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Aicina Kārķos noķert un
baudīt Ziemassvētku sajūtas

Teksts: Sandra Pilskalne

I

espēja izbaudīt īstu svētku sajūtu Kārķos būs 3. decembrī
un 24. decembrī – skaisti saposta
egle, pagasta centrs svētku rotā,
skaists muzikāls baudījums, iespēja iegādāties svētku našķus – tas
viss gaida ikvienu Kārķu Ziemassvētku pasākumu apmeklētāju.
Piektdien, 3. decembrī pulksten
18.00 Dabas koncertzālē iedegsim
pagasta svētku egli, kur izskanēs
muzikāls sveiciens – Ziemassvētku
egles ceļš kopā ar Melno Kaķeni,
Balto Lāci un Ziemassvētku vecīti.
Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties mājražotāju našķus un amatnieku izstrādājumus dāvanām.

Piektdien, 24. decembrī pulksten 14.00 Kārķu tautas namā ikvienu priecēs Ziemassvētku koncerts «Es atveru savu sirdi». Programmā būs dzirdamas skaistākās
akadēmiskās un populārās mūzikas pērles, ietērptas svētkiem īpaši
radītā skanējumā. Koncertā piedalīsies Sabīne Krilova – mecosoprāns, Jana Aņisimova – klavieres,
Arina Bardova – vijole, Aija Linde – alts, Nadežda Jeraševa – čells,
Uģis Upenieks – sitamie instrumenti. Koncertā ieeja brīva, vietu
skaits ierobežots.
Aicinām sekot līdzi – pasākumi
notiks, ievērojot valstī noteiktos
aktuālos epidemioloģiskos noteikumus. z

Lai tumsu nomaina gaisma
un doma izgaismo vārdu!

Teksts: Mārīte Magone, Biedrības
«Valkas Dāmu klubs» vadītāja

N

emanot aizskrējis laiks pēc
karstās vasaras un dīvainā
rudens. Ir atkal klāt decembris un
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, tātad arī dzīvokļa, balkona, lodžijas,
pagalma, mājas un darbavietas rotāšanas un izgaismošanas laiks.
Valkas pilsētas, arī pagastu iedzīvotāji, ir pierādījuši, ka ir gaismu
mīloši cilvēki. Pagājušā gada Ziemassvētki parādīja tik skaistas un
neparastas gaismu rotaļas, kad ar
interesi gaidām, kas būs šogad?
Kura iela tad šogad būs vismirdzošākā – Pumpura, Zemgales, varbūt
Ausekļa?
Tiesa, sakarā ar māju siltināšanu, daudzus izgaismotos logus
varbūt nesaredzēsim, bet vēl jau ir
daudzi objekti, kas varbūt iemirdzēsies tieši šajā decembrī. Vērošana, salīdzināšana un izvērtēšana
notiks līdz 2022. gada 7. janvārim.
Drošas epidemioloģiskās situācijas
gadījumā, nominantu apbalvošana notiks tradicionālajā Gaismas
pēcpusdienā 15. 01. 2022. Valkas

kultūras namā. Katru gadu priecājamies par iedzīvotāju vērīgajām
acīm un labvēlīgajām sirdīm, kad
mums paziņojat par interesantiem
gaismas objektiem .
Savu informāciju varat nodot pa
e-pastu gaismas@valka.lv, zvanīt
pa tālruni 29198900 vai kopā ar
foto WhatsApp 29198900.
Atgādinu, ka Ziemassvētku gaismu konkurss tiek vērtēts tikai Valkas pilsētā. Arī pagastos ir ievērības cienīgi gaismas objekti, par
kuriem mūs informēja iedzīvotāji.
Tas nozīmē, ka pagastos varētu noorganizēt vietējos konkursus un
iepriecināt gaismu veidotājus un
vērotājus. Tas ir iedvesmojošs un
bezgala pateicīgs process!
Līdz 20. decembrim īpaši gaidām mūsu novada bērnu iesūtītos darbus literārajam konkursam
«Doma izgaismo vārdu» uz e-pastu: literara.apvieniba@valka.lv. Neskaidrību gadījumā par konkursa
noteikumiem rakstiet uz norādīto
adresi, mēs Jums atbildēsim.
Lai gaisma mūsu mājokļos un
sirdīs! z

Valkas pilsētas kultūras namā 29. decembrī plkst. 19.00
koncertprogramma «Ziemas stāsti mūzikā»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

L

aikam Ziemassvētkus tik ļoti
gaidām tāpēc, ka tā ir iespēja atkal atgriezties bērnībā, tajās
pirmajās satraucošajās sajūtās, kad
iepazinām pasauli – gan labo, gan
slikto, gan priecīgo, gan bēdīgo.
Pats svarīgākais bija sapņot un,
protams, būt kopā ar savu ģimeni,
vecākiem, vecvecākiem, brāļiem,
māsām... Pirmās Ziemassvētku

dziesmas ko dzirdējām, stāstus un
pasakas ko klausījāmies, ir dzīvas
ik katrā vēl šobrīd.
Šajā Ziemas programmā satiekas
trīs pieredzējuši skatuves mākslinieki – aktieris Mārtiņš Vilsons,
dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels
un komponists Jānis Lūsēns, kuri
ar stāstiem, dziesmām, dzejoļiem
uzbur tālās bērnības ainas. Visa

programma ir kā vienots vēstījums,
ka kopā būšana, laipns smaids, tradīcijas, ģimenes vērtības ir mūsu
dzīves pamatu pamats. Koncertā
skan dažādu autoru dzeja, tautas
pasakas un Kārļa Skalbes proza, kā
arī populārākās komponista Jāņa
Lūsēna dziesmas.
Programmā piedalās: Jānis Lūsēns – taustiņinstrumenti, zvaniņi
u.c., Mārtiņš Vilsons – dzejas un
prozas lasījumi, Zigfrīds Muktu-

pāvels – balss, vijole.
Ieeja - 10 eiro (skaidrā naudā).
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras nama kasē
darbdienās no plkst. 9.00 līdz
17.00.
Apmeklētājiem pasākumā jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments, derīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personalizēta biļete. Pasākumā
jālieto sejas maska! z
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Valkā izskanēs koncertprogramma
«Ziemas klausāmstāsti»

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras
nama direktors

T

rešdien, 22. decembrī, plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā (Em. Dārziņa
ielā 8, Valkā) viesosies grupa Duets Mediante
ar koncertprogrammu «Ziemas klausāmstāsti».
Svētki jau klauvē pie durvīm! Zaļā režīmā aicinām tos sagaidīt kopā ar duetu «Mediante»!
Koncertprogramma «Ziemas klausāmstāsti» – vecuma ierobežojumu
nepazīst. Tā, gluži kā Ziemassvētki, ir piemērota visa vecuma klausīties
gribētājiem.
«Ziemas Klausāmstāsti» būs lieliska dāvana, kas turēsies ilgāk nekā
vīns, izteiks daudz vairāk nekā apsveikuma kartīte un paliks labā atmiņā vēl ilgi pēc tam, kad svētku pīrāgi būs notiesāti.
Programmas kodolu veido klausāmi lasāmstāsti un dziedamstāsti
par ziemu un Ziemassvētkiem. Muzikālajā audeklā ieausts gan oriģinālmelodijas, gan Inga Ulmaņa, Aigara Voitišķa, Jāņa Lūsēna un citu latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas līdz šim nedzirdētās aranžijās.

Koncertu caurvij dzejnieces Ievas Samauskas un citu autoru dzirkstošie
dzejoļi par ziemu.
Duets «Mediante ir vienīgais šāda veida ansamblis Latvijā! Divi akadēmiski izglītoti mūziķi, savās aranžijās nebaidās pludināt robežas
starp žanriem un stiliem. Duets «Mediantes» rokrakstā lasāms gan harmonisks akadēmisks smalkums, gan laikmetīgās mūzikas izteiksmes
līdzekļi, gan džeza mūzikai raksturīgie elementi – svings, reharmonizācija un improvizācija. Duets «Mediante» ir dzirkstoša vokāla un jūtīgas
akordeona spēles rotaļa, kas aicina klausītāju uz brīdi atstāt aiz durvīm
ikdienas rūpes un caur dziesmu izdzīvot patiesu, jautru un gaišu stāstu.
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras namā kasē, norēķinoties tikai ar skaidru naudu. Biļetes cena 5 eiro. Lūdzam ievērot
noteiktos epidemioloģiskos noteikumus!
Uzmanību! Apmeklējot pasākumu, būs jālieto sejas maska un 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 z

Noslēdzies dzejnieces Velgas Kriles vārdam
veltītais dzejas autoru – iesācēju konkurss

Teksts: Zane Mīļā, Valkas pagasta Saieta nama «Lugažu muiža» vadītāja

N

o 1. septembra līdz 1. oktobrim ikviens dzejas autors
no visas Latvijas bija aicināts piedalīties dzejnieces Velgas Kriles
vārdam veltītajam dzejas autoruiesācēju konkursā.
Dzejoļus konkursam darbus kopā iesnieguši 25 jaunie dzejnieki.
Lai nerastos interešu konflikts, autori tika vērtēti anonīmi, piešķirot

katrai iesniegtajai dzejoļu kopai
savu kārtas numuru. Kā jau katru
gadu, arī šogad vērtēšanas process nebija no tiem vieglākajiem, jo
katrs darbs ir tik individuāls un ar
savu «odziņu». Diemžēl, sakarā ar
valstī noteiktajiem Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumiem,
šogad izpalika svinīgais dalībnieku apbalvošanas pasākums klātie-

nē. Bet neskatoties uz visu, esam
noskaidrojuši uzvarētāju.
Paldies ikvienam darba autoram
par uzdrīkstēšanos, piedalīšanos
un nepacietīgu rezultātu gaidīšanu!
10 labākie darbu autori:
1. Evelīna Šneidere (Rīga)
2. Laura Groziņa (Cēsu nov. Taurene)
3. Alise Klinta Broka (Rēzeknes
nov. Viļāni)

4. Megija Gunda Broka (Rēzeknes
nov. Viļāni)
5. Sarmīte Ozola (Smiltene)
6. Inga Kaļva-Miņina (Rēzekne)
7. Aija Rozena (Rīga)
8. Valentīna Dzinēja (Cēsu nov.
Jaunpiebalga)
9. Herta Pugača (Gulbenes nov.)
10. Maruta Avramčenko (Rēzeknes
nov. Viļāni)
Uz tikšanos nākamajā gadā! z
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Sveicam Valkas novada Zelta un Dimanta pārus!

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

rāšņajā rudenī, pirms valstī noteiktajiem stingrajiem ierobežojumiem, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra
Zeltiņa turpināja ierasto tradīciju – sveikt mūsu novada brīnišķīgos

Zelta un Dimanta pārus.
Ceram, ka jau drīzumā epidemioloģiskā
situācija valstī uzlabosies, lai varam turpināt
mūsu skaisto tradīciju.
Novēlam veselību, saticību un mīlestību
turpmākajā dzīves ceļā! z

Dimanta pāris Uldis un Inta Bogdanovi Valkā (foto R.Johansons)

Zelta pāris Valdis un Rasma Kuplie Valkā (foto R.Johansons)

K

Aicinām nobalsot par Valkas novadu konkursa
«Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» balsojumā

Teksts: Zane Jēkabsone, Sabiedrības integrācijas fonda
Sabiedrisko attiecību speciāliste

S

abiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» līdz šī gada 12. decembrim vietnē www.
vietagimenei.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts izvērtēt pašvaldību sniegumu. Balsojot par, viņaprāt, ģimenēm draudzīgāko pašvaldību iedzīvotāji vienlaikus var arī atbalstīt savu pašvaldību cīņā
par naudas balvām. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām būs
100 000 eiro.
Konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» norisinās kopš
2017. gada. Tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, līdztekus veidojot vidi arī
pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot tās attīstīt aizvien
plašāku un pieejamāku ģimenēm paredzēto pakalpojumu klāstu.
Līdzīgi kā iepriekš, konkurss norisināsies vairākās kārtās, paredzot
izvērtēt visu 43 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides
veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāvēs no šobrīd sāktā iedzīvotāju

balsojuma, kur ikvienam ir iespēja ne tikai novērtēt un sniegt priekšlikumus, atbalstot savu pašvaldību, bet, pamatojoties uz pieredzi, balsot
arī par citām ģimenei draudzīgām pašvaldībām. Turklāt balsot varēs
vairākkārt līdz pat šī gada 12. decembrim, autorizējoties ar sociālā tīkla
Facebook kontu vai e-pastu. Nākamajā kārtā, kas norisināsies 2022. gadā,
pēc vienota principa tiks izvērtēti pašu pašvaldību sniegtie, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem.
Viena no 43 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko
valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas, sadalot
atlikušo naudas balvu fondu. Piešķirtās naudas balvas paredzētas, lai
nodrošinātu atbalsta pasākumus un pakalpojumus vai vides veidošanu
ģimenēm ar bērniem.
Plašāka informācija par pašvaldībām, kā arī balsojuma anketa pieejama: https://www.vietagimenei.lv/balsot/
Aicinām nobalsot par Valkas novadu! z

Valkas pilsētas kultūras
namā koncerts
««Ziemeļstīga» –
Ziemassvētkos»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras
nama direktora vietniece

S

estdien, 18.decembrī plkst. 17.00 Valkas
pilsētas kultūras namā koncertā sev mīļas dziesmas izdziedās Valkas novada sieviešu
koris «Ziemeļstīga» (diriģente Karīna Pundzjus). Kora skanējumu bagātinās Andris Niklavičs (klavieres) un Juris Tihomirovs (ģitāra).
Apmeklētājiem pasākumā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personalizēta biļete. Pasākumā jālieto sejas maska!
Ieeja – 1 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana – kultūras nama kasē katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 17.00. z
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Biedrība «Lauku partnerība Ziemeļgauja» izsludina
7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

B

iedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» izsludina septītās kārtas
projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)» apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2021. gada 15. novembris –
2021. gada 15. decembris. Sludinājuma kopsumma – 566 175,29 EUR.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā
noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1
Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais publiskais finansējums –
324 624,16 EUR

Mērķis 2
Kvalitatīvas dzīves vides veidošana
Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais publiskais finansējums –
241 551,13 EUR
Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:
Biedrības «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» birojs Valkas ielā 16,
Strenči, Valmieras novads, LV-4730.
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.
zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre
Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com z

Teksts: Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas
Atttīstības un projektu daļas projektu vadītāja

vojamo māju īpašniekiem, kuriem
līdz zemesgabala robežai vai ielas
sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas
vai centralizētās kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmas atzari Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
ietvaros «Ūdenssaimniecības attīstība Valkā I, II un III kārta».
Pēc pieslēguma izveides, jāie-

sniedz 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

ieviesta kopīgi ar projekta sadarbības partneriem – Valkas novada
pašvaldību (Valkas novada Centrālo bibliotēku, Bērnu – jaunatnes
sporta skolu, Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru un citiem
novada speciālistiem) un biedrību
«Sprinģi» (sadarbībā ar biedrību
noorganizēts Jāņu pasākums).
Projekta aktivitātes tika ieviestas
laika posmā no 2021. gada maija
līdz 30.oktobrim, ievērojot epidemioloģiskos noteikumos attiecīgā
pasākuma norises laikā.
Projekta aktivitātes bija lieliska
iespēja ģimenēm kopīgi pavadīt
laiku, piedaloties kopīgās ģimeņu
sportiskās un kultūras aktivitātēs,

kā arī darbojoties kopā dažādu uzdevumu izpildē.
«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

Par Valkas novada pašvaldības līdzfinansējumu
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai

V

alkas novada pašvaldība
informē, ka iedzīvotājiem ir
iespēja pieteikties līdzfinansējuma
saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
vēl šogad, pamatojoties uz Saisto-

šiem noteikumiem Nr. 11 «Par Valkas novada domes līdzfinansējumu
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un
sadzīves kanalizācijas sistēmai».
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzī-

Noslēdzies projekts ģimenēm draudzīga vide
Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!

Teksts: Inga Aleksejeva, projekta vadītāja

B

iedrība «Atbalsts Valkai»
sadarbībā ar partneriem
biedrību «Spriņģi» un Valkas novada domi izstrādāja un iesniedza
projekta pieteikumu «Ģimenēm
draudzīga vide Valkas novadā –
mūsu kopīgais mērķis!» «Sabiedrības integrācijas fondam» atklātam
projektu pieteikumu konkursam
nevaldības organizācijām «Ģimenei draudzīgas vides veidošana».
Pēc Sabiedrības integrācijas fonda
mājaslapā pieejamās informācijas,
konkursā tika saņemti 186 projektu pieteikumi, bet atbalstīti tika 52
projekti, un ir īpašs prieks, ka mūsu
projekta pieteikums ir novērtēts kā
4. labākais un tas ir atbalstīts ar finansējumu 14 671,59 EUR.
Projekta mērķis bija veicināt vecākiem un bērniem draudzīgas
vides attīstību Valkas novadā, noorganizējot dienas nometni, Mātes

dienas talku, kopā lasīšanas pasākumus Valkā un pagastos, orientēšanās un izlaušanās pasākumus,
24 H radošās darbnīcas un ģimenes dienas jauniešu centrā, kopīgu
Jāņu atzīmēšanas pasākumu un
ģimenes sporta dienu «Atvadas
vasarai».
Projekta mērķa grupas ir Valkas
novada bērni, jaunieši, ģimenes
ar bērniem, vecāki un vecvecāki.
Projektā aktivitātes plānotas tā,
lai tās būtu vērstas uz visām vecuma un dzimuma grupām.
Aktivitātes norisinājās Valkas
pilsētā: stadionā, kultūras namā,
estrādē, pie vecās dzelzceļa līnijas, Jauniešu centrā, parkā un
Valkas novada pagastos (Kārķos
un Vijciemā kopīgie ģimeņu lasīšanas pasākumi, Valkas pagastā
pārgājiens – orientēšanās).
Pasākumu organizēšana tika

Valkas novada pašvaldība pagarina jaunās Attīstības programmas
izstrādi un Attīstības programmas 2015. – 2021. gadam darbības termiņu

Teksts: Jānis Vindēls, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

V

alkas novada pašvaldības
dome ar 2021. gada 29. jūlija sēdes lēmumu paredzēja, ka
Valkas novada Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam 1. redakcija tiks apstiprināta šī gada
oktobra beigās, un novembrī tiktu

aizvadīta plānošanas dokumenta sabiedriskā apspriešana. Tomēr, ņemot vērā izstrādes gaitā
izveidojušās nobīdes no sākotnēji
ieplānotā izstrādes grafika, Valkas novada pašvaldības dome
2021. gada 28. oktobra sēdē pieņē-

ma lēmumu pagarināt Attīstības
programmas 2022. – 2028. gadam
izstrādes termiņu par trim mēnešiem, paredzot plānošanas dokumenta sabiedrisko apspriešanu
2022. gada janvārī un februārī.
Tajā pašā lēmumā tika paredzēts
pagarināt pašreiz spēkā esošo
Valkas novada Attīstības programmu 2015. – 2021. gadam, pare-

dzot tās darbības termiņu noteikt
līdz brīdim, kad stāsies spēkā Valkas novada Attīstības programma
2022. – 2028. gadam.
Aktualitātēm, kas saistītas ar
pašvaldības Attīstības programmas izstrādi, lūgums sekot Valkas novada pašvaldības mājaslapā
www.valka.lv. z
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Decembra 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 decembra mēnesī
norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni
aicināts piedalīties ikviens:
• pirmdienās plkst. 9.00 Valkā, Semināra ielā 23, biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» telpās notiks 40 minūšu garas fizisku aktivitāšu
nodarbības senioriem «Vingrošana senioriem» cikla ietvaros;
• pirmdienās plkst. 18.00 Vijciema pagasta sporta zālē, notiks 40
minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma Vingrošana pagastos «Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties» cikla ietvaros;
• 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, Kungla ielā 16
notiks peldēšana;
• trešdienās plkst. 09.00 Valkā, Semināra ielā 23 biedrības «Latvijas
Sarkanais Krusts» telpās notiks 40 minūšu garas fizisku aktivitāšu nodarbības senioriem «Vingrošana senioriem» cikla ietvaros;
• trešdienās plkst. 18.00 Kārķu pagasta kultūras namā notiks 40
minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma Vingrošana pagastos «Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties» cikla ietvaros;

• ceturtdienās plkst. 18.00 Ērģemes pagasta skolas zālē, notiks 40
minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma Vingrošana pagastos «Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties» cikla ietvaros;
• ceturtdienās 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;
• piektdienās, plkst. 19.00 – 20.30 Valgas peldbaseinā 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 vai
pārslimošanas sertifikātu (digitālais Covid – 19 sertifikāts) un personu apliecinošu dokumentu. z

Asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls aicina pacientus
uz konsultāciju Valkā 17. decembrī

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas
novada pašvaldības sabiedrības
veselības organizatore

S

adarbībā ar biedrību «Atbalsts Valkai» un pateicoties
Valkas novada uzņēmēju atbalstam, Valkas novada pašvaldība ir
vienojusies ar Vidzemes Slimnīcu,
ka Valkā iedzīvotājiem ir iespēja

saņemt valsts apmaksātu veselības
aprūpes pakalpojumu – asinsvadu
ķirurga konsultācija.
Pacientus konsultē viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls.
Pacientu pieņemšana notiek 1
reizi mēnesī, Vidzemes slimnīcas
poliklīnikā, Valkā, Rūjienas ielā 3.
Tuvākā dr. Rozentāla pacientu

Domājot par senioru
drošību, šogad
Ziemassvētku paciņas
viņiem nedāvināsim

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

Ņ

emot vērā, ka Covid - 19
pandēmija turpinās, un
vislielākajam riskam ir tieši pakļauti vecākā gada gājuma cilvēki,
Valkas novada pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu šogad Ziemassvētku paciņas senioriem nedāvināt.
«Šis lēmums nav saistīts ar
pašvaldības budžeta līdzekļu taupīšanu, bet gan domājot par šo
cilvēku veselības neapdraudēšanu,
jo nav iespējams nodrošināt epidemioloģiski drošu veidu, kā nodot paciņas tik lielam skaitam
cilvēku. Var rasties situācija, ka
paciņu izsniedzējs (ja seniori paši
nāktu pēc paciņām) vai piegādātājs
(ja paciņas nogādājam uz mājām)
ir asimptomisks (bez slimības
pazīmēm), bet jau inficēts,» skaidro
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis.
«Mēs apzināmies, ka šī dāvana

daudziem senioriem bija nozīmīga
un sagādāja prieku, taču, mūsuprāt,
viņu drošība ir svarīgāka.»
Maziem bērniem paciņas tiks
piešķirtas līdzīgi, kā iepriekšējos
gados. Saldumus saņems bērni,
kas dzimuši laika intervālā no
2011. gada 1. janvāra līdz 2020. gada
31. decembrim.
Bērni, kuri mācās bērnudārzos
un skolās Valkas novadā, paciņas
varēs saņemt izglītības iestādēs.
Bērnu vecāki Valkā, kuru atvases
vēl nemācās izglītības iestādēs
paciņu varēs saņemt Valkas pilsētas kultūras namā. Precīzi datumi tiks izziņoti vēlāk, tāpēc
aicinām sekot līdzi aktuālākajai
informācijai Valkas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.valka.
lv un sociālo tīklu kontos. Par
paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem rūpēsies pagastu
pārvaldes. z

pieņemšana notiks 17. decembrī.
Pierakstu veic Vidzemes slimnīcas poliklīnikas reģistratūra, tālr.
64722307.
Lai saņemtu valsts apmaksātu
asinsvadu ķirurga konsultāciju,
maksājot pacienta līdzmaksājumu
4.00 EUR apmērā, obligāti nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums
ķirurgam.

Ja pacientam nebūs ģimenes ārsta nosūtījums, tad tas būs maksas
pakalpojums un pacientam būs jāveic maksājums 20.00 EUR apmērā.
Ierodoties uz konsultāciju, lūgums līdzi ņemt visus iepriekš veikto izmeklējumu rezultātus, it īpaši
angiogrāfiju, ja tāda ir veikta. z
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18.novembrī pasniegti Valkas novada
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Roberts Johansons

L

atvijas Republikas Proklamēšanas
103.gadadienā, 18.novembrī, Valkas
pilsētas kultūras namā tika apbalvoti Valkas novada Atzinības rakstu laureāti.
Diemžēl, sakarā ar valstī noteiktajiem
Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumiem, arī šogad izpalika svinīgais kultūras pasākums ar skatītājiem un koncertu. Tā
vietā, katrs Atzinības raksta laureāts saņēma savu apbalvojumu
individuāli, svinīgā atmosfērā, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.
Par katru šī gada Atzinības raksta laureātu aicinām noskatīties
sagatavotos video materiālus, kas publicēti Valkas pašvaldības tīmekļvietnes www.valka.lv sadaļā «Video» un sociālo tīklu kontos.
Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstus saņēma:
1. Monta Sausā, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre – par iejūtību, atsaucību un profesionālu attieksmi,
sniedzot bibliotekāros pakalpojumus Valkas novada iedzīvotājiem un viesiem.
2. Aīda Vītola, ilggadējā Vijciema pamatskolas direktore – par
ilggadēju nesavtīgu, profesionālu darbu izglītības jomā un ieguldījumu grāmatas «Vijciema skolai 100» veidošanā.
3. Jānis Lūsēns, mūziķis, Zvārtavas pagasta Ozolu skolas īpaš-

nieks – par izcilas kultūrvietas radīšanu Zvārtavas pagastā un
ieguldījumu kultūrvides attīstībā visā Valkas novadā.
4. Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore –
par ilggadēju nesavtīgu, profesionālu darbu izglītības jomā un
aktīvu sabiedrisko darbību.
5. Agris Simulis, VAS CSDD Valkas klientu apkalpošanas centra
vadītājs, Valkas pilsētas un Valkas novada domes deputāts no 1997.
- 2021. – par nozīmīgu ieguldījumu Valkas pilsētas un novada
pašvaldības darbā, īpaši, saimniecisko jautājumu risināšanā.
6. Unda Ozoliņa, Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Sekretariāta vadītāja, Valkas pilsētas un Valkas novada
domes deputāte no 2001. – 2021. – par nozīmīgu ieguldījumu Valkas pilsētas un novada pašvaldības vadīšanā, modernizācijā, izglītības un kultūras attīstībā.
7. Monta Skotele, Valkas folkloras kopas «Nāburgi» dalībniece –
par nesavtīgu darbošanos sabiedrības labā un iesaistīšanos dažādās aktivitātēs.
8. Kristaps Lūsis, Kārķu pagasta veikala «Dālderi» īpašnieks – par
nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un mecenātismu Kārķu pagastā.
9. Imants Zvirbulis, Sporta kluba «Petanks Ērģeme» valdes loceklis – par sporta veida «Petanks» popularizēšanu un Ērģemes
vārda nešanu pasaulē.
10. Dace Januševska, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sākumskolas skolotāja – par mūsdienīgu, aizraujošu un radošu mācību
procesa īstenošanu un ieguldījumu metodiskajā darbā. z

Aīda Vītola, ilggadējā Vijciema pamatskolas direktore

Dace Januševska, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
sākumskolas skolotāja

Kristaps Lūsis, Kārķu pagasta veikala «Dālderi» īpašnieks

Imants Zvirbulis, Sporta kluba «Petanks Ērģeme»
valdes loceklis
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pašvaldības Atzinības raksti

Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

Monta Sausā, Valkas novada Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliotekāre

Monta Skotele, Valkas folkloras kopas «Nāburgi» dalībniece

Unda Ozoliņa, Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas Sekretariāta vadītāja, Valkas pilsētas un
Valkas novada domes deputāte no 2001. – 2021.
VAS CSDD Valkas klientu apkalpošanas centra vadītājs,
Valkas pilsētas un Valkas novada domes deputāts
no 1997. - 2021.
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Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā

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
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

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.
Informāciju sagatavoja
Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs J. Vindēls

Nomas objekts
Platība (m2)
KĀRĶU PAGASTĀ
Nr.10
197.0
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.16-8
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

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

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
Ievērībai

Nomas līguma termiņš 5 gadi

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:
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.
N.p.k.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3) Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas 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 pēc attī-15 %
rīšanas no tiem
LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā par katru
+- 0,5 %
balli
Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav piemērots lauksaimnieciskai darbībai (pie-40 %
mēram, Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)
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*

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
Ērģemes pagasts

9452 003 0095
9452 008 0313
9452 011 0170
9452 011 0216

ĒRĢEMES PAGASTS
Stabiņi
0.6942
Rītiņi
0.25
Lejasstrūgas
3.42
Lucīši
0.6

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

40.96
28.00*
201.78
36.11

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

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

28.00*
28.00*
28.00*

Valkas pagasts

9488 014 0138

Astes

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

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

Vēžukrogs
Divdruvas
Brandas
Zvaigznāji
Mīlkalni
Mežārītes
Pabērzi
Silakājas
Hercogi

Vijciema pagasts
Vijciema pagasts
Vijciema pagasts
Vijciema pagasts

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

Nosaukums

Zemes
platība, ha

VALKAS PAGASTS
1.16
0.48
0.3
0.52
0.7
0.54
1.0
0.2
4.03
6.77

VIJCIEMA PAGASTS
Sīļi
0.26
Kalni
0.29
Mežiņi
1.1
Bajāri
0.24

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

euro/ha
euro/ha
euro/ha
euro/ha
euro/ha
euro/ha
euro/ha
euro/ha
euro/ha

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

70.76
29.28
28.00*
31.72
42.70
32.94
61.00
28.00*
245.83
412.97
28.00*
28.00*
66.20
28.00*

*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.

Kārķos norisināsies retro volejbola turnīrs

Teksts: Mārcis Krams, Ērģemes pagasta un Kārķu
pagasta sporta organizators

19.

decembrī Kārķos norisināsies volejbola turnīrs «Kārķu RETRO». Sākums plkst. 11.00.
Pasākuma organizatori sacensības iecerējuši aizvadīt pēc «vecajiem noteikumiem».
Mūsdienu volejbolā punktu nopelna par
katru izspēli, tomēr līdz 1998. gadam punktu varēja iegūt tikai tā komanda, kas servēja, proti, vajadzēja uzvarēt divas izspēles pēc
kārtas. Setā tika spēlēts tikai līdz 15 punktiem (maksimālais rezultāts 17:16). Vēsturē
ir fiksēti gadījumi, kad 40 minūtes rezultāts

nebija izkustināms no 0:0, kad sportisti pagura, sāka krāties punkti. Tāds risks, protams,
pastāv arī šajā turnīrā, tāpēc komandu skaits
ir ierobežots (4), kā arī šādās īpašās situācijās
galvenais tiesnesis būs tiesīgs samazināt setā
iegūstamo punktu skaitu. Lai uzvarētu spēli
būs jāuzvar 2 seti. Pārējie noteikumi būs pēc
mūsdienu volejbolā pieņemtajiem.
Komandā uz laukuma būs jāatrodas 6 spēlētājiem (komandā var pieteikt 8), spēlētāju
dzimumam un vecumam nav nozīmes. Spēles notiks uz 2,43 m augstā tīkla.
Komandām pieteikumi (visu spēlētāju
vārdi, uzvārdi) jāiesūta līdz 13. decembrim
uz e-pastu marcis.krams@gmail.com

Dalībai turnīrā prioritāri tiks apstiprinātas
komandas no Kārķu pagasta un Valkas novada.
Komandas no citiem novadiem tiks apstiprinātas pieteikumu saņemšanas secībā
(14. decembrī tiks nosūtīts apstiprinājuma epasts).
Dalība turnīrā tikai ar sadarbspējīgiem sertifikātiem!
Sacensības norisināsies bez skatītājiem.
Turnīrā nav noteikta dalības maksa.
Sacensības organizē Valkas novada pašvaldība. Papildus informācija 26449270. z
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30. septembra Valkas novada pašvaldības
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada
13. janvāra lēmumu
«Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu saraksta apstiprināšana» (sēdes protokols
Nr. 1, 1.§.), izsakot jaunā redakcijā:
1) 22. pielikumu (pielikums Nr. 1) Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas darbinieku amata vietu un
darba samaksas saraksts;
2) 23. pielikumu (pielikums Nr. 2) Valkas pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts;
3) 33. pielikumu (pielikums Nr. 3) Ērģemes pamatskolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts.
Lēmuma izpildi attiecināt uz laika periodu no
2021. gada 1. septembra.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada
31. decembrim. Lēmuma izpildi attiecināt uz
laika periodu no 2021. gada 1. septembra.
• Izdarīt Valkas novada domes 2009. gada
26. novembra nolikumā Nr. 31 «Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikums» (protokols
Nr. 9, 35.§) grozījumus.
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem
atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 «Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» bez valsts
dotācijām.
• Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā – nekustamā īpašuma «Ceļš Priežkalni – Andrēni» sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,7788 ha platībā un inženierbūves – ceļa «Ceļš Priežkalni – Andrēni»
1,22 km garumā.
• Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas valdījumā, nekustamā īpašuma
«Ceļš Veckārķi – Ārņi» daļas – zemes vienības
aptuveni 0,56 ha platībā un uz tās esošās inženierbūves – ceļa «Ceļš Veckārķi – Ārņi» posma
aptuveni 0,56 km garumā un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 1,9064 ha platībā un uz
tās esošās inženierbūves – ceļa «Ceļš Veckārķi
– Ārņi» posma aptuveni 1,9 km garumā.
• Atbalstīt projekta «Mežaudzes atjaunošana
pēc vējgāzes zemes vienībā «Žurbi»» izstrādi
iesniegšanai Lauku atbalsta projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam apakšpasākuma «Ieguldījumi

meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā». Priekšfinansēt projekta īstenošanu 746,68 EUR apmērā. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Apstiprināt izcenojumus Komunālās saimniecības nodaļas maksas pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības
nodokļa likumam.
• Apstiprināt pastāvīgo apkures maksu (bez
kurināmā izmaksām) 310,94 EUR bez PVN mēnesī grupu dzīvokļu ēkai Tālavas ielā 33, Valkā. Kopējo maksu mēnesī par apkuri grupu
dzīvokļu ēkai Tālavas ielā 33, Valkā aprēķināt,
saskaitot lēmuma 1.punktā minēto pastāvīgās
apkures maksu ar faktiskajām mēneša kurināmā izmaksām. Pievienotās vērtības nodokli
piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Apstiprināt Valkas novada Valkas pagasta
pārvaldes traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumus. Pievienotās vērtības nodokli
piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Apstiprināt Valkas pagasta pārvaldes autobusa IVECO 50C18 pasažieru pārvadāšanas
pakalpojuma maksu - 11,97 EUR/h (bez PVN)
un 0,19 EUR/km (bez PVN)*. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās
vērtības nodokļa likumam.
*Gala cenu veido kopējo nobraukto km reizinājuma ar tarifu par 1km un kopējā autotransporta izmantošanas laika reizinājuma ar tarifu
par 1 h summa.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta pārvaldes autobusa Mercedes Benz Sprinter 519 CDI pasažieru pārvadāšanas pakalpojuma maksu –
9,79 EUR/h (bez PVN) un 0,18 EUR/km (bez
PVN)*. Pievienotās vērtības nodokli piemērot
atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
*Gala cenu veido kopējo nobraukto km reizinājuma ar tarifu par 1 km un kopējā autotransporta izmantošanas laika reizinājuma ar tarifu
par 1 h summa
• Apstiprināt mikroautobusa Renault Trafic
(valsts reģistrācijas numurs MM - 8615) pasažieru pārvadāšanas pakalpojuma maksu –
7.58 EUR/h (bez PVN) un 0,14 EUR/km (bez
PVN)*. Pievienotās vērtības nodokli piemērot
atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
*Gala cenu veido kopējo nobraukto km reizinājuma ar tarifu par 1 km un kopējā autotransporta izmantošanas laika reizinājuma ar tarifu
par 1 h summa
• Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
uz zemes gabalu Ērģemes pagastā, «Lucīši».

• Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2021. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 4.7/21/64
«Par Valkas pirmsskolas izglītības iestādes Ausekļa ielā 44, Valkā virtuves telpu un iekārtu
nomas maksas apstiprināšanu». Apstiprināt
faktisko nomas maksu par Valkas pirmsskolas
izglītības iestādes Ausekļa ielā 44, Valkā, virtuves telpām un iekārtām 432,04 EUR bez PVN
mēnesī apmērā atbilstoši iznomājamai platībai
(78,7 m2). Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada 2. jūlija lēmuma (protokols Nr. 9,22.§) «Par Valkas
novada Civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu» 1.4. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
«1.4. Aigars Roga – Valkas novada pašvaldības
domes deputāts;».
• Ievēlēt Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Gintu Stālmeisteru par Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas locekli.
• Apstiprināt nolikumu Nr. 13 «Valkas novada
Civilās aizsardzības komisijas nolikums». Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes
2018. gada 29. marta sēdē (protokols Nr. 4,24.§)
apstiprināto Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
• Apstiprināt 2019. gada 28. februāra noteikumu Nr. 1 «Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu» 1. pielikumu jaunā redakcijā.
• Par pasažieru autobusa Neoplan N312K, reģ.
nr. KF-4974 pārdošanu rakstiskā izsolē.
• Izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru Ērģemes bibliotēkā. Konceptuāli piešķirt Valkas novada pašvaldības
līdzfinansējumu 3086,00 EUR apmērā Valkas
valsts un pašvaldības vienotam klientu apkalpošanas centram (Valkas VPVKAC), ja projekts
tiks apstiprināts.
• Piešķirt Valkas novada pašvaldības līdzfinansējumu 300,00 EUR apmērā biedrībai «Sporta
klubs «Petanks Ērģeme»», reģ. nr.40008257813.
• Apstiprināt nolikumu Nr.14 «Valkas novada
pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums». Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2019. gada 29. augusta nolikumu Nr. 6 «Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums».
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2021. gada 8. septembra
rīkojumu Nr. 4.7/21/79 «Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pirmsskolas izglītības iestādē». Lēmums stājas spēkā ar
tā pieņemšanas brīdi. z

LAD apstiprina projektu «Jaunaudžu
retināšana Valkas pilsētas mežos»
Teksts: Toms Simtiņš, projekta vadītājs

V

alkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par
to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais
projekts «Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos», (Nr. 21-09-A00805-000371). Projekts
tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» ietvaros.
Projekta ietvaros paredzēts izretināt jaunaudzes četrās Valkas novada pašvaldībai piederošās saimniecībās:

1. «Pilsētas meži K. 94010075106», kadastra
Nr. 94010075106 (0,28 ha);
2. «Pilsētas mežs 94010070137», kadastra
Nr. 94010070137 (2,94 ha);
3. «Pilsētas meži K. 94010060274», kadastra Nr.
94010060274 (5,54 ha);
4. «Žurbi», kadastra Nr. 94010080501 (1,24 ha).
Jaunaudžu kopējā platība sastāda 9,88 ha.
Projekta ietvaros plānota augšanas apstākļu
uzlabošana vērtīgajām koku sugām, izņemot
laukā nevērtīgās koku sugas. Stādītajās priežu
un egļu mežaudzēs tiks izņemtas nevērtīgās
koku sugas. Jaunaudzes tiks retinātas ar krūmzāģi rudens un ziemas periodā, ievērojot visas
Latvijas likumdošanā noteiktās dabas aizsar-

dzības prasības. Projekta mērķis ir izretināt
Valkas novada pašvaldībai piederošās jaunaudzes Valkas pilsētā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2640,00 EUR, ELFLA finansējums ir
2640,00 EUR, ja Valkas novada pašvaldība
nepārsniedz 264,00 EUR izmaksas par 1 ha.
Valkas novada domei nav nepieciešams līdzfinansējums, taču ir jāveic priekšfinansēšana.
Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 20. janvārim. z
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28. oktobra Valkas novada pašvaldības
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Slēgt līgumu par sadarbību ar biedrību
«OPEN Radošais Centrs», reģistrācijas numurs:
40008278783, juridiskā adrese: Zeļļu iela 25,
Rīga, LV-1002, ar mērķi izveidot jauniešu radošo
centru, piešķirot biedrībai sadarbības ietvaros
iespēju izmantot telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E,
3. stāvā, 70,3 m2 platībā.
• Piešķirt nodibinājumam «Health Institute»,
reģistrācijas numurs: 40008240130, juridiskā
adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, pašvaldības līdzfinansējumu 300,00 EUR apmērā
nolūkā nodrošināt dalību ERASMUS+ programmas starptautiskā sadarbības pasākumā.
• Uzņemt Valkas novada pašvaldības bilancē
Valkas novadā Valkas pagastā esošu inženierbūvi – «Pedele – Kalnbundas» (ceļa posma garums ir 1,280 km, bet platums ir 6,0 m).
• Apstiprināt Valkas novada ielu un autoceļu
ikdienas darbu tehniskās specifikācijas.
• Apstiprināt Valkas pilsētas šautuves maksas
pakalpojumu cenrādi. Piemērot pievienotās
vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības
nodokļa likumam.
• Apstiprināt maksu par Kārķu pagasta pārvaldes pasažieru autobusa SETRA sniegtajiem transporta pakalpojumiem šādā apmērā:
12,27 EUR/h (bez PVN) un 0,43 EUR/km (bez
PVN)*. Piemērot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
*Gala cenu veido kopējo nobraukto km reizinājuma ar tarifu par 1 km un kopējā autotransporta izmantošanas laika reizinājuma ar tarifu
par 1 h summa.
• Apstiprināt maksu par Valkas pagasta pār-

valdes kravas mašīnas Mercedes Benz (FR-764)
transporta pakalpojumiem 0,71 EUR/km bez
PVN apmērā. Apstiprināt maksu par kravas
automašīnas kravas komplektēšanas pakalpojumiem 19,04 EUR/h bez PVN apmērā. Piemērot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Pārdot par brīvu cenu kustamo manto - traktortehnikas piekabi MMZ-771B (valsts reģ.
Nr. P9302LT, 1986. izlaiduma gads, rūpnīcas
Nr.56608), nosakot tās cenu 1800,00 EUR apmērā bez PVN. PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Iegādāties ugunsdzēsēju automašīnu IVECOMAGIRUS AG 90-60 Valkas novada pašvaldības Kārķu komunālai saimniecībai funkciju
izpildei.
• Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
uz zemes gabaliem un daļām no zemes gabaliem Valkā, Valkas pagastā un Ērģemes pagastā.
• Grozīt Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 29. jūlija sēdes lēmuma «Par Valkas
novada Attīstības programmas 2022. - 2028.
gadam izstrādes uzsākšanu» 1.pielikuma
6.punktu. Pagarināt Valkas novada Attīstības
programmu 2015. - 2021.gadam darbības termiņu līdz spēkā stājas Valkas novada Attīstības
programma 2022. - 2028.gadam.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27
«Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 «Valkas novada pašvaldības
2021. gada budžets»».
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības do-

mes priekšsēdētāja
2021. gada 30. septembra
rīkojumu
Nr. 3.7/21/88
«Par
Valkas novada pašvaldības EKO laukumā Valkā, Austras
ielā 10 nododamo
lielgabarīta atkritumu pieņemšanas maksas
noteikšanu iedzīvotājiem». Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Uzdot Valkas novada izglītības iestāžu vadītājiem, nosakot attālināto mācību procesu klasei
vai pirmsskolas grupai, sagatavot ēdināšanas
talonus atbilstoši plānotajai summai un attālinātā mācību procesa ilgumam.
• Apstiprināt Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumus.
• Apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem
Nr. 28 «Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» teritorijas plānojuma grozījumu daļu «Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» un grafisko daļu «Teritorijas
funkcionālais zonējums», teritorijas ar īpašiem
noteikumiem, aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām
teritorijām un objektiem.
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu.
• Apstiprināt noteikumus Nr. 6 «Iekšējās kontroles sistēmas organizācijas un uzraudzības
kārtība, Sankciju likuma un noziedzīgo līdzekļu legalizācijas novēršanai». z

7. oktobra Valkas novada pašvaldības
ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Atteikt SIA «LVBet», reģistrācijas numurs:
50203083121, juridiskā adrese: Skanstes iela 50,
Rīga, LV-1013, izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanas vietas (spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas)

Aizvadīts Valkas novada
Minifutbola čempionāts
2021

Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes Sporta
un jaunatnes daļas vadītājs

20.

novembrī Valkā tika aizvadīts novada Minifutbola čempionāts. Turnīrā piedalījās 9 komandas, kas ar izlozes palīdzību tika sadalītas divās apakšgrupās.
Zelta spēlē tikās FK Smiltene un Torpēdas/
Impar futbolisti. Spēles pamatlaikā neizdevās noskaidrot spēcīgāko vienību (1:1), tāpēc
viss izšķīrās pēc spēles sitienu sērijas laikā,
kurā aukstasinību nodemonstrēja Torpēdas/
Impar un kļuva par turnīra čempioniem,
sudrabs – FK Smiltene. Bronzas spēlē FK Valka veterānu komanda piekāpās SK Brālis ar
rezultātu 0:2 līdz ar to visas medaļas šogad
aizceļo uz blakus esošajām pilsētām.
Komandu izcīnītās pozīcijas:
1. Torpēdas/Impar
2. FK Smiltene
3. SK Brālis
4. FK Valka veterāni
5. Skorpioni
6. FK Valka
7. Ķažimējie
8. Valkas juniori
9. Degviela z

atvēršanai Ausekļa ielā 4, Valkā, Valkas novadā.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis
pieteikuma (iesnieguma) iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu,

188. panta pirmo un otro daļu, un 189. pantu
to var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot
Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja juridiskās adreses. z

Startēs Ērģemes pagasta atklātais
galda spēļu čempionāts

Teksts: Mārcis Krams, Ērģemes pagasta un Kārķu
pagasta sporta organizators

27.

novembrī notika ilgi gaidītā Ērģemes pagasta atklātā galda spēļu
čempionāta 1. posms. Čempionāts norisināsies 5 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.
Sacensību sākums plkst. 16.00 (pieteikšanās uz vietas sacensību dienā no
plkst. 15.30 – 15.50), kā arī pasākuma laikā
visiem dalībniekiem būs jālieto FFP2 respi-

rators, izņemot galda tenisistus spēles laikā.
Čempionātā atļauts piedalīties jebkuram interesantam ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu. Piesakoties dalībniekiem jānorāda vārds, uzvārds un kontakttālrunis, kā arī jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta QR kods un personas
apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā
arī FFP2 respirators. Sacensību laikā dalībniekiem savstarpēji jāievēro 2 metru distance, izņemot spēles laikā šahā, dambretē un
galda hokejā.
Sīkāka informācija nolikumā, kas pieejams
www.valka.lv sadaļā «Sports», apakšsadaļā
«Rezultāti un nolikumi». Papildus informācija: 26449270 (M. Krams) z

Valkas pilsētas šautuve atsāk darbu
pēc iepriekšējā pieraksta

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas pilsētas šautuve atsāk darbu pēc
iepriekšējā pieraksta. Šautuvē pieejami kaujas ieroči no Austrijas, Vācijas, Spānijas un pat Izraēlas. Šāda veida ieročus ikdienā

lieto gan militārās struktūras, gan policijas
dienesti.
Pirms šautuves apmeklējuma, nepieciešams saskaņot apmeklējuma laikus ar Valkas
pilsētas šautuves vadītāju - instruktoru Dzintaru Stočku zvanot uz tālr.nr. 26346999. z
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• Kārķu tautas nama kamīnzāle –
Mārtiņa Silgaiļa fotogrāfiju izstāde
«Kārķu dabas iedvesmots…»
Apmeklējot pasākumus, 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.

Vijciema
pagastā

Valkas novada notikumu
kalendārs

V

alkā /  Valgā

• 18. decembrī plkst. 9.00 – 14.00
Valgas centrālajā laukumā (Igaunija) Pierobežas Ziemassvētku tirdziņš.
Tirdziņā aicināti piedalīties
mājražotāji. Pieteikšanās dalībai
tirdziņā līdz 14. decembrim, zvanot uz tālr. +372 7669970 vai +372
5332 7622. Tirdzniecības vietas bezmaksas!

Valnakmasā pilsētas kultūras

• 1. decembrī plkst. 18.00 – 19.00
2. stāva foajē – visu paaudžu interesenti aicināti uz diskusiju «Lielā
kultūras tērzētava» par kultūras
dzīvi Valkā.
• 10. decembrī plkst. 19.00 kamerzālē – Valkas pilsētas teātra izrāde,
Jaroslavas Puļinovičas luga «Natašas sapnis». Ieeja – 5 eiro.
• 18. decembrī plkst. 17.00 lielajā
zālē – Valkas novada sieviešu kora
«Ziemeļstīga» koncerts «Ziemeļstīga – Ziemassvētkos». Ieeja – 1
eiro.
• 22. decembrī plkst. 19.00 lielajā zālē – dueta Mediante koncertprogramma «Ziemas klausāmstāsti». Ieeja – 5 eiro.
• 29. decembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē – koncertprogramma «Ziemas
stāsti mūzikā». Piedalīsies aktieris
Mārtiņš Vilsons, dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels un komponists
Jānis Lūsēns. Ieeja – 10 eiro.
Uz visiem pasākumiem biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00,
samaksa ar skaidru naudu.
Apmeklētājiem pasākumos jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, derīgs vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts un personalizēta biļete. Pasākumos jālieto sejas maska!
IZSTĀDES
• 1. stāva foajē – fotogrāfa Roberta
Johansona izstāde «Pasaules ceļos
satiktie. Pingvīni.»
• 2. stāva foajē – fotogrāfes Edītes
Ezeriņas foto izstāde «Fotogrāfija
mani iedvesmo».
• Pelēkajā zālē – fotogrāfes Sintijas
(Kaimiņas) Sproģes foto izstāde
«Aktieru portreti».
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

Valcenkastrānolavjāadbiba liotēkā

PASĀKUMI
• 18. decembrī Dāvanu iesaiņošanas darbnīca.
IZSTĀDES
• Līdz 30. decembrim Novadpētniecības stendā «Robežskrējiens,
«Optimists» un citas sporta tradīcijas Valkā» ar jaunu sadaļu «Sveiciens svētkos Sporta skolai».
• No 1. līdz 30. decembrim literatūras izstāde «Mūžs grāmatā»: biogrāfiskie romāni.
• No 1. līdz 30. decembrim tematiskā izstāde «Krāšņais ziemas
saulgriežu laiks».
• No 13. decembra līdz 28. janvārim gleznu izstāde «Atvēršanās»:
Alevtina Karpats (Igaunija).

• Līdz 12. decembrim Vijciema
tautas nama skatlogā apskatāma
foto izstāde «Rudens Vijciema
pusē».
• No 1. decembra līdz 31. janvārim Vijciema tautas nams aicina
piedalīties foto akcijā «Ziema Vijciema pusē», kopīgas galerijas veidošanai. No 1. Līdz 5. februārim
5 skaistākās bildes sūtāmas uz epastu: vita.berzina@inbox.lv vai
WhatsApp 29386820, norādot savu
vārdu un uzvārdu un tālruņa numuru.
• 21. decembrī plkst. 10.00 Vijciema PII Ziemassvētku pasākums.
• 24. decembrī plkst. 14.00 Vijciema baznīcā Ziemassvētku Dievkalpojums.
• 12. februārī Vijciema tautas
namā viesojas komiķis Maksims
Trivaškevičs ar stand - up komēdijas izrādi «Latviešu komiķis».

Sports

• 17. decembrī plkst. 19.30 Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta
hallē VEF BA Valkā pret RSU/VEF
Rīga.
• 18. decembrī plkst. 16.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 2. posms.
• 19. decembrī plkst. 11.00 Kārķos
volejbola turnīrs «Kārķu RETRO»
(sacensības norisināsies bez skatītājiem).
• 22. janvārī plkst. 16.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 3. posms.
• 26. februārī plkst. 16.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 4. posms.
• 26. martā plkst. 16.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 5. posms.

Zvārtavas
pagastā

• 4. decembrī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta «Luturskolā» tikšanās
ar dziednieci Daigu Šķinķi. Semināra tēma «Baltijas dzintars veselībai un skaistumam». Pasākumu
finansiāli atbalsta biedrība «Lauku
partnerība «Ziemeļgauja»». Pasākums noritēs epidemioloģiski drošā vidē jeb «zaļajā režīmā».
• 23. decembris plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā koncerts «Ir
brīnumu laiks».
Plānā ir iespējamas izmaiņas. Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai
Valkas pašvaldības tīmekļvietnē www.valka.lv.
Apmeklējot pasākumus, lūdzam ievērot aktuālos valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus

JAUNĀKĀS GRĀMATAS
• No 13. līdz 16. decembrim Jauno
grāmatu dienas. Grāmatu izsniegšana 17. decembrī.
BĒRNU LITERATŪRAS
NODAĻĀ
• Līdz 6. decembrim aicinām piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma akcijā «Sirds siltums ieadīts
zeķu rakstos», iesūtot fotogrāfijas
ar savām kājām rakstainās zeķēs.
Veidosim izstādi kopā!
• No 1. līdz 21. decembrim ģimeņu stāstu konkurss «Ziemassvētku
dāvana vismazākajam meža iemītniekam».
• No 20. līdz 31. decembrim virtuālā izstāde «Sirds siltums ieadīts
zeķu rakstos».
• Līdz 31. decembrim LASI un
VĒRTĒ! Iesaisties «Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2021» un piesaki
dalību žūrijā pie bibliotekāra!

Kārķu pagastā

• 3. decembrī plkst. 18.00 Kārķu
Dabas koncertzālē Ziemassvētku
egles iedegšana.
• 24. decembrī plkst. 14.00 Kārķu tautas namā akadēmiskās un
populārās mūzikas koncerts «Es
atveru savu sirdi».
• Trešdienās plkst. 18.30 - fizisko
aktivitāšu nodarbības, pasākuma
«Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties»
cikla ietvaros.
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Materiālus apkopoja:

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

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

