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 Kā ierasts, gada sākumā 
atskatāmies uz pērn paveikto. 

Aizvadītais gads bijis ražīgs visās 
jomās. Par pagājušo gadu pašvaldībā 
un par nākotnes iecerēm lasiet nu-
mura intervijā ar Valkas novada 
domes priekšsēdētāju V.A.Kraukli. 
Šajā numurā arī plašs Attīstības un 
plānošanas nodaļas darbības 
pārskats, kurā ne tikai atskats uz 
padarīto, bet arī izsmeļoša infor-
mācija par tām iecerēm, kuras paš-
valdība īstenos jau nākamajos gados.
Aktīva dzīve aizvadītajā gadā noritē-
jusi arī pagastos – šajā numurā lasiet 
Ērģemes, Kārķu un Zvārtavas pa-
gastu pārskatus. Valkas un Vijciema 
pagasta pārskatus publicēsim no-
vada vēstu nākamajā numurā.
Februārī novadā vairāki īpaši kul-
tūras pasākumi ziemas vakaru īsinā-
šanai. Pirmo reizi Valkas pilsētas 
kultūras namā 14.februārī plkst. 17.00 
būs Latvijas Nacionālās operas un 
baleta Pētera Čaikovska balets «Gul-
bju ezers». 26.februārī, plkst. 19.00 
kultūras namā ar unikālu koncer-
tprogrammu «No četriem novadiem 
austs» viesosies mākslinieki Igo, Sa-
manta Tīna, Ginta Krievkalna un 
Atis Auzāns.
Savukārt 27. un 28.februārī dvīņu 
pilsētās Valkā un Valgā norisināsies 
jau 5.Starptautiskais konkurss jau-
najiem estrādes solistiem un deju 
grupām «Bordertown Beat» jeb 
«Robežpilsētas ritmi». 
Sekojiet līdz jaunākajai informācijai 
novadā gan Valkas mājaslapā 
www.valka.lv, gan sociālajos tīklos 
– draugiem.lv, facebook.com un
twitter!

Za ne Brū ve re

Kāds bijis aizvadītais 
gads? Kurus no pada-

rītajiem darbiem gribētos 
vairāk izcelt pārējo vidū?

– Kopumā ņemot, gads 
bijis ļoti piepildīts ar ak-
tivitātēm visās jomās, un 
patīkamākais, ka katrā no 
tām ir lielāks vai mazāks 
progress. Pārliecinājāmies, 
ka mūsu stratēģija ir pa-
reiza, un tā nes pozitīvus 
rezultātus.

2015.gadā, protams, bija 
vairāki lieli kultūras un 
sporta pasākumi, kas dau-
dziem paliks atmiņā. Ļoti 
daudz darījām izglītības 
materiālās bāzes uzlabo-
šanā, arī pilsēta, pagasti 
kļuva sakoptāki un skais-
tāki. Uzlabojumus redzam 
arī sociālajā jomā. Ekono-
mikas sfērā redzam pozitīvu 
tendenci, ka strādājošo 
skaits novadā pērn kaut 
nedaudz, bet atkal palie-
linājās.  

Aizvadītajā gadā ielikām 
būtiskus pamatus funda-
mentālai attīstībai nāka-
majos gados. Tas prasīja ļoti 
daudz laika un neatlaidības. 

Pirmkārt, jau gada sākumā, sa-
darbībā ar Valgas pilsētas valdi, rī-
kosim konkursu par labāko un pie-
mērotāko risinājumu Valkas – Val-
gas dvīņu pilsētas centra attīstības 
projektam. Tagad jau ir skaidrs, ka 
projektu īstenosim, jo Latvijas – Igau-
nijas programmā nauda tam ir 
rezervēta. Iedzīvotāji tā rezultātu 
redzēs jau 17.gadā. Tas noteikti iedos 
jaunu, nopietnu virzību pilsētas cen-
tra attīstībai ekonomiskā ziņā un, 
protams, arī vizuāli tas kļūs daudz 
pievilcīgāks. Kopīgs pilsētu centrs ar 
tirgus laukumu, paviljonu un gājēju 
ielu arī tūristiem dos vairāk iespēju 
pie mums pilnvērtīgi atpūsties.

Otrkārt, pagājušais gads bijis sek-
mīgs pārrunās ar dažādiem uz-
ņēmējiem. Šogad mēs gatavosim teh-
niskos projektus, jo ceram nākamajā 
gadā realizēt divu jaunu ražošanas 
korpusu būvniecību Lauktehnikas 
rajonā. Plānojam nojaukt divas vecās 
dzīvojamās ēkas, tā apvidu padarot 
vizuāli pilnīgi savādāku. Esmu pār-
liecināts, ka ar laiku šis rajons kļūs 
ļoti iecienīts un prestižs. Taču, vis-
svarīgākais, protams, ir tas, ka no-
vadā būs jaunas darba vietas. 

Piesaistot ES fi nansējumu, plā-
nojam arī pārbūvēt Meža ielu un at-
jaunot ielu segumu Parka ielā, kā arī 
būvēt vēl vienu jaunu ražotni bijušajā 
ķieģeļu ceha teritorijā. Arī šeit sa-
gaidām vairākus desmitus jaunu 
darba vietu nozarē, kas līdz šim 
Valkā nav pārstāvēta. Ar pašvaldības 
plānotajām aktivitātēm projektu 
jomā nākamajā plānošanas periodā 
var iepazīties šī avīzes numura At-
tīstības un plānošanas nodaļas dar-
bības pārskatā.

Jāpiemin, ka ļoti ilgu, rūpīgu un 
sarežģītu darbu prasīja tas, lai valsts 
piešķirtu līdzekļus Rīgas ielas sa-
kārtošanai un rekonstrukcijai no pil-
sētas robežas līdz Zemgales ielai.

Valsts ir paredzējusi budžeta lī-
dzekļus trīs gadu periodā, un paš-
valdība pašreiz aktualizē tehnisko 
projektu. Pārbūves darbi sāksies jau 
šogad. Līdz ar to iebraukšana Valkā 
būs ne tikai ērtāka, bet arī drošāka, 
jo tajā posmā nav ietves.

Neapšaubāmi, tas arī pilsētas tē-
lam nāks par labu, jo iebraukšana 
pilsētā vairs nebūs pa grumbuļainu 
ceļu. Projekts ir ļoti dārgs, un tādu 
mēs paši nekad nebūtu varējuši 
realizēt. Šis ir tas retais gadījums, 

kad fi nansējums ir no valsts in-
vestīciju, nevis Eiropas fondu lī-
dzekļiem.

Viens no pagājušā gada veiksmes 
stāstiem ir bijušā robežkontroles 
punkta attīstība Rūjienas ielā, kas 
nākotnē dos pozitīvu impulsu gan 
ekonomikas, gan tūrisma attīstībā. 
Pašvaldība atrada investorus, kas šo 
teritoriju attīsta un jau tagad redzam, 
ka pašvaldības plāns un noteikumi 
par viesnīcas un kemperu zonas iz-
veidi tiks realizēti. Vēl vairāk – šajās 
dienās esmu saņēmis arī investoru 
nākotnes vīziju par darbības pa-
plašināšanu, kas varētu vēl papildus 
nest 40 – 45 jaunas darba vietas. Tā-
dējādi varēsim jau sākt ievākt pir-
mos darba augļus pagājušajā un aiz-
pagājušajā gadā ieguldītajam liela-
jam darbam.

Protams, pērn uzsāktas daudzas 
iestrādes, par kurām skaļi vēl runāt 
nav pamata, bet kurām vajadzētu 
nest augļus 18. un 19.gadā. Jāņem 
vērā, ka pašvaldības dzīves cikls nav 
tik ātrs kā nelielai privātai kom-
pānijai, kur tu uzreiz redzi rezultātu, 
darbs dod rezultātu tikai pēc zināma 
perioda.

Nedrīkstam mest 
plinti krūmos!

Par aizvadīto gadu Valkas novadā – domes 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis

Turpinājums 3.lpp.

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas 
no va da do mes sa bied ris ko 
at tie cī bu spe ci ālis te

Valkas novada domes priekšsēdētājs Baltā galdauta forumā stāsta par Latvijas simtgades 
pasākumiem Valkas novadā. Foto no personīgā arhīva.
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Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstī-
bu Valkas novadā, Valkas novada 

dome 2016.gadā uzsāk atbalstīt ar līdz-
fi nansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo 
un vidējo uzņēmumu projektus uzņē-
mējdarbības attīstībai un fi zisko personu 
projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Grantu programmas «Attīsti uzņēmēj-
darbību Valkas novadā!» ietvaros.

Kopējais pašvaldības piešķirtais fi nan-
sējums 2016.gadā plānots EUR 10 000. Mak-
simālā pašvaldības līdzfi nansējuma summa 
projektam ir EUR 1500.

Pašvaldība līdzfi nansējumu piešķirs uzņē-
mumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 
Individuālais komersants, Zemnieku saim-
niecība) un fi ziskām personām (kuras ir gata-
vas uzsākt komercdarbību, reģistrējot uz-
ņēmumu), ja biznesa idejas pieteikuma iz-
vērtēšanas rezultātā biznesa ideja tiks atzīta 
par konkurētspējīgu.

Konkursa pieteikumus var iesniegt no iz-
sludināšanas brīža līdz 2016.gada 15.feb-
ruārim, 15.aprīlim, 15.jūnijam, 15.augustam 
un 14.oktobrim. Pieteikumu iesniegšana tiek 
pārtraukta, ja tiek izlietots viss viena gada 
ietvaros piešķirtais fi nansējums.

Konkursa nolikums ir publicēts Valkas no-
vada mājaslapā www.valka.lv sadaļā «Uzņē-
mējiem». Mājaslapā atradīsiet projektu pietei-
kuma veidlapu, kā arī citus projekta pieliku-
mus.

Kontaktpersona jautājumos par Grantu 
programmu «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas 
novadā!» Gunta Smane, e-pasts gunta.
smane@valka.lv, tālr. 26463408, tālr. 
64707478.

Informācija par Grantu programmu «Attīsti 
uzņēmējdarbību Valkas novadā!» tiks sniegta 
2016.gada 5.februārī plkst. 11.00 Valkā, Be-
verīnas ielā 3, 2.stāva zālē. Aicināti visi inte-
resenti! z

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja

Swedbank Valkā atklāj šogad pirmo fi liāli 
Latvijas reģionu programmas ietvaros

18.janvārī Valkā, tirdzniecības centra 
«Walk» telpās (Ausekļa ielā 54) atklāta 

Swedbank fi liāle, kurā pakalpojumi būs pieejami 
gan pašapkalpošanās zonā, gan pie klientu kon-
sultanta, noteiktos darba laikos. Šī ir pirmā fi liāle, 
kas tiek atklāta pērn Swedbank izstrādātās Latvi-
jas reģionu attīstības programmas ietvaros, kuras 
mērķis ir nodrošināt banku pakalpojumu pieeja-
mību visā Latvijā. Plānots, ka šogad tiks atvērtas 
vēl četras jaunas Swedbank fi liāles tādās reģio-
nālās nozīmes pilsētās kā Līvāni, Ludza, Krāslava 
un Balvi. 

Swedbank fi liāle Valkā strādās katru dienu no 
plkst. 8.00 līdz 22.00, kad iedzīvotājiem būs ie-
spējama veikt darījumus internetbankā, tostarp 
slēgt dažādus līgumus, iemaksāt skaidru naudu, 
apskatīt konta atlikumu, kā arī veikt citus darījumus 
bankomātā. Savukārt katru pirmdienu no plkst. 
10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 16.00 iedzīvotājiem 
būs iespēja saņemt fi nanšu konsultācijas un dažādus 
pakalpojumus pie Swedbank konsultanta, kurš arī 
palīdzēs apgūt internetbankas un bankas automātu 
lietošanu.

2015.gada sākumā Swedbank publiskoja Latvijas 
reģionu attīstības programmu, noslēdzot sadarbī-
bas memorandu ar Latvijas Pašvaldību savienību 
par fi nanšu pakalpojumu pieejamības paplašināša-
nu Latvijas reģionos. Saskaņā ar parakstīto memo-
randu, papildus bankas fi ziskās pieejamības pa-
plašināšanai, Swedbank atbalsta ekonomiskās ak-
tivitātes atjaunošanos Latvijas novados, piedāvājot 

kreditēšanas pakalpojumus, kas īpaši pielāgoti no-
vadu uzņēmēju un iedzīvotāju prasībām. Tie sevī 
ietver gan mikrokredītus nelielu pamatlīdzekļu ie-
gādei vai apgrozāmo līdzekļu papildināšanai uz-
ņēmumiem, gan hipotekāros kredītus ar atviegloti-
em nosacījumiem mājokļa iegādei ģimenēm ar bēr-
niem, gan arī ēku energoefektivitātes fi nansēšanu. 
Pērn Latvijas novados uzstādīti kopumā 16 ban-
komāti, tādējādi nodrošinot skaidras naudas pie-
ejamību teju 400 Swedbank bankomātos visā 
Latvijā. Šogad Swedbank mērķis ir nodrošināt klāt-
esamību visās Latvijas attīstības plānā defi nētajās 
reģionālās nozīmes pilsētās.

Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes 
priekšsēdētājs: «Swedbank struktūrvienības atklā-
šana neapšaubāmi uzlabos servisa līmeni gan ie-
dzīvotājiem, gan mazajiem uzņēmējiem, kā arī 
nodrošinās lielāku izvēles iespēju, jo, līdz ar struk-
tūrvienības atklāšanu Swedbank pakalpojumu 
piedāvājums būs tādā pašā līmenī kā SEB bankai. 
Tas neapšaubāmi ir vērtējams pozitīvi. Es tomēr 
ceru, ka tas ir plats solis tajā virzienā, lai ar laiku 
Valkā varētu sākt strādāt pilnvērtīga bankas fi liāle, 
jo neapšaubāmi Valkas ekonomiskā situācija ir tāda, 
ka šādas fi liāles pastāvēšana ir gan loģiska,  gan ļoti 
nozīmīga iedzīvotājiem un uzņēmējiem.»

Valkas novadā šobrīd reģistrēti 9534 iedzīvotāji, 
no kuriem 680 strādā novada uzņēmumos un ie-
stādēs. Šobrīd novadā strādā 104 uzņēmumi un 
iestādes, no kuriem kā lielākie darba devēji minami 
– Valkas novada dome, SIA «Pepi RER», SIA «Val-
kas meliorācija» un SIA «Vārpas 1». z

Aicina iesniegt projektu 
pieteikumus Grantu 
programmai «Attīsti 

uzņēmējdarbību 
Valkas novadā»

9.janvārī Valkas kultūras namā 
notika Ziemassvētku gaismu 

veidotāju sumināšana. Bija patiess 
prieks decembrī vērot, kā pamazām 
māju logos, balkonos, lodžijās, pri-
vātmāju jumtu korēs, krūmos, kokos 
iedegās krāsainas gaismiņas. Mēs 
jau iepriekšējos gadus aicinājām ie-
dzīvotājus ieteikt izgaismotos objek-
tus. Atsaucība bija minimāla. Šogad 
izveidojām e-pastu, ieteikumu žur-
nālu novietojām ļoti redzamā vietā 
kultūras namā pie dežuranta. Pal-
dies visiem, kas ierakstīja savas at-
sauksmes. Īpaši tika cildināts Valkas 
kultūras nams, kas saņēma skatītāju 
simpātiju balvu. Daudz komplimen-
tu saņēmām par Zalužinsku ģimeņu 
izgaismotajām mājām. Divi ieteicēji 
– Sarmīte Reke un Kārlis Bērziņš sa-
ņēma īpašu balvu, jo viņu ieteiktie 
objekti šogad tika nominēti.

Šogad triumfēja un mirdzēja mik-
rorajona daudzdzīvokļu mājas. Cent-
rā priecēja Raiņa ielā 5 Kušķu un 
Dmitrijevu izgaismotās lodžijas. Arī 
Raiņa ielas 14 iedzīvotāji bija izro-
tājuši savus logus un balkonus. Rīgas 
ielā uzmanību pievērsa 38, 50, 52, 59 

nami. Koši izgaismota kā vienmēr 
bija nelielā Ceriņu iela, Cimzes 29, 
Muzeja iela 3, Zemgales 7 un 62 
mājas. 

Interesanti, ka kaimiņi pielāgojās 
jau esošajām gaismām. Likās kā Val-
kas pamatskola un Visocku ģimene 
kā sarunājuši izveidoja jaukās zilās 
gaismas, kas tumsā radīja roman-
tisku gaisotni. Centrā arī daži veika-
li centās izveidot kādus gaismas ro-
tājumus. Paldies, aptiekas kolektīvam 
par bagātajiem skatlogiem.

Vērotājām nebija viegli izveidot 
nominējamo sarakstu, jo parasti pār-
skatām arī iepriekšējo gadu saraks-
tus, vienmēr cenšamies atbalstīt un 
ieraudzīt vērā ņemamos jaunos ob-
jektus. Cenšamies saskatīt ar vien-
kāršībā skaistumu, jo ne vienmēr 
pārbagāti saliktas un strauji skrejošas 
gaismas tā uzrunā, kā gaumīgi un 
atbilstoši videi salikti rotājumi. Vē-
lamies ieteikt šādus konkursus or-
ganizēt arī novada pagastos, jo elek-
troniskajā pastā saņēmām ieteikumu 
par Kārķu pagasta «Kalnjāngložus» 
kā brīnišķīgi izgaismotu māju, kura 
varētu pretendēt uz apbalvojumu. 

Paldies visiem!
Valkas novada domes pateicības 

un dāsnas fonda Ziedot balvas sa-
ņēma:
• Vdovinu ģimene – Ausekļa 48;
• Barinovu ģimene – Ausekļa 46;
• Sulaiņu ģimene – Ausekļa 26;
• Krūmiņu ģimene – Ausekļa 46;
• Elziņu ģimene – Ausekļa 26;
• Ozolu ģimene – Līvu iela 6;

• Ozoliņu ģimene – Ceriņu 11;
• Lazdiņu ģimene –Merķeļa 17;
• Oftalmoloģijas sabiedrība «Grund-
Opt», SIA, optikas veikals;
• Valkas pamatskola;
• Veikals «Arka»;
• Valkas kultūras nams.

Vērtētāju grupas vārdā – 
Mārīte Magone

Ziemassvētku gaismas mums rada īsto noskaņu un prieku

Šogad speciālas balvas saņēma arī tie, kuri ieteica krāšņāko gaismu veidotājus
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Šobrīd redzam, ka, neskatoties uz statisti-
ku, dzīvokļi piepildās, pilsētā ir vairāk cilvē-
ku, un tas, protams, ir arī mūsu aktivitāšu 
rezultāts. Ļoti daudz esam darījuši, lai uz-
ņēmējdarbība aktīvāk ritētu arī pagastos. 
Pagaidām gan tikai Turnā ir atvērta kok-
materiālu ražotne, kurai ir skaidra attīstības 
perspektīva. Ir pamatotas cerības, ka nākotnē 
ražošana vēl paplašināsies. Pagaidām citu 
veiksmes stāstu nav tik daudz, bet mēs arī 
nedrīkstam mest plinti krūmos. Visu pagastu 
infrastruktūrā ir ieguldīti lieli līdzekļi, kas 
pro-porcionāli ir krietni lielāki tam iedzīvotāju 
skaitam, kāds ir pilsētā. 

Tāpēc varam teikt, ka mums rūp dzīve pa-
gastos un to attīstība ir viena no mūsu gal-
venajām prioritātēm.

Iepriekšējā gadā uzsākām darbu pie lauku 
ceļu attīstības programmas, lai katrā pagastā 
uzlabotu ceļu infrastruktūru. Galvenais uzde-
vums – palīdzēt uzņēmējiem, lai teritorijās, 
kur notiek uzņēmējdarbība, ceļi būtu labākā 
stāvoklī.

Vairāki lieli izaicinājumi mūs sagaida Iz-
glītības jomā. Jau pagājušajā gadā ielikām pa-
matus, lai nākamajos gados varētu ieguldīt 
vairāk nekā miljonu eiro tieši izglītības kva-
litātes uzlabošanā. Tās, protams, būs lielas 
pārmaiņas, kas pirmajā brīdī ne katram lik-
sies patīkamas. Taču mūsu pārliecība ir tā, ka 
beigās ieguvēji būs gan bērni, gan skolotāji. 
Protams, būs jāpierod, un pārejas brīdis nebūs 
viegls, un tas prasīs daudz enerģijas, pūliņus un 
izskaidrošanas... Bet esmu pārliecināts, ka re-
zultāts būs tā vērts. 

Ļoti daudz valstiskā līmenī esam darījuši, lai 
17. un 18.gadā plaši atzīmētu Latvijas simtgadi, 
Latviešu Pagaidu nacionālās padomes izveidi 
Valkā un pilsētas lomu Latvijas neatkarības di-
bināšanā. Varam pamatoti lepoties, ka dzīvojam 
vietā, kur faktiski tika likti pamati Latvijas vals-
tij. Un ne tikai lepoties, mūsu pienākums ir Latvi-
jai un pasaulei izstāstīt, ka Valka ir vieta, kur dzi-
ma Latvijas valsts.

Varbūt kaut ko ir gribējies izdarīt, bet 
nav sanācis – kas ir lielākie šķēršļi?

– Nav izdevies atrisināt Valkas un Valgas 
problēmjautājumus, kas skar nodokļus, medicīnu 
un daļēji arī izglītību. Nesakārtotās attiecības jū-
tami samazina mūsu budžetu, jo viss ir kopā ļoti 
saistīts.

Te galvenā problēma ir tā, ka Latvijas valdības 
ir tik nestabilas un tik bieži mainās, ka, tiklīdz kā 
izdodas ministrus pārliecināt, ka vajadzētu īpašu 
risinājumu Valkas un Valgas situācijai, tā atkal 
valdība ir kritusi, un viss jāsāk no sākuma. Taču 
esam neatlaidīgi, un domei ir arī ļoti labs kon-
takts ar igauņu kolēģiem. Darbu turpināsim, un 
es tomēr ceru, ka pakāpeniski mums izdosies arī 
šīs te lietas atrisināt.

Protams, dažreiz ir tāda rūgtuma sajūta, ka 
dari un dari, cerēdams, ka tūlīt jau būs risinājums, 
bet pēc tam atkal viss jāsāk no sākuma. Atse-
višķiem jautājumiem valsts nav atradusi risi-
nājumu vēl no tā laika, kad mani kā domes 
priekšsēdētāju ievēlēja pirmo reizi. Tā nav nor-
māla valsts attieksme, bet nav jau cita ceļa – mums 
jābūt neatlaidīgiem un tādi mēs būsim. 

Protams, katrā nozarē redzam lietas, kas būtu 
vēl jādara. Arī šogad diemžēl neredzam veidu, kā 
sakārtot centra parku, jo, skatot šā gada budžetu, 
redzam, ka līdzekļi jāiegulda attīstībā un tehnis-
ko projektu sagatavošanā, jo aizņemšanās iespē-
jas ir ierobežotas. Man pašam ļoti nepatīk, ka tas 
jāatliek uz vēlāku laiku, bet ja jāizvēlas – ieguldīt 
parkā, vai tehniskos projektos, kas pēc tam nesīs 
darba vietas, ir skaidrs, ka loģiska izvēle ir teh-
nisko projektu izstrāde.

Taču mēdz teikt, ka mazs cinītis gāž lie-
lu vezumu. Par spīti mazajam budžetam, 
ir daudz lietu, ar ko varam lepoties.

– Personīgs gandarījums man ir par unikālā 
basketbola kluba «Valka/Valga» izveidi. Ja sā-
kumā Latvijas basketbola savienība skatījās uz 
klubu ar zināmu smaidiņu – tagad redzam, ka 
basketbola klubs spēlē Latvijas Basketbola līgā un 
tā vārds izskan visā Latvijā. Esam priekšā klu-
biem ar trīs, četras un piecas reizes lielākiem 
budžetiem. Tas atkal pierāda to, ka kopā ar 
igauņiem varam izdarīt patiesi unikālas lietas, jo 
nekur pasaulē šādu klubu, kuri spēlētu abās 
nacionālajās līgās un kur puse spēlētāju ir no vie-
nas valsts un otra puse spēlētāju no otras valsts, 
nav. Un tā ir viena no lietām, kas veido mūsu 
pilsētu tēlu.

Pamazām mums daļēji ir izdevies mainīt at-
tieksmi par mūsu novadu kā bezperspektīvu, un 
uz mums skatās jau ar zināmu cieņu – to redzam 
arī sarunās ar uzņēmējiem. Tāpēc ir svarīgi, lai 
mūsu vārds pozitīvi izskanētu televīzijā un citos 
medijos. Pozitīvs piemērs novada tēla veidošanā 
ir arī pērn uzsāktais Valkas televīzijas studijas 
projekts. Valkas studijā filmētos raidījumus «Vil-
ciens Rīga – Valka» un «Melodiskais ceļojums» 
var redzēt visā Latvijā bezmaksas apraidē. Paš-
valdība par raidījumu filmēšanu no sava budžeta 
netērē ne centu, bet ētera laiks ir lieliska iespēja 
tālrādes skatītājus informēt par mūsu pasāku-
miem novadā. Tā ietaupām ievērojamu summu, 
ko vajadzētu tērēt reklāmai.

Ja sākotnēji nemaz nebija viegli mūziķus 
pierunāt atbraukt uz Valku filmēties, tad tagad 
itin populāri mūziķi paši piesakās, un mēs viņiem 
arī cenšamies parādīt Valku un Valgu no vis-
labākās puses.

Viņi ir patīkami pārsteigti par mūsu brīnišķīgo 
infrastruktūru, sakoptajiem Pedeles krastiem, ie-
spēju iepirkties vai baudīt vienas vai otras puses 
virtuvi un arī daudzos lielveikalus. Ja mēs 
dzīvošanu vienā pilsētā divās valstīs uztveram, 
kā pašu par sevi saprotamu, tiem, kas atbrauc, ir 
absolūts pārsteigums, ka salīdzinoši mazā te-
ritorijā, cilvēku dzīvei ir radīti tādi apstākļi, kādi 
nav pat lielākās pilsētās. Pozitīvi ir tas, ka katrs 

no šiem cilvēkiem pēc tam ir arī kā vēstnieks 
un par mūsu pilsētu stāsta citiem.

Esat arī Reģionālo attīstības centru 
apvienības (RACA) valdes priekšsē-
dētājs. Kā izdodas apvienot abus dar-
bus, kas, būtībā, ir pilnas slodzes darbi 
un prasa daudz enerģijas? 

– Te jāpiemin, ka par šo darbu man neviens 
nemaksā. Tas ir goda amats, kas, jāpiekrīt, 
prasa nopietnu darbu. Katrai sarunai ar valsts 
amatpersonām ir nopietni jāgatavojas, jāizlasa 
visi ES fondu nosacījumi, un tas ir ļoti liels 
darbs. Tagad arī RACA biedri ir sapratuši, ka 
apvienības darbs dod pozitīvu rezultātu un ir 
izdevies uz loģisko pusi izmainīt daudzus 
Ministra Kabineta noteikumus, kā arī iegūt 
lielākus līdzekļus, jo kopā esam lielāks spēks. 
Neapšaubāmi, no darba rezultātiem iegūst arī 
Valka. Ir skaidrs, ka or-ganizācija paliks vēl 
stiprāka.

Meklēsim līdzekļus, lai stiprinātu apvie-
nību, jo, protams, ka viena cilvēka spēkos nav 
rūpīgi izlasīt un pārzināt milzīgo dokumentu 
blāķi un saprast visas jomas. To var īsā ter-
miņā, bet ilgtermiņā tas nav iespējams. 

Lielākoties katra darba diena ir sarakstīta 
pa minūtēm, bieži darba stundas ir garas, arī 
brīvdienas aizņemtas ar darbiem, tāpēc lie-
lākais sapnis ir atelpa. No otras puses ir 
gandarījums, ka redzi – tavam darbam ir taus-
tāms rezultāts un tas dod labumu ļoti dau-
dziem cilvēkiem. Un tā ir šī darba gaišā puse, 

ka tu redzi šo rezultātu. Un jēgu savai darbībai. 
Un tas ir tas, kāpēc es šo darbu daru.

Vai bieži dzirdat paldies no iedzī-
votājiem, kolēģiem?

– Varu teikt, ka paldies vārdus pērn saņēmu no 
necerēti daudziem cilvēkiem gan no mūsu no-
vada, gan visas Latvijas, arī no ārzemēm. Tai 
skaitā arī sociālajos tīklos Draugiem un Facebook 
pat no nepazīstamiem ļaudīm. Gribu visiem pa-
teikt paldies. Es gan cenšos pats atbildēt pilnīgi 
visiem kaut vai dažus vārdus, bet ne vienmēr tas 
droši vien izdodas līdz galam, tā ka izmantošu 
iespēju un vēlreiz pateikšos visiem tiem cil-
vēkiem, kuri uzmundrina, jo tas dod papildus 
enerģiju un apziņu, ka paveiktais darbs cilvēkiem 
ir vajadzīgs.

Jauns gads, jauna valdība. Ko novēlētu 
jaunajai valdībai uzsākot darbu?

– Šīs valdības veidošanas process kārtējo reizi 
mums rāda, cik Latvijas politiskā vide ir ne-
veselīga, un par to ir skumji. Tiek pazaudēts gal-
venais, jo politikā jābūt tikai ar vienu mērķi – darīt 
visu, lai Latvijai un tās iedzīvotājiem būtu labāk.

Šis mērķis pazūd kašķos, interesēs un amatos. 
Es ļoti ceru, ka jaunā valdība vairāk sapratīs to, ka 
tieši reģionos ir Latvijas veiksmes vai neveiksmes 
pamats. Ja nebūs attīstīti reģioni un nebūs īpašas 
attieksmes pret reģioniem, tad Latvijas valsts kā 
tādas pastāvēšana būs ļoti problemātiska nākotnē. 
Ir vajadzīgi īpaši finanšu instrumenti un saprat-
ne, ka katram reģionam ir savas specifiskas 
problēmas un tās jārisina un ir jāieklausās reģionu 
cilvēkos.

Mums nav cita ceļa, kā strādāt ar tiem minis-
triem, kuri ir, un katrās attiecībās ir divas puses. 
Mans aicinājums ir saprast, ka politiskā virtuve 
nedrīkst kļūt svarīgāka par darāmajām lietām un 
to ir ārkārtīgi daudz. Ir daudzas lietas, kuras, lai 
cik pašvaldība pareizi un labi nerīkotos – ja nav 
attiecīgas likumdošanas, ja nav attiecīgā atbalsta 
valdības līmenī, dome viena nevar atrisināt. Tāpēc 
ļoti ceru, ka jaunā valdība būs vēl vairāk vērsta uz 
šo sadarbību. z

Nedrīkstam mest plinti krūmos!

Turpinājums no 1.lpp.

Par aizvadīto gadu Valkas novadā – 
domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis

Melodiskā mūzikas raidījuma «Vilciens Rīga - Valka» tapšanas 
sākumā – V.A.Krauklis ar režisoru Ditu Torsteri. 
Foto – Kaspars Ūdris.
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• Apstiprināt Valkas novada būv-
valdes maksas pakalpojumu cen-
rādi (pielikumā).
• Apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotāciju amatiermākslas ko-
lektīvu vadītāju amatu sarakstu 
vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām no 2016.gada 1.
janvāra līdz 2016.gada 31.decem-
brim 
• Apstiprināt Kārķu pagasta grei-
derēšanas, sniega šķūrēšanas, 
grāvju un ceļmalu pļaušanas 
maksas pakalpojumu cenrādi 
traktoram Belarus 820 (T884LH)
• Apstiprināt Valkas novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.21 
«Par ielu nosaukumu, ēku numu-
ra un telpu grupu numura zīmju, 
māju nosaukumu un objektu 
norāžu izvietošanu Valkas no-
vadā». Saistošos noteikumus Nr.21 
«Par ielu nosaukumu, ēku numu-
ra un telpu grupu numura zīmju, 
māju nosaukumu un objektu no-
rāžu izvietošanu Valkas novadā» 
triju darba dienu laikā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai.
• Atcelt maksu par tirdzniecības 
vietu un tirgus pakalpojumu iz-
mantošanu Valkas pilsētas tirgū 
2015.gada 31.decembrī.
• Apstiprināt pašvaldības īpa-
šumā esošās neapbūvētās 
zemes un degradētās teritorijas 
izmantošanas iespēju izvērtē-
jumu.
• Nodot publiskajai apsprieša-
nai un institūciju atzinumu sa-
ņemšanai Valkas novada teri-
torijas plānojuma 2016. – 2027.
gadam pirmo redakciju, Vides 
pārskata pirmo redakciju un 
Valkas novada teritorijas plā-
nojumu – Teritorijas izman-
tošana un apbūves noteikumi. 
Paziņojumu par publisko ap-
spriešanu ievietot Teritorijas 
attīstības plānošanas infor-
mācijas sistēmā, pašvaldības 
tīmekļa vietnē, publicē laikraks-
tos «Valkas Novada Vēstis» un 
«Ziemeļlatvija». Publiskās ap-
spriešanas termiņš ir četras ne-
dēļas un piecas darbadienas no 
paziņojuma par publisko ap-
spriešanu publicēšanas brīža 
Teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmā.
• Atbrīvot pēc pašas vēlēšanās 
no Valkas novada bāriņtiesas 
locekļa amata Intu Krušku ar 
2016.gada 3.janvāri. Ievēlēt Val-
kas novada bāriņtiesas locekļa 

amatā Aiju Oliņu. Ievēlēt Valkas 
novada bāriņtiesas locekļa amatā 
uz promesoša bāriņtiesas locekļa 
aizvietošanas laiku Lanu Paš-
kēvicu.
• Par Valkas pilsētas speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
«Pumpuriņš» vadītāju iecelt Intu 
Krušku. Uzdot Valkas novada 
domes izpilddirektoram slēgt 
darba līgumu ar Intu Krušku par 
pieņemšanu darbā par Valkas pil-
sētas speciālās pirmsskolas iz-
glītības iestādes «Pumpuriņš» 
vadītāju ar 2016.gada 4.janvāri.
• Par Ērģemes pagasta Turnas 
bibliotēkas vadītāju iecelt Viktori-
ju Skriabu.
• Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.22 «Grozījumi 2015.gada 
29.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 «Valkas novada pašvaldības 
2015.gada pamatbudžets»». 
• Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Ērģemes pagastā «Omuļu skola», 
kadastra numurs 9452 001 0094, 
izsoles rezultātus, nosakot par iz-
soles uzvarētāju – zemnieku saim-
niecību «Kurģi», reģistrācijas nu-
murs 54101013401, kas izsolē no-
solīja augstāko cenu: EUR 4587,00.
• Atzīt Valkas novada domes 
līdzdalību sabiedrībā ar ierobe-
žotu atbildību «Vidzemes slim-
nīca», reģ.Nr. 40003258333, par 

atbilstošu Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 4.panta nosa-
cījumiem. Noteikt, ka sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību «Vidzemes 
slimnīca» vispārējais stratēģiskais 
mērķis ir kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības un pilnvei-
des nodrošināšana, atbilstošas 
infrastruktūras attīstība, veselības 
veicināšana un slimību profi lakse, 
rehabilitācijas pakalpojumu pie-
ejamība un attīstība, nodrošinot 
daudzprofi lu neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības slimnīcas 
statusa saglabāšanu.
• Atbrīvot no Valkas pilsētas Kul-
tūras nama direktora amata Mā-
rīti Meļķi ar 2016.gada 29.janvāri 
saskaņā ar LR Darba likuma 114.
pantu (Darbinieka un darba de-
vēja vienošanās par darba tiesisko 
attiecību izbeigšanu).
• Atzīt Valkas novada domes 
līdzdalību SIA «Valkas Namsaim-
nieks» par atbilstošu Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrību pārvaldības likuma 4.
panta nosacījumiem. Noteikt, ka 
SIA«Valkas Namsaimnieks» vis-
pārējais stratēģiskais mērķis ir 
dzīvojamo māju apsaimniekošana 
un siltumapgādes nodrošināšana 
Valkas pilsētā. z

Val kas no va da do mē

Valkas novada domes sēdē 2015.gada 
30.decembrī pieņemtie lēmumi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
noteikumu Nr.628 «Noteikumi par 
pašvaldības teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentiem» 83.punktu un 
Ministru kabineta noteikumu Nr.157 
«Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums» 11.punktu, 
Valkas novada dome paziņo, ka 2015.
gada 30.decembrī Valkas novada dome 
pieņēma lēmumu par Valkas novada 
teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam 
pirmās redakcijas un Vides pārskata 
projekta nodošanu publiskajai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai 
(protokols Nr.18, 21.§). 

Valkas novada teritorijas plānojuma 
izstrādātājs ir Valkas novada dome 
(Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, 
LV-4701, tel. 64707490, www.valka.lv ).

Plānošanas dokuments attiecas uz 
Valkas novada teritorijas atļauto iz-
mantošanu, prasībām apbūvei, teritori-
jas izmantošanas veidiem.

Plānojuma izstrādes termiņš ir līdz 
2016.gada jūnijam.

Valkas novada teritorijas plānojuma 
īstenošana ietekmēs Valkas novada teri-
toriju.

Publiskās apspriešanas termiņš ir 
piecas darbadienas un četras nedēļas no 
šī paziņojuma publicēšanas dienas Teri-
torijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā.

Ar Valkas novada teritorijas plānojuma 
pirmo redakciju un Vides pārskata pro-
jektu var iepazīties Valkas novada domē, 
Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, ka-
tru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, 
izņemot piektdienās, kad var iepazīties 
līdz 16.00.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi no-
tiks sekojošās vietās un laikos:

• 2016.gada 8.februārī  plkst. 17.00 
Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, 
Valkas novadā;
• 2016.gada 9.februārī plkst. 10.00 
Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes 
pagastā, Valkas novadā; 
• 2016.gada 9.februārī plkst. 14.00 
Kārķu tautas namā, Kārķos, Kārķu 
pagastā, Valkas novadā;
• 2016.gada 10.februārī plkst. 10.00 
Zvārtavas pagasta pārvaldē, «Lutur-
skola», Zvārtavas pagasts, Valkas no-
vads;
• 2016.gada 10.februārī plkst. 14.00 Val-
kas pagasta pārvaldē, «Lugažu muiža», 
Valkas pagasts, Valkas novads;
• 2016.gada 11.februārī plkst. 10.00 Vij-
ciema pagasta pārvaldē, «Dālderi», Vij-
ciems, Vijciema pagasts, Valkas no-
vads.

Apmeklētājus pieņem un rakstveida 
priekšlikumi iesniedzami Valkas no-
vada domē, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, 
katru darba dienu no plkst. 8.00 – 17.00, 
piektdienās līdz plkst. 16.00, vai nosūtā-
mi pa pastu – Valkas novada dome, 
Beverīnas iela 3, Valkā, Valkas novads, 
LV-4701. Rakstiskus priekšlikumus un 
atsauksmes var iesniegt 40 dienu laikā 
no šī paziņojuma publicēšanas brīža. z

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka līdz šī gada 1.aprī-

lim Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lau-
ku bloku un ainavu elementu preci-
zēšanas pieprasījumus 2016.gada 
Platību maksājumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir jāveic, 
ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru 
lauksaimnieks apstrādā:
• nav uzrādīts lauku bloks;

• situācija LAD lauku bloku kartē un 
dabā atšķiras, piemēram, dabā ir iz-
rakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi 
un sakopta platība;
• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir 
labā lauksaimniecības un vides stā-
voklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD 
lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no vei-
diem, kā nodrošināt zaļināšanas pra-
sību izpildi. Ainavu elementu (dīķu 

un koku, krūmu grupas) precizēšanas 
pieprasījums jāiesniedz LAD, ja ka-
dastrā Lauku reģistra ģeogrāfi skajā 
informācijas sistēmā, kurā LAD ir iz-
veidojis ainavu elementu slāni ar ie-
kļautiem dīķiem un koku, krūmu gru-
pām:
• nav norādīts dabā esošs ainavu ele-
ments (dīķis vai koku, krūmu grupa);
• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai 
izvietojuma ainavu elements.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slā-

nī atbilst situācijai dabā un nav nepie-
ciešams veikt izmaiņas ainavu elemen-
tiem, tad lauku bloku precizēšanas pie-
prasījums nav jāiesniedz. Ar aktuālo 
LAD lauku bloku karšu slāni un šobrīd 
tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir 
iespējams iepazīties, izmantojot saiti – 
http://karte.lad.gov.lv/ 

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pas-
tu: eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālru-
ni 67027843 vai 27876161. z

Teksts: Simona Saule, sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

LAD aicina veikt Lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu

Nr.
p.k.

Pakalpojums veids Mēr-
vie-
nība

Cena 
(EUR)

bez 
PVN

1. Atzinuma, izziņas sagatavošana par būvobjekta atbilstību 
faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem

1.1. Ēkām ar apbūves laukumu līdz 400m2 gab. 7.11
1.2. Ēkām ar apbūves laukumu virs 400m2 gab. 14.23
1.3. Inženierbūvēm gab. 14.23
2. Atsevišķu kopiju sagatavošana no arhīvā reģistrētajām 

lietām
gab. 7.11

3. Būvprojektu kopiju izgatavošana
3.1. 1 sējums – no 1 līdz 50 lapām gab. 28.46
3.2. 1 sējums – no 51 līdz 150 lapām gab. 42.69

1 sējums – no 151 līdz 250 lapām gab. 56.91
4. Dokumentu kopēšana
4.1 Lapas izmērs A4 gab. 0.15
4.2 Lapas izmērs A3 gab. 0.30
5. Reklāmu, izkārtņu, dizaina elementu vai mazo 

arhitektūras formu izvietošanas saskaņošana
gab. 9.96

6. Arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar būvprojekta 
izmaiņām

gab. 7.11

7. Būvatļauju derīguma termiņa pagarināšana vai 
pārreģistrācija

7.1. Ģimenes dzīvojamām mājām un to palīgēkām gab. 7.11
7.2. Pārējām ēkām un inženierbūvēm gab. 21.34
Maksas pakalpojumu cenas norādītas bez PVN.

Pielikums
Valkas novada domes

2015.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 2.§) 

Valkas novada būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumi

Lauksaimniekiem
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Dzimtsarakstu nodaļas veikums 

Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas statistika Valkas 

novadā 2015. gadā
2015.gadā Valkas novada Dzimt-

sarakstu nodaļā sastādīti 258 civil-
stāvokļa aktu reģistri: 81 dzimšanas, 
43 laulības un 134 miršanas reģistri.

Veikti 19 papildinājumi un labo-
jumi reģistros, noformētas 4 vārda, 
uzvārda maiņas lietas. Sagatavotas 
un izsniegtas 309 stingrās uzskaites 
ģerboņapliecības un 181 izziņas un 
izraksti. 

Dzimšana
2015.gadā Valkas novada Dzimt-

sarakstu nodaļā sastādīts 81 dzim-
šanas reģistri (t.sk. diemžēl viens 
nedzīvi dzimis bērniņš), kas ir par 
13 vairāk nekā 2014.gadā. Piedzi-
mušas 36 meitenītes un 45 zēni. 35 
bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 
41 reģistrs (51%) sastādīts, pamato-
joties uz vecāku kopīgu iesniegumu 
par paternitātes atzīšanu, bet 5 dzim-
šanas reģistros ziņu par tēvu nav. 26 
ģimenes sagaidījušas savu pirm-
dzimto, 32 gadījumos bērns bija 
otrais savu vecāku ģimenē, 12 –  
trešie, 8 – ceturtie un trīs piektie! 39 
jaundzimušo pirmā deklarētā dzī-
vesvieta bija Valkas pilsētā, 12 – Val-
kas pagastā, 7 – Ērģemes pagastā, 4 
– Kārķu pagastā, 4 – Vijciema 
pagastā, 4 – Zvārtavas pagastā, 11 – 
citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzi-
mušo reģistrēts maijā, jūnijā, jūlijā 
un oktobrī, kad novadā piedzima 
tikai pa 4 bērniņiem, visvairāk - jan-
vārī un februārī – pa 10, bet īsti skais-
ta diena bija 4. augusts, kad Dzimt-
sarakstu nodaļā tika reģistrēti 3 
bērni!

Vispopulārākie vārdi bija Paula 
un Markuss – tos vecāki iedevuši 3 
meitenītēm un 4 zēniem. Pa 2 reizēm 
dzimšanas apliecībās ierakstīti vārdi 
Martins, Ņikita, Līga, Sofi ja un Enija, 
pārējie vārdi izvēlēti pa vienai rei-
zei.

Pieaudzis to bērnu skaits, kam ve-
cāki devuši divus vārdus – 2015.gadā 
2 vārdi doti 3 meitenēm un 7 zē-
niem.

Miršana
Priecē, ka 2015.gadā nav īpaši 

audzis reģistrēto mirušo skaits – 
reģistrētas 134 miršanas, kas ir tikai 
par 2 vairāk, kā 2014.gadā un par 26 
mazāk nekā 2013.gadā. Mirušas 73 
sievietes un 61 vīrietis. Miruši 83 
Valkas iedzīvotāji, 6 Ērģemes pa-
gastā, 6 Kārķu pagastā, 14 Valkas 

pagastā, 6 Vijciema pagastā un 2 
Zvārtavas pagastā dzīvojušie. Nav 
reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas 
gadījumi, samazinājies arī mirušo 
skaits «spēka gados», tādēļ pieaudzis 
mirušo vidējais vecums. Vecumā no 
0 līdz 40 gadiem miruši 4 cilvēki, ve-
cuma grupā no 41 – 50 gadiem – 5, 
vecuma grupā no 51 – 60 gadiem – 6, 
vecuma grupā no 61– 70 gadiem – 24, 
vecuma grupā no 71 – 80 gadiem – 
45, vecuma grupā no 81– 90 gadiem 
– 48, vecuma grupā virs 90 gadiem 
– 2 mirušie.  

Vismazākais mirušo cilvēku skaits 
ir bijis rudens mēnešos – augustā – 3, 
septembrī – 4 mirušie, vislielākais – 
janvārī – 16, martā – 17, decembrī – 
15, savukārt novadam «vismelnākās» 
dienas bija 27.maijs, 29.jūlijs un 9.ok-
tobris, kad katru dienu miruši 3 
cilvēki. 

Dabiskais pieaugums – 
joprojām ar mīnusa zīmi

Kaut arī mirušo skaits ir ma-
zinājies, demogrāfi skā situācija no-
vadā 2015.gadā diemžēl īpaši ne-
uzlabojās. Dabiskais pieaugums 
joprojām ir negatīvs – mirstība par 
53 pārsniedza dzimstību, un šī 
starpība ir iepriekšējo gadu līmenī.

Laulība
Salīdzinājumā ar 2014.gadu, kad 

Valkas novadā bija noslēgtas 34 
laulības, pērn to skaits pieauga līdz 
43. Vienpadsmit laulības reģistrētas 
baznīcās. Pirmajā laulībā stājušies 27 
vīrieši un 28 sievietes, laimi otro 
reizi mēģinājuši atrast 15 vīrieši un 
15 sievietes, viens kungs «otro pusīti 

apņēma» trešo reizi. Jaunākajam 
līgavainim bija 20 gadi, vecākajam – 
62 gadi, jaunākajai līgaviņai – 20 
gadi, vecākajai – 72 gadi! Līdzīgi kā 
citus gadus populārākie kāzu mēneši 
bijuši jūlijs un augusts. Maiju par 
kāzu mēnesi izvēlējās 6 mūsu 
organizētās «bezmaksas laulību 
akcijas» pāri.

Nemainīgi liels ir šķirto laulību 
skaits – atzīme par laulības šķiršanu 
izdarīta 36 reģistros (2014.gadā – 43). 

Ceremonijas un svētki
Valkas novada Dzimtsarakstu no-

daļā notiek arī svinīgas bērnu 
dzimšanas reģistrācijas un kāzu ju-
bileju ceremonijas, kā arī tiek 
organizēti dažādi lielāki pasākumi.

Pērn jau ceturto reizi īstenojām 
mūsu tradīciju – par godu Starptau-
tiskajai ģimenes dienai bezmaksas 
svinīgo laulību ceremoniju. Jaunajiem 
pāriem nebija jāmaksā par svinīgo 
ceremoniju, bet tikai valsts nodeva 
– EUR 14,00, un šī bezmaksas laulību 
«akcija» paredzēta pāriem, kuri ne-
vēlas vai nevar atļauties rīkot lielas 
kāzas ar daudziem viesiem, bet šo 
svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar 
saviem vedējiem un vistuvākajiem 
cilvēkiem. Par šo pasākumu parasti 
saņemam labas atsauksmes, tādēļ 
plānojam tādu rīkot arī šogad – 14.
maijā. Ceram sagaidīt gan jaunas 
ģimenītes ar esošiem vai gaidāmiem 
mazuļiem, kā arī pārus, kuri kopā 
nodzīvojuši daudzus gadus un kuri-
em jāsakārto tikai attiecību juridiskā 
daļa. Pieteikšanās laulību reģistrācijai 
– līdz 13.aprīlim!

Pagājušā gadā arī nu jau tra-

dicionāli notika LIELĀ RATU PA-
RĀDE, kuras organizēšanā pie-
dalījās arī Dzimtsarakstu nodaļa. 
Atsaucība bija liela un par vairāk 
nekā 20 bērnu vecāku izdomu un 
fantāziju ratiņu noformēšanā varēja 
tikai pabrīnīties! Interesantāko 
«braucamrīku» noformētāji kā paras-
ti saņēma balvas! Arī šogad VISI AI-
CINĀTI UZ LIELO RATU PARĀDI 
1.JŪNIJĀ!

Pērn sākām veidot jaunu tradīciju 
– Starptautiskajai ģimenes dienai 
veltītu pasākumu iepriekšējā gadā 
dzimušajiem mūsu novada bērniem.  
Uz pirmajiem svētkiem tika aicināti 
2014.gadā dzimušie Valkas novadā 
deklarētie bērni ar vecākiem. Pirmo 
reizi novada vēsturē tapa visu gadā 
dzimušo mazuļu kopbilde, bērni 
saņēma pašvaldības dāvanu – sudra-
ba karotīti ar novada ģerboni un 
bērna vārdiņa gravējumu! Ielūgumus 
uz šī pavasara svētkiem, kas notiks 
14.maijā, saņems novada 2015.gadā 
dzimušie un viņu ģimenes!

Pagājušajā gadā turpinājām sveikt 
novadā dzīvojošos Zelta un Dimanta 
pārus. Tikām suminājuši 16 pārus, 
kas saskaņā un mīlestībā kopā 
nodzīvojuši 50 gadus, bet piecus 
pārus pēc skaisti kopā nodzīvotiem 
60 gadiem sveicām Dimanta kāzās. 
Īpaši mīļi sveicieni un labas veselības 
vēlējumi visiem mūsu zelta un di-
manta pāriem!

Aicinām atsaukties «Zelta ģime-
nes», kam skaistais notikums gai-
dāms šajā – 2016.gadā! Lūdzam bēr-
nus, draugus, kaimiņus, bijušos 
kolēģus pieteikt mums Zelta pārus!

Dzīvesvietas deklarēšana
Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt 

dzīvesvietu un saņemt izziņas par 
deklarēto dzīvesvietu. Ar 2016. gadu 
Dzimtsarakstu nodaļa lemj arī par 
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Pērn Dzimtsarakstu nodaļā savu 
dzīvesvietu deklarēja 531 persona. 
Valkas novadā kopā 2015. gadā 
dzīvesvietu piedeklarējušas 628 per-
sonas, t.s. Valkā 407, Ērģemes pagas-
tā – 49, Kārķu pagastā 37, Valkas 
pagastā 74, Vijciema pagastā 31, 
Zvārtavas pagastā – 22. 

No Valkas novada 2015.gadā «aiz-
deklarējušās» 429 personas. 

Pieņemti lēmumi par 93 personu 
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

Personām un iestādēm izsniegtas 
100 izziņas par deklarēto dzīves-
vietu. 

Atgādinu, ka dzīvesvietu deklarēt 
var arī elektroniski portālā www.
latvija.lv! z

Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu nodaļa pērn aizsāka jaunu tradīciju – Starptautiskajai ģimenes dienai 
veltītu pasākumu iepriekšējā gadā dzimušajiem novada bērniem

2015.gadā Valkas bibliotēkas darbs tika vel-
t-īts vietējo novada iedzīvotāju, rakstnieku, 

dzejnieku un vietu atpazīstamības veicināšanai. 
Paralēli tam rūpējāmies arī par Latvijā zināmu 
un atzītu jauno autoru un viņu darbu popu-
larizēšanu.

Aizvadītajā gadā bibliotēkas krājums papil-
dināts ar 2090 vienībām.  2015.gadā bibliotēkā 
reģistrēti 1439 lasītāji, kuri bibliotēku apmeklējuši 
36341 reizi. Lasīšanai izsniegtas 48887 grāmatas, 
žurnāli u.c. resursi. 

Izstrādāti un sekmīgi realizēti projekti «Latvi-
jas literatūras gada balva Ziemeļvidzemē» (tik-
šanās ar grāmatu autoriem); «Valkas novada dze-
jas dienas 2015», «Gudra brīvā laika pavadīšana: 
Prāta spēju un radošuma veicinošas galda spēles 
Valkas novada bibliotēkās» un «Bērnu žūrija 

2015» (bērnu lasīšanas veicināšanas program-
ma).

Gada laikā esam organizējuši virkni tematisku 
pasākumu un izstāžu. 10 jauno grāmatu dienas, 
tikšanās ar rakstniekiem J.Joņevu, L.Pastori, dzej-
nieku M.Pujātu, vēsturnieku Juri Pavloviču u.c. 
Izstāžu stendā bija aplūkojamas piecas Valkas no-
vada kolekcionāru un mākslas darbu darinātāju 
izstādes – A.Viļumsona fotogrāfi jas, I.Namnieces 
kalendāru kolekcija, I.Brices gleznas, G.Smanes 
suvenīrglāzīšu kolekcija, G.Cirītes krustdūrienos 
veidotās gleznas. Gada nogalē apmeklētājus prie-
cēja Piebalgas porcelāna fabrikas izstrādājumi un 
Lilitas Grīnfeldes fotogrāfi jas.

Vislielāko gandarījumu apmeklētājiem un bib-
liotekāriem gada nogalē sagādāja izremontētās 
Bērnu literatūras nodaļas telpas. Bērni ir ieguvuši 
mājīgu, vizuāli pievilcīgu vidi, kur ne tikai 

izvēlēties sev jaunu lasāmvielu, bet arī lietderīgi 
un saturīgi pavadīt brīvo laiku. z

Teksts: Ginta Dubrovska, Valkas bibliotēkas direktore

2015.gads Valkas bibliotēkā

Vislielāko gandarījumu apmeklētājiem un 
bibliotekāriem pērn sagādāja izremontētās Bērnu 
literatūras nodaļas telpas

Kultūras DZĪVĒ: BIBLIOTĒKA
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1. Uzņēmējdarbības 
un nodarbinātības 
veicināšanas jomā

Valkas novada dome ir iesaistījusies 
vairākos uzņēmējdarbības un no-
darbinātības veicināšanas pasākumos, 
kā arī citu novada attīstību veicinošu 
pasākumu organizēšanā vai ņemot 
dalību:

1. 14.martā Valkas novada dome un 
Valgas pašvaldība sadarbībā ar Latvi-
jas un Igaunijas Nodarbinātības valsts 
aģentūrām  Valkā pirmo reizi (pagāju-
šo gadu bija Valgā 26.septembrī) no-
organizēja «Livonijas darba tirgu Val-
ka - Valga 2015».

Pasākumā piedalījās: apmēram 400 
bezdarbnieku un darba meklētāju no 
Valgas apriņķa un Valkas novada. 28 
darba devēji (no Igaunijas – 9, no Lat-
vijas – 19). No Latvijas: SIA «Maxima 
Latvija», Z/S. «Ausmas», SIA «Oļupe», 
viesu nams «Ausmas», kompānija 
«Zepter International Baltic», Z/S 
«Vecbūdas», Valkas novada dome,  SIA 
«EKK - HR»,  SIA «efn NORD», SIA 
«Forestcleaner», SIA «Kora MG», SIA 
«Valdro Agro», SIA «Valkas meli-
orācija», Z/S «Ķiršlejas», SIA «Garcie-
ma Pērle», AS «SEDA», «Norstat Lat-
vija», Biedrība «Radošā grupa «Lu-
gaži»», Valkas novada Bērnu un 
jauniešu centrs «Mice». No Igaunijas: 
«Valgamaa Kutseõppekeskus», AS 
«Valga Haigla», AS «Gomab Mööbel», 
OÜ «Lottemaa teemapark», OÜ «Piiri-
mart», AS «Norstat Eesti», OÜ «Kon-
taktikeskus», «Maksu - ja Tolliamet», 
Valga Linnavalitsus.
2. 15. – 16.maijā Attīstības un projektu 
daļas vadītāja Jana Putniņa kopā ar 
SIA «Valkas Meliorācija», SIA «Akords 
3» un SIA «Pepi Rer» pārstāvjiem pre-
zentēja Valkas uzņēmumus Valkas no-
vada stendā Vidzemes Uzņēmēju 
dienās 2015 Valmierā.
3. 3.oktobrī Valkas novada domē noti-
ka Pasaules Valcēniešu dienu Domnīca, 
kuru organizēja Attīstības un plā-
nošanas nodaļa. Domnīca norisinājās 
3 daļās – pirmajā daļā tās dalībnieki 
un klātesošie diskutēja par uz-
ņēmējdarbības attīstību Valkā un par 
priekšnosacījumiem, lai cilvēki novadā 
paliktu un atgrieztos. Otrās daļas 
temati bija aktualitātes izglītībā, val-
cēniešu kultūras identitāte un latviskā 
apziņa Latvijas simtgades kontekstā 
un sporta izrāviens. Trešās daļas dis-
kusijas tēmas būs tūrisms, mobilitāte 
un piederība, Valkas tēls – XXI gad-
simta realitāte. Domnīcā piedalījās 70 
valcēnieši. 
4. Attīstības un plānošanas nodaļa 
apzināja citu pašvaldību pieredzi 
uzņēmējdarbības atbalstam un no-
vembra domes sēdē deputāti apstip-
rināja Grantu programmas «Attīsti 
uzņēmējdarbību Valkas novadā!» noli-
kumu. Pirmie projekti no uzņēmējiem 
tiek gaidīti līdz 2016.gada 15.febru-
ārim.
5. Attīstības un plānošanas nodaļa 
līdzdarbojās biedrības «Lauku part-
nerība Ziemeļgauja» Vietējās attīstības 
stratēģijas 2014. – 2020.gada plānošanas 
periodam izstrādē un sabiedriskajā 
apspriešanā.

2. Attīstības un 
plānošanas dokumenti

2.1. Valkas novada attīstības pro-
gramma

Valkas novada attīstības program-
ma 2015. –  2021.gadam tika apstiprinā-
ta ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmu-
mu.

Galvenās izmaiņas, kas veiktas at-
tīstības programmā ir saistītas ar 
investīciju plānu. Tika iekļauti projek-
ti, kas īstenojami specifi skā atbalsta 
mērķa (SAM) 3.3.1. Sekmēt fi nansējuma 
pieejamību komercdarbības attīstībai 
komersantiem dažādās attīstības sta-
dijās, un veicināt jaunu komersantu 
veidošanos, 4.2.2. Atbilstoši pašvaldī-
bas integrētajiem attīstības program-
mām sekmēt energoefektivitātes pa-
augstināšanu pašvaldību ēkās, 5.6.2. 
Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas (brownfi elds) 
atbilstoši pašvaldības integrētajām at-
tīstības programmām, ietvaros.  In-
vestīciju plāns papildināts ar Integrēto 
Teritoriju Investīciju (ITI) projektu 
ideju aprakstiem. Pamatojoties uz Ei-
ropas Savienības atbalstu pasākumā 
«Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos» Valkas no-
vada dome publiskās ceļu infrastruk-
tūras kvalitātes uzlabošanai, investīciju 
plānā ir iekļāvusi ceļus, kuriem ne-
pieciešams fi nansējums seguma at-
jaunošanai, tādējādi veicinot uzņē-
mējdarbības attīstību un saglabājot 
apdzīvotību lauku teritorijās. 

2.2. Teritorijas plānojums
Saskaņā ar 2014.gada 27.novembra 

Valkas novada domes lēmumu «Par 
jauna Valkas novada teritorijas plā-
nojuma izstrādes uzsākšanu, tā iz-
strādes vadītāja un darba uzdevuma 
apstiprināšanu», tika uzsākta jauna 
Valkas novada teritorijas plānojuma 
izstrāde.

2015.gadā tika sagatavota teritorijas 
plānojuma pirmā redakcija – no jauna 
izstrādāta un aktualizēta grafi skā 
daļa, teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi, atbilstoši 30.04.2013. 
MK noteikumiem Nr.240 «Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi», Zemes pār-
valdības likums, vadlīnijām par terito-
rijas attīstības plānošanai izmanto-
jamajiem ģeotelpiskajiem datiem, sa-
ņemtajiem institūciju nosacījumiem 
un personu iesniegumiem, aktualizēta 
informācija teritorijas plānojuma pa-
skaidrojuma rakstā. 2015.gada 30.de-
cembrī Valkas novada dome pieņēma 
lēmumu nodot Valkas novada teritori-
jas plānojuma pirmo redakciju pub-
liskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai. Publiskās ap-
spriešanas pasākumi šim plānošanas 
dokumentam paredzēta 2016.gada 
februāra sākumā.

2.3.  Vides pārskstats
Vides pārskats izstrādāts Valkas no-

vada attīstības programmai (2015. – 
2021.) un Valkas novada teritorijas plā-
nojumam (2016. – 2027.) un 2015.gada 
30.decembrī Valkas novada dome 

pieņēma lēmumu nodot to sabiedriskai 
apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai.

3. Zemes reformas 
process pašvaldībā

2015.gada 9.septembrī ar Ministru 
kabineta Rīkojumu Nr.495 «Par zemes 
reformas pabeigšanu Valkas novada 
Valkas pilsētā», pamatojoties uz liku-
ma «Par zemes reformu Latvijas Re-
publikas pilsētās» 34.pantu un Valkas 
novada domes 2014.gada 27.novembra 
sēdes lēmumu (prot. Nr. 16 30. §) «Par 
zemes reformas pabeigšanu Valkas 
novada Valkas pilsētā», ir pabeigta 
zemes reforma Valkas novada Valkas 
pilsētā. Attiecībā uz lauku apvidus 
zemi, lēmumu par zemes reformas 
pabeigšanu gatavos Valsts zemes die-
nests.

Ņemot vērā, ka zemes reforma Val-
kas pilsētā ir pasludināta par pabeig-
tu, 2015.gadā notika vērienīgs darbs 
zemes komisijas arhīva lietu apko-
pošanā, sakārtošanā un aprakstīšanā. 
Tika sagatavota Vēsturiskā izziņa par 
zemes komisijas darbību Valkas pil-
sētā zemes reformas gaitā, pārskatītas 
un aprakstītas zemes komisijas lietas, 
kas tiek gatavotas nodošanai Valsts 
zemes dienesta Vidzemes reģionālās 
nodaļas arhīvā. 

4. Zemes pārvaldība
Ar 2015.gada 1.janvāri stājās spēkā 

Zemes pārvaldības likums. Likumā 
noteikta valsts un vietējo pašvaldību 
zemes pārvaldība, tostarp paredzot 
pašvaldībām izstrādāt savā īpašumā 
un lietošanā esošas neapbūvētās ze-
mes un degradētas teritorijas izman-
tošanas izvērtējuma kārtību. Likums 
arī nosaka zemes izmantošanas kār-
tību, kas ietver zemes izmantotāju 
pienākumus un atbildību, nosacījumus 
zemes publiskās infrastruktūras no-
drošināšanai, kā arī jaunizveidojamo 
zemes vienību piekļuvei un zemes re-
formas laikā izveidoto ceļa servitūtu 
izbeigšanai.

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 
14.panta otrai daļai, Valkas novada 
dome 2014.gada 30.decembra sēdē  ap-
stiprināja «Valkas novada pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošās neap-
būvētās zemes un degradētās teritorijas 
izmantošanas iespēju izvērtējumu», kas 
sevī ietver: 
• zemes pašreizējās izmantošanas 
vērtējumu;
• zemes turpmākās izmantošanas 
iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos 
noteikto teritorijas izmantošanu;
• vērtējumu par investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu iespē-
jami labāku zemes izmantošanas 
veidu;

• vērtējumu par iespējām zemi iz-
mantot, nodot nomā vai atsavināt;
• prognozētos ienākumus no zemes 
izmantošanas.

Turpmāk, Dome lemjot par valsts 
vai vietējās pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošās neapbūvētās zemes 
vai degradētās teritorijas izmantošanu, 
ņems vērā attiecīgo izvērtējumu.

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības 
likumā noteikto pašvaldības pienā-
kumu labot zemes reformas laikā 
pieļautās kļūdas, kad zemi zem paš-
valdības ceļa atdeva īpašuma tiesību 
atjaunotājiem, tika veikts darbs pie šīs 
problēmas apzināšanas, apkopoti ne-
pieciešamie dati un pašvaldības bi-
lancē esošie ceļi, kas atrodas uz citu 
personu zemes gabaliem, kā inže-
nierbūves tika reģistrēti Valsts zemes 
dienesta kadastra reģistra informācijas 
sistēmā.

5. Valkas pilsētas kapsētu 
datu bāzes uzturēšana un 

aktualizācija
Tika veikta informācijas vākšana 

Valkas pilsētas kapsētu plānu piln-
veidošanai. Tika ievietots sludinājums 
vietējos laikrakstos un domes mājas 
lapā internetā, ar lūgumu mirušo 
piederīgajiem sniegt informāciju par 
apglabāto vārdiem un dzimšanas - 
miršanas gadiem, ja apbedījuma vietā 
nav šādas informācijas (kapu plāks-
nes). No mirušo piederīgajiem tika sa-
ņemta un apkopota informācija par 
107 apbedījumu vietām Valkas kap-
sētās.

6. Nekustamā īpašuma 
nodokļu administrēšana

Pavisam Valkas novada nekustamā 
īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā 
reģistrēto kontu skaits ir 13461, no tās 
zemei – 7930, ēkām – 5531.

Aprēķinātais nekustamā īpašuma 
nodoklis 2015.gadā sastāda EUR 
455 377.

Par 2015.gadu kopumā samaksāts 
nekustamā īpašuma nodoklis – EUR 
466 013, (no tā EUR 13 504 nokavējuma 
nauda), tai skaitā:

Nekus-
tamā 

īpašuma 
veids

Aprēķi-
nāts, EUR
par 2015.

gadu

Samaksāts 
EUR par 

2015.gadu
(kārtējie 

maksājumi)

Samak-
sāti parādi 
EUR (par 
iepriekšē-
jiem perio-

diem)
Zeme 320234,86 297961,47 26636,14
Ēkas, 
mājoklis 

135141,73 112306,85 29108,16

Kopējais nekustamā īpašuma no-
dokļa parāds Valkas novadā uz 
01.01.2016. sastāda EUR 117 396, no tā 
pamatparāds EUR 92 584, nokavējuma 
nauda EUR 24 812.

2015.gadā kopumā izsūtīti 243 brī-
dinājumi par nekustamā īpašuma no-
dokļa pamatparāda un nokavējuma 
naudas samaksu no tiem 130 brī-
dinājumi par parādu piedziņas uz-
sākšanu. 

Tiesu izpildītājam – parādu pie-
dziņai nodoti 65 nekustamā īpašuma 
nodokļu parādnieki.

Sagatavotas izziņas par nodokļu 
nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju 
pieprasījumiem un fi zisku un juridis-
ku personu iesniegumiem.

Regulāri tiek veikts izskaidrojošs 
darbs par nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķina un samaksās kārtību. Ir veikts 
nekustamā īpašuma nodokļa pār-
rēķins trūcīgajām un mazturīgajām 
personām, piešķirot atvieglojumus 
823,73 EUR apmērā. Visa gada laikā, 
novada nekustamā īpašuma nodokļu 
datu bāzē tiek veikta datu aktuali-
zēšana, atbilstoši Valsts zemes dienes-
ta un Zemesgrāmatas datiem. 

Attīstības un plānošanas nodaļa aizvadīto gadu aizvadījusi ražīgi

   Paveiktais 2015.gadā 

Teksts un foto: Gunta Smane, Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītāja

Attīstības un plānošanasAttīstības un plānošanas nodaļā
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nodaļas darbības pārskats
Regulāri tiek pārbaudīts maksātne-

spējas reģistrs un ir iesniegts 1 kredi-
tora prasījums maksātnespējas ad-
ministratoriem.

Veikta nekustamā īpašuma prog-
nozes sagatavošana 2016.gadam. 

Decembrī veikts papildus aprēķins 
par neapstrādātu lauksaimniecības 
zemi par 2015.gadu. Papildus aprē-
ķinātā summa sastāda EUR 11306.

7. Projektu jomā
Valkas novada dome 2015.gadā par 

veiktajiem darbiem pašvaldības ie-
viestajos Eiropas Savienības līdzfinan-
sētos projektos ir pārskaitījusi 887 423 
EUR un saņemtais ES fondu līdz-
finansējums ir 844 975 EUR.

Valkas novada domes attīstības un 
plānošanas nodaļa 2015.gadā ir strā-
dājusi pie 2014.gadā uzsākto 2 ES Ko-
hēzijas fonda, 1 Eiropas reģionālās 
attīstības fonda, 1 Lauku Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīs-
tībai (LEADER), 2 Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta, 2 Igaunijas – Lat-
vijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas un vairākiem citu pro-
grammu līdzfinansētiem projektiem. 

Visas novada skolas un pirmskolas 
izglītības iestādes ir iesaistījušās Ei-
ropas «Skolas piena» programmā. Sa-
skaņā ar šo programmu, Eiropas 
Savienība izmaksātās subsīdijas un 
valsts līdzfinansējums Valkas novada 
izglītības iestādēm skolēnu nodroši-
nāšanai ar augstvērtīgu pienu un pie-
na produktiem.

Ir uzsākts darbs pie tehnisko pro-
jektu izstrādes, topogrāfiju, izpētu un 
aprēķinu veikšanas 2014. – 2020.gada 
programmēšanas periodā plānotajiem 
projektiem Valkas novadā. 

Nodaļa ir uzsākusi darbu pie pro-
jektu izstrādes valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta pasākuma «Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos» atklātam projektu ie-
sniegumu konkursam. 2015.gada 21.
oktobrī kopīgi ar uzņēmējiem tika 
spriests par novadā prioritāri pār-
būvējamiem grantsceļiem.

Ir pasūtīta tehniskā projekta aktu-
alizācija tranzīta ielas Valkas pilsētā 
pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas 
robežas līdz Zemgales ielai rekon-
strukcijai, šī posma pārbūve ir iekļauta 
Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uztu-
rēšanas un atjaunošanas finansēšanas 
plānā 2016.gadam valsts budžeta pro-
grammas «Valsts autoceļu fonds» fi-
nansējuma saņemšanai un 2016.gadā 
ir plānots uzsākt tā pārbūvi.

Plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. 
Valkas novada dome turpinās attīstīt 
ūdenssaimniecības infrastruktūru 
Valkas pilsētā. Galvenās atbalstāmās 
projekta darbības aktivitātes šinī 
plānošanas periodā ir kanalizācijas 
tīklu paplašināšana un kvalitātes 
prasībām neatbilstošu kanalizācijas 
tīklu pārbūve ar uzsvaru uz jaunu 
pieslēgumu izveidi. Valkas novada 
dome īstenos augstākminētās darbī-
bas Valkā ar Kohēzijas fonda līdz-
finansējumu caur projektu «Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Valkā, III kārta». Projekta atbalstīšanas 
gadījumā plānots veikt kanalizācijas 
cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas 
pilsētas ielās (Sēlijas, Smilšu, Ceriņu, 
Austras, Kūru, Pedeles, Ērģemes, Po-
ruka, Merķeļa, Puškina, Domes bul-
vāris, Zvaigžņu) un kanalizācijas 
pievadu izbūvi atsevišķām ēkām 
(Tālavas 45, Rīgas 30a), kas atrodas uz 
pašvaldībai piederošas zemes. 2016.
gadā plānots veikt tehnisko projektu 
izstrādi, kas sevī ietver projekta terito-
rijas topogrāfisko uzmērījumu veik-
šanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī 
ekspertīzes veikšanu izstrādātām teh-
niskam projektam. Būvdarbus pa-

redzēts veikt 2017./2018.g. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 
563 043, no kurām sastāda Valkas no-
vada domes līdzfinansējums EUR 
140 253 (24,91%) apmērā. Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums sastāda EUR 
422 790 (75,09%) no attiecināmām iz-
maksām.

Valkas novada dome līdzdarbojas 
un sniedz regulārus atzinumus Latvi-
jai pieejamo ES fondu finansējuma 
2014. – 2020. gada plānošanas perioda 
saistošo politikas plānošanas doku-
mentu un normatīvo aktu izstrādes 
procesā. Tiek gatavoti projektu doku-
menti reģionālajai attīstībai trijās VA-
RAM pārraudzībā esošajās darbības 
programmas «Izaugsme un nodarbi-
nātība» specifisko atbalsta mērķu 
(SAM) programmās: 
• SAM 3.3.1. «Palielināt privāto inves-
tīciju apjomu reģionos, veicot ieguldī-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai at-
bilstoši pašvaldību attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju ekonomiska-
jai specializācijai un balstoties uz vie-
tējo uzņēmēju vajadzībām» projekts 
«Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstī-
bai», kura ietvaros plānota Meža ielas 
pārbūve un Parka ielas seguma atjau-
nošana Valkas pilsētā. Plānotais ES fi-
nansējuma apjoms Valkas pašvaldībai 
550 512 EUR. 
• SAM 4.2.2. «Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un AER izmantošanu pašval-
dību ēkās», kuras ietvaros varēs veikt 
investīcijas Valkas novada pašvaldības 
īpašumā esošajās ēkās. Pašlaik tiek iz-
strādāti minētās programmas plāno-
šanas dokumenti, kur nepieciešama 
arī Attīstības un plānošanas nodaļas 
līdzdalība informācijas sagatavošanā. 
• SAM 5.6.2. «Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas at-
bilstoši pašvaldību integrētajām attīs-
tības programmām», kuras ietvaros 
plānoti vairāki investīciju projekti: 
«Ražošanas telpu būvniecība Varoņu 
ielā 39A, Valkā», «Degradēto ēku Val-
kā, Parka ielā 2 pielāgošana uzņēmēj-
darbībai» un «Katlu mājas Valkā, Va-
roņu ielā 39 pārbūve». Plānotais ES fi-
nansējuma apjoms Valkas pašvaldībai 
4 370 323 EUR.

Notiek darbs pie Kultūras ministri-
jas pārraudzībā esošās ES fondu Dar-
bības programmas SAM 5.5.1. «Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kul-
tūras un dabas mantojumu, kā arī at-
tīstīt ar to saistītos pakalpojumus» 
projekta «Ērģemes pilsdrupu un Ērģe-
mes baznīcas infrastruktūras atjauno-
šana ar mērķi pilnveidot un radīt jau-

nus kultūras un dabas mantojuma 
objektos nodrošinātos pakalpojumus 
un uzlabot kultūras un dabas manto-
juma objektu sasniedzamību». Projek-
tu plānots īstenot sadarbībā ar biedrī-
bu «Ērģemes bruņinieku pils». Plāno-
tās projekta aktivitātes: Ērģemes pils-
drupu torņu un mūru renovācija (in-
frastruktūras atjaunošana), apgaismo-
juma izveidošana Ērģemes pilsdrupās 
un parkā, vietējo amatnieku darbnīcu 
izveidošana Ērģemes pilsdrupu terito-
rijā, gājēju taku un tiltu izbūve Ērģe-
mes pilsdrupu parkā, kultūras masu 
pasākumiem atbilstošas vietas radīša-
na Ērģemes pilsdrupās (pārvietojamas 
estrādes un solu izbūve), piebraucamo 
ceļu, laukumu un taku izbūve pie Ēr-
ģemes baznīcas, Ērģemes baznīcas 
zvanu torņa renovēšana ar iespējām 
izmantot to kā skatu torni un Ērģemes 
baznīcas zāles renovācija koncertzāles 
izmantošanas mērķim. Indikatīvais 
ES finansējums 750 000 EUR. 

Nākamajā plānošanas periodā 
2014.g. – 2020.g. Valkas novada dome 
plāno īstenot arī vairākus pārrobežu 
sadarbības projektus gan Igaunijas – 
Latvijas, gan Latvijas – Krievijas pār-
robežu sadarbības programmās. 2015.
gada martā un aprīlī Attīstības un plā-
nošanas nodaļas darbinieki piedalījās 
Igaunijas – Latvijas jaunās program-
mas iepazīstināšanas un veicināšanas 
diskusijās, kas norisinājās Ainažos, 
Valgā, Mazsalacā, Torvā un Pērnavā. 
Katrs pasākums bija tematiski foku-
sēts – kopēja ūdens resursu vadība, in-
tegrēts darba tirgus, tūrisma attīstība 
pamatojoties uz dabas un kultūras 
mantojuma objektiem, uzņēmējdarbī-
bas attīstība un vides jautājumu apzi-
nāšana. Pamatojieties uz to, ir atrasti 
sadarbības partneri un uzsākts darbs 
pie vairākām Igaunijas – Latvijas pār-
robežu sadarbības projektu idejām:
• Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi 
tiek izstrādāta projekta ideja «Valgas 
– Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstī-
ba» («Valga – Valka Twin – Town Cen-
tre Development»). Projekta mērķi ir 
radīt kopēju Valgas – Valkas pilsētas 
centru ar kopīgu centrālo laukumu, 
tirgus laukumu un tirgus paviljonu 
Valkā un gājēju ielu, lai savienotu Val-
kas un Valgas luterāņu baznīcas 
(Sõpruse un Raiņa ielas). Plānotā atra-
šanās vieta: Valgā starp Sõpruse un 
Raja ielām un Valkā starp Raiņa un Rī-
gas ielām, ietverot bijušo vīna darīta-
vas teritoriju Valgā. Ir izstrādāta doku-
mentācija arhitektūras konkursam 
«Dvīņu pilsētas Valgas – Valkas cen-
trālā laukuma un gājēju ielas kon-
cepts», konkursa mērķis ir atrast labā-

ko un piemērotāko risinājumu kopīgai 
publiskai ārtelpai Valgā – Valkā, ie-
kļaujot centrālā laukuma un gājēju ie-
las izveidi. konkursu plānots rīkot 
2016.gada sākumā. Plānotais investīci-
ju apjoms 3 000 000 EUR. 
• Sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma 
asociāciju tiek gatavots projekts par 
Greenway («Zaļo ceļu») attīstīšanu 
Latvijā – Igaunijā. Valkas novadā plā-
nots attīstīt divus maršrutus veco 
šaursliežu dzelzceļa ceļu posmos: no 
vēsturiskās Valkas stacijas Walk II līdz 
Zāģezeram un no Žuldiņām līdz LV-
EE robežai (kopā 9 km). Plānotais in-
vestīciju apjoms 30 000 EUR. 
• Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas 
reģionu tiek izstrādāts projekta iesnie-
gums, lai turpinātu attīstīt tūrisma 
maršrutu Via Hanseatica. Projekta bū-
tība: Gastronomijas tūrisma attīstība, 
attīstot dabas un kultūrvēsturisko ob-
jektu infrastruktūru tiešām un netie-
šām gastronomijas aktivitātēm un iz-
mantojot nemateriālo kultūras manto-
jumu. Valkas pašvaldība projektā plā-
no izveidot tūrisma un kultūras pasā-
kumiem atbilstošu vietu Ērģemes 
pilsdrupu teritorijā (kafejnīcas un es-
trādes izbūve) ar mērķi organizēt 
masu pasākumus un iepazīstināt un 
iesaistīt apmeklētājus gastronomiskā 
tūrisma aktivitātēs. Plānotais investī-
ciju apjoms 50 000 EUR. 

Valkas novada dome ir iesaistījusies 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras (JSPA) projektā «PROTI un 
DARI!», kas tiek īstenots darbības pro-
grammas «Izaugsme un nodarbinā-
tība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa 
«Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un nevals-
tisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā» ietvaros. Projekta mērķis ir 
motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri 
nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu 
un nav reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnie-
ki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo 
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
aroda apguvē, Jauniešu garantijas 
pasākumos, kurus īsteno NVA un 
Valsts izglītības attīstības aģentūra, un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā. Projekta finansējuma 
saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu 
sadarbībā ar pašvaldībām, kas projek-
ta īstenošanā iesaista pašvaldības stra-
tēģiskos partnerus. Projekta īsteno-
šanas laiks no 2016. līdz 2018.gadam. 
Trīs gadu periodā Valkas pašvaldībai 
32 mērķa grupas jaunieši, kopējais 
pieejamais finansējums 50 054,40 
EUR. 

Valkas novada dome ar 2015.gada 
decembri ir uzsākusi projekta «Multi-
funkcionāla jaunatnes iniciatīvu cent-
ra izveidi Valkā» realizēšanu, kas ir 
LATVIJAS UN ŠVEICES SADAR-
BĪBAS PROGRAMMAS «Atbalsts jau-
natnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos reģionos» aktivitātes 
«Multifunkcionālu jaunatnes inicia-
tīvu centru izveide» apakšprojekts, 
sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru (JSPA). Projekta 
vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu 
iniciatīvu Valkas novadā. Multifunk-
cionāla jaunatnes iniciatīvu centra iz-
veide būtiski uzlabotu Valkas novada 
piedāvājumu klāstu, jauniešiem brī-
vajā laikā būs sniegta iespēja līdz-
darboties, izglītoties vai vienkārši 
atpūsties, un tas viss būs iespējams 
vienā ēkā. Iespēja tikties ar sociālajiem 
pedagogiem, pārnakšņot hostelī, ja ir 
radušās problēmas mājā, vai vienkārši, 
ja nav citu iespēju, kur palikt pēc 
pasākumiem. 

Sadarbībā ar Valgu pašvaldība ir izstrādājusi projekta ideju «Valkas - Valgas Dvīņu 
pilsētas centra attīstība». Kopīgs pilsētu centrs ar tirgus laukumu un paviljonu, kā 
arī gājēju ielu dos iespēju pilnvērtīgi atpūsties arī pilsētu apmeklētājiem.

Turpinājums 8.lpp.
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Attīstības un plānošanas 
nodaļas darbības pārskats

Projekta ietvaros ir plānots izvedot 
Jauniešu iniciatīvu centru Valkas pil-
sētā, restaurējot un atjauninot bijušās 
Valkas telegrāfa telpas, pielāgot šīs tel-
pas jauniešu iniciatīvu centra va-
jadzībām, sakārtojot telpas 299,9 m2 
platībā, izveidot pandusu pie galvenās 
ieejas, iegādāties aprīkojumu centra 
vajadzībām, kas nepieciešamas centra 
darbības nodrošināšanai, un nodro-
šināt centra ilgtspējīgu darbību. Paš-
valdībai tiešā sadarbība, realizējot 
projektu, ir ar JSPA. Projekta reali-
zācijas termiņš ir no 2015.gada 30.no-
vembra līdz 2016.gada 31.decembrim. 
Kopējais pieejamais fi nansējums ir 
108 073,85 EUR, pašvaldības līdzfi -
nansējums ir 5% jeb 5403,6 EUR.

Laikā no 2014.gada septembra līdz 
2015.gada maijam tika realizēts Ei-
ropas reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) aktivitātes 3.2.2.2. «Publisko 
interneta pieejas punktu attīstība» 
projekts «Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība Valkas novadā». Pro-
jekta mērķis bija veicināt publisko pa-
kalpojumu pieejamību un kvalitāti 
Valkas novada 10 196 iedzīvotājiem, 
nodrošinot pieejamību informācijas 
tehnoloģijām, radot iespēju iedzīvo-
tājiem saņemt informāciju par paš-
valdībā, valstī un pasaulē notiekošo, 
veikt elektroniskos maksājumus un 
atskaišu iesniegšanu valsts iestādēm. 
Projekta ietvaros tika pilnveidoti 10 
esošie un izveidoti 10 jauni publisko 
interneta pieejas punkti (PIPP), radot 
katrā Valkas novada pagastā vismaz 
vienu jaunu PIPP ar iespēju piekļūt 
datortehnikai, A3 drukas ierīcei un 
bezvada internetam. Projekta īsteno-
šanai kopējais nepieciešamais fi nan-
sējums bija 38 584,71 EUR, ERAF līdz-
fi nansējums 85% jeb 32 797,00 EUR, 
pašvaldības līdzfi nansējums 12% jeb 
4630,17 EUR un 3% jeb 1157,54 EUR 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

Valkas novada dome ir iesaistījusies 
vairākos starptautiskos projektos:
1) Programmas «Inteliģenta Enerģija 
Eiropai» projektā «PRIMES» (Zaļais 
iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu 
energoefektīvu rezultātu). Projekta 
galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt 
pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā 
iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, 
pašvaldībās veiktajos iepirkumos pa-
kalpojumu un preču iegādē, sniedzot 
apmācības dažādos zaļā publiskā 
iepirkuma sektoros: siltināšanas ma-
teriāli ēkām, transports, skolu un citu 
publisko ēku aprīkojums, biroja ap-
rīkojums, iekštelpu, ārtelpu un ielas 
apgaismojums u.c. Projekta ietvaros 
pašvaldība 2015.gada beigās plāno 

veikt pirmo zaļo iepirkumu elektro-
enerģijas iepirkuma jomā.
2) VARAM īstenotā Norvēģu fi nanšu 
instrumenta programmas LV07 «Ka-
pacitātes stiprināšana un institu-
cionālā sadarbība starp Latvijas un 
Norvēģijas valsts institūcijām, vietē-
jām un reģionālām iestādēm» projektā 
«Reģionālās politikas aktivitāšu īs-
tenošana Latvijā un reģionālās attīs-
tības pasākumu izstrāde». Projekta 
ietvaros Attīstības un plānošanas no-
daļas darbinieki (G.Smane, J.Putniņa 
un T.Simtiņš) 2015.gada aprīlī pie-
dalījās divu dienu apmācību prog-
rammā «Zināšanu eņģeļi», kas ietvēra 
simulācijas spēles, praktisko orga-
nizāciju komandās, komandu darbu 
prezentācijas, diskusijas darbinieki-
em, kuri nodarbojas ar uzņēmēj-
darbības vecināšanas un attīstības 
plānošanas jautājumiem. 2015.gada 
beigās uzsākts investīciju piedāvājuma 
investoru piesaistei izstrādes process, 
kas sniegs padziļinātu ieskatu par in-
vestoru iespējām veikt ieguldījumus 
un attīstīt objektu. Valkas pašvaldībai 
tiks izstrādāta tirgus izpēta par de-
gradēto ēku teritorijas, kas atrodas 
Parka ielā 2/1 un Parka ielā 2/2, Valkā, 
Valkas novadā, pielāgošanu uzņē-
mējdarbībai. 

8. Starptautiskā sadarbība
1. Attīstības un plānošanas nodaļa sa-
gatavoja visu nepieciešamo infor-
māciju, sadarbībā ar «Mayors Adapt» 
iniciatīvas atbildīgajiem speciālistiem 
Briselē, lai Valkas novada dome jūnijā 
varētu lemt un priekšsēdētājs parakstīt 

Mēru apņemšanos par pievienošanos 
iniciatīvai «Mayors Adapt». 2015.gada 
jūnijā tika parakstīta apņemšanās un 
Valkas novada dome ir pirmā paš-
valdība Baltijā, kura ir pievienojusies 
šai iniciatīvai. Oktobrī Briselē nori-
sinājās iniciatīvas «Mayors Adapt» 
parakstītāju svinīgā ceremonija, kurā 
piedalījās Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauk-
lis. Lai sagatavotu iniciatīvas «Mayors 
Adapt» dokumentus ir izstrādāts pro-
jekts «Valkas novada pašvaldības pie-
lāgošanās klimata pārmaiņām stratē-
ģijas izstrādāšana un ieviešana», kas 
tika iesniegts Eiropas Kopienas vides 
un klimata pasākumu programmas 
LIFE 2015 apakšprogrammai LIFE 
pielāgošanās klimata pārmaiņām un 
Latvijas vides aizsardzības fonda ad-
ministrācijā LIFE projektu nacionālā 
līdzfi nansējuma saņemšanai. Projekta 
izvērtēšanas rezultāti būs zināmi līdz 
2016.gada II ceturksnim. 
2. Attīstības un plānošanas nodaļa sa-
darbībā ar Igaunijas Iekšlietu minis-
triju un VARAM Igaunijas - Latvijas 
PSP vadītāju, kā arī ar novada domes 
priekšsēdētāja sekretariātu 24.septem-
brī noorganizēja Eiropas Komisijas 
(EK) Reģionālās politikas ģenerāl-
direktorāta ģenerāldirektora vietnieka 
Normunda Popena padomnieka Maik-
la Ralfa vizīti Valkā un Valgā, lai 
atzīmētu starp Igauniju un Latviju 
«Interreg» programmas gaitā pastā-
vošo sadarbību un popularizētu uz-
sākto sabiedrisko apspriešanu par 
šķēršļiem pierobežā.

3. Programmas «Eiropa pilsoņiem 
2015» apakšpasākuma «Sadraudzības 
pilsētu iedzīvotāju tikšanās» līdzfi -
nansētā projekta ietvaros Valkas no-
vada 4 administrācijas pārstāvji un 3 
jaunieši piedalījās ikgadējā tematiskā 
Twin Town asociācijas biedru sa-
nāksme Koscielisko (Polija) laikā no 
2015.gada 2. – 6.septembrim. Sanāks-
mes tēma bija Natura 2000 teritorijas, 
kas Valkas novadā ir īpaši daudz un 
arī Latvijā, mūsu delegācijai bija pa-
šiem ko pastāstīt un tika dota iespēja 
uzzināt par Natura 2000 teritorijām 
Polijā, Slovākijā, Igaunijā, Beļģijā, Vā-
cijā, Somijā un Zviedrijā.
4. 28.novembrī Valkas Ģimnāzijas 
sporta hallē norisinājās 3.Valgas – Val-
kas Uzņēmēju sporta diena. Sporta die-
nas mērķis ir iepazīties ar kaimiņ-
pilsētas uzņēmējiem, nodibināt sa-
darbības kontaktus un aktīvi pavadīt 
laiku. Kopējais dalībnieku skaits 50. 
No Valkas novada sporta dienā 
piedalījās pārstāvji no Valkas novada 
domes, SIA «efn NORD», SIA «PEPI 
RER», SIA «Valkas Meliorācija», SIA 
«Varikon», AS «Sadales tīkls», viesu 
nams «Ausmas», Z/S «Kalnbundas», 
SIA «Valkas MD», SIA «Minty», veikals 
«Mego» un «Mājai un Dārzam». No 
Valgas – Valgas pilsētas valdes, Valgas 
militārā muzeja, AS «Aclima Baltik», 
«Bauhof Valga», AS «Toode», AS «Val-
ga Gomab Mööbel», OU «GoNetwork», 
«Kaili Haggi FIE» un TAI pārstāvji.
5. No 25. – 29.septembrim Valkas no-
vada 19 speciālisti kopā ar 27 Valgas 
apriņķa speciālistiem piedalījās Čerņi-
govas apgabala Repkinskas rajona sa-
biedriskās organizācijas «Sadarbības 
centrs ekonomiskai un sociālai sadar-
bībai Repkinas rajonā» organizētajā 
sanāksmē ar Čerņigovas apgabala 
Repkinas rajona vietējās pašvaldības 
vadītāju un septiņiem lauksaimniecī-
bas produkcijas ražotājiem. Sanāksmes 
mērķis bija sadarbības veidošana starp 
Valkas – Valgas un Čerņigovas apgaba-
la pašvaldībām, un tieši uzsvaru liekot 
uz ekonomisko (lauksaimnieciskā ra-
žošana) un sociālo sadarbību.
6. 31.martā Eiroreģiona «Pleskava, Li-
vonija» gada sanāksmē Malnavā (Bal-
vu rajons) piedalījās izpilddirektors 
A.Cekuls un Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja G.Smane. Tika runāts 
par uzņēmēju partneriātu 26.aprīlī 
Smiltenē, kā arī tālāku plānošanas 
speciālistu un jauniešu darba organi-
zatoru sadarbību Eiroreģiona visu tri-
ju valstu pašvaldību sadarbības vei-
cināšanā. z

Pērn Valkā un Valgā vizītē ieradās Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāl-
direktora padomnieks Maikls Ralfs un EK Reģionālās politikas Pārrobežu sadarbības 
nodaļas vadītāja Agnese Monfrē, lai atzīmētu starp Igauniju un Latviju pastāvošo 
ražīgo Interreg sadarbību un popularizētu nesen tiešsaistē uzsākto sabiedrisko 
apspriešanu par šķēršļiem pierobežā. Aplūkojamo tēmu loks pārrobežu sadarbības 
kontekstā bija veselības aprūpe, izglītība, transports, uzņēmējdarbība un nodar-
binātība, vides jautājumi, kopējā pilsētvide.

Turpinājums no 7.lpp.

Veicot darbības 
sabiedr iskās 

kārtības uzturēšanā 
Valkas novadā, uz-
raugot Valkas novada 
domes apstiprināto 
saistošo noteikumu 
ievērošanu, kā arī 
kontrolējot ceļu sa-

tiksmes noteikumu ievērošanu par 
transportlīdzekļa apstāšanos un stā-
vēšanu, Valkas novada Pašvaldības 
policijas darbinieki 2015.gadā ir sa-
stādījuši 131 administratīvā pārkā-
puma protokolu.

• 69 personām sastādīti administra-
tīvā pārkāpuma protokoli par Valkas 
novada domes saistošo noteikumu 
neievērošanu, 50 personām par Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā paredzētajiem pārkāpumiem;
• 18 autovadītāji saukti pie admi-
nistratīvās atbildības par transport-
līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu pārkāpumiem;
• Par dažādiem normatīvo aktu pār-
kāpumiem uzsākta 71 admi-nistratīvā 
lietvedība,
• 119 administratīvā pārkāpuma lie-
tas nosūtītas izskatīšanai Valkas no-
vada domes Administratīvajai komisi-
jai;
• Izskatīti 30 fi zisko un juridisko per-

sonu iesniegumi un sniegtas atbildes;
• Nosūtīti 37 rakstiski brīdinājumi;
• Izteikti 345 mutvārdu aizrādījumi 
par sīkiem sabiedriskās kārtības pār-
kāpumiem;
• Nodrošināta sabiedriskā kārtībā un 
drošība 21 sporta un izklaides pa-
sākumā;
• Valsts policijā atskurbšanai no-
gādātas 9 personas, dzīvesvietā no-
gādātas 8 personas, kuras atradās 
publiskā vietā stiprā alkohola rei-
bumā;
• Par transportlīdzekļa vadīšanu rei-
buma stāvoklī aizturēti 2 vadītāji, 
nodoti Valsts policijas darbiniekiem;
• No nelabvēlīgas ģimenes izņemts 1 
bērns;

• Aizturētas 2 policijas meklēšanā 
esošas personas, kuras nogādātas po-
licijas iecirknī, 1 persona par no-
ziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz-
turēta notikuma vietā un nogādāta 
Valsts policijā.

Tāpat kā iepriekšējos gadus 2015.
gadā Valkas novada Pašvaldības po-
licijai ir bijusi veiksmīga sadarbība ar 
Valkas novada Sociālā dienesta dar-
biniekiem, Valkas novada Bāriņtiesu, 
SIA «Valkas Namsaimnieks» dar-
biniekiem, Valsts robežsardzi, Valsts 
policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
Valkas iecirkni un Igaunijas Valsts 
policijas darbiniekiem. z

Pašvaldības policijas padarītais 2015.gadā
Teksts: Diāna Jūga

Attīstības un plānošanas nodaļā
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2015.gads Valkas pilsētas kultū-
ras nama kolektīvam bijis ļoti 

rosīgs: notikuši daudzi pasākumi 
dažādām gaumēm, arī amatiermāks-
las kolektīvi darbojušies aktīvi.

Viens no 2015.gada nozīmīgāka-
jiem kultūras notikumiem Valkas 
pilsētas kultūras namā, nenoliedza-
mi, bija Starptautiskā mākslas un 
kultūras biennāle «Dzīve», kuras ie-
tvaros notika vairākas izstādes, kā 
arī 11.Starptautiskais laikmetīgā 
teātra festivāls «Tālvils».

Februārī notika 4.Starptautiskais 
konkurss jaunajiem estrādes solis-
tiem un deju grupām «Bordertown 
Beat».

Kultūras namā koncertējuši 
vairāki populāri izpildītāji, piemē-
ram, Silga Tīruma un Piere Soldano, 
Normunds Rutulis, Antra Stafecka. 
Jau 12.reizi opermūzikas cienītājus 
priecēja Latvijas Nacionālās operas 
un baleta mākslinieku koncerts, 
savukārt rokmūzikas mīļotāji divas 
dienas varēja baudīt populāru grupu 
un DJ uzstāšanos festivālā «Border-
rock». Otro gadu dažādu žanru mū-

zika skanēja Melodiskās 
mūzikas svētkos «Vilciens 
Rīga - Valka».

Oktobra sākumā tika at-
zīmētas Pasaules valcē-
niešu dienas. To ietvaros 
3.oktobrī notika Lugažu 
laukuma svētki ar daudz-
veidīgu un interesantu pro-
grammu.

Folkloras deju kopa «Sud-
maliņas» un folkloras an-
samblis/dziesmu draugu 
kopa «Nāburgi» piedalījās 
Starptautiskā folkloras fes-
tivāla «Baltica» norisēs Cē-
sīs, Rīgā un Rēzeknē, senio-
ru koris «Dziesmu rota» – 
senioru svētkos Alūksnē, 
Valkas novada sieviešu ko-
ris «Ziemeļstīga» – Dziesmu 
dienā Dikļos un Ziemeļ-
valstu dziesmu svētku kon-
certos Cēsīs un Mežaparkā 
Rīgā. Pērn viesizrādēs aktīvi 
devās un festivālos pieda-
lījās Valkas pilsētas teātris: izrādes 
spēlētas Latvijā (Jēkabpilī, Limbažos, 
Balvos) un ārzemēs (Bulgārijā, Igau-
nijā, Krievijā, Baltkrievijā). Septembrī 

kolektīvam bija pirmizrāde pēc As-
pazijas drāmas «Ragana» motīviem.

TLMS «Saulīte» ar saviem dar-
biem piedalījusies vairākās Valsts 
mēroga izstādēs, kā arī Vislatvijas 

akcijā«Satiec savu meistaru!».
Lai rosīgs un pozitīvām emocijām 

bagāts šis gads mums visiem! Uz 
tikšanos! z

   Paveiktais 2015.gadā 

Aizvadītais gads Valkas pilsētas kultūras namā
Teksts: Mārīte Meļķe

Aizvadītais gads Ērģemes pamatskolā 

Pagājušais gads Ērģemes pamatskolā ritējis 
ierasto gaitu, veicot svarīgāko uzdevumu – 

bērnu sagatavošanu dzīvei caur jaunām zināša-
nām, prasmju apguvi un to izmantošanu praktis-

ki darbojoties. Pavasarī Ērģemes pamatskola un 
tajā īstenotās izglītības programmas tika atkārto-
ti akreditētas uz sešiem gadiem. Lai mācību pro-
cess noritētu mūsdienīgi, izglītojamie stundās iz-
manto planšetes, darbojas pie interaktīvajām tā-
felēm, bet pateicoties AS «Latvenergo» dāvināta-
jiem datoriem iekārtotas vēl divas datorklases.

Priecājamies par allaž čaklajiem un zinātkāra-
jiem, kuri pagūst visu un ar iniciatīvu spēj aizraut 
kūtrākos. Talantīgu un erudītu darbinieku vadīti, 
Ērģemes pamatskolas skolēnu vārdi kuplinājuši 
visus novada un pat vairākus Latvijas mēroga pa-
sākumus. Mūsu skolas dziedošās meitenes Valkas 
novada kora sastāvā piedalījās XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, par vietām 
Rīgas deju laukumos cīnījās arī dejotāji, taču tie 
svētkus izbaudīja un ar lielu prieku atceras kā 
ielu koncertu dalībnieki, uzstājoties «Lido» un 

baudot atpūtas vietas Grīziņkalnā un Lucavsalā.
Ikdienā aktīvi sportojot, panākumi neizpaliek 

arī sacensībās: starpnovadu skolu sacensībās 
vieglatlētikā «Ziemeļu stīga» 8. – 9.klašu grupā 
1.vieta, Latvijas skolēnu 68.spartakiādes fi nālsa-
censībās pavasara krosa stafetēs Latvijas Avīzes 
kauss par 1.vietu mazo pamatskolu grupā, par 
3.vietu Latvijas skolēnu 69.spartakiādes fi nālsa-
censībās rudens krosā mazo pamatskolu grupā, 
bet milzīgs prieks par skolas riteņbraucēju ko-
mandu, kura ierindojusies piektajā vietā 33 ko-
mandu konkurencē Latvijas fi nālsacensībās. Bēr-
ni labprāt rakstīja, un zīmēja pasakas par piena 
produktiem un noslēgumā tikās ar Siera kluba 
vadītāju, bet Ērģemes pamatskolas bērnu veido-
to Ziemassvētku pastkarti ikviens varēja iegādā-
ties tirdzniecības vietās, kurās tirgo Lottes limo-
nādi. z

Teksts: Irīda Klaipa, Ērģemes 
pamatskolas lietvede

«Borderrock» – viens no pagājušā gada spilgtākajiem kultūras notikumiem.
 Attēlā – «The Sound Poets».

Pagastos: ĒRĢEMĒ

Biedrība «Ērģemes bruņinieku pils» 
realizējusi biedrības «Ziemeļgauja» 

atbalstīto projektu gājēju takas un atpūtas 
soliņu ar galdiņiem izbūvi. Darbus veica 
SIA «Valkas būvnieks».

Turpinājās Ērģemes pilsdrupu arheo-
loģiskās izpētes un apkārtnes sakopšanas 
darbi.

Pagasta ceļiem veikti caurteku remont-
darbi, grāvjmalu attīrīšana no krūmiem 
un apauguma, kā arī to izpļaušana. Veikta 
regulāra ceļu greiderēšana. Ceļiem 
Priežkalni - Skujiņas, Kārļi - Rikandas 
tilts, Baltupes - Bedrītes - Silzemnieki, 
Žēguri - Saulstari veikta virsmas seguma 
atjaunošana ar šķembām. Darbus veica 
SIA «A.G.V».

Pie Turnas tautas nama izbūvēts vole-
jbola laukums, kā arī izvietoti šķiroto at-
kritumu konteineri.

Turpinājās Turnas parka, Ērģemes par-
ka, slidotavas un peldvietas labie-
kārtošanas un sakopšana.

Lielākie kultūras pasākumi 2015.gadā 
Turnas tautas namā

Janvārī Valkas novada pašdarbnieku 
atpūtas vakars «Satikšanās prieks 1».

Aprīlī ikgadējais Lieldienu Zaķa 
skrējiens Ērģemes pietura - Turnas tautas 
nams, Galda spēļu uzvarētāju apbal-
vošanas ceremonija, pagasta pašdarbnie-
ku teatralizēti uzvedumi «Raganiņu ne-
dienas» un «Kāzas»  un mūsdienu deju 
grupu salidojums - koncerts «Deju virpu-
lis 4».

Jūnijā Līgo vakara pasākums un pagas-
ta pašdarbnieku teatralizēts uzvedums 
«Limuzīns Jāņu nakts krāsā».

Jūlijā Kapu svētki un Valkas un Ērģemes 
pagastu kopkoncerts «Kopā jautrāk».

Novembrī Ražas svētki.
Decembrī Ziemassvētku ieskaņu pa-

sākums vecākai paaudzei un  balvas 
«Gada cilvēks kultūrā, sportā un sadzīvē» 
pasniegšanas ceremonija, pagasta paš-
darbnieku teatralizēts uzvedums «Sprī-
dītis» un Vecgada balle. z

Paveiktais Ērģemes pagastā
Teksts: Jānis Krams

Ērģeme cer, ka nākotnē pilsdrupas kļūs par iecienītu tūristu galamērķi.
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2015.gads Kārķos jāizceļ autoceļa 
«Ziemeļu Stīga» zīmē. Ainavis-

ki burvīgs, jauns ceļš, kas savieno 
mūs ar Naukšēnu kaimiņnovadu, ir 
gadsimta notikums. Tā atklāšanai 
par godu tika izcepta kūka ar šī ceļa 
vaibstiem 6 m garumā, kas kā sim-
boliska lente tika sagriezta un ceļa 
maize dota ceļa atklājējiem. Ceļa 
atklāšanu amizantu padarīja vietējo 
iedzīvotāju teatralizētais uzvedums 
no populārām latviešu fi lmām, iesais-
tot dažnedažādos vēsturiskos auto, 
motociklus, mopēdus un pajūgu. Īpa-
šu svētku skaņu radīja sabraukušie 
Vēja Brāļi ar Aivaru Freimani priekš-
galā un moto klubs «Valkas Vanagi» 
ar saviem spēkratiem, kuri moču 
dārdoņu un ceļa atklāšanas prieku 
aizveda arī uz Naukšēnu novadu.

No 2015.gada 1.marta uzsākta 
daudzdzīvokļu māju apsaimnie-
košana. No 126 dzīvokļiem līgumi 
slēgti par 120 dzīvokļu apsaimnie-
košanu. Par 6 dzīvokļiem tiks uzsākts 
process, nosakot šos īpašumus kā 
bezsaimnieku mantu, lai būtu iespē-
jams atsavināt un nodot pašvaldības 
lietošanā. Maksājumi tiek saņemti 
regulāri, un iedzīvotāji jau var redzēt 
ieguldījumus – ir veikts 6.mājās jum-
ta, fasādes remonts, 2. un 4. mājai 
izbūvētas 4 skursteņu spices, 3.un 5.
mājai veikts jumta kores remonts, 
3.mājai ārdurvju remonts, 8.mājai 
uzlabots apgaismojums pie ēkas ie-
ejām. Visām ēkām ir veikta skursteņu 
tīrīšana un tehniskā stāvokļa izvēr-
tēšana un aktu sastādīšana. 1.mājai 
veikta tehniskā ekspertīze ēkas 
starpstāvu pārsegumiem, konsta-
tējot, ka šīs konstrukcijas atrodas 
avārijas stāvoklī. Vasaras sezonā ap 
visām ēkām veikta teritorijas 
appļaušana. Visām daudzdzīvokļu 
ēkām uzstādītas vienotas ēku nu-
merāciju zīmes. No 2016.gada 1.jan-
vāra pieņemts lēmums, ka Kārķu 
pagasta centrā atkritumu apsaim-
niekošanu nodrošinās tikai vienīgi 
Kārķu pagasta komunālā daļa un 
tiem iedzīvotājiem, kuriem nav lī-
gums, vērsties Kārķu pagasta pār-
valdē. Administratīvais sods par 
līguma neesamību – 70 EUR.

2015.gadā brīvprātīgie ugunsdzē-
sēji izbraukuši uz 4 ugunsnelaimēm 
- kūlas un saimniecības ēkas būv-
gružu dedzināšanas gadījumiem. 
Ugunsdzēsēju depo tika veikts torņa 
remonts, pilnībā nomainot torņa 
jumta pārsedzes un izbūvējot jaunas 
jumta konstrukcijas. Ugunsdzēsēju 
mašīnas ekipējums papildināts ar 
jaunām šļūtenēm un profesionālo 
stobru. Garāžas daļā veikts kos-
mētiskais remonts un uzstādīts jauns 
apgaismojums.

2015.gadā veikti 15 kanalizācijas 
tīklu pieslēgumi, pilnībā aptverot 
kanalizācijas tīklu izbūvi līvānu 
māju ciematā. Komunālā daļa ik-
dienā veic transporta, asenizācijas, 
ceļu greiderēšanas, ceļmalu appļau-
šanas un sniega šķūrēšanas pakal-
pojumu. Šādus ārpakalpojumus var 
saņemt iedzīvotāji, iepriekš piesakot 
nepieciešamību un veicot maksājumu 
Kārķu pagasta pārvaldē. 2015.gadā 
iedzīvotāju pārvadāšanas vajadzī-
bām iegādāts mikroautobuss MB 

Sprinter (18 sēdvietas), kas pēc ie-
dzīvotāju iniciatīvas veic arī braucie-
nus uz Abjas - Paluojas ģimnāzijas 
peldbaseinu.

Turpinot rūpēties par dabas un 
kultūrvēstures vērtībām, sakārtots 
ceļš uz Spiģa alu, Lustiņdruvas takā 
izveidotas norādes un informatīvas 
zīmes, izgatavots jauns vides objekts 
«Meža klavieres». Tradicionālo Meža 
dienu laikā uzbūvēta rampa no-
braucieniem ar trosi, izgatavots ve-
losipēdu turētājs, veikts koku stā-
dījums un daudzi citi darbi, vien-
laicīgi talciniekiem strādājot 24 dar-
bu objektos. Azartiski noritēja 4.Ko-
ka automašīnu sacensības, kuras ko-
mentēja radio «Skonto» ētera balss 
Valdis Melderis. Pasākumā piedalījās 
arī Eiropas Parlamenta deputāte 
Inese Vaidere un Zemkopības minis-
trijas valsts sekretārs, Latvijas Biš-
kopības biedrības vadītājs Armands 
Krauze. 

2015.gadā veikti pagasta autoceļu 
remontdarbi: 416 t grants - šķembu 
maisījums izlietots ceļu klātnes 
sakārtošanā Līgotnes - Rietumi un 
Silzemnieki - Strautmaļi. 450 t šķem-
bas izlietotas segumu remontdarbos 
ceļiem: Kārķi - Zīles, Tūži - Stimperi, 
Kārķi - Spaļi, Kārķi - Šalderi, Kārķi - 
Ārņi, Veckārķi - Krūzes. Veikta uzka-
bes greidera projektēšana un būv-
niecība, tā pilnībā nokomplektējot 
tehniku, lai spētu ikdienā veikt ceļu 
uzturēšanu pašu spēkiem. Izbūvēts 
bruģēts celiņš Kārķu Tautas nams - 
1.māja.

Realizēti divi «Latvijas Mobilā 
Telefona» projekti «LMT Latvijai» – 
uzbūvēts jauns gājēju tilts pār Vec-
kārķu slūžām un «Ticības, cerības un 
mīlestības» lapene pie Kārķu evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas.

Represēto piemiņas dienā Kārķos 
notika tikšanās ar krievu rakstnieci, 
publicisti, radio žurnālisti, Latvijas 
Tautas frontes domes un valdes lo-
cekli Marinu Kostaņecki un mācītāju, 
teoloģijas doktoru, vēsturnieku, ka-
pelānu zemessardzē un vairāku 

grāmatu autoru Gunti Kalmi.
2015.gads sācies jaunām vēsmām 

– notikušas pirmās zemledus makš-
ķerēšanas sacensības «Badīgais Cep-
ša ķīsis», ļoti pozitīvs pasākums ar 
divu veidu zupu vārīšanu ezera 
krastā, paša pagasta pārvaldes va-
dītāja uzraudzībā, un azartisku sa-
censību makšķernieku starpā.

Notika tradicionālais sieviešu die-
nas pasākums – tautas bumbas sa-
censības ar komandām no Valkas, 
Ērģemes, Kārķiem. Pavasarī notika 
arī labi apmeklētā nūjošanas in-
struktāža un ģimenisks pārgājiens 
uz Spiģu alu. Vasarā ar divriteņiem 
devāmies uz Naukšēnu pagasta svēt-
kiem.

Ziemas sezona tiek pārlaista ar 
fl orbola treniņu vakariem Kārķu 
Sporta Namā, ik gadu pavasarī tie-
koties fl orbola treniņu noslēguma 
vakarā Naukšēnos, turpretim va-
saras brīvie vakari tiek pavadīti, 
spēlējot volejbolu laukumos pie sko-
las. Kārķos uzņēmām arī vienu no 
Valkas novada pludmales volejbola 
tūres posmiem. Zolmaņiem vis-
vairāk gaidītais ir Jāņu dienas kauss. 

Jāņu laikā arī tradicionālās pļaušanas 
sacensības, kurās piedalās gan vīri, 
gan sievas. 2015. gada vasarā, pirmo 
reizi, noorganizējām tādus pasā-
kumus kā Kārķu Spēkavīru sa-
censības un Kārķu minitriatlonu. 
Abi pasākumi bija izdevušies, ska-
tītājiem neviltots prieks. Notika arī 
ierastais – Lāčplēša dienai veltītais 
skrējiens apkārt Kārķiem, šoreiz ar 3 
trasēm – «Spīdolas», «Lāčplēša» un 
«Mazo lācīšu». Tāpat notika 5.Vecga-
da kauss volejbolā pulcējot 14 ko-
mandas no dažādām Latvijas vie-
tām. 

Tautas namā turpina darboties 10 
pašdarbības kolektīvi, kuri pieda-
lījušies 13 pasākumos Kārķu pagastā, 
10 pasākumos Valkas novadā un 20 
pasākumos citos novados. Deju ko-
lektīvs «Bitīt matos» pārstāvēja no-
vadu VIII vidējās paaudzes dejotāju 
svētkos Jelgavā. Amatierteātra 
«Strops» dalībniece Juta Aušte iegu-
va diplomu par spilgtāko lomas 
(Elza – «Trīsarpus atraitnes») atvei-
dojumu teātru skatē Rencēnos. 

Paveiktais Kārķu pagastā
Teksts: Pēteris Pētersons, Kārķu 
pagasta pārvaldes vadītājs

Pagastos: Kārķos

Kārķu pagasta kolektīvs var būt gandarīts par paveikto aizvadītajā gadā

Turpinājums 11.lpp.

Kārķos pērn infrastruktūru papildināja vairāki jauni tūrisma objekti
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Ozolu pamatskolai 1.stāvā uz-
stādīta ugunsdrošības signa-

lizācija. Darbus veica SIA «Va-
rikon».

Veikts kosmētiskais remonts Ozo-
lu skolas latviešu valodas kabinetā, 
pārējās klasēs atjaunots grīdas 
krāsojums. Salabotas četras krāsnis, 
lai droši noritētu apkures sezona.

Kopā ar biedrību «Atrodi laiku 
sev» tika realizēts LEADER projekts 
«Tautas tērpi Ozolu pamatskolas 
deju kolektīvam» Tika izgatavoti 
tautas tērpi 8 pāru Ozolu pamatsko-
las deju kolektīvam. Kopējās izmak-
sas EUR 2988,80. Darbu veica Inga 
Ķestere.

Ozolu pamatskolas deju kolektīvs 
piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos Rīgā, rādot 
savu dejotprasmi atpūtas centrā 
«Lido». Dziesmu svētku ietvaros, 
Ozolu pamatskolas skolnieces Sindi-
ja Ziemiņa un Gundega Zvaigzne 
rādīja savas prasmes radošajās darb-
nīcās «Rakstu raksti».

Ozolu skolas skolēni piedalījās 

mācību olimpiādēs.
Ozolu pamatskolā no septembra 

bērniem ir iespēja apgūt mūsdienu 
dejas, nodarbības vada Evija Zeme.

Skolā notika dažādi konkursi un 
pasākumi: Meteņi, Lieldienas, Mātes 
diena, Mārtiņdiena, Valsts svētki, 
Ziemassvētki.

Lai veicinātu bērnu peldētprasmi, 
Ozolu pamatskola organizē braucie-
nus uz Priekuļu peldbaseinu.

Februārī darbu uzsāk Mierkalna 
tautas nama vadītāja Evija Zeme.

Mierkalna tautas namā darbojas 
dramatiskais kolektīvs, līnijdeju gru-
pa un vokālais ansamblis. Ansambļa 
dalībnieces dzied arī Valkas novada 
sieviešu korī, kura sastāvā piedalījās 
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu 
dziesmu svētkos Rīgā. Vokālais an-
samblis novada skatē ieguva 1.pa-
kāpi.

Zvārtavas pagasta amatierteātris 
piedalījās pārnovadu teātru festivālā 
«Aktieru olimpiskās spēles» Lazdu-
kalna pagastā, novada teātru skatē. 
Ar viesizrādēm ciemojās Virešu, 
Gaujienas, Trapenes, Kārķu, Vij-
ciema pagastos. 

Pagasta iedzīvotājiem tika orga-
nizēti vairāk nekā divdesmit pa-
sākumi gan sporta jomā (zolīte, no-
vuss, galda spēles, ragaviņu no-
braucieni, volejbols, fl orbols), gan 
kultūras  un atpūtas jomā (Lieldienas 
ar Kristīni Timmermani un Gati 

Ivanu, māsu Dimantu koncerts, Jāņu 
ieskaņa ar «Kaktu balles muzikan-
tiem», radošās darbnīcas, tematiskie 
velobraucieni u. c). Vairāk nekā 60 % 
no tiem bija iespēja apmeklēt bez 
maksas.

Zvārtavas pagasta pārskats

Kopumā tautas namā organizēti 
12 koncerti, 7 teātra izrādes, 7 iz-
klaides pasākumi, rīkotas 6 izstādes, 
18 dažāda veida izglītojoši pasākumi; 
notikušas vingrošanas un zumbas 
nodarbības.

Pērn Tautas nams aprīkots ar 
jaunām nakts redzamības video-
kamerām, atjaunota skatuves grīda, 
iegādāti tērpi sieviešu vokālajam 
ansamblim.

Biedrība «Ugunspuķe» sadarbībā 
ar Kārķu pagasta pārvaldi realizējusi 
projektu «Dabas koncertzāles būv-
niecība Kārķu pagastā». Atklāšanas 
pasākumā patriotisku noti piešķīra 
Zemessardzes kājnieku 22.Bataljons 
- tehnikas un ieroču demonstrējumos 
un jauno skatuvi pirmie ieskandināja 
LR Zemessardzes pūtēju orķestris 
diriģenta un virsleitnanta Anda Ka-
reļa vadība, kas apliecināja – Dabas 
koncertzāles akustika ir brīnišķīga. 
Biedrība turpina darbu pie Borisa 
un Ināras Teterevu Fonda atbalstīta 
projekta «Skaisti, radoši dzīvē un 
dejā Kārķu pagastā». Tā ietvaros se-
nioru deju grupai «Vēl ziedam» 
iegādāti jauni tērpi, notikušas 3 eks-
kursijas, 4 radošas nodarbības, ie-
gādāta fotokamera. Biedrība arī 
iesaistījusies aktīvā nodarbinātības 
pasākumā «Atbalsts jauniešu brīv-
prātīgajam darbam» un 2 jaunieši 
2015.gadā apguvuši praktiskas darba 
iemaņas.

Kārķu bibliotēka 2015.gada 7.sep-
tembrī atkārtoti tika akreditēta kā 
vietējas nozīmes bibliotēka, gadā 
lietotāji 197, tai skaitā bērni un jau-
nieši līdz 18 gadiem 52, apmeklēju-
mu skaits 2217, izsniegums 5528 vie-
nības, starpbibliotēku abonements 
izmantots 76 reizes, četrpadsmito 
gadu darbojas Bērnu, Jauniešu žūrija, 
ceturto gadu arī Vecāku žūrija.Fonds 
papildināts ar 474 jaunieguvumiem, 
norakstīti 590 eksemplāri, bibliotēkas 
krājums 5850 vienības. Gada nogalē 

saņemts grāmatu sūtījums no bijušā 
kārķēnieša Anša Uibo ar ļoti plašu 
ārzemēs izdoto latviešu literatūras 
klāstu.

Kārķu skolā šogad notika salido-
jums par godu 130 gadu jubilejai, 
kurā piedalījās vairāk nekā 300 
dalībnieku. Iegūts daudz pozitīvas 
enerģijas nākamajiem 10 gadiem. 
Pēc svētkiem tika uzsākti remont-
darbi, veicot jumta nomaiņu skolas 
ēkai un nosiltinot bēniņus. Kurināmā 
samazinājuma efekts ir jūtams un 
turpmākos gadus plānoti mazāki 
izdevumi par apkuri. Izremontēta 
kāpņu telpa un 1.stāva gaitenis, kurā 
nomainīti arī garderobes skapji, I 
stāva tualetes un bērnudārzs papil-
dinātas ar apkures radiatoriem, iz-
remontēts arī viens sākumskolas 
klases telpa.

Mazpulcēni kopā ar vadītāju 
Ģertrūdi Ābeli skolu pārstāvēja gan 
Valkas novada forumā, gan Vid-
zemes forumā Ilzenē. Skolēni «Labo 
darbu nedēļā» palīdzēja Kārķu pa-
gasta iedzīvotājiem. 8./9.kl. kopā ar 
audzinātāju Agiju Plauku izveidoja 
koncertiņu un dāvaniņas un Zie-
massvētku laikā devās uz Rūjienas 
senioru māju. Aktīvi darbojies sko-
lēnu deju kolektīvs skolotājas Inetas 
Zutes vadībā, kas gatavojās skolēnu 
dziesmu un deju svētkiem. Puišiem 
pašūti jauni tautas tērpi. Skolēnus 
skola motivējusi piedalīties dažādos 
konkursos: plakātu konkursā pret 
pasīvo smēķēšanu «Uzmanību – 
bērns, nesmēķēt tuvāk par 10 m!», 
CSDD konkursā «Gribi būt mobils», 
ZAAO organizētajos konkursos, da-
bas zinātņu un matemātikas kon-
kursā 7. – 9.kl., kurā Ilze Skrastiņa 
iekļuva 10 labāko 7.kl. skolēnu vidū 
un ieguva iespēju uz 5 dienām dot-
ies uz nometni Rīgā. Skolēni pie-
dalījās pirmajā «Staro Rīga» skrējienā 
un ikdienā dodas uz «Optimists» 
skrējieniem. Bijušas dažādas aktivi-
tātes Eko skolu programmā. Eko 

skolu rīcības dienās skolēni izvietoja 
plakātus un aicināja Kārķu pagasta 
iedzīvotājus šķirot atkritumus. Ilze 
Skrastiņa pārstāvot Valkas novadu 
Rīgā konkursā ,«Teici, teici valodiņa» 
ieguva «Dižā stāstnieka» titulu. Skol-
nieci konkursam sagatavoja sko-
lotāja Laima Varta. Skolēni piedalījās 
novada un starpnovadu olimpiādēs, 
kur uzrādīja labus rezultātus, kā arī 
ieguva godalgotas vietas. Ilze 
Skrastiņa Latvijas atklātajā mate-
mātikas olimpiādē ieguva atzinību.

Gads noslēdzās ar nu jau tra-
dicionālo «Dabas bodi» kā aplieci-
nājumu, ka vietējie mājražotāji un 
amatnieki spēj saražot gardu un 
lietderīgu produkciju. Aizvadītajā 
gadā  tūristu grupās Kārķus ap-
meklējuši vairāk ne kā 400 cilvēku, 
neskaitot individuālos ceļotājus un 
dažādu pasākumu apmeklētājus, kā 
arī viesojušās vairākas pieredzes ap-
maiņas grupas no dažādiem Latvijas 
novadiem, arī paši esam bijuši 
Rūjienas novadā, lai smeltu kaimiņu 
pieredzi.

2016.gads būs iespēju meklēšanas 
laiks, šobrīd stāvam uz starta līnijas 
un gaidām jaunu projektu uzsauku-
mus. Finansiāli budžetā darbus 
esam iezīmējuši – nepieciešams veikt 
kosmētisko remontu kāpņutelpā pa-
gasta pārvaldes ēkā, iegādāties sko-
las vajadzībām jaunu auto un ko-
munālo daļu aprīkot ar trūkstošajiem 
instrumentiem un aparātiem. Lai 
apspriestu māju apsaimniekošanu, 
teritoriālo plānojumu un citus ak-
tuālus notikumus, 9.februārī pulks-
ten 14.00 plānota iedzīvotāju sapulce 
Kārķu tautas namā. Jautājumus ie-
priekš iespējams iesniegt arī Kārķu 
pagasta pārvaldē. Neļausimies at-
slābt un sēdēt ar rokām klēpī, 
meklēsim iespējas – attīstīties un uz-
labot vēl un vēl vides sakoptību. Jau 
šodien uzaicinu visus 26.aprīlī uz 
Vislatvijas lielo talku un uz tra-
dicionālajām Meža dienām 29. un 
30.aprīlī, kur šogad plānojam kopīgu 
darbu pie tradīciju salas labie-
kārtošanas! z

Paveiktais Kārķu pagastā
Turpinājums no 10.lpp.

2015.gadu kārķēnieši aizvadīja «Ziemeļu stīgas» zīmē. Kārķu - Naukšēnu ceļa 
posma atklāšanā Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons un VARAM 
pārstāvis Jānis Eglīts

Pagastos: Zvārtavā

Zvārtavas pagasta amatierteātris pārnovadu teātra festivālā 
«Aktieru olimpiskās spēles».

Teksts: Raitis Priede

Turpinājums 12.lpp.
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4.februārī tiek atzīmēta Pasaules Pretvēža diena. Lai veicinātu 
iedzīvotāju izpratni un zināšanas par onkoloģiskajām 

slimībām, onkoloģisko slimību profi laksi, savlaicīgu slimību 
atklāšanu, kā arī ārstēšanās iespējām, Valkas novadā no 4.februāra 
Domes ēkās Beverīnas ielā 3, Semināra ielā 9, Semināra ielā 29, 
pilsētas bibliotēkā, pagastu ēkās un bibliotēkās, kā arī citviet būs 
pieejami šādi informatīvi materiāli: bukleti ,Ja tev ir atklāts 
vēzis?», «Ja tavam tuviniekam ir atklāts vēzis?», informatīvi 
materiāli «Kā pasargāt sevi no kolorektālā jeb zarnu vēža?», «Kā 
pasargāt sevi no krūts vēža ielaišanas?» un «Kā pasargāt sevi no 
dzemdes kakla vēža?» .

Lai gan informatīvie materiāli sniedz vērtīgu informāciju ikvie-
nam, būtiskākais ļaundabīgo audzēju novēršanā ir to savlaicīga 
atklāšana, kas ietver ģimenes ārsta apmeklējumus, regulāru 
profi laktisko apskašu veikšanu un aktīvu iesaisti skrīninga 
programmās. z

Ar 2009.gada 18.novembri ir 
spēkā «Latvijas valsts karoga 

likums» (turpmāk tekstā – Likums). 
Šā Likuma mērķis ir noteikt vieno-
tus Latvijas valsts karoga lietošanas 
principus. Likumā ir noteikts, ka 

Latvijas valsts karogu lieto šajā li-
kumā un citos normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos un kārtībā, 
garantējot tam pienācīgu cieņu. Aiz-
liegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru 
vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts 
karogu.

Latvijas valsts karogu aizliegts lie-
tot: pie ēkām, kas atrodas avārijas 
stāvoklī; pie ēkām, kuru fasāde tiek 
remontēta; citās nepiemērotās vietās 
un apstākļos.

Likuma 7.pantā noteikts, ka:

1. Latvijas valsts karogu pie pub-
lisko personu ēkām, privāto tiesību 
juridisko personu un personu ap-
vienību ēkām, kā arī dzīvojamām 
ēkām novieto: 1.maijs – Darba svēt-
ki, Latvijas Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena 4.maijs 
– Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas diena 
11.novembris – Lāčplēša diena 18.
novembris – Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena

2. Latvijas valsts karogu sēru 
noformējumā pie publisko personu 
ēkām, privāto tiesību juridisko per-
sonu un personu apvienību ēkām, 
kā arī dzīvojamām ēkām novieto: 
25.marts – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena; 14.jūnijs – 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena; 17.jūnijs – Latvijas 
Republikas okupācijas diena; 4.
jūlijs – Ebreju tautas genocīda upu-
ru piemiņas diena; decembra 1. 
svētdiena – Pret latviešu tautu 
vērstā totalitārā komunistiskā re-
žīma genocīda upuru piemiņas die-
na.

 Līdz ar to Likumā ir noteiktas 9 die-
nas gadā, kad Latvijas valstī obligāti 
ir jāpaceļ Latvijas valsts karogs.

 Latvijas valsts karogu lieto arī 
citos Ministru kabineta vai paš-
valdības noteiktajos gadījumos. Lat-
vijas valsts karogu var lietot tautas, 
reliģiskajos un ģimenes svētkos, at-
ceres dienās un citos gadījumos, ga-
rantējot tam pienācīgu cieņu.

16.februāris – Lietuvas Republikas 
neatkarības diena
24.februāris – Igaunijas Republikas 
neatkarības diena
1.janvārī – Jaungada dienā
20.janvāris – 1991.gada barikāžu aiz-
stāvju atceres diena
26.janvāris – Latvijas Republikas starp-
tautiskā (de jure) atzīšanas diena
8.marts – Starptautiskā sieviešu diena
29.marts – Lielā piektdiena
30.marts – Pirmās Lieldienas
31.marts – Otrās Lieldienas
8.maijs – Nacisma sagrāves un Otrā pa-
saules kara upuru piemiņas diena
9.maijs – Eiropas diena
10.maijs – Mātes diena
15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena
31.maijs – Vasarsvētki
1.jūnijs – Starptautiskā bērnu aiz-
sardzības diena
22.jūnijs – Varoņu piemiņas diena 
(Cēsu kaujas atceres diena)
23.jūnijs – Līgo diena
24.jūnijs – Jāņu diena
11.jūlijs – Jūras svētku diena
11.augusts – Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas diena
21.augusts – Konstitucionālā likuma 
«Par Latvijas Republikas valstisko sta-
tusu» pieņemšanas un Latvijas Repub-
likas faktiskas neatkarības atjau-
nošanas diena
1.septembris – Zinību diena
22.septembris – Baltu vienības diena
4.oktobris – Skolotāju diena
24.decembris – Ziemassvētku vakars
25.decembris – Pirmie Ziemassvētki
26.decembris – Otrie Ziemassvētki
31.decembris – Vecgada diena. z

Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi

Vienreiz nedēļā Mierkalnā tautas 
namā tiek organizētas Interaktīvās 
zumbas nodarbības.

Pēc piecu gadu pārtraukuma 
Zvārtavas pagastā notika «Bērnības 
svētki», kuros savus krustvecākus 
ieguva 11 bērni. Neiztika bez pasaku 
tēliem, ziepju burbuļiem, rotaļām. 
Paldies Raitim Jaunmuktānam par 
izgatavotām un Mierkalna tautas na-
mam dāvātajām šūpolēm.

Ar biedrības «Lauku partnerība 
Ziemeļgauja» fi nansējumu, realizēts 
projekts «Ziemas saulgriežu sagai-
dīšana». Notika pasākums pagasta 
iedzīvotājiem ar latvju dančiem, 
dziesmām, mīklu minēšanu, bluķa 
vilkšanu un ķekatās iešanu.

Īpaši lepojamies ar pagasta māks-
liniecēm Lilitu Ikali un Lindu Ikali, 
kurām decembrī atklāja personāl-
izstādi «Ārpus rāmjiem» Valkas 
novadpētniecības muzejā. Lilita Ika-
le ar savām radošajām darbnīcām 
piedalījās arī vasaras Saulgriežu 

ielīgošanas pasākumā «Ielīcās» un 
Pasaules Valcēniešu dienā Valkā.

ERAF projekta «Publisko interne-
ta pieejas punktu attīstība Valkas 
novadā» ietvaros Mierkalna tautas 
namā ir izveidots jauns publiskā in-
terneta pieejas punkts. Esošajos 
publiskā interneta punktos: Zvār-
tavas pagasta bibliotēkā un Ozolu 
pamatskolā tika nomainīta datorteh-
nika.

Zvārtavas pagasta bibliotēkā no-
tika 12 tematiskās izstādes un 5 ra-
došās darbnīcas: pankūku cepšanā, 
olu krāsošanā, kartiņu izgatavošanā, 
grāmatu tārpiņu izgatavošanā, gu-
mijas rotājumu izgatavošanā.

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda fi nansējumu Dabas aizsar-
dzības pārvalde Zvārtavas pagastā 
atklāja jaunu dabas  tūrisma objektu 
– Cirgaļu skatu tornis.

 Kopti un uzturēti pagasta 
autoceļi. Ceļu  ikdienas uzturēšanu  
veic Z/S «Kāršupes» un Z/S «Lejas-
vecumkalni».

Ir slēgti līgumi par zvejas tiesību 
nomu Zvārtavas pagasta teritorijā 
esošajos publiskajos ezeros.

Pagasta iedzīvotāji piedalījās arī 
novada sporta pasākumos. 

Paldies pagasta iedzīvotājiem, ku-
ri ņēma dalību Lielajā talkā, kā arī 
tiem, kuri ikdienā uztur sakoptas sa-
vas sētas. z

Zvārtavas pagasta pārskats

Lilita un Linda Ikales izstādes «Ārpus rāmjiem» atklāšanā. Foto – Rūta Ieviņa.

Turpinājums no 11.lpp.

   Paveiktais 2015.gadā 

Aicina izvirzīt pretendentus 
2016. gada Jāņa Cimzes balvai

Valkas novada dome aicina izvirzīt pretendentus 2016.gada Jāņa Cimzes balvai. 
Valkas novada izglītības iestādes, kā arī ikviens novada iedzīvotājs aicināts iesniegt 
pieteikumu domes priekšsēdētāja sekretariātā (Beverīnas iela 3, Valka) līdz š.g. 22.
jūnijam.

Balvu var iegūt novada pedagogs par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo 
skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī par zinātniskās pētniecības darba vadīšanu 
un/vai organizēšanu. Jāņa Cimzes balvā ietilpst diploms un vienreizēja stipendija.

Svinīga balvas pasniegšanas ceremonija tradicionāli tiek pasniegta Jāņa Cimzes 
dzimšanas dienā 3.jūlijā Valkas novadpētniecības muzejā.

Šogad datums tiks precizēts atsevišķi.
Papildus informācija: Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis, tālr. 

26469125. z

4.februāris – Pasaules Pretvēža diena
Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes 
Sabiedrības veselības organizatoreSabiedrības veselības organizatore

      Pēdējā brīdī
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27. un 28.februārī dvīņu pilsētās 
Valkā un Valgā norisināsies kon-

kurss jaunajiem estrādes solistiem un deju 
grupām «Bordertown beat» jeb «Ro-
bežpilsētas ritmi». Konkursu organizē Val-
kas novada dome, Valgas pilsētas valde, 
Valkas pilsētas kultūras nams, Valgas 
kultūras centrs, sabiedriskā labuma or-
ganizācija – biedrība «Atbalsts Valkai» un 
studija «Joy».

Konkursa galvenais mērķis ir popularizēt 
un stiprināt starpvalstu attiecības estrādes 
mūzikas un dejas jomā. 

«Pasaulē ir tikai sešas pilsētas, kuru cent-
ru šķērso valsts robeža. Viena no tām ir Lat-
vijas pilsēta Valka, otra – cieši blakus esošā 
Igaunijas Valga. Tieši tāpēc konkursam iz-
vēlēts nosaukums «Bordertown Beat» jeb 
«Robežpilsētas Ritmi»», informē pasākuma 
organizatori. 

Konkursantu dalības vecums – no 13 līdz 

25 (ieskaitot) gadiem. Visi dalībnieki un viņu 
pedagogi saņems balvas. Kopējais balvu 
fonds – 2000 eiro. 1., 2., 3.vieta katrā kategorijā 
iegūs naudas balvas, apliecinājuma diplo-
mus, solisti saņems iespēju ierakstīt dzies-
mas skaņu studijā, deju kolektīvi – pro-
fesionāla videoklipa dejas fi lmēšanu.

Dalībnieki 1.kārtas atlasei aicināti līdz 
2016.gada 1.februārim iesūtīt aizpildītu kon-
kursanta pieteikuma anketu, profesionālo 
CV un priekšnesuma paraugu elektroniskā 
formātā uz adresi liga.snuka@valka.lv.

Uz II konkursa kārtu dalībniekus izvirzīs 
profesionāla žūrija. Rezultātus paziņos līdz 
5.februārim. Konkursa nolikums ir atrodams 
Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un 
http://muzikassvetki.valka.lv/bordertown-
beat/

Konkursa organizētāju kontaktinformā-
cija: Valkas pilsētas kultūras nams, liga.
snuka@valka un studioyoy@yandex.com z

Februārī Valkā norisināsies konkurss jaunajiem 
solistiem un deju grupām «Robežpilsētas ritmi»

30.janvārī plkst. 17.00 Val-
kas pilsētas kultūras na-

ma Lielajā zālē notiks svinīga Val-
kas novada labāko sportistu un 
komandu apbalvošana. Pasākuma 
laikā apbalvos arī sacensību seriāla 
«Valkas četrcīņa – 2015» kopvēr-
tējuma laureātus. 

Lai saglabātu intrigu, visi «Sporta 
laureāts – 2015» titula ieguvēji tiks 
paziņoti tikai pasākuma dienā!

Savukārt, sacensību seriāla «Val-

kas četrcīņa – 2015» kopvērtējumu 
var aplūkot: http://valka.lv/lv/val-
kas-novads-1/sports-1/sporta-pasa-
kumu-rezultati

Drīzumā visiem, kuri ir tikuši 
nominēti apbalvošanai un iekļuvuši 
sacensību seriāla «Valkas četrcīņa – 
2015» labāko sarakstā, tiks nosūtīti 
ielūgumi.

Pēc svinīgā pasākuma balle, kurā 
spēlēs grupa «Ceļojums». z

Tuvojas gada pasākums sportā 
«Sporta laureāts - 2015» un «Valkas 

četrcīņa - 2015» sezonas apbalvošana 
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītāja 

• 30.janvārī plkst. 17.00 Valkas pil-
sētas kultūras namā Valkas novada 
Sporta laureāts.
• 31.janvārī plkst. 12.00 pie Paju kau-
jas pieminekļa Valgas -Tartu šosejas 
7.km XXIII Paju kaujas piemiņas 
skrējiens.

• No 6. līdz 7.februārim Valkas ģim-
nāzijas sporta hallē Latvijas čempio-
nāts badmintonā.
• 7.februārī plkst. 13.00 Valkas ģim-
nāzijas sporta hallē Latvijas Nacionā-
lās līgas 2.divīzijas volejbola spēle VK 
Valka – VK Balvi.

• 13.februārī Turnas tautas namā 
Ērģemes pagasta galda spēļu čem-
pionāta 4.posms
• 14.februārī plkst. 13.00 Valkas 
ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Na-
cionālās līgas 2.divīzijas volejbola 
spēle Valka – RVS/Pērkons.

• 16.februārī plkst. 19.00 Valgas 
sporta hallē Aldaris LBL meistarlīga 
basketbolā - BK Valka-Valga – VEF 
Rīga.
• 27.februārī plkst. 18.00 Turnas tau-
tas namā Ērģemes pagasta galda spēļu 
čempionāta 5.posms. z

Sporta pasākumi februārī

Sportā
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4.martā plkst. 19.00 Valkas pil-
sētas kultūras namā uzstāsies 

ķeltu dīva, Grammy balvas ieguvēja 
Moija Brenana (Moya Brennan) un 
īru arfas virtuozs Kormaks de Bara 
(Cormac De Barra).

Abi mūziķi – Moija Brenana un 
Kormaks De Bara nāk no lielām, mu-
zikālām īru ģimenēm un viņu at-
zinība vienam pret otru pārtapusi 
spilgtā muzikālā duetā. Viņu albums 
«Voices & Harps» («Balsis un arfas») 
ir kulminācija viņu draudzībai un 
radošajai sinerģijai iepriekšējo des-
mit gadu laikā. Viņi apvieno vien-
kāršību, dziļumu un skaistumu sa-
vās īpašajās prasmēs, kas padara 
viņus tik unikālus savā lauciņā. 

Grammy balvas ieguvēja, Moija 
Brennana, ir leģendārās grupas 
Clannad dziedātāja ar ļoti veiksmīgi 
izveidotu solo karjeru. Viņa ir 
uzstājusies uz gandrīz visām ie-
spējamām pasaules lielākajām ska-
tuvēm un ir sadarbojusies ar dau-

dziem pasaulslaveniem māksli-nie-
kiem, to skaitā The Chieftains, Paulu 
Breidiju un Bono. 

Moija ieguvusi vairākus no-
zīmīgus apbalvojumus - Ivor Novel-
lo un BAFTA balvas, kā arī prestižo 
Grammy balvu 1999.gadā. Viņas 
māsa ir pasaulslavenā dziedātāja, 
četru Grammy balvu ieguvēja Enja 
(Enya Brennan).

Kormaks De Bara ir starptautiski 
atzīts daudzpusīgs arfas virtuozs. 
Viņš nemitīgi cenšas pārkāpt robežas 
īru arfas spēlei savos darbos kopā ar 
citiem māksliniekiem, tai skaitā Hei-
zelu O’Konoru, Džūliju Fīniju un jau 
pieminēto grupu Clannad. Kormaks 
arī dodas koncertturnejās un ieraks-
ta darbus ar saviem brāļiem Fjonanu 
and Īmonu ģimenes grupā Barcó. 
Papildus intensīvajam uzstāšanās 
grafi kam, viņš regulāri vada mu-
zikālas darbnīcas un meistarkla-ses 
visā pasaulē. 

Biļetes pārdošanā no 5.janvāra 
Biļešu paradīzē un Valkas pilsētas 
kultūras nama kasē. Biļešu cena no 
12 līdz 30 eiro. z

Teksts: Zane Brūvere, Valkas 
novada domes Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Kultūras dzīvē

Teksts: Ligita Drubiņa,Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba 
ar apmeklētājiem vadītājaar apmeklētājiem vadītāja

Valkas novadpētniecības mu-
zejā no 14. janvāra līdz 13. 

februārim 2016.g. fotogrāfes Māras 
Brašmanes (Rīga) darbu izstāde 
«Barikādes. 1991.» Darbi ir kom-
plektēti īpaši šai izstādei.

M.Brašmane fotogrāfi jās allaž fi k-
sējusi dažādas dzīves norises, arī 
tādas, kurās klāt bijis retais. Kopš 
1960.-to gadu vidus viņai ir sakrājies 
bagātīgs dokumentālo fotogrāfi ju 
arhīvs. Fotogrāfe dokumentē gan 
Rīgas pilsētvidi, gan savus laika-
biedrus līdz pat mūsdienu aktu-
ālajiem notikumiem. 

Ilgus gadus M.Brašmane strādāja 
Rundāles pils muzejā pie restaurato-
riem. M.Brašmanes fotogrāfi jas nav 
pārlieku estetizētas, taču pilnas ar 
patiesumu un sirsnību. Daudzi attēli 

kļuvuši par unikāliem un loti no-
zīmīgiem Latvijas kultūrvēsturē. Tai 
skaitā 1991.gada janvāra barikāžu 
notikumi Rīgā, kurus M.Brašmane 
fi ksējusi dažādās Rīgas vietās: Vec-
rīgā, Zaķusalā un citur.

Pirmā M.Brašmanes darbu perso-
nālizstāde notika 2000.gadā Latvijas 
Fotogrāfi jas muzejā. 

Izstādes «Barikādes. 1991.» atklā-
šana notika 14. janvārī.

Izstāde apskatāma līdz 13. febru-
ārim:
• pirmdienās – piektdienās no plkst. 
10.00 līdz plkst. 17.00;
• sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 
16.00

Ieejas maksa – 0,75 €; pensionā-
riem, studentiem, skolēniem 0,30 €, 
Valkas novada skolēniem ieeja bez 
maksas. z

Fotogrāfes Māras Brašmanes darbu 
izstāde «Barikādes. 1991.»

Valkā uzstāsies Grammy balvas 
ieguvēja Moija Brenana

30.janvārī plkst.12.00 
Valkā, Semināra ielā 

29 visiem interesentiem būs 
iespēja tikties ar ģimenes psi-
hoterapeiti un ļoti interesanto 
sievieti Ainu Poišu. Tikšanās 
tēma «Mana dzīves upe».

Aina Poiša ir sertifi cēta ģi-
menes psihoterapeite, psiho-
drāmas trenera asistente, kura 
izstrādājusi un vada apmācību 
kursus pašattīstības, komuni-
kāciju un komandas saliedē-
šanas jomā. Savā profesionālajā 
dzīvē meklē dažādas pieejas, 
kas labāk varētu derēt cilvē-
kiem, ar kuriem satiekas un 
kas MEKLĒ:

Personiskās identitātes sajū-
tu, izpratni par patiesām, cil-
vēciskām attiecībām, drosmi 
attīstīt sevī spēju brīvi izvēlēties 
un riskēt, iespējas, kā uzlabot 
savu garīgi – emocionālo paš-
sajūtu. Garīgā pieredze vis-
pirms ir mīlestības īstenošanas 
pieredze, un to ir vērts apgūt. 
Ikvienam. Būs iespēja uzdot 
sev interesējošus jautājumus.

Dalības maksa € 10.00. Pi-
eteikties pa tālruni 64781193 
vai 29393315

Būsiet mīļi gaidīti! z

Tikšanās ar Ainu Poišu 
«Mana dzīves upe»
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Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no no 16.12.2015. līdz 15.01.2016. reģistrēti 15 mirušie:

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da Dzim tsa rakstu no da ļā 
no 16.12.2015. līdz 15.01.2016.

reģistrēti 4 bērni:
3 meitenītes – Evita, Paula un Anastasija, 

un 1 puisis – Uģis. 

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707486

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfijā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

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

Mūzikls «Čigānu barons» – arī Valkā!
Leģendām apvītais Čigānu 

Barons ar savu mūziklu 
«Gipsy Baron» brauc ciemos pie 
mums! Valkas pilsētas kultūras 
namā šo mūziklu būs iespēja 
noskatīties 13.martā plkst. 17.00.

2013.gada vasarā, piedaloties 
starptautiskajā «Hesselby Slott» 
mūzikas festivālā Zviedrijā, šī kon-
certprogramma ieguva GRAND 
PRIX kā aizraujošākā un krāšņākā 
koncertprogramma.

Mūziklā vienkopus uzstāsies 
šī brīža divpadsmit Austrum-
eiropas izcilākie čigānu mūzikas 
izpildītājmākslinieki no Vācijas, 
Polijas, Lietuvas, Latvijas, Krievi-
jas un Zviedrijas. Starp šiem lie-
liskajiem māksliniekiem ir arī 
mūsu, tautā iemīlētais mūziķis, 
komponists un vijolnieks Kas-
pars Pudniks, kurš lielāku atpa-
zīstamību ieguva piedaloties šovā 
«Dziedošās ģimenes», Riču ģime-
nes sastāvā. 

«Čigānu, spāņu, angļu, lietuvie-
šu, krievu un citās valodās skanēs 

dažādu tautu folklo-
ra un dažādu žanru 
mūzika, sākot ar ro-
mancēm līdz Balkā-
nu ritmiem, tautas 
mūzikai un rokam. 
Tomēr visu kopā vie-
nos slavenās Štrausa 
operetes «Čigānu ba-
rons» stāsts, ietērpts 
krāšņā horeogrāfijā. 
Protams, bez ugunī-
gas un kaislīgas či-
gānu dejas neiztikt,» 
atklāj Kaspars.

Mūzikla skatītājiem šī būs sa-
triecoša iespēja uz vienu vakaru 
nokļūt krāšņā, straujiem ritmiem 
bagātā, ugunīgām dejām pie-
pildītā, populārām čigānu dzies-
mām skanošā pasākumā, kur ik-
viens varēs aktīvi iesaistīties.

Līdzi tiek vestas īpašas ska-
tuves dekorācijas, tehniskais ap-
rīkojums, apskaņošanas iekārtas, 
speciālas skatuves gaismas ie-
kārtas, dažādi rekvizīti un 48 

krāšņu tērpu komplekti.
Starp skatuves māksliniekiem 

būs tādas zvaigznes kā Ishtvan 
Kvik (Lietuva), Rozze (Zviedrija), 
Aljona Mihai (Krievija), čigānu 
dejas princese Anhela Koldarous 
(Vācija), čigānu ģitāras virtuozs 
Arturo Sabilas (Lietuva), Kaspars 
Pudniks (Latvija) un citi.

Biļetes uz mūziklu maksās 8; 
10 un 12 eiro. Tās jau var iegādāties 
www.bilesuparadize.lv z

Piektdien, 26.februārī, plkst. 19.00 Valkas 
pilsētas kultūras namā – unikāla koncert-

programma «No četriem novadiem austs».
Koncertprogrammas idejas autors un muzi-

kālais producents ir  tautā mīlētais mūziķis un 
komponists Atis Auzāns. Izdziedot skaistākās 
novadiem veltītās dziesmas, Kurzemes novadu 
pārstāvēs Igo, Zemgali – Samanta Tīna, Vidzemi 
– Ginta Krievkalna un temperamentīgo Latgali 
– pats Atis Auzāns. Koncerta dziesmām īpašu 
skanējumu piešķirs viens no talantīgākajiem 
Latvijas aranžētājiem Artūrs Palkevičs kopā ar 
pavadošo grupu. Koncertu moto ir «Ar lepnumu 
par Latviju!», jo pirmo reizi Latvijā notiekošas 
koncerttūres apskaņošanai pilnībā tiks izman-
tots tikai Latvijā ražots aprīkojums – mikrofoni, 
bungas un akustiskās sistēmas! Aprīkojums, kas 
ne tikai izceļas ar lielisku kvalitāti, bet ir arī gu-
vis nedalītu atzinību tālu ārpus Latvijas robe-
žām.

«Tieši Latvijā ir radīti izcili tehnoloģiju sa-
sniegumi mūzikas jomā,» stāsta Atis Auzāns. 
«Un mēs, mūziķi, šajos koncertos tos parādīsim. 
Un vēlamies, lai arī klausītāji sajustu prieku par 
mūsu zemē radīto, jo mums patiesi ir ar ko le-
poties!»

Mūzikas tehnoloģijas koncertos pārstāves uz-

ņēmumi – «JZ Microphones», «Aija audio» un 
«BRO Creation».

Koncerttūri piedāvā «Vīgneru Ernesta in-
stitūts», sadarbībā ar vienu no Latvijas augsto 
tehnoloģiju flagmaņiem – kompāniju «Z-Light»! 

Biļešu cena no 8,00 eiro līdz 15,00 eiro. Biļešu 
iepriekšpārdošana – kultūras namā. z

Februārī Valkā – unikāla koncertprogramma 
«No četriem novadiem austs»

Āboltiņš Eduards (1930.), Bergsone Ilga 
(1925.), Broka Austra (1936.), Čerņenoka Tat-
jana (1927.), Fokins Leonīds (1937.), Kazeka 
Anna (1921.), Kāposte Alma (1932.), Kondrāte 
Dzintra (1943.), Mamajeva Aleksandra 

(1926.), Meinerts Guntis (1942.), Meļķis Ai-
vars (1938.), Savulis Antons (1932.), Užane 
Skaidrīte (1929.), Zaļaiskalne Jevdokija 
(1925.), Želonkins Mihails (1949.).

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, ganprieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

(K.Apšukrūma) 

Valkas novada dome 
sirsnīgi sveic novadnieci 

Lidiju Ukri 100.jubilejā! 
Novēlam labu veselību un lab-
klājību sirsnīgajai jubilārei!

Val kas pil sē ta
Juris Grandavs 01.02., Vēsma Selga 01.02., 
Daina Kreile 02.02., Laimdota Freimane 
02.02., Jānis Dovbijenko 02.02., Valentina 
Nahajeva 03.02., Andis Podiņš 03.02., Harri 
Krepkin 03.02., Viktors Aņisimovs 04.02., 
Vanda Vilerte 04.02., Raissa Blinova 05.02., 
Ginta Dubrovska 06.02., Jānis Vidiņš 06.02., 
Ineta Ārgale 07.02., Aivars Ikšelis 07.02., 
Arturs Purgalis 07.02., Nataļja Millersone 
08.02., Anatolijs Fiļinkovs 08.02., Mairita 
Linde 08.02., Valentīna Farhutdinova 
09.02., Inta Eglīte 10.02., Ņina Gruntmane 
10.02., Mudīte Teimane-Kalniņa 10.02., 
Marija Goba 11.02., Vents Zālītis 13.02., 
Maruta Kuplā 13.02., Anna Vlasova 15.02., 
Ērika Blūma 15.02., Nellija Kippere 15.02., 
Ināra Stoša 16.02.,Ainis Blūms 16.02., Inta 
Jegorova 16.02., Elfrida Bartkevitsus 17.02., 
Aivars Krievs 18.02., Modris Jansons 18.02., 
Velta Žukova 18.02., Leonid Balikhin 21.02., 
Nadežda Ota 22.02., Līga Ozoliņa 22.02., 
Nikolajs Legačevs 22.02., Vasilijs Pavlovs 
23.02., Ilona Uzbeka 24.02., Ļubova Dzene 
24.02., Tālis Pormeisters 24.02., Gaļina 
Leškoviča 25.02., Vija Bērziņa 25.02., Dace 
Langenfelde 27.02., Ingrīda Belka 28.02., 
Viktors Grigjans 29.02., Hilda Pričina 
28.02.

Ēr ģe mes pa gasts
Sandra Ogste 07.02., Ainārs Guļāns 10.02., 
Skaidrīte Medne 15.02., Elmārs Polakens 
22.02., Valentīna Vējiņa 24.02., Uģis Berg-
sons 27.02., Andrejs Stoļarčuks 27.02.

Kār ķu pa gasts
Maija Bērziņa 12.02., Daiga Neimane 15.02., 
Alexander Bogovich 22.02.

Val kas pa gasts
Laidve Zinaida 01.02., Zilbers Aivars 03.02., 
Kolačs Vasilijs 10.02., Fokins Mihails 11.02., 
Šica Anita 16.02., Jirgensone Zaiga 19.02., 
Krile Antra 19.02., Rozēns Valerijs 20.02., 
Metuzāls Andris 24.02., Pukļicka Marija 
25.02.

Vij cie ma pa gasts
Ragže Raimonds 01.02. Ciekurs Jānis 06.02., 
Rožlapa Rūta 12.02., Kuga Gunārs 13.02., 
Maišels Alvis 15.02.

Zvār ta vas pa gasts 
Velta Freimane 3.02., Ilze Beriņa 8.02., 
Guntārs Harijs Kalniņš 11.02., Ligita 
Kauliņa 17.02.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
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LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet 

informācijai www.valka.lv vai interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

Val kas pil sē tas kul tū ras 
na mā

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tāB ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

Lugažu muižā

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

• 12.februārī plkst. 19.00  lielajā 
zālē Valkas novada Lauku balle. Ie-
eja – 3 eiro. Ballē spēlēs grupa «Tan-
dēms trijatā». Galdiņu rezervēšana 
līdz 10.februārim.
• 14.februārī plkst. 17.00 lielajā 
zālē Latvijas Nacionālās operas un 
baleta piedāvātais Pētera Čaikovska 
balets «Gulbju ezers».Būs kafejnīca.
• 19.februārī plkst. 19.00 lielajā 
zālē Valkas ģimnāzijas Žetonu va-
kars.
• 20.februārī no plkst. 12.00 līdz 
16.00 lielajā zālē sarīkojumu deju 
festivāls «Ziemeļvalsis 2016».
• 26.februārī plkst. 19.00 lielajā 
zālē koncertprogramma «No čet-
riem novadiem austs». Piedalās 
Ginta Krievkalna, Samanta Tīna, 
Igo, Atis Auzāns. Biļetes: 8; 10; 12 un 
15 eiro.
• 27.februārī plkst. 14.00 lielajā 
zālē konkursa jaunajiem estrādes 
dziedātājiem un deju grupām «Bor-
dertown Beat» II kārta. Biļetes – 5 
eiro.

• No 1. līdz 27.februārim – izstāde 
«Tik smalki dziedoša...»: Piebalgas 
Porcelāna Fabrikas un fotomāks-
linieces Lilitas Grīnfeldes darbi. 
• 27.februārī – izstādes slēgšanas 
dienā iespēja iegādāties eksponē-
tos priekšmetus.
• No 1. līdz 27.februārim – izstāde 
«Nīderlande rībina ar klompiem».
• No 1. līdz 20.februārim – izstāde 
«Ārijs Geikins – personība latviešu 
kultūrā».
• No 1. līdz 27.februārim – izstāde 
«Reiz Valkā februāra mēnesī...: stāsta 
laikraksti».
• 13.februārī – akcija «Valentīna 
pārsteigums» – jaunākie mīlestības 
romāni bez rindas! Kāpēc pār-
steigums? Uzzināsiet, atnākot uz 
bibliotēku. 
• No 22. līdz 25.februārim – izstāde 
«Jaunās grāmatas».

• No 8. līdz 19.februārim – izstāde 
«13.februārī rakstniekam Jurim 
Zvirgzdiņam – 75». 
• No 19. līdz 29.februārim – PII 
«Gaismiņa» audzēkņu zīmējumu 
izstāde «Reiz pie rakstnieka Jura 
Zvirgzdiņa...».
• 20.februārī plkst. 11.00 – Bērnu 
rīts pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem.
• 22.februārī plkst. 14.00 – tematis-
ka pēcpusdiena «Riti raiti valodiņa», 
veltīta Starptautiskajai dzimtās va-
lodas dienai.

• 13.februārī plkst. 16.00 Saieta 
namā «Lugažu muiža» viesosies 
Gaujienas amatierteātris ar izrādi.
•  Līdz 12.februārim apskatāma 
Gunāra Timermaņa foto izstāde 
«Ledus skulptūras Jelgavā»
•  Līdz 29.februārim apskatāma 
Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde.

• 9.februārī plkst. 14.00 pagasta 
iedzīvotāju sapulce.
• 13.februārī plkst. 19.00 koncerts 
«Ar tevi viegli kopā diet», plkst. 
22.00 – balle, spēlē grupa «Velves».
• Kamīnzālē – fotogrāfa Jāņa Gleiz-
da darbu izstāde.

• 13.februārī plkst. 17.00 Vijciema 
tautas namā viesojas Žoržs Siksna 
ar mīlas dziesmu programmu 
Valentīndienas noskaņās.
• 20.februārī plkst. 22.00 Vijciema 
tautas namā viesojas grupa 
«Apvedceļš» un DJ Gunchs.
• 27.februārī plkst. 18.00 Vijciema 
tautas namā J.Ziemeļnieka Strenču 
Tautas teātra izrāde V.Vējiņš 
«Brangumēni»..

• 14.februārī plkst. 10.00 Zvārtavas 
pagasta «Luturskolā» Zolītes tur-
nīrs.

• 30.janvārī plkst. 19.00 Valkas no-
vada pašdarbnieku un viņu draugu 
atpūtas vakars «Satikšanās prieks 
2» kopā ar grupu «Blēži».
• 20.februārī plkst. 19.00 Valkas 
novada Netradicionālo deju grupu 
koncerts – skate, pēc tam ap plkst. 
21.00 atpūtas vakars kopā ar grupu 
«Rolise».

• No 14. janvāra līdz 13.februārim 
fotogrāfes Māras Brašmanes (Rīga) 
darbu izstāde «Barikādes. 1991.». 

Izbraukuma speciālisti 
februārī

Izbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas 
poliklīnikā Valkā piektdien, 5.februārī, 

pacientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs.
Pēc tam trešdien, 17.februārī, Valkā pa-

cientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs, 
endokrinoloģe Baiba Jēgere un fi zikālās un 
rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Gaiķe.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, 
tālr. 64722307. 

Fonds «1836» viesojas Valkā

Valkas novadpētniecības 
muzejā

Medicīniskā komisija februārī

Medicīniskā komisija Vidzemes slimnīcas poliklīnikā 
Valkā strādās piektdien, 5.februārī, plkst. 9.00 – 

12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs (acu 
ārsts), otolaringologs (ausu - kakla - deguna ārsts), narkologs 
un arodslimību ārsts. Varēs veikt elektrokardiogrammas un 
rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā būs iespējams izdarīt arī 
audiometrijas un spirogrāfi jas izmeklējumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 
64722307.

Teksts: Be ni ta Bri la, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

8.janvārī Valkā ciemojās fonds «1836», lai Apes, 
Naukšēnu un Valkas novada pārstāvjiem prezentē-

tu projektu «Aplido, apceļo, apmīļo Latviju», kura ietvaros 
plānots izvedot taku 1836 kilometru garumā apkārt Latvi-
jas pierobežai.

2018.gadā Latvija svinēs savu simto dzimšanas dienu un, 
gatavojoties šim notikumam, fonds «1836» aicina uzdāvināt 
valstij ko paliekošu un visiem kopā izveidot 1836 kilometru 
garu taku apkārt Latvijai, jo tieši tik gara ir Latvijas sauszemes 
robeža.

Lai dzīvē paveiktu dižus darbus, ir jāapzinās kas tu esi. 
Savu būtību var apjaust tikai iepazīstot savu māju, sētu un 
zemi. 

Projekts tika aizsākts, lai apzinātos savas zemes bagātību, 
iedzīvinātu ritējumu vietās, kurām pieskaramies vismazāk. 
Nav māmiņai mazāk mīlamu bērnu: mūsu zeme ir mīļa līdz 
pēdējam robežstabiņam, meža ķērpītim un tik tālu, cik ska-
tiens no Mākoņkalna sniedzas, tā azotē jāsasilda. Mūsu zeme 
ir plaša un tā atrodas ne tikai ap Rīgu.

Fonda pārstāvis Enriko Plivčs tikšanās laikā stāstīja par 
fonda iecerēm un plāniem, kā arī iepazīstināja klātesošos ar 
jau paveiktiem darbiem projekta ietvaros. 

«Top dāvana Latvijai simtgadē – vēlamies 1836 kilometru 
garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma takā, visu šo maršrutu 
sadalot 100 – 18,36 km garos posmos», stāsta E.Plivčs. «Pro-
jektu esam uzsākuši 2015.gada maijā un pabeigsim 2018.gadā. 
Mūsu projekta nosaukums ir «Aplido, apceļo, apmīļo Latviju». 
Ticam, ka apceļojot, aplidojot un apmīļojot Latviju jebkādā 
veidā, to iepazīstam no jauna un tai iedarbinām jaunu 
enerģiju». 

Pagājušajā gadā fonda pārstāvji brauca gar robežu, skatījās 
automašīnu ceļus un tos iezīmēja elektroniski mājaslapas 
kartē, bet robežas apceļošana plānota šogad, kad jaunieši ies 
paši un aicinās iet citus. Ceļa un takas veidošanā viņi iesaistīs 
visus interesentus, kuriem patīk staigāt, jebkurš cilvēks varēs 
noiet kādu gabaliņu. Kopīgi ceļš, kas ies maksimāli tuvu 
robežai, bet ne pa robežstigu, būs iestaigāts, apstaigāts un 
iezīmēts.

Enriko uzsver, ka projekta četri svarīgākie vārdi ir aplido, 
apceļo un apmīļo Latviju. Aplido – tas nav tikai fi ziski pa 
gaisu aplidot, bet arī darīt to domās. Puiši plāno šogad aplidot 
robežu ar moto paraplāniem, ar kājām, riteni, motociklu vai 
automašīnu un ar īpašiem koncertiem apmīļot Latviju. 

Sekosim līdzi, piedalīsimies un atbalstīsim fonda «1836» 
aktivitātes un iesaistīsimies takas izveidē, kas tiek plānota arī 
Valkas novadā! 

Saziņai ar fonda pārstāvjiem: e-pasts: fonds1836@gmail.
com, tālr. +371 22075537. 

Valkas televīzijas studija februārī
Melodiskais vilciens dodas 

savā reisā katru svētdienu 
RE:TV kanālā 19.45. Šoreiz vil-
ciena vagona būs iespēja tikties 
gan ar pieredzējušiem māks-
liniekiem, gan uzlecošajām 
zvaigznēm.

Februārī Melodiskās mūzi-
kas raidījumā «Vilciens Rīga-Valka» skatieties: 7.02. 
Forte – Antra Stafecka, 14.02. Dziesmu parāde, 21.02. 
Egons Pičners – «Zeļļi».

Melodiskajā ceļojumā 6.februārī plkst. 22.00 
skaties raidījumu ar mūziķi Egonu Pičneru

Dziesminieka pirmie mūzikas soļi sākušies jau sešu 
gadu vecumā, bet 25 gados sācis radīt savas dziesmas, 
un nu ir atkal atdzimis uz skatuves. Egons (skatuves 
vārds EgA) dzied par izjūtām, jo dziedot par savu at-
tieksmi pret pasauli, viņš runā par visiem saprotamām 
lietām – mīlestības plusiem un mīnusiem, laika nežēlīgo 
būtību, pateiktā vārda neatgriezenisko iespaidu.

Nobalso par melodiskās mūzikas raidījuma 
«Vilciens Rīga – Valka» labāko dziesmu!
Aicinām melodiskās mūzikas raidījuma «Vilciens 

Rīga-Valka» skatītājus balsot par savām mīļākajām 
dziesmām vai skaņdarbiem un noskaidrot Dziesmu 
parādes 2016 uzvarētājus! Laureātus noteiks, apkopojot 
katra mēneša balsojuma rezultātus, un tie būs zināmi 
2016.gada pirmajā pusgadā. Uzvarētājus apbalvos me-
lodiskās mūzikas svētkos «Vilciens Rīga – Valka», Val-
kas brīvdabas estrādē 2016.gada 6.augustā.

Skatītāji var izvēlēties trīs mīļākās dziesmas vai 
skaņdarbus līdz katra mēneša 25.datumam. Raidījumā 
skanējušo dziesmu/skaņdarbu saraksti atrodami mā-
jaslapā http://balso.radosi.lv.

Balsot var gan internetā http://balso.radosi.lv vienu 
reizi dienā (par katru balsi dziesmai/ skaņdarbam tiek 
piešķirts 1 punkts), gan rakstot uz muzika@retv.lv vai 
Re:TV redakcijai, Valmierā, Purva ielā 12a, LV - 4201. 
Ikvienā vēstulē pirmā nosauktā dziesma/ skaņdarbs 
saņem trīs punktus, otrā – divus, trešā – vienu punktu.

Punktus apkopo un katra mēneša otrajā raidījumā 
būs skatāma ikmēneša dziesmu un skaņdarbu parāde, 
kurā skanēs 20 populārākās Jūsu izvēlētās dziesmas. 1.
vietu iegūs tā dziesma / skaņdarbs, kura būs saņēmusi 
visvairāk punktu. Ja kāda balsotāja balsojums tiek 
saņemts pēc 25.datuma, to pieskaita nākamā mēneša 
balsojumam. Ik mēnesi balsošana sākas no nulles. 
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