī Val kas no va da 
paš val dī bas no li ku mā.

3. Ņe mot vē rā to, ka sa ska-
ņā ar bib li otē ku no li ku miem 
(ap stip ri nā ti pa gas tiem 26.11. 
2009., pil sē tai 26.09.2013.) un 
Kul tū ras mi nis tri jas ie tei ku mu 
Val kas no va dā bib li otē ku no-
sau ku mi vei do ti sa gla bā jot 
ad mi nis tra tī vi ģeo grā fi s ko at-
ra ša nās vie tu, tad jā veic arī at-
tie cīgs pre ci zē jums sais to ša jos 
no tei ku mos, lai bib li otē ku no-
sau ku mi sa kris tu ar no li ku-
mos ap stip ri nā ta jiem no sau-
ku miem.

4. Val kas no va da paš val dī-
bas no li ku ma 31.pun kta pir-
mais tei kums no sa ka, ka Ko-
mi te jas sē des tiek sa sauk tas 
pēc va ja dzī bas, bet ne ātr āk 
kā 18 die nas pirms kār tē jās 
do mes sē des. Šī nor ma ti ka ie-
strā dā ta Val kas no va da paš-
val dī bas no li ku mā, lai no dro-

ši nā tu pēc ie spē jas vai rā ku 
jau tā ju mu sa ga ta vo ša nu uz 
do mes sē di no ko mi te ju pus es, 
tā dē jā di ne ra dot si tu āci jas, 
kad ko mi te ja tiek sa sauk ta uz-
reiz pēc kār tē jās do mes sē des, 
tā dēļ  iz ska tā mo jau tā ju mu 
loks ir ne liels. Bet ie ro be žo-
jums sa saukt ko mi te jas sē des 
ātr āk kā 18 die nas pirms kār tē-
jās do mes sē des bū tis ki ka vē 
dar bu, jo ne re ti ko mi te jai ir jā-
iz ska ta arī ci ti jau tā ju mi, kas 
nav sais tī ti ar jau tā ju mu sa ga-
ta vo ša nu uz kār tē jo do mes sē-
di. Pie mē ram, Saim nie cis ko 
lie tu ko mi te jai do me ir de le ģē-
ju si rī kot ne dzī vo ja mo tel pu 
no mas iz so les un ap stip ri nāt 
iz so les no li ku mus, kā arī iz-
ska tīt ci tus jau tā ju mus.

2014.ga da pir ma jā pus ē 
Val kas no va da do mes priekš-
sē dē tājs, viet nieks ju ri dis ka jos 
un so ci ālā dar ba jau tā ju mos 
un iz pil ddi rek tors mai nī ja ap-
mek lē tā ju pie ņem ša nas vie tas. 
Līdz ar to ne pie cie šams veikt 
at tie cī gus gro zī ju mus sais to-
ša jos no tei ku mos.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts
1. Ar Sais to šo no tei ku mu 

1.pun ktu tiek pa pil di nāts Val-
kas no va da paš val dī bas no li-
kums ar 7.1.1 līdz 7.1.12 apakš-
pun ktiem, uz skai tot paš val-
dī bas do mes pa do tī bā eso šās 
iz glī tī bas ie stā des.

2. Ar Sais to šo no tei ku mu 
2.pun ktu tiek veik ti gro zī ju-
mi Val kas no va da paš val dī bas 
no li ku ma 7.3.apakš pun ktā, 
pre ci zē jot Kār ķu tau tas na ma 
no sau ku mu.

3. Ar Sais to šo no tei ku mu 

3.pun ktu tiek veik ti gro zī ju-
mi Val kas no va da paš val dī bas 
no li ku ma 7.6.apakš pun ktā, 
mai not Zvār ta vas pa gas ta tau-
tas na ma no sau ku mu uz no-
sau ku mu «Mier kal na tau tas 
nams».

4. Ar Sais to šo no tei ku mu 
4.pun ktu tiek veik ti gro zī ju-
mi Val kas no va da paš val dī bas 
no li ku ma 7.7. – 7.15.apakš pun-
ktos, pre ci zē jot Val kas no va da 
bib li otē ku no sau ku mu.

5. Ar Sais to šo no tei ku mu 

5.pun ktu tiek veik ti gro zī ju mi 
Val kas no va da paš val dī bas no-
li ku ma 31.pun ktā, svīt ro jot vār-
dus «bet ne ātr āk kā 18 die nas 
pirms kār tē jās do mes sē des».

Ar Sais to šo no tei ku mu 6. un 
7.pun ktu tiek veik ti gro zī ju mi 
Val kas no va da paš val dī bas no-
li ku ma 89., 90. un 92.pun ktā, 
mai not ie dzī vo tā ju pie ņem ša-
nas vie tas Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tā jam, viet nie kam ju-
ri dis ka jos un so ci ālā dar ba jau-
tā ju mos un iz pil ddi rek to ram.

3. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta 
ie tek mi uz paš val dī bas bu dže tu

Gro zī ju mi ne ie tek mē paš val dī bas bu dže tu.

4. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta 
ie tek mi uz uz ņē mēj dar bī bas vi di 

paš val dī bas te ri to ri jā
Ne tiek plā no ta ie tek me uz uz ņē mēj dar bī bas 

vi di.

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

Ad mi nis tra tī vās pro ce dū ras ne tiek mai nī tas.

6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām ar 
pri vāt per so nām

Sais to šo no tei ku mu iz strā des gai tā nav no-
ti ku šas kon sul tā ci jas ar pri vāt per so nām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

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

Ad mi nis tra tī vās pro ce dū ras tiek vien kār šo tas ie stā-
des iek šie nē, jo turp māk lē mu mu par dek la rē tās dzī-
ves vie tas anu lē ša nu pie ņems par dzī ves vie tas dek la rē-
ša nu at bil dī gā amat per so na.

6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām 
ar pri vāt per so nām

Sais to šo no tei ku mu iz strā des gai tā nav no ti ku šas 
kon sul tā ci jas ar pri vāt per so nām.

1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 2009.
ga da 30.jū li ja sais to ša jos no tei ku mos 
Nr.1 «Val kas no va da paš val dī bas no li-
kums» šā dus gro zī ju mus:
1.1. Aiz stāt 5.1.apakš pun ktā skait li «8» 
ar skait li «7».
1.2. Svīt rot 12.8.apakš pun ktu.
2. Sais to šo no tei ku mu 1.1. apakš-
punkts stā jas spē kā 2014.ga da 1.de cem-
brī.
3. Sais to šo no tei ku mu 1.2. apakš-
punkts stā jas spē kā 2015.ga da 1.jan-
vā rī. 

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
Val kā

2014.ga da 30.ok tob rī        Nr.20
AP STIP RI NĀ TI

ar Val kas no va da do mes 2014.ga da 30.ok-
tob ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.15,10.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da 
do mes 2009.ga da 30.jū li ja 
sais to ša jos no tei ku mos 

Nr.1«Val kas no va da 
paš val dī bas no li kums»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām» 
21.pan ta pirm ās da ļas 1.pun ktu un 24.pan tu

Val kas no va da do mes sais to šo no tei ku mu Nr.20 «Gro zī ju mi Val kas no va da 
do mes 2009.ga da 30.jū li ja sais to ša jos no tei ku mos Nr.1«Val kas no va da 

paš val dī bas no li kums»» PA SKAID RO JU MA RAKSTS
1. Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums

1. 2014.ga dā kvo ru ma trū ku ma dēļ nav no ti ku šas 4 
Fi nan šu ko mi te jas sē des. Šo brīd Fi nan šu ko mi te jā ir 8 
lo cek ļi, kas no zī mē, ka, lai Fi nan šu ko mi te ja no tik tu, uz 
sē di ir jā ie ro das vis maz 5 lo cek ļiem. Ja Fi nan šu ko mi te jā 
lo cek ļu skaits bū tu 7 lo cek ļi, tad kvo ru mam pie tik tu, ja 
uz sē di ie ras tos vis maz 4 ko mi te jas lo cek ļi. Ne no ti ku ša-
jās sē dēs līdz šim ir sa nā ku ši 4 ko mi te jas lo cek ļi, kas no-
zī mē, ka ko mi te ja bū tu bi ju si lem ttie sī ga, ja ko mi te jas 
lo cek ļu skaits bū tu 7 lo cek ļi. Līdz ar to ir no lemts sa ma-
zi nāt Fi nan šu ko mi te jas lo cek ļu skai tu.

2. Val kas no va da do mē ir pa stā vē ju si prak se, ka dek-
la rē to dzī ves vie tu var anu lēt ti kai ar Val kas no va da do-
mes lē mu mu, ku ra pro jek tu sa ga ta vo Dek la rē tās dzī-
ves vie tas anu lē ša nas ko mi si ja. Līdz ar to dek la rē tās dzī-
ves vie tas anu lē ša nas pro cess var no ri tēt līdz pat se šām 
ne dē ļām. Tas ir ne adek vā ti ilgs laiks ņe mot vē rā, ka pie-

dek la rē ša nās dzī ves vie tā no rit da žu mi nū šu lai kā, ja to 
da ra elek tro nis ki.

Nor ma tī vie ak ti ne re gu lē dzī ves vie tas dek la rē ša nas 
ie stā des iek šē jo kār tī bu, kā dā ie stā de veic dek la rē tās 
dzī ves vie tas anu lē ša nu, bet ti kai no sa ka to, ka ie stā de 
pie ņem lē mu mu par anu lē ša nu. Līdz ar to līdz šim pie-
ņem to prak si, ka lē mu mu pie ņem do mes de pu tā ti, var 
mai nīt.

Šo brīd dzī ves vie tas dek la rē ša nu veic Val kas no va-
da do mes Dzim tsa rak stu no da ļa. Pa re dzēts, ka arī 
dek la rē tās dzī ves vie tas anu lē ša nu turp māk va rē tu 
veikt Dzim tsa rak stu no da ļa, pēc vi su ap stāk ļu pār bau-
des pie ņe mot lē mu mu. Līdz ar to ir ne pie cie šams lik vi-
dēt Dek la rē tās dzī ves vie tas anu lē ša nas ko mi si ju, kas 
ir 3 lo cek ļu sa stā vā.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts
1. Ar gro zī ju miem 5.1.apakš pun ktā tiek sa ma zi nāts 

Fi nan šu ko mi te jas lo cek ļu skaits uz 7 lo cek ļiem.
2. Ar gro zī ju miem 12.8.apakš pun ktā tiek lik vi dē-

ta Dek la rē tās dzī ves vie tas anu lē ša nas ko mi si ja 3 lo cek-
ļu sa stā vā.

3. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta
 ie tek mi uz paš val dī bas bu dže tu

Ka len dā ra jā mē ne sī Dek la rē tās dzī ves vie tas anu lē ša-
nas ko mi si ja no strā dā vi dē ji 10 stun das. Ņe mot vē rā to, 
ka ko mi si jas lo cek ļi par dar bī bu ko mi si jā sa ņem at lī dzī-
bu, tad paš val dī bas bu dže tā ga dā tiks ie tau pī ti EUR 
2785,68.
4. In for mā ci ja par plā no to  pro jek ta ie tek mi uz 

uz ņē mēj dar bī bas vi di paš val dī bas te ri to ri jā
Ne tiek plā no ta ie tek me uz uz ņē mēj dar bī bas vi di.

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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1. Iz da rīt Val kas no va da do mes 
2012.ga da 29.no vem bra sais-

to ša jos no tei ku mos Nr.23 «Dzī vok ļa 
(mā jok ļa) pa balsts Val kas no va da 
paš val dī bā» šā dus gro zī ju mus: 1.1. 
Aiz stāt 12.1.apakš pun ktā ap zī mē ju-
mu un skait li «EUR 28,46» ar ap zī-
mē ju mu un skait li «EUR 30»;

1.2. Aiz stāt 12.2.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 28,46» ar 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 30», 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 4,27» 
ar ap zī mē ju mu un skait li «EUR 5»;

1.3. Aiz stāt 12.3.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 21,34» ar 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 25»;

1.4. Aiz stāt 12.4.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 21,34» ar 

ap zī mē ju mu un skait li «EUR 25», un 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 4,27» 
ar ap zī mē ju mu un skait li «EUR 5»;

1.5. Aiz stāt 12.5.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 21,34» ar 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 25»;

1.6. Aiz stāt 17.1.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 99,60» ar 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 100»;

1.7. Aiz stāt 17.2.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 71,14» ar 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 75»;

1.8. Aiz stāt 17.3.apakš pun ktā ap-
zī mē ju mu un skait li «EUR 56,91» ar 
ap zī mē ju mu un skait li «EUR 60».

2.  Sais to šie no tei ku mi stā jas spē-
kā 2015.ga da 1.jan vā rī. 

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I
Val kā

2014.ga da 30.ok tob rī           Nr.19
AP STIP RI NĀ TI

ar Val kas no va da do mes2014.ga da 30.ok tob ra 
sē des lē mu mu (pro to kols Nr.15, 2.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2012.ga da 29.no vem bra 
sais to ša jos no tei ku mos Nr.23 «Dzī vok ļa (mā jok ļa) 

pa balsts Val kas no va da paš val dī bā»
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par pa lī dzī bu dzī vok ļa jau tā ju mu 

ri si nā ša nā» 25.pan ta pir mo da ļu un So ci ālo pa kal po ju mu un 
so ci ālās pa lī dzī bas li ku ma 35.pan ta 5.da ļu

1. Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums
Ņe mot vē rā to, ka pa re dzams elek trī bas ce nu kā pums, sa dār dzi-

nā sies arī iz de vu mi par dzī vok li. Lai ie dzī vo tā jiem ar zem ākiem ie-
nā ku miem snieg tu at bal stu, ir jā pa lie li na dzī vok ļa (mā jok ļa) pa bal-
sta ap mērs.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts
Sais to šie no tei ku mi «Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2012.ga da 

29.no vem bra sais to ša jos no tei ku mos Nr.23 «Dzī vok ļa (mā jok ļa) pa-
balsts Val kas no va da paš val dī bā»» no sa ka ie dzī vo tā jiem lab vē lī gā-
kus pa bal stus.
3. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz paš val dī bas 

bu dže tu
Sa lī dzi not ar 2014.ga du 2015.ga dā no paš val dī bas bu dže ta pa pil-

dus būs ne pie cie ša mi 3000 – 3500 eiro.
4. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz uz ņē mēj dar-

bī bas vi di paš val dī bas te ri to ri jā
Ne tiek plā no ta ie tek me uz uz ņē mēj dar bī bas vi di.

5. In for mā ci ja par ad mi nis tra tī va jām pro ce dū rām
Ie snie gu mu iz ska tī ša na un lē mu mu pie ņem ša na ne pa lie li nās 

ad mi nis tra tī vā dar ba ap jo mu.
6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām ar pri vāt per so nām

Ti ka uz klau sīts So ci ālā die nes ta klien tu vie dok lis.

Sais to šo no tei ku mu Nr.19 «Gro zī ju mi Val kas 
no va da do mes 2012.ga da 29.no vem bra sais to ša jos 

no tei ku mos Nr.23 «Dzī vok ļa (mā jok ļa) 
pa balsts Val kas no va da paš val dī bā» 

PA SKAID RO JU MA RAKSTS

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

1. Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums
Lai mi ru šo pie de rī gie va rē tu ap mek lēt vai rā kus ka pu svēt kus, kas līdz šim vie nā un ta jā pa šā 

lai kā no ti ka vai rā kos Val kas no va da un kai mi ņu no va du ka pos, ne pie cie šams mai nīt Val kas un 
Vij cie ma ka pu svēt ku no ri ses die nu.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts
Val kas ka pu svēt ki tiek pār cel ti die nu ag rāk – uz augus ta pir mo sest die nu, sa vu kārt Vij cie ma 

ka pu svēt ki – uz augus ta ot ro sest die nu.
3. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz paš val dī bas bu dže tu

Sais to šie no tei ku mi ne ie tek mēs paš val dī bas bu dže tu.
4. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz uz ņē mēj dar bī bas 

vi di paš val dī bas te ri to ri jā
Ne tiek plā no ta ie tek me uz uz ņē mēj dar bī bas vi di.

5. In for mā ci ja par ad mi nis tra tī va jām pro ce dū rām
Ad mi nis tra tī vās pro ce dū ras ne tiek mai nī tas.

6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām ar pri vāt per so nām
Sais to šo no tei ku mu iz strā des gai tā ir no ti ku šas kon sul tā ci jas ar pri vāt per so nām, un vi ņu ie tei-

ku mi ņem ti vē rā.

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I
Val kā

2014.ga da 30.ok tob rī    Nr.21
AP STIP RI NĀ TI

ar Val kas no va da do mes 2014.ga da 30.ok tob ra sē des 
lē mu mu (pro to kols Nr.15,18.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 
2011.ga da 31.mar ta sais to ša jos no tei ku mos 

Nr.13 «Kap sē tu uz tu rē ša nas un 
iz man to ša nas no tei ku mi»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma  «Par paš val dī bām» 15.pan ta 
1.da ļas 2.pun ktu un 21.pan ta 1.da ļas 16.pun ktu 

un 43.pan ta 3.da ļu

Iz da rīt Val kas no va da do mes 2011.ga da 31.mar ta 
sais to ša jos no tei ku mos Nr.13 «Kap sē tu uz tu rē ša-

nas un iz man to ša nas no tei ku mi» šā dus gro zī ju mus: 
1. Iz teikt 2.4.1.pun ktu šā dā re dak ci jā: 
«2.4.1. Val kas pil sē tas Cim zes ka pos, Me ža ka pos un 
Sto ķu ka pos – augus ta pir ma jā sest die nā».
2. Iz teikt 2.4.3.punktu šādā re dak cijā: 
«2.4.3. Vij cie ma ka pos – augus ta ot ra jā sest die nā.» 

Val kas no va da do mes sais to šo no tei ku mu Nr.21 «Gro zī ju mi Val kas 
no va da do mes 2011.ga da 31.mar ta sais to ša jos no tei ku mos Nr.13 

«Kap sē tu uz tu rē ša nas un iz man to ša nas no tei ku mi»»
PA SKAID RO JU MA RAKSTS

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Val kas no va da do mē

• Ap stip ri nāt līdz mak sā ju mus Val kas 
no va da rī ko ta jos spor ta pa sā ku mos 
• Ap stip ri nāt 2015.ga dā iz glī tī bas ie-
stā dēm, ku ras īs te no vis pā rē jās pa-
mat iz glī tī bas, vis pā rē jās vi dē jās iz glī-
tī bas un pirms sko las iz glī tī bas prog-
ram mas, fi  nan sē ju mu uz iz glī to ja mo 
un pe da go gu skai tu:
• Ap stip ri nāt no tei ku mus Nr.15 «Par 
kār tī bu, kā dā Val kas no va da do me 
pie šķir fi  nan šu lī dzek ļus ne val stis kām 
or ga ni zā ci jām».
• Ap stip ri nāt no tei ku mus Nr.16 «Par 
re pre zen tā ci jas iz de vu mu uz skai tes 
un no rak stī ša nas kār tī bu».
• Ap stip ri nāt no tei ku mus Nr.17 «Par 
kār tī bu, kā dā Val kas no va da paš val dī-
ba veic dzī ves vie tas dek la rē ša nu un 
dek la rē tās dzī ves vie tas anu lē ša nu».
• Ap stip ri nāt No tei ku mus Nr.18 «Val-
kas pil sē tas tir gus no tei ku mi».

• Ap stip ri nāt ko mi si ju iz glī to ja mo at-
brī vo ša nai no valsts pār bau dī ju mu 
kār to ša nas se ko jo šā sa stā vā:
Ko mi si jas priekš sē dē tā ja: Ra mo na La-
pi ņa - iz glī tī bas spe ci ālis te.
Ko mi si jas lo cek ļi: Lī ga Put ri ņa - ģi me-
nes ārsts,Mā rī te Val ti ņa - liet ve de.
• Ap stip ri nāt Val kas no va da pe da go-
ģis ki me di cī nis ko ko mi si ju se ko jo šā 
sa stā vā:
Ko mi si jas priekš sē dē tā ja: Ra mo na La-
pi ņa - iz glī tī bas spe ci ālis te.
Ko mi si jas lo cek ļi: Da ce Gai lī te -  iz glī-
tī bas psiho lo ģe, In grī da Vī lis te re - lo-
go pē de, Aus ma Zei bo te - spe ci ālā pe-
da go ģe, Lī ga Put ri ņa - ģi me nes ārsts.
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus 
Nr.24 «Gro zī ju mi 2014.ga da 27.jan vā-
ra sais to ša jos no tei ku mos Nr.5 «Val-
kas no va da paš val dī bas 2014.ga da pa-
mat bu džets»». 

2014.gada 30.decembra 
domes sēdē pieņemtie lēmumi Kār ķu pa gas ta ini ci atī vas vei-

ci nā ša nas bied rī ba «Uguns-
pu ķe» pērn ie snie dza pro-

jek tu «Skais ti, ra do ši dzī vē un de jā 
Kār ķu pa gas tā» Bo ri sa un Inā ras Te te-
re vu fon da prog ram mā «Nāc un da ri! 
Tu va ri!». Pēc pro jek tu iz vēr tē ša nas 
bied rī ba sa ņē ma FON DA at bal stu, un 
6.jan vā rī ti ka pa rak stīts lī gums par 
gran ta pie šķir ša nu pro jek ta īs te no ša-
nai.

Pro jek tā ie tver tas 3 gal ve nās ak ti-
vi tā tes - ska tu ves tēr pu ie gā de se ni-
oru dā mu de ju gru pas «Vēl zie dam» 
da līb nie cēm, fo to apa rā ta ie gā de 
bied rī bas hro ni kas vei do ša nai, ra do-
šo ini ci atī vu vei ci nā ša na vie tē jo un 
ap kār tē jo pa gas tu ie dzī vo tā jiem (ra-
do šās dar bnī cas, pie re dzes ap mai ņas 
brau cie ni, kon cer ti). 

Pro jek ta ko pē jās iz mak sas ir 
3041,00 EUR, no ku rām 2740,00 EUR  
pie šķir BO RI SA UN INĀ RAS TE TE-
RE VU FONDS, bet 301,00 EUR (10%) 

– VAL KAS NO VA DA DO ME kā līdz-
fi  nan sē ju mu.

Kār ķu pa gas ta ini ci atī vas vei ci nā-
ša nas bied rī ba «Uguns pu ķe» di bi nā ta 
ar mēr ķi ap zi nāt un at tīs tīt vie tē jo ie-
dzī vo tā ju iek šē jos re sur sus un ra do šās 
iz paus mes. Lai sa vā dar bī bā īs te no tu 
ini ci atī vas kul tū ras, mū žiz glī tī bas un 
vi des piln vei do ša nas jo mā, po pu la ri-
zē tu ak tī vu un ra do šu dzī ves vei du un 
sa tu rī gu, kva li ta tī vu, daudz vei dī gu 
brī vā lai ka pa va dī ša nu da žā dām Val-
kas no va da Kār ķu pa gas ta ie dzī vo tā ju 
gru pām. 

Kār ķos re ali zēs pro jek tu «Skais ti, 
ra do ši dzī vē un de jā Kār ķu pa gas tā»
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Sais to šo no tei ku mu iz strā des gai tā nav no ti ku šas kon sul tā ci jas ar pri vāt per so nām.

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I
Val kā2014.ga da 27.no vem brī                            Nr.23

AP STIP RI NĀ TI
ar Val kas no va da do mes 2014.ga da 27.no vem bra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.16,13.§)

Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2009.ga da 30.jū li ja sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.1«Val kas no va da paš val dī bas no li kums»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma «Par paš val dī bām» 21.pan ta pirm ās da ļas 1.pun ktu un 24.pan tu

Iz da rīt Val kas no va da do mes 2009.ga da 
30.jū li ja sais to ša jos no tei ku mos Nr.1 

«Val kas no va da paš val dī bas no li kums» šā-
dus gro zī ju mus:

Pa pil di nāt ar 12.17. un 12.18.apakš pun-
ktu šā dā re dak ci jā:

«12.17. Ko mi si ju tie sis ku ma uz rau dzī bai 
un lē mu mu pie ņem ša nai da rī ju mos ar 
lauk saim nie cī bas zem i 7 lo cek ļu sa stā vā;

12.18. Vi di de gra dē jo šas, sa gru vu šas vai 
cil vē ku dro šī bu ap drau do šas bū ves kla si fi -
cē ša nas ko mi si ja 4 lo cek ļu sa stā vā.» 

Val kas no va da do mes sais to šo no tei ku mu Nr.23
«Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2009.ga da 30.jū li ja sais to ša jos 

no tei ku mos Nr.1 «Val kas no va da paš val dī bas no li kums»»
 PA SKAID RO JU MA RAKSTS

1. Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums
1. 2014.ga da 1.no vem brī stā jās spē kā gro zī ju-

mi li ku mā «Par ze mes pri va ti zā ci ju lau ku ap vi-
dos» (turp māk – li kums). Sa ska ņā ar li ku ma 
jaun o re dak ci ju tiek no teik ta jaun a kār tī ba da-
rī ju miem ar lauk saim nie cī bā iz man to ja mo 
zem i. Mi nē tā li ku ma 30.¹pants no sa ka, ka ar 
lauk saim nie cī bas zem i veik to da rī ju mu tie sis-
ku mu uz rau ga no va da paš val dī bas ko mi si ja, 
ku ras sa stā vā ir no va da paš val dī bas un tie šās 
pār val des in sti tū ci ju pār stāv ji (turp māk — paš-
val dī bas ko mi si ja).

Paš val dī bas ko mi si ja mē ne ša lai kā no ie snie-
gu ma, da rī ju ma ak ta un ci tu ie snie gu mam pie-
vie no ja mo do ku men tu sa ņem ša nas die nas:

1) pie ņem lē mu mu par pie kri ša nu lauk saim-
nie cī bas ze mes ie gū ša nai īpa šu mā, ja ir ie vē ro ti 
li ku ma 28.1 pan ta pirm ās da ļas, 29.pan ta ce tur-
tās, piekt ās un ses tās da ļas no sa cī ju mi un li ku-
ma 30.2 pan ta ot ra jā un tre ša jā da ļā mi nē tās 
per so nas ne iz man to pirm pir ku ma tie sī bas vai 
pir ku ma lī gums no slēgts ar mi nē ta jām per so-
nām. Paš val dī bas ko mi si ja pie ņem lē mu mu par 
at tei ku mu lauk saim nie cī bas ze mes ie gū ša nai 
īpa šu mā, ja mi nē tie no sa cī ju mi nav ie vē ro ti;

2) pie ņem lē mu mu par pie kri ša nu lauk saim-
nie cī bas ze mes ie gū ša nai īpa šu mā, ja li ku ma 
28.pan ta pirm ās da ļas 7.pun kta no sa cī ju mi un 
29.pan ta sep tī tās da ļas no sa cī ju mi at tie cī bā uz 
īpa šu mā ie gūs ta mās lauk saim nie cī bas ze mes 
mak si mā lo pla tī bu ir ie vē ro ti. Paš val dī bas ko-
mi si ja pie ņem lē mu mu par at tei ku mu lauk-
saim nie cī bas ze mes ie gū ša nai īpa šu mā, ja mi-
nē tie no sa cī ju mi nav ie vē ro ti;

3) pie ņem lē mu mu par pie kri ša nu lauk saim-
nie cī bas ze mes ie gū ša nai īpa šu mā, ja per so na, 
ku ra lauk saim nie cī bas zem i vē las ie gūt īpa šu-
mā, ze mes dzī ļu iz man to ša nai, ie snie gu mā ir 
ap lie ci nā ju si, ka at tie cī gā ze me turp māk tiks 
iz man to ta ze mes dzī ļu iz man to ša nai, un, ja at-
bil sto ši no va da paš val dī bas te ri to ri jas plā no ju-
mam vai lo kāl plā no ju mam de rī go iz rak te ņu 

ie gu ve ir pie ļau ja ma, ze mes kva li tā tes no vēr tē-
jums ir zem āks par 60 bal lēm un ir ie vē ro ti li-
ku ma 29.pan ta ce tur tās, piekt ās un ses tās da ļas 
no sa cī ju mi. Paš val dī bas ko mi si ja pie ņem lē mu-
mu par at tei ku mu lauk saim nie cī bas ze mes ie-
gū ša nai īpa šu mā, ja mi nē tie no sa cī ju mi nav 
ie vē ro ti.

No tei ku mi par tie sis ku ma uz rau dzī bu un 
lē mu mu pie ņem ša nu da rī ju mos ar lauk saim-
nie cī bas zem i vēl nav pie ņem ti, bet ir pie ejams 
MK no tei ku mu pro jekts «No tei ku mi par tie sis-
ku ma uz rau dzī bu un lē mu mu pie ņem ša nu da-
rī ju mos ar lauk saim nie cī bas zem i» (turp māk – 
pro jekts). Pro jek ta 18.pun ktā no teikts, ka Paš-
val dī bas ko mi si jas sa stā vā ir vis maz 7 ko mi si-
jas lo cek ļi, no ku riem viens ir Valsts ze mes 
die nes ta at tie cī gās re ģi onā lās no da ļas pār stā-
vis, viens Lau ku at bal sta die nes ta at tie cī gās re-
ģi onā lās no da ļas pār stā vis.

Ņe mot vē rā aug stāk mi nē to, Val kas no va da 
do mei ir jā iz vei do ko mi si ja tie sis ku ma uz rau-
dzī bai un lē mu mu pie ņem ša nai da rī ju mos ar 
lauk saim nie cī bas zem i.

2. 2013.ga da 26.sep tem brī Val kas no va da do-
me ap stip ri nā ja sais to šos no tei ku mus Nr.19 
«Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa pie mē ro ša-
nu Val kas no va dā». Sais to šo no tei ku mu 4.
punkts no sa ka, ka bū vi, kas kla si fi  cē ta kā vi di 
de gra dē jo ša, sa gru vu si vai cil vē ku dro šī bu ap-
drau do ša, ap liek ar ne kus ta mā īpa šu ma no-
dok ļa lik mi 3 pro cen tu ap mē rā no bū vei pie kri-
tī gās ze mes ka das trā lās vēr tī bas, sā kot ar nā ka-
mo mē ne si pēc bū ves kla si fi  cē ša nas at tie cī ga jā 
būv ju ka te go ri jā. Lai bū vi kla si fi  cē tu at tie cī ga jā 
ka te go ri jā, ne pie cie šams iz vei dot ko mi si ju, kas 
veik tu būv ju ap se ko ša nu un pie ņem tu lē mu-
mu. Ko mi si ja jau ir iz vei do ta ar Val kas no va da 
do mes 2013.ga da 26.sep tem bra lē mu mu (pro to-
kols Nr.19, 47.§), bet tā nav ie tver ta paš val dī bas 
no li ku mā.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts
1. Tiek pa pil di nā ti Sais to šie no tei ku mi ar 

12.17.apakš pun ktu, iz vei do jot Ko mi si ju tie sis-
ku ma uz rau dzī bai un lē mu mu pie ņem ša nai da-
rī ju mos ar lauk saim nie cī bas zem i 7 lo cek ļu sa-
stā vā.

Tiek pa pil di nā ti Sais to šie no tei ku mi ar 12.18.
apakš pun ktu, iz vei do jot Vi di de gra dē jo šas, sa-
gru vu šas vai cil vē ku dro šī bu ap drau do šas bū-
ves kla si fi  cē ša nas ko mi si ju 4 lo cek ļu sa stā vā.

3. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz paš val dī bas bu dže tu
1. Pie ņe mot, ka ka len dā ra jā mē ne sī Ko mi si ju 

tie sis ku ma uz rau dzī bai un lē mu mu pie ņem-
ša nai da rī ju mos ar lauk saim nie cī bas zem i 
va rē tu no strā dā vi dē ji 10 stun das un ņe mot vē-
rā to, ka ko mi si jas lo cek ļi par dar bī bu ko mi si jā 
sa ņem at lī dzī bu, paš val dī bas bu dže tā ga dā būs 
ne pie cie ša mi pa pil dus iz de vu mi EUR 6499,92.

Pie ņe mot, ka ka len dā ra jā mē ne sī Vi di de-
gra dē jo šas, sa gru vu šas vai cil vē ku dro šī bu 
ap drau do šas bū ves kla si fi  cē ša nas ko mi si ja 
va rē tu no strā dā vi dē ji 10 stun das un ņe mot vē-
rā to, ka ko mi si jas lo cek ļi par dar bī bu ko mi si jā 
sa ņem at lī dzī bu, paš val dī bas bu dže tā ga dā būs 
ne pie cie ša mi pa pil dus iz de vu mi EUR 2785,68.

4. In for mā ci ja par plā no to  pro jek ta ie tek mi 
uz uz ņē mēj dar bī bas vi di paš val dī bas te ri to ri jā

Ne tiek plā no ta ie tek me uz uz ņē mēj dar bī bas vi di.
5. In for mā ci ja par ad mi nis tra tī va jām pro ce dū rām

1. Paš val dī bas dar bi nie kiem tiek uz lik ti pa-
pil dus pie nā ku mi sais tī bā ar da rī ju mu ar lauk-
saim nie cī bas zem i iz vēr tē ša nu. Sais to šie no tei-
ku mi pa ši par se vi ne ie tek mē ad mi nis tra tī vās 
pro ce dū ras, jo tās no sa ka jau li kums «Par ze-
mes pri va ti zā ci ju lau ku ap vi dos».

Sais to šie no tei ku mi pa ši par se vi ne ie tek mē 

ad mi nis tra tī vās pro ce dū ras sais tī bā ar Vi di de-
gra dē jo šas, sa gru vu šas vai cil vē ku dro šī bu ap-
drau do šas bū ves kla si fi  cē ša nas ko mi si jas dar-
bu, jo ad mi nis tra tī vās pro ce dū ras jau no sa ka 
Val kas no va da do mes 2013.ga da 26.sep tem bra 
sais to šie no tei ku mi Nr.19 «Par ne kus ta mā īpa-
šu ma no dok ļa pie mē ro ša nu Val kas no va dā».

6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām ar pri vāt per so nām

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

PA ZI ŅO JUMS

Val kas no va da do me uz sā ku si Val kas 
no va da at tīs tī bas prog ram mas 2015. – 
2022.ga dam iz strā di. At tīs tī bas plā no-

ša nas do ku ments tiek iz strā dāts lai ka pe ri odā no 
27.11.2014. līdz 30.06.2015.

At tīs tī bas prog ram mas mēr ķis ir iz strā dāt kva li-
ta tī vu paš val dī bas vi dē ja ter mi ņa (līdz 7 ga diem) at-
tīs tī bas plā no ša nas do ku men tu «Val kas no va da at-
tīs tī bas prog ram ma 2015. – 2022.ga dam», ku rā no-
teikts pa sā ku mu ko pums paš val dī bas ilg ter mi ņa 
pri ori tā šu īs te no ša nai. At tīs tī bas plā no ša nas do ku-
men ta plā no tais ter miņš ir 2015. – 2022.ga dam.
Sa bied rī bas ie spē jas līdz dar bo ties:
1) Te ma tis ka jās dar ba gru pās, kas tiks vei do tas no 
no za res spe ci ālis tiem un in ter ešu gru pu pār stāv-
jiem.

2014.ga da 14.jan vā rī no ti ka pirm ā va dī bas gru-
pas sa nāk sme, ku rā ti ka lemts, ka ko pu mā tiks or-
ga ni zē tas četr as te ma tis kās dar ba gru pas:

Te ma tis kās dar ba 
gru pas no sau kums*

Laiks Vieta

Tehnisko jautājumu 
tematiskā darba grupa

2014.gada 5.februārī 
plkst. 14:00

Valkā, Beverī-
nas ielā 3

Uzņēmēju tematiskā 
darba grupa

2014.gada 6.februārī 
plkst. 10:00

Valkā, Beverī-
nas ielā 3

Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes 
lietu tematiskā darba 
grupa

2014.gada 6.februārī 
plkst. 13:00

Valkā, Beverī-
nas iela 3

Kaimiņu pašvaldību 
tematiskā darba grupa

2014.gada 6.februārī 
plkst. 14:30

Valkā, Beverī-
nas ielā 3

*Interesentus aicinām piedalīties tematiskajās darba 
grupās.
2) Publiskajā apspriešanā, kuru plānots uzsākt 2015.
gada martā;

Par līdzdalības pieteikšanu informēsim tuvo-
joties plānotajiem līdzdalības pasākumiem.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības 
iespējām tiks publiskota Valkas novada domes 
mājas lapā http://www.valka.lv/, kā arī publicēta 
pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā 
«Valkas novada vēstis».

Par Valkas novada attīstības programmas izstrādi 
un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: 
Valkas novada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, 
26463408, e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Sīkāka informācija: teritorijas plānotāja Kristīne 
Salniņa, tel.: 64707499, 25749130 vai e-pasts: kristine.
salnina@valka.lv 

Val kas no va da do mē

Paš val dī bas po li ci jā 
re ģis trē ti 50 fi  zis-
ku per so nu ie snie-

gu mi. Paš val dī bas po li ci ja 
iz brau ca uz 197 iz sau ku-
miem. Sniegts at balsts paš-
val dī bas uz ņē mu miem, ie-
stā dēm un struk tūr vie nī-
bām. Paš val dī bas po li ci ja 
no gā dā ja Valsts po li ci jā at-
skur bša nai 12 per so nas. 
Paš val dī bas po li ci ja no gā-
dā ja dzī ves vie tā 4 per so-
nas, ku ras at ra dās stip rā 
al ko ho la rei bu mā. Paš val-
dī bas po li ci ja no dro ši nā ja 
sa bied ris ko kār tī bu 24 ma-
su pa sā ku mos. 18 Āf ri kas 
cū ku mē ra ie ro be žo ša nas 
un ap ka ro ša nas pa sā ku-
mi.

Paš val dī bas po li ci jā sa-
vas kom pe ten ces ie tva ros 
sa stā dī ti 250 ad mi nis tra-
tī vo pār kā pu mu pro to ko-
li, no ku riem par Val kas 
no va da do mes sais to šo 
no tei ku mu pār kā pu miem 
99 pro to ko li, par Lat vi jas 
Ad mi nis tra tī vo pār kā pu-
mu ko dek sā pa re dzē tiem 
pār kā pu miem 151 pro to-
kols.  Teksts: Diāna Jūga

Val kas no va da Paš val dī bas 
po li ci jas pār skats

2014.gadā
paveiktais
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Teksts un foto: Dag ni ja Pa kal ne, Zvār ta vas un Gau jie nas an sam bļu va dī tā ja 

Pa tei co ties Val kas no va da 
do mes pie šķir ta jam fi -
nan sē ju mam, Val kas ģim-

 nā zi jā bi ja ie spē ja at jau not spor ta 
hal les grī das la ko ju mu un spor ta 
spē ļu ie ro be žo jo šās lī ni jas. To ne-
pie cie šams veikt ik pēc 5 – 6 ga-
diem, lai il gā kam lai kam sa gla bā-
tu ko ka grī das la bās īpa šī bas.

 Re no vē ša nas dar bi, uz va rot 
kon kur sā, ti ka uz ti cē ti SI A «Pres-

tižs», vei cot slī pē ša nas, la ko ša nas, 
lī ni ju ie zī mē ša nas un krā so ša nas 
dar bus, ga la re zul tāts ir ie prie ci-
nošs.

Jā pie bilst, ka par vi zu ālo hal-
les grī das no for mē ju mu, pal dies 
jā sa ka An ces Em pe les un Kris tī-
nes Val ti ņas māk sli nie cis ka jai iz-
do mai.

Lū gums vis iem spor ta hal les 
ap mek lē tā jiem – gan spor tis tiem, 
gan ska tī tā jiem – sau dzēt un cie-
nīt vie nu no mū su pil sē tas lep nu-
miem! 

Teksts: An dris Dai nis, Val kas ģim nā zi jas 
Spor ta hal les pār zi nis 

Spor ta hal les grī das re no vā ci ja

Jau ot ro ga du jan vā ra mē-
ne sī ko pā ar Gau jie nas pa-
gas ta sie vie šu vo kā lo an-

sam bli brau cam sa dzie dā ties Il ze-
nē. Šo gad liel kon cer tā «Es ša jā 
dzī vē ne es mu viens» iz ska nē ja 
kom po nis ta Jā ņa Lū sē na dzies-
mas. Kaut aiz lo ga pu te ņo ja un uz 
ce ļa bi ja le dus, no Rī gas bi ja ie ra-
dies pats kom po nists, lai ko pā pa-
va dī tu va ka ru sa vu dzies mu no-
ska ņās. Sa dzie dā jā mies ar Al svi-
ķu, An nas, Be ļa vas, Gau jie nas, Il-
ze nes, Jaun an nas, Liep nas, Le jas-
cie ma, Ma lie nas, Mār kal nes, 
Smil te nes un Tra pe nes an sam-
bļiem. Kon cer tu va dī ja Il ze nes 
an sam bļa va dī tā ja Olīv ija ko pā ar 
jau ko Bu ra ti no, kurš bi ja sa vas 
Mal vī nes mek lē ju mos... Un ti ciet 

vai ne, viņš to at ra da dzies mā! 
Kom po nists dzies mu drau giem 

dā vā jis ļo ti daudz un skais tas 
dzies mas, katrs iz vē lē jās sir dij tu-
vā ko... Mū su ap vie no tais an sam-
blis ko pā ar Smil te nes an sam bli 
no dzie dā ja «Ma zu brī di pirms». 
Iz ska ņā dzir dē jām kop dzies mas 
vi su da līb nie ku un ska tī tā ju kop-
ko rī – «Sa vā dā pa sau le», «Pa ši 
skais tā kie vār di» un «Mal vī ne». 
Jau ki, ka Il ze nē aiz sā ku sies šī tra-
dī ci ja sa dzie dā ties, kas pēc ga ra-
jām brīv die nām ir kā at kal sa tik ša-
nās, svēt ku svi nē ša na.  Bi ja arī liels 
gods ie mū ži nāt skais to mir kli, no-
fo tog ra fē jo ties ar kom po nis tu. Jau-
kas emo ci jas un mī les tī bu uz 
dzies mu, lai pa va da mūs vi su 2015. 
ga du! 

Bija liels gods ie mū ži nāt skais to mir kli, no fo tog ra fē jo ties ar 
kom po nis tu Jā ni Lū sē nu

Sa dzie dā ša nās Il ze nē ko pā 
ar kom po nis tu Jā ni Lū sē nu

Tik līdz Val kas no va da do-
me no AS «SEB ban ka» va-
dī bas sa ņē ma zi ņu, ka no 

2015.ga da 9.feb ru āra dar bu pār-
trauks ban kas struk tūr vie nī ba Val-
kā, paš val dī ba ak tī vi sā ka ri si nāt 
ra du šos si tu āci ju.

Val kas no va da do mes priekš sē-
dē tājs Vents Ar mands Krauk lis ir 
ti cies ar VAS «Lat vi jas Pasts» val des 
priekš sē dē tā ju Ar ni Sal nā ju, lai vie-
no tos par sa dar bī bas lī gu ma slēg ša-
nu.

22.jan vā rī pēc tik ša nās ar VAS 
«Lat vi jas pasts» Pa sta pa kal po ju mu 
no dro ši nā ša nas de par ta men ta Vid-
ze mes re ģi ona va dī tā ju Vi li Klin ci 
un Val kas pa sta dar ba or ga ni zā ci jas 
spe ci ālis ti Zel tī ti Gruz do vu, jau ir 
zi nāms, ka ie stā des Val kas no da ļā 
no 16.feb ru āra dar bu uz sāks tre šā 
ka se, un feb ru āra lai kā pa sta tel pa 
būs ap rī ko ta arī ar rin du ma šī nu, 
kas pa da rīs ēr tā ku klien tu ap kal po-
ša nu. Tā pat pa sta no da ļā būs pie-
ejams kar šu la sī tājs.

Tre šā ka se, ja tas būs ne pie cie-
šams, va rēs strā dāt ti kai ar nau das 
iz mak sām un ie mak sām un rē ķi nu 
ap mak su.

«Līdz ar to, fak tis ki, pro blē ma ar 
rē ķi nu no mak su tiem, kas mak sā 
skaid rā nau dā, tiks at ri si nā ta un arī 
paš val dī ba būs at ri si nā ju si pro blē-
mu par skaid ras nau das ie mak su 
un iz mak su», skaid ro Val kas paš-

val dī bas va dī tājs Vents Ar mands 
Krauk lis. «Šī ir ie spē ja arī ma za jiem 
uz ņē mu miem – tie, kas ne iz vē las 
in ka sā ci jas fi r mu pa kal po ju mus, 
var iz vēr tēt, vai šis pa sta pa kal po-
jums nav iz de vī gāks». 

Ja uz ņē mē jiem ro das kā di jau tā-
ju mi, vi ņi ir laip ni aici nā ti par jaun o 
pa kal po ju mu zva nīt Zel tī tei Gruz-
do vai pa tāl ru ni 64707670 vai 
26510147.

No ban kas slēg ša nas brī ža līdz 
jaun ā pa pla ši nā tā pa kal po ju ma pie-
eja mī bai pa sta fi  li ālē iz nāks da žu 
die nu ne liels pār trau kums, ta ču 
paš val dī bas va dī tājs cer, ka šis pe ri-
ods ne būs tik garš.

«Va ram būt gan da rī ti, ka Lat vi-
jas pasts ša jā zi ņā ir bi jis pre tim nā-
košs», stās ta V.A.Krauk lis. «Mums 
ir no ru na arī ar pa sta va dī bu, ka ar 
lai ku šī sa dar bī ba va rē tu vēl vai rāk 
pa pla ši nā ties – sā kot ar to, ka Val-
kas tū ris ma in for mā ci jas bi ro ja in-
for ma tī vie ma te ri āli va rē tu būt iz-
vie to ti vi sās pa sta no da ļās Lat vi jā, 
gan to, lai lau ku ie dzī vo tā jiem bū tu 
pie ejams vēl pla šāks pa kal po ju mu 
klāsts pa sta struk tū rās un, sa vu kārt 
tur, kur nav pa sta struk tū ras, ar lai-
ku mēs va rē tu nākt tal kā ar ri si nā-
ju mu, bet tas ir tā lā kas sa dar bī bas 
jau tā jums.»

Līdz ar to, ja ne skai ta kre di tē ša-
nas pa kal po ju mu, pā rē jie ban kas 
līdz šim snieg tie pa kal po ju mi Val kā 
ie dzī vo tā jiem būs pie eja mi. 

VAS «Latvijas Pasts» 
paplašina pakalpojumu 

klāstu Valkā

Pirms des mit ga diem ban kas 
rai zē jās, kā ma zi nāt klien tu 
rin das, lai tiem ne bū tu fi  li ālēs 

il gi jā gai da. Mūs die nās si tu āci ja ir mai-
nī ju sies. Klien tiem sva rī gā kais ir sev 
va ja dzī gos pa kal po ju mus sa ņemt ēr ti 
un ātr i, un to vis bie žāk katrs var iz da-
rīt sa vās mā jās vai dar ba vie tā, iz man-
to jot in ter net ban ku, vai arī do do ties 
pie ban ko mā ta un at stā jot ne pie cie ša-
mī bu do ties uz fi  li āli vien sa rež ģī tā ku 
jau tā ju mu kār to ša nai.

SEB ban kas da ti lie ci na, ka šo brīd 
99% no rē ķi nu no tiek in ter net ban kā un 
ci tos elek tro nis ka jos ka nā los, un ti kai 
1% no rē ķi nu tiek veik ti fi  li ālēs. Cil vē ku 
skaits, kas 2014.ga dā ap mek lē ja SEB 
ban kas fi  li āles, sa lī dzi nā ju mā ar ie-
priek šē jo ga du, ir sa ma zi nā jies vi dē ji 
par 35% – 40%. Tos tarp, Val kas fi  li ālē 
pērn ap kal po ti par 46% ma zāk klien tu, 
sa lī dzi nā ju mā ar 2013.ga du. Vien lai cī-
gi, par 27% pie au dzis Klien tu cen trā 
sa ņem to zva nu skaits un par 15% pie-
au dzis elek tro nis ka jos ka nā los sa ņem-
to e-pas tu un jau tā ju mu skaits.

Līdz ar iz mai ņām, SEB ban kas fi  li-
āle Val kā pār trauks dar bu ar 6.feb ru-
āri.

SEB ban ka arī turp māk no dro ši nās 
vi su klien tu kon tu, mak sā ju mu kar šu, 
no rē ķi nu un ci tu ban kas pa kal po ju mu 
dar bī bu tā pat kā līdz šim. Val kā arī 
turp māk klien tiem būs pie eja mi:
• ban ko mā ti skaid ras nau das da rī ju-
mu veik ša nai: ban ko mā tos ie spē jams 
veikt ne vien skaid ras nau das da rī ju-
mus, bet arī ap lū kot sa va kon ta at li ku-
mu, pār bau dīt pē dē jos veik tos da rī ju-
mus un veikt da žā du rē ķi nu ap mak su;

•  in ter net ban kas ter mi nā lis – iz man-
to jot in ter net ban ku, klien ti var sa ņemt 
pla šu ik die nas pa kal po ju mu klās tu: 
veikt mak sā ju mus, pār bau dīt to iz pil-
des gai tu, ie gūt in for mā ci ju par sa viem 
da rī ju miem – kon tu at li ku mu, veik ta-
jiem kar šu no rē ķi niem, de po zī tiem un 
kre dī tiem, lī zin gu, ie gul dī ju miem un 
vērts pa pī ru da rī ju miem, ci ta star pā 
pie teikt mak sā ju mu kar tes aiz vie to ša-
nu (ja eso šā kar te no zau dē ta, no zag ta, 
at stā ta ban ko mā tā, aiz mirsts PIN kods) 
un pa pil du no rē ķi na kon ta at vēr ša nu.

Ar SEB ban kas mak sā ju mu kar tēm 
no rē ķi no ties par pir ku mu, skaid ru nau-
du ie spē jams iz ņemt arī deg vie las uz-
pil des sta ci jā «Vir ši-A» Rū jie nas ie lā 7 
un spē ļu zā lē «Jo ker» Se mi nā ra ie lā 8.

At jau no tās mak sā ju mu kar tes, ku-
rām bei dzies de rī gu ma ter miņš, klien ti 
var sa ņemt pa pas tu sa vā past kas tī tē 
(tām sa gla bā jas ie priek šē jais PIN kods). 
Lai at jau no to mak sā ju mu kar ti sa ņem-
tu sa vā dzī ves vie tā, aici nām klien tus 
ak tu ali zēt sa vu kon takt ad re si in ter net-
ban kā vai do do ties uz kā du no fi  li-
ālēm.

Sa vu kārt, ja ne pie cie ša mas ban kas 
spe ci ālis tu kon sul tā ci jas klā tie nē, klien-
tus gai dī sim mū su tu vā ka jās fi  li āles – 
Val mie rā, Rī gas ie lā 40 vai Smil te nē, 
Dār za ie lā 11.

Sa vu at bal stu klien tiem ir ga ta vi 
sniegt arī SEB Klien tu cen tra spe ci-
ālis ti, at bil dot uz jau tā ju miem, kā arī 
no dro ši not vir kni ci tu pa kal po ju mu. 
Sa zi nie ties ar Klien tu cen tru pa tāl ru-
ni 8777 (dar ba die nās no 8.00 līdz 22.00 
un brīv die nās no 9.00 līdz 17.00). 

Par iz mai ņām SEB ban kas 
pa kal po ju mu pie eja mī bā

Teksts: Zane Brūvere

Iespēja atbrīvoties no 
nolietotas elektrotehnikas

Nolietotu, neizjauktu elektroteh-
niku privātpersonas bez mak-
sas var nodot ZAAO EKO 

laukumā Valkā, Austras ielā 5. Turklāt 
ZAAO bez maksas savāc nolietotu, neiz-
jauktu sadzīves elektrotehniku arī pēc 
telefoniska vai rakstiska pieteikuma no 
privātpersonām, iepriekš saskaņotā laikā 
izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pie-
teikt pa tālruni 642 81250 vai mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot e-pastu 
ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv. 
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Val gas kul tū ras 
cen trā (Igau ni ja) 
7.feb ru ārī plkst. 

14.00 un Val kas pil sē tas 
kul tū ras na mā 8.feb ru ārī 
plkst. 15.00 no ri si nā sies 4.
Starp tau tis kais kon kurss 
jaun ajiem es trā des so lis-
tiem un de ju gru pām «Bor-
dertown Be at».

Pa sau lē ir ti kai 6 pil sē-
tas, ku ru cen tru šķēr so 
valsts ro be ža. Vie na no tām 
– Lat vi jas pil sē ta Val ka, ot-
ra – cie ši bla kus eso šā Igau-
ni jas Val ga. Tie ši tā pēc kon-
kur sa no sau kums «Border-

town Be at» jeb «Ro bež pil-
sē tas Rit mi». Ska not tiem, 
da žā du val stu da līb nie ki 
tiks vie no ti vie nā pil sē tā 
di vās val stīs. 

Kon kur sa mēr ķis – ak-
tu ali zē jot jaun ie šu ta lan ta 
iz paus mes, po pu la ri zēt un 
stip ri nāt starp val stu at tie-
cī bas es trā des mū zi kas un 
de jas jo mā. 

Da lī bai kon kur sā pie tei-
ku šies vai rā ku val stu pār-
stāv ji. Dau dzi no tiem ir 
da žā du Starp tau tis ku kon-
kur su lau re āti ar augs tu 
pro fe si ona li tā ti.  Bi ļe tes ce-
na 3 EUR. 

Izrāde – šovs «Padomi precētiem pāriem»
Kultūras dzīvē

Piekt dien, 27.feb ru ārī 
plkst. 19.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na-

mā no tiks iz rā de – šovs «Pa do-
mi pre cē tiem pār iem».

Feb ru ārī un mar tā tur ne jā 
pa Lat vi ju do sies aiz rau jo ša 
ko mē di ja «Pa do mi pre cē tiem 
pār iem», kas Rī gā, te āt rī «Aus-
tru mu ro be ža» 2014. ga dā no-
spē lē ta 55 rei zes, kļūs tot par 
2014.ga da spē lē tā ko iz rā di Lat-
vi jā un tur pi na sla vas lau rus 
plūkt arī šo gad. Ie stu dē ju ma 
re ži so re Di ta Bal čus iz rā dē ap-
vie no ju si di vas tē mas – lau lī-
bas krī zi un tele vī zi jas glo ri fi -
cē to spē ku, bet Kār lis Ani tens 
ra dī jis ska tu ves ver si ju spe ci āli 
tur ne jai, vēl vai rāk pa ve rot 
tele vī zi jas aiz ku li ses.

Iz rā de vei do ta pēc po pu lā rā 
itā ļu sa tī ris ta un dra ma tur ga, 
No be la prē mi jas lau re āta Da-
ri o Fo un vi ņa sie vas, ak tri ses 

un sa bied ris kās dar bi nie ces 
Fran kas Ra mē ko pī gi sa rak stī-
tās lu gas mo tī viem par pār i, 
kas no dzī vo jis lau lī bā 18 ga dus 
un nu, pēc vī ra ini ci atī vas, sāk 
eks pe ri men tēt ar «brī va jām» 
at tie cī bām. Vai lau lī ba var būt 
brī va un ja var – no abām pus-
ēm vai no vie nas? As prā tī gos 
di alo gos un itā lis kās kais lī bās 
pār is iz dzī vo sa vas lau lī bas 
dzī ves ainas TV re ali tā tes šo vā, 
ku ru va da šar man ta un pie re-
dzē ju si lau lī bas dzī ves eks per-
te. Iz rā di caur strā vo gan greiz-
sir dī bas ra dī ta eks pre si ja, gan 
labs hu mors un po pu lā ra itā-
lie šu mū zi ka.

Kā iz rā dē teiks lau lī bas krī-
zes skar tā An to ni ja, tele vī zi ja 
sniedz 28 idi otis kus pa do mus 
3 se kun žu lai kā. Sa ru nu šo va 
for ma iz rā dei iz rau dzī ta ar 
mēr ķi iro ni zēt par glo ri fi  cē to 
tele vī zi jas spē ku un pa lī dzī gās 
ro kas sin dro mu. Lai ko di dar-

bo tos vēl pre cī zāk, re ži so re Di-
ta Bal čus ak tier dar bus uz ti cē-
ju si veikt trim, ar tele vī zi ju cie-
ši sais tī tiem cil vē kiem, ku ri 
pa zīst tele vī zi ju no «iekš pu-
ses».

Iz rā dē – šo vā pie da lās po-
pu lā rā tele vī zi jas «balss., fi l mu 
un te āt ra ak tri se Za ne Bur nic-
ka (An to ni ja), TV rai dī ju mu va-
dī tājs, sce nā rists, re ži sors, ka 
arī te āt ra dra ma turgs, to po šais 
te āt ra ak tie ris un re ži sors Kār-
lis Ani tens (Lui dži), un psiho-
te ra pei te, «Ainas šo va» va dī tā-
ja, vi ņa arī dip lo mē ta te āt ra re-
ži so re Aina Po iša (TV šo va va-
dī tā ja Ma ri ja Mo re no). Kār lis 
Ani tens iz brau ku ma ver si jai 
ra dī jis arī ska tu ves ie tēr pu un 
kos tī mus.

Re ži so re – Di ta Bal čus, sce-
no grāfs – Kār lis Ani tens, kos tī-
mu māk sli nie ce – Šei la.

Bi ļe tes uz iz rā di - 5, 6 un 7 
eiro. 

Starp tau tis kais kon kurss «Bordertown Be at»

Tā gan nav 
t ra dī ci ja, 
bet gan 

sa kri tī ba – kad Kār-
ķos tir gus, ār ā plo-
sās vēt ra. Tā tas bi ja 
Da bas bo des lai kā, 
kad bla kus tir gus 
tel pām vējš no lau za va re nu eg li, kā arī ta gad si-
nop ti ķi ik pa brī dim zi ņo ja – uz ma nī gi, ne do die-
ties ce ļā! Ta ču pa ši dros mī gā kie un ne at lai dī gā-
kie, ne rau go ties uz brī di nā ju miem, to mēr ie ra dās 
Krā mu tir gū, mē ro jot ce ļu pat no Val kas. Kas kā-
dam krā mi, ot ram tik pat kā ar ugu ni mek lē ja ma 
lie ta. Tie kas klau sī jās, šos mi nē tos ra di o pa zi ņo-
ju mus un ne de vās ce ļā, pa tie sī bā Krā mu tir dzi ņā 
va rē ja at rast ve se lu ko lek ci ju ar aiz gā ju šo lai ka 
ra di o apa rā tiem, mag ne ta fo niem, tā sau kta jiem 
len ti nie kiem u.c. in te re san tas lie tas. Pār do ša nā 
bi ja vai rā ki pār vie to ša nās lī dzek ļi – ve lo si pēds, 
slē pes un pat droš ka. Ļau dis nā ca un vai cā ja trau-
kus un vēl da žus saim nie cī bas priekš me tus, ku ri 
šo reiz ne bi ja, ta ču ir do ma, ka pa va sa rī ap Lie lās 
tal kas lai ku, mēs va rē tu šo pa sā ku mu at kār tot. 
Līdz tam vis iem laiks vēl pa do māt, kas mums 
lieks un no de rīgs. 

Rī gā uz Krā mu tir gu tiek ves ti pat tū ris ti, var-
būt ar lai ku pie mums iz vei do jas tra dī ci ja, ka rei zi 
ga dā Kār ķos var no pirkt in te re san tas lie tas. Kā-
dam tā var būt ie spē ja at brī vo ties no krā miem – 
ne va ja dzī gām lie tām, ci tam – ie gūt pēr les. 

Kā at brī vo ties 
no krā miem un 

ie gūt pēr les
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Zie mas svēt ki pa va-
dī ti, Jaun ais gads 
sa gai dīts, ne daudz 

žēl, ka pa ma zām tiek no-
ņem ti jau kie gais mu ro tā ju-
mi daudz dzī vok ļu mā ju lo-
gos, lo dži jās un pri vāt mā jās, 
kas prie cē ja dau dzu ie dzī vo-
tā ju acis un sir dis. Kā jau ie-
rasts, vi su de cem bri ti ka 
ska tī ti un vēr tē ti šie ro tā ju-
mi, lai at ras tu at kal jaun us 
gais mu meis ta rus un jaun-
us ob jek tus. Šo gad iz cē lās 
mikro ra jons. Jau vai rā kus ga dus ar sa vām ak ti-
vi tā tēm prie cē Ausek ļa ie las na ma ie dzī vo tā ji, 
mā jas ve cā kās - Li di jas ro si nā ti. Un šo gad arī 
gais mas bi ja in te re san tas, mek lē jām pat eks per-
tus no ma las, lai iz teik tu sa vu vēr tē ju mu. Ne re-
ti gau me un vēr tē jums ra di kā li at šķī rās. Šo reiz 
bal vu un do mes pa tei cī bu ša jā na mā sa ņē ma 
Mig la vu ģi me ne un Uģis Svi ķis un Mon ta Sī ma-
ne. Pil sē tas cen trā kā al laž prie cē ja Rai ņa ie las 
ie dzī vo tā ji – šo gad bal vu sa ņē ma Mo ru su ģi me-
ne. Pri vāt mā ju ka te go ri jā ap bal vo ju mu sa ņē ma 
Ruļ ļu ģi me ne un Dze ņu ģi me ne.

Pro tams, vēl bi ja skais ti no for mē ti lo gi, lo-
dži jas un pri vāt mā jas, bet ļo ti dau dzi jau ša jos 
11 ga dos ir ap bal vo ti, da ži pat di vas rei zes. Pil-
sē tas ie dzī vo tā ji spe ci āli brau ca uz Par ka ie lu 

ska tī ties Aumeis te ru ra dī to Snie ga vī ru, kā arī 
brī niš ķī gos ro tā ju mus pie Ķī ku ļu, Al ber gu, Vē-
ji ņu, Kār kli ņu  ģi me nes mā jām.

Katrs vēr tē jums ir sub jek tīvs, kaut vēr tē vai-
rā ki cil vē ki, vien mēr ir ap mie ri nā tie un kri ti zē tā-
ji, ku riem šie vēr tē ju mi ne lie kas ob jek tī vi. Vēl 
kon sta tē jām, ka pie trūkst in for mā ci jas par kon-
kur sa no ri si. Re gu lā ri aici nām ie dzī vo tā jus ie-
teikt pa ma nī tos un vē rā ņe ma mos gais mas ro tā-
ju mus, kas bū tu pel nī ju ši īpa šu at zi nī bu, bet šā-
dus ie tei ku mus esam sa ņē mu ši ļo ti maz. Do mā-
sim par jaun ām vēr tē ša nas for mām, var būt pār-
ņem sim Smil te nes pie re dzi un mek lē sim ie spē ju 
bal sot in ter ne tā. Lab prāt gai dī sim arī ie tei ku mus 
un la bus pa do mus. Pal dies vis iem gais mu vei do-
tā jiem! 

Lai Laimas rakstos ļauj mūžu
Liktenis aust.

(K.Apškrūma)

Val kas no va da Dzim tsa rak stu 
no da ļā no 16.12.2014. līdz 

15.01.2015. re ģis trē ti:
3 bēr ni – 2 mei te nī tes – Ri ta un Ne lli ja, un 

1 zēns – Re nārs Zem gus.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko att iecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

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

 (O.Lisovska)

Aizvadīti mūžībā
Val kas no va da 

Dzim tsa rak stu no da ļā no 
16.12.2014. līdz 15.01.2015.

re ģis trē ti:
14 mi ru šie – Na dež da Bo iko va (1934.), 
Vil ma Bi ru ta Eg lī te (1928.), Skaid rī te 
Ēķe  (1931.), Ri ta Kļa vi ņa (1952.), Mu-
dī te Lie pi ņa  (1942.), Tat ja na Mu hi na 
(1924.), Ed gars Ot lāns (1929.), Dmit rijs 
Pop dja ku niks (1957.), Al vī na Sem jo no-
va (1926.), Ani ta Skras ti ņa  (1929.), An-
dra Sku ja (1940.), Ga ļi na Ša ka  (1935.), 
Lo ni ja Vi ta ka (1936.), An na Za nov ska 
(1945.) .
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

Dzīve tomēr ir skaista
Kamēr mīli
Un ciet.

(K.Apškrūma)

Val kas pil sē ta
Va len tī na Vaš čen ko 01.02., Tat ja na Krei le 
01.02., Vla dis lavs Nag lis 01.02, Svet la na Rau-
žen ber ga 01.02., Mod ris Sau kums 02.02, Vik-
tors Kuz mins 02.02., Ru ta Po le 03.02., Lud mi-
la Jan so ne 04.02., Gai da Te te re 05.02., An na 
Rav ļu ka 08.02., Lo li ta Med ne 08.02., Ma ri ja 
Smu ku le 09.02., Oļegs Tu ka čovs 09.02., Ai-
gars Lez diņš 09.02., An dra Lu ca 12.02., An na 
Guš čen ko 12.02., Na dež da Boļ ša ko va 12.02., 
Ra mo na Ro ce 13.02., Da niels Pu kinsks 13.02., 
Jā nis Ozo liņš 13.02., No ra Pau kšē na 14.02., 
Van da Brī di ņa 14.02., Vi ja Lā ce 14.02., Lud-
mi la Kor ņe je va 15.02., Ņi na Zu ba li ja 15.02., 
Svet la na Strem ber ga 17.02., Ser gejs Bur la-
kovs 18.02., Svet la na Se lic ka 18.02., Gai da 
Ci rī te 18.02., Lud mi la Gu cu le 19.02., Bi ru ta 
Eg lī te 19.02., Bri gi ta Krau le 20.02., Lud mi la 
Gur ja no va 21.02., Aimi Si lan tje va 21.02., Aija 
Dze nī te 21.02., Sta ņis lavs Ba gans 22.02., Vik-
tors Ler his 22.02., Vik tors Bog da novs 22.02., 
Pē te ris Ņek ļu dovs 22.02., Mi hails Ma te ša 
24.02., Jā nis Kop štāls 25.02., Ka te ri na Ne pe-
ļa ka 25.02., Aivars Gai lis 26.02., El vī ra Bu sa 
26.02., Jā nis Eg lī tis 26.02., Ju dī te Gud rī te 
28.02., Ri ta Lu gu ze 28.02.

Ēr ģe mes pa gasts
Edī te Mi ka 7.02., Ri ta Gud rī te 11.02., Ma ri-
ja Ve hi 24.02., Vel ta Lan ge 25.02., In ta Te te re 
25.02.

Kār ķu pa gasts
Dailis Lammass 02.02., Vija Zirne 22.02.

Val kas pa gasts
Ma ri ja Dro ga ne 03.02.; Ve ro ni ka Sa vuš ki na 
03.02.; Al berts Zir nis 03.02.; Jā nis Ožs 04.02.; 
Kār lis Brie dis 06.02.; Jā nis Gai lis 16.02.; Rim-
ma De mi doč ki na 18.02.; Sta ņis lavs Fe do tovs 
23.02.; Ine se Vo rob jo va 26.02.;  Ul dis Ru dzī tis 
27.02.

Vij cie ma pa gasts
Vik tors Pru žin skis 07.02., Ve ro ni ka Si ko ra 
20.02., Me ta Liel kā ja 25.02. 

Zvār ta vas pa gasts 
Daina Kušķe 25.01. , Skaidrīte Ābelīte 05.02., 
Ligita Gulbe 11.02..

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

Viss pār iet – viss,
Bet ne zūd it ne kas.
Un la bi dar bi at mak sā jas vis i...

Rai nis.

Sa kām pal dies vis iem, ku ri Ad ven tes 
un Zie mas svēt ku lai ku Valsts so ci ālās 
ap rū pes cen tra «Vid ze me» fi  li āles 

«Val ka» klien tiem pa da rī ja gai šā ku, līk smā-
ku, «gar šī gā ku» un pār stei gu miem pil nu!

Pal dies SI A «Pe de lī te» – īpa ši Al bī nai Kār-
kli ņai, SI A «Vir ši», de ju gru pai «Ora va kes» 
un tā va dī tā jai Skaid rai Smel te rei, J.Cim zes 
Val kas bēr nu mū zi kas sko las audzēk ņiem un 
sko lo tā jai Ine sei Leč ma nei, Val kas vī ru vo kā-
la jam an sam blim un va dī tā jam Jā nim Lud-
ber gam, Tur nas tau tas na ma te āt ra ko lek tī-
vam un va dī tā jai Lī gai Kra mai, Jer cē nu mu-
zi kā la jam dze jas te āt rim, Val kas pa mat sko las 
sko lē niem un vi ņu ve cā kiem, kā arī sko lo tā-
jām Sin ti jai Pod nie cei un Inā rai Vī to lai un 
Val kas Sep tī tās die nas ad ven tis tu drau dzei.

VSAC «Vid ze me» fi  li āles «Val ka»
 90 klien tu vār dā – 

fi  li āles va dī tā ja Egi ta Ka čev ska

Iz gais mo tā pil sē tā 
dzī vo gai ši cil vē ki

Teksts un foto: Mā rī te Ma go ne, 
bied rī bas «Val kas Dā mu klubs» 
va dī tā ja

Skaistāko māju un balkonu rotātāji arī šogad apbalvoti 
ar pašvaldības pateicībām

Pē dē jos ga dus bied rī ba 
«Val kas dā mu klubs» 
sa dar bī bā ar fon du 

«Zie dot.lv» un no va da so ci ālo 
die nes tu ga da no ga lē gā dā pa-
tī ka mus brī žus dau dziem ie-
dzī vo tā jiem, dā vi not ap svei ku-
ma pa ci ņas. 

2014.ga da no ga lē Rī gā ti ka 
or ga ni zē ta spe ci āla ra di o ak ci-
ja «Dod pie ci», ku ras re zul tā tā 
ti ka sa vāk ti lī dzek ļi dā va nām 
pen si onā riem ar ze miem ie nā-
ku miem. 

Mū su no va dā iz snie dzām 
pār stei gu ma pa ci ņas 10 eiro 
vēr tī bā 91 pen si onā ram ve cu-
mā līdz 70 ga diem gan pil sē tā, 
gan pa gas tos. Pa ci ņas iz nē sā ja 

so ci ālie dar bi nie ki, bied rī bas 
pār stāv ji un AWARD Val kas 
no da ļas jaun ie ši. Prieks bi ja pa-
sniegt pa ci ņas, ku ras ar mī les-
tī bu sa ga ta vo ja SI A «Pa ri ni» 
vei kals «Garš vie lu pa sau le». 
Gan da rī jums bi ja re dzēt dā va-
nu sa ņē mē ju pār stei gu mu!

No vē lu vis iem la sī tā-
jiem, lai arī Jums ša jā ga dā 
bū tu šā di mir kļi! 

Teksts: Mā rī te Ma go ne, 
pro jek ta va dī tā ja 

Pēc svēt ku pār stei gums



Valkas novada afi šu stabs
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• 7.feb ru ārī no plkst. 11.00 lie la jā 
zā lē – sa rī ko ju mu de ju fes ti vāls 
«Zie meļ val sis 2015». Ie eja brī va.
• 7.feb ru ārī no plkst. 10.00 līdz 
17.00 ka fej nī cas tel pās (pag rab stā-
vā) – Pa ula Ke re sa starp tau tis kās 
sa cen sī bas ša hā (Val ka / Val ga).
• 8.feb ru ārī plkst. 15.00 lie la jā zā-
lē - 4. Starp tau tis kā kon kur sa jau-
n ajiem es trā des so lis tiem un de ju 
gru pām «Bordertown Be at» II I 
kār ta. Ie eja – 3 eiro.
• 14.feb ru ārī plkst. 17.00 lie la jā 
zā lē – Sil gas Tī ru mas un Pie rre 
Sol da no kon certs «Kon certs mī les-
tī bai» (Du eti un ār ijas). Ie eja – EUR 

Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

• 8.februārī plkst. 10.00 Lutursko-
lā Zvārtavas pagasta zolītes turnīra 
5.kārta.

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

• No 2. līdz 28.feb ru ārim – iz stā-
de «Gads aiz ga da ka ba tā»: ka ba-
tas ka len dā ru ko lek ci ja. 
• No 2. līdz 28.feb ru ārim – iz stā-
de «Vēs tu ris ko ro mā nu meis ta ram 
Jē ka bam Jan šev skim – 150». 
• No 16. līdz 28.feb ru ārim – iz-
stā de «Mā sas Lie tu va un Igau ni ja: 
Bal ti jas val stu ne at ka rī bas ceļš».

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

B ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

• No 2. līdz 13.feb ru ārim – iz stā-
de «Sve ces un sveč tu ri».
• No 9. līdz 16.feb ru ārim – iz stā-
de «Va len tīn die na – ga da ro man-
tis kā kā un sir snī gā kā die na». 
• 21.feb ru ārī – pēc pus die na «Ma-
na dzim tā va lo da»: 21.feb ru āris – 
Starp tau tis kā dzim tās va lo das die-
na.

• 1.feb ru ārī  plkst. 9.00 tau tas na-
mā zo lī tes čem pio nāts.
• 7.feb ru ārī uz Cep ša eze ra Zem-
le dus sa cen sī bas «Ba dī gais Cep ša 
Ķī sis» (da tums var mai nī ties ne pie-
mē ro tu lai ka ap stāk ļu dēļ).
• 14.feb ru ārī plkst. 19.00 tau tas 
na mā paš dar bī bas ko lek tī vu kon-
certs «Mī lē sim abi, viss būs la bi»

plkst. 22.00 – Sir sniņ bal le, spē lē 
«Kau gu rie ši».

• 19.feb ru ārī bied rī bas «Uguns-
pu ķe» pa sā kums «Me tens ve da 
Pel nu die nu».
• 22.feb ru ārī plkst. 9.00 tau tas na-
mā zo lī tes čem pio nāts.
• 28.feb ru ārī spor ta na mā Ce ļo jo-
šā kau sa iz cī ņa tau tas bum bā sie-
vie tēm.

Kār ķu pa gas tā

• 27.feb ru ārī plkst. 9.30 kar ne-
vāls «No krā su kas tes iz kā pis» 
pirms sko las ve cu ma bēr niem.
• 28.feb ru ārī plkst. 22.00 kar ne-
vāls. Ie eja paš ga ta vo tās mas kās. 
Spē lēs gru pa «Blē ži».

Vijciema pa gas tā

Val kas ie dzī vo tā ji ak tī vi ap-
mek lē Bal vu un Gul be nes 
slim nī cu ap vie nī bas kon-

sul ta tī vo ka bi ne tu, pie dā vās arī kar di-
olo ga kon sul tā ci jas

SI A Bal vu un Gul be nes slim nī cu 
ap vie nī bas ap ko po tā in for mā ci ja lie ci-
na, ka pērn ga da no ga lē Val kas no va-
da ie dzī vo tā ji jau nat vēr ta jā kon sul ta-
tī va jā ka bi ne tā ak tī vi iz man to ju ši ie-
spē ju uz vie tas no va dā sa ņemt oto la-
rin go lo ga kon sul tā ci jas. Jau tu vā ka jā 
lai kā SI A Bal vu un Gul be nes slim nī cu 
ap vie nī ba plā no pa pla ši nāt pie dā vā to 
kon sul ta tī vo pa kal po ju mu klās tu un 
pie dā vāt arī kar di olo ga kon sul tā ci jas.

Jau in for mēts, ka pērn de cem brī 
SI A Bal vu un Gul be nes slim nī cu ap-
vie nī ba at vē ra kon sul ta tī vo ka bi ne tu 
Val kā, ku rā pie au gu ša jiem un bēr-
niem ir ie spē ja sa ņemt gan valsts ap-
mak sā tus, gan mak sas oto la rin go lo ga 
pa kal po ju mus. 

Arī turp māk di vas rei zes mē ne sī 
Val kas no va da ie dzī vo tā jiem būs ie-
spē ja pie rak stī ties pie LOR spe ci ālis ta 
uz pie ņem ša nu Val kā, Tā la vas ie lā 7 – 

30.jan vā rī Dr.An dris Tju nī tis pie ņems 
24. un 31.jan vā rī. Par ie priek šē ju pie-
rak stu feb ru āra un mar ta mē ne sī ie-
dzī vo tā ji aici nā ti sav lai cī gi zva nīt pa 
tāl ru ni 64507001. 

Tu vā ka jā lai kā SI A Bal vu un Gul-
be nes slim nī cu ap vie nī bas iz vei do ta jā 
fi  li ālē Val kā, plā nots pie dā vāt arī kar-
di olo ga kon sul tā ci jas valsts ap mak sā-
to ve se lī bas pa kal po ju mu prog ram-
mas ie tva ros, kā arī, ie spē jams, būs 
pie ejams arī mak sas kon sul tā ci jas.

SI A Bal vu un Gul be nes slim nī cu 
ap vie nī bas kon sul ta tī vais ka bi nets at-
ro das Tā la vas ie lā 7 – 30, Val kā, Val kas 
no va dā.

Pie teik ties uz oto la rin go lo ga kon-
sul tā ci ju un uz zi nāt vai rāk par plā no-
ta jām kar di olo ga kon sul tā ci jām var 
zva not uz SI A Bal vu un Gul be nes 
slim nī cu ap vie nī bas po li klī ni ku Bal-
vos pa tāl ru ni 64507001. Pie sa ko ties 
uz kon sul tā ci ju, lū dzam no rā dīt, ka 
vē la ties pie teik ties pie dr.Tju nī ša uz 
pie ņem ša nu Val kā. 

Vai rāk in for mā ci jas: 
www.slim ni cu ap vie ni ba.lv 

Valkas iedzīvotājiem piedāvās 
arī kardiologa konsultācijas

4, 5, 6, 7, sko lē niem un pen si onā-
riem – 3 eiro. Bi ļe šu ie priek špār do-
ša na. 
• 17. feb ru ārī no plkst. 10.00 līdz 
13.00 lie la jā zā lē – do no ru die na.
• 20.feb ru ārī plkst. 18.00 lie la jā 
zā lē – Val kas ģim nā zi jas Že to nu 
va kars.
• 26.feb ru ārī plkst. 18.00 ma za jā 
zā lē – li te rā rā ka fej nī ca «Pa va sa ri 
gai dot». Ie eja – brī va.
• 27.feb ru ārī plkst. 19.00 lie la jā 
zā lē – 2014.ga da spē lē tā kā iz rā de 
Lat vi jā, ko mē di ja «Pa do mi pre cē-
tiem pār iem». Bi ļe tes – 5, 6 un 7 
eiro. Bi ļe šu ie priek špār do ša na.

308.kabinets

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

• 1.feb ru ārī plkst. 9.00 zo lī tes 
čem pio nāts Kār ķu tau tas na mā.
• 6.feb ru ārī plkst. 20.00 Val kas 
ģim nā zi jas spor ta hal lē Lat vi jas 
22.čem pio nāts fl or bo lā vī rie šiem 
2.lī ga - FK Val ka - Im par Lim ba ži /
Lie pu pe.
• 7.feb ru ārī plkst. 10.00 Val kas pil -
sē tas kul tū ras na mā P.Ke re sa at ce-
res tur nīrs ša hā.
• 7.feb ru ārī Cep ša eze rā Kār ķu 
pa gas tā Zem le dus mak šķe rē ša nas 
sa cen sī bas «Ba dī gais Cep ša Ķī sis».
• 7.feb ru ārī plkst. 18.00 Tur nas 
tau tas na mā gal da spē ļu čem pio-
nā ta 5.kār ta.
8.feb ru ārī plkst. 10.00 Zvār ta vas 
tau tas na mā zo lī tes tur nī ra 5.kār-
ta.
• No 14. feb ru āra līdz 15.feb ru-
ārim Val kas - Val gas in di vi du ālais 

čem pio nāts ša hā.
• 20.feb ru ārī plkst. 20.00 Val kas 
ģim nā zi jas spor ta hal lē Lat vi jas 
22.čem pio nāts fl or bo lā vī rie šiem 
2.lī ga - FK Val ka - FANS TE AM / 
Aiz krauk le.
• 21.feb ru ārī Val kas četr cī ņa 2015 
- dis tan ču slē po ša na.
• 22.feb ru ārī plkst. 9.00 Kār ķu 
tau tas na mā zo lī tes čem pio nāts.
• 27.feb ru ārī Val gas spor ta hal lē 
Viegl at lē ti kas div cī ņa sko lē niem 
A, B, C, D gru pās.
• 28.feb ru ārī Kār ķu spor ta na mā 
Ce ļo jo šā kau sa iz cī ņa tau tas bum-
bā sie vie tēm.
• 28.feb ru ārī Val kas no va da BJSS 
Lāč plē ša šahs 2.kār ta.
• 28.feb ru ārī plkst. 18.00 Tur nas 
tau tas na mā gal da spē ļu čem pio-
nā ta 6.kār ta. 

Sporta pasākumi

Pal dies vis iem, ku ri pa-
lī dzē ja J.Cim zes ju bi-
le jas ga da no ri šu īs te-

no ša nā!
Jā ņa Cim zes 200.ju bi le jas gads 

ir aiz va dīts, rī ko jot pa sā ku mus un 
at stā jot pa lie ko šas vēr tī bas vis a 
2014.ga da ga ru mā.

Pal dies vis iem sa dar bī bas par-
tne riem, at bal stī tā jiem, ko lē ģiem 
un drau giem, ku ri ar sa vām in di vi-
du ālām un ko lek tī vām ini ci atī vām 
J.Cim zes at stā to man to ju mu sa-
bied rī bai pa rā dī ja no da žā dām vēr-
tī bu škaut nēm.

Pal dies gud ra jiem ļau dīm Rī gā 

par kon sul tā ci jām, in for mā ci jas 
snieg ša nu un pa lī dzī bu.

Pal dies par in for ma tī vo un fi -
nan si ālo at bal stu.

Par to, ka J.Cim zes vei kums ir 
vēr tī ba, es mu pār lie ci nā ta. Mēs va-
ram būt lep ni, ka arī pā rē jā pa sau le 
mū su kul tū ras diž ga ru ir at zi nu si 
par ie vē ro ja mu, ie kļau jot vi ņa apa-
ļo ju bi le ju 2014.ga da UNES CO svi-
na mo die nu ka len dā rā.

Ir la bi pa da rī ta ko pī ga dar ba sa-
jū ta un  prieks, ka la bas ie strā des 
tur pi nā sies.

Pal dies vis iem!
Lī ga Lā ne

Pēdējā brīdī

Tu rē sim īk šķi un bal so sim  par mū su no vad nie cēm – Ane ti Ir kli un Sa bī ni Me-
tus, ku ras LTV 1.ka nā lā 8. feb ru ārī  kon kur sā «Super no va 2015»  uz stā sies 

ar ska tu ves vār du Euphony un iz pil dīs dzies mu An dra Ki vi ča dzies mu «Ho me»!
Foto: Aldis Vite


