Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Nr. 127 (5) 2021. gada 29. septembrī

Valkā svinīgi atklātas DI projekta ietvaros
izveidoto sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists

12.

augustā notika Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas
(DI) projekta ietvaros rīkotās kampaņas
«Cilvēks, nevis diagnoze» Vidzemes plānošanas reģiona pasākums – rožu dobes ierīkošana, kas tika apvienots ar DI projekta
«Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Vidzemes reģionā» sociālo pakalpojumu
objektu – Dienas aprūpes centra «Valka» un
grupu dzīvokļu mājas – atklāšanu. Pakalpojumus abās vietās nodrošina Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valkas komiteja.
Ar svinīgo lentes griešanas ceremoniju Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis, Labklājības ministra
padomniece Anita Svece un Latvijas Sarkanā
krusta prezidents Viktors Jaksons atklāja jaunizbūvēto objektu Rūjienas ielā 3E, kur ir izveidots dienas aprūpes centrs. Dienas aprūpes
centrā tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums
pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem, telpās būs iespējams uzņemt 24
personas ar garīga rakstura traucējumiem.
Pēc dienas centra telpu iepazīšanas, pasākuma dalībnieki un viesi devās uz objektu
Tālavas ielā 33, kur izveidota grupu dzīvokļu
ēka. Ēkā ir izbūvēti 8 dzīvokļi, t. sk. viens dzīvoklis 1. stāvā vienai personai ar kustību traucējumiem. Atlikušajos dzīvokļos plānota vieta divām personām, katrai personai sava istaba, taču virtuve, labierīcības un gaitenis ir
kopējs. 1. stāvā atrodas arī personāla telpa,
darbinieka atpūtas telpa un virtuve, atpūtas
telpa ēkas iemītniekiem, veļas telpa, noliktava un labierīcības. 2. stāvā ir kopīga pasākumu zāle visiem ēkas iemītniekiem un trīs dzī-

Ar svinīgo lentes griešanas ceremoniju Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis (no labās), Labklājības ministra padomniece Anita Svece un Latvijas Sarkanā krusta prezidents
Viktors Jaksons atklāja jaunizbūvēto dienas aprūpes centru Rūjienas ielā 3E. Foto: Matiss Markovskis
vokļi, 3. stāvā ir četri dzīvokļi.
Svinīgā pasākuma noslēgumā, jaunizveidotajā dobē pie grupu dzīvokļu mājas tika iestādīti vienpadsmit dažādu krāsu rožu stādi – ne tikai iemītnieku un darbinieku priekam, bet arī
kā apliecinājumu sabiedrības daudzveidībai.

Par kampaņu «Cilvēks, nevis diagnoze»
Kampaņa «Cilvēks, nevis diagnoze» tiek organizēta ar mērķi veicināt personu ar GRT iekļaušanos sabiedrībā, rosināt dialogu ar sabiedrību par humānas un saprasties spējīgas vides
radīšanu Latvijā. z

Valkā – Maestro Raimonda Paula un Mārtiņa Kantera (Ruska)

koncertprogramma «Piparmētru tēja»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras
nama direktora vietniece

S

estdien, 16. oktobrī, plkst. 17.00 Valkas
pilsētas kultūras namā (Em. Dārziņa
ielā 8, Valkā) viesosies Maestro Raimonds
Pauls un Mārtiņš Kanters (Ruskis) ar koncertprogrammu «Piparmētru tēja».
«Piparmētru tēja» ir lielisks koncerts tiem,
kam patīk latviešu sentimentālā mūzika – šī
vārda vislabākajā nozīmē. Romantiskas dziesmas, laba, vīrišķīga balss, ausij tīkamas melodijas un vārdi ir kā radīti tam, lai ļautos sapņainajai sajūtai, kādu dod iekurts kamīns, silts
pleds un krūze piparmētru tējas kādā aukstākā
pievakarē.
Latvijā nav daudz cilvēku, kas seko jaunajiem latviešu populārās mūzikas izpildītājiem
tik rūpīgi, kā to dara Raimonds Pauls. Gandrīz
ikvienam populāram dziedātājam vai dziedātājai repertuārā ir Raimonda Paula dziesmas,
bet nebūt ne visiem komponists radījis savu
programmu. Tagad labi zināmiem vārdiem pie-

vienojas jauns – Mārtiņš Ruskis. Mārtiņš ir Latvijas Radio 2 ētera balss, dziedātājs, mūziķis,
viņš ir vairāku Latvijas un citu valstu vokālistu
konkursu laureāts.
Mārtiņš Kanters (Ruskis): «Kopš bērnības,
kad sapratu, ka varu un gribu dziedāt, kopīga
uzstāšanās ar Raimondu Paulu ir mans lielais
mūža sapnis, kas tagad piepildās. Tātad – vajag sapņot! Jaunajā programmā ir dažas jau
iepriekš klausītājiem zināmas dziesmas, gan
jaunas melodijas, par kurām esmu ļoti pateicīgs
Raimondam Paulam un Guntaram Račam.»
Guntars Račs: «Priecājos, ka izdevās realizēt
šo projektu, jo uzskatu Mārtiņu par ļoti perspektīvu dziedātāju, kuram piemīt patiešām
sulīgs un vīrišķīgs tembrs. Viņam ir nepieciešamā dzīves pieredze, lai saprastu, par ko viņš
dzied, balss ir noslīpēta un skatuviskā pieredze
ir aizvedusi līdz sadarbībai ar Maestro.»
Raimonds Pauls: «Cerēsim, ka šīs dziesmas
radīs atsaucību klausītājos. Mums taisni šī latviešu populāro dziesmu solistu niša šobrīd ir
diezgan tukša. Šķiet, ka viņš varētu tur ieņemt

savu vietu. Es novēlu Mārtiņam panākumus!»
Mārtiņa Ruska programmas «Piparmētru
tēja» īpašajā koncertā uz skatuves būs Maestro
Raimonds Pauls, kā arī pavadošā grupa – Juris
Kristons, Jānis Kalniņš, Modris Laizāns, Edijs
Šimiņš, arī dziedātājas Inta Gudovska un Anita
Levša.
Biļešu iepriekšpārdošana no 16. septembra
– «Biļešu paradīzes» kasēs, www.bilesuparadize.lv un Valkas pilsētas kultūras namā.
Cena: 20 un 25 eiro.
Uzmanību! Apmeklējot pasākumu, būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka
apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas
kursu pret Covid -19 vai pārslimojis Covid
-19 pēdējo 6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošs dokuments un personalizēta biļete.
Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē www.
Covid19sertifikats.lv
Lūdzam ievērot noteiktos epidemioloģiskos
noteikumus! z
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Dzimtsarakstu nodaļa uzsāk
savas darbības otro simtgadi!

Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

F

Roberta Johansona foto

ebruāra vidū Latvijas dzimtsarakstu sistēma svinēja savu
simtgadi, savukārt 14. jūlijs bija Valkas Dzimtsarakstu nodaļas 100. dzimšanas diena.
Simt gadu laikā nodaļa vairākkārt mainījusi nosaukumu, atrašanās
vietu, mainījušies arī noteikumi un prasības, taču galvenais uzdevums – palīdzēt cilvēkiem sakārtot dokumentus, palicis nemainīgs.
Dzimtsarakstu nodaļas darbu gribas salīdzināt ar cilvēka dzīves
arhīvu – no dzimšanas reģistrācijas līdz aiziešanai. Dažas reizes dzīvē apmeklējis kādu dzimtsarakstu nodaļu taču ir ikviens!
Parasti sarunas sākas ar jautājumu – kā šogad precas? Taču nodaļas darbā laulību reģistrācija ir skaists, emociju piesātināts mirklis,
kas aizņem pavisam nelielu darba daļu. Ar šīm emocijām nereti tiek

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas kolektīvs – administratore Sarmīte
Ozere (no kreisās), vadītājas vietniece Inita Rikse, nodaļas vadītāja Māra
Zeltiņa, mūziķis Andris Niklāvičs. Foto: Dace Pūce

pavadīts viss nākamais darba posms, bet ikdienā – darbs ar dokumentiem, arhīva reģistriem.
Nodaļā glabājas liels, ļoti vērtīgs arhīvs ar pēdējos 100 gados sastādītajiem dzimšanas, miršanas, laulības, laulības šķiršanas, paternitātes atzīšanas, adopcijas, vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas
reģistriem. Arvien vairāk cilvēku vēlas izzināt savas saknes, izpētīt
radurakstus.
Ar prieku organizējam Sudraba laimes karotīšu svētkus novada
mazākajiem cilvēciņiem. Īpašas izjūtas sniedz zelta, dimanta un pat briljanta! pāru sveikšana kāzu jubilejās – tā ir
iespēja redzēt īsto dzīvi, mīlestību, cieņu, atbildību.
Šis laiks jubilejas svinībās ieviesa korekcijas – lielo visas
dzimtsarakstu saimes svētku, par kādiem tika sapņots, ejot
uz apaļo jubileju, šogad nebūs, arī savu, Valkas Dzimtsarakstu nodaļas pirmo simtgadi, atzīmējām attālināti un
klusi. Taču nākamo gadu simtu uzsākām gaiši un priecīgi,
ar brīnišķīgu Jāņa Lūsēna un Evijas Mundeciemas priekšnesuma baudīšanu un dzirkstoša dzēriena glāžu saskandināšanu!
Sagādāt cilvēkiem prieku un neaizmirstamas atmiņas –
tas tikai no malas izskatās viegli. Sveicot Valkas Dzimtsarakstu nodaļas simtgadē, pateicībā par nesavtīgu profesionālu līdzdarbošanos jubilejas velti – skaisto Valkas novada
sudraba karotīti ar gravējumu Dzimtsarakstiem 100 saņēma
visīpašākie nodaļas draugi, palīgi un sadarbības partneri:
• Bijušās Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces Inese Veinimjae un Inese Vērzemniece – par ilggadēju darbu un
īpaši par nodaļas elektroniskā kataloga izveidošanu,
• Mūziķi Andris un Inese Niklaviči – par nodaļas svētku
un ceremoniju ietērpšanu skaistā skaņu rotā,
• Vienmēr klātesošais nodaļas labais gariņš administratore Samīte Ozere – par to, ka mūsu telpās un ceremonijās
vienmēr viss ir nevainojamā kārtībā,
• Māksliniece Maija Kaimiņa – par palīdzību skaisto afišu, apsveikumu un ielūgumu radīšanā,
• Ziedu salona «Elston» īpašniece Rudīte Grehova un ziedu salona «Ingra» saimniece Inga Daniela – par radošumu
ziedu pušķu un dekoru veidošanā svētku noskaņas uzburšanai,
• PMLP Valkas nodaļas darbinieces Daina Kreile un Gunta Gudriniece – par gadu desmitiem ilgu atsaucību un sadarbību, kopīgi sekmējot valsts Iedzīvotāju reģistra izveidošanu,
• Pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis un galvenā grāmatvede Ilze Grandava – par izpratni un iespēju
robežās sniegto atbalstu mūsu idejām!
Lai nākamie simts gadi pozitīvi un veiksmīgi ne tikai
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem, bet visiem visiem, jo
visi cilvēki ar mums ir saistīti!
Lai mūsu novadā stipras ģimenes, daudz bērnu smieklu
un smaidīgi seniori! z
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Sveicam Valkas novada Zelta pārus!

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

asaras izskaņā un rudens iesākumā Valkas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu
V
nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa turpināja ierasto tradīciju – sveikt mūsu
novada brīnišķīgos Zelta pārus.
Novēlam veselību, saticību un mīlestību turpmākajā dzīves ceļā!

Zelta pāris Aivars un Lauma Jūgi, Ērģemes pagastā. Foto: R.Johansons

Zelta pāris Valdis un Inta Dulbergi, Ērģemes pagastā. Foto: M.Zeltiņa

Zelta pāris Arvīds un Sarmīte Lūsīši, Kārķu pagastā.
Foto: R.Johansons

Zelta pāris Vitālijs un Raisa Vdovini, Valkā.
Foto: I.Leitis

Zelta pāris Uldis un Dzintra Straumes, Bērzezerā. Foto: M.Zeltiņa

Zelta pāris Vladimirs un Gaļina Afanasjevi, Valkā Foto: R.Johansons
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Atvainojamies par neprecizitāti «Valkas Novada Vēstis» jūlija izdevumā

Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

mes karotītes atradušas savus īpašniekus!» (2. lpp) publicētās fotogrāfijas aprakstā.
ī gada 28. jūlija Valkas pašvaldības informatīvajā izdevumā «ValAtvainojamies Krastiņu ģimenēm!
kas Novada Vēstis» konstatēta neprecizitāte raksta «Sudraba laiLūk, pareizās fotogrāfijas ar pareizajiem aprakstiem: z

Š

No kreisās – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa, valcēnieši
Rolands Krastiņš ar meitiņu Paulu rokās, māmiņa Margita Krastiņa un
Valkas novada pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis.
Foto: Roberts Johansons

Kopā ar goda kūmām valcēniete Marta Krastiņa – klēpī tētim Agrim,
kopā ar māmiņu Kristīni un brāli Kārli. Foto: Roberts Johansons

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

eiro, jo ir vienādotas vienas darba
stundas izmaksas. Vidēji vienam
darbiniekam algas likme palielināta par 60 eiro mēnesī, un kopumā algas likmes paaugstināšanai
2021. gada 4 mēnešiem (septembris
– decembris) pašvaldības budžetā
būs nepieciešams papildfinansējums 31 529 eiro apmērā.
«Novada pašvaldības budžeta iespējas ir ļoti ierobežotas, bet
uzskatījām, ka šim algu palielinā-

Valkas novada pašvaldība palielina
atalgojumu pirmsskolu pedagogiem

26.

augusta Valkas novada
pašvaldības domes sēdē,
vienbalsīgi tika pieņemts lēmums
palielināt atalgojumu pašvaldības
finansētājiem pedagogiem, pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, pirmsskolas skolotāja palīgiem (auklēm) un iestāžu vadītājiem atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajām pedagogu darba algas

zemākajām likmēm.
Novadā pašvaldība finansē 55
pedagogu slodzes, tajā skaitā 6 iestāžu administrācijas darbinieki, 29
pirmsskolas pedagogu slodzes un
22,5 pirmsskolas skolotāja palīgu
slodzes.
No 1. septembra algas likmes
paaugstinājums pedagogam ir 40
eiro, pirmsskolas pedagogam 82

jumam ir jābūt. Mums ir tiešām
lieliski darbinieki, kuri ar sirdi un
dvēseli strādā bērnu labā, līdz ar to
papildus finansiālie līdzekļi tika
atrasti,» komentē Valkas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis. «Protams, turpināsim rūpēties, lai arī
perspektīvā uzlabotu izglītības iestāžu materiālo bāzi un darba apstākļus darbiniekiem.» z

Piešķirta 2021. gada Valkas novada
Jāņa Cimzes balva

Teksts: Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

J

au kopš 2014. gada kādam no izvirzītajiem Valkas novada pedagogiem tiek
piešķirta Jāņa Cimzes balva par ievērojamu
un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu
audzināšanā un izglītošanā.
2021. gadā Valkas novada Jāņa Cimzes balvai tika izvirzīta Vineta Skutāne – Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas sociālo zinību, vēstures, politikas un tiesību skolotāja, klases
audzinātāja, skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu vadītāja, Sociālo zinību un pilsoniskās
audzināšanas jomas koordinatore, jauniešu
tautisko deju kolektīva «Vendīgs» vadītāja, arī
tūristu gide.
Skolas kolektīvs rekomendācijā norāda skolotājas daudzpusību un mērķtiecību. Skolotāja
vienlīdz veiksmīgi strādā gan pamatskolas,
gan vidusskolas klasēs. Skolotāja atbalsta skolēnus olimpiādēs un ir sasniegumi gan novada
olimpiādēs, gan valstiskā līmenī. Pedagoģiskā
darbošanās neierobežojas tikai skolas līmenī.
Roberta Johansona foto
Skolēni tiek iesaistīt starptautiskos projektos.
Skolotājai ir sadarbība ar citiem sociālo zinību
skolotājiem valstī, kopīgi pasākumi Skola 2030 lēšanas, Eiropas jautājumi, kā arī organizēja at- svētku dalībnieks.
programmā. Skolotāja aktīvi dzīvo laikam līdzi tālinātus pasākumus – viktorīnas.
Balva tika pasniegta 25. augustā «Jāņa Cimun domā kā saistoši varētu skolēniem iemācīt
Vinetas Skutānes vadītais «Vendīgs» ir bijis zes rudens Valkas lasījumi» pasākumā. z
apkārt notiekošās aktualitātes – pašvaldību vē- skolu jaunatnes un vispārējo dziesmu un deju
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Aizvadīts pārgājiens –
ģimenes sporta diena
«Atvadas vasarai»

Vijciemā izveidota āra lasītava

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

P

abeigta Lauku atbalsta dienesta projekta «Āra lasītavas
izveide Vijciemā» īstenošana un
Valkas novada Vijciema pagastā
«Druvās» uzstādīta koka nojume
/ lapene ar soliem un grāmatu
plauktie. Lai piesaistītu jaunos lasītājus un dažādotu bērnu
aktivitātes, kamēr vecāki lasa,
iegādātas āra spēles – dambrete,
domino, ciparu boulings, dārza
yatzi (It’s Dicey) un petanka
(2 gab.).
Projekta mērķis ir sabiedrisko
aktivitāšu
un
brīvā
laika
pavadīšanas iespēju dažādošana
Vijciema pagastā, izveidojot āra
lasītavu vai bibliotēku. Projekta
kopējās izmaksas ir 4010,06 EUR,
t.sk., attiecināmās izmaksas ir
3781,64 EUR un neattiecināmās

Teksts: Inga Aleksejeva, projekta vadītāja
Foto: Gunta Smane

izmaksas ir 228,42 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums ir 90 % no
attiecināmajām izmaksām jeb
3403,47 EUR un Valkas novada
domes
līdzfinansējums
606,59 EUR.
Projekts tiek realizēts Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes
19.2.2 «Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas» rīcības 2.2. «Saturīga
brīvā laika pavadīšana» ietvaros.
Projektu apstiprināšanai virzīja
biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA». z
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021. gada 28. augustā sadarbībā ar Valkas novada Bērnu
jaunatnes sporta skolu norisinājās
pārgājiens – ģimeņu sporta diena «Atvadas vasarai» projekta
«Ģimenēm draudzīga vide Valkas
novadā – mūsu kopīgais mērķis!»
ietvaros.
Pasākuma mērķis ir saaicināt
kopā Valkas novada ģimenes, lai
kopīgi darbojoties, veidotos ciešāka
ģimenes saliedētība un ticība otra
spēkiem.
Pārgājiena starts un finišs Valkas
pilsētas stadionā ar pieturpunk-

Par Valkas novada pašvaldības
līdzfinansējumu nekustamo
pašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves
kanalizācijas sistēmai
Teksts: Inga Aleksejeva, projektu vadītāja

V

alkas novada pašvaldība
informē, ka iedzīvotājiem ir
iespēja pieteikties līdzfinansējuma
saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem
nekustamā īpašuma pieslēgšanai,
pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr. 11 «Par Valkas novada
domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves
kanalizācijas sistēmai».
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem
līdz zemesgabala robežai vai ielas
sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas

5

vai centralizētās kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmas atzari Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
ietvaros «Ūdenssaimniecības attīstība Valkā I, II un III kārta».
Pēc pieslēguma izveides, jāiesniedz dokumenti par veiktajiem
darbiem – maksājuma apliecinoši
dokumenti un pieslēguma izbūves
shēma.
Līdzfinansējuma apmērs līdz
600 EUR vienam pieslēgumam.
Ar noteikumiem un pieteikumu
iespējams iepazīties un aizpildīt
Valkas novada mājaslapā: www.
valka.lv. z

tiem pilsētā.
«Pasākumu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.» «Ģimenēm
draudzīga vide Valkas novadā
– mūsu kopīgais mērķis» ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas
fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
«Ģimenēm draudzīga vide Valkas
novadā – mūsu kopīgais mērķis»
saturu atbild Biedrība «Atbalsts
Valkai» un projektu vadītāja Inga
Aleksejeva.» z
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29. jūlija Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23 «Par
Valkas novada domes 2012. gada 29. novembra
saistošo noteikumu Nr. 23 «Dzīvokļa (mājokļa)
pabalsts Valkas novada pašvaldībā» atzīšanu
par spēku zaudējušiem».
• Apstiprināt nolikumu Nr. 24 «Valkas novada
būvvaldes nolikums». Atzīt par spēku zaudējušu 2009. gada 26. septembra nolikumu Nr. 30
«Valkas novada būvvaldes nolikums» (sēdes
protokols Nr. 9, 23.§).
• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada
13. janvāra lēmumu «Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu saraksta apstiprināšana» (sēdes protokols Nr. 1, 1.§.) izsakot
20. pielikumu jaunā redakcijā.
• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada
25. marta lēmumu «Par Kārķu sporta nama un
Ērģemes pamatskolas telpu izmantošanas maksas apstiprināšanu» (sēdes protokols Nr. 4, 2.§)
izsakot lēmuma pielikumu jaunā redakcijā.
• Piešķirt biedrībai «Latvijas Politiski represēto apvienība», reģ. Nr. 40008002052, juridiskā
adrese Puškina iela 14, Rīga, līdzfinansējumu
70,00 EUR Valkas novadā dzīvojošo politiski

represēto personu dalībai visu Latvijā politiski represēto personu salidojumā. Nodrošināt
transportu Valkas novadā esošo politiski represēto personu nogādāšanai uz visu Latvijā
politiski represēto personu salidojumu Ikšķilē
sadarbojoties ar biedrības «Latvijas Politiski represēto apvienība» Valkas nodaļu.
• Piešķirt VBK LOTOS, reģ. Nr. 40008157530,
juridiskā adrese «Ezeriņi», Valkas pagasts, Valka finansējumu EUR 200,00 *** atbalstīšanai.
• Uzsākt Valkas novada attīstības programmas
2022. – 2028. gadam izstrādi.
• Iesniegt Satiksmes ministrijai iesniegumu
«Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu
posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve» ar
lūgumu iekļaut Valsts autoceļu pārvaldīšanas,
uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plāna 2022. gadam valsts budžeta programmas
«Valsts autoceļu fonds» finansējuma saņemšanai
0,547 km tranzīta ielas pārbūvi Valkas pilsētā pa
Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai.
Ja projekts «Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa
Zemgales ielu posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve» tiks līdzfinansēts no 2022. – 2023.

gada valsts budžeta programmas «Valsts autoceļu fonds» 384 538,00 EUR apmērā, Valkas novada pašvaldība piedalīsies ar līdzfinansējumu
164 802,00 EUR (kopējās pārbūvei nepieciešamās izmaksas ir 549 340,00 EUR).
• Pilnveidot Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu redakciju.
• Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai Valkas novada teritorijas
plānojuma grozījumu ceturto redakciju.
• Dalībai Izcilības stipendijas komisijā izvirzīt
šādus Valkas novada pašvaldības pārstāvjus:
1) Vents Armands Krauklis – Valkas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs;
2) Vilmārs Vesingi – Valkas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks;
3) Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļas vadītājs;
4) Lilita Kreicberga – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi. z

26. augusta Valkas novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Atlikt SIA «LVBet», reģ. Nr. 50203083121, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
iesnieguma izskatīšanu par pašvaldības atļaujas izsniegšanu spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas
Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā atvēršanai
līdz nākamajai domes sēdei.
• Piekrist slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas
Studentu fondu, reģ. Nr. 40008304198, juridiskā adrese Rietumu iela 24, Egļupe, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, ar mērķi, ka Valkas novada sociālā dienesta speciālisti, sniegs
informatīva rakstura atbalstu personām ar invaliditāti ar Latvijas Studentu fonda izsniegto
materiālu par iespēju iegūt augstāko izglītību.
Atļaut Latvijas Studentu fondam novietot ziedojuma kastītes pašvaldības telpās – Valkā,
Beverīnas ielā 3, nepieciešamības gadījumā nodrošināt ar telpām semināru, sapulču u.c. izglītojošu pasākumu rīkošanā
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24 «Par
aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada pašvaldībā».
• Apstiprināt nolikumu Nr. 6 «Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas nolikums». Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016. gada
30. jūnija nolikumu Nr.5 «Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas nolikums».
• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada
29. aprīļa nolikumu Nr. 5 «Valkas pirmsskolas
izglītības iestādes nolikums» (domes sēdes protokols Nr. 5,20.§).
• Apstiprināt nolikumu Nr. 7 «J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums». Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014. gada
31. jūlija nolikumu Nr. 13 «J. Cimzes Valkas
Mūzikas skolas nolikums».
• Apstiprināt nolikumu Nr. 8 «Valkas novada
Bērnu un jauniešu centra «Mice» nolikums».
Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2020. gada 28. maija nolikumu Nr. 6 «Valkas novada Bērnu un jauniešu centra «Mice»
nolikums».
• Apstiprināt nolikumu Nr. 9 «Valkas Mākslas
skolas nolikums». Atzīt par spēku zaudējušu
Valkas novada domes 2017. gada 30. marta nolikumu Nr. 3 «Valkas Mākslas skolas nolikums».
• Apstiprināt nolikumu Nr. 10 «Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums».
Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017. gada 27. jūlija nolikumu Nr. 7 «Valkas
novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums».
• Apstiprināt nolikumu Nr. 11 «Ērģemes pamatskolas nolikums». Atzīt par spēku zaudēju-

šu Valkas novada domes 2014. gada 27. novembra nolikumu Nr. 26 «Ērģemes pamatskolas
nolikums».
• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada
13. janvāra lēmumu «Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu saraksta apstiprināšana» (sēdes protokols Nr. 1, 1.§.).
• Noteikt līdzmaksājumu J. Cimzes Valkas
Mūzikas skolā 8,26 EUR bez PVN par vienu nodarbību izglītojamajiem, kuri apgūst interešu
izglītības programmu ar muzikālajām priekšzināšanām. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada
1. septembri.
• Noteikt pagaidu dzīvojamo telpu statusu dzīvokļiem Varoņu ielā 30 - 4, Valkā, Valkas novadā
un «Māja 20» - 15, Sēļos, Valkas pagastā, Valkas
novadā.
• Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā un Valkas pagasta
Sēļu ciemā apstiprināšanu.
• Apstiprināt nolikumu Nr. 12 «Valkas novada
pašvaldības Zemes komisijas nolikums». Atzīt
par spēku zaudējušu 2016. gada 28. jūlija nolikumu Nr. 6 «Valkas novada domes zemes komisijas nolikums» (sēdes protokols Nr. 9, 3.§).
• Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu –
vieglo pasažieru automašīnu Škoda Octavia
(valsts reģ. nr. GJ – 5187, reģistrācijas datums:
07. 02. 2007.), nosakot cenu 500,00 EUR bez
PVN. PVN piemēro atbilstoši likumam «Par
pievienotās vērtības nodokli».
• Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu –
vieglo pasažieru automašīnu Citroen Berlingo
(valsts reģ. nr. EK – 432, reģistrācijas datums:
30. 01. 2002.), nosakot cenu 300,00 EUR bez
PVN. PVN piemēro atbilstoši likumam «Par
pievienotās vērtības nodokli».
• Iegādāties vieglo pasažieru automašīnu
OPEL COMBO (2004. izlaiduma gads, dzinējs
1.3 dīzeļmotors, valsts tehniskā apskate izieta
20. 07. 2021., valsts reģ. nr. MI-1869, šasijas numurs: WOLOXCF0653014133 Valkas novada
dzīvnieku patversmes darbiniekiem ikdienas
uzdevumu izpildei.
• Konceptuāli piešķirt Valkas novada pašvaldības līdzfinansējumu 33 910,56 EUR apmērā Ērģemes pagasta bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības projektā
«Iedvesmas bibliotēka», ja projekts tiks apstiprināts.
• Apstiprināt cirsmu, kas atrodas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos ar kadastra
apzīmējumiem: 9452 008 0254, 9452 009 0166,

9452 008 0134, 9452 008 0246 un 9466 006 0265,
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – sabiedrību ar ierobežotu atbildību «Oši
V», reģ. Nr. 44103031768, juridiskā adrese «Pentsils», Ērģemes pagasts, Valkas novads.
• Ievēlēt Valkas novada pašvaldības Vēlēšanu
komisijā:
1) Rolandu Rastaku – Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas vadītāju;
2) Mārīti Valtiņu – Valkas novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās nodaļas juristi – iepirkumu speciālisti;
3) Inesi Gaili – Valkas pirmsskolas izglītības
iestādes pirmsskolas skolotāju;
4) Vilni Vilgutu – Valkas novada pašvaldības
vecākais datorsistēmu un datortīklu administratoru;
5) Aritu Ārgali – Valkas novada pašvaldības
Personāla nodaļas vadītāju;
6) Ramonu Lapiņu – Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izglītības speciālisti;
7) Rominu Meļņiku – Valkas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālisti.
Ievēlēt Rolandu Rastaku par Valkas novada
pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Atbrīvot no Valkas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata Antru
Ķīkuli ar 2021. gada 27. augustu (pēdējā darba
diena).
• Ievēlēt Rominu Meļņiku par Valkas novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekli
ar 2021. gada 28. augustu.
• Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu –
vieglo pasažieru automašīnu Škoda Octavia
(valsts reģ. nr. GZ – 6560, reģistrācijas datums:
03. 01. 2008.), nosakot cenu 700,00 EUR bez
PVN. PVN piemēro atbilstoši likumam «Par
pievienotās vērtības nodokli».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25 «Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 «Valkas novada pašvaldības
2021. gada budžets»».
• Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
uz daļām no zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, «Skuķi», un «Lauri», ka arī uz zemes gabala
«Krustiņi», nomu.
• Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
uz zemes gabalu Valkas pagastā,«Stūriņi», un
daļām no zemes gabaliem Valkas pagastā, «Lugažu ūdens» un «Saulstari» nomu. z
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3. septembra Valkas novada pašvaldības ārkārtas
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Noteikt skolēniem, kuri mācās Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā sporta programmā segt pusdienu izmaksas (3,50 euro) par pusdienu reizi
2021. / 2022. mācību gada laikā. Lēmums stājas
spēkā ar 2021. gada 1. septembri.
• Noteikt Valkas novada 5. – 6. klases skolēniem pašvaldības līdzmaksājumu 1 euro par
pusdienu reizi 2021. / 2022. mācību gada laikā.
Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 1. septembri.
• Noteikt Valkas novada 7. – 9. klases skolēniem,
kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valkas novada
pagastu teritorijās un kuri mācās Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā, pašvaldības līdzmaksājumu

1 euro par pusdienu reizi 2021. / 2022. mācību
gada laikā. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada
1. septembri.
• Noteikt Valkas novada 7. – 9. klases skolēniem, kuri mācās Ērģemes pamatskolā pašvaldības līdzmaksājumu 1 euro par pusdienu reizi
2021. / 2022.mācību gada laikā. Lēmums stājas
spēkā ar 2021. gada 1. septembri.
• Ņemt aizņēmumu 400 000,00 EUR investīciju projekta «Lugažu laukuma labiekārtošana
Valkā» īstenošanai no LR Valsts kases ar atlikto
aizņēmuma atmaksu. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma saņemšanas brīža,

Valkas novada
iedzīvotājiem iespējams
ziņot par saimnieciskiem
jautājumiem zvanot uz
Valkas novada VPVKAC

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists

I

nformējam Valkas novada iedzīvotājus par iespēju ziņot par saimnieciskiem jautājumiem vienuviet, zvanot uz Valkas novada Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) tālruni
66954878.
Iedzīvotāji aicināti zvanīt pa šo tālruņa numuru, ja
dzīvesvietā vai Valkas novada administratīvajā teritorijā nepieciešams saimniecisks risinājums.
Tālrunis izmantojams gadījumos, kad nepieciešams
• informēt par apgādes sistēmu (ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures) bojājumiem vai to darbības pārtraukumiem;
• informēt par nesakoptiem īpašumiem vai sanitārās
tīrības jautājumiem novadā;
• informēt par bīstamām vietām uz ielu un ceļu brauktuves vai citur publiskās vietās (asas bedres, salauzti
komunikāciju aku vāki, nolūzuši koki vai to zari, ielu
un ceļu izskalojumi vai citi apgrūtinājumi);
• informēt par bojājumiem, kas nodarīti publiskajai infrastruktūrai (bojāti soliņi, atkritumu urnas, publiskais
apgaismojums u.c.).
Tālrunis 66954878 ziņošanai pieejams iedzīvotājiem,
kuri dzīvo Valkas novada teritorijā gan Valkas pilsētā, gan Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas
pagastos.
Valkas novada VPVKAC darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 16.00
Sestdiena, svētdiena: slēgts
Zvanot pēc darba laika, ierunājiet ziņu automātiskajā atbildētājā, nākamajā darba dienā, Valkas novada
VPVKAC speciālists ar Jums sazināsies.
Par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar SIA «Valkas Namsaimnieks» pārvaldībā esošiem īpašumiem aicinām iedzīvotājus vērsties zvanot uz tālruņa numuru:
25606020 (par remontdarbiem un avārijas gadījumos)
NB! Ziņošanai par nelaimes gadījumiem arī turpmāk
izmantojami operatīvo dienestu tālruņi: 112 – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētais vienotais
ārkārtējo notikumu numurs, 110 – Valsts policijas tālrunis, 113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
tālrunis, 114 – Gāzes avārijas dienesta tālrunis. z

trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases
noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu
likmi par aizņēmuma lietošanu. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
• Atbalstīt projekta «Jaunaudžu retināšana
Valkas pilsētas mežos» izstrādi iesniegšanai
Lauku atbalsta projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā»
ietvaros. Priekšfinansēt projekta īstenošanu,
atkarībā no atbalsta intensitātes 2200,00 EUR
vai 2640,00 EUR. Lēmums stājas spēkā ar tā
pieņemšanas brīdi. z

Uzsākti Ausekļa ielas pārbūves darbi

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

20.

septembrī
tika uzsākti Ausekļa ielas pārbūves darbi posmā
no Tālavas ielas līdz
Strautu ielai.
Būvdarbu ietvaros
uz nenoteiktu laiku
transporta
līdzekļu
kustībai slēgta Ausekļa
ielu posmā no Tālavas
līdz Smilšu ielai.
Aicinām autovadītājus izvērtēt sev ērtāko
apbraucamo ceļu, kā
alternatīvu izmantojot
arī Rūjienas ielas tiltu.
Gājēju kustība pāri
Pedelei pagaidām netiek ierobežota, bet organizēta gar ielas darba zonu.
Lūdzam iedzīvotājus
ar sapratni uztvert ar būvdarbiem saistītās laikā ieviestajiem satiksmes organizācijas
ierobežojumiem lūdzam sekot līdzi Valkas
neērtības!
Aktuālākajai informācijai par būvdarbu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.
valka.lv. z

Valkas novada pašvaldība
uzsāk jaunās Attīstības
programmas izstrādi

Teksts: Jānis Vindēls, Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotājs

V

alkas novada pašvaldības dome
2021. gada 29. jūlija sēdē pieņēma
lēmumu par Valkas novada Attīstības
programmas 2022. – 2028. gadam, izstrādes uzsākšanu. Lēmumā tika noteikti
izstrādes uzdevumi, termiņi, kā arī attīstības plānošanas dokumenta izstrādes
vadības grupa 6 cilvēku sastāvā.
Jaunajā Valkas novada Attīstības
programmā tiks izvērtēts līdzšinējā
attīstības programmā izvirzīto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progress,
kā arī tiks pārskatīts un noteikts vidēja
termiņa prioritāšu un pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa darbības
stratēģijā izvirzīto stratēģisko mērķu
sasniegšanai. Izstrādes gaitā tiks ņemti
vērā reģionālā līmenī un Valkas novada
kaimiņu pašvaldībās – Valmieras, Smiltenes novados un Valgas pašvaldībā
(Igaunija) – izstrādātie un izstrādē eso-

šie attīstības plānošanas dokumenti.
Izstrādes gaitā Valkas novada iedzīvotājiem un interesentiem būs iespēja
iesaistīties Attīstības programmas izstrādē, piedaloties, tematiskajās darba grupās, izsakot savu viedokli aptaujās, kā
arī aktīvi piedaloties dokumenta sabiedriskā apspriešanā. Tāpat, esat laipni aicināti uzdot jautājumus, izteikt savas idejas
un domas, rakstot e-pastā Valkas novada
pašvaldības Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājam Jānim Vindēlam,
janis.vindels@valka.lv, vai tās rakstiski
iesniedzot Valkas novada pašvaldības
administrācijā, pagastu pārvaldēs un
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā.
Aktualitātēm, kas saistītas ar pašvaldības Attīstības programmas izstrādi,
lūgums sekot Valkas novada pašvaldības mājaslapā www.valka.lv. z
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Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
Valkas novada administratīvajā teritorijā

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

«Dārziņi»

9466 005 0323

«Dārziņi»

9466 005 0358

Rīgas iela 88

9401 004 0240

«Silmūrnieki»

9401 005 0525

Purva iela 11

9401 003 0225

«Paksīši»

9488 010 0181

«Sēļi»

9488 010 0311

«Krustceles
dārziņi»

9492 004 0458

Līdz 15. novembrim
veicams ceturtais šā gada
nekustamā īpašuma
nodokļa maksājums

Nomas objekts
Platība (m2)
KĀRĶU PAGASTĀ
Nr.11
135,0
Nr.28
185,8
Nr.29
135,2
Nr.40
358,0
Nr.45
195,0
Nr.46
126,0
Nr.47
189,0
Nr.49
231,0
Nr.50
216,0
Nr.51
238,0
Nr.73
479,4
Nr.74
266.0
VALKAS PILSĒTĀ
Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
Nr.1001
198.4
Nr.1002
290.0
Nr.1003
265.1
Nr.12
700,0
VALKAS PAGASTĀ
Nr.16-4
70,21
Nr.16-3
255,0
Nr.16-7
100,0
Nr.16-8
237,18
Iespēja arī vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
VIJCIEMA PAGASTĀ
Nr.11
345,5
Nr.13
500,0
Nr.14
300,0

V

Informāciju sagatavoja
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs J. Vindēls

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā
pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu,
bez apbūves tiesībām Valkas novadā
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Teksts: Daira Zalužinska, Valkas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administratore

alkas novada pašvaldība atgādina,
ka līdz 2021. gada 15. novembrim
veicams ceturtais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Nomaksāt nodokli, iespējams Valkas novada pašvaldības kasē, internetbankā, vai
portālos www.epakalpojumi.lv un www.
latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski
ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu, kā arī norādīt maksājuma
mērķi un personu, par kuru maksājat (ja
maksājums tiek veikts par citu personu).
Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.
Abos portālos pieejami pašvaldību banku
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt
nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ
nevarat veikt nekustamā nodokļa samaksu
noteiktajā termiņā, saskaņā ar likuma «Par
nodokļiem un nodevām» 24. pantu, Valkas
novada pašvaldībai ir tiesības, pamatojoties
uz Jūsu, kā nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu, pagarināt nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņus un vienoties
par samaksas grafiku.
Tālrunis informācijai – 29237967. z

Nomas maksa aprēķināma
saskaņā ar Valkas novada domes 2019. gada 27. decembra
saistošo noteikumu Nr. 38 «Par
pašvaldības zemes nomu Valkas novadā» 2.1. punktu, kas
nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai ar nosacījumu, ka
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātās nomas
maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības
atbalsts, nomas maksa ir 1,5 %
no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāka
kā 10 euro gadā.
Maksimālais nomas līguma
termiņš 5 gadi.
Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu, Valkas
novada pašvaldībā brīvā formā
jāiesniedz iesniegums, kur norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un
vēlamā sakņu (ģimenes) dārza
atrašanās vieta un platība.

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala
kadastra apzīmējums

Nosaukums

Zemes
platība, ha

VALKAS PILSĒTA

Zemes gabala minimālā
nomas maksa gadā (euro)
bez PVN, saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu
Nr.350 «Publiskas personas
zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi»
5.punktu – 28.00 euro

Valka

9401 008 0567

Celtnieks 4A

0.12

28.001

Valka

9401 008 0768

Celtnieks
100 A

0.19, ir iespēja
vienoties par
mazāku platību

28.001

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0.14

28.001

Valka

9401 008 0601

Celtnieks 114

0.07

28.001

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0.06

28.001

Valka

9401 008 0606

Celtnieks 119

0.06

28.001

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0.06

28.001

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0.06

28.001

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0.2

28.001

VALKAS PAGASTS
Valkas pagasts

9488 005 0344

Alieši 170

0.0649

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0273

Bērzezers 38

0.1063

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0299

Bērzezers 41

0.06

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0392

Bērzezers 43

0.06

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0338

Bērzezers 155

0.06

28.001

!1Vasarnīcu teritorijā pieejamo zemes gabalu nomas maksa var tikt samazināta, piemērojot koriģējošu
koeficientu procentos -15 % apmērā, pamatojoties uz izvērtējuma tabulas 3.2. punktu, uz laiku līdz vienam
gadam.
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu
zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Zemes gabala nomas maksas likme (gadā), atbilstoši
«Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas,
piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības
zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim»
(apstiprināts ar Valkas novada domes 2019. gada
26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 13,4.§.)

Vidējā zemes
nomas
pamatmaksa
gadā (euro)
bez PVN

Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā
Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

28.00*
28.00*

Ne mazāk kā 59 euro/ha
Ne mazāk kā 59 euro/ha
Ne mazāk kā 59 euro/ha

40.96
28.00*
201.78

Pēc izvērtējuma – 62.10 euro/ha
Pēc izvērtējums – 54.60 euro/ha
Pēc izvērtējums – 47.10 euro/ha

28.00*
28.00*
28.00*

Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha
Ne mazāk kā 61 euro/ha

70.76
88.43
29.28
28.00*
31.72
42.70
32.94
61.00
28.00*
245.83
412.97

Ne mazāk kā 59 euro/ha
Ne mazāk kā 59 euro/ha
Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha
Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha

28.00*
28.00*
66.20
28.00*

Ne mazāk kā 52 euro/ha

28.00*

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra
apzīmējums

Valka
Valka

9401 004 0012
9401 004 0240

VALKAS PILSĒTA
Rīgas iela 84
3.4
Rīgas iela 88
1.4

Ērģemes pagasts
Ērģemes pagasts
Ērģemes pagasts

9452 003 0095
9452 008 0313
9452 011 0170

ĒRĢEMES PAGASTS
Stabiņi
0.6942
Rītiņi
0.25
Lejasstrūgas
3.42

Kārķu pagasts
Kārķu pagasts
Kārķu pagasts

9466 008 0032
9466 009 0171
9466 009 0119

KĀRĶU PAGASTS
Mežmalnieki
0.44
Vēveru stūris
0.0397
Mazvēveri
0.11

Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts

9488 014 0138
9488 010 0067
9488 009 0117
9488 006 0266
9488 010 0160
9488 006 0419
9488 009 0041
9488 009 0043
9488 006 0407
9488 006 0430
9488 006 0134

VALKAS PAGASTS
Astes
1.16
Kostas
1.4497
Vēžukrogs
0.48
Divdruvas
0.3
Brandas
0.52
Zvaigznāji
0.7
Mīlkalni
0.54
Mežārītes
1.0
Pabērzi
0.2
Silakājas
4.03
Hercogi
6.77

Vijciema pagasts
Vijciema pagasts
Vijciema pagasts
Vijciema pagasts

9492 004 0190
9492 004 0332
9492 004 0185
9492 004 0325

VIJCIEMA PAGASTS
Sīļi
0.26
Kalni
0.29
Mežiņi
1.1
Bajāri
0.24

Zvārtavas pagasts

9496 008 0113

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Elkšņi
0.4028

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350
«Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi» 5. punktu, zemesgabala minimālā
nomas maksa gadā ir 28 euro bez PVN.
Ievērībai
1) Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
piemērojamas vidējās zemes nomas pamatmaksas
gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā
zemes gabala parametriem:
• ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
• ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
• bez būtiskiem uzlabojumiem;
• zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras
no augstāk tekstā noteiktā, tad piemērojami nomas
maksu koriģējoši koeficienti procentos:

Nosaukums

Zemes
platība, ha

2) Nomas maksa var tikt izmainīta arī, ja:
 mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;
 tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā
likumdošana un ar to saistītie normatīvie akti;
 tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu
aplikts nomas objekts vai nomas maksājumi.
3) Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma pubN.p.k.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

licēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz
minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies
vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas
daļas teritorijas plānotājs J.Vindēls

Raksturojošais parametrs

Piemērojamā korekcija procentos
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam
-10 %
Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai tikai
-15 %
pēc attīrīšanas no tiem
LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā par
+- 0,5 %
katru balli
Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav piemērots lauksaimnieciskai dar-40 %
bībai (piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)

Tiks samazināts siltumenerģijas apgādes
pakalpojuma tarifs Valkas pilsētā un Sēļu ciemā

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

Š

ī gada 26. augusta Valkas
novada pašvaldības domes
sēdē vienbalsīgi tika pieņemts
lēmums noteikt vienotu siltumenerģijas tarifu Valkas pilsētai
un Sēļu ciema katlu mājas patērētājiem, un samazināt esošo siltumenerģijas tarifu.
Šī gada sākumā Sēļu ciema mājas Nr. 20 un Nr. 22 pārgāja SIA
«Valkas namsaimnieks» apsaimniekošanā. Savukārt katlu māju,
kas nodrošina siltumenerģiju šīm
mājām, tagad apkalpo Valkas komunālās saimniecības nodaļa. Līdz
ar to, lietderīgi noteikt vienotu siltumenerģijas tarifu Valkas pilsētai

un Sēļu ciema katlu mājas patērētājiem – uzskata speciālisti.
Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2021. gada 1. decembra
noteikts 57,74 EUR/MWh (bez
PVN), kas ir par 0,45 eiro zemāks
Valkas pilsētā (līdz šim spēkā esošais tarifs – 58,19 EUR/MWh), un
par 4,44 eiro zemāks Valkas pagasta Sēļu ciema katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem (līdz šim – 62,18
EUR/MWh).
«Šis tarifa samazinājums ir iespējams pateicoties tam, ka mums
ir ilgtermiņa sadarbība ar lielāko siltumražotāju koģenerācijas
staciju SIA «Enefit Power & Heat

Valka», kas dod šo cenu stabilitāti.
Vēl viens faktors ir arī tas, ka savlaicīgi paši modernizējām katlu
māju Lauktehnikas rajonā. Līdz
ar to laikā, kad daudzviet apkures
cena būtiski palielinās - mēs to varam nedaudz samazināt,» komentē
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Salīdzinājumam ar citām pašvaldībām Latvijā:
• Mārupes novadā siltumenerģijas gala tarifs būtiski pieaudzis par
40,2%. SIA «Mārupes komunālie
pakalpojumi» noteiktais tarifs no
01. 09. 2021. ir 75,35 EUR/MWh,
līdz šim piemērotā tarifa – 53,73
EUR/MWh vietā.

• Rīgā, AS «Rīgas Siltums» noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs audzis par 26,6%.
• Cēsīs, SIA «Cēsu siltumtīkli» noteiktajiem siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifs audzis par 9,8%
nosakot tarifu 59,95 EUR/MWh
līdzšinējā 54,61 EUR/MWh vietā.
• Saulkrastos, jau kopš 2016. gada
11. februāra tiek piemērots siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
gala tarifs 69,98 EUR/MWh, kas ir
viens dārgākajiem tarifiem Latvijā.
* Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). z
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1. oktobrī Kārķu tautas namā rādīs
jauno latviešu spēlfilmu «Bedre»

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

F

ilma «Bedre» veidota pēc Janas Egles stāstu motīviem.
Tās centrā ir desmitgadīgais Markuss, kuram jāpielāgojas jaunajai
dzīvei laukos pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu meiteni Emīliju
ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar neiecietību un aizdomām,
līdz nejaušības rezultātā viņš atrod patvērumu pie noslēpumainā
vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo
meža nomalē.
Filma skar vairākas aktuālas tēmas, to vidū – bērni, kas aug bez
vecākiem un saskaras ar emocionālu vardarbību, taču filmas režisore Dace Pūce atzīst, ka tas tomēr
ir vairāk fons kādam citam būtiskam vēstījumam.
«Mēs bieži vien nosodām cilvēkus, nezinot viņu iemeslus, dziļus,
personiskus iemeslus, kāpēc viņš ir
rīkojies tā vai citādi. Mēs jau nosodām, pirms mēs kaut ko izzinām,
un tas ir par to,» stāsta režisore.
Filma runā arī zemtekstu un
simbolu valodā, un viens no simboliem ir arī tās nosaukums «Bedre». Dace Pūce atklāj: «Vienā brīdī
mums ieteica nomainīt nosaukumu vietējam tirgum, jo neviens
neiešot skatīties filmu ar tādu
nosaukumu. Tas arguments bija,
ka cilvēki teiks – es jau tā dzīvoju
bedrē, priekš kam man vēl jāiet
skatīties filmu par bedri. Un tad
es tā nedaudz samulsu, bija doma
mainīt nosaukumu. Pagāja trīs mēneši, mēs neko neizdomājām, es tomēr paliku pie sava nosaukuma, jo
man patīk šī vārda divas nozīmes,
šī vārda īsums un arī tulkojums
nav slikts «The Pit».»

Filmas mūzikas autors ir Valters
Pūce, kuram tā ir debija kā filmas
komponistam, mūzikas ierakstā
piedalījās orķestra «Sinfonietta
Rīga» mūziķi ar diriģentu Normundu Šnē un Rīgas Doma zēnu
koris Mārtiņa Klišāna vadībā.
Filma pulcējusi arī lielisku aktieru ansambli – filmā darbojas Dace
Everss, Indra Burkovska, Inese Kučinska, Aigars Vilims un Egons
Dombrovskis, viena no lomām uzticēta godalgotajai Polijas aktrisei
Agatai Buzekai. Savukārt desmitgadīgā Markusa lomā iejuties Damirs Onackis.
«Bedre» ir Daces Pūces debijas pilnmetrāžas spēlfilma, pirms
tam viņa uzņēmusi vairākas spēles un dokumentālās īsfilmas, kas
izpelnījušās arī «Lielā Kristapa»
nominācijas. Lībekas festivālā Vācijā filma ieguvusi galveno balvu
– «Grand Prix» kā labākā pilnmetrāžas spēlfilma. Uz šo titulu kopumā pretendēja gandrīz 150 filmu
no dažādām valstīm.
Kārķu tautas namā šo filmu varēs noskatīties piektdien, 1. oktobrī
plkst. 19.00.
Ieeja – 3.00 EUR.
Apmeklējot pasākumu, būs jāuzrāda Covid - 19 sertifikāts, kas
apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu
pret Covid - 19 vai pārslimojis
Covid - 19 pēdējo 6 mēnešu laikā,
kā arī personu apliecinošs dokuments.
Lūdzam ievērot aktuālos valstī
noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus! z

Oktobra aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada pašvaldības
sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā» (Id. Nr. 9.2.4.2./16/
I/035) ietvaros oktobra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni
aicināts piedalīties ikviens:
• Otrdienās plkst. 18.15, Valkā,
Beverīnas ielā 3 2. stāva zālē notiks 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma «Tev ir
sēdošs darbs, nāc izkusties» cikla
ietvaros.
• Otrdienās plkst. 16.00 – 17.30,
Valgas peldbaseinā Valgā, Kungla ielā 16 notiks peldēšana.
• Ceturtdienās, plkst. 18.15, Valkā, Beverīnas ielā 3 2. stāva zālē
notiks 40 minūšu garas fizisko
aktivitāšu nodarbības, pasākuma
«Tev ir sēdošs darbs, nāc izkus-

ties» cikla ietvaros.
• Piektdienās, plkst. 16.00 – 17.30,
Valgas peldbaseinā Valgā, Kungla
ielā 16 notiks peldēšana.
Nodarbības notiek BEZ MAKSAS!
Visi Valkas novada iedzīvotāji
aicināti piedalīties sev interesējošos iepriekš minētajos pasākumos!
Nodarbību laikā lūdzam ievērot
COVID - 19 izplatības ierobežošanas pasākumus – lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot 2 metru distanci un citus noteiktos epidemioloģiskos norādījumus.
Dalība visos pasākumos, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas,
testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (digitālais Covid - 19 sertifikāts) un personu apliecinošu
dokumentu. z

Uz izrādi pēc Antona Čehova
lugas «Lācis» motīviem aicina
Valkas pilsētas teātris

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas teātra režisors

P

iektdien, 8. oktobrī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras nama
kamerzālē uz izrādi pēc Antona Čehova lugas «Lācis» motīviem
aicina Valkas pilsētas teātris!
Valkas pilsētas teātris savā 150. sezonā skatītājiem piedāvā izrādi pēc
Antona Čehova viencēliena «Lācis» motīviem.
A. Čehova «Lācis» ir stāsts par sievieti, kura pēc vīra nāves nolēmusi
sevi aprakt četrās sienās, lai pierādītu savu uzticību un mīlestību, tomēr
kādā dienā atraitnes vientulību iztraucē kāds bezkaunīgs svešinieks. Vai
viņa saglābās savu uzticību, vai tomēr pakļausies kaislībai?
Iestudējuma režisors un scenogrāfs – Aivars Ikšelis. Lomās: Evgenija
Kozlova, Vilis Daņilovs un Uģis Lācis.
Izrāde latviešu un krievu valodās.
Biļešu iepriekšpārdošana – kultūras nama kasē katru darba dienu no
plkst. 8.00 līdz 17.00. Biļete maksā 5 eiro. z

Izrāde «Trešais vārds»

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

S

vētdien, 28. novembrī plkst.
14.00 Kārķu namā viesosies
Kauguru pagasta amatierteātris
«Vīzija» ar izrādi – spāņu dramaturga Alehandro Kasonas lugu
«Trešais vārds» režisora Oskara
Morozova iestudējumā.
«Trešais vārds» amatierteātra
«Vīzija» interpretējumā ir smalks
un juteklisks stāsts par īstām, cilvēciskām jūtām – skumjām, alkām,
sāpēm, viltu, dusmām, prieku, vilšanos, un pašu galveno – to, kas
sirdīm liek pukstēt straujāk, kas
maina cilvēkus un pasauli. Izrādes
darbība notiek Spānijas ziemeļos,
Pireneju kalnu pakājē divdesmitā
gadsimta sākumā.
Izrāde veidota kā nu jau bijušā Beverīnas novada radošs kopdarbs – izrāde ar Beverīnas novada
atbalstu tapusi Kauguru kultūras namā, dekorāciju gleznojumu
veicis gleznotājs, mūrmuižnieks
Edvīns Lazdiņš, par izrādes no-

skaņu rūpējas gaismu mākslinieks
Krišjānis Strazdīts, kas dzīvo Kauguru pagastā un ir strādājis par
gaismu mākslinieku Jaunajā Rīgas
teātrī, Valmieras un Liepājas teātros, izrādes laikmetam atbilstošus
kostīmus izstrādājusi un realizējusi «Vīzijas» aktrise, Valmieras
Mākslas un dizaina vidusskolas
absolvente Jolanta Pinkule. Izrādē
piedalās Kauguru pagastā un Valmieras novadā dzīvojoši amatierteātra aktieri.
Izrādē piedalās «Vīzijas» aktieri Jolanta Pinkule, Dainis Trēziņš,
Aina Saleniece, Odeta Ore, Dainis
Plasis, Lauris Ģirts Lācis, Dainis
Muhins, Raita Tutina, Artis Birzleja, Inita Miglava.
Ieeja: 2.00 EUR.
Apmeklējot izrādi, lūdzam ievērot aktuālos valstī noteiktos
epidemioloģiskās drošības noteikumus! z
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Valkā apskatāma R.Johansona
fotogrāfiju izstāde

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras nama direktors

V

alkas pilsētas kultūras
nama 1. stāva foajē no
22. septembra skatāma fotogrāfa
Roberta Johansona izstāde «Pasaules ceļos satiktie. Pingvīni.»
Šī ir pirmā Roberta foto izstāde
un notiek mākslas projekta «Paši
savējie» ietvaros.
Autors stāsta: «Pēdējo piecu
gadu laikā, strādājot uz ekspedīcijas kruīza kuģiem par fotogrāfu,
man bija lieliska iespēja katru rītu
mosties citā valstī, katru vakaru ar
nepacietību gaidīju, ko jaunu rīt redzēšu.
Viena no man vismīļākajām un
ekskluzīvākajām vietām bija Antarktīda, tieši tāpēc pirmo izstādi izvēlējos veidot par šī reģiona

pingvīniem. Izstādē apskatāmi
gan graciozie karaliskie pingvīni
no Dienviddžordžijas un Dienvidsendviču salām, gan pavisam
lempīgie Adeles pingvīni no Antarktīdas kontinenta, gan daudzas
citas pingvīnu sugas ar dažādām
neveiklības pakāpēm.»
Pingvīns patiešām ir dabas radīts brīnums. Galu galā - daba ir
vistalantīgākais tēlnieks un mākslinieks, kas elpo savu dzīvi savā
radībā!
Vārds «pingvīns» cēlies no velsiešu vārda «pildspalvas», kas nozīmē – galva un no vārda «gwyn»,
kas tulkojumā – balts. Savienojot
šos divus vārdus, mēs iegūstam
vārdu – pingvīns. z

Nāc un aplūko mākslinieces
A. Stakas grāmatu
ilustrāciju izstādi!

Teksts: Zane Andiņa, Valkas novada Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību speciāliste

A

icinām apmeklēt ceļojošo mākslinieces Agijas Stakas grāmatu
ilustrāciju izstādi no 20. septembra līdz 15. oktobrim Valkas
novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.
Izstāde tās apmeklētājiem dod iespēju aplūkot mākslinieces gan
skaisto zīmējumu oriģinālus, gan to publikācijas grāmatās. Daži no zīmējumiem izveidoti tik lieli, ka skatāmi cilvēka augumā. Īpašais piedāvājums izstādē – «piemēri» savu seju kādam no trim ruksīšiem un nofotografējies! Apmeklētāju grupām ir iespēja piedalīties ar izstādi saistītā
nodarbībā.
Pieteikt grupas apmeklējumu un nodarbību izstādē pa tālr. 64722965,
29136199.
Mākslinieces Agijas Stakas darbi ir redzami vairāk kā 200 grāmatu
izdevumos. Viņa veidojusi ilustrācijas arī periodiskajiem izdevumiem,
reklāmām, spēlēm, kalendāriem u.c.
Par godu Agijas Stakas dzimšanas dienai apgāds «Zvaigzne ABC»
izveidoja izstādi ar mākslinieces darbiem, kuri sākumā bijuši izstādīti
LNB Bērnu literatūras centrā. Pēc izstādes Gaismas pilī arī citas bibliotēkas izrādījušas lielu interesi to uzņemt savās telpās. Tādēļ jau pāris
gadus ceļojošā mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstāde
apskatāma dažādās Latvijas bibliotēkās, tostarp arī Valkā.
Māksliniece ir beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, Latvijas
Mākslas akadēmijas Dizaina grafikas nodaļu un Vizuālās komunikācijas nodaļu, ieguvusi maģistra grādu mākslā. Ilustratore ir sadarbojusies
ar vairākām izdevniecībām, bet kopš 2006. gada visbiežāk ar apgādu
«Zvaigzne ABC».
Agija Staka ir ieguvusi vairākas balvas – viņai piešķirta Pastariņa prēmija (2007), māksliniece nominēta Starptautiskajai Jāņa Baltvilka balvai
(2010). Māksliniece ir Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomes
biedre, aktīva dalībniece nacionāla un starptautiska mēroga ilustrāciju
izstādēs. z
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Par mēbeļu galdnieku Pēteri Prūsi

Teksts: Māris Stinkulis, vēstures pētnieks

M

ēdz teikt, ka mūsu dzīves vērtība nav tas,
ko pēc sevis atstājam, bet tas, kā mēs nodzīvojam savu dzīvi. Katrā pilsētā un novadā ir
cilvēki, kuru vārds ir atpazīstams daudz plašākā
valsts vai pat pasaules mērogā. Tradicionāli, tie ir
inteliģences pārstāvji ar savu atstāto pienesumu
valsts kultūras, zinātnes, arhitektūras, medicīnas
vai citā jomā. Bet ir arī sabiedrībā mazāk pazīstami ievērojami cilvēki, kuru radītie meistarības
pieminekļi, piemēram mēbeles, izdaiļo mūsu mājas iekštelpas. Un Valkai ir savs meistars, ar ko
pilsēta var lepoties! Tas ir mēbeļu meistars Pēteris
Prūsis (1873. – 1953.).
Apmeklējot Valkas novadpētniecības muzeju
un iepazīstoties ar muzeja krājumā esošajiem materiāliem par šo meistaru atklājās stāsts par mērķtiecīgu un sabiedriski aktīvu personību, kura
profesionālā izaugsme var kalpot par iedvesmu
ikvienam amatniekam.
Pēteris Prūsis 20. gadsimta 30. gadu periodikā
ir pieminēts kā Valkā strādājošs galdnieka meistars, kurš pēc Jēkaba Bīnes un Anša Cīruļa izstrādātiem metiem izgatavojis latviskā stila mēbeles
vietējās inteliģences pārstāvjiem. Pēteris kā kalpa
ģimenes vecākais dēls galdnieka amata apmācību
uzsāka 1889. gadā pie Jaubrenguļu muižas galdnieka Brauna. Pēc četru gadu mācībām un tam sekojošā karadienesta armijā, kā jauns zellis Pēteris
nonāca Rīgā, kur no 1902. gada līdz 1909. gadam
nostrādāja Krievu-Baltijas vagonu rūpnīcas galdnieku nodaļā. Iegūtā darba pieredze veicināja vēlmi turpināt mācības un paralēli darbam vakaros
Prūsis no 1909. gada līdz 1912. gadam mācījās arī
Rīgas amatnieku skolas galdniecības kursos, kur
blakus dažādām praktiskām specialitātēm mācīja
arī zīmēšanu, tehnisko rasēšanu, akvareļa tehniku, perspektīvu. Viņa centību un talantu skolotāji
vienmēr novērtēja ar augstāko atzīmi. Kā viens
no Pētera Prūša sabiedrisko aktivitāšu rezultātiem ir 2. Rīgas galdnieku sabiedrības (dibināta
1910. gadā) izveide un līdzdalība biedrības veikala attīstīšanā. Sākoties 1. Pasaules karam viņš evakuējas uz Iekškrieviju, kur strādāja par būvdarbu
vadītāja palīgu Tavatujskas dinamīta fabrikas un
Urālu Kalnu institūta koka ēku būvniecībā.

P.Prūša izgatavotā bufete un galds ar krēsliem (Valka,
Pēteris Prūsis, 1898. gads (25 gadu 20. gs.30. gadi). M.Stinkuļa personīgais arhīvs.
vecumā).
Atgriežoties Latvijā, Prūsis 1922.
gadā izveido savu galdniecību Rīgā,
Stabu ielā 2, kurā izgatavo mēbeles
pēc paša zīmējumiem. Darbnīcas
atradās pagrabstāvā un neveselīgie
darba vides apstākļi kļuva par galveno iemeslu, kā dēļ pēc ārstu ieteikumiem viņš 1932. gadā pārceļas uz
Valku. Te sākas viņa profesionālās un
sabiedriskās darbības jaunais posms.
Jau pēc pāris gadiem, pateicoties savai pieredzei un sabiedriskai aktivitātei, Prūsis dibina Valkas rūpnieku
un amatnieku biedrību un pats uzņemas tās vadību. Pēc sava izstrādāta P.Prūša izgatavotās guļamistabas mēbeles (Valka, 20. gs.
projekta tika uzbūvēta ģimenes dzī- 30. gadi). Publikācija no žurnāla «Amatnieks».
vojamā māja Kūru ielā 5, kur viņš nodzīvo līdz mūža beigām. Profesionālās iemaņas dzīvi. Tomēr mani nepamet cerība, ka Valkā un
un zināšanas, kas tika iegūtas mācībās un dzīves novadā mājsaimniecībās ir vēl saglabājušās viņa
laikā, viņam noderēja arī pēc 2. Pasaules kara izgatavotās mēbeles, kuras es labprāt apskatītu
strādājot Valkas pilsētas būvkantorī par tehniķi un atbrauktu nofotografēt, lai vizuāli papildinātu
un pēdējos sešus dzīves gadus par skolotāju Val- topošo stāstu par mēbeļu izgatavošanas meistariem Latvijā.
kas pilsētas vidusskolā un pamatskolā.
Ja Jūs pēc līdzības no attēlos redzamiem mēbeļu
Viņa atstātais mantojums pagaidām ir apzināts
paraugiem
vai radinieku nostāstiem nojaušat, ka
fotoattēlos un mēbeļu projektu zīmējumos. Pētot
Jūsu
īpašumā
ir šī meistara mēbele, es būšu priemēbeļu izgatavošanas vēsturi Latvijā, mani pārcīgs
par
Jūsu
atsaucību!
Lūdzu, rakstiet un sūtiet
steidza šī meistara individualitāte un profesionāfotoattēlus
uz
e-pastu:
stinkulis@inbox.lv
z
lā attieksme, ar kādu viņš nodzīvoja savu radošo
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Bruno Artmaņa (1915 – 2007) personālizstāde «Mākslas ceļš»

Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas
novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

V

alkas novadpētniecības muzejā no
25. septembra līdz 20. novembrim apskatāma mākslinieka Bruno Artmaņa (1915 –
2007) personālizstāde «Mākslas ceļš».

Bruno Artmanis. Aptuveni 1965.g.
Bruno Artmanis dzimis 1915. gada 20. jūnijā Valkā. 1920. gadā ģimene atgriezās Latvijā
no bēgļu gaitām Krievijā un apmetās dzīvot
Rīgā. B. Artmaņa mācību gadi pagāja Rīgā.
1936. gadā viņš iestājas Latvijas Universitātes
Arhitektūras fakultātē. Studiju laikā ar teica-

mām atzīmēm beidza profesora Vilhelma Purvīša vadīto trīsgadīgo mākslas
darbnīcu kursu. Mācījās arī Kārļa Brencēna mākslas studijā, vingrinājās akvareļglezniecībā, Ķīnas tušas un ogles
tehnikas zīmēšanā.
1949. gadā B. Artmanis devās savas
zīmēšanas un akvarelēšanas prasmes
pilnveidot Maskavas Arhitektūras institūtā. Šajā periodā aktīvi akvarelējis
dažādas Krievijas ainavas. Vairāki darbi tika ieskaitīti institūta labāko darbu
fondā.
1950. gados B. Artmanis strādāja par
pasniedzēju Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā. No 1973. gada vadīja kokapstrādes rūpniecības ministrijas centrālā
projektēšanas biroja mēbeļu projektēšanas nodaļu. No 1976. gada projektu galvenais konstruktors - dizaineris.
Paralēli darbam, B. Artmanis brīvajā
laikā turpināja akvarelēt un piedalījās
dažādās akvarelistu darbu izstādēs.
Mākslinieka mūža laikā tika sarīkotas
astoņas personālizstādes.
Latvijas arhitektu savienības biedrs
kopš 1959. gada un Latvijas dizaineru
savienības biedrs kopš 1987. gada.
Bruno Artmanis miris Rīgā 2007. gada
22. jūlijā.
Muzejā eksponēti Bruno Artmaņa darbi,
kuri tapuši laikā no 1939. gada līdz 1999. gadam. Mākslinieciskais gars Artmaņu dzimtā
nav zudis, ar gleznošanu nodarbojas arī Bruno Artmaņa mazmeita Lāsma Artmane un
izstādē apskatāmi arī Lāsmas darbi.
Izstāde tapa sadarbībā ar Bruno Artmaņa
mazdēlu Ati Artmani, kurš 2021. gada augusta vidū Valkas novadpētniecības muzeja krājuma papildināšanai uzdāvināja sava vectēva
5 akvareļus un 1 tušas zīmējumu.

Izstāde apskatāma:
Pirmdienās – piektdienās plkst. 10.00 –
17.00;
Sestdienās plkst. 10.00 – 16.00.
Ieejas maksa izstādē: 1,00 €; pensionāriem,
studentiem, skolēniem 0,50 €;
Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ieeja muzejā ir bez maksas.
Izstādes apmeklētājus pieņem atbilstoši valstī
noteiktiem epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem. Aicinām sekot valsts iestāžu norādījumiem
un aktualitātēm COVID-19 informatīvajā mājaslapā. z
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Aizvadītas MTB
riteņbraukšanas sacensības
«Apkārt Zāģezeram»

Teksts un foto: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists

S

estdien, 28. augustā, Valkā
tika aizvadītas MTB riteņbraukšanas sacensības «Apkārt
Zāģezeram», kas iekļautas arī
«Valkas četrcīņa 2021» kopvērtējumā.
Jau trešo gadu starta/finiša zona
atradās pie Valkas brīvdabas estrādes. Trase veda sacensību dalībniekus caur estrādes un Kailāsila mežiem, apkārt Zāģezeram un caur
Aliešiem atpakaļ uz estrādi. Šogad
sacensībās piedalījās 55 dalībnieki.
Rezultāti:
• 42,8 km distancē uzvarēja Jānis Rubiks no komandas «Dako
Ziemeļvidzeme», 2. vietā – Agris

24. masu skrējienā
Valga – Valka uzvar viesi

Teksts: Māris Koops, Valkas novada sporta speciālists
Foto: Roberts Johansons

10.

septembrī notika 24. masu skrējiens Valga - Valka, kuru diezgan pārliecinoši uzvarēja Keio Kits (Vīlande), atstājot aiz sevis
Denisu Salmijanovu (Tartu) un iepriekšējā gada 2. vietas ieguvēju Rihardu Lindi (Valmiera), labākais no valcēniešiem 11. vietā Reinis Feldmanis, 18. v. – Guntars Stahovskis.
Dāmu konkurencē trešo gadu pēc kārtas uzvarēja valmieriete Agate
Caune, 2. vietā Anu Piiroja (Pērnava), 3. vietā Eveli Kurg (Valga). Labākā
no Valkas novada bija Sanda Kuratņika – 10. vieta, 20. v. – Anna Rasa.
Sacensības sākās 15.00 ar bērnu skrējieniem, 2. – 3. klašu grupā meitenēm 2. v. – Nikola Aumeistere (Valka), zēniem 1. v. –Emīls Dudelis
(Valka), 3. v. – Armands Ozoliņš (Valka), 4. klašu grupā meitenēm uzvarēja Santa Mežecka (Valka), zēniem 1. v. – Matejs Doršs, 2. v.– Mārtiņš
Jaunslavietis, 3. v. – Derians Rustens Gafurovs (visi no Valkas). 5. klašu
grupā meitenēm 2. v. – Gabriela Ozoliņa (Valka), zēniem 2. vieta Eduardam Petenokam (Valka), 6. klašu grupā meitenēm uzvarēja Sanija Freiberga no Valkas, zēniem 2. vieta Kristam Sakniņam (Valka).
Sacensību rezultāti apskatāmi Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā «Sports», apakšsadaļā «Rezultāti un nolikumi». z

Podiņš («Velohooligans / Ķeizari – 1 / Valka»), 3. vietā – Aivis
Karzons («Velohooligans / Ķeizari – 1 / Valka»).
• 21,4 km distancē uzvarēja Edgars Ārgalis («Velo Huligāns Ķeizari 1»), 2. v. – Edgars Kursītis no
Valmieras, 3. v. – Sergejs Kuncēvičs
(«Velo Huligāns Ķeizari 1»).
• 6,5 km distancē uzvarēja Una
Lagzdiņa («MTB Nīca»), 2. v. – Aldis Gromulis no Valkas, 3. v. – Edvards Vācietis («SK ASI»)
Sacensību rezultāti apskatāmi Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā «Sports», apakšsadaļā
«Rezultāti un nolikumi». z

Notiks 2. Vsevoloda Dudzinska
piemiņas turnīrā šahā

Teksts: Māris Koops, Valkas novada pašvaldības sporta speciālists

O

trais V. Dudzinska piemiņas turnīrs šahā notiks
Valkas kultūras namā 9., 10. oktobrī, sākums plkst. 11.00, iepriekšējā pieteikšanās līdz 06. 10. 2021
pa e-pastu maris.koops@valka.lv.
9. oktobrī notiks rapid (12
min. + 5 s.) turnīrs un 18.00 zolītes turnīrs, 10. oktobrī - ātrspēlē
(5 min. + 3 s.). Sarēķinot visus rezultātus tiks izcīnīts «Vsevoloda
kauss 2021». 2020. gadā visas balvas izcīnīja lielmeistars Artūrs Ne-

ikšāns, kurš pirmās iemaņas šahā
apguva pie trenera Vsevoloda Dudzinska.
Pandēmija ievieš korekcijas
dalībnieku sastāvā, piedalīties
varēs tikai dalībnieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.
Tas attiecas arī uz skolniekiem,
nekādi testi netiks pieņemti.
Papildus informācija www.valka.lv/sports apakšsadaļā «Rezultāti un nolikumi» vai zvanot uz tālr.
nr. 29424580. z
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30. oktobrī Turnas tautas namā startēs
Ērģemes pagasta galdu spēļu sezona

Teksts: Mārcis Krams, Ērģemes un Kārķu pagastu sporta organizators

30.

oktobrī Turnas tautas
namā startēs Ērģemes
pagasta galdu spēļu sezona. Pagājušā sezona ierobežojumu dēļ izpalika, bet šogad cerams apstākļi
ļaus aizvadīt pilnvērtīgu sezonu.
Sacensības norisināsies saucamajā «zaļajā režīmā», t.i. saskaņā
ar Ministru Kabineta noteikumu
Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»
40.34 punkta 3. apakšpunktu, kas
nosaka, ka šo noteikumu 40.32 un
40.33 punktā minētie nosacījumi
neattiecas uz sporta sacensību norisi, kurās piedalās un kuru norises vietā atrodas tikai personas ar
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tas nozīmē,
ka sacensību norises vietā nebūs
iespējams iekļūt ar negatīvu Covid
testu, kā arī pasākumu nedrīkstēs
apmeklēt kopā ar bērniem, kuriem

nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts.
Aicinām būt saprotošiem, jo šis
ir vienīgais veids, kā šāda formāta
sacensības var notikt, kā arī sekot
līdz aktuālajai informācijai, jo var
mainīties esošais regulējums un
tas var ieviest izmaiņas sacensību
norisē!
Čempionāts norisināsies 6 posmos. Dalībniekiem ir iespēja startēt
kādā no 7 sporta veidiem – šahā,
dambretē, galda hokejā, galda tenisā, novusā, šautriņu mešanā (darts
501) vai kornholā. Katrs sporta
veids ir atsevišķa disciplīna. Sportisti var apvienot vairākus sporta
veidus, ja tas netraucē sacensību
norisei.
Posmu sākums plkst. 18.00
(pieteikšanās pirms katra posma sacensību vietā no 17.30 līdz
plkst. 17.50. z

LSK aicina Valkas novada iedzīvotājus
uz Anatolija Danilāna lekciju

Teksts: Biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» Valkas komiteja

B

iedrības «Latvijas Sarkanais
Krusts» (LSK) Valkas komiteja 7. oktobrī plkst. 13.00 aicina Valkas novada iedzīvotājus uz
Prof. Dr. habil. med. Anatolija Danilāna lekciju «Laimīgas dzīves
intriga».
Gandrīz visas pasakas beidzas
ar teikumu…«un viņi dzīvoja ilgi
un laimīgi…» Bet kā to izdarīt? Kā
būt laimīgam mūsdienu stresa apstākļos? Kā dzīvot pareizi? Kā ēst, kā
kustēties, kā domāt? Kā sevi pasargāt no dažādām saslimšanām? Uz

šiem un citiem jautājumiem interesantā lekcijā «Laimīgas dzīves intriga» atbildēs vienmēr aktīvais, atraktīvais, dzīvespriecīgais un zinošais
profesors Anatolijs Danilāns.
Lekcija notiks Valkas novada pašvaldības domes sēžu
zālē, Beverīnas ielā 3, 2. stāvā no
plkst. 13.00 – 14.30.
Ņemot vērā, ka vietu skaits
ierobežots,
interesentus
lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot uz 25668251 darba dienās no
plkst. 9.00 – 17.00. z

16. oktobrī norisināsies 3. Valkas
četrcīņas posms – Skrējiens
«Apkārt Zāģezeram»

Teksts: Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

T

rešais Valkas četrcīņas
posms – Skrējiens «Apkārt Zāģezeram» šogad notiks
16. oktobrī. Sacensību galvenais
mērķis ir popularizēt un veicināt
sportisku, aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu.
Sacensībās var piedalīties visi,
kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas spējas skriešanā. Sacensības ir
iekļautas «Valkas daudzcīņa 2021»
kopvērtējumā.
Sacensības notiek 16. 10. 2021.
plkst. 11.00 pie Zāģezera. Reģistrā-

cija sacensībām no plkst. 9.30.
• 9,9 km distance – 1000 punkti;
• 5 km distance – 800 punkti;
• 3 km distance – 600 punkti.
Reģistrēties varēs sacensību dienā netālu no starta vai elektroniski: https://forms.gle/
EETeu32RcCnBCbr6
Dalības maksa par sacensībām –
ar pārskaitījumu līdz 13. 10. 2021. –
5 EUR, sacensību dienā – 10 EUR
Plašāka informācija:
www.valka.lv sadaļā «Sports». z
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Valkas novada notikumu
kalendārs

V

alkā /  Valgā

• 2. oktobrī Svecīšu vakars Stoķu,
Meža, Cimzes kapsētās.
• 2. oktobrī plkst. 9.00 –13.00 Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā
Rudens Tirdziņš.
• 7. oktobrī plkst. 13.00 – 14.30 Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē Anatolija Danilāna lekcija «Laimīgas dzīves intriga».
• 9. oktobrī plkst. 8.00 – 16.00 Valgas pilsētas centrā Livonijas Miķeldienas gadatirgus.
• 15. oktobrī plkst. 19.00 Kafejnīcā «Walk CAFE» (Raiņa iela 1, Valka) Sarunu vakars ar bestselleru
autori Karīnu Račko.

Valnakmasā pilsētas kultūras

• 8. oktobrī plkst. 19.00 kamerzālē – Valkas pilsētas teātra 150. sezonas iestudējuma pēc Antona Čehova viencēliena «Lācis»
motīviem izrāde. Biļete – 5 eiro.
Iepriekšpārdošana kultūras nama
kasē.
• 14. oktobrī plkst. 18.00 lielajā
zālē – Skriešanas seriāla «Optimists» apbalvošana.
• 16. oktobrī plkst. 17.00 lielajā
zālē – Maestro Raimonda Paula
un Mārtiņa Kantera (Ruska) koncertprogramma «Piparmētru tēja».
Biļešu cena: 20 un 25 eiro. Iepriekšpārdošana – «Biļešu paradīzes»
kasēs, www.bilesuparadize.lv un
Valkas pilsētas kultūras namā.
Uzmanību! Apmeklējot pasākumu,
būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas
apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis
pilnu vakcinācijas kursu pret Covid
-19 vai pārslimojis Covid -19 pēdējo
6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošs dokuments un personalizēta
biļete.
IZSTĀDES
• 1.stāva foajē - fotogrāfa Roberta
Johansona izstāde «Pasaules ceļos
satiktie. Pingvīni.»
Sekojiet mums līdzi Valkas novada
tīmekļa vietnē www.valka.lv un
mūsu sociālajos tīklos – Facebook,
Twitter, Draugiem.lv un Instagram
- Valkas novads!
Notikumu plānā ir
iespējamas izmaiņas!
Apmeklējot pasākumus, lūdzam ievērot aktuālos valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus!
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

Valcenkastrānolavjāadbiba liotēkā

• Valkas bibliotēka oktobrī lasītājiem atvērta darba dienās
(plkst. 10.00 – 18.00),
sestdienās
(plkst. 9.00 – 14.00).
IZSTĀDES
• Līdz 30. oktobrim Literatūras
izstāde «Detektīvs latviešu gaumē»: latviešu autoru darbi.
• Līdz 30. oktobrim Izstāde «Harmonijā ar sevi»: literatūra prāta un
apkārtējās vides sakārtošanai.
• No 20. oktobra Izstāde «Vasaras
ainava»: Skaidrītes Bondares akvareļi.
• No 4. oktobra līdz 30. novembrim Novadpētniecības stendā:
«Robežskrējiens, «Optimists» un
citas sporta tradīcijas Valkā».
JAUNĀKĀS GRĀMATAS
• No 25. līdz 28. oktobrim Jauno
grāmatu dienas. Grāmatu izsniegšana 29. oktobrī
BĒRNU LITERATŪRAS
NODAĻĀ
• No 20. septembra līdz 15. oktobrim ceļojošā mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstāde.
• Līdz 30. oktobrim Grāmatu izstāde «Visspokainākie stāsti».
• No 25. oktobra līdz 29. oktobrim nodarbība dabā 3 – 4. klases
skolniekiem «Raganas slotaskāts».
Nodarbība noritēs angļu valodā.
Lūdzam pieteikties nodarbībai
līdz 22. oktobrim.
• Līdz 31. decembrim LASI un
VĒRTĒ! Iesaisties «Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2021» un piesaki
dalību žūrijā pie bibliotekāra!

Kārķu pagastā

• 1. oktobrī plkst. 19.00 Kārķu
tautas namā jaunā latviešu spēlfilma «Bedre».
• 8. oktobrī plkst. 10.00 Kārķos
Vidzemes mazpulku vadītāju seminārs (praktiska un teorētiska
nodarbība dabā «Koks – Draugs
un Brīnums», lektors SIA «Labie
koki» arborists un Bulduru Dārzkopības vidusskolas kursu pasniedzējs Mārtiņš Pilskalns, jaunatklātā mēbeļu uzņēmuma «Wega» un
Lustiņdruvas apmeklējums u.c.
aktivitātes.)
• 9. oktobrī plkst. 19.00 Kārķu
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

tautas namā dziesminieka Daumanta Ķīkuļa piemiņas koncerts
«Dziesma vieno», pēc koncerta –
saviesīgs vakars kopā ar mūziķi
Aivaru Lūsi tautas namā.
• 15. oktobrī plkst. 10.00 praktisks
un teorētisks seminārs dabā mežu
īpašniekiem, apsaimniekotājiem
un interesentiem «Meža apsaimniekošana un ainavas veidošana»,
lektori Mežzinātnes institūta «Silava» un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža pētīšanas
stacijas direktors Mārtiņš Līdums.
Pasākuma norises vieta Kārķu un
Ērģemes pagasti – plānotās meža
parku teritorijās. Seminārā tiks
ieskicētas vīzijas šo teritoriju attīstībai un meža parka noteikumu
izstrādei.
• 28. oktobrī plkst. 20.00 Kārķu tautas namā Kocēnu novada
Laikmetīgā teātra «Volatus» izrāde
«Pieaugušo attiecības».
• 17. novembrī plkst. 20.00 Kārķu
tautas namā Valsts svētku koncerts
«Mana zaļā zeme», atpūtas vakars
• 28. novembrī plkst. 14.00 Kārķu
tautas namā Alehandro Kasonas
luga «Trešais vārds» Kauguru pagasta amatierteātra «Vīzija» iestudējumā (režisors Oskars Morozovs).
• Trešdienās plkst. 18.15 Kārķu
tautas namā vingrošanas nodarbības (vada M.Mezītis)
• Tautas nama kamīnzālē – Mārtiņa Silgaiļa fotogrāfiju izstāde.

V

alkas pagastā»

• 1. oktobrī plkst. 17.00 Saieta namā «Lugažu muiža» Ceļojošās izstādes «Johana Kristofa Broces
(1742 – 1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu
un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 1. novembrim.
• 16. oktobrī plkst. 14.30 Saieta
namā «Lugažu muiža» Dzejnieces
V.Kriles vārdam veltītais dzejasautoru iesācēju konkursa «Tu ari
mani spēsi izpildīt» apbalvošanas
pasākums.

Vijciema
pagastā

• No 1. līdz 29. oktobrim Vijciema
tautas namā skatāma Mildas Bīrītes gleznu izstāde.

Milda Bīrīte ir dzimusi 1909.gada
23.janvārī Valkā. Sākotnēji studējusi ekonomiku. 1949.gadā beigusi
Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Ģ.Eliasa vadīto stājglezniecības
darbnīcu ar diplomdarbu «Mākslas
akadēmijas bibliotēka». Strādājusi
kombinātā «Māksla», pedagoģiskajā
darbā Rīgā, kā arī veikusi noformēšanas darbus. Milda Bīrīte ir gleznojusi
krāsainas un «sulīgas» ainavas, portretus, ziedus un marīnas. Strādājusi
eļļas tehnikā reālisma manierē un
savā daiļradē kopusi latviešu gleznieciskās skolas principus.

• No 1. līdz 31. oktobrim Vijciema
tautas nams aicina piedalīties foto
akcijā «Rudens Vijciema pusē», kopīgas galerijas veidošanai. Bildes
sūtāmas uz e-pastu: vita.berzina@
inbox.lv vai WhatsApp 29386820,
norādot savu vārdu un uzvārdu.
• 1. oktobrī plkst. 17.00 Vijciema
tautas namā muzikāla vakarēšana
«Rudens valsis».
Materiālus apkopoja:

Valkas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists
IVO LEITIS, tālr. 26444002
e-pasts: ivo.leitis@valka.lv

• 1. oktobris – Starptautiskā senioru diena. Uz pasākumu laipni
aicināti seniori, kuri var uzrādīt
Covid - 19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju vai vīrusa izslimošanu. Dalība pasākumā iepriekš ir
jāpiesaka pa tālruni 29386820 līdz
30. septembrim.
• 9. oktobrī plkst. 10.00 Pārgājiens
apkārt Kokšu ezeriem. Iepriekšēja
pieteikšanās – tel. 22483326.
• 29. oktobrī plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā jauna latviešu spēlfilma/komēdija «Tizlenes».

Filma ne tikai jauniešiem, bet arī
tiem, kas ir bijuši! Ir 1999. gads, tuvojas Millenium svinības. Trīs devītklasnieces Sarmīte, Sveta un Katrīna
ir nolēmušas mainīt savu dzīvi un
no klases apsmietākajām «tizlenēm»
pārvērsties par skolas populārākajām
meitenēm. Iedvesmojoties no Holivudas filmām un seriāliem, draudzenes
nolemj, ka vienīgā izeja ir ierasties izlaidumā ar klases spicākajiem čaļiem.
Taču, kad izfantazētie plāni gandrīz
izbojā patiesu draudzību, meitenēm
nākas saprast, ka izlikšanās par to,
kas neesi, nenes nedz laimi, nedz
stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā
kino.

Zvārtavas
pagastā

• 28. oktobrī plkst. 19.00 Jāņa Lūsēna mūzikas namā «Ozolu skola»
Koncertprogramma «Satikt Čaku»
– Lūsēns / Muktupāvels / Strazdiņš. Biļetes cena – no 25 EUR.
Biļetes var iegādāties: www.aula.
lv/pasakumi/satikt-caku

Sports

• 30. septembrī 14.30 – 18.30 Valkā, mežā pie brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāla «Optimists»
Rudens – 2021 V kārta.
• 2. oktobrī plkst. 12.00 VJCĢ
sporta hallē Valkas BJSS vs Balvi / Rugāji.
• 3. oktobrī plkst. 14.00 Valkas
pilsētas stadionā FK «Valka» – FK
«Auda/Ķekava».
• 7. oktobrī 14.30 – 18.30 Valkā,
mežā pie brīvdabas estrādes Skriešanas seriāla «Optimists» Rudens
– 2021 VI kārta.
• 8. oktobrī plkst. 19.30 VJCĢ
sporta hallē VEF BA Valkā vs Gulbenes Buki.
• 9. un 10. oktobrī plkst. 11.00
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē – Otrais V. Dudzinska
piemiņas turnīrs šahā. Iepriekšējā
pieteikšanās līdz 6. oktobrim pa epastu maris.koops@valka.lv.
• 14. oktobrī plkst. 12.20 Valkas
pilsētas šautuvē Atklātās sacensības šaušanā «Zelta rudens 2021».
• 16. oktobrī plkst. 11.00 Valkā
pie Zāģezera 3. Valkas četrcīņas
posms – Skrējiens «Apkārt Zāģezeram».
• 23. oktobrī plkst. 15.00 Valkas
pilsētas stadionā FK «Valka» – FK
«Alberts».
• 30. oktobrī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 1. posms.
• 27. novembrī plkst. 18.00 Turnas tautas namā Ērģemes pagasta
galda spēļu čempionāta 2. posms.

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Salikums: ARNIS OZOLIŅŠ
Bez maksas, iznāk reizi divos mēnešos.
Tirāža: 4380 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību atbild raksta autori.

