
Nr. 76 (2)    2016.gada 25.februārī
Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

4.martā plkst. 19.00 Valkas 
pilsētas kultūras namā uz-

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

Abi mūziķi – Moija Brenana un 
Kormaks De Bara nāk no lielām, 
muzikālām īru ģimenēm un viņu 
atzinība vienam pret otru pārtapusi 
spilgtā muzikālā duetā. Albums 
«Voices & Harps» («Balsis un ar-
fas») ir kulminācija viņu drau-
dzībai un radošajai sinerģijai ie-
priekšējo desmit gadu laikā. 
Mākslinieki apvieno vienkāršību, 
dziļumu un skaistumu savās īpa-
šajās prasmēs, kas padara viņus tik 
unikālus savā lauciņā. 

Grammy balvas ieguvēja Moija 
Brennana, ir leģendārās grupas 
«Clannad» dziedātāja ar ļoti veiks-
mīgi izveidotu solo karjeru. Viņa ir 
uzstājusies uz gandrīz visām iespē-
jamām pasaules lielākajām skatu-
vēm un ir sadarbojusies ar dau-
dziem pasaulslaveniem mākslinie-
kiem, to skaitā The «Chieftains», 
Paulu Breidiju un Bono. 

Moija ieguvusi vairākus nozī-
mīgus apbalvojumus – Ivor Novello 
un BAFTA balvas, kā arī prestižo 
Grammy balvu 1999.gadā. Dīvas 
māsa ir pasaulslavenā dziedātāja, 
četru Grammy balvu ieguvēja Enja 
(Enya Brennan).

Kormaks De Bara ir starptautiski 
atzīts daudzpusīgs arfas virtuozs. 
Viņš nemitīgi cenšas pārkāpt ro-
bežas īru arfas spēlei savos darbos 
kopā ar citiem māksliniekiem, tai 
skaitā Heizelu O’Konoru, Džūliju 
Fīniju un jau pieminēto grupu 
«Clannad». Kormaks arī dodas 
koncertturnejās un ieraksta darbus 
ar saviem brāļiem Fjonanu and 
Īmonu ģimenes grupā Barcó. Papil-
dus intensīvajam uzstāšanās gra-
fi kam, viņš regulāri vada muzikālas 
darbnīcas un meistarklases visā 
passaulē. 

Biļetes pārdošanā Biļešu Para-
dīzē un Valkas pilsētas kultūras 
nama kasē. Biļešu cena no 12 līdz 
30 eiro. 

Šajā numurā turpinām publicēt 
atskatu uz pērn paveikto. Šoreiz 
kārta Izglītības, kultūras, spor-

ta un jaunatnes nodaļas un Valkas 
pagasta pārskatam. Nākamajā nu-
murā publicēsim Vijciema pagasta 
pārskatu un padarīto kooperācijas 
jomā.
Šoreiz numurā daudz noderīgas 
informācijas iedzīvotājiem – dome ir 
apstiprinājusi vairākus noteikumus, 
ar kuriem aicinām iepazīties.
Martā svinēsim Lieldienas – nāka-
mais numurs iznāks pirms tām, bet 
lai noskaņojums ir pavasarīgāks, ai-
cinu apmeklēt kultūras un sporta pa-
sākumus novadā. Īpaši aicinu iz-
mantot iespēju un apmeklēt koncertu 
ar pasaules mēroga zvaigznēm – 
Grammy laureāti Moiju Brenanu un 
arfas virtuozu Kormaku de Baru. 
Biļetes – sākot no 12 eiro.

Lai krāsains un priecīgs 
pavasara gaidīšanas laiks!

Za ne Brū ve re

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

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas Valkas 
novada dome 7.martā plkst. 18.00 

pašvaldības telpās, 2.stāva zālē, Beverīnas 
ielā 3, organizē tikšanos ar iedzīvo-
tājiem.

Tikšanās laikā domes vadība informēs 
iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā, 
kā arī sniegs atbildes uz iedzīvotājus 
interesējošiem jautājumiem. Ar iedzīvo-
tājiem tiksies Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, 

domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs 
Zariņš, izpilddirektors Aivars Cekuls, iz-
pilddirektora vietnieks Valkas pilsētā 
Guntis Bašķis, kā arī SIA «Valkas nam-
saimnieks» valdes loceklis Ivo Meļķis. 

Valkas novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos

Valkā uzstāsies Grammy 
balvas ieguvēja Moija Brenana
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5.Starptautiskais konkurss 
«Bordertown beat» notiks aprīlī 

5.Starptautiskā konkursa «Bordertown beat» 
organizatori informē, ka jauno estrādes solis-

tu un deju grupu konkursa norises datumi ir 
pārcelti no 27. un 28.februāra uz 16. un 17.aprīli. Tā 
kā gan Latvijā, gan Igaunijā šobrīd izsludināta gri-
pas epidēmija, pasākumu nolemts pārcelt.

Konkurss norisināsies Valkā un Valgā un to orga-
nizē Valkas novada dome, Valgas pilsētas valde, Val-
kas pilsētas kultūras nams, Valgas kultūras centrs, 
sabiedriskā labuma organizācija – 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 centru šķērso 
valsts robeža. Viena no tām ir Latvijas pilsēta Valka, 
otra – cieši blakus esošā Igaunijas Valga. Tieši tāpēc 
konkursam izvēlēts nosaukums «Bordertown Beat» 
jeb «Robežpilsētas Ritmi»», informē pasākuma orga-
nizatori.

Konkursantu dalības vecums – no 13 līdz 25 (ie-
skaitot) gadiem. Visi dalībnieki un viņu pedagogi 
saņems balvas. Kopējais balvu fonds – 2000 eiro. 1., 

2., 3.vieta katrā kate-
gorijā iegūs naudas 
balvas, apliecinājuma 
diplomus, solisti sa-
ņems iespēju ierakstīt 
dziesmas skaņu stu-
dijā, deju kolektīvi – 
profesionāla videokli-
pa dejas fi lmēšanu.

 Līdz ar konkursa 
pārcelšanu pagarināts 
arī pieteikšanās laiks. 
Dalībnieki 1.kārtas at-
lasei aicināti iesūtīt 
aizpildītu konkursan-
ta pieteikuma anketu 
un profesionālo CV 
uz adresi liga.snuka@
valka.lv līdz 1.ap-
rīlim.

Rezultātus paziņos 
līdz 4.aprīlim. 

Valkas novada dome (reģis-
trācijas Nr. 90009114839) kon-

kursa kārtībā aicina pieteikties pre-
tendentus uz Valkas pilsētas Kul-
tūras nama direktora amatu.

Galvenie darba pamatpienākumi:
• plānot, organizēt un vadīt Valkas pil-
sētas Kultūras nama darbību atbilstoši No-
likumam;
• sekmēt kultūras dzīves norišu daudz-
veidību Valkas pilsētā;
• nodrošināt fi nanšu resursu un materiālo 
vērtību racionālu un tiesisku izman-
tošanu.

Prasības pretendentiem: 
• Atbilstoša izglītība;
• pieredze kultūras darbā;
• labas organizatoriskās un komunikācijas 
prasmes.

Par priekšrocību tiks uzskatīta:
• administratīvā darba pieredze;
• svešvalodu prasmes.

Piedāvājam:
• Interesantu un atbildīgu darbu;
• Stabilu atalgojumu;
• Labus darba apstākļus.

Pieteikuma dokumentus lūdzam ie-
sniegt līdz 2016.gada 29.februārim Valkas 
novada domes personāla nodaļā, Semināra 
ielā 29, Valkā, vai elektroniski personāla 
nodaļas vadītājai: 

liga.metuzale@valka.lv
Papildus informācija: pa tālruņiem: 

64722000, 28632770 (personāla nodaļa) vai 
26469125 (domes izglītības un kultūras 
daļas vadītājs). 

Valkas novada dome – 
iedzīvotājiem draudzīga 

pašvaldība
Divu gadu laikā Valkas 

pašvaldība ir sasniegusi vie-
nu no izvirzītajiem mērķiem – 
kļuvusi pieejamāka iedzīvotājiem. 
Ar to saprotot gan to, ka domes tel-
pas tagad var apmeklēt cilvēki ar 
kustību traucējumiem un jaunās 
māmiņas kopā ar mazuļiem, gan to, 
ka pašvaldība ir veikusi iekšēju 
pārstrukturēšanu darbinieku vidū. 
Lai darbs ritētu raitāk un funk-
cionālāk visās jomās, darbu paš-
valdībā ir uzsākuši arī jauni 
speciālisti – par to vairāk šajā 
rakstā.

Pārstrukturējot amata vietas, iz-
veidota jauna struktūrvienība – 
priekšsēdētāja sekretariāts. Tā uzde-
vums palīdzēt iedzīvotājiem daudz 
operatīvāk risināt problēmjautā-
jumus. Sekretariāta darbinieki 
rūpējas par to, lai novada iedzī-
votājiem būtu maksimāli ērti pieeja-
ma nepieciešamā informācija, kas 
saistīta ar pašvaldības darbu, vaja-
dzības gadījumā plāno tikšanās ar 
domes vadību. Tāpat sekretariāta 
uzdevums ir komunicēt ar sa-
biedrību, plašsaziņas līdzekļiem un 
iestādēm. Tēlaini izsakoties, sekre-
tariāts nodrošina iestādes asinsriti, 
lai tā varētu darboties jaudīgāk un 
raitāk. 

Jauna štata vienība sekretariātā ir 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
speciālists. Lai Valkas vārdu padarītu 

atpazīstamu Latvijas mērogā, ne 
vienmēr pietiek ar ierastām in-
formēšanas metodēm.  Arvien lielā-
ku skatītāju ievērību gūst Valkas 
televīzijas studijā fi lmētais raidījums 
«Vilciens Rīga – Valka», kurā skatītāji 
visā Latvijā var uzzināt arī par 
kultūras un sporta dzīves norisēm 
novadā. Jāņem vērā, ka pasaule mai-
nās un aizvien vairāk nepieciešams 
sabiedrību informēt cilvēkus uz-
runājošā veidā, tai skaitā sociālajos 
tīklos. Jāpiebilst, ka par raidījuma 
fi lmēšanu un pārraidi pašvaldība sa-
vus līdzekļus netērē.

 Ir sakārtotas izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu jomas, tās 
apvienojot vienā lielā nodaļā. Agrāk 
ar to darbojās atsevišķas struktūras 
un cilvēki, nebija redzama šo jomu 
kopaina. Tagad nodaļas darbs norit 
pēc plāna. Darbu pašvaldībā ir uz-
sācis jaunizveidotās nodaļas vadītājs, 
kā arī daļu vadītāji, kuru pārraudzībā 
un darbā norit kultūras un sporta 
dzīve novadā, tiek organizētas iz-
glītības lietas un norit darbs ar 
jauniešiem. 

Tāpat darbu katrā pagastā uz 
pusslodzi ir uzsākuši sporta spe-
ciālisti, kuri ne tikai organizē sporta 
pasākumus un piedalās novada 
sporta dzīves kūrēšanā, bet arī mu-
dina iedzīvotājus pievērsties aktīvam 
dzīvesveidam. Jau tagad ir redzami 
šo jaunizveidoto darba vietu augļi – 
pagastu iedzīvotāji ir kļuvuši krietni 
aktīvāki un sporta dzīve novadā ir 
atdzīvojusies.

Jaunums Valkas novadā ir šautuve 
– kādu laiku novārtā atstātajā ēkā 
notiek sacensības šaušanā ne tikai 

vietējā, bet valsts mērogā, un tās 
piedāvājums paplašina sporta ak-
tivitāšu iespējas ne tikai novadā, bet 
arī Ziemeļvidzemē. Darbību šautuvē 
nodrošina vadītājs, kurš iesaistās arī 
citu novada pasākumu norisēs.

Pozitīvi, ka domē kopš pagājušā 
gada strādā sabiedrības veselības or-
ganizators. Tas uzskatāms par vienu 
no lielākajiem ieguvumiem paš-
valdībā. Jaunā speciāliste ir sa-
kārtojusi novada feldšerpunktu 
darbību. Ir uzlabojusies sadarbība 
starp pašvaldību un ģimenes ārs-
tiem. Arvien plašāk pieejama in-
formācija veselības jomā. 

Panākumus redzam arī koope-
rācijas jomā. Divas, nepilnas darba 
slodzes ir devušas gaidītos augļus – 
attīstās mājražošana novadā, ir 
iedibinātas jaunas tradīcijas – Lauku 
balle, Kūku festivāls, Grilēšanas 
konkurss, Gaļas un desu festivāls, ir 
nodibināta biedrība mājražotājiem 
un amatniekiem «Ziemeļgarša», 
drīzumā darbu pēc ilgstošu forma-
litāšu kārtošanas uzsāks Krājaizde-
vu sadarbība.

Šogad dome plāno izveidot vienu 
jaunu – investīciju speciālista, amata 
vietu. Tam jābūt cilvēkam, ar pieredzi 
un drosmi, kuram ir pārliecināšanas 
spējas un labas zināšanas. Investoru 
piesaiste ir viens no veidiem, kā 
varam uzlabot dzīvi novadā, radot 
šeit jaunas darba vietas. 

Radīt labāko 
skolu Vidzemē

Lai dzīvotu labāk, ir nepieciešamas 
pārmaiņas. Tās sagaidāmas arī iz-
glītības jomā. Lai nodrošinātu paš-

valdības fi nanšu līdzekļu un ma-
teriālo resursu racionālu un efektīvu 
izmantošanu un izveidotu optimālu 
un kvalitatīvu ilgtspējīgu izglītības 
iestādi, Valkas novadā apvienos Val-
kas pamatskolu un Valkas ģim-
nāziju.

Valkas novada domes priekš-
sēdētājs Vents Armands Krauklis 
atklāj, ka pašvaldības mērķis ir radīt 
labāko skolu Vidzemē, kuru absol-
vējot jaunietis kļūtu par patstāvīgu, 
radošu, spriest, analizēt un vērtēt 
spējīgu, mērķtiecīgu, domājošu per-
sonību. 

Domes vadītājs jaunizveidotajā 
mācību iestādē cer redzēt skolu, kurā 
var iegūt izcilas akadēmiskās zinā-
šanas, un reizē dzīvei nepieciešamo 
zināšanu kopumu sekmīgi iegūst arī 
ne tik spējīgi un apsviedīgi bērni un 
jaunieši:

«Tā būtu skola, kura respektē kat-
ra audzēkņa personību, specifi skās 
vajadzības un palīdz atrast, atraisīt 
talantus un patiesās intereses, rada 
sapratni par ekonomiskajām likum-
sakarībām un uzņēmējdarbību». 

«Vēlamies radīt skolu, kurā ir ļoti 
mūsdienīga, draudzīga, motivējoša 
un veselīgu dzīvesveidu veicinoša 
mācību un sadzīves vide. Skolu, kurā 
ar prieku strādā pozitīvi domājoši, 
radoši, humāni pedagogi. Skolu, 
kura iedod ceļamaizi un pozitīvas 
emocijas visai dzīvei. Skolu, kas vei-
do Latvijas un Valkas novada patrio-
tus, kuri reizē saprot, kā ir uzbūvēta 
pasaule un saredz savu vietu tajā. 
Skolu, kurā vecāki ir skolas dzīves 
dabīga sastāvdaļa» – tā Vents Ar-
mands Krauklis. 

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

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da do mes
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis tesa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te
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Februārī mīlestības mēnesī no sirds sveicam 
mūsu novada lepnumu – zelta pārus!

Valentīns un Aija Rutkovski – Aija šī raksta autori un dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
iepriecina ar skaistām dāvanām – rokdarbiem: apgleznotām šallēm.

Edgara un Elmīras Viļķinu skaistās mājās un iekoptais dārzs priecē katru 
garāmbraucēju. Saticībā abi nodzīvojuši jau 55 gadus.

Alfons un Dzintra Putniņi – abu dzīvē nozīmīga vieta ir mūzikai, 
īpaši iecienīts ģimenes lokā ir komponists Raimonds Pauls.

Paulis un Aina Paškeviči ir viens no tiem pāriem, kuri viens otrā sakatījušies dejojot. 
Apprecējušies 1965.gadā pēc triju gadu draudzēšanās.

Pērnā gada izskaņā un jaunā 
gada sākumā Valkas novada 

dome sveica četrus zelta pārus. 
Sirsnīgus mirkļus pērn aizvadījām 
pie Valentīnas un Aijas Rutkovs-
kiem, Edgara un Elmīras Viļķiniem.  
Jau šajā gadā viesojāmies pie Paula 
un Ainas Paškēvičiem un Alfona un 
Dzintras Putniņiem.

Kā vienmēr, uzklausījām katra 
pāra iepazīšanās stāstu un pār-
runājām aktuālos notikumus no-
vadā. Jāatzīst, ka Zelta pāru sumi-
nāšana ir viena no visskaistākajām 

tradīcijām novadā.
Ciemošanās reizēs bagātināmies 

ar dzīvesbiedru stāstiem, pieredzi 
un optimismu, kas palīdz mums 
pašiem uz lietām un vērtībām pa-
skatīties savādāk. Katrs šis stāsts, ko 
esam uzklausījuši, ir grāmatas vērts. 
Emocijas, ko gūstam pie pāriem, nav 
iespējams aprakstīt, jo tas ir sirds sil-
tums, ko saņemam, un labi vārdi 
ceļamaizei. Tāpēc sakām paldies kat-
ram, kurš palīdz mums atrast ceļu 
pie lieliskajiem pāriem, lai mēs va-
rētu viņus sveikt klātienē.

Novēlam zelta pāriem labu ve-
selību, labklājību, dzīvesprieku un 
pavisam drīzu tikšanos! 

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

Arī šopavasar – 14. maijā, Val-
kas novada Dzimtsarakstu 

nodaļa par godu Starptautiskajai ģi-
menes dienai organizē nu jau tra-
dicionālo BEZMAKSAS SVINĪGO 
LAULĪBU CEREMONIJU DIENU. 
Jaunajiem pāriem nebūs jāmaksā 
par svinīgo ceremoniju, bet tikai 
valsts nodeva – EUR 14.00, un šī bez-
maksas laulību diena paredzēta 
pāriem, kuri nevēlas vai nevar at-
ļauties rīkot lielas kāzas ar dau-
dziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi 
grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem 
un vistuvākajiem cilvēkiem. Ceram 
sagaidīt gan jaunas ģimenītes ar eso-
šiem vai gaidāmiem mazuļiem, gan 

arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši 
daudzus gadus un kuriem jāsakār-
to tikai attiecību juridiskā daļa. 
PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢIS-
TRĀCIJAI – LĪDZ 13.APRĪLIM! 

Zelta vērtības

LAULĪBAS  MAIJA 
ZIEDU  LAIK Ā

Ar prieku aicinām visus, 
kuri cep gardas kūkas un 

tortes, uz Valku, uz 3.Kūku kon-
kursu, kas norisināsies 12.martā 
plkst. 11.00.

Šī gada tēma  – Kūka Aijai.
Tehnikas, sastāvdaļas nav noteik-

tas, vienīgais nosacījums – izstrā-
dājumam jābūt vismaz 2,5  – 3 kg 
smagam!

Iepriekšējie konkursi notika novada 
robežās, šogad aicinām arī citu no-
vadu meistarus parādīt savas pras-
mes!

Kūku cepējiem – konkursa dalīb-
niekiem balvā Maijas un Jāņa Kairu 
meistarklase. Šogad konditori piedāvā 
šokolādes tēmu. Pieteikšanās un vai-
rāk informācijas, zvanot uz telefonu 
26488684 (Sniedze) vai rakstot uz e-
pastu: sniedzeragze@inbox.lv 

Šogad uz Kūku konkursu aicina arī citu novadu meistarus 
Teksts: Sniedze Ragže, Valkas novada lauku attīstības un kooperācijas speciālisteSniedze Ragže, Valkas novada lauku attīstības un kooperācijas speciāliste
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2016.gada 28.janvārī pieņemtie domes lēmumi

Izsūtīti NĪN maksāšanas 
paziņojumi 2016.gadam

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksā-

šanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016.
gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina 
uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: 
šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. 
marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. 
Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos 
termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam 
maksājuma ter-miņam – 31. martam – samak-
sājot visu summu. 

Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, 
tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu 
mak-sātājam tiek aprēķināta nokavējuma nau-
da – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 
procenti par katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības no-
rēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā arī 
portālos www.epakalpojumi.lv un www.lat-
vija.lv .

Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur inter-
netbanku, būtiski ir pārliecināties, vai pār-
skaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas iz-
sūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un 

pārskaitījumu veikt uz kādu no tiem paš-
valdības kontiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī maksājuma 
mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja 
personīgā konta numurs par zemi un personīgā 
konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai ka-
dastra numurs, par kuru veikts maksājums.

Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt 
NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību 
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās visa nepie-
ciešamā informācija.

Iedzīvotāji tiek arī aicināti aktīvāk izmantot 
arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pieejamos 
pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. 
Piemēram, lietotāji, kuri autorizējušies pakal-
pojumam, portālā var iegūt informāciju par 
maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteik-
ties maksāšanas paziņojuma saņemšanai 
e-pastā, kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa 
resursus, kā arī pieteikties saņemt atgā-
dinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos 
NĪN samaksas termiņu. 

Valkas novada domes (reģis-
trācijas Nr.90009114839) Kārķu 
pagasta pārvalde konkursa kār-
tībā aicina pieteikties pretenden-
tus uz brīvā laika organizatora 
amatu.

Darba režīms: otrdienas – piekt-
dienas – no 14.00 līdz 19.00, sestdie-
nas – no 12.00 līdz 19.00. Brīvdienas: 
svētdiena, pirmdiena.
Galvenie darba pamatpienākumi:
• izstrādāt priekšlikumus brīvā lai-
ka izmantošanai pagastā un nova-
dā;
• organizēt, koordinēt pasākumus 
un programmas lietderīga brīvā lai-
ka pavadīšanas jomā;
• veicināt pagasta iedzīvotāju ini-
ciatīvu, motivēt iedzīvotājus iesaistī-
ties pagasta dzīves aktivitātēs;
• piedalīties vietējo pasākumu or-
ganizēšanā un citās pagasta dzīves 
aktivitātēs;
• Izzināt pagasta jauniešu vajadzī-
bas un intereses, nodrošināt infor-
mācijas apmaiņu starp jauniešiem 
un pašvaldību;
• izstrādāt un vadīt vietējas un 
starptautiskas nozīmes projektus;
• sadarboties ar masu medijiem.
Prasības pretendentiem:
• teicamas latviešu valodas zināša-
nas, vēlamas svešvalodas zināša-
nas;
• teicamas datora lietošanas pras-
mes;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmu-
mus;
• labas komunikācijas prasmes un 
labas organizatora spējas;
• vēlama pieredze projektu izstrā-
dāšanā un vadīšanā ;
• vēlama pieredze līdzīgā amatā vai 
pasākumu organizēšanā.
Piedāvājam:
• Interesantu un atbildīgu pilna 
darba laika amatu;
• Stabilu atalgojumu;
• Labus darba apstākļus.

Pieteikuma dokumentus (CV, mo-
tivācijas vēstuli, izglītības dokumen-
tu kopijas) līdz 2016.gada 3.martam 
lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: pe-
teris.petersons@valka.lv vai pa pastu 
uz adresi Kārķu pagasta pārvalde, 
«Ausmas» Kārķu pagasts, Valkas no-
vads, LV – 4716, kā arī 3.martam 
plkst. 16.00 var personiski iesniegt 
pagasta pārvaldē lietvedei, uz ap-
loksnes norādot «Konkursam uz brī-
vā laika organizatora amatu». 

Valkas novada dome INFORMĒ, ka ir iespēja pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu 
daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš 5 gadi:

Pagasts Zemes gabala 
kadastra 

apzīmējums

Nosaukums Platība 
(ha)

Tai skaitā lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 

platība

Zemes gabala nomas 
maksa (gadā, bez 

PVN) EUR
Vijciema pagasts 9492 004 0180 Celīši 3 2.6 2.6 17.60
Kārķu pagasts 9466 005 0124 Taureņi 1.0 1.0 8.15
Ērģemes pagasts 9452 009 0167 Ceļmalnieki 2 3.5 3.5 30.26 

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu 
nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

• Noteikt Valkas novada domes ad-
ministrācijas un iestāžu darbinieku 
amatu sarakstus, darba algu likmes 
un darba algu likmes ar samazinājumu 
uz nenoteiktu laiku.
• Noteikt atlīdzību Valkas novada 
domes deputātiem par deputāta pie-
nākumu pildīšanu EUR 6,63 par vienu 
nostrādāto darba stundu.
• Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem 
par darbu komisijās EUR 6,63 par vie-
nu nostrādāto darba stundu.
• Noteikt atlīdzību komisiju locek-
ļiem, kuri vienlaicīgi veic komisijas 
sekretāra (protokolista) pienākumus, 
par darbu komisijās EUR 7,14 par vie-
nu nostrādāto darba stundu.
• Piešķirt no Valkas novada pašval-
dības 2016.gada pamatbudžeta EUR 
53 472,00 nevalstiskajām organizāci-
jām un biedrībām.
• Piešķirt EUR 21000 no dabas resur-
su nodokļa ieņēmumiem šādiem mēr-
ķiem: Meža dienu pasākumu norisei 
Valkas novadā, maksai par atkritumu 
izvešanu, koku, daudzgadīgo stādī-
jumu atjaunošanai un puķu stādu ie-
gādei, vides sakārtošanai (slūžu re-
montam Augšas dīķim Ērģemes pa-
gastā). 
• Apstiprināt Valkas novada domes 
izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem 
norēķiniem atbilstoši Ministru kabi-
neta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem 
Nr.250 «Kārtība, kādā veicami paš-
valdību savstarpējie norēķini par iz-
glītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» 
bez valsts dotācijām.
• Apstiprināt Valkas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.1 «Valkas no-
vada domes 2016.gada pamatbu-
džets».
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.2 «Valkas novada domes 2016.gada 
speciālais budžets».
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.3 «Valkas novada domes 2016.gada 

ziedojumu un dāvinājumu budžets».
• Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu 
ņemšanu:
1.1. Investīcijām Valkas novada izglī-
tības iestāžu infrastruktūras un ma-
teriālās bāzes uzlabošanai.
1.2. Investīcijām Valkas novada auto-
nomo funkciju veikšanai nepieciešamo 
transportlīdzekļu iegādei.
1.3. Investīcijām Valkas novada ceļu, 
ielu atjaunošanai. 
1.4. Izdevumiem Valkas novada prio-
ritāro investīciju projektu īstenošanai.
1.5. Izdevumiem Valkas novada so-
ciālo programmu investīciju projek-
tiem.
Pēc iepirkumu procedūru veikšanas 
precizēt nepieciešamos aizņēmuma 
apmērus.
• Apstiprināt Valkas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021.gadam aktu-
alizēto investīciju plānu 
• Apstiprināt investīciju plāna at-
sevišķo sadaļu attiecībā uz ES fi nan-
sējuma specifi sko atbalsta mērķi 
(SAM) – 3.3.1. palielināt privāto in-
vestīciju apjomu reģionos, veicot ie-
guldījumus uzņēmējdarbības attīstī-
bai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju eko-
nomiskajai specializācijai un balsto-
ties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 
specifi sko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2. 
teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši paš-
valdību integrētajām attīstības pro-
grammām,  specifi sko atbalsta mērķi 
(SAM) – 4.2.2. atbilstoši pašvaldības 
integrētajiem attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu pašvaldību ēkās un Speci-
fi skais atbalsta mērķis (SAM) 5.3.1.: 
Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, 
uzlabojot vides stāvokli.
• Valkas novada attīstības program-
mas 2015. – 2021.gadam 5.sadaļas In-
vestīciju plāna aktualizēto versiju 
publiskot Valkas novada pašvaldības 

mājas lapā www.valka.lv
• Apstiprināt valsts budžeta mērķ-
dotāciju pašvaldību vispārējās pamat-
izglītības un vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām sadali 
Valkas novadā no 2016.gada 1.janvāra 
līdz 31.augustam 1.pielikums
• Apstiprināt noteikumus Nr.1 «Par 
ielu nosaukumu zīmju un norāžu 
izvietošanu Valkas novadā». 
• Apstiprināt nolikumu Nr.1 «Valkas 
novada ceļu fonda nolikums». 
• Apstiprināt noteikumus Nr.2 «Ielu 
uzturēšanas un lietošanas kārtība Val-
kas pilsētā»
• Apstiprināt noteikumus Nr.3 «Par 
kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā 
sadarbība bērnu tiesību aizsardzības 
jomā».
• Apstiprināt Valkas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.4 «Par paš-
valdības zemes nomu Valkas novadā». 
Saistošos noteikumus Nr.4 «Par paš-
valdības zemes nomu Valkas novadā» 
triju darba dienu laikā rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai atzinuma sniegšanai.
• Apstiprināt noteikumus Nr.4 «Par 
pašvaldības zemes iznomāšanas kār-
tību Valkas novadā».
• Atsavināt otrajā atklātā mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Valkā, 
Raiņa ielā 3.
• Uzsākt Ozolu pamatskolas reorga-
nizāciju, pārveidojot to par Ozolu 
sākumskolu, kas turpinās realizēt 
Ozolu pamatskolas licencētās un ak-
reditētās izglītības programmas. No-
teikt, ka reorganizācija pabeidzama 
līdz 2017.gada 31.augustam.
• Apstiprināt valsts mērķdotācijas sa-
dali Valkas novadā 2016.gadam mā-
cību līdzekļu un mācību literatūras 
iegādei. 

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 3, ka-
dastra numurs 9401 001 0321, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0,1139 ha, 
un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas 
ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas 
lapā www.valka.lv sadaļā «Aktualitātes. Domes paziņojumi».

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku 
iepriekš saskaņojot un piesakoties pa tālr. 64707620.

Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Beverīnas 
ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no slu-
dinājuma publicēšanas dienas līdz 15.03.2016. plkst. 12.00, kat-
ru darbdienu, no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. 
tālr. 64707499.

Izsole notiks 16.03.2016. plkst. 10.00, Valkas novada domes 
apspriežu telpā Beverīnas ielā 3, Valkā.

Izsoles sākuma cena EUR 9000,00. Reģistrācijas maksa EUR 
30,00, un nodrošinājums EUR 900,00 jāiemaksā Valkas novada 
domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 
A/S «SEB Banka», Smiltenes fi liāle, kods UNLALV2X, pirms 
reģistrācijas izsolei.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena (turpmāk tekstā 
– Pirkuma cena), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, 
par nosolīto objektu jāsamaksā līdz 16.06.2016. 
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I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvie-
tojamas ielu nosaukuma zīmes, ēku 
numura zīmes, māju (nekustamo īpa-
šumu) nosaukumu plāksnes un norādes 
ar informāciju uz infrastruktūras, 
kultūras vai tūrisma objektiem Valkas 
novada administratīvajā teritorijā, tajā 
skaitā vasarnīcu (dārza māju) un ze-
mesgabalu numura zīmes, admini-
stratīvo atbildību par noteikumu ne-
ievērošanu un noteikumu izpildes 
kontroli.
2. Ēku numura zīmes Valkas pilsētā 
un novada ciemos, kur ielām ir doti 
nosaukumi, vai māju nosaukuma zī-
mes ir jāizvieto pie visiem apbūvēta-
jiem nekustamajiem īpašumiem.
3. Vasarnīcu (dārza māju) un zemes 
gabalu numura zīmes ir jāizvieto pie 
visiem zemes īpašumiem un lietoju-
miem.

Nosaukumu un numura zīmju iz-
vietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu 
labā tehniskā un vizuālā stāvoklī 
(plāksne nedrīkst būt sarūsējusi, de-
formēta, sabojāta, iztrūkstošiem burt-
iem vai aizkrāsota) informācijas ak-
tualizāciju un atbilstību Valsts valodas 
likuma prasībām.

Vienpusējo ceļa zīmi Nr.706 «Virzie-
na rādītājs» ar brūnu fonu uzstāda 
atbilstoši standartam LVS 77-2:2014, un 
citas normatīvajos aktos noteiktās no-
rādes un informācijas zīmes (dabas un 
vēstures pieminekļi u.c.) uzstāda at-
bilstoši attiecīgajiem standartiem.  

Noteikumi netiek piemēroti attiecībā 
uz mākslinieciski veidotiem māju nosau-
kumiem no metāla, akmens vai koka.

II Ielu nosaukuma zīmes un 
virziena rādītāji

4. Ielu nosaukuma zīmju uzstādīšanu, 
uzturēšanu un nomaiņu ielu krustoju-
mos uz ēkām vai žogiem ielu stūros, kā 
arī norāžu zīmju stiprinājumu stabu 
uzstādīšanu nodrošina pašvaldība, par 
to informējot attiecīgā nekustamā īpa-
šuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 
5. Virziena rādītājus ar informāciju uz 
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 
objektiem un norādes zīmes izvieto uz 
norāžu zīmju stiprinājumu stabiem:
5.1. stabs: karsti cinkota tērauda cau-
rules stabs, garums 2500 – 4000 mm 
virs zemes, diametrs 60 – 90 mm, 
sieniņu biezums 1,5 – 2 mm, augšējais 
gals noslēgts ar uzgali, nostiprinājums 
tādā veidā, kas nodrošina staba ver-
tikālo noturību; 
5.2. virziena rādītājs ar informāciju uz 
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 
objektiem: alumīnijs (emaljēts metāls), 
izmēri: 160 mm x 750 mm vai 160 mm x 
800 mm, balts fons pulverkrāsošanas 
tehnikā, burti un cipari no atstarojoša 
materiāla zaļā krāsā (skatīt 1.pieliku-
mu), informāciju var papildināt at-
tiecīga ikona.
6. Pie viena norāžu zīmju stiprinājumu 
staba atļauts vairākus virziena rādītājus 
uz infrastruktūras, kultūras vai tūris-
ma objektiem tā, lai tie neaizsegtu cits 
citu. 
7. Par norāžu zīmju stiprinājumu sta-
bu un virziena rādītāju izvietošanas 
nepieciešamību un skaitu lemj: Valkas 
pilsētā – izpilddirektora vietnieks – at-
bildīgais par Valkas pilsētu, pagastos 
– pagastu pārvalžu vadītāji, izvērtējot:
7.1. katra jauna virziena rādītāja at-
bilstību normatīvo aktu prasībām un 
iederību vidē;
7.2. objekta, uz kuru vērsts virziena rā-
dītājs, sabiedrisko nozīmi;

7.3. attālumu no virziena rādītāja līdz 
objektam;
7.4. esošo virziena rādītāju daudzumu 
pie norāžu zīmju stiprinājumu staba;
7.5. iespējamo apdraudējumu satiksmes 
drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, traucējot 
transportlīdzekļu vai gājēju redza-
mību.

III Ēku numura zīmju 
izvietošanas kārtība

8. Ēkas numura zīmes izvieto uz vi-
sām dzīvošanai, saimnieciskai, admini-
stratīvai vai publiskai darbībai pare-
dzētām ēkām, kurām piešķirta at-
sevišķa adrese.
9. Par ēkas numura zīmes izgatavo-
šanu, izvietošanu un uzturēšanu at-
bilstoši šo noteikumu prasībām, kā arī 
par neatbilstošu numura zīmju de-
montēšanu, ir atbildīgs ēkas īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs.
10. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst 
Valsts adrešu reģistra datiem.
11. Uz ēkas numura plāksnes norāda 
šādu informāciju:
11.1. ielas nosaukumu,
11.2. ēkas numuru (ja ēkas numurs sa-
tur gan ciparus, gan burtus, lietojams 
lielais burts, piemēram, 3A, skatīt 2. un 
4.pielikumu),
11.3. norādi uz ēkas piederību (privāt-
īpašums vai īpašnieka iniciāļus un 
uzvārdu, valsts īpašums, pašvaldības 
īpašums u.c.),
11.4. ciematā, kur ielai nav nosaukuma, 
bet numuri vai nosaukumi ir ēkām 
(Māja Nr. 4, Depo u.tml.) norāda ēkas 
nosaukumu, īpašuma piederību, paš-
valdības īpašumiem var būt arī pagasta 
ģerbonis.
12.  Ēkas numura plāksne (skatīt 2., 3. 
un 4.pielikumu):
12.1.  izmēri: 200 x 300 mm, 220 x 320 
mm vai 280 x 320 mm; 
12.2.  fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 
vai ekvivalents), latviešu alfabēta burti 
un arābu cipari – balti, gaismu at-
starojoši, 
12.3. materiāls – alumīnijs (skārds, 
plastikāts).

Mainoties noteikumu 14.punktā mi-
nētajai informācijai, ēkas īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs par saviem līdzek-
ļiem trīs mēnešu laikā izvieto jaunu 
ēkas numura zīmi atbilstoši šo notei-
kumu prasībām.

Ēkas numura zīmi novieto ielas pusē 
uz ēkas sienas 2,5 – 3,0 m augstumā no 
zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas 
stūra vai uz žoga (ja ēka atrodas 
iežogotā teritorijā un ēkas numura 
zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma) 
ne zemāk kā 1,4 m augstumā no zemes. 
Ja ēkas siena un žogs nav piemēroti 
(aizsedzoši koku, krūmu stādījumi, 
pārāk liels attālums līdz ielai u.tml.), 
plāksni var novietot uz norāžu staba. 

Ja ēka atrodas perpendikulāri ielai, 
saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, 
ēkas numura zīmi izvieto uz ēkas 
fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar 
kuru ir piešķirta adrese, ēkas labajā 
pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

Daudzdzīvokļu namiem, kuriem 
ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas nu-
mura zīmi papildus izvieto uz fasādes, 
kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (ska-
toties uz ēkas fasādi).

Iekšpagalmā ēkas numura zīmi pa-
pildus izvieto pie sienas, kas redzama 
no piebraucamā ceļa, labajā pusē (ska-
toties virzienā uz ēkas fasādi) 2,5 m 
augstumā no zemes, 0,3 m – 0,5 m 
attālumā no ēkas stūra.

Pie slēgtu vai iežogotu teritoriju 
galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem 
vai žoga) var izvietot teritorijā esošo 

ēku numuru informatīvo zīmi, kas no-
rāda uz visām teritorijā esošo ēku 
adresēm.

Ēkas numura zīmi izvieto trīs mē-
nešu laikā no lēmuma par adreses 
piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās 
dienas.

IV Telpu grupu numura zīmes
13. Par daudzdzīvokļu māju telpu gru-
pas numura zīmes izgatavošanu un 
izvietošanu atbilstoši noteikumu pra-
sībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai 
apsaimniekotājs.
14. Telpu grupas numura zīmes izmēri: 
100 x 200 mm vai 100 x 300 mm, balti 
arābu cipari uz zila fona (RAL 5013 vai 
ekvivalents), materiāls – alumīnijs 
(skārds, plastikāts, skatīt 6.pielikumu)).
15. Telpu grupu numura zīmes izvieto 
virs ieejas kāpņu telpā. Ēkai ar divām 
vai vairākām līdzvērtīgām ieejām tās 
izvieto identiskās vietās, ņemot vērā 
ēkas arhitektonisko veidojumu.
16. Par dzīvokļa numura izvietošanu 
uz dzīvokļa durvīm ir atbildīgs dzī-
vokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 
Dzīvokļa numuram jābūt labi saredza-
mam, saprotamam un kārtīgam.  

V Nekustamo īpašumu nosaukumi
17. Par nekustamā īpašuma (mājas) 
nosaukuma plāksnes izgatavošanu un 
izvietošanu ārpus Valkas pilsētas ad-
ministratīvajām robežām atbilstoši šo 
noteikumu prasībām ir atbildīga paš-
valdība, Valkas pilsētā – nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais val-
dītājs.
18. Nekustamo īpašumu (māju) nosau-
kumu plāksnes izvieto pie ēkas fasādes 
vai sienas vai žoga ielas vai piebraucamā 
ceļa pusē tā, lai uzraksts būtu labi sa-
lasāms. Plāksne novietojama 2,5 – 3 m 
augstumā virs zemes pie ēkas sienas 
vai ne zemāk kā 1,4 m augstumā virs 
zemes pie žoga.  
19. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav 
piemēroti plāksnes izvietošanai, plāks-
ne piestiprināma pie norāžu zīmju 
stiprinājumu staba. 
20. Ja viena vai vairākas mājas neatro-
das ceļa malā, tad pie iebraucamā ceļa 
jānovieto norāžu zīmju stiprinājumu 
stabs ar mājas nosaukumu vai māju 
nosaukumiem (virzienā no augšas uz 
leju – sākot ar tuvākesošo). 
21. Nekustamā īpašuma nosaukuma 
plāksnes atbilst šādām prasībām skatīt 
4. un 5.pielikumu):
21.1. izmēri: 160 x 420 mm; 160 x 640 
mm; 160 x 840 mm (atkarībā no zīmju 
skaita plāksne var būt garāka);
21.2. Ērģemes, Kārķu, Vijciema, Zvārta-
vas pagastos – gaismu atstarojoši lat-
viešu alfabēta burti uz zaļa fona RAL 
6005 vai ekvivalents), Valkas pagastā – 
uz ķiršsarkana fona (RAL 3004 vai 
ekvivalents) un Valkas pilsētā – uz zila 
fona (RAL 5013 vai ekvivalents),
21.3. materiāls – alumīnijs (mitrumiz-
turīgs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs 
materiāls), krāsots pulverkrāsošanas 
tehnikā.
22. Nosaukuma plāksne tiek izvietota 
pie norāžu zīmju stiprinājumu staba 
(noteikumu 8.1.punkts).

VI Vasarnīcu un zemes gabalu 
numura zīmes

23. Par vasarnīcas (dārza mājas) un 
zemesgabala numura zīmes izvietošanu 
ir atbildīgs īpašnieks vai nomnieks.
24. Zemesgabala numura zīmes plāks-
nes izvieto pie ēkas fasādes vai sienas, 
vai žoga ceļa pusē tā, lai uzraksts būtu 
labi salasāms. Plāksne novietojama 2,5 

– 3m augstumā virs zemes pie ēkas sie-
nas vai ne zemāk kā 1,4 m augstumā 
virs zemes pie žoga.  
25. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav 
piemēroti plāksnes izvietošanai, plāks-
ne piestiprināma pie norāžu zīmju 
stiprinājumu staba atbilstoši noteiku-
mu 8.1.punktam. 
26. Zemesgabala numura zīmes plāks-
nes atbilst šādām prasībām (skatīt 6.
pielikumu):
26.1. izmēri: 160 x 160 mm vai 220 x 220 
mm;
26.2. fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 
vai ekvivalents), gaismu atstarojoši 
arābu cipari, zem numura var norādīt 
arī zemes gabala īpašnieka vārda ini-
ciāli un uzvārdu;
26.3. materiāls – alumīnijs (skārds, 
plastikāts), krāsots pulverkrāsošanas 
tehnikā.
27. Zemesgabala numura zīmes plāksne 
var neatbilst noteikumu 36.punkta pra-
sībām, ja numura zīmes plāksne ir 
mākslinieciski izveidota no metāla, ko-
ka, vai akmens un tā ir labi saskatāma 
un saprotama. Šādā gadījumā nosau-
kuma plāksne nevar būt mazāka par 
220 x 220 mm. 

VII Administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu un 
noteikumu izpildes kontrole

28. Par noteikumu prasībām neatbils-
tošas plāksnes izvietošanu vai sagla-
bāšanu nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu no 
EUR 10 līdz EUR 50.
29. (1) Par nekustamā īpašuma nosau-
kuma (Valkas pilsētā) vai numura zī-
mes neesamību nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu no EUR 10 līdz EUR 50.
(2) Par atkārtotu nekustamā īpašuma 
nosaukuma (Valkas pilsētā) vai numu-
ra zīmes neesamību nekustamā īpa-
šuma īpašniekam vai tiesiskajam valdī-
tājam uzliek naudas sodu no EUR 55 
līdz EUR 100.
30. (1) Par noteikumu 4.punkta pārkāp-
šanu nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 
10 līdz EUR 50.
(2) Par atkārtotu noteikumu 4.punkta 
pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpaš-
niekam vai tiesiskajam valdītājam uz-
liek naudas sodu no EUR 55 līdz EUR 
100.
31. Administratīvo pārkāpumu proto-
kolus par šo noteikumu pārkāpumiem 
sastāda Pašvaldība policija, un admi-
nistratīvo pārkāpumu lietas, pamato-
joties uz administratīvo pārkāpumu 
protokoliem, izskata Valkas novada 
pašvaldības Administratīvā komisija, 
ja normatīvajos aktos nav noteikta cita 
institūcija.

VIII Noslēguma jautājumi
32. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs līdz 2017.gada 1.
janvārim demontē noteikumiem ne-
atbilstošas vai neatbilstoši izvietotas 
nosaukuma vai numura plāksnes un 
izvieto nosaukuma vai numura plāks-
nes saskaņā ar šo noteikumu pra-
sībām.
33. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas Val-
kas novada pašvaldības bezmaksas 
laikrakstā «Valkas Novada Vēstis».

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I
Valkā2015.gada 30.decembrī                           Nr.21

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 7.§)

Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju 
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas 2.punktu
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1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
izvietojamas ielu nosaukumu un no-
rāžu zīmes Valkas novadā un ielu 
nosaukumu zīmju un norāžu nofor-
mējuma prasības.
2. Ielu nosaukuma zīmju uzstādīšanu, 
uzturēšanu un nomaiņu ielu krustoju-
mos uz ēkām nodrošina pašvaldība, 
par to informējot attiecīgā nekustamā 
īpašuma īpašnieku vai tiesisko val-
dītāju. 
3. Ielas nosaukuma zīme atbilst šādām 
prasībām:
1) izmērs 160 x 420 mm, 160 x 640 mm 

(atkarībā no zīmju skaita plāksne var 
būt garāka, skatīt. pielikumu),
2) fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 
vai ekvivalents), balti, gaismu at-
starojoši latviešu alfabēta burti, 
3) materiāls – alumīnijs (skārds, plas-
tikāts), krāsots pulverkrāsošanas teh-
nikā,
4) ielu nosaukumu zīmes tiek izvieto-
tas pie ēku sienām 2,5 – 3,0 m augstumā 
no zemes.
4. Ielu nosaukumu norādes zīmju un 
zīmju stiprinājuma stabu uzstādīšanu, 
uzturēšanu un nomaiņu ielu krustoju-

mos nodrošina pašvaldība.
5. Ielu nosaukumu norādes zīme at-
bilst šādām prasībām:
1) izmērs 160 x 700 mm vai 160 mm x 
800 mm (atkarībā no zīmju skaita 
plāksne var būt garāka, skatīt. pieliku-
mu),
2) fona krāsa – zaļa (RAL 6026 vai 
ekvivalents), balti, gaismu atstarojoši 
latviešu alfabēta burti,
3) materiāls – alumīnijs (skārds), krā-
sots pulverkrāsošanas tehnikā,
4) ielu nosaukumu norādes zīmes iz-
vieto uz norāžu zīmju stiprinājumu 

stabiem.
6. Zīmju stiprinājuma stabs: karsti 
cinkota tērauda caurules stabs, garums 
2500 – 4000 mm virs zemes, diametrs 
60 – 90 mm, sieniņu biezums 1,5 – 2 
mm, augšējais gals noslēgts ar uzgali, 
nostiprinājums tādā veidā, kas no-
drošina staba vertikālo noturību.
7. Virziena rādītāju ar informāciju uz 
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 
objektiem uzstādīšanu, uzturēšanu un 
nomaiņu ielu krustojumos  nodrošina 
pašvaldība.

Val kas no va da do mē

Turpinājums 7.lpp.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka Valkas pil-
sētas ielu uzturēšanas un lietošanas 
kārtību un šo noteikumu izpildes kon-
troles kārtību.
2. Valkas pilsētas ielas ir pašvaldības 
īpašumā un pārziņā esošas trans-
portlīdzekļu un gājēju satiksmei pa-
redzētas kompleksas koplietošanas 
inženierbūves, kas ietvertas Valkas pil-
sētas teritorijas plānojumā.
3. Par Valkas pilsētas ielu pārvaldi, 
aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un 
lietošanas kārtību atbild pašvaldība.

II. IELU UZTURĒŠANA
4. Ielu ikdienas uzturēšanas prasību 
kritēriji tiek noteikti, ņemot vērā ielu 
nozīmīgumu un transportlīdzekļu sa-
tiksmes intensitāti, un piešķirot ielām 
uzturēšanas klasi ( A, B, C, D).
5. A klases uzturēšana tiek noteikta 
tranzīta ielām, kas ir daļa no valsts 
galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Val-
miera – Igaunijas robeža.
6. B klases uzturēšana tiek noteikta 
tranzīta ielām, kas ir daļa no reģionālās 
nozīmes autoceļiem:
1.1. P22 Valka – Rūjiena;
1.2. P24 Smiltene – Valka;
1.3. Rīgas ielai posmā no Zemgales ie-
las līdz Igaunijas robežai;
1.4. Ausekļa ielai posmā no Raiņa ielas 
līdz Rūjienas ielai;
1.5. Beverīnas ielai;
1.6. Emīla Dārziņa ielai;
1.7. Raiņa ielai posmā no Rīgas ielas 
līdz Beverīnas ielai;
1.8. Semināra ielai. 
1. C klases uzturēšana tiek noteikta:
1.1. Ausekļa ielai posmā no Rūjienas 
ielas līdz Avotkalna ielai;
1.2. Austras ielai;
1.3. Avotkalna ielai;
1.4. Blaumaņa ielai;
1.5. Cimzes ielai posmā no Rīgas ielas 
līdz Valdemāra ielai;
1.6. Domes bulvārim;
1.7. Ērģemes ielai;
1.8. Friča Roziņa ielai;
1.9. Gaujas ielai;
1.10. Indrānu ielai;
1.11. Kronvalda ielai;
1.12. Latgales ielai;
1.13. Līvu ielai;
1.14. Merķeļa ielai;
1.15. Meža ielai;
1.16. Miera ielai;
1.17. Parka ielas vecajam posmam;
1.18. Poruka ielai posmā no Rīgas ielas 
līdz Raiņa ielai;
1.19. Puškina ielai;
1.20. Raiņa ielai posmā no Igaunijas 
robežas līdz Rīgas ielai un no Beverīnas 
ielas līdz Lugažiem;
1.21. Sēlijas ielai posmā no Rīgas ielas 
līdz Smilšu ielai;
1.22. Smilšu ielai posmā no Ausekļa 
ielas līdz Sēlijas ielai;
1.23. Varoņu ielai posmos starp Tālavas 
ielu un Rūjienas ielu un starp Parka 
ielu un pilsētas robežu;

1.24. Viestura ielai;
1.25. Zāģezera ielai;
1.26. Zvaigžņu ielai.
2. D klases uzturēšana tiek noteikta 
pārējām ielām vai ielu posmiem.
9. Ielu uzturēšana atkarībā no ne-
pieciešamības iedalās:
9.9. ikdienas uzturēšana;
9.10. atjaunošana; 
9.11. ārkārtas uzturēšana.
10. Ielu ikdienas uzturēšana ietver se-
kojošus darbus:
10.9. ielu, tiltu, caurteku, gājēju celiņu 
un veloceliņu ikdienas uzturēšana 
ziemā;
10.10. tiltu un caurteku uzturēšana;
10.11. satiksmes organizēšana;
10.12. ielu seguma uzturēšana;
10.13. ielu kopšana;
10.14. ielu apsekošana;
10.15. gājēju celiņu un veloceliņu uz-
turēšana.
11. Ielu atjaunošanas (renovācijas) 
darbus veic ielu elementu konstruk-
ciju atjaunošanai. 
12. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus 
veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu 
satiksmi pa ielām ārkārtējos meteo-
roloģiskos apstākļos vai pa avārijas 
stāvoklī esošām ielām.
13. Ja avārijas stāvoklī esošā ielā, vai 
tās posmā, nav iespējams nodrošināt 
satiksmes drošībai atbilstošus brauk-
šanas apstākļus, to aprīko ar brīdi-
nošām ceļa zīmēm.
14. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei 
bīstams, transportlīdzekļu satiksmi 
ierobežo vai slēdz ar Valkas novada 
domes izpilddirektora rīkojumu.

III. IELU LIETOŠANAS TIESĪBAS
15. Ielu lietotājiem ir tiesības lietot sa-
tiksmei visas ielas, uz kurām neattiecas 
īpašs aizliegums.
16. Informāciju par to, ka uz kon-
krētām pilsētas ielām tiek aizliegta vai 
ierobežota transportlīdzekļu satiksme, 
desmit dienas pirms aizlieguma vai 
ierobežojuma stāšanās spēkā ievie-
to Valkas novada domes mājaslapā 
internetā www.valka.lv un publicē Val-
kas novada bezmaksas informatīvajā 
izdevumā «Valkas Novada Vēstis».

IV. IELU AIZSARDZĪBA
17. Ielu lietotājiem un ielu nodalījuma 
joslām pieguļošo nekustamo īpašumu 
īpašniekiem (valdītājiem), apsaim-
niekotājiem vai lietotājiem aizliegts 
bez saskaņošanas ar Valkas novada 
domi veidot pieslēgumus ielām vai 
zem ielām un ietvēm iebūvētajām ko-
munikācijām. 

V. IELU UZTURĒŠANAS PRASĪBU 
IZPILDES KONTROLE

18. Ielu uzturēšanas prasību izpildes 
kontroli veic Valkas novada domes iz-
pilddirektora vietnieks – atbildīgais 
par Valkas pilsētu.
19. Ielu stāvokļa apsekošanu vasaras 
sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) 
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas 

nodaļa veic reizi mēnesī, datus fi ksējot 
ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas 
žurnālā. Obligāti ielu apsekošanu 
veic tūlīt pēc sniega nokušanas un 
pirms sasaluma iestāšanās. Darbus 
defektu novēršanai veic atbilstoši 
laika apstākļiem un pieejamajam fi -
nansējumam. Izpildi fi ksē Darbu no-
došanas un pieņemšanas žurnālā.
20. Ielu ikdienas uzturēšanu ziemas 
sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam) 
veic atbilstoši laika apstākļiem.

VI. IELU UZTURĒŠANA 
ĀRKĀRTĒJOS LAIKA APSTĀKĻOS 

UN AVĀRIJAS STĀVOKLĪ ESOŠU 
IELU UZTURĒŠANA

21. Ielu ārkārtas uzturēšana ir neatlie-
kami uzturēšanas darbi, kurus veic, lai 
nodrošinātu transportlīdzekļu satiks-
mi pa ielām ārkārtējos laika apstākļos 
vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām 
prioritārā kārtībā, ņemot vērā konkrētā 
ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.
22. Iela vai tās posms ir avārijas stā-
voklī, ja tā konstrukciju nolietošanās 
dēļ nevar nodrošināt uzturēšanas kla-
sei atbilstošu prasību izpildi.
23. Ja avārijas stāvoklī esošā ielā vai 
tās posmā, nav iespējams nodrošināt 
satiksmes drošībai atbilstošus brauk-
šanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zī-
mēm, kas brīdina ielas lietotājus par 
iespējamo apdraudējumu.
24. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei 
bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ie-
robežo vai slēdz.
25. Ārkārtēji laika apstākļi ziemas 
sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi 
laika apstākļi, kad iestājas kāds no 
minētajiem nosacījumiem:
25.1. nepārtraukti snigušā sniega kār-
tas biezums 4 stundās pārsniedz 10 cm 
(intensīva snigšana);
25.2. intensīva snigšana turpinās ne-
pārtraukti ilgāk par 6 stundām vai ar 
pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām;
25.3. atkala vai lietus vairākas reizes 
diennaktī uz sasalušas brauktuves iz-
veido apledojumu;
25.4. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus 
sekundē un veidojas sniega sanesumi.
26. Ārkārtēji laika apstākļi vasaras 
sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi 
laika apstākļi, kad iestājas kāds no mi-
nētajiem nosacījumiem:
26.1. nokrišņi appludina vai citādi bojā 
ielas;
26.2. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus 
sekundē;
26.3. uz ielām veidojas apledojums, 
snieg vai putina.

VII. IELU UZTURĒŠANA ZIEMĀ
27. Krasi mainīgos un ārkārtējos laika 
apstākļos, kā arī ielu uzturēšanas darbu 
izpildes termiņos satiksmes drošība ir 
atkarīga no transportlīdzekļu vadītāja 
rīcības, kurai jāatbilst Ceļu satiksmes 
likuma 19.panta un Ministru kabineta 
2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279 
«Ceļu satiksmes noteikumi» prasībām.
28. Pilsētas ielu uzturēšanas klases 

ziemā tiek noteiktas atbilstoši vasaras 
uzturēšanas klasēm. 
29. Vispirms tīra A, B tad C klases ie-
las. D klases ielas iztīra fi nansiālo un 
tehnisko iespēju robežās. 
30. D klases uzturēšana šo noteikumu 
izpratnē ir ielas (satiksmes intensitāte 
mazāka par 100 transportlīdzekļiem 
diennaktī, un pa kurām nenotiek pa-
sažieru pārvadāšana ar autobusiem) 
brauktuves attīrīšana no sniega pēc 
iespējām.
31. Ielu uzturēšanas nepieciešamību 
ziemā nosaka pēc attiecīgās ielas 
stāvokļa. Ielas jāuzsāk attīrīt no snie-
ga, pirms irdena sniega biezums pār-
sniedz 8 cm B klases ielām, 10 cm C 
klases ielām. Piebraukta sniega bie-
zums nedrīkst pārsniegt 4 cm B klases 
ielām, 6 cm C klases ielām un 10 cm D 
klases ielām. 
32. Laiks ielu brauktuves attīrīšanai no 
sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas 
beigām līdz ielas brauktuves attīrīšanai 
no sniega. Ja vēja ātrums ir lielāks par 
8 metriem sekundē, tad uz ceļa brauk-
tuves šķērsvirzienā tiek pieļauti sniega 
sanesumi (vīles) ar sniega biezumu 20 
cm.
33. Laiks ielu brauktuves kaisīšanai 
ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no 
slīdamības izveidošanās brīža līdz tās 
novēršanai. 
34. Ielu brauktuvju kaisīšana ar kai-
sāmo materiālu jāuzsāk ne vēlāk kā 1 
stundu pēc slīdamības izveidošanās. 
Atkalas laikā kaisīšana jāuzsāk neka-
vējoties, vispirms kaisot A un B, tad C 
klases ielas. Kaisīšanu veic izkaisot 0,3 
m3 kaisāmā materiāla uz 1 km joslas 
brauktuves.
35. Beidzoties ziemas sezonai, Izpil-
dītājs no ielu brauktuves savāc izkaisīto 
materiālu. Ielu braucamā daļa no kai-
sāmā materiāla jānotīra divu nedēļu 
laikā.
36. Ielu uzturēšanas darbus ziemā veic 
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas 
nodaļa un/vai pašvaldības iepirku-
ma procesā izvēlēts komersants. Ielu 
uzturētājs pilsētas ielu uzturēšanu 
ziemā veic, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu un saskaņā ar šiem noteiku-
miem. Izpildītājs aizpilda ziemas die-
nesta žurnālu.
37. Ielu uzturētājs pilsētas ielu uz-
turēšanu ziemā organizē ņemot vērā 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un me-
teoroloģijas centra informāciju un 
izvērtējot reālo situāciju.
38. Gājēju ietvju attīrīšana no sniega 
un slīdamības likvidēšana jāveic katru 
dienu, ņemot vērā laika apstākļus. Tīrot 
gājēju ietves, aizliegts sniegu mest uz 
braucamās daļas, tas valnī jānovieto 
ietves malās.

VIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
39. Noteikumi stājas spēkā ar pie-
ņemšanas brīdi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes noteikumi Nr.2
APSTIPRINĀTI  ar Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu  (protokols Nr.1, 18.§)

Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma «Par autoceļiem» 1.panta otro punktu

Valkas novada domes noteikumi Nr.1
 APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 16.§)

«Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas 2.punktu
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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Bērns – persona, kas nav sasnie-
gusi 18 gadu vecumu.
1.2. Pārkāpums – bērna pieļautais 
normatīvo aktu pārkāpums, t.sk., iz-
glītības iestādes iekšējās kārtības notei-
kumu un Valkas novada domes saistošo 
noteikumu pārkāpums.
1.3. Problēmziņojums – atbilstoši lietve-
dības pamatprincipiem, iesnieguma 
formā noformēts, amatpersonas pa-
rakstīs dokuments, kas satur visu ne-
pieciešamo informāciju par bērnu, kurš 
izdarījis likumpārkāpumu, viņa ve-
cākiem, problēmu un ieinteresētās ie-
stādes paveikto.
1.4. Vienošanās ar bērnu – savstarpēja, 
rakstveidā noformēta vienošanās ar 
bērnu (katra iestāde var izstrādāt sev 
piemērotāko līguma / vienošanās for-
mu).
2. Noteikumi ir saistoši Valkas no-
vada domes Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes nodaļai, izglītības ie-
stādēm, Sociālajam dienestam, Pašval-
dības policijai, Valkas novada Admi-
nistratīvajai komisijai un Valkas no-
vada bāriņtiesai, visas iestādes kopā 
tekstā turpmāk – Institūcijas. 
3. Noteikumu mērķis ir uzlabot dar-
bu novadā ar bērniem un ģimenēm, 
veicinot sadarbību starp institūcijām 
bērnu un ģimeņu problēmu risināšanā, 
nodrošinot Latvijas Republikas norma-
tīvajos aktos noteiktos bērnu tiesību un 
interešu aizsardzības pasākumus.
4. Instrukcijas pielietošanas uzde-
vums ir realizēt pakāpeniskuma prin-
cipu darbā ar bērniem, kuriem ne-
pieciešama sociālā palīdzība un kuri 
pieļauj normatīvo aktu pārkāpumus, 
un viņu ģimenēm, pārkāpumu līme-
nisku izskatīšanu, lai sociālpsiho-
loģiskās un administratīvās ietek-
mēšanas metodes būtu atbilstošas 
bērna sociālās palīdzības vajadzībām, 
izdarītajam pārkāpumam un bērna ve-
cumam.
5. Valkas novada domei ir tiesības 
slēgt  Sadarbības līgumus par šo notei-
kumu piemērošanu izglītības iestādēs, 
kuru dibinātājs nav Valkas novada 
pašvaldība.

II. DARBA ORGANIZĀCIJA
6. Darbs ar bērnu, kurš izdarījis 

normatīvo aktu pārkāpumus vai kurš 
ir cietis no vardarbības, tiek organizēts 
trīs posmos.
7. Katra darba posma mērķis – sniegt 
nepieciešamo sociālpsiholoģisko palī-
dzību un nepieļaut, ka bērns atkārtoti 
izdara pārkāpumu vai tiek pakļauts 
vardarbībai. Ja iepriekšējā darba posmā 
nav rezultāta, tiek uzsākts nākamais 
darba posms.
8. Katra no institūcijām, konstatējot, 
ka bērnam nepieciešama palīdzība vai 
arī bērns izdarījis pārkāpumu, rosina 
lietas izskatīšanu, informējot par to 
institūcijas, kuru kompetencē ir sniegt 
palīdzību un atbalstu.
9. PIRMAIS POSMS
9.6. Izglītības iestādēs izdarītos nor-
matīvo aktu pārkāpumus fi ksē 
rakstveidā (tie var tikt noformēti kā 
klases audzinātāja un bērna sarunu 
pieraksti/protokoli, vienošanās ar bēr-
nu, bērna paskaidrojumi, problēm-
ziņojumi vecākiem, problēmziņojumi 
administrācijai, sociālā pedagoga do-
kumentācija, izraksts no administrācijas 
sanāksmes protokola, izraksts no pe-
dagoģiskās padomes sēdes protokola 
u.c.).
9.7. Darbu ar bērnu, kas ir vispār-
izglītojošās skolas audzēknis, skolā 
organizē ievērojot skolas noteiktos 
iekšējos normatīvos aktus. 
9.8. Skola atkarībā no pārkāpuma raks-
tura, izvērtējot bērna pārkāpumu, ve-
cāku sadarbību ar skolu, raksta prob-
lēmziņojumu Sociālajam dienestam 
sociālā atbalsta un palīdzības sa-
ņemšanai, Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes nodaļai, ja ir neattaisnoti 
stundu kavējumi.
10. OTRAIS POSMS (darbā ar bērnu 
iesaistās Sociālais dienests, Pašvaldības 
policija un/vai Valsts policija, Izglī-
tības, kultūras, sporta un jaunatnes no-
daļa).
10.1. Saņemot problēmziņojumu no 
skolas, Sociālais dienests veic sociālo 
darbu ar bērnu un viņa ģimeni:
1) apseko ģimeni, sastādot sadzīves 
apstākļu apsekošanas aktus:
2) veic pārrunas ar bērnu un viņa 
vecākiem;
3) veic bērna dzīves vietas kaimiņu 
u.c. personu aptauju;
4) lemj par sociālā atbalsta program-
mas izstrādi un uzsāk darbu ar ģi-

meni.
10.2. Gadījumos, kad ģimene atsakās 
sadarboties, sociālie darbinieki in-
formē par to Pašvaldības policiju vai 
Valsts policiju.
10.3. Ja Sociālais dienests, izvērtējot 
situāciju ar bērnu, secina, ka nepie-
ciešams sasaukt starpinstitucionālo 
sapulci, tad Sociālais dienests to sa-
sauc.
10.4. Sociālais dienests nodrošina 
Starpinstitucionālās sapulces gaitas 
fi ksēšanu protokolā. Starpinstitucio-
nālās sapulces protokols glabājas bērna 
lietā.
Starpinstitucionālo sapulci vada So-
ciālā dienesta pārstāvis un atkarībā no 
nepieciešamības tiek uzaicināti pie-
dalīties Valkas novada domes Izglī-
tības, kultūras, sporta un jaunatnes 
nodaļa, attiecīgā izglītības iestāde, 
Pašvaldības policija, Valkas novada 
bāriņtiesa un Valsts policija.
10.5. Pašvaldības policija, veicot ar 
normatīvajiem aktiem uzliktās funkci-
jas,
1) izvērtē iegūto informāciju un ie-
sniegtos dokumentus, ja normatīvie 
akti to paredz – sastāda administratīvo 
pārkāpumu protokolu par veikto ve-
cāku vai bērna pārkāpumu;
2) administratīvo pārkāpumu pro-
tokolus nosūta izskatīšanai un lēmuma 
pieņemšanai uz Administratīvo ko-
misiju.
10.6. Administratīvā komisija pieņem 
lēmumu, pēc vajadzības pieaicinot sēdē 
izglītības iestāžu pedagogus vai so-
ciālos pedagogus, un par pieņemto 
lēmumu paziņo Sociālajam dienestam.
10.7. Sociālais dienests iekārto bērna lie-
tu, ņemot uzskaitē ģimeni kā ģimeni, 
kurā netiek pietiekami nodrošināta 
bērna attīstība un audzināšana un lemj 
par starpinstitucionālo sadarbību, uz-
aicinot iesaistīties nepieciešamās in-
stitūcijas.
10.8. Saņemot problēmziņojumu no 
skolas, Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes nodaļa veic pārrunas ar 
bērnu par viņa pienākumiem izglītības 
iestādē un bērna vecākiem par viņu 
pienākumiem attiecībā uz bērna iz-
glītošanu.
10.9. Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes nodaļa par pārrunu rezultātu 
informē Sociālo dienestu.

11. TREŠAIS POSMS
11.1. Sociālais dienests turpina veikt 
sociālo darbu ar bērnu un viņa ģimeni. 
Gadījumos, kad ģimene joprojām nav 
gatava līdzdarboties vai sociālā die-
nesta palīdzība nav devusi rezultātus, 
sociālais dienests informē par to Val-
kas novada bāriņtiesu. 
12. Darbs ar bērniem, kuri ieguvuši 
pamatizglītību un neturpina mācības 
izglītības iestādēs, tiek veikts, sākot ar 
2. darba posmu.

III. IEINTERESĒTO IESTĀŽU 
SADARBĪBA

13. Sociālais dienests sniedz sociāl-
psiholoģisko un materiālo palīdzību 
ģimenēm un bērniem, vajadzības ga-
dījumā piesaista nepieciešamos resur-
sus – pērk/nodrošina pakalpojumu, 
sadarbojas ar citām valsts institūcijām. 
Informē policiju par vardarbības ga-
dījumiem pret bērniem un faktiem, 
kad vecāku bezatbildības dēļ ir pieļauti 
neattaisnoti skolas kavējumi u.c., veic 
preventīvo darbu ar bērnu un ģimeni, 
sastāda un realizē sociālās atbalsta un 
palīdzības vai sociālās korekcijas pro-
grammas likumā paredzētajos ga-
dījumos, informē Valkas novada bā-
riņtiesu, ja bērna vecāki atsakās sadar-
boties.
14. Administratīvā komisija pēc ad-
ministratīvo protokolu izskatīšanas, ja 
lietas ierosināšanas iniciators ir bijis 
Sociālais dienests, sniedz informāciju 
Sociālam dienestam par bērnu, kurš 
izdarījis normatīvo aktu pārkāpumu 
un viņu vecākiem, lai Sociālais die-
nests varētu sastādīt korekcijas pro-
grammu bērnam, pēc nepieciešamības 
piesaistot citas institūcijas.
15. Starpinstitucionālās sapulcēs plā-
no darbu ar bērnu un viņa ģimeni, 
ievērojot šajos noteikumos paredzētos 
sadarbības principus, nosakot atse-
višķu gadījumu risināšanas uzdevu-
mus un katras iestādes veicamo pa-
sākumu apjomu, sniedzot atbalstu un 
palīdzību bērnam un viņa ģimenei.
16. Iesaistīto institūciju speciālisti ie-
vēro ētikas un konfi dencialitātes prin-
cipus, atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, iestādes noliku-
mam un darba kārtības noteikumiem. 

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes noteikumi Nr.3
APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 20.§)

Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta 1.daļas 23.punktu un 41.panta 1.daļas 2.punktu,

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 2.panta 3.daļu un 58.pantu

Turpinājums no 6.lpp.

Val kas no va da do mē

Pielikums 
Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.1

8. Virziena rādītājs ar informāciju  uz 
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 
objektiem atbilst šādām prasībām:
1) alumīnijs (emaljēts metāls), izmēri: 
160 mm x 750 mm vai 160 mm x 800 
mm, balts fons pulverkrāsošanas teh-

nikā, burti un cipari no atstarojoša 
materiāla zaļā krāsā, informāciju var 
papildināt attiecīga ikona.
2) izmērs 160 mm x 750 mm vai 160 
mm x 800 mm (atkarībā no zīmju skaita 
plāksne var būt garāka, skatīt. pieliku-
mu),
3) fona krāsa – balta pulverkrāsoša-

nas tehnikā, burti un cipari no at-
starojoša materiāla zaļā krāsā, infor-
māciju var papildināt attiecīga ikona,
4) materiāls – alumīnijs (skārds), krā-
sots pulverkrāsošanas tehnikā,
5) virziena rādītājus ar informāciju uz 
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 
objektiem  un norādes zīmes izvieto uz 

norāžu zīmju stiprinājumu stabiem.
9. Atbildīgie par ielu nosaukumu zīm-
ju un norāžu izvietošanu – Valkas pil-
sētā – izpilddirektora vietnieks – 
atbildīgais par Valkas pilsētu, pagastos 
– pagastu pārvalžu vadītāji. 

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Valkas novada domes noteikumi Nr.1
«Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā»
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 I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi (turpmāk – noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Valkas novada 
pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek 
pieņemti lēmumi par pašvaldībai pie-
derošu vai piekrītošu zemesgabalu 
iznomāšanu un veikta noslēgto nomas 
līgumu nosacījumu izpildes kontrole. 
2.Šajos noteikumos lietotie termini 
«zeme» un «zemesgabals» atbilst Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra li-
kumā lietotajiem terminiem «zemes 
vienība» un «zemes vienības daļa».
3. Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
neapbūvētu zemesgabalu iznomā ar 
vai bez apbūves tiesībām. 
4. Noteikumi neattiecas uz gdījumiem, 
kad: 
4.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai 
pašvaldības iestādēm; 
4.2. pašvaldība zemi iznomā atbilstoši 
likumam «Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju»; 
4.3. tiek izlietotas zemes nomas pirm-
tiesības saskaņā ar Valsts un paš-
valdību īpašuma privatizācijas un pri-
vatizācijas sertifi kātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu 
un 26.panta otro daļu; 
4.4. pašvaldība iznomā apbūvētu ze-
mesgabalu, uz kura atrodas citai per-
sonai piederošas ēkas un būves;
4.5. pašvaldība iznomā zemi biedrībām 
vai nodibinājumiem, un iznomājamās 
zemes izmantošanas mērķis ir sabied-
rības vai tās grupu interesēs. 
5. Lēmumu par pašvaldībai piederoša 
vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas 
iznomāšanu pieņem Valkas novada 
domes Zemes komisija, pamatojoties 
uz spēkā esošajiem normatīvajiem ak-
tiem. 
6. Par zemesgabala nomnieku var kļūt 
jebkura fi ziska vai juridiska persona, 
kas iesniegusi pieteikumu Valkas no-
vada domei. Pašvaldība, iniciējot ne-
apbūvēta zemesgabala iznomāšanu, 
organizē nomas tiesību izsoli. 
7. Pašvaldība sludinājumu par izno-
mājamiem tās valdījumā vai turējumā 
esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem 
izliek pašvaldības domes ēkas infor-
mācijas stendā, publicē Valkas novada 
domes mājaslapā www.valka.lv un 
novada ikmēneša informatīvajā iz-
devumā «Valkas Novada Vēstis», iz-
ņemot gadījumus: 
7.1. ja zemesgabals turpmāk tiek iz-
nomāts nomnieka ģimenes loceklim, 
nomniekam vai tā ģimenes loceklim 
piederošai zemnieku saimniecībai un 
par to domē ir saņemts abu personu 
iesniegums;
7.2. ja iesniegums saņemts no personas 
par zemes gabalu vai tā daļu, kura 
pieguļošās teritorijas (zemes gabali, 
kas tieši robežojas) jau apsaimnieko 
iesnieguma iesniedzējs un to var do-
kumentāli pierādīt, iesniedzot iesnie-
gumu. Priekšroka dodama zemes ap-
saimniekotājam, kurš apsaimnieko 
procentuāli lielāko pieguļošo terito-
riju;
7.3. ja tiek iznomāta zemes gabala daļa 
mazdārziņa vajadzībām un zemes ga-
bals Valkas novada domes īpašumā un 
valdījumā esošās neapbūvētās zemes 
un degradētās teritorijas izmantošanas 
iespēju izvērtējumā ir atzīmēts kā 
mazdārziņu teritorija.
8. Ja viena mēneša laikā no informācijas 
publicēšanas dienas ikmēneša infor-
matīvajā izdevumā «Valkas Novada 
Vēstis» tiek iesniegti vairāki pieteikumi 
zemes gabala nomai, tiek rīkota nomas 
tiesību izsole, nosakot, ka izsolē so-
līšanu izsoles dalībnieki sāk no nomas 
maksas apmēra, ko ar saistošajiem no-
teikumiem apstiprinājusi Valkas no-
vada dome.

II. IZNOMĀŠANAS 
PROCESA UZSĀKŠANA

9. Iznomāšanas procesu uzsāk pēc 
Valkas novada domes iniciatīvas vai 
pēc fi ziskas vai juridiskas personas ie-
rosinājuma.
10. Iesniegumu par zemesgabala izno-
māšanu izskata Valkas novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas teri-
torijas plānošanas daļa (turpmāk – 
Nodaļa). 
11. Ja Nodaļa konstatē, ka zemesgabala 
iznomāšana saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem nav iespējama, tā sagatavo pa-
matotu lēmumprojektu izskatīšanai 
Zemes komisijā par atteikumu izno-
māt attiecīgo zemesgabalu. Zemes ko-
misijas lēmumu adresāts viena mēneša 
laikā no saņemšanas dienas var ap-
strīdēt Valkas novada domē, savukārt 
domes lēmumu saskaņā ar Adminis-
tratīvā procesa likuma 76., 77. un 78. 
pantu var pārsūdzēt Administratīvā 
rajona tiesā. 
12. Ja Nodaļa, izskatot iesniegumu par 
zemesgabala iznomāšanu, konstatē, ka 
zemesgabala iznomāšana saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem ir iespējama, bet 
par šī zemes gabala iznomāšanu nav 
bijusi publicēta informācija, tā sagatavo 
nepieciešamo informāciju par zemes 
gabalu un publicē sludinājumu par 
zemes gabala iznomāšanu. 
13. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka 
iznomājamais zemes gabals ir starp-
gabals vai par tādu atzīstams (tam nav 
piekļuves iespēju, vai tā konfi gurācija 
apgrūtina zemes gabala apsaimnie-
košanu), nomas tiesību izsole var tikt 
rīkota tikai starp pieguļošo zemes 
gabalu īpašniekiem, valdītājiem un lie-
totājiem.

III. LĒMUMS PAR ZEMESGABALA 
IZNOMĀŠANU

14. Zemes komisija lēmumu par zemes 
gabala iznomāšanu pieņem ne agrāk 
kā mēneša laikā no informācijas par 
iznomājamiem zemesgabaliem publi-
cēšanas šo noteikumu 7.punktā mi-
nētajā kārtībā. 
15. Lēmums par zemes nomas tiesību 
izsoli tiek pieņemts gadījumos:
15.1.  ja noteikumu 8.punktā minētajā 
termiņā uz zemesgabala nomu pie-
sakās vairākas personas;
15.2. ja iznomājamā zemes gabala pla-
tība ir lielāka par 0,05 ha.
16. Lēmumā par zemesgabala izno-
māšanu norāda: 
16.1. iznomājamā zemesgabala adresi, 
kadastra numuru vai apzīmējumu un 
zemesgabala platību; 
16.2. zemesgabala izmantošanas mērķi 
vai norādi, ka zemesgabala nomnieks 
var izmantot zemesgabalu mērķim, 
kas atbilst Valkas novada teritorijas 
plānojumā noteiktajai plānotajai (at-
ļautajai) izmantošanai; 
16.3. nomas līguma termiņu; 
16.4. zemes nomas maksu vai zemes 
nomas maksas sākotnējo apmēru (ja 
tiks rīkota nomas tiesību izsole); 
16.5. īpašus noteikumus, ja tādi ir. 
17. Neapbūvētu zemesgabalu nomas 
līguma termiņa noteikšanas pamat-
principi: 
17.1. zemesgabalam, uz kura tiks bū-
vēts patstāvīgs īpašuma objekts – vis-
maz 10 gadi;
17.2. zemesgabalam, uz kura tiks bū-
vēta īslaicīgas lietošanas būve – ne il-
gāk kā uz 5 gadiem; 
17.3. zemesgabalam ielas sarkano lī-
niju robežās – ne ilgāk kā uz 5 gadiem, 
paredzot atceļošu nosacījumu, ja tiek 
uzsākta ielas būvniecība, rekonstruk-
cija vai inženierkomunikāciju ierīko-
šana vai arī zemesgabals ir nepie-

ciešams gājēju vai transporta sa-
tiksmes organizēšanai; 
17.4. zemesgabalam, kurš tiks izman-
tots mazdārziņa, augļudārza, palīg-
saimniecības vai zaļās zonas labie-
kārtošanai – ne ilgāk kā uz 5 gadiem 
bez apbūves tiesībām, paredzot atce-
ļošu nosacījumu, ja zemesgabals ir ne-
pieciešams Valkas novada domei paš-
valdību funkciju nodrošināšanai; 
17.5. zemesgabalam pagaidu būvju iz-
vietošanai – uz būvniecības darbu 
laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem; 
17.6. pārējos gadījumos iznomāšanas 
termiņu nosaka, izvērtējot zemesgaba-
la tiesisko statusu, iznomāšanas mērķi, 
spēkā esošos normatīvos aktus un 
Domes lēmumus, iespēju robežās ie-
vērojot iesniedzēja vēlmes; 
17.7. Izņēmuma kārtā, izvērtējot katra 
konkrētā gadījuma faktiskos un tie-
siskos apstākļus, pieļaujams noteikt 
atšķirīgu nomas termiņu, kas nav pret-
runā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām un Valkas novada domes lē-
mumiem. 
18. Iznomājot zemesgabalu ar apbūves 
tiesībām: 
18.1. nomniekam 1 gada laikā no ne-
kustamā īpašuma nomas līguma no-
slēgšanas dienas Valkas novada Būv-
valdē jāiesniedz būvprojekts minimā-
lā sastāvā; 
18.2. nomniekam 3 gadu laikā no ne-
kustamā īpašuma nomas līguma no-
slēgšanas dienas jābūt uzsāktai būv-
objekta būvniecībai; 
18.3. nomniekam būvniecību regla-
mentējošo normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā jāuzbūvē un jānodod eksplu-
atācijā būvniecības objekts, noformējot 
nepieciešamos dokumentus; 
18.4. atsevišķos gadījumos pēc nom-
nieka motivēta iesnieguma būvniecī-
bas termiņš var tikt pagarināts, iz-
vērtējot esošo situāciju un Domei pie-
ņemot attiecīgu lēmumu. Maksimālais 
būvniecības termiņš nedrīkst pārsniegt 
nekustamā īpašuma nomas līguma 
termiņu; 
18.5. ja nomnieks uzsākto būvniecību 
nepabeidz nekustamā īpašuma nomas 
līguma darbības laikā, tad nomnieka 
pienākums ir par saviem līdzekļiem 
sakārtot zemesgabalu sākotnējā stā-
voklī 3 mēnešu laikā pēc nekustamā 
īpašuma nomas līguma termiņa beigu 
datuma, ja puses nav vienojušās par 
citu nepabeigtā būvniecības objekta 
izmantošanas kārtību. 
19. Personai, kurai, pamatojoties uz 
Domes lēmumu, ir piešķirts nomā ze-
mesgabals, ir pienākums trīs mēnešu 
laikā no lēmuma spēka stāšanas dienas 
parakstīt līgumu ar Valkas novada 
domi par attiecīgā zemesgabala nomu. 
20. Gadījumā, ja persona neizpilda 
Noteikumu 19. punkta noteikumus, 
tad Domei ir tiesības atcelt attiecīgo 
lēmumu un pieņemt lēmumu par 
zemesgabala piešķiršanu nomā citai 
personai. 
21. Gadījumos, kad nekustamais īpa-
šums ir iznomāts ar apbūves tiesībām, 
bet nekustamā īpašuma apbūves blī-
vums pēc objekta (ēkas, būves) no-
došanas ekspluatācijā ir mazāks par 
50%, iznomātā nomas platība tiek 
pārskatīta un precizēta uz nepie-
ciešamo platību objekta (ēku, būvju) 
apsaimniekošanai, uzturēšanai un 
saimnieciskās darbības veikšanai sa-
skaņā ar spēkā esošajiem normatī-
vajiem aktiem. 

IV. NOMAS TIESĪBU IZSOLE
22. Neapbūvētu zemesgabalu nomas 
tiesību izsole tiek rīkota pamatojoties 
uz Domes lēmumu. 
23. Neapbūvētu zemes gabalu nomas 

tiesību izsoli rīko Komisija tiesiskuma 
uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai 
darījumos ar lauksaimniecības zemi.
24. Nomas tiesību izsoles rezultātus 
apstiprina un lēmumu par nomas 
līguma noslēgšanu pieņem Dome. 
25. Ja nomas tiesību izsole ir atzīta par 
nenotikušu, turpmāk zemesgabalu iz-
nomā, izsludinot jaunu nomas tiesību 
izsoli. 
26. Lēmums par zemesgabala izno-
māšanu, zaudē spēku, ja zemesgabals 
netiek iznomāts 1 gada laikā pēc šī 
lēmuma pieņemšanas. 

V. NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANA
27. Nomas līgums tiek izbeigts, ja:
27.1. beidzies Līguma termiņš;
27.2. puses rakstveidā vienojušās par 
Līguma izbeigšanu;
27.3. Latvijas Republikas normatīvo tie-
sību aktos noteiktajās procedūrās, kas 
saistītas ar zemes iznomāšanas mērķi, 
tiek saņemts atzinums, ka Zemes gaba-
lu nav iespējams izmantot iznomāta-
jam mērķim;
27.4. Nomnieks ir zaudējis īpašuma tie-
sības uz ēkām/būvēm (piemēro gadī-
jumos, kad Zemesgabals iznomāts 
Nomniekam piederošo ēku/būvju uz-
turēšanai);
27.5. ēkas/būves gājušas bojā (piemēro 
gadījumos, kad Zemesgabals iznomāts 
Nomniekam piederošo ēku/būvju uz-
turēšanai) un tās normatīvo aktu no-
teiktajā kārtībā ir dzēstas no Valsts Ka-
dastra reģistra informācijas sistēmas;
27.6. Nomnieks ir ieguvis īpašuma tie-
sības uz Zemes gabalu. 
28. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt 
Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus, ja:
1.1. Zemes gabals nepieciešams tālākai 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakst-
veidā brīdinot nomnieku (piemēro lī-
gumiem ar zemes iznomāšanas mērķi 
- lauksaimniecība), saglabājot Nomnie-
ka tiesības ievākt sezonas ražu;
1.2. Ministru kabinets izdevis rīkoju-
mu par iznomātā zemes gabala ieraks-
tīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda - 
attiecībā uz rezerves zemes fonda un 
zemes reformas pabeigšanai paredzē-
tajiem zemes gabaliem;
1.3. iznomātais zemes gabals tiek ie-
kļauts zemes konsolidācijas projektā 
vai arī tiek piešķirts īpašumā trešajai 
personai kā līdzvērtīgā zeme, par to 
rakstiski brīdinot nomnieku;
1.4. Nomnieks divu gadu laikā nav vei-
cis nomas maksas un citus Līgumā pa-
redzētos maksājumus pilnā apmērā;
1.5. Nomnieks izmanto iznomāto Ze-
mes gabalu citiem mērķiem nekā no-
teikta Nomas līgumā;
1.6. gada laikā no Nomas līguma pa-
rakstīšanas brīža Nomnieks nav uzsā-
cis iznomātās zemes gabala apsaim-
niekošanu atbilstoši nomas Līgumā 
paredzētajiem mērķiem;
1.7. Nomnieks Zemes gabalu bez Izno-
mātāja rakstveida piekrišanas iznomā 
trešajām personām.
28. Ēkas un būves, kas nomas līguma 
termiņa laikā uzbūvētas bez Izno-
mātāja piekrišanas, izņemot tās, kas 
jau pirms nomas līguma noslēgšanas 
ir patstāvīgs Nomnieka īpašuma ob-
jekts, uzskatāmas par nelikumīgu 
būvniecību ar visām no tā izrietošajām 
sekām. 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
30. Kontroli par Noteikumu 18.1, 18.2, 
18.3. un 19.punktu ievērošanu veic 
Attīstības un plānošanas nodaļas Te-
ritorijas plānošanas daļa. 

Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V.A.Krauklis

Valkas novada domes noteikumi Nr.4
APSTIPRINĀTI ar Valkas novada domes  2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 22.§)

«Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, un 41.panta  pirmās daļas 2.apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 «Noteikumi par publiskas personas zemes nomu» 18.punktu
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2015.gads Valkas novada kul-
tūras dzīves attīstībā pozici-

onējās ar norisēm, kas stiprina, uz-
tur, un no jauna rada kopējas novada 
kultūras nacionālās vērtības.

Viena no šīm vērtībām ir nacionālā 
identitāte. Otra – kultūras manto-
jums, kas mūsu novadā ir bagāts un 
daudzveidīgs. Tāpēc to nepieciešams 
adekvāti saglabāt un aizsargāt, pa-
stāvīgi papildināt ar jaunradītām un 
jaunatklātām vērtībām, pētīt un no-
drošināt tā pieejamību un pie-
lietojamību sabiedrības vajadzībām.

Kultūras mantojuma vērtību dzī-
votspēja ir iespējama, to popula-
rizējot, nostiprinot un nododot tālāk, 
it īpaši ar formālās un neformālās 
izglītības palīdzību, kā arī dažādu 
kultūrvēsturisko formu atjaunošanu 
vai atdzīvināšanu Valkas novada 
mūsdienu kultūrvidē.

Novada kultūras iestādes – tautas 
nami, kultūras nams veidoja un pie-
dāvāja iedzīvotājiem dažādus kul-
tūras pasākumus (novadā kopumā 
376 pasākumus), kuru mērķaudi-
torijas un to intereses bija dažādas. 
Kultūras iestādēs darbojās amatier-
mākslas kolektīvi, kopskaitā četr-
desmit pieci. Nenovērtējams ir to ie-
guldījums novada kultūrvides vei-
došanā, ar saviem iestudējumiem un 
koncertprogrammām tie piedalīju-
šies novada, reģiona un starptau-
tiskajos pasākumos.

Dziesmu un deju svētku dalīb-
nieku kustības ilgtspējas nodro-
šināšanai notika koru, vokālo an-
sambļu, deju kolektīvu un amatier-
teātru skates.

Lai bagātinātu Valkas novada kul-
tūras dzīvi, šīs nozares iestāžu dar-
binieki kopumā 2015.gadā ar projek-
tu un atbalstītāju palīdzību piesaistīja 
papildus novada kultūras norišu 
budžetam 41 527 eiro. Lielu ieguldī-
jumu pasākumu norisē deva Izglī-
tības un kultūras daļas masu pa-
sākumu organizatore L.Lāne un 
Valkas novada domes priekšsēdētājs 
V. A.Krauklis.

Valkas novadā arī aizsākām pa-
sākumu kopumu, kas veltīti Latvijas 
simtgadei, lai tie kulminētu Valkā 
2017.gadā atzīmējot Latviešu Pagai-
du Nacionālā padomes pieņemto 
deklarāciju «Ārvalstīm un tautām», 
kas ir pirmais dokuments idejai par 
Latvijas valstiskumu.

Mūsu novadam sekmīgi 
turpinājās sadarbība ar Lat-
vijas Nacionālo kultūras 
centru. 2015.gadā kopā ar 
LNKC tapa deju lieluzve
dums «Pavasara nakts mis-
tērijas», kurā piedalījās 
tūkstošiem Latvijas dejotāju. 
Pasākumu apmeklēja LR 
Kultūras ministre Dace Mel-
bārde.

Lielu starptautisku inte-
resi, it īpaši virtuālajā vidē 
izpelnījās Valkas Starptau-
tiskā laikmetīgās mākslas 
biennāle, kas bija veltīta 
Raiņa un Aspazijas jubi-
lejām. To atklāja Rainis un 
Aspazija jeb aktieris Romāns 
Bargais un ētera personība 
Eva Ikstena.

Kultūrizglītības jomā rea-
lizējām 2014.gadā aizsākto 
tradīciju, «Jāņa Cimzes Val-
kas rudens lasījumi». 2015.
gada tēma bija «Tauta, nācija, 
identitāte un ieražas». Lasī-
jumā ar savām pārdomām 
piedalījās Janīna Kursīte - 
Pakule – habilitētā fi loloģi-
jas zinātņu doktore, Latvijas 
Universitātes profesore, Rū-
ta Muktupāvela – Latvijas 
Kultūras akadēmijas rek-
tore, profesore, kultūras an-
tropoloģe, Sigita Kušnere – 
Latvijas Universitātes Lat-
viešu literatūras vēstures un 
teorijas katedras pasnie-
dzēja, festivāla «Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies!» kuratore 
un Ingus Barovskis – Latvi-
jas Universitātes Humani-
tāro zinātņu fakultātes fi lo-
loģijas doktors.

Arī šogad Valkas novad-
pētniecības muzeja dārzā, 
J.Cimzes dzimšanas dienā, pasnie-
dza J.Cimzes Balvu Valkas novada 
labākajam pedagogam – Valkas ģim-
nāzijas skolotājai Intai Krieviņai. Šo 
pasākumu kuplināja ierasti augstas 
kvalitātes koncerts – šoreiz uzstājās 
«Sinfonietta Rīga» stīgu kvartets. 
Koncerts tapa sadarbībā ar Valsts 
SIA «Latvijas Koncerti». 

Novadā aizvadītajā gadā ar VKKF 
atbalstu notikuši vairāki profesio-
nālās mūzikas koncerti.

Pateicoties Vidzemes plānošanas 

reģiona projektu konkursa atbals-
tam, varējām noorganizēt amatier-
teātru režisoru apmācību kursus. 
Tos vadīja Maskavas teātra institūta 
docents Oļegs Snopkovs, LKA profe-
sors Jānis Siliņš un dramaturgs Lau-
ris Gundars. Intere-
sentu vidū bija re-
žisori ne tikai no 
Valkas, bet arī ci-
tiem Vidzemes no-
vadiem.

2015.gadā Valkas 
novada dome no-

slēdza sadarbības līgumu ar Latvijas 
Kultūras akadēmiju un ir uzsākts 
darbs pie Valkas novada kultūras 
plāna izstrādes. 

   Paveiktais 2015.gadā 

Aizvadītais gads kultūras dzīvē
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājsAivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājsAivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa darbu aizvadījusi ražīgi (Pirmajā rindā no kreisās – Māris 
Koops, Ramona Lapiņa un Rolands Rastaks. Otrajā rindā no kreisās – Aivars Ikšelis un Kristīne 
Karole). Foto – Aira Vērse.

Kultūras dzīvē

Aizvadītā gada populārākais pasākums iedzīvotāju vidū, kā liecina mājaslapas aptaujas 
rezultāti, bija deju lieluzvedums «Pavasara nakts mistērijas». Foto – Aivars Viļumsons.

2015.gada 2.maijā Valkas pagastā ar svinīgu 
pasākumu tika atzīmēta Latvijas armijas 

ģenerāļa, divkārtējā Lāčplēša kara ordeņa kava-
liera Pētera Valdemāra Radziņa 135.jubileju. Pa-
sākumu organizēja Valkas ģimnāzijas zemes-
sargi. Pasākuma laikā bija apskatāma kaujas teh-
nika.

Valkas pagasta pārvaldei piederošos divos 
dzīvokļos veikta elektrības instalācijas atjau-
nošana.

Daudzdzīvokļu mājas «Māja 22», Sēļos tika no-
mainītas ārdurvis, kā arī nomainītas Sēļu bib-
liotēkas telpu iekšdurvis.

Atbalstām Valkas novada izglītības iestādes ar 
autotransportu skolēnu ekskur-sijām un sporta 
aktivitātēm.

Visa gada garumā iespēju robežās tika grei-
derēti pašvaldības celi, tagad to varēs darīt 

regulāri, jo ir iegādāts jauns ceļa greiders, kā arī 
jauns traktors «Belarus». 

Turpinām sadarbību ar NVA «Algotiem pa-
gaidu sabiedrisko darbu veicējiem». Regulāri tiek 
veikti visi pārējie pagasta apsaimniekošanas 
darbi.

Valkas pagastā, pateicoties sporta organiza-
toram Atim Empelim, ir sākusies aktīva sporta 
dzīve. 2015.gadā ir notikuši septiņi sporta 
pasākumi, kuri vienmēr ir plaši apmeklēti. 
Lielākais ir «Sieviešu die-nas zolītes turnīrs», 
Valkas pagasta 14.sporta spēles, ļoti jauks bija 
«Velo piknika» pasākums pie Kokšu ezera, ar 
dziesmām un ugunskuru. 2015.gadu noslēdza 
Valkas pagasta sportistu saliedēšanas pasākums 
uz kuru bija ieradušies 42 pagasta aktīvākie spor-
tisti. Pasākumu noslēdza Ata Empeļa ģitārspēle 
un ziemassvētku dziesmas. 

Tāpat arī pagasta iedzīvotāji ir lepni ar iegūto 
1.vietu novada ziemas sporta spēlēs Vijciemā. 

2015. gads Valkas pagasta pārvaldes un 
komunālās saimniecības darbos

Teksts: Ligita Sīmane
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2015.gads sportā bijis intensīvu pasākumu 
piepildīts. Ir pagājis gads, kopš katrā novada 

pagastā darbojas sporta organizatori. Kopumā 
sporta dzīve pagastos ir uzlabojusies. 

Ērģemes pagastā tiek attīstīts jauns sporta ve-
ids – petanks. Izveidots ne tikai āra laukums, bet 
kopā ar citiem entuziastiem – arī petanka halle 
bijušajās veikala telpās, kur sacensībās piedalās 
dalībnieki no visas Latvijas.

Kārķu pagastā aizvadītajā gadā aizsākās uni-
kāls pasākums zemledus makšķerniekiem – 
«Badīgais Cepša ķīsis Nr. 1». Pirmo reizi Kārķos 
notika arī 1.Kārķu mini triatlons. Kupli apmeklēti 
ir arī Kārķu sporta svētki.

Vijciema pagastā lielākie aizvadītā gada pa-
sākumi ir pagasta ziemas sporta diena un pagasta 
sporta svētki augustā. 

Zvārtavas pagasta sporta organizators sadar-
bojas ar Ozolu pamatskolas kolektīvu, noorga-
nizējot sporta spēles bērniem kopā ar vecākiem. 
Pavisam jauns un nebijis pasākums Zvārtavā bija 
«Pašdarināto kamaniņu brauciens».

Valkas pagastā aizvadītajā gadā visvairāk ap-
meklētais sporta pasākums ir 14. pagasta sporta 
spēles. Aizsāktas jaunas tradīcijas – «Lugažu 
muižas pavasara krosiņš» un «Velopikniks».

Sporta un jaunatnes lietu daļas organizētie 
sporta pasākumi aizvadītajā gadā ir spējuši pulcēt 
aizvien vairāk dalībnieku. Piemērs tam ir po-
pulārais novada skriešanas seriāls «Optimists», 
kurš rudens 2.kārtā pulcēja 377 dalībniekus, kas 
ir nebijis rekords pēdējo 10 gadu laikā. Šo seriālu 
apmeklē arī tuvāko pagastu bērni,  jaunieši un 
pieaugušie, kā arī kaimiņpilsētas Valgas aktīvā 
dzīvesveida piekritēji.

Aizvien populārāks kļūst sacensību seriāls 
«Valkas četrcīņa», kurā aizvadītajā gadā startēja 
dalībnieki no Cēsīm, Raunas, Vecates, Alūksnes, 
Smiltenes, Valmieras, Jūrmalas, Rīgas, Valgas un 
Antslas (Igaunija).

Pagājušajā gadā tika aizsākta tradīcija un 
pašvaldība iesaistījās Pasaules Sniega dienas ak-
tivitātēs, «Move week» jeb Latvijas Veselības 
nedēļā un Eiropas Sporta nedēļas aktivitātēs.

Ar kaimiņpilsētas Valgas kolēģiem veiksmīga 
sadarbība noritēja tādos pasākumos kā: «Pāvela 
Loskutova skrējiens», «Robežtirgus strītbola 
turnīrs» skrējiens «Valga - Valka», Pedeles laivu 
rallijs, kā arī starptautiskais turnīrs jaunajiem fut-
bolistiem «Valkas - Valgas kauss futbolā». Pagā-
jušajā gadā spējām panākt, ka starptautiskajā 
turnīrā kopumā piedalās 7 valstis – Latvija, Lie-
tuva, Igaunija, Polija, Beļģija, Izraēla un Balt-
krievija.

Ziemas sezonā Valkas pilsētā iedzīvotājiem bija 
pieejamas 2 slēpošanas trases un 4 ledus laukumi, 
pagastos Ērģemē un Vijciemā – hokeja laukumi.

Sadarbojoties ar volejbola klubu «Valka», tika 
noorganizēts novada atklātais čempionāts volej-
bolā vīriešiem un vasarā ikviens varēja piedalīties 
novada pludmales volejbola tūrē gandrīz visā 
novadā.

Sadarbojoties ar fl orbola klubu «Valka», no-
organizējām novada atklāto čempionātu fl orbolā 
un arī vasarā devām iespēju ikvienam spēles 
cienītājam uz mini laukumiem piedalīties fl orbo-
la turnīrā «Vasaras kauss».

Sadarbībā ar badmintona klubu «Lotos», kopī-
gi tika noorganizēts novada čempionāts bad-
mintonā, kurā piedalījās arī spēlētāji no Igauni-
jas.

Valkas pilsētas stadionā aizvadītajā gadā no 
jauna atsāka darboties šautuve un par tās instruk-
toru kļuvis Dzintars Stočka, kurš kopā ar igauņu 
kolēģiem arī noorganizēja pirmās šaušanas 
sacensības skolēniem un jauniešiem.

Valkas novada dome aizvadītajā gadā at-
balstījusi veterānu sportistus, kuri aktīvi piedalās 
un startē gan vieglatlētikas sacensībās, gan arī 
volejbolā.

Kopumā var teikt, ka sports novadā attīstās ļoti 

strauji un ir cilvēki, kas patiešām novērtē mūsu 
ieguldīto darbu un palīdz ar padomu. Arī no ci-
tiem novadiem saņemti atzinīgi vārdi, ka pilsēta 
ir maza, bet pasākumi sagatavoti labā līmenī.

Nākotnē vēlamies uzlabot sporta infrastruktū-
ru, atjaunojot stadiona skrejceļu segumu un tel-
pas. Darāmā ir daudz, galvenais – meklēt risinā-
jumus.

Vēlamies pateikties visiem tiem, kuri palīdz 
sacensībās un pasākumos brīvprātīgi, nesavtīgi 
ieguldot savu darbu, lai viss izdotos nevainojami. 
Paldies arī citām domes struktūrvienībām par 
sniegto atbalstu, rīkojot gan vietēja mēroga, gan 
starptautiskas sacensības. Bez komandas darba 
pasākumi nav iespējami.

Jaunatnes jomā aizvadītais gads ir bijis pār-
maiņu pilns – Valkas Jauniešu birojā mainījies 
darbinieku sastāvs, joprojām gaidām atgriežamies 
Jaunatnes lietu speciālisti. Kopš septembra jau-
natnes lietas pieskata Sporta un jaunatnes lietu 
daļas vadītāja un Valkas Jauniešu domi pārņēma 
biroja brīvā laika organizatore Anda Kušķe.

Valkas Jauniešu dome aktīvi piedalījās visos 
lielajos kultūras un sporta pasākumos novadā – 
13. Labdarības Robežtirgus, Valkas – Valgas 
pilsētas svētkos, Robežrokā jeb Borderrock fes-
tivālā, sacensību seriāla «Valkas četrcīņa – 2015», 
Pāvela Loskutova skrējienā, novada sporta dienā 
«Atvadas vasarai» u.c.

Aktīvi darbojoties, Valkas Jauniešu dome Zie-
massvētkos noorganizēja labdarības pasākumu 
«Piedzīvo brīnumu».

Valkas Jauniešu birojā gada griezumā notikuši 
vairāki turnīri galda tenisā, novusā, UNO kāršu 
spēlē, strītbola turnīri, kā arī tika organizēti fi lmu 
vakari un dažādas saistošas spēles, piemēram – 
foto orientēšanās spēle «Vai pazīsti Valku?». 
Jauniešu birojā arī notiek dažādi tematiskie va-
kari – gan par godu Valentīndienai, rudenī – 
Helovīnu vakaram.

Augustā, sadarbojoties ar Kārķu Jauniešu cent-
ru, tika noorganizēts Starptautiskajai Jaunatnes 
dienai veltīts pasākums Kārķu pagastā. Pasākumā 
jauniešiem bija iespēja iepazīt Kārķu Jauniešu 
centru, pagasta tūrisma objektus, spēlējot orien-
tēšanās spēli.

Oktobrī BJC «Mice» telpās norisinājās jau 2.Val-
kas novada Jauniešu forums par tēmu «Brīv-
prātīgais Valkas novadā», kas pulcēja jauniešus 
no Valkas, Ērģemes un Zvārtavas.

Pagājušajā gadā 8 Valkas jauniešiem, kopā ar 
novada Jaunatnes lietu speciālisti Ilzi un Jauniešu 
biroja brīvā laika organizatori Andu bija lieliska 
iespēja doties ekspedīcijā gar jūru uz Ainažiem 
«Mana jūra».

Arī vasarā jaunatnes darbinieki neļāva jau-
niešiem atslābt, tādēļ rīkoja aizraujošu nakts 
pārgājienu «Ceļa mistērijas» no Valkas uz Ērģemi 
un atpakaļ, iepazīstot vietējos tūrisma un ap-
skates objektus.

Sākot ar 2015.gada aprīli Valkas novadā, ir ie-
viesta brīvprātīgā darba uzskaites sistēma, jau-
niešiem no 15 – 25 gadiem.  Katrs jaunietis piesa-
koties Sporta un jaunatnes lietu daļā Semināra 
ielā – 9, aizpilda līgumu un saņem grāmatiņu, 
kurā tiek uzskaitītas brīvprātīgā darba stundas. 
Gada beigās tiek izsniegts apliecinājums, kuru 
varēs pievienot savam CV.

2015.gadā ofi ciāli bija reģistrējušies 17 brīv-
prātīgie jaunieši, 4 no tiem tika apbalvoti īpašā 
pieņemšanā pie Valkas novada domes priekš-
sēdētāja.

Sekojiet jaunākajai informācijai par sportu Val-
kas novadā: http://www.valka.lv/lv/valkas-no-
vads-1/sports-1

Jaunākā informācija jauniešiem:
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/jau-

natne
https://www.facebook.com
Uz tikšanos pasākumos! 

   Paveiktais 2015.gadā 

Sporta un jaunatnes daļas atskaite
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta 
un jaunatnes daļas vadītāja

Sporta un jaunatnes lietu daļas organizētie sporta pasākumi aizvadītajā gadā ir spējuši pulcēt aizvien vairāk 
dalībnieku.

Skriešanas seriālā «Optimists» katru gadu piedalās ar-
vien vairāk mūsu kaimiņu – igauņu

Sportā
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Nozīmīgākie Valkas pagasta Saieta 
nama «Lugažu muiža» kultūras un 
pašdarbnieku kolektīvu notikumi

Aizvadītajā gadā Saieta namā 
«Lugažu muiža» notikuši gan jauni,  
gan jau tradicionāli pasākumi. 

Aprīlī Lugažu muižas parkā ar olu 
kaujām, zirgu izjādi un Lieldienu zu-
pas vārīšanu nosvinētas Lieldienas.  
Pirmizrādi piedzīvoja amatierteātra 
«Rūdis» jaunais uzvedums «Muterīt, 
viņa ir īstā!». Šī izrāde guvusi atzinību 
tuvākos un tālākos novados.

Maijā Lugažu muižā izskenējis 
sirsnības un mīlestības pilns Māmiņu 
dienas koncerts.

Jūnijā Saieta nama pašdarbnieku 
kolektīvi aktīvi piedalījās pasākumos 
visā Latvijā. VPDK «Spriņģi» dejoja 
VIII Vidējās paaudzes deju svētkos 
«Dievs man deva maizes zemi» 
Jelgavā. Amatierteātris «Rūdis» spēlēja 
izrādes Latvijas Etnogrāfi skajā brīv-
dabas muzejā «Latvijas mazpilsētu un 
pagastu amatierteātru svētkos», bet 
vokālais ansamblis «Atbalss» dziedāja 
Burtnieku novada Dziesmu un deju 
svētkos «150 gadi kopš II Dziesmu 

svētkiem Jēkabkalnā».
Septembrī Saieta namā tika rīkots 

mūzikas un dzejas sintēzes vakars.
Mūsdienu dejotāju salidojums «Ru-

dens deju kokteilis» kā katru gadu 
norisinājās oktobra beigās. Aizvadītajā 
gadā pasākums bija īpaši krāšņs un 
krāsains ar savu dažādību.

Latvijas dzimšanas dienas koncerts 
«Daudz laimes, Latvija!» novembrī 
bija apmeklētākais un emocionālākais 
no visiem 2015.gada pasākumiem. 

Aizvadītā gada izskaņā Valkas pa-
gasta pašdarbnieki jau ceturto gadu 
godināti pasākumā «Gada balva 
kultūrā 2015». 

2015.gads noslēgts ar Valkas pagas-
ta pirmsskolas bērnu Ziemassvētku 
eglīti.

Lugažu bibliotēkas 
2015.gada notikumi

Ar lielu interesi apmeklēta Veroni-
kas Žīgures un VSAC «Vidzeme» rok-
darbu izstādes.

Ar tikpat lielu atsaucību Valkas pa-
gasta sievas piedalījās pasākumā 
«Rudens ienāk mājas pagrabā». Pagas-
ta iedzīvotājas tikai aicinātas dalīties 
ar pašgatavoto ziemas krājumu re-
ceptēm, notika degustācijas.

Viena no apmeklētākajām izstādēm 
bija arī Valkas un Ērģemes skolēnu 
zīmētie darbi «Zelta zirgs».

Sēļu bibliotēkas 2015.gada notikumi
Pavisam gada laikā tika izstādītas 

15 izstādes, no tām 4 bērnu izstādes. 
Apmeklētākās bija «Pēterim Radziņam 
135», «Velgai Krilei 70», «Astainie - 
ķepainie».

Sēļu bibliotēkai ir izveidojusies ļoti 
laba sadraudzība ar Sarkano Krustu, 
kad tika veikta «Veselības diena», kura 
bija ļoti apmeklēta. 

Tāpat arī katru gadu tiek rīkotas 
«Jauno grāmatu dienas».

Valkas pagasta pārskats

Saieta namā «Lugažu muiža» valda īpaša atmosfēra, ko jūt gan pasākumu 
apmeklētāji, gan dalībnieki

Teksts: Zane Mīļā

19.gs. 2.pusē Jānis Cimze kopā ar 
Vidzemes draudzes skolu skolotāju 
semināra absolventiem uzsāka vē-
rienīgu darbu – latviešu tautas dzies-
mu vākšanu un apdari. Viņu darba 
rezultātā radās pirmais latviešu na-
cionālās profesionālās mūzikas liel-
darbs «Dziesmu rota» astoņos sējumos, 
izdota laikā no 1872. līdz 1884.gadam. 
Krājuma 1.daļā «Dārza puķes» ievieto-
tas 19.gs. vācu tautas dziesmas un vā-
cu komponistu dziesmas, 2.daļā «Lau-
ka puķes» – latviešu tautas dziesmu 
apdares koriem. 

«Dziesmu rotas» «Lauka puķu» da-
ļa ir agrīnākais latviešu nacionālās 
mūzikas piemineklis. Tajā iekļautās 
latviešu tautas dziesmu apdares deva 
koriem plašu, laicīgu nacionālo re-
pertuāru. Jāņa Cimzes un semināra 

absolventu tautasdziesmu apdares 
bija 1.Vispārējo latviešu dziedāšanas 
svētku pamatrepertuārs un vēlāko 
dziesmu svētku tautiskais kodols.

Valkas novadpētniecības muzeja 
krājumā glabājas pirmais 1872.gadā 
Leipcigā izdotais «Dziesmu rotas» 
jaunekļiem un vīriem sējums – no-
zīmīga Latvijas kultūras mantojuma 
un Nacionālā muzeja krājuma sa-
stāvdaļa.

Lai nodrošinātu vērtīgā «Dziesmu 
rotas» pirmizdevuma saglabāšanu, 
izmantošanu un interaktīvi papil-
dinātu ekspozīciju «Vidzemes drau-
dzes skolu skolotāju seminārs un tā 
audzēkņu kultūrizglītojošā darbība», 
muzejs pagājušajā gadā sagatavoja 
projektu «Jāņa Cimzes dziesmu krā-
juma «Dziesmu rota» pirmizdevuma 

izmantošanas nodrošināšana». Pro-
jektu iesniedza Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas projektu kon-
kursam «Par valsts fi nansējumu 
Nacionālā muzeju krājuma uzturē-
šanai un izmantošanai pašvaldību, 
autonomajos un privātajos muzejos 
un privātajās kolekcijās». Tas ieguva 
fi nansiālu atbalstu.

Projekta ietvaros muzeja darbinieki 
«Dziesmu rotu» digitalizēja, savukārt 
SIA REVERIE Trading Group Inter-
aktīvo tehnoloģiju, audio vizuālās 
prezentācijas, konferenču sistēmas uz-
ņēmuma speciālisti izveidoja sējuma 
digitālu animāciju, kura pāršķir lapas. 
Muzeja ekspozīcijā uzstādīja projek-
toru ar mediju atskaņotāju un ho-
logrāfi sku ekrānu, kurā šo animāciju 
projicē. Pateicoties īpašam optiskās 
tehnoloģijas cietās virsmas stikl-

veidīgam ekrānam, kas ir 80% caur-
spīdīgs un aizmugurējai projekcijai, 
pirmizdevuma animācija apmeklē-
tājiem rada iespaidu, ka grāmata ka-
rājas gaisā un animācija rodas pati no 
sevis. 

Realizējot projektu, ar mūsdienu 
tehnoloģiju palīdzību ir nodrošināta 
Jāņa Cimzes «Dziesmu rotas» sa-
glabāšana, izmantošana un moder-
nizēta ekspozīciju «Vidzemes draudz-
es skolu skolotāju seminārs un tā 
audzēkņu kultūrizglītojošā darbība 
19.gs. b.-20.gs. sāk.». 

Muzejā ierīkota Jāņa Cimzes «Dziesmu rotas» hologrāfi skā projekcija
Teksts: Aija Priedīte, Valkas novadpētniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja

Kolīdz parādās pirmie saules stariņi ziemas 
otrajā pusē, tā sirdī ienāk pavasaris. Prāts 

nemierīgs, kājas pašas jau dīdās, jo visi taču zina kas 
notiek kad laukā  jaušams pavasaris. Katru gadu ap 
Lieldienām, Ērģemes pagastā, sākas rosība. Šis gads 
nav izņēmums un lai vai debesis ar zemi kopā 
griežas, būs zaķu skrējiens, kad lieli un mazi zaķi 
ņipri skries uz Turnas tautas namu, kur visu acis un 
sirdis priecēs sievu brīnumjaukie rokdarbi, lai kopā 
skatītos, kā trīs sivēntiņi  māju cels un līksmos visu 
prāts prāts līdz pat vakaram, kad deja griezties 
sāks!

Šogad gluži tāpat kā iepriekšējos gados 26.marta 
sestdiena būs notikumiem bagāta. Viss sāksies ar 
vietējo un ne tikai vietējo iedzīvotāju iemīļotu 
skrējienu, zaķu skrējienu. Distance paliek nemainī-
ga, Ērģemes pietura – Turnas tautas nams. Šogad 
skrējienu papildinās arī nūjot gribētāji. Tiesa gan 
nūjotāji paši drīkstēs izlemt, cik garu distanci viņi 
nūjos, vadoties pēc savas fi ziskās sagatavotības un 
spējām, to, piesakot reģistrējoties. Reģistrācija ne-
mainīgi pie Ērģemes pieturas, plkst. 11.45. Starts 
plkst. 12.00. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā 
skrējiens atcelts netiks, jo šādā gadījumā vienkārši 

tiks saīsināta distance. Sīkāka informācija pa tele-
fonu Līga 26419724. Turnā fi nišā skrējējus gaidīs 
iecienītā Līvijas un Mārtiņa zupa, apbalvosim 
skrējiena uzvarētājus un protams arī pārsteigumiem 
bagāta loterija skrējiena dalībniekiem. Lai līdz ar šo 
diena nebeigtos būs iespēja noskatīties Turnas tau-
tas nama bērnu dramatiskā kolektīva izrādīti «Trīs 
sivēntiņi», kas būs mierīga atelpa pēc gara skrējiena 
un līdzi jušanas. 

Jau devīto gadu pēc kārtas Ērģemes pagasta Tur-
nas tautas nama  aušanas pulciņa dalībnieces Liel-
dienu laikā aicina uz vaļas prieku izstādi. Šogad tās 
nosaukums «VAR arī TĀ». Izstādi atvērsim ap plkst. 
13.30. pēc bērnu teātra izrādes, sīkāka informācija 
pa telefonu Līvija 26673551. Aplūkot varēs austos 
lupatdeķus, plecu lakatus, brunču audumus, jo Liel-
dienu ticējums vēsta, ka Lieldienas ir visīstākais 
laiks, lai rotātos. Ar izšūtiem, šūtiem un pērļotiem 
darbiem priecēs tālāki ciemiņi. Būs arī pirts lietas. 
Izstādē ar saviem darbiem priecēs arī jaunā paaudze. 
Mīļi aicināti un vienmēr laipni gaidīti visi intere-
senti uz izstādi līdz pat 10.aprīlim. Ir vērts atnākt un 
ieraudzīt to pašam.

Līdz ar to ieliekam nelielu pauzīti pēc raibajiem 
notikumiem, mazliet atpūšamies un atkal plkst. 
19.00 atgriežamies Turnas tautas namā uz teatra-
lizētu uzvedumu «Ruksītis», kas vakaru noteikti 

ievirzīs pozitīvās noskaņās, savu prieka dzirksti va-
kara gaitā noteikti ienesīs svinīga galda spēļu 
čempionāta uzvarētāju apbalvošana. Sportisti aktīvi 
piedalījušies spēļu posmos, un nu ir pelnījuši saņemt 
godalgas. Pēc teātra visi dejot gribētāji laipni lūgti 
uz aktīvu lustēšanos un dejošanu kopā ar grupu 
«Mustangs». Diena būs veiksmīgi saplānota, lai to 
baudītu bez steigas un ikdienas raizēm. 

Izdzīvo pavasari
Teksts: Viktorija Skriaba, 
Turnas bibliotēkas vadītājaTurnas bibliotēkas vadītāja

Jau devīto gadu pēc kārtas Ērģemes pagasta 
Turnas tautas nama aušanas pulciņa da-

lībnieces Lieldienu laikā 26.martā plkst. 13.30 
aicina uz vaļasprieku izstādi «VAR arī TĀ». 
Apskatīt varēs austos lupatdeķus, plecu lakatus, 
brunču audumus. Lieldienu ticējumi vēsta, ka 
Lieldienas ir visīstākais laiks, lai rotātos. Ar 
izšūtiem, šūtiem un pērļotiem darbiem priecēs 
tālāki ciemiņi. Būs arī pirts lietas. Izstādi ar savi-
em darbiem priecēs pagasta jaunā paaudze.

Mīļi aicinām apmeklēt mūsu izstādi līdz 10. 
aprīlim! 

Lieldienu laikā 
aicina uz izstādi 

Teksts: Līvija Kreile, Turnas aušanas pulciņa vadītāja

Pagastos: ĒRĢEMĒ
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No 5. līdz 7.februārim Rīgā, 
Ķīpsalā norisinājās 23. starp-

tautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus 
«Balttour 2016», kas šogad vienko-
pus pulcēja 850 tūrisma uzņēmumus 
un to pārstāvjus no 41 pasaules 
valsts. Iepazīt jaunākos un labākos 
piedāvājumus bija ieradušies vairāk 
nekā 26 tūkstoši interesentu, no 
kuriem 5,3 tūkstoši bija tūrisma no-
zares profesionāļi un aicinātie viesi.

Tūrisma izstāde - gadatirgus «Balt-
tour 2016» ir plašākā un nozīmīgākā 
tūrisma izstāde Baltijā, kurā tika 
pārstāvēts arī Valkas novads stendā 
«Ziemeļu stīga» kopā ar Naukšēnu, 
Rūjienas un Mazsalacas novadiem. 
Auto ceļš Ziemeļu stīga ved ceļotājus 
gar pierobežu un pārsteidz ar uni-
kāliem apskates objektiem un akti-
vitātēm, kas liek atkal un atkal šeit 
atgriezties. 

Valkas novads izstādes apmek-
lētājus iepazīstināja ar informāciju 
par apskates objektiem, ekskursijām, 
novada mājražotājiem, daiļamata 
pārstāvjiem, šī gada pasākumu plā-

nu, kā arī citu ar novadu saistītu 
informāciju. Valkas stenda apmek-
lētājiem bija iespēja nogaršot un 
iegādāties Valkas novada, Kārķu pa-
gasta zemnieku saimniecības «Dzin-
tari» ražoto godalgoto meža ziedu 
medu, bišu maizi un ziedputekšņus. 
«Ziemeļu stīgas» stendu rotāja Val-
kas novada tautas daiļamata meis-
tares Līvijas Kreiles austie darbi, 
Mārītes Kalniņas veidotie krāšņie 
lupatu deķi, kā arī Valkas tautas 
lietišķās mākslas studijas «Saulīte» 
vadītājas Ineses Pētersones un citu 
studijas rokdarbnieču austie darbi – 
linu šalles, lakati, priekšauti un citi.

Visas trīs izstāžu dienas pie sten-
da «Ziemeļu stīga» bija vērojama 
rosība. Apmeklētāji labprāt aprunājās 
ar katra novada pārstāvi, uzdeva sev 
interesējošus jautājumus, kā arī pa-
ņēma piedāvātos informatīvos iz-
dales materiālus. Daudzkārt cilvēki 
pienāca, lai padalītos ar saviem ie-
spaidiem, kad apciemoja Valkas no-
vadu un atzina, ka labprāt pavieso-
tos Valkā atkārtoti. Apmeklētāji šo-
gad vairāk izrādīja interesi par dabas 
takām, novada mājražotājiem un 

amatniekiem, lielākajiem pasāku-
miem novadā un Valkā/Valgā, ku-
rus varētu apvienot ar ceļošanu, 
ūdenstūrismu, velo ceļošanu un ci-
tām aktivitātēm. 

Kā katru gadu, arī šogad izstādē 

ieguldītais darbs un pavadītais laiks 
vērtējams pozitīvi. Apmeklētāji iegu-
va sev interesējošu informāciju, bet 
Valkas novads jaunus kontaktus un 
sadarbības partnerus. 

Valkas novads Starptautiskajā tūrisma izstādē »BALTTOUR 2016»
Teksts: Diāna Aņina

Valkas novads kopā ar saviem kaimiņiem Starptautiskajā tūrisma izstādē »BALT-
TOUR 2016» sevi parādīja godam

Iespējas saņemt fi nansējumu sava 
biznesa sākšanai un jau esoša biz-

nesa attīstīšanai šodien ir plašas – nauda 
pieejama gan komercbankās, gan arī At-
tīstības fi nanšu institūcijā ALTUM, kas 
ir specializēta, valsts izveidota un vals-
tij piederoša fi nanšu institūcija, kura 
piedāvā fi nansēt tās dzīvotspējīgās biz-
nesa idejas, kuras paaugstinātu risku 
dēļ nevar saņemt fi nansējumu ko-
mercbankās.

Par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem 
stāsta ALTUM Valmieras reģionālā centra 
vadītāja Olita Untāla

Ko ALTUM piedāvā uzņēmējiem?
Šobrīd ALTUM ir aptuveni 20 dažādas 

atbalsta programmas, kas paredzētas 
gan biznesa uzsācējiem un mikrouz-
ņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem, 
kā arī īstenojam citas īpašās program-
mas. Piemēram, mums ir īpaša eksporta 
darījumu apdrošināšanas programma, 
savukārt sadarbībā ar komercbankām 
īstenojam mājokļu galvojumu program-
mu ģimenēm ar bērniem, kurā gada 
laikā esam piešķīruši jau vairāk nekā 
1200 galvojumus. Strādājam arī start-up 
jeb tehnoloģisko iesācēj-uzņēmumu at-
balsta jomā – mums ir īpaša start-up 
vides attīstības veici-nāšanas program-
ma, veicam arī ie-guldījumus riska 
kapitāla fondos. 

Mūsu piedāvājums ir ļoti plašs, gri-
bētu pat teikt, ka valsts atbalsta iespējas 
šobrīd ir plašākas nekā jebkad agrāk. 
Jāatgādina, ka pirms nepilna gada vie-
notā organizācijā spēkus apvienoja trīs 
institūcijas, kas sniedza valsts atbalstu 
fi nanšu instrumentu veidā, un tagad 
visi šie atbalsta instrumenti pieejami vie-
nuviet – ALTUM. Turklāt, mēs strā-
dājam iespējami tuvu klientam, jo mums 
reģionālie centri 9 lielajās pilsētās un vēl 
15 konsultāciju centri mazākās pilsētās, 
kuri klientiem ir atvērti noteiktos lai-
kos. 

Kādos gadījumos uzņēmējam jānāk 
uz ALTUM?

ALTUM piedāvātais atbalsts pa-
redzēts uzņēmumiem visās attīstības 
stadijās – sākot no biznesa idejas 
izstrādes un uzņēmuma darbības uz-
sākšanas līdz pat lielu biznesa projektu 
attīstīšanai. Mūsu klientus, kuriem 
šobrīd piedāvājam dažādas valsts atbals-

ta programmas, var iedalīt četrās lielās 
grupās, tie ir: biznesa uzsācēji, mazie un 
vidējie uzņēmumi, lauksaimnieki un 
iedzīvotāji.

ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas 
valsts atbalsta programmas: aizdevu-
mus investīcijām un apgrozāmajiem 
līdzekļiem biznesa uzsākšanai un at-
tīstīšanai; garantiju programmas, kas 
sniedz papildu nodrošinājumu bankas 
aizdevumam, ja tam nepieciešama lie-
lāka ķīla, nekā uzņēmums spēj dot, kā 
arī eksporta darījumu apdrošināšanai 
un iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem. 
Kā jau minēju, strādājam start-up uz-
ņēmumu atbalsta jomā un sniedzam arī 
nefi nanšu atbalstu mentorings, kon-
sultācijas, u.c.

Ar ko ALTUM piedāvājums atšķiras 
no citiem? 

ALTUM nekonkurē ar komercbanku 
piedāvāto fi nansējumu, gluži pretēji – 
mūsu piedāvātais fi nansējums paredzēts 
tām uzņēmējdarbības jomām, kurās 
privātais fi nanšu tirgus nesniedz fi -
nansējumu pietiekamā apjomā, tas pa-
redzēts tiem klientiem un projektiem, 
kuriem nav pieejams kredītiestāžu fi -
nansējums. Jo dažādu iemeslu daļai uz-
ņēmēju nauda komercbankās nav pie-
ejama, piemēram, biznesa uzsācējiem 
vai maza apjoma projektiem, jo no ko-
mercbanku viedokļa šie projekti ir pārāk 
riskanti un tos nav ekonomiski izdevīgi 
fi nansēt. Tāpat arī uzņēmumi ar strauji 
izaugsmi vai nepietiekamu nodroši-
nājumu. Šie projekti ir ļoti svarīgi Latvi-
jai, tie palīdz saglabāt esošās darbavietas 
rada un jaunas, nodrošinot ienākumus 
iedzīvotājiem un ģenerējot nodokļus 
valstij, tie veicina reģionu attīstību.

Mūsu piedāvātajiem aizdevumiem 
var būt garāki atmaksas termiņi, ze-
mākas nodrošinājuma prasības, ma-
zākas procentu likmes, atsevišķās pro-
grammās piedāvājam arī procentu 
likmes subsīdijas.

Taču jāuzsver, ka arī ALTUM fi nansē 
dzīvotspējīgas idejas, mēs izvērtējam biz-
nesa plānu un uzņēmēja iespējas at-
maksāt aizdevumu, lai tas nekļūst uz-
ņēmējam par nepanesamu nastu.  Esam 
gandarīti, ka mūsu īstenotās atbalsta 
programmas ir noderīgas, ko apliecina 
arī skaitļi – pēdējo divu gadu laikā ar 
mūsu rīcībā esošo valsts atbalsta fi nanšu 
instrumentu palīdzību esam atbalstījuši 
vairāk nekā 4600 dažādu jomu projektus 

par kopējo summu 229 miljoni eiro. Mēs 
ar gandarījumu un lepnumu raugāmies 
uz mazākiem un liekākiem uzņē-
mumiem, kas savam atspērienam un 
izaugsmei izmantojuši valsts atbalsta 
programmu iespējas.

Ko ALTUM piedāvā tiem, kas vēlas 
sākt savu biznesu vai ir uzsākuši to ne-
sen?

ALTUM rīcībā ir patiešām lieliska 
programma, kas palīdz jaunajiem 
uzņēmējiem sākt savu biznesu. Tā ir 
Starta programma, kas ir ļoti pieprasīta 
un tās piedāvājums uzņēmējiem ir augs-
tu novērtēts. Tā piedāvā bezmaksas 
konsultācijas biznesa plāna sagata-
vošanai, kā arī fi nansiālo atbalstu aizde-
vuma un procentu maksājumu sub-
sīdijas veidā. Starta programmā mak-
simālā aizdevuma summa ir 76 tūkstoši 
eiro. Turklāt uzņēmējiem pieejama aiz-
devuma procentu subsīdija 70% un 80% 
apmērā, kas palīdz aizdevuma procentu 
maksājumu segšanā. Tas nozīmē, ka biz-
nesa uzsācējiem, kas savas idejas īs-
tenošanai fi nansējumu aizņemsies AL-
TUM Starta programmā, atkarībā no 
uzņēmuma darbības ilguma, tiks segti 
80% vai 70% no kopējās aizdevuma pro-
centos maksājamās summas. 

Biznesa uzsācējiem pieejami arī mik-
rokredīti, strādājam arī pie tā, lai teh-
noloģiskajiem start-up uzņēmumiem ar 
augstu izaugsmes potenciālu būtu pie-
ejams riska kapitāla fi nansējums idejas 
attīstības un produkta izstrādes stadijā.

Kas paredzēts pieredzējušiem uz-
ņēmējiem?

Arī šiem uzņēmējiem ir plašs pie-
dāvājums – sākot no maziem aizde-
vumiem, kas pieejami mikrokredītu 
programmā, līdz pat liela apjoma 
fi nansējumam MVU izaugsmes aizde-
vumu programmā. Finansējumu pie-
dāvājam gan investīcijām, gan apgro-
zāmajiem līdzekļiem, turklāt MVU 
izaugsmes aizdevumu programmā Ne-
lauksaimniecības projektu realizētāji, 
kas saimniecisko darbību sākuši ne 
senāk kā pirms pieciem gadiem, līdz ar 
aizdevumu investīcijām var pieteikties 
aizdevumu procentu subsīdijām – aiz-
ņēmējs maksā tikai 50% no visas pro-
centos maksājamās summas, otrus 50% 
līdz pieciem gadiem sedz ALTUM.

Uzņēmumiem piedāvājam arī kredītu 
garantijas, kas kalpo kā papildu no-

drošinājums bankas aizdevumam, ja 
tam nepieciešama lielāka ķīla, nekā 
uzņēmums spēj dot.  Savukārt eksporta 
kredītu garantijas, kas faktiski ir eks-
porta darījumu apdrošināšanas pakal-
pojums, paredzēts eksportētājiem. Tās 
uzņēmumam ļauj saņemt atlīdzību par 
zaudējumiem ārvalstu partnera ne-
maksāšanas gadījumā, kā arī sniedz 
nodrošinājumu fi nansējuma saņemšanai 
eksporta darījumiem uz valstīm ar 
paaugstinātu risku.

Kā ar lauksaimniekiem?
Tuvojas lauksaimnieciskās darbības 

aktīvā sezona un arī šeit mums ir ko 
piedāvāt – gan apgrozāmie līdzekļi, bez 
kuriem neiztikt pavasara lauku darbos, 
gan aizdevumi lauksaimniecības zemes 
iegādei ar termiņu līdz 20 gadiem. Tāpat 
pieejamas kredītu garantijas lauksaim-
niekiem. 

Pagājušajā gadā darbu uzsāka arī AL-
TUM pārvaldītais Latvijas Zemes fonds. 
Tas darbojas trīs virzienos – lauksaim-
niecības zemes iegāde, noma un pārdo-
šana vai maiņa ar mērķi sekmēt, ka 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek 
saglabāta un izmantota lauksaimniecī-
bas vajadzībām. Fonds lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi pērk no īpašniekiem 
– fi ziskām un juridiskām personām, da-
rījumi tiek veikti saskaņā ar vidējām 
lauksaimniecības zemes tirgus cenām 
attiecīgajā novadā un pagastā. Iegādātā 
zeme nonāk Zemes fonda īpašumā un, 
gādājot par tās vērtības saglabāšanu un 
uzlabošanu, tiek piedāvāta pārdošanai 
vai iznomāšanai lauksaimnieciskās dar-
bības veicējiem. Pagājušajā gadā Zemes 
fonds veica darījumu viena miljona eiro 
apjomā, šogad plānoti darījumi aptuve-
ni 2 miljonu apjomā.

Kur saņemt vairāk informācijas par 
ALTUM piedāvājumu? 

Informācija pieejama mājas lapā 
www.altum.lv un 9 reģionālajos centros, 
tostarp Valmierā, Rīgas ielā 9 (atvērts no 
plkst. 8.30 līdz 17.00), un Attīstības pro-
grammu konsultāciju centros visā 
Latvijā. Tuvākie konsultāciju centri atro-
das Cēsīs (Pļavas ielā 5) un tas ap-
meklētājiem ir atvērts otrdienās un 
trešdienās no 8.30 – 17.00 un piektdienās 
no plkst. 13.00 līdz 17.00, kā arī Limbažos 
(Cēsu ielā 22), un tas apmeklētājiem ir 
atvērts trešdienās ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 13.00. 

ALTUM pieejamas plašas valsts 
atbalsta iespējas uzņēmējiem
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No 1. līdz 5.februārim skolā notika Matemātikas 
nedēļa. Nedēļas organizēšanas mērķis – vei-

cināt interesi par priekšmetu un izkliedēt mītu par 
to, ka matemātika ir garlaicīga un nesaprotama. 
Katrā klašu grupā tika organizēti dažādi pasākumi. 
Valkas pamatskolas skolēni ir ļoti radoši, talantīgi, 
izdomas bagāti. To pierādīja 6.klašu skolēni, savieno-
jot matemātiku ar literatūru. Skolas foajē tika izviet-
oti 5. un 6.klašu skolēnu radošie darbi un fotoizstāde 
«Ģeometrija Valkā», kuras autori bija 8.a klases 
skolēni. Tradicionāli spēkiem mērojās 7.klašu skolēni 
dambretes turnīrā: 1.v. Dāvis Šics, 2.v. Mihails De-
ļatinčuks, 3.v. Aivis Inguss Jermacāns. Savukārt spēlē 
«Vai gribi būt miljonārs?» spraiga cīņa noti-
ka starp 6.klašu skolēniem un uzvaras lau-
rus plūca Aleksis Buiko. Ātrrakstīšanas 
konkursā 1.v. Raivo Harkovs (6.d), 2.v. Re-
nārs Magone (8.a), 3.v. Imants Pavārs (8.a).

Skolas matemātikas olimpiādē 9 skolēni 
ieguva godalgotas vietas. Un 12.februārī no-
vada matemātikas olimpiādē piedalījās San-
dija Ance Vītola, Annika Anta Stepiņa, Lās-
ma Agnese Bodniece, Marta Zunte, Aleksis 
Buiko. Valkas un Strenču novadu matemāti-
kas olimpiādē Lāsma Agnese Bodniece ie-
guva 1.vietu un Aleksis Buiko – 2.vietu.

11.februārī notika 2.klašu sporta pasā-
kums. Tika izveidotas 5 komandas. Katra 
komanda saņēma uzlīmi – atšķirības zīmi 
ar kādu no Vinnija Pūka draugiem. Koman-
das sacentās veiklībā dažādās jautrās sta-
fetēs. Nobeigumā bija tautas bumbas sa-
censības starp divām jauktajām koman-
dām. Par piedalīšanos pasākumā bērni tika 
apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Katra 

klase saņēma arī ar vitamīniem bagātu augļu grozu.
12.februārī skolu pildīja smaidi un sirsniņas. Va-

lentīndienas gaidās katru starpbrīdi skolēniem bija 
iespēja piedalīties radošās aktivitātēs – nosūtīt vēstuli 
ar Amorpasta starpniecību, nofotografēties, izgata-
vot sirsniņu un piedalīties stafetēs.

No 11.februāra līdz 18.februārim Valkas pa-
matskolas Eko padome organizēja Veselīgā izai-
cinājuma nedēļu. Tās mērķis bija popularizēt veselī-
gu dzīvesveidu, iesaistot pēc iespējas vairāk skolēnu. 
Katrai klasei jāizdomā kāds veselīgs izaicinājums, 
kuru varēja veikt nedēļas garumā vai arī tikai vienu 
dienu. Foto vai video tika vērtēts. Katrs pieteiktais 
izaicinājums saņēma veselīgu našķi. 

Šogad 12.novembrī Valkā un 
Valgā notiks nebijis pasākums 

novada vēsturē – 99 kilometru 
skrējiens par godu Latviešu Pagaidu 
Nacionālās padomes dibināšanai 
Valkā 1917.gadā.

Sacensību mērķis ir aicināt ikvie-
nu latvieti noskriet par godu Latvi-
jas simtgadei, kā arī attīstīt garo 
distanču skriešanas tradīcijas Valkas 
novadā un Valgas apriņķī.

Skrējējiem būs iespēja mērot arī 
īsākas distances, tai skaitā 990 metru 
distanci, lai ikvienam būtu dota ie-
spēja piedalīties vēsturiskajā pasā-
kumā. 

Viens no nosacījumiem 99 un 49, 5 
kilometru distanču veikšanai ir, lai 
sacensību dienā dalībnieks būtu sa-

sniedzis 18 gadu vecumu. Savukārt 
24, 75 kilometru distanci varēs veikt 
tie jaunieši, kuri sacensību dienā būs 
sasnieguši 16 gadu vecumu. Bērni 
no 12 gadu vecuma varēs skriet 9,9 
kilometru garu distances posmu, ja 
vecāki būs devuši rakstisku atļauju.

990 metru distanci varēs skriet ik-
viens bez vecuma ierobežojuma un 
dalības maksas, kā arī netiks uz-
ņemts laiks. Šajā distancē īpaši ai-
cināti piedalīties arī nūjotāji.

Starts būs pie Valgas pilsētas 
rātsnama – vēsturiskās Latviešu pa-
gaidu nacionālās padomes dibinā-
šanas ēkas un fi nišs – pie Valkas 
pilsētas kultūras nama. 99 kilometru 
distances skrējējiem būs jāveic 4 apļi 
pa marķētu un drošu 24,75 kilometru 
apli.

Elektroniski reģistrēties ultrama-
ratonam «Neiespējamais skrējiens» 
iespējams: http://www.valka.lv/lv/

valkas-novads-1/sports-1/registraci-
ja-sacensibam

Reģistrējoties iepriekš – lētāk!
Sacensības organizē un vada Val-

kas novada dome, sadarbībā ar Val-
gas pilsētas domi un biedrību «At-

balsts Valkai». 
Sacensību laureātiem paredzētas 

vērtīgas balvas un piemiņas veltes!
Ar pasākuma nolikumu drīzumā 

varēsiet iepazīties: www.valka.lv 

Teksts: Kristīne Karole, 
Valkas novada domes Sporta 
un jaunatnes daļas vadītāja 

Sākusies pieteikšanās ultramaratonam 
«Neiespējamais skrējiens»

Jau pēc nepilna mēneša Valkā, 5.martā no-
tiks sacensību seriāla «Valkas četrcīņa – 

2016» atklāšanas posms distanču slēpošanā, 
bet, ja ziema neatnāks un sniega nebūs, notiks 
skrējiens Valkas brīvdabas estrādē.

Reģistrēšanās distanču slēpošanai sacensību 
dienā Valkas pagasta «Sedaskalnos» paredzēta 
no plkst. 9.30 – 10.45. Distanču garumi – 15 
(lielā četrcīņa), 8 (mazā četrcīņa) un 4 (veselības 
klase) kilometri.

Ja notiks skrējiens, distanču garumi attiecīgi 
būs 8, 4 un 2 kilometri. Sacensībās var 
piedalīties bērni vecumā no 12 gadiem.

Šajā gadā ir mainīts sacensību nolikums, 
sievietes varēs startēt arī vecuma grupā: S – 60. 
Savukārt vīriešu grupā izmaiņas skārušas se-
niorus – šajā gadā nebūs vairs atsevišķa grupa V 
– 70, bet vīri varēs startēt pie V – 65+ grupas.

Sacensību seriālā šajā sezonā kopvērtējumā 
tiks ņemti vērā 3 labāko posmu rezultāti. 

Sacensībās aicinātas pieteikties arī komandas. 
Komandu var veidot dažādas interešu grupas, 
uzņēmumi, ģimenes, radinieki, u.c., bez vecuma 
ierobežojuma. Katrā posmā komandu ieskaitē 
vērtē 3 labāko dalībnieku reitinga punktu sum-
mu (var būt arī veselības klasē). Piesakoties uz 
attiecīgo posmu, dalībnieks piesaka komandu. 
Sezonas laikā dalībnieks drīkstēs pārstāvēt tikai 
vienu komandu.

Dalības maksa sākot no 0,30 EUR bērniem, 
1,00 EUR pieaugušajiem. 

Iepriekš piesakoties – lētāk: www.valka.lv/
lv/valkas-novads-1/sports-1/registracija-
sacensibam Sīkāka informācija Valkas novada 
mājaslapā – www.valka.lv

Nākamais četrcīņas posms šosejas ri-
teņbraukšanā notiks 11.jūnijā pie Valkas 
pilsētas kultūras nama. 

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes 
Sporta un jaunatnes daļas vadītāja Sporta un jaunatnes daļas vadītāja 

Sacensību seriāls «Valkas četrcīņa - 2016» sezonu 
uzsāks ar distanču slēpošanu vai skrējienu

• 2.martā plkst. 19.00 Val-
gas sporta hallē Aldaris 
LBL meistarlīga basketbolā: 
BK Valka - Valga – BK Ba-
rons/LDz.
• 5.martā plkst. 11.00 Val-
kas pagastā, Sedaskalnos 
Valkas četrcīņa 2016, dis-
tanču slēpošana.
• 11.martā plkst. 13.00 Val-
kas ģimnāzijas sporta hallē 
festivāls «Vingro vesels 2016».
• 13.martā plkst. 13.00 Val-
kas ģimnāzijas sporta hallē 
Latvijas Nacionālās līgas 
2.divīzijas volejbola spēle 
VK Valka – Madona.
• 19.martā plkst. 10.00 Val-
kas stadiona šautuvē Šau-
šanas sacensības «Leģions 
2016».

• 19.martā plkst. 11.00 Val-
kas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā «Valgas Balva» 
– ātrais šahs.
• 26.martā plkst. 12.00 Liel-
dienu zaķa skrējiens: Ēr-
ģemes pietura - Turnas tau-
tas nams.
• 26.martā plkst. 11.00 Val-
kas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā Lieldienu bal-
vas izcīņa šahā.
• 27.martā plkst. 18.00 Tur-
nas tautas namā Ērģemes 
pagasta galda spēļu čem-
pionāta 6.posms.
• 28.martā plkst. 11.00 
Skrējiens - pārgājiens «Liel-
dienu zaķis». Starts pie 
Valkas pilsētas kultūras 
nama. 

Sporta pasākumi martā

Teksts: Ilze Kalniņa
Valkas pamatskolas aktivitātes
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Valkas novadpētniecības 
muzejā no 20.februāra līdz 

26.martam Agra Dzilnas darbu 
izstāde «Ikonogrāfi jas banalizā-
cija»

Izstādē eksponētas dizainera, 
grafi ķa, pedagoga un uguns-
meistara Agra Dzilnas fotogrāfi jas 
un grafi kas.

Agris Dzilna: «Katrs sev ir kā 
pasaules centrs, un tikai retais spēj 
no tā atteikties. Katrs tavas dzīves 
brīdis var būt meditācijas, stāsta 
un vizualizēšanas vērts. Katrs pats 
izvēlas principus un veido kano-
nus to attēlošanai. Tie var būt 
balstīti kompozīcijā un izteiksmes 
līdzekļu izvēlē, bet strādājot ar 
digitālajiem rīkiem, attēlu ap-
strāde, konsekventi izmantojot vie-
nus un tos pašus, plaši lietotus 
paņēmienus, arī var darboties kā 
kanons konkrētas personas un ar 
to saistītu notikumu attēlošanai. 
Jebkurš no šiem attēliem var kal-
pot kā saikne starp tagadni un 
mūžību.»

A.Dzilnas dzimtā vieta ir Strenči. 
Viņš piedalījies Valkas rajona mākslas 
projektos un bija to mākslinieku grupā, 
kas 1993.gadā ar Cimzes fonda atbals-
tu kādu laiku strādāja Jūrmalā Latvijas 
Mākslinieku savienības jaunrades 
namā Dubultos.

Agris Dzilna ir absolvējis Rēzeknes 
Lietišķās mākslas vidusskolu (1982.) 
un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizai-
na nodaļu (1990.). Viņš ir Dizaineru 
savienības biedrs kopš 1997.gada. 
Izstādēs A.Dzilna piedalās no 1986.
gada. Kopš 1994.gada viņš veido 
ugunsskulptūras, kā arī piedalās 

starptautiskos ugunsskulptūru kon-
kursos un dažādos projektos.

Līdztekus radošajai darbībai A.Dzil-
na darbojas arī kā pedagogs. Šobrīd 
viņš ir pasniedzējs Rīgas Mākslas un 
mediju tehnikumā – agrākajā Rīgas 
Amatniecības vidusskolā.

Izstāde apskatāma: līdz 2016. gada 
26.martam: pirmdienās – piektdienās 
no plkst. 10.00 līdz 17.00, sestdienās 
no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Ieejas maksa:  0,75 €, pensionāriem, 
studentiem, skolēniem – 0,30 €, Val-
kas novada skolēniem ieeja bez mak-
sas. 

Aicinām apmeklēt daiļdārzu kursus
 4.martā plkst. 12.00 Beverīnas ielā 3

Tēma – «Krāšņi, bagātīgi un ilgi bau-
dāmas ziemciešu dobes».

• Ierīkošana, kopšana;
• Ziemciešu izvēle, to prasības;
• Dažādas to kombinācijas;
• Piemēri un pieredze caur stādaudzētavas 
«Puķu lauki» dārzu.

Lektori: Sanita un Raivis Reinbergi – 
ziemciešu audzētavas «Puķu lauki» saimnie-
ki ar 15 gadu ilgu pieredzi ziemciešu au-
dzēšanā, pavairošanā, kopšanā un ierī-
košanā. 

www.pukulauki.lv

Valkā Agra Dzilnas darbu izstāde 
«Ikonogrāfi jas banalizācija»

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

Valkas novadpētniecības mu-
zejs organizē Valkas novada 

mākslinieku darbu izstādi. Šogad 
nosaukums un devīze ir «Eksperi-
ments – mākslas skābeklis». Autori 
aicināti pārsteigt un eksperimentēt 
– ar krāsām, materiālu, tēmām utt.

Muzejs aicina piedalīties māks-
liniekus, kas dzīvo vai ir kā citādi 
saistīti ar Valkas novadu. Izstādē var 
piedalīties jebkurā žanrā strādājoši 
mākslinieki ar vienu darbu, kas līdz 
šim nav eksponēts.

Lūdzam izstādei darbus iesniegt 
līdz 2016. gada 24.martam darba 
dienās plkst. 8.00 – 17.00 Valkas 
novadpētniecības muzejā – Valkā, 
Rīgas ielā 64.

Izstāde «Eksperiments – mākslas 
skābeklis» tiks eksponēta muzeja 
Izstāžu zālē no 2.aprīļa līdz 7.mai-
jam.

Izstādes atklāšana paredzēta 
2016.gada 2.aprīlī plkst. 15.00.

 Lai apzinātu un vienotu novada 
māksliniekus, kā arī rosinātu viņus 
radošam darbam, Valkas novad-
pētniecības muzejs regulāri rīko 
izstādes. Parasti visi vienkopus tiek 
aicināti uz tradicionālo izstādi pa-
vasarī.

Pirmā Valkas rajona mākslinieku 
darbu izstāde notika 1993.gadā Val-
kas mākslas skolā, pēc tam kad ar 
Cimzes fonda atbalstu Valkas rajona 
mākslinieku grupa kādu laiku strā-
dāja Latvijas Mākslinieku savienības 
jaunrades namā Dubultos Jūrmalā. 
Turpmākās izstādes rīko Valkas no-
vadpētniecības muzejs.

Plašāka informācija – muzeja spe-
ciāliste Ligita Drubiņa – tālrunis: 
64722198, e-pasts: muzejs@valka.lv 


Aicina iesniegt darbus novada 
mākslinieku darbu izstādei

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

Valkas pilsētas 
kultūras namā 

lielajā zālē 25.martā 
plkst. 17.00 Dziesmu 
un nostāstu program-
ma «Dziesmu Dance».

«Bija jāpaiet vienam 
laika nogrieznim, līdz 
sapratu, ka mūsu tau-
tasdziesmas, gan runā-
jamās, gan dziedamās, 
nav tikai ritmisku pan-
tiņu skandēšana, tā 
teikt – lai vieglāks 
klaušu darbs. Tās ir 
gan zināšanas, un pa-
domi, gan joki, un ap-
celšanās, gan vēsture 
un augsts morāles ko-
dekss. Mūsējais. Un jo 
vairāk tajās meklē, jo 
vairāk atrod un inte-
resantāk kļūst. Arī 
dziedot. Un ja mēs visi 
esam kopā, tad gribas 
smaidīt un dziedāt un 
stāstīt ko esmu atradu-
si, piedzīvojusi, izlasījusi, ko esmu uzzinājusi, gribas pastāstīt jums. Es 
gribu tās dziedāt jums... Lai mēs smaidām visi kopā! Lai ir jautri! Un brīžam 
mazliet smeldzīgi. Bet pāriet bēdas, un ceļas pašapziņa. Mūsējā. Kopējā,»  
– pauž Zane Jančevska.

Uzvedumā piedalās jauni un talantīgi palīgi – etnomuzikologi Lauma 
Bērza, Ēriks Zeps un Ansis Jansons, kuru rokās dzied vijole, akordeons un 
kokle. Skanēsim kopā! Organizators: pozitīvo pasākumu aģentūra «5 Pi-
pari». Biļešu cena: 5 eiro, 3 eiro pensionāriem un skolēniem. 

Dziesmu un nostāstu 
programma «Dziesmu Dance»
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Val kas no va da Dzim tsa rakstu no da ļā 
no 16.01.2016. līdz 15.02.2016.

reģistrēti 7 bērni: 6 meitenītes – Alise, 
Enija, Emīlija, Gabriela, Kristīne un 

Letīcija, un 1 puisis – Boriss.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Sveicam jubilārus!
Val kas pil sē ta

Sergejs Beliks 01.03., Inga Veismane 01.03., 
Edīte Āboliņa 01.03., Margarita Švalbe 
01.03., Juris Roķis 03.03., Zinaida Ivanova 
04.03.,Gundega Medvedska 04.03., Tālis 
Jansons 05.03., Edīte Lapsa 05.03., Ļubova 
Meļņičenko 05.03., Timofejs Mitčenko 
06.03., Nadežda Blūma 06.03., Nellija Piele 
07.03., Oleg Matvejev 07.03., Inta Bogdano-
va 08.03., Andris Auziņš 08.03., Roberts Mi-
trauskis 09.03., Valerijs Matvejevs 10.03., 
Elga Broka 10.03.,  Uldis Straume 11.03., 
Tatjana Nepočatiha 12.03., Velta Padalka 
13.03., Ārija Ločmele 14.03., Zigurds Sviķis 
14.03., Jāzeps Stošs 14.03., Marita Saliņa 
14.03., Gatis Gustsons 15.03., Vitālijs Te-
reščuks 16.03., Valentīna Rumjanceva 
16.03., Irina Burlakova 17.03., Mirdza Tetere 
18.03., Maija Kaimiņa 18.03., Marta Vanaga 
20.03., Anna Blanka 20.03., Teresa Pavloviča 
20.03., Jānis Briedis 21.03., Ligita Sīmane 
22.03., Lida Liepiņa 22.03., Gita Krastiņa 
23.03., Didzis Butlers 23.03., Vladimirs Be-
ļajevs 23.03., Valda Cvetkova 23.03., Aina 
Gromule 24.03., Smuidris Sausais 25.03., 
Oļegs Andrejevs 25.03., Jānis Mihaļkevičs 
26.03., Valentina Cīrule 26.03., Ļubina Rura 
26.03., Andis Židavs 27.03., Josifs Švabs 
27.03., Inta Volane 28.03., Aija Mendžule 
29.03., Valentīna Dica 29.03.

Ēr ģe mes pa gasts
Jānis Lucs 3.03., Silva Stale 21.03., Lauma 
Bace 24.03., Zigfrīds Rocis 25.03., Maija 
Nažinska 27.03., Uldis Pandalons 30.03.

Kār ķu pa gasts
Jūlija Petraiko 02.03., Kārlis Krievs 03.03., 
Aldis Dainis 04.03., Dace Pieče 08.03., Aus-
ma Soka 09.03., Guntis Gulbis 12.03., Dace 
Bundze 13.03., Jānis Rudins 14.03., Ilze 
Pētersone 16.03., Sandra Pilskalne 16.03., 
Juris Pētersons 18.03., Česlava Strazde 
19.03., Balva Ziediņa 23.03., Kristīne Krieva 
25.03., Aina Bundze 30.03.

Val kas pa gasts
102 gadi – Haritina Gaigale 17.03. 

Ēva Jaunslaviete 02.03., Jānis Šahno 03.03., 
Lidija Katajeva 10.03.; Aleksandra Saharo-
va 12.03., Ingrīda Kruška 11.03., Vladimirs 
Žurovičs 18.03., Vasilijs Jacura 26.03., Ļu-
bova Zaiceva 29.03.

Vij cie ma pa gasts
Valērijs Brigaderis 04.03., Nellija Mateusa 
07.03., Sandra Bila 08.03., Līvija Egle 09.03., 
Imants Lācis 17.03., Daina Aļļena 29.03.

Zvār ta vas pa gasts 
Dainis Valtiņš 01.03., Laima Beitika 02.03., 
Dainis Liepiņš 05.03.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
Valkas novada dome

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 16.01.2016. līdz 15.02.2016. reģistrēti:

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

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

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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko att iecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707486

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

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

Neatliekamo medicīnisko palīdzību Valkā visu diennakti 
iespējams saņemt Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā 

Aumeistere Ināra (1938.), Banka Māris 
(1946.), Grindule Ņina (1953.), Gudrītis 
Valdis (1933.), Gulbe Valda (1939.), Ivanova 
Ņina (1935.), Lazdiņš Imants (1934.), Letļans 
Pēteris (1934.), Meiris Alfons (1930.), Ozere 
Katrine (1931.), Rasmane Irēna (1934.), 
Spuldzeniece Dzintra (1930.), Tirne Maiga 
(1933.), Vladimirova Gaļina (1939.).

Vēl tikai nesen runājām par dzīvi, par 
darbu, par dārzu, bet 7.februāra vakarā 

pēc smagas slimības pārtrūka mūža pavediens 
PII «Pasaciņa» pirmsskolas skolotājai Biru-
tai Kriķei.

Biruta Kriķe dzimusi 1950.gada 5.maijā Tri-
kātas pagastā, kur sperusi pirmos soļus un 
sākusi skolas gaitas.

Jau no bērnības Birutai paticis skolotājas 
darbs un tam viņa veltījusi visu savu mūžu. 
Darba gaitas uzsākusi Launkalnē. Pēc tam 
dzīves ceļi viņu atveduši uz Valku, kur sekojis 
darbs bērnudārzā Nr.1, vēlāk turpinot darbu 
PII «Pasaciņa». Skolotāja nebija runātāja, bet 
darītāja. Viņa prata saviem audzēkņiem iemācīt 
lasīt un rakstīt, sagatavot skolas gaitām daudzas 
valcēniešu paaudzes. Savu pedagoģisko pie-
redzi skolotāja apkopojusi un izdevusi mācību 
grāmatās.  

Apbrīnojama bija Birutas atbildības izjūta, 
precizitāte, augstā pienākuma apziņa. Vienmēr 
laipna, smaidīga, atsaucīga saskarsmē ar darba 
biedriem. Viņas pedagoģes darba mūžs ir 47 
gadus garš, par izcilajiem sasniegumiem pro-
fesionālajā jomā saņēmusi atzinības rakstus. 
Biruta Kriķe bija skolotāja, par kuru varēja teikt: 
dzimusi pedagoģe.

Dvēselē Biruta vienmēr saglabāja spēju 
pirmreizēji uztvert Latvijas dabas un cilvēka 

dzīves skaistumu. Saskatīja bezgala skaisto gan 
egles čiekura krāsās, gan sīkā vizbulītes ziedā, 
gan mazdārziņā audzētas saulespuķes krāš-
ņumā.

Zemes klēpī Biruta Kriķe tika guldīta 13.feb-
ruārī Trikātas kapos.

Lai Tev vieglas dzimtās zemes smiltis, 
Skolotāj! Paņem līdzi gaišajā Mūžības ceļā mūsu 
mīlestību, cieņu un pateicību par visu, visu...

PII «Pasaciņa» kolektīvs

Atvadu vārdi Skolotājai...

Valkā, Rūjienas ielā 3, visu diennakti, arī 
brīvdienās un svētku dienās, darbojas SIA 

«Vidzemes slimnīca»  Steidzamās medicīniskās 
palīdzības punkts (SMPP), kurā iedzīvotāji var 
saņemt palīdzību traumu, pēkšņu saslimšanu, 
hroniskas slimības saasināšanās un citos ga-
dījumos, kad nepieciešama ārstniecības personu 
iejaukšanās. 

Valkas SMPP palīdzība tiek sniegta gan 
bērniem, gan pieaugušajiem šādos gadījumos:

− Sāpes (galvassāpes, muguras sāpes, locītavu 
sāpes, kakla sāpes, vēdera sāpes);

− Paaugstināts asinsspiediens;
− Paaugstināta temperatūra;

− Alerģiskas reakcijas;
− Elpošanas ceļu saslimšanas (arī akūtas respi-

ratoras saslimšanas);
− Sasitumi, mežģījumi;
− Brūces pārsiešana, aprūpe;
− Kukaiņu un dzīvnieku kodumi;
− Lūzumi (laikā, kad Valkas poliklīnikā pieeja-

ma rentgenogrāfi ja);
− Sēra korķa izņemšana;
− Urīnpūšļa katetra ielikšana, nomaiņa;
− Nepieciešamība veikt injekcijas (ar ģimenes 

ārsta nosūtījumu);
− Nepieciešamība noteikt cukura līmeni;
− Medicīniska konsultācija ārpus ģimenes ārsta 

darba laika (ieteicams līdzi ņemt medikamentus, 
kurus pacients lieto).

Valkas SMPP tālrunis: 27036534. 

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes 
Sabiedrības veselības organizators

Pacientu drošībai Vidzemes slimnīca ar 
1.martu ievieš pacientu identifi kācijas ap-

roces. Tās bez maksas paredzētas visiem sta-
cionētajiem pacientiem, t.sk., dienas stacionāra 
pacientiem un visiem neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas pa-
cientiem. Šādas aproces jau tiek izmantotas Rīgas 
Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā un  
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. 

«Šo aproču mērķis», skaidro Vidzemes slim-
nīcas Attīstības nodaļas vadītāja Jolanta Vaido - 
Zālīte, «ir dubultā pārliecināties par pacienta 
identitāti visā ārstniecības procesā, tādējādi 
paaugstinot pacientu drošību, kā arī ārstēšanas 
un aprūpes kvalitāti. Nereti slimnīcā tiek ievesti 
un ārstējas pacienti, kuri paši nav spējīgi nosaukt 
savu vārdu. Šajos gadījumos par identifi kācijas 
avotu kalpos aproce, lai ārstēšanās un aprūpes 
procesa laikā – no reģistrēšanās līdz izrakstīšanās 
brīdim – pacients saņemtu tieši viņam paredzētos 
izmeklējumus, medikamentus un terapiju». 

Aproce ir baltas krāsas plāna plastikāta lente, 
uz kuras uzdrukāts pacienta vārds, uzvārds un 

slimības vēstures nu-
murs. Jaundzimušajiem 
uz aproces tiek uz-
rakstīts mātes vārds, 
uzvārds, slimības vēs-
tures numurs un dzi-
mums, bet dvīņu ga-
dījumā – arī bērnu secība. Pacientam ar alerģisku 
reakciju, kas norādīta viņa medicīniskajā do-
kumentācijā, uz aproces tiks uzlīmēta sarkana 
brīdinājuma etiķete. Aproce, ko pacientam apliek 
ap roku, ir ūdensizturīga, nesatur iebūvētas mik-
roierīces vai biometriskus datus, tāpēc ne-sagādās 
viņam nekādas neērtības.

Personāls pacienta identifi kāciju veic vairāk-
kārt – pirms katras ķirurģiskās manipulācijas, 
procedūras un medikamentu saņemšanas, iz-
meklējumiem, asins vai tās komponentu ievades, 
kā arī pirms pacienta transportēšanas vai citām 
aprūpes darbībām. 

«Pasaules pētījumi un pieredze arī Latvijā lie-
cina, ka medicīnā kļūdas gadās, piemēram, me-
dikamentu ievadīšanā, tāpēc», uzsver J.Vaido - 
Zālīte, «svarīgs ir ikviens līdzeklis, kas spēj 
mazināt kļūdu cēloņus.» 

Pacientu drošībai – identifi kācijas aproces
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca



• No 5. līdz 6.martam Vidzemes 
reģiona skates izrādes. Ieeja EUR 2, 
pērkot abonementu uz visām iz-
rādēm – EUR 5.
• 26.martā plkst. 14.00 «Lieldienas 
Lugažmuižā». Būs olu krāsošana, 
ripināšana, šūpošanās, izbraucieni 
ar zirgu, rotaļās iešana un zupas 
vārīšana. Pēc tam Lieldienu kon-
certs. Ieeja brīva.

• 5.martā plkst. 18.00 Vijciema tau-
tas namā ar 8.marta sveicieniem 
viesojas dziedošais aktieris Varis 
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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 tā

B 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

• 4.martā plkst. 19.00 lielajā zālē 
ķeltu dīvas Moijas Brenanas (Moya 
Brennan) un īru arfas virtuoza 
dziedātāja Kormaka de Bara (Cor-
mac De Barra) koncerts. Biļešu cena: 
30; 24; 17; 15; 12 eiro.
• 5.martā «Gada izrāde 2015» – 
reģionālā amatieru teātru skate. Bi-
ļešu cena uz izrādi 2 eiro, abone-
ments uz 10 izrādēm – 5 eiro.

Kamerzālē
plkst. 12.00 Ivans Viripajevs «Va-
lentīnu diena» (Priekuļu amatier-
teātris). Biļetes tikai iepriekšpār-
došanā.

Lielajā zālē
plkst. 14.00 Kolins Higinss, Žans 
Klods Karjērs «Harolds un Moda. 
(Lizuma amatierteātris «Daiva»).
plkst. 18.00 Anšlavs Eglītis «Gal-
ma gleznotājs» (Siguldas Tautas 
teātris).

Kamerzālē
plkst. 21.00 Aspazija «Ragana» 
(Valkas pilsētas teātris). Biļetes 
tikai iepriekšpārdošanā.

• 6.martā «Gada izrāde 2015» re-
ģionālā amatieru teātru skate. Biļešu 
cena uz izrādi 2 eiro, abonements uz 
10 izrādēm – 5 eiro.

Lielajā zālē
10.00 Andruss Kivirehks «Igauņu 
bēres» (Vijciema amatierteātris  
«Čiekurs»).
plkst. 17.30 Aleksandrs Ostrovs-
kis «Vilki un aitas» (Smiltenes 
Tautas teātris).
plkst. 21.00 Kārlis Neimanis «Ho-
tel Bidstrup» (Rencēnu amatier-
teātris).

• 12.martā lielajā zālē 3.Kūku kon-
kurss.
• 13.martā plkst. 19.00 lielajā zālē 
mūzikls «Čigānu barons». Biļešu 
cena: 8; 10; 12 eiro.
• 19.martā plkst. 14.00 lielajā zālē 
Vidzemes senioru koru tautas-
dziesmu pēcpusdiena «Uz saulīti 
gavilēju!». Biļetes cena – 1 eiro.
• 25.martā plkst. 16.00 Lugažu sta-
cijā Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.
• 25.martā plkst. 17.00 lielajā zālē 
Dziesmu un nostāstu programma 
«Dziesmu Dance», piedalās Z.Jan-

• No 1. līdz 31.martam – izstāde no 
Rakstniecības un mūzikas muzeja 
«Dzīves pabērni latviešu literatūrā».
• No 1. līdz 31.martam – izstāde 
«No pagājušā gadsimta»: Valkas 
bērnu literatūras nodaļas senākās 
grāmatas.
• No 1. līdz 31.martam – izstāde 
«Mēs tikāmies martā»: Valkas kul-
tūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvam «Aija» – 35.
• No 7. līdz 29.martam – izstāde 
«Lieldienas klāt!».
• 8.martā plkst. 17.00 – informatīvs 
pasākums «E-grāmata»: uzzināsiet 
atbildes uz jautājumiem, kas ir 
e-grāmata, kā to lasīt un vai to var 
dabūt bibliotēkā?
• No 14. līdz 31.martam – izstāde 
«Bezceļa gaisma caur dubļiem un 
dogmām»: dzejniecei Amandai Aiz-
purietei – 60.
• 18.martā plkst. 18.00 – pasākums 
«Detektīvu klubs izbraukumā»: 
tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu 
un muzikālas videovizualizācijas ar 
komponistu Arturu Nīmani.

• No 14. līdz 29.martam – izstāde 
«Lieldienas – saules svētki». Zīmēju-
mu konkurss.
• No 14. līdz 31.martam – konkursa 
«ZAAO pastkarte» zīmējumu iz-
stāde «Bērni par tīru pasauli».
• 19.martā plkst. 11.00 – bērnu rīts 
pirmsskolas un sākumskolas ve-
cuma bērniem.

• No 5. marta Kārķu tautas nama 
kamīnzālē – Vitas Balodes gleznas.
• 5.martā plkst. 19.00 – Sieviešu die-
nai veltīts pasākums «Ziedi dzies-
mā, staro tērpā», plkst. 22.00 – balle, 
spēlē grupa «Vilx».
• 24.martā Kārķos plkst. 13.00 
svinīgs gājiens un ziedu nolikšana 
pie Pelēkā akmens, plkst. 13.30 
Kārķu tautas namā pasākums veltīts 
Golgāta ceļu gājušiem «Es sapni par 
dzimteni pagalvī likšu» (K.Skalbe).
• 27.martā – Lieldienu rīts tautas 
namā.
• Gatavojamies koncertšovam «Iz-
skaties dzirdēts» 9.aprīlī. Par dalību 
un pieteikšanos sīkāk interesēties 
tautas namā vai pa mob. tālr. 
26365892 (Dace).

• 5.martā plkst. 19.00 Mierkalna 
tautas namā viesojas Grundzāles 
amatierteātris «Cik jaudas» ar izrādi 
«Harolds un Moda». Ieeja: 2 eiro, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam – 
bez maksas.
• 12.martā plkst. 19.00 Sieviešu 
dienai veltīts koncerts «Ak sievietes, 
sievietes...».
• 26.martā plkst. 13.00 Lieldienu 
radošā darbnīca. 

• 26.martā plkst. 12.00 Lieldienu 
zaķa skrējiens Ērģemes pietura - 
Turnas tautas nams.

ap plkst. 13.00 Turnas tautas na-
ma bērnu dramatiskā kolektīva 
izrāde «Trīs sivēntiņi».
ap plkst. 13.30 Vaļasprieku 
izstādes «Var arī Tā» atvēršana.
plkst. 19.00 Turnas tautas nama 
dramatiskā kolektīva teatralizēts 
uzvedums «Ruksītis» un Ērģemes 
pagasta galda spēļu čempionāta 
kopvērtējuma laureātu apbal-
vošana, pēc tam ballīte kopā ar 
grupu «Mustangs».

• No 19.februāra līdz 26.martam 
Agra Dzilnas darbu izstāde «Ikono-
grāfi jas banalizācija».

Valkas novadpētniecības 
muzejā

čevska, L.Bērza, Ē.Zeps, A.Jansons. 
Biļešu cena – 5 eiro, senioriem un 
skolēniem – 3 eiro.
• 26.martā plkst. 16.00 lielajā zālē 
koru Draudzības koncerts. Ieeja – 
bez maksas.
• 28.martā plkst. 10.00 Lugažu lau-
kumā pasākums «Otrajās Lieldienās», 
12.00 Lieldienu zaķa skrējiens.

Uzmanību! Sakarā ar 
bērnu saslimšanu, Valkas 

pirmsskolas izglītības iestādē 
«Pasaciņa» mainīti Vecvecāku 

pēcpusdienu datumi:

• 29.februāris – plkst. 15.45 
Mincēni, plkst. 16.45 Taurenīši;
• 1.marts – plkst. 15.45 Ežuki, 
plkst. 16.45 Zaķēni;
• 3.marts – plkst. 16.00 Kāpēcīši, 
plkst. 17.00 Mazie prātnieki;
• 4.marts – plkst. 16.00 Bitītes, 
plkst. 17.00 Zvirbulēni;
• 7.marts – plkst. 16.00 Rūķīši, 
plkst. 17.00 Peļuki.

Leģendām apvītais Čigānu Ba-
rons ar savu mūziklu «Gipsy 

Baron» brauc ciemos pie mums! Val-
kas pilsētas kultūras namā šo mū-
ziklu būs iespēja noskatīties 13.martā 
plkst. 17.00.

2013.gada vasarā, piedaloties starp-
tautiskajā «Hesselby Slott» mūzikas 
festivālā Zviedrijā, šī koncertprogram-
ma ieguva GRAND PRIX kā aiz-
raujošākā un krāšņākā koncertpro-
gramma.

Mūziklā vienkopus uzstāsies šī brī-
ža divpadsmit Austrumeiropas iz-
cilākie čigānu mūzikas izpildītāj-
mākslinieki no Vācijas, Polijas, Lietu-
vas, Latvijas, Krievijas un Zviedrijas. 
Starp šiem lieliskajiem māksliniekiem 
ir arī mūsu, tautā iemīlētais mūziķis, 
komponists un vijolnieks Kaspars 
Pudniks, kurš lielāku atpazīstamību 
ieguva piedaloties šovā «Dziedošās 
ģimenes», Riču ģimenes sastāvā. 

«Čigānu, spāņu, angļu, lietuviešu, 
krievu un citās valodās skanēs dažādu 
tautu folklora un dažādu žanru mū-
zika, sākot ar romancēm līdz Balkānu 

ritmiem, tautas mūzikai un rokam. 
Tomēr visu kopā vienos slavenās 
Štrausa operetes «Čigānu barons» 
stāsts, ietērpts krāšņā horeogrāfi jā. 
Protams, bez ugunīgas un kaislīgas 
čigānu dejas neiztikt,» atklāj Kaspars.

Mūzikla skatītājiem šī būs satrie-
coša iespēja uz vienu vakaru nokļūt 
krāšņā, straujiem ritmiem bagātā, 
ugunīgām dejām piepildītā, popu-
lārām čigānu dziesmām skanošā pa-
sākumā, kur ikviens varēs aktīvi ie-
saistīties.

Līdzi tiek vestas īpašas skatuves 
dekorācijas, tehniskais aprīkojums, 
apskaņošanas iekārtas, speciālas ska-
tuves gaismas iekārtas, dažādi rek-
vizīti un 48 krāšņu tērpu komplekti.

Starp skatuves māksliniekiem būs 
tādas zvaigznes kā Ishtvan Kvik (Lie-
tuva), Rozze (Zviedrija), Aljona Mihai 
(Krievija), čigānu dejas princese An-
hela Koldarous (Vācija), čigānu ģitāras 
virtuozs Arturo Sabilas (Lietuva), 
Kaspars Pudniks (Latvija) un citi.

Biļetes uz mūziklu maksā 8; 10 un 
12 eiro. Tās var iegādāties www.bile-
suparadize.lv 

• 8.martā plkst. 17.30 koncerts 
«Muzicē zēni».
• 23.martā plkst. 17.30 Tatjanas 
Tīrumas kora klases, Arņa Onten-
sona un Veltas Ispravņikovas 
klavierspēles klases koncerts.
• 30.martā plkst. 17.30 Lolitas 
Mednes kokles spēles klases kon-
certs.

Mūzikls «Čigānu barons» – arī Valkā!

Vētra. Biļešu rezervēšana pa tālruni 
29386820.
• No 22. marta līdz 5.aprīlim Vij-
ciema tautas namā skatāma Rok-
darbnieču pulciņa darbu izstāde 
«Vijas raksti 2016».
• 28.martā plkst. 15.00 Otrās Liel-
dienas visai ģimenei izglītojoša un 
jautra izrāde «Zaķenes Jepes un Vil-
ka Tūtiņa Lieldienu rokenrols».

J.Cimzes Valkas Mūzikas 
skolā


