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Valkas pilsētas kultūras namā Gintas Krievkalnas
akustiskais koncerts «Atziedi, dvēsele!»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

P

iektdien, 25. februārī, plkst. 19.00
2009. gadā sadarbībā ar Z. Liepiņu notiValkas pilsētas kultūras namā no- ka pirmais Gintas Krievkalnas solokontiks Gintas Krievkalnas akustiskais kon- certs, viņa piedalījusies arī Eirovīzijas nacerts «Atziedi, dvēsele!»
cionālajā atlasē, sadarbojusies ar orķestri
«Vintāža» latviešu estrādes klasikas koverGinta dzimusi Valkā, te beigusi J. Cimversiju ierakstos, uzstājusies dažādos konzes Valkas mūzikas skolu un vidusskolu.
certos.
«Neskatoties ne uz ko, es būšu dziedātāKoncertā «Atziedi, dvēlele!» piedalīsies:
ja no Valkas,» smejas Ginta. Viņa atzīst, ka
Ginta Krievkalna (vokāls), Kristaps Krievuzstāties dzimtajā pilsētā ir visgrūtāk, jo
kalns (taustiņi), Ēriks Upenieks (ģitāra),
šķiet, ka kritika būs visbargākā. Savukārt
Zintis Žvarts (saksofons).
ja tiek saņemtas uzslavas, tas esot divreiz
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsēpatīkamāk, nekā citviet.
tas kultūras namā kasē, norēķinoties ti18 gadu vecumā jaunā soliste izpelnījās
kai ar skaidru naudu. Biļetes cena 10 eiro.
Maestro Raimonda Paula uzmanību. Viņas
izpildītā dziesma «Baltā saule» izskanēja
Uzmanību! Apmeklējot pasākumu, būs
Vecgada šovā Paulovīzija.
jālieto sejas maska un jāuzrāda Covid - 19
Nākamais solis karjerā bija 2008. gada sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs ir paTV šovs «Zvaigžņu lietus», kur Gintas part- beidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Coneris bija Valkas pilsētas mērs Vents Ar- vid - 19 vai pārslimojis Covid - 19 pēdējo 6
mands Krauklis, kapelas «Bumerangs» mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošs domūziķis. Pēc šova jauno dziedātāju uzru- kuments un personalizēta biļete. Sertifikātu
nāja un sadarbību piedāvāja producents Ju- iespējams lejuplādēt vietnē
ris Millers, kas ieteica ķerties pie Zigmara www.Covid19sertifikats.lv
Liepiņa dziesmu iestudēšanas. Sākās saLūdzam ievērot noteiktos epidemiolodarbība ar mūziķi, komponistu, aranžētāju
ģiskos noteikumus! z
Kristapu Krievkalnu.

Valkas – Valgas četrcīņa sāksies ar
slēpošanas posmu 6.februārī

Teksts: Māris Koops, Valkas novada sporta speciālists; foto: Dace Pūce

• komandu vērtējums – katrā posmā 5
labākie + 10 punkti par katru dalībnieku.
Sacensībās slēpošanā var piedalīties tikai
vakcinētie un pārslimojošie ar attiecīgo derīgo
sertifikātu, jāpiereģistrējas www.covidpass.lv
par izceļošanu no valsts, kā arī jāizprintē, jāaizpilda anketa par ieceļošanu Igaunijā. Anketas pieejamas www.valka.lv. Dalībniekiem jābūt gataviem uzrādīt sertifikātu ar pasi vai ID
karti un ieceļošanas anketu. Sacensības būs ar
ogad tradicionālās Valkas novada četr- atsevišķu startu.
cīņas sacensības tiks organizētas kopā
Reģistrācijas saite sacensībām: https://
ar igauņiem, izveidojot jaunu pasākumu –
forms.gle/G2MoXA8cqWbsrvh68
Valka/Valga quadruplet jeb Valkas/Valgas
četrcīņu. Izmaiņas tradicionālajam sacensību
Datums un laiks: 6. februārī plkst. 12.00.
formātam veiktas, lai paplašinātu dalībnie- Reģistrācija sacensībām no plkst. 10.00.
ku loku, un veicinātu gan Latvijas, gan IgauVieta: Karula-Lullemae Spordikeskus, Valnijas dalībnieku piesaisti.
gas apriņķī, Igaunijā.
Sacensību nolikumi apskatāmi www.valka.
Valkas - Valgas četrcīņas 2022. gada sacensības paredzētas: 1. posms – slēpošana notiek lv sadaļā «Sports», apakšsadaļā «Rezultāti un
Karula-Lullemae Spordikeskus (20 km no Val- nolikumi».

Š

gas Veru virzienā) 6. februārī, 2. posms – Latvijas - Igaunijas skrējiens Valkā 23. aprīlī,
3. posms – šosejas riteņbraukšanas sacensības
Valka - Ērģeme - Kārķi - Naukšēni un 4. posms
– MTB riteņbraukšana Jaanikese (1 km no Valgas Tartu virzienā, motokrosa trases teritorijā).

Tiks apbalvoti Valkas četrcīņas 2021 uzvarētāji:
• komandām: 1. vieta «DAKO Ziemeļvidzeme», 2. vieta «Velohooligans/Ķeizari 1», 3. vieta «Velo+Bottari Baltic»;
• sievietēm: 1. vieta Karīna Harkina, 2. vieta
Kaja Tattar, 3. vieta Lāsma Elza Vaivode, 4. / 5.
Izmaiņas formātā:
• sacensību organizatoros – pievienojas Valgas vieta Marta Luīze Pētersone un Renāte Rodionova, 6. vieta Zane Ķeņģe;
apriņķa sporta dzīves organizatori;
• divas sacensības notiek Igaunijā – slēpošana • vīriešiem: 1. vieta Jānis Rubiks, 2. vieta Ilgvars Šmits, 3 vieta Agris Podiņš, 4. vieta
un MTB riteņbraukšana;
• samaksa par dalību sacensībās tikai ar pār- Kristaps Kārkliņš, 5. vieta Māris Rubiks, 6. vieta Ints Lērme. z
skaitījumu;
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Valka mirdz vēl daudzveidīgākās krāsās

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

Š

ajā rudenī tumsa un pelēkā noskaņa bija krietni vairāk un nomācošāka nekā citu gadu, tāpēc jau
pirms Pirmās adventes daudzos logos
sāka mirdzēt īpašās gaismiņas.
Kopumā sakarā ar daudzo māju renovāciju, gaismas rotājumi bija it kā
mazāk, bet tomēr iespaidīgāki. Īpaši
runājot par privātajām mājām. Šeit varētu minēt joprojām gaišo Ceriņu ielu,
Smilšu, Sēlijas, Zemgales, Pumpura,
Apvienības, Zaļā un, kur tad vēl, īpašā
Tālavas ielas 29 kompozīcija kalniņā,
ko tik skaisti parādīja Re:TV sižetā.
Jau trešo gadu pārsteigumus sagādā
Smilšu ielas un Sēlijas ielas krustojumā gaismu kompozīcijas un dažādi
veidojumi. Nedaudz uz priekšu pa
Sēlijas ielu mūs pārņem krāsaini mierīgas sajūtas, jo ļoti gaumīgi izvietotās
virtenes parāda mājas saimnieku Zie-

massvētku prieku.
Par gaismām balkonos un lodžijās
daudzdzīvokļu mājās pārsteigumu
un slavas saulītē gozējas Ausekļa
iela. Daudzi pat nenojauš, cik skaistas
gaismas ir arī mikrorajona iekšpagalmos. Gadu no gada pieaug izrotāto un
izgaismoto logu, lodžiju skaits. Daudzos logos ir bērnu veidotie salavecīši,
eņģelīši, sniegpārsliņas. Varbūt konkursam vēl jāpievieno jauna vērtējuma sadaļa?
Vērtējot gaismu parādi, joprojām
centāmies atrast jaunus objektus. Tai
pat laikā, vērojot jau iepriekš apbalvoto ģimeņu veikumu, šogad nonācām
pretrunā ar sirdi un emocijām, jo bija
tik skaisti, pārdomāti rotājumi gan
Smilšu ielā, gan Fr. Roziņa 3 mazajā
balkoniņā, kurā bija pateikta visa Ziemassvētku vēsts un būtība. Paldies vi-

siem, kurus nenobiedēja trakais elektrības cenu kāpums, jo jums līdzi priecājās neskaitāmi cilvēki, kuru ietekmi
un pat spiedienu izjutu, vērojot Ausekļa 46 lodžijā izveidoto 2022. gada
sveicienu!
Lai izvērtētu iestāžu un uzņēmumu veidotās gaismas, no visa redzētā
jāatzīmē kafejnīca «Walk Cafe», J.Rozes grāmatnīca, jaunā apģērbu veikala ieejas rotājums, bērnu un jauniešu
centrs «Mice» un mūzikas skola.
Visus valcēniešus un pilsētas viesus atkal priecēja lielās egles un arī
mazās eglītes Ausekļa un Rūjienas ielas krustojumā. Liels paldies gaismu
veidotājiem!
Gala rezultātā apkopojot iedzīvotāju ieteikumus un kluba dalībnieču
vērtējumus 2021. gada Valkas novada
pašvaldības pateicību un jaunu gaismas rotājumu saņēma:

Uzņēmumu grupā
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
Valkas iecirknis un Grupu dzīvokļu
māja.
Daudzdzīvoķļu māju grupā
Rudzīšu ģimene, Jansonu ģimene, Guntras Gaidlazdas un Dmitrija
Dubska ģimene.
Privāto māju grupā
Židavu ģimene, Sīmaņu ģimene un
Markovu ģimene.
Gaismas pēcpusdienā tika apbalvoti arī skaistāko vasaras gaisa dārzu
īpašnieki.
Par skaistāko un savdabīgāko gaisa dārzu apbalvojumu saņēma
Rudzīšu ģimene, Grietiņa Klaipa
un Āronu ģimene.
Pateicamies visiem 18 gadu garumā
sastaptajiem darbīgajiem cilvēkiem,
kurus varējām iepriecināt ar savu vērtējumu. Laimīgu, veselīgu un gaismas
piepildītu Jauno gadu! z

Bērnu literārā konkursa «Doma izgaismo vārdu» rezultāti

Teksts: Mārīte Magone, Valkas novada literārā
apvienības projektu vadītāja

V

alkas novada literārā apvienība sadarbībā
ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada
pašvaldību 2021. gada septembrī izsludināja jau tradicionālo literāro konkursu bērniem un jauniešiem
«Doma izgaismo vārdu». Šī konkursa mērķis pamatā bija rosināt, aktivizēt sava novada bērnus, jauniešus. Diemžēl 8 gadu rezultātā mērķi nesasniedzām.
Arī diskusijās ar Valkas bibliotēku, kura ļoti aktīvi
organizē dažādus konkursus, konstatējām, ka savējie ir pasīvi un pat neatsaucīgi. Kā panākt vēlamo

rezultātu, domāsim kopā 2022. gadā.
Laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz
20. decembrim tika saņemti konkursam iesūtītie
darbi no 7 autoriem divās vecuma grupās atbilstoši
nolikumam. Jaunākajā grupā tika saņemti 5 autoru
darbi, vecākajā 2 darbi tika iesūtīti no Tirzas, Trikātas, Rencēniem un Rīgas. Kā jaunums ir tekstam
klāt pievienotas ilustrācijas (no Trikātas)
Izvērtējot abu grupu iesūtītos darbus un sagrupējot pa vietām, rezultātā:
Jaunākajā grupā atzīt par laureātiem 2 autorus:
1. Leonoru Kariņu Bērziņu no Rīgas;
2. Klāvu Jāni Kalniņu no Rencēniem.

Vecākajā grupā atzīt par laureātu 1 autoru –
Marku Ozoliņu no Rīgas.
Galveno balvu - Latvijas Bērnu fonda stipendiju 100 EUR žūrija nolēma piešķirt:
1. Lienei Kauķei no Tirzas 100,00 EUR;
2. Elizabetei Zaumanei no Rīgas 100,00 EUR.
Sākotnēji komisija ierosināja esošo nolikumā paredzēto prēmiju 100 eiro sadalīt uz pusēm, bet Latvijas Bērnu fonda vadība nolēma katrai uzvarētājai
piešķirt 100 eiro, kas līdz šim nekad netika darīts.
Paldies fondam!
Jaunajā gadā novēlam nepadoties un radoši darboties! z

Par vienu no ģimenēm draudzīgākajām pašvaldībām
Vidzemē atzīts Valkas novads

Teksts: Zane Jēkabsone, Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību speciāliste

A

pkopoti balsojuma rezultāti par katrā plānošanas reģionā iedzīvotāju trīs visaugstāk novērtētajām pašvaldībām. Vidzemes plānošanas reģionā par ģimenēm draudzīgām iedzīvotāji atzinuši
Varakļānu novadu, Valkas novadu un Gulbenes novadu. Šis vērtējums pašvaldībām dos priekšrocības
Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā
«Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022», lai cīnītos par
tituliem un nozīmīgām naudas balvām ģimeniskas
vides uzlabošanai.
Iedzīvotāju balsojums, kurā visu 43 pašvaldību
iedzīvotāji novērtēja pašvaldību sniegumu, norisinājās no 2021. gada 9. novembra līdz 12. decembrim
vietnē www.vietagimenei.lv.
«Esam gandarīti par ik gadu aizvien pieaugošo
iedzīvotāju atsaucību, vērtējot savu pašvaldību paveikto, izsakot viedokļus un piedaloties ikgadējā
iedzīvotāju balsojumā. Kopumā šajā reizē esam saņēmuši un apkopojuši gandrīz 59 tūkstošus balsu,
kā arī pašvaldībām vērtīgus komentārus, lai tās motivētu attīstīties arī turpmāk,» stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.
«Līdzīgi kā citus gadus, arī šajā reizē iedzīvotāji visaugstāk novērtējuši un izcēluši pašvaldību paveikto infrastruktūras uzlabojumos, interešu izglītības
pieejamībā un piedāvājumā, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanā. Līdztekus aktuāli
arvien palikuši jautājumi par bērnudārzu pieejamību, kā arī nepieciešamību sakārtot mājokļu un nekustamo īpašumu jomas.»
Komentāros minēti arī ieteikumi, kas saistīti ar
plaisas mazināšanu starp dažādiem sabiedrības
slāņiem. Tāpat norādīts, ka pašvaldībām līdztekus
maznodrošināto vai daudzbērnu ģimeņu jautājumu
risināšanai, nepieciešams tik pat intensīvi strādāt
arī pie pakalpojumiem, kas būtiski pārējām sabiedrības grupām, piemēram, jauniešiem vai ģimenēm,
kurās ir mazāk par trim bērniem.
«Mūsu novērojumi liecina, ka attālinātā darba
iespējas ir radījušas savu ietekmi uz iedzīvotāju
ikdienu un mājvietas izvēli vai labiekārtošanu. Attālums līdz darba vietai nereti vairs nav izšķirošs,
tādēļ ir ģimenes, kas izvēlas pārcelties uz dzīvi
reģionos. Kā viens no lielākajiem mājokļu kreditētājiem aizvien biežāk savā praksē novērojam, ka,
izvēloties savu dzīvesvietu Latvijas reģionos, iedzī-

votāji ļoti rūpīgi izvērtē apkārtējo vidi.
Cilvēkiem būtiski ir tādi jautājumi, kā,
piemēram, labiekārtotas atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumu pieejamība,
viegli izbraucami ceļi, apgaismotas
sabiedriskā transporta pieturvietas
u.tml. Tādēļ izprotam šī konkursa nozīmi un ar prieku to atbalstām, lai kopīgiem spēkiem motivētu pašvaldības
aizvien vairāk iesaistīties apkārtējās
vides uzlabošanā,» atzīst «Luminor»
vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.
Pārējos plānošanas reģionos iedzīvotāju balsojumā par ģimenēm draudzīgākajām atzīti:
Zemgales plānošanas reģionā –
Aizkraukles novads, Jelgavas novads
un Jelgavas valstspilsēta; Kurzemes
plānošanas reģionā – Ventspils valstspilsēta, Saldus novads un Liepājas
valstspilsēta; Latgales plānošanas
reģionā – Preiļu novads, Rēzeknes
valstspilsēta un Ludzas novads; Rīgas
plānošanas reģionā – Ādažu novads,
Jūrmalas valstspilsēta un Siguldas novads.
Jau ziņots, ka Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto konkursu «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022»
plānots uzsākt 2022. gada pavasarī, un tajā tiks vērtēti pašvaldību sniegtie dati, ņemts vērā 2021. gada
nogales iedzīvotāju sniegtais vērtējums par pašvaldībām, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par
iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem ģimeņu atbalstam.
Noslēgumā viena no 43 pašvaldībām, kas 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. Kopējais konkursa naudas balvu fonds, kas tiks sadalīts starp uzvarētājpašvaldībām, būs 100 000 eiro.
Plašāka informācija par katrā pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem un atbalstiem pēc konkursa tiks apkopota un publicēta vietnē: www.vietagimenei.lv/pasvaldibas. Tādējādi iedzīvotājiem
vienuviet būs iespēja ar to iepazīties, izvērtēt un

nepieciešamības gadījumā arī salīdzināt. Konkurss
norisinās jau kopš 2017. gada, un tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā
pašvaldības rūpējas par ģimenēm, vienlaikus veicinot arī iedzīvotāju iesaisti sev svarīgu jautājumu
risināšanā. Līdztekus konkurss veido vidi arī pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot
tās attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģimenēm
paredzēto pakalpojumu klāstu.
Konkursa «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022»
galvenais atbalstītājs ir «Luminor» banka. Konkursa partneri: plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs
Baltijā «Omniva», modes un izklaides centrs «Rīga
Plaza», «Māmiņu klubs» un «Skola un ģimene».
«Ģimenei draudzīga pašvaldība» ir viena no trim
ģimeņu atbalsta programmām, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu «Ģimenei draudzīga darbavieta», kā arī izsniedz
Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot Latvijas
daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē
ir bērni ar invaliditāti. z
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Valkā notiek civilās aizsardzības komisijas mācības «Pilskalns»

16.

decembrī norisinājās Valkas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas mācības «Pilskalns», kuras organizēja Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons.
Mācību «Pilskalns» mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību institūciju gatavību militārām krīzēm un rīcībai
hibrīdkara scenārijos. Šādās mācībās tiek izspēlēti
scenāriji, kuros civilās aizsardzības komisijām jānovērtē un jānovērš riski, kā arī jāizstrādā reaģēšanas
pasākumu plāns, lai nodrošinātu sabiedrību ar pamatvajadzībām dažādos apdraudējuma gadījumos.
Mācībās piedalījās Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba
un Aizsardzības ministrijas pārstāvji.
Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins atzina, ka mācības «Pilskalns» ļāvušas apzināties atbildīgo institūciju sadarbības un komunikācijas ar
sabiedrību nozīmi. Mācības uzlabo izpratni ne tikai par
civilās aizsardzības komisijas gatavību reaģēt militāra
apdraudējuma gadījumā, bet arī ļauj pilnveidot pašvaldības un iesaistīto iestāžu izpratni par viņu atbildību un
nepieciešamo rīcību krīzes situācijās.
«Ilgāku laiku, Covid - 19 pandēmijas dēļ, civilās
aizsardzības mācības nebija norisinājušās, un komisijas sastāvā pa šo laiku ir notikušas izmaiņas. Tā-

pēc bija nozīmīgi, ka cilvēki iepazīstas viens ar otru,
jo ne visi komisijas locekļi ir no Valkas novada,» komentē Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
«Covid - 19 pandēmija parādīja, ka dažādas krīzes situācijas var pienākt pilnīgi negaidīti, un ne visam vienmēr esam gatavi. Redzam arī starptautisko
situāciju uz Latvijas austrumu robežas, kur hibrīdkarš faktiski jau tagad daļēji notiek. Līdz ar to, būt
gatavākiem īstai krīzei ir ļoti svarīgi, un mācības
bija noderīgas. Protams būs vēl daudz darāmā, jo
šīs mācības parādīja mūsu vājās vietas situācijā, ja
notiktu lielāka krīze. Šajā gadījumā nerunāju par
lokālu krīzi, jo ar tām mēs salīdzinoši viegli varam
tikt galā,» stāsta V. A. Krauklis.
Jau ziņots, ka Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā kopš 2020. gada regulāri notiek Zemessardzes bataljonu un pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju mācības.
Tajās gūtās atziņas liecina, ka kopējas militāro un
civilo struktūru mācības ievērojami uzlabo izpratni
par katras organizācijas lomu visaptverošajā valsts
aizsardzībā, kurā viens no mērķiem ir sadarbības
stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona
Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljons z komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins

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

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

V

alkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gadā 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».
2022. gadā pieejamais līdzfinansējums ir pieciem īpašumiem.
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo
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, III kārta» ietvaros.
Pēc pieslēguma izveides, jāiesniedz
dokumenti par veiktajiem darbiem –
maksājuma apliecinoši dokumenti ar
īpašnieka rekvizītiem tajos 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

Vienojas par futbola laukuma
seguma nomaiņu

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

19.

janvārī Valkas novada pašvaldībā viesojās Latvijas
futbola federācijas (LFF) prezidents
Vadims Ļašenko un LFF pirmais viceprezidents Sergejs Kovaļovs, lai
pārrunātu futbola infrastruktūru
un attīstību Valkā. Sarunās piedalījās arī abu Valkas futbolu klubu
pārstāvji Raivis Graņics un Valērijs
Kriviņš.
«Jautājumu loks bija plašs – tika
pārrunāts gan par bērnu futbola, gan
par LFF 3. līgas attīstību, bet diskusijas galvenā tēma bija par futbola infrastruktūras uzlabošanu pilsētā. Šī
jautājuma risināšanā jau sperti pirmie
soļi, jo esam pasūtījuši laukuma pārbūves projekta izstrādi,» komentē Val-

Atgādinām par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

A

tgādinām, ka līdz 2021.
gada 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
sistēmu īpašniekiem, pilsētu
un ciemu teritorijās, savas iekārtas bija jāreģistrē vietējā
pašvaldībā. Reģistrs palīdzēs
apzināt vides piesārņojuma riskus, kā arī pašvaldībām plānot
ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu to teritorijā.
Ar 2019. gada 1. augustu stājās spēkā jauni Valkas novada
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 9 «Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas
novadā» (turpmāk – Noteikumi), kas papildina 2017. gada
27. jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 «Noteikumi

par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu».
Noteikumi ir saistoši visām
fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas («sausās tualetes») Valkas pilsētā un Valkas
novada Lugažos, Sēļos, Ērģemē,
Kārķos un Vijciemā, un minētajām personām Valkas novada
pašvaldībai ir jāiesniedz aizpildīts decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājums. Apliecinājuma
anketa pieejama www.valka.lv.
Aizpildīto reģistrācijas anketu nepieciešams iesniegt Valkas
novada pašvaldībai vai Komunālās saimniecības nodaļai. To
iespējams iesniegt, atstājot apliecinājumu pašvaldības past-

kastītē Beverīnas ielā 3, Rīgas
ielā 22, un Valkas novada pagastu pārvaldēs.
Jautājumu gadījumā aicinām
vērsties:
• Valkas pilsētā – pie Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Daiņa Lapiņa, tālr. 26333453,
e-pasts: dainis.lapins@valka.lv;
• Valkas pag. – pie pagasta pārvaldes vadītājas Ligitas Sīmanes, tālr. 29459171, e-pasts: ligita.simane@valka.lv;
• Ērģemes un Kāŗku pag. – pie
pagastu pārvalžu vadītāja Pētera
Pētersona, tālr. 26280656, e-pasts:
peteris.petersons@valka.lv;
• Vijciema un Zvārtavas pagastā – pie pagastu pārvalžu vadītāja Valda Šaicāna tālr. 25740772,
e-pasts: valdis.saicans@valka.lv
z

Uz eksperimenta laiku tiks atklāts maršruts
Valka–Sēļi–Lugaži–Valka

Teksts: Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste

21.

janvārī Sabiedriskā transporta padome lēma uz eksperimenta laiku atklāt
jaunu maršrutu Valka – Sēļi – Lugaži – Valka. Četru mēnešu ilgā laika periodā izvērtējot
eksperimentālo reisu rezultātus, Sabiedriskā
transporta padome lems par to iekļaušanu kopējā maršrutu tīklā.
Lai Sēļu un Lugažu iedzīvotāji varētu no-

kļūt Valkā un atpakaļ, uz eksperimenta laiku
– četriem mēnešiem – tiks atklāts maršruts Valka – Sēļi – Lugaži –Valka. Plānots, ka reiss Valkas
autoostā darbadienās tiks uzsākts plkst. 8.08 un
15.50.
Detalizētāka informācija par gaidāmajām izmaiņām tiks publicēta tad, kad tuvosies to spēkā
stāšanās termiņš. z

kas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
«Šī nebija pirmā saruna par to, kā
Valkas novada pašvaldība kopā ar
futbola federāciju varētu to īstenot.
Sarunā vienojāmies, ka 2023. gada
pavasarī pašvaldība pārbūves stadiona futbola laukuma seguma pamatni,
un LFF par saviem līdzekļiem piešķirs
jaunu, mūsdienīgu laukuma segumu,
un nodrošinās tā uzklāšanu.»
Diskusijās tika pārrunāts arī jautājums par stadiona laukuma apgaismojuma uzlabošanu. Ir iecere, ka tas
varētu tikt nodrošināts ar trīspusēju
finansējumu – Valkas novada pašvaldības, LFF un valsts Vides un reģionālās attīstības ministrijas personā. z

Aicinām izmantot
elektroniskās saziņas iespējas
ar pašvaldību
Teksts: Daira Zalužinska, Valkas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administratore» vadītāja

L

ai pašvaldība efektīvāk varētu nosūtīt
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu,
tiem, kuri nodokļa aprēķinu joprojām saņem
pa pastu, lūdzam rast iespēju reģistrēt savu
e-pastu portālā www.epakalpojumi.lv, vai iesniedzot iesniegumu pašvaldībā.
Atgādinām, ka ar 2022. gada 1. janvāri tika
atjaunotas nokavējuma naudas, nesamaksātajiem nekustamā īpašuma nodokļiem par
2021. gadu. z

Radi savu iepirkuma
maisiņu!

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

V

isiem zināms, ka plastmasas maisiņi piesārņo apkārtējo vidi un dabā sadalās simtiem gadu. Tomēr cilvēki vēl aizvien nāk no veikaliem ar daudzkrāsainiem plastmasas «firmas
maisiņiem» rokās.
Kārķu tautas nama rokdarbu pulciņš aicina
iedzīvotājus iesaistīties savu unikālo iepirkumu
maisiņu radīšanā no otrreizējām izejvielām, izmantojot audumu atgriezumus, dzijas pārpalikumus, auklas, pielāgotus apģērbu gabalus utt.
Maisiņu var veidot jebkurā tehnikā – tamborēt,
adīt, sašūt, aust, mezglot, apgleznot vai citādi izrotāt.
Pašdarināto iepirkumu maisiņus plānots izvietot izstādē Kārķu tautas namā maija mēnesī. Lai
radošas domas un tīrāka vide! z
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E

iropas Savienība
līdzfinansē

Valkas novada pašvaldība akceptējusi saņemto būvprojektu

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

V

alkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu
«Renewing and developing Valga - Valka twin town common
recreational area» («Valgas - Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas
zonas atjaunošana un attīstīšana»),
identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. ietvaros. Projekta vadošais partneris ir
Valgas pašvaldība, Valkas novada
dome ir projekta partneris. Projektu plānots īstenot no 2021. gada

1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
Šo projektu var uzskatīt kā turpinājumu jau īstenotajam «Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība» projektam, jo jaunā projekta plānotie risinājumi būs vizuāli sasaistīti ar jauno pilsētas
centru. Projekta mērķis ir attīstīt
un uzlabot kopīgu, pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedeles upi un Varžupīti, kur Valgas - Valkas iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt savu
brīvo laiku.
Būvprojektu izstrādāja uzņē-

mums SIA «BM - Projekts». Valkas
novada pašvaldības speciālisti ir
izvērtējuši būvprojektu un akceptējuši to. Būvprojekts ir iesniegts
izskatīšanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Valkas novada
būvvaldei. Paralēli Valkas novada
pašvaldība gatavo dokumentāciju
būvniecības iepirkuma izsludināšanai.
Projekta
kopējās
attiecinā-

mās izmaksas ir 926 137,34 EUR,
ERAF līdzfinansējums ir 85% jeb
787 216,73 EUR, abu pašvaldību
līdzfinansējums ir 138 920,61 EUR.
Valkas novada domes kopējais projekta budžets ir 463 067,44 EUR.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā
atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas – Latvijas programmas vadošās
iestādes oficiālo viedokli. z

Ražošanas teritorijas būvniecības darbi
objektā «Līdumi» noslēgušies

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

2

021. gada
21. decembrī
ti-ka parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts starp
Valkas novada pašvaldību un
būvnieku SIA «PRO DEV».
Būvniecības darbi projekta
«Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā» (Nr.
3.3.1.0/20/I/016) ietvaros ir
pabeigti. Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA «Marčuks»
un būvdarbu autoruzraudzību
veica būvprojekta izstrādātājs
SIA «VV Projekts». Ražošanas
teritorija pieņemta ekspluatācijā un nodota lietošanā ZS «Jasmīni», kas ieguva nomas tiesības uz šo teritoriju.
Projekta ietvaros ir izveidota ražošanas teritorija Valkas
novada Kārķu pagastā daļā no
zemes gabala «Līdumi» (kadastra Nr. 9466 005 0287), uzbūvējot jaunu ražošanas ēku
un ar to saistīto infrastruktūru. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu
Valkas novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības

attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai
specializācijai un balstoties
uz komersantu vajadzībām.
Projekta īstenošanas laiks no
2021. gada 13. janvāris līdz
2022. gada 12. janvāris. Projekts tiek īstenots 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām» 2. atlases kārtas «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldībās»
ietvaros.
Kopējās projekta izmaksas
ir 250 198 28 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 233 467,11
EUR. 160 000,00 EUR ir ERAF
finansējums, 8026,12 EUR
valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 82 172,16 EUR. z

LAD apstiprina projektu «Mežaudzes atjaunošana
pēc vējgāzes zemes vienībā» Žurbi»»

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

V

alkas novada pašvaldība ir
saņēmusi informāciju no
Lauku atbalsta dienesta par to, ka
ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts «Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes zemes vienībā
«Žurbi»», (Nr. 21-09-A00804-000002).
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 atjaunot Valkas novada pašvaldībai
piederošo mežaudzi «Žurbi», kura
cietusi pēc vējgāzes. Kopējā mežau-

dzes platība, kuru skārusi vējgāze,
sastāda 0,44 ha. Jaunā mežaudze
tiks mākslīgi atjaunota ar kvalitatīvu priežu un egļu stādiem. Plānots
izveidot nākotnes vējiem noturīgu
priežu un egļu mežaudzi. Projekta
ietvaros plānots arī šo mežaudzi kopt
reizi gadā, trīs gadus.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 746,68 EUR, ELFLA finansējums ir 746,68 EUR, ja Valkas
novada pašvaldība mežaudzes ierīkošanai nepārsniedz 1085,00 EUR
izmaksas par 1 ha. Valkas novada
pašvaldība nav nepieciešams līdzfinansējums, taču ir jāveic priekšfinansēšana. Projektu plānots īstenot
līdz 2024. gada 12. decembrim. z

Nr. 129 (1)  2022. gada 2. februārī

5

Februāra 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
februāra 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 pagastā 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. Pasākumā iespējams
piedalīties arī attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu «ZOOM»;
• otrdienās plkst. 16.00 – 17.30 Valgas peldbaseinā Kungla ielā 16 notiks peldēšana;
• trešdienās plkst. 9.00 Valkā, Semināra ielā 23
biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» telpās notiks

Ārsts ķirurgs Artūrs
Aleksis aicina pacientus
uz konsultāciju Valkā
11. februārī

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas
novada pašvaldības sabiedrības
veselības organizatore

L

ai uzlabotu pakalpojuma pieejamību un ņemot vērā Valkas
novada iedzīvotāju nepieciešamību
pēc ķirurģijas speciālista palīdzības,
Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā
ir atjaunotas ārsta ķirurga konsultācijas. Pacientus konsultē ārsts ķirurgs –
Artūrs Aleksis.
Dr. A. Aleksis praktizē gan ambulatori poliklīnikā Valmierā, gan
arī sniedz neatliekamo un plānveida
palīdzību Neatliekamās medicīniskās
palīdzības un pacientu uzņemšanas
nodaļā un ķirurģijas nodaļā Vidzemes slimnīcā Valmierā.
Pacientu pieņemšana notiek 1 reizi
mēnesī, Vidzemes slimnīcas poliklīnikā, Valkā, Rūjienas ielā 3.
Tuvākā dr. Alekša pacientu pieņemšana notiks 11. februārī.
Vairāk informācijas un pieteikšanās uz dr. A. Alekša konsultāciju
poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr.
64722307.
Pilnvērtīga vispārējā ķirurga konsultācija ietver gan pacienta saslimšanas izvērtēšanu, gan, pēc situācijas
un nepieciešamības, medicīnisku manipulāciju veikšanu.
Ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu ķirurga konsultācija ir valsts apmaksāts pakalpojums,
pacientam jāsedz pacienta līdzmaksājums 4,00 eiro. Bez nosūtījuma ķirurga konsultācija ir maksas pakalpojums, 20,00 eiro, plus vēl maksa par
medicīniskajām manipulācijām, ja
tādas jāveic. z
MOBILĀ DIAGNOSTIKA
2. februārī Valkā Raiņa ielā 28A
(pie ģimnāzijas pagalmā) no plkst.
10.00 – 17.00
Izmeklējumi:
• Mamogrāfija – ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – bez maksas; ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir
līgums ar NVD, nosūtījumu – 3.00
EUR, ar nosūtījumu – 29.00 EUR.
• Rentgens – 1 projekcija ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 11,00 EUR.
Nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku pa tālruni 25431313.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas
kods 0100-64111, pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa.

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 pagastā, 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. Pasākumā iespējams
piedalīties arī attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu «ZOOM»;
• 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.
Zoom vingrošanas pieslēgšanās: Meeting ID:
827 4882 5237 Passcode: 201521
Lai piedalītos nodarbībā:
• Savā Zoom lietotājvārda ailē ierakstiet pilnu savu
vārdu un uzvārdu. (Ja pieslēdzoties neesat norādījuši pilnu vārdu un uzvārdu, tad varat to labot sadaļā «Participants» pretī savam vārdam izvēloties
sadaļu «More» un tad labojiet vārdu sadaļā «Rename»). Pirms nodarbības / vai nodarbības laikā lūdzu reģistrēties Čatā.
• Izvēlieties sev ērtāko telpu vingrojumu veikšanai,
lai iespējams veikt brīvas un netraucētas kustības.
• Novietojiet viedierīci tā, lai viegli redzēt nodarbības vadītājas norādījumus.
• Lūdzam video kameru turēt ieslēgtu visas nodarbības laikā. z

Anesteziologa konsultācijas Valkā

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

L

ai uzlabotu pakalpojuma pieejamību tuvāk mājām, Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā no 18.
janvāra pacientus pieņem ārste anestezioloģe Anita Medne.
Ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, dr. A. Mednes konsultācija ir valsts apmaksāts pakalpojums, pacientam maksājot pacienta
iemaksu 4,00 eiro. Bez nosūtījuma –
maksas pakalpojums 25,00 eiro.
Par speciālistes pieņemšanas laikiem interesēties reģistratūrā, tālr.
64722307.
Lai sniegtu iedzīvotājiem ieskatu
par jauno pakalpojumu, uz sarunu
aicināju dr. Anitu Medni.
Kam ir aktuāls anesteziologa konsultāciju pakalpojums?
Anesteziologa konsultācijas nepieciešamas pacientiem pirms plānveida
operācijām. Ķirurgs, traumatologs,
ginekologs, urologs vai kāds cits speciālists, kurš plāno veikt pacientam
operāciju narkozē, nosūta arī pie anesteziologa.
Pirms 10 – 15 gadiem, gatavojoties
plānveida operācijām, bija cita kārtība. Pacients iestājās stacionārā, un tad
sāka taisīt klīniskās analīzes, elektrokardiogrammu, plaušu rentgenu u.c.
izmeklējumus. Pēc tam tikās nodaļā
ar anesteziologu.
Tagad laiki mainijušies. Plānveida
pacienti pēc iespējas mazāk uzturas
stacionārā (no rīta ienāk, izoperē,
vakarā vai no rīta dodas mājās).Tādēļ
sagatavošanās darbi norit ambulatori
– veic laboratoriskos izmeklējumus,
EKG, Rtg u.c nepieciešamos izmeklējumus un tad, jau ar rezultātu slēdzieniem, dodas uz konsultāciju pie anesteziologa. Piemēram, Valkas poliklīnikā! Un tad jau nākamā tikšanās reize
būtu tikai operāciju zālē.
Gribu uzsvērt, ka neskatoties uz to,
ka strādāju Vidzemes slimnīcas anestezioloģiskajā dienestā, konsultēju pacientus ne tikai plānotām operācijām
Vidzemes slimnīcā, bet arī citos stacionāros Latvijā, ja pacientam to prasa – P.Stradiņa KUS, RAKUS, Rīgas
1.slimnīca, TOS, Madonas slimnīca,
Cēsu klīnika, utt.
Konsultācija nav aktuāla pirms
plānveida ķeizargriezieniem, endoskopiskām procedūrām, sīkām ginekoloģiskām manipulācijām un tml.
Kas tiek izrunāts anesteziologa

konsultācijā?
Vizītes ilgums aptuveni ir 15 – 20
minūtes. Konsultācijas laikā kopīgi
aizpildam pacienta pirmsanestēzijas
aptaujas lapu, kurā noskaidroju iepriekš veiktās operācijas un piedzīvotos anestēzijas veidus. Cenšos noskaidrot visu par hroniskām saslimšanām un dzīves laikā izslimotām
slimībām,nopietnām traumām, kā
arī par regulāri lietojamiem medikamentiem. Svarīgi ir noskaidrot - vai
pacientam agrāk ir izdarītas asins pārliešanas, bijušas alerģiskas reakcijas.
Bērniem svarīgi zināt ķermeņa svaru,
jo narkozē ievadāmos medikamentus
rēķina uz kg. Izvērtēju izmeklējumu
rezultātus.
Pēc tam kopīgi pieņemam lēmumu
par optimālo anestēzijas veidu pie paredzētās operācijas. Parasti jāizvēlas
starp vispārējo vai reģionālo (spinālo)
anestēziju. Tiek pārrunātas, kādas sajūtas var sagaidīt pie izvēlētās anestēzijas, kādi var būt sarežģijumi. Kāds
režīms pacientam jāievēro pirms operācijas – kurus no personīgiem medikamentiem jāatceļ, kurus jāturpina
lietot, kad jāpārtrauc ēst un uzņemt
šķidrumu.
Visu kopā izvērtējot, nozīmē pirmsoperācijas terapiju jeb premedikāciju,
kuru pacients saņems, ierodoties stacionārā. Premedikācijā ietilpst medikamenti, kuri nomierina, noņem baiļu
sajūtu, samazina kuņģa sulas sekrēciju, pretsāpju līdzekļi, utt.
Pilnvērtīga konsultācija ir 1 – 2 nedēļas pirms operācijas, ar visiem izmeklējumu rezultātiem. Nevajadzētu
satraukties, ja izmeklējumi būs kādu
dienu vēlāk, vienosimies par to, kā
informāciju saņemšu. Nevajadzētu
atlikt vizīti uz pēdējo pirmsoperācijas
dienu, ja būs nepilnības izmeklējumos - var nākties operāciju atlikt.
Tiem pacientiem, kuri dodas ne uz
Vidzemes slimnīcu, jārēķinās ar garāku vizītes laiku, jo visi dokumenti
precīzi jāaizpilda konsultācijas laikā
un jādod pacientam līdz.
Šī konsultācijas pakalpojuma izveide Valkā radās, pateicoties Jūsu
iniciatīvai. Kāda bija galvenā motivācija, lai vietējiem iedzīvotājiem tas
būtu pieejams uz vietas Valkā?
Vēlos uzsvērt, ka ar šo pakalpojumu uzrunāju tieši Valkas pilsētas
un novada iedzīvotājus. Galvenais

mērķis bija - atvieglot Valkas novada
pacientu piekļuvi anesteziologa pakalpojumiem. Saprotu, ka nokļūšana Valmierā daudziem iedzīvotājiem
rada papildus sarežģījumus; tie ir ne
tikai ceļa izdevumi, bet arī laika patēriņš. Ir neloģiski, ja cilvēkam, kas dzīvo un strādā Valkā, laika ziņā jāzaudē
pusi dienas, lai nokļūtu uz konsultāciju Valmierā, kas ilgst vien 15 – 20
minūtes. Un arī es kā ārsts, uz šo konsultāciju mēroju to pašu ceļu un laiku.
Kam ir mašīna, tas laika ziņā zaudē
mazāk, bet finansiāli vairāk. Taču
tiem, kam jāpārvietojas ar sabiedrisko transportu, jāpārzin arī Valmieras
pilsētas sabiedriskā transporta maršruti, un tas ir lieks stress, īpaši šajā
Covid laikā. Pacienti ierodas ar augstu
asinsspiedienu, aizelsušies, baidoties,
ka nokavēs. Tā ir īpaši liela problēma
cilvēkiem no laukiem, kur sabiedriskais transports nereti kursē tikai reizi
nedēļā. Un galu galā, valsts kompensēta vizīte Valmierā valcēnietim sanāk
dārgāka, nekā maksas vizīte Valkā!
Vadoties pēc sava darba pamatgrafika slimnīcā, izvērtēju, kurās dienās
organizēt pieņemšanu Valkā. Pagaidām tās ir 2 dienas mēnesī, ar aptuveni 2 nedēļu starplaiku Pašlaik plānoju
pieņemt 3 – 4 pacientus dienā. Ja būs
vairāk, prom neraidīsim, meklēsim
risinājumu, lai pacients tomēr varētu
saņemt pakalpojumu tuvāk mājām.
Kā viss darbosies nākotnē, būs atkarīgs no pacientu atsaucības, protams
- arī kolēģu aktivitātes, informācijas!
Lai pieteiktos konsultācijai Valkā,
jāzvana uz Vidzemes slimnīcas Valkas poliklīnikas reģistratūras tālruņa numuru 64722307.
Gribu teikt «paldies» tiem Valkas
iedzīvotājiem, kas zinādami manu nodarbošanos, aktualizēja nepieciešamību
pēc šī pakalpojuma. Tas deva iespēju ar
Vidzemes slimnīcas vadību pārrunāt iespēju organizēt konsultācijas Valkā.
Paldies arī Vidzemes slimnīcas vadībai, kas mani uzklausīja un deva šo
iespēju, piesaistot arī valsts kvotas.
Šo savā ziņā var saukt par pilotprojektu, jo nezinu vai izdosies nodrošināt pastāvīgu pacientu plūsmu, bet es
ļoti ceru! Labprāt uzklausīšu ierosinājumus un mēģināšu uzrunāt, piesaistīt vēl kādus speciālistus, lai Valkas
poliklīnikā pakalpojumu klāsts palielinātos.
Tuvākās anesteziologa konsultācijas plānotas 11. un 22. februārī. z
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25. novembra Valkas novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 29 «Par pamata sociālās palīdzības
pabalstiem Valkas novada pašvaldībā».
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 30 «Grozījumi Valkas novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 23 «Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā»».
• 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 29. pielikumu «Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas darbinieku amata vietu un darba samaksas
saraksts».
• Izsniegt SIA «STALLENHOFF», reģistrācijas numurs: 40203317659, juridiskā adrese: «Ausmas»,
Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV - 4711, atļauju
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai uz 5 (pieciem) gadiem no atļaujas izsniegšanas dienas.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 31 «Par Valkas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksu».
• No 2021. gada 11. oktobra līdz dienai, kad Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720
«Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» noteiktā
ārkārtējā situācija tiek atcelta, noteikt speciālo piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes
apstākļos saistībā ar Covid - 19 infekcijas slimības
uzliesmojumu un tās seku novēršanas laikā tiem
Valkas novada Pašvaldības policijas darbiniekiem,
kuri amata pienākumu izpildes laikā strādā paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar
Covid - 19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās
seku novēršanu un var nonākt tiešā saskarsmē ar
Covid - 19 infekcijas slimniekiem vai Covid - 19 infekcijas kontaktpersonām. Noteikt, ka šī lēmuma
1. punktā minētā speciālā piemaksa ir 75% apmērā no Valkas novada Pašvaldības policijas darbinieka (amatpersonas) darba stundas likmes un tā
izmaksājuma proporcionāli nostrādātajam laikam
paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar
Covid - 19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās
seku novēršanu. Piemaksa tiek noteikta atbilstoši
darbinieka nostrādāto stundu skaitam.
• Izdarīt 2021. gada 25. februāra nolikumā Nr. 2
«Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums»
šādus grozījumus:
1., 2., 6., 11.7., 17., 18. un 19. punktā aizstāt vārdu
«dome» ar vārdu «pašvaldība» attiecīgajos locījumos;
izteikt 2. punktu jaunā redakcijā: «2. Dzimtsaraks-

tu nodaļa ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Civillikumu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu,
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, Valsts valodas likumu, Fizisko personu reģistra
likumu, Personu apliecinošo dokumentu likumu,
Administratīvā procesa likumu, Fizisko personu
datu apstrādes likumu, Ministru kabineta noteikumus un citus Latvijas Republikā spēkā esošus
normatīvos aktus, Tieslietu ministrijas rīkojumus,
instrukcijas un metodiskos norādījumus, Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, Pašvaldības domes lēmumus, Pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa
vietnieka, Pašvaldības izpilddirektora rīkojumus
un norādījumus».
• Norakstīt pārskata perioda izdevumos sekojošus
tehniskos projektus un būvprojektus:
1) Tehniskais projekts «Valkas ledus halle» –
2010. gada 2. septembra rēķins Nr. 09/10 par summu 81 607,39 EUR;
2) Tehniskais projekts pierobežas teritorijai –
2010. gada rēķini Nr. 1/2010 un 2/2010 par kopējo
summu 14 228,72 EUR;
3) Būvprojekts foto, kino, mūzikas klubam (bunkuri) – 2010. gada 27. decembra rēķins Nr. 10-17 par
summu 51 624,42 EUR.
4) Tehniskais projekts «Kompleksie risinājumi Kārķu sākumskolā» – 2014. gada 31. jūlija rēķins 7-1.1/95
– 4658,50 EUR;
5) Tehniskais projekts Zemgales ielas ietvei (Rīgas –
Raiņa iela) – 2011.gada 21.februāris 4509,01 EUR;
6) Tehniskais projekts Varoņu iela 40 – SIA «SCO
Centrs» p/z Nr. PR32/19, 09.12.2019. 8833,00 EUR.
• Apstiprināt maksu par pašvaldības izrakstīto rēķinu par pakalpojumiem nosūtīšanu pa pastu, izmantojot VAS «Latvijas pasts» pakalpojumus, 1,24
EUR (bez PVN). Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. Lēmuma 1. punktā minētā maksa stājas spēkā ar 2022. gada 1. aprīli.
• Atbalstīt projekta «Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes
uz nākotni» izstrādi iesniegšanai vietējās attīstības
stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr. 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. rīcībai «Vides sakārtošana». Ja projekts tiks
atbalstīts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzfinansējumu, Valkas novada pašvaldība
piedalīsies ar līdzfinansējumu EUR 14 462,36 apmērā.

Restaurētas arheoloģiskās senlietas

Teksts: Aija Priedīte, Valkas novadpētniecības
muzeja galvenā krājuma glabātāja

K

opš 2013. gada arheoloģes Ilzes Mālkalnietes vadībā Ērģemes pilsdrupās
notiek arheoloģiskās
izpētes darbi. Izpētes
darbu laikā atrastās
senlietas
glabājas
Valkas novadpētniecības muzeja krājumā.
No 2018. un 2019.
gadā
atrastajiem
priekšmetiem, deviņi bija deguši, deformēti un klāti ar biezu
korozijas kārtu, kurā
iejauktas smiltis, būvgruži un sadzīves
netīrumi. Zem korozijas kārtas vairākas
senlietas bija grūti
identificējamas. Tādā
stāvoklī priekšmeti
nebija nedz droši uzglabājami krājumā,
nedz eksponējami.
Neveicot restaurāciju, tuvākajā laikā tie varētu iet bojā.
2021. gadā muzejs sagatavoja un iesniedza Valsts Kultūrkapitāla fondam
projektu «Ērģemes viduslaiku pils arheoloģisko senlietu pieejamības nodrošināšana». Projekta ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja restauratore Rasma Lezdiņa senlietas restaurēja. Pirms un pēc restaurācijas tās fotografēja Jānis Puķītis. z

• Atbalstīt projekta «Sēļu ciema publiskās ārtelpas
labiekārtošana» izstrādi iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr. 2 Kvalitatīvas dzīves
vides veidošana 2.1. rīcībai «Vides sakārtošana». Ja
projekts tiks atbalstīts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu, Valkas
novada pašvaldība piedalīsies ar līdzfinansējumu
2999,47 EUR apmērā.
• Atbalstīt biedrības «Atbalsts Valkai» projekta
pieteikumu «Zāģezera teritorijas labiekārtošana
Valkā», kas izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr. 2 Kvalitatīvas dzīves
vides veidošana 2.1. rīcībai «Vides sakārtošana» ar
līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 1260.00 EUR. Projekta kopējās
izmaksas ir 12 600.00 EUR, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Norakstīt automašīnu Citroen Berlingo (reģistrācijas datums: 10.02.2010., valsts reģ.nr. EK-432).
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 32 «Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
«Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets»».
• Atbalstīt biedrības «Valkas ģimnāzijas vecāku
biedrība» projekta pieteikumu «Dabas klases un sajūtu takas izveide», kas izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada
apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr. 2 Kvalitatīvas dzīves
vides veidošana 2.1. rīcībai «Vides sakārtošana» ar
līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2947,90. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 29 479,00, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Izbeigt Valkas novada pašvaldības domes deputātes Marutas Stabulnieces deputāta pilnvaras pirms
termiņa. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi. z

Kārķu tautas namā apskatāma fotoizstāde
«Apstājies. Ieskaties. DABA.»

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

K

ārķu tautas namā no
1. februāra aicinām aplūkot boksera Maira Brieža tēva
Inta Brieža fotoizstādi «Apstājies. Ieskaties. DABA.».
Ar šo fotoizstādi Ints aicina visus apstāties no ikdienas skrējiena, ieskatīties, apbrīnot un baudīt
vareno dabas skaistumu, tās dažādās krāsas. Fotogrāfs piedāvā
apskatīt dabu caur viņa objektīvu. Dabu, ko viņš saredz un
iemūžina. Dabu visos sīkumos.
Ints audzis, bērnību un skolas
gadus aizvadījis Ēvelē. Pie savām
saknēm Ēvelē joprojām viņš atgriežas diezgan bieži, jo Ēveles
kapos atdusas mamma, kuru apciemo. Tāpat Inta mamma viņam
mantojumā atstājusi īpašumus,
ko viņš, lai gan šobrīd dzīvo un
strādā Rīgā, cenšas uzturēt un
kopt.
Dabas fotografēšana ir Inta
lielākā aizraušanās. Ģimenē jau
visi pieraduši, ka, braucot kādos izbraucienos, ekskursijās, nebūs iespējams
ātri aizbraukt līdz plānotajam galamērķim. Pa ceļam noteikti vairākkārt būs
jāapstājas un jāiemūžina kāds dabas skats, ko Ints pa auto logu ieraudzījis. Ārzemju ceļojumos viņam nepatīk laiski gulšņāt un atpūsties pie viesnīcas baseina vai pludmalē, bet gan braukāt apkārt, staigāt un iespējami daudz apskatīt,
fotografēt dabu. Ints uzskata, ka nav nekā skaistāka un varenāka par dabu un
nevis cilvēks ir dabas valdnieks, bet gan daba ir valdniece, kuru mums ļauts
apbrīnot un baudīt.
Brauciet ciemos un ļaujieties fotogrāfa sajūtu lidojumam! z
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30. decembra Valkas novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Atļaut piemērot samazinātu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās
par laiku, kad objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams
nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu.
• Apstiprināt Nolikumu Nr. 15 «J. Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkursa nolikums».
• Reorganizēt Valkas novada pašvaldības publiskās
bibliotēkas līdz 2022. gada 1. februārim izveidojot
Valkas novada Centrālai bibliotēkai struktūrvienības «Ērģemes bibliotēka» ar nodaļu Turnā, «Kārķu
bibliotēka», «Lugažu bibliotēka» ar nodaļu Sēļos,
«Vijciema bibliotēka» un «Zvārtavas bibliotēka».
• Atbalstīt projekta «Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā»
izstrādi iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2.
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā
mērķa Nr. 2 «Pievilcīga un pieejama teritorija» 3. rīcībai. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada pašvaldība piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 1502,82.
• Līdzfinansēt projekta LIFE LOCAL ADAPT jeb
«Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana
vietējo pašvaldību darbībā» (Integration of climate
change adaption into the work of local authorities)
Pedeles upes apkalpes tiltiņa atjaunošanas darbus
Sēlijas ielā 1740,00 EUR apmērā.
• Atbalstīt projekta «Energoefektīvu, inovatīvu
prožektoru iegāde un mūsdienīga skatuves ietērpa
veidošana Kārķu tautas nama skatuvei» izstrādi,
iesniegšanai biedrības «No Salacas līdz Rūjai» izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2.
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» stratēģiskā
mērķa Nr. 2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.3. rīcībai «Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu
attīstīšana». Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada pašvaldība piedalīsies ar līdzfinansējumu EUR 2714,88 apmērā.
• Iegādāties dzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums
9488 006 0361 001, kas atrodas uz Valkas novada
pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Lugaži,
«Šautras», ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0361,
par līguma summu 500,00 EUR, jo tas ir nepieciešams pašvaldības autonomu funkciju nodrošināšanai, atbilstoši likuma «Par pašvaldībām» 15.panta
pirmās daļas 5. punktam.
• Izveidot jaunu iestādi «Kārķu feldšerpunkts» no
2022. gada 1. janvāra ar amata vietu «Vadītājs – ārsta palīgs». Iecelt par iestādes «Kārķu feldšerpunkts»

vadītāju Sandru Strazdiņu. Piešķirt jaunajai iestādei
«Kārķu feldšerpunkts» finansējumu Valkas novada
pašvaldības 2022. gada budžetā 1500,00 EUR apmērā nepieciešamā inventāra iegādei.
• Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Valkā, Rīgas iela 34 - 6, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818
001 003, platība 52,0 m2 un 520/2238 kopīpašuma
domājamām daļām no zemes gabala un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 9401 001 0818 001 un 9401
001 0818 002, 2021. gada 17. decembra izsoli par nenotikušu.
• Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputāti Undu Ozoliņu. Lēmums stājas spēkā ar tā
pieņemšanas brīdi.
• Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputāti Undu
Ozoliņu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadā no 2022. gada
1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam. Lēmums
stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 33 «Grozījumi 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 «Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets».
• Grozīt Valkas novada domes 2020. gada 24. septembra lēmumu «Par mantas nodošanu un sociālo
pakalpojumu deleģēšanu biedrībai «Latvijas Sarkanais Krusts». (protokols Nr. 11,6.§), izsakot 2.punktu šādā redakcijā: «2. Deleģēt sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai «Latvijas Sarkanais Krusts»,
reģ.Nr.40008002279 «Dienas aprūpes centra» Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā un grupu dzīvokļu Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura
traucējumiem.»
Noteikt, ka starp Valkas novada pašvaldību un
biedrību «Latvijas Sarkanais Krusts» noslēgtie
2021. gada 29. marta līgumi Nr. VND/4-22/20/396
«Par telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai «Latvijas Sarkanais
Krusts»» un Nr. VND/4-22/20/397 «Par nekustamā
īpašuma Tālavas ielā 33, Valkā un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai «Latvijas Sarkanais
Krusts»» tiek izbeigti līdz ar deleģēšanas līguma
(nodrošināt dienas aprūpes centra Rūjienas ielā 3E,
Valkā, Valkas novadā un grupu dzīvokļu Tālavas
ielā 33, Valkā, Valkas novadā pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem) izbeigšanu.
• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada 27. maija

26. februārī Kārķu tautas namā notiks
skeču šovs «Atļausiet jūs pakutināt?»
Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

A

NEKDOŠU ŠOVS ir sagatavojis visiem
humora mīļiem atpūtas vakaru pieaugušajiem, kurā priecēsim skatītājus ar SEPTIŅIEM
jautriem stāstiem par dzīvi! Jā, tieši dzīve mums
ļoti bieži piedāvā daudz pārsteigumu! Arī šo jautro stāstiņu varoņi iekļūs amizantās un smieklīgās
dzīves situācijās, kuru risināšanā bez kārtīgas
humora devas neiztikt.
Par ko tad būs stāsts?
Tā kā uz planētas ZEME dzīvot kļūst ar katru
dienu arvien interesantāk, mēs šajā humora vakarā apskatīsim vairākās mums aktuālas tēmas,
kā piemēram:
Kā šodienas apstākļos atrast sev otru pusīti?
Kopš bērnu dienām mums tiek stāstīts, ka īsts
vīrietis līdzinās princim – viņam pieder karaļvalsts, viņš nāk mūs izglābt, viņš ir garš, stalts
un muskuļains, kuram itin viss ir pa spēkam. Savukārt sieviete līdzinās princesei. Viņa ir skaista,
laba, mīļa, iejūtīga pelnrušķīte. Daudzi uzskata,
ka šādi vīrieši un sievietes dzīvo tikai pasakās.
Ko darīt? Tikai neuztraucieties! Anekdošu šovam
ir šis tas padomā!
Kā izmantot savu veco garderobi lai jopro-

jām izskatītos neatvairāmi?
Sakarā ar to, ka viss ar katru dienu kļūst dārgāk, mums ar vien grūtāk ir iespēja nopirkt sev
stilīgas, izsmalcinātas drēbes. Pirmkārt, ir jātērē
mūsu sūri nopelnītā nauda, otrkārt nav jau kur
iet! Ko darīt? Dodot vaļu savai fantāzijai un radošumam!
Kas vēl?
Protams vakarā gaitā vēl mēs izskatīsim daudz
tēmas, kuras mums šodien šķiet tik aktuālas, kā
piemēram – Kā ātrāk tikt pie viena miljona eiro?
Bet par tām jūs uzzināsiet, ja atnāksiet uz mūsu
skeču šovu «ATĻAUSIET JŪS PAKUTINĀT?»
Režisors: Armands Ekštets, izrādes ilgums: 1
h 30 min.
Lomās: TV raidījuma ANEKDOŠU ŠOVS aktieri - Inta Bankoviča, Gerda Dinsberga un Armands Ekštets.
Uz tikšanos izrādē Kārķu tautas namā sestdien, 26. februārī plkst. 18.00!
Ieeja – 3.00 EUR; biļešu iepriekšpārdošana –
tautas namā, tālr. 26365892.
Pasākums notiek «zaļajā režīmā» ar derīgu
vakcinācijas vai Covid - 19 pārslimošanas sertifikātu. z

lēmumu «Par ģimeniskai videi pietuvināta bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā deleģēšanu un mantas
nodošanu biedrībai «Latvijas SOS – bērnu ciematu
asociācija»» (protokols Nr. 6,3.§), izsakot 3. punktu
šādā redakcijā:
«3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot lēmuma 1. punktā minētā deleģējamā
pakalpojuma deleģēšanas līgumu (saskaņojot līguma projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju), iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. sabiedriskā labuma organizācija biedrība «Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija» veic ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā saskaņā ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa «Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā» 9.3.1.1. pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» projektu «Sociālo pakalpojumu izveide Valkas
novadā», Nr. 9.3.1.1/18/I/015;
3.2. pašvaldība deleģē sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai «Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija» veikt ģimeniskai videi pietuvināta bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma institūcijā Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā izpildi bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, nodrošinot šo pakalpojumu līdz 8 (astoņiem) bērniem;
3.3. ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā maksas apmēra izmaiņu kritērijus
un kārtību;
3.4. pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību;
3.5. deleģētā uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus un sasniedzamos rezultātus;
3.6. konfidencialitātes un personas datu aizsardzības nosacījumus;
3.7. līguma spēkā stāšanās, izbeigšanas un grozīšanas noteikumus.
Noteikt, ka starp Valkas novada pašvaldību un
biedrību «Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija»
noslēgtais 2021. gada 29. jūnija līgums Nr. VND/422/21/234 «Par nekustamā īpašuma Cimzes ielā 2,
Valkā un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai
«Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija»» tiek izbeigts līdz ar deleģēšanas līguma (veikt ģimeniskai
videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā
Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā) izbeigšanu. z

12. februārī Vijciemā viesosies
komiķis Maksims Trivaškevičs
ar soloprogrammu
«Latviešu komiķis»

Teksts: Vita Bērziņa, Vijciema tautas nama vadītāja

S

estdien, 12. februārī stand-up komiķis Maksims Trivaškevičs Vijciema Tautas nama apmeklētājus iepriecinās ar soloprogrammu «Latviešu komiķis», kura 2019. gada novembrī piedzīvoja
pirmizrādi, un tās ietvaros autors stundas garumā
stāstīs savus jaunākos labākos jokus.
Maksims Trivaškevičs ir komiķis ar īpatnēju un
oriģinālu humora pasniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji nereti smejas līdz asarām, bet viņa iepriekšējā
izrāde «Humors pa latviski» nodrošināja kārtīgu
smieklu un no tā izrietošu C vitamīna vairāk nekā
desmit tūkstošiem skatītāju.
Darba laikā Maksims vada humoršoviņu «Stīvais
Nemelo».
Paspējis paviesoties Jāņa Skuteļa «Pusnakts šovā»
un «Gandrīz ideālās vakariņās», ar savu humoru
izpelnīties Latvijas specdienestu uzmanību un ar
regulārām uzstāšanās reizēm priecējot latviski runājošos gan dzimtenē, gan arī ārzemēs, Maksims
beidzot viesosies Vijciemā.
Sākums – 15.00, ieejas maksa – 3.00 EUR.
Pasākuma laikā jāievēro valstī noteiktie Covid - 19 ierobežojumi! z
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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
neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātās
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»
«Druvas 4»

9488 010 0311
9488 006 0412

«Krustceles dārziņi»

9492 004 0458

nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts iesniegums, kur norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesnomniekam kvalificējams kā komercdarbības at- vietas adrese, telefona numurs un vēlamā sakņu
balsts, nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala (ģimenes) dārza atrašanās vieta un platība.
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā
10 euro gadā.
Informāciju sagatavoja
Maksimālais nomas līguma termiņš 5 gadi.
Teritorijas plānošanas daļas
Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu,
teritorijas plānotājs J. Vindēls
Valkas novada pašvaldībā brīvā formā jāiesniedz
Nomas objekts
Platība (m2)
KĀRĶU PAGASTĀ
Nr.7
191.7
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.1004
1229.0
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
500,0
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

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

VALKAS PILSĒTA
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 0615

Celtnieks 128

0.07

28.001

Valka

9401 008 0616

Celtnieks 129

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

! Vasarnīcu 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.
1
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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

aplikts nomas objekts vai nomas maksājumi.
3) Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas
1) Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas vidējās zemes
Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas
nomas pamatmaksas gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā zepersonas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
mes gabala parametriem:
Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotājs
• ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
J.Vindēls
• ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
• bez būtiskiem uzlabojumiem;
N.p.k.
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā ko• zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
rekcija procentos
Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam
-10 %
no augstāk tekstā noteiktā, tad piemērojami nomas 3.1.
3.2.
Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai ti-15 %
maksu koriģējoši koeficienti procentos:
kai pēc attīrīšanas no tiem
2) Nomas maksa var tikt izmainīta arī, ja:
 mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;
3.3.
LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā
+- 0,5 %
par katru balli
 tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā
likumdošana un ar to saistītie normatīvie akti;
3.4.
Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav piemērots lauksaimnieciskai
-40 %
 tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu
darbībai (piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Zemes
platība, ha

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

VALKAS PILSĒTA
Valka

9401 004 0012

Rīgas iela 84

3.4

Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

28.00*

Valka

9401 004 0240

Rīgas iela 88

1.4

Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

28.00*

ĒRĢEMES PAGASTS
Ērģemes pagasts

9452 003 0095

Stabiņi

0.6942

Ne mazāk kā 59 euro/ha

40.96

Ērģemes pagasts

9452 008 0313

Rītiņi

0.25

Ne mazāk kā 59 euro/ha

28.00*

Ērģemes pagasts

9452 011 0216

Lucīši

0.6

Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha

36.11

KĀRĶU PAGASTS
Kārķu pagasts

9466 008 0032

Mežmalnieki

0.44

Pēc izvērtējuma – 62.10 euro/ha

28.00*

Kārķu pagasts

9466 009 0171

Vēveru stūris

0.0397

Pēc izvērtējums – 54.60 euro/ha

28.00*

Kārķu pagasts

9466 009 0119

Mazvēveri

0.11

Pēc izvērtējums – 47.10 euro/ha

28.00*

VALKAS PAGASTS
Valkas pagasts

9488 014 0138

Astes

1.16

Ne mazāk kā 61 euro/ha

70.76

Valkas pagasts

9488 009 0117

Vēžukrogs

0.48

Ne mazāk kā 61 euro/ha

29.28

Valkas pagasts

9488 006 0266

Divdruvas

0.3

Ne mazāk kā 61 euro/ha

28.00*

Valkas pagasts

9488 010 0160

Brandas

0.52

Ne mazāk kā 61 euro/ha

31.72

Valkas pagasts

9488 006 0419

Zvaigznāji

0.7

Ne mazāk kā 61 euro/ha

42.70

Valkas pagasts

9488 009 0041

Mīlkalni

0.54

Ne mazāk kā 61 euro/ha

32.94

Valkas pagasts

9488 009 0043

Mežārītes

1.0

Ne mazāk kā 61 euro/ha

61.00

Valkas pagasts

9488 006 0407

Pabērzi

0.2

Ne mazāk kā 61 euro/ha

28.00*

Valkas pagasts

9488 006 0430

Silakājas

4.03

Ne mazāk kā 61 euro/ha

245.83

Valkas pagasts

9488 006 0134

Hercogi

6.77

Ne mazāk kā 61 euro/ha

412.97

VIJCIEMA PAGASTS
Vijciema pagasts

9492 004 0190

Sīļi

0.26

Ne mazāk kā 59 euro/ha

28.00*

Vijciema pagasts

9492 004 0332

Kalni

0.29

Ne mazāk kā 59 euro/ha

28.00*

Vijciema pagasts

9492 004 0185

Mežiņi

1.1

Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha

66.20

Vijciema pagasts

9492 004 0325

Bajāri

0.24

Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha

28.00*

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Zvārtavas pagasts

9496 008 0119

Apbūve, Nomas
objekts Nr.1

2.3275

Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha

124.06

Zvārtavas pagasts

9496 008 0119

Apbūve, Nomas
objekts Nr.2

2.9977

Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha

159.27

Zvārtavas pagasts

9496 008 0119

Apbūve, Nomas
objekts Nr.3

3.0356

Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha

161.28

Zvārtavas pagasts

9496 008 0119

Apbūve, Nomas
objekts Nr.4

0.1194

Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha

28.00*

Zvārtavas pagasts

9496 008 0120

Kalnaine

0.4717

Pēc izvērtējuma – 44.46 euro/ha

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.
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Gada PĀRSKATS

Attīstības un plānošanas nodaļas paveiktais 2021.gadā

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

izstrādes iesniegšanai biedrību «Lauku partnerība
Darbs pie Attīstības programmas turpināsies
Ziemeļgauja» un «No Salacas līdz Rūjai» izsludinā- 2022. gadā un programmas 1.redakciju plānots nodot
tajos konkursos iesniegšanai.
sabiedriskajai apspriešanai jau gada sākumā.
Aktīvi sadarbojāmies ar ministrijām un VidzeStarptautiskā sadarbība
Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes
Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā no- mes plānošanas reģionu prioritāšu noteikšanai fiuzturēšana un aktualizācija
tiek jau sesto reizi, un šogad Valkas novada pašval- nansējuma piesaistei jaunajā ES 2021 – 2027. gada
Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu
dība piedalījās jau otro reizi. Laikā no 15. novembra programmēšanas periodā.
plānu aktualizācijas un papildināšanas. Kapu plālīdz 30. novembrim Valkas mākslas skolas audzēkņi
ni, ar kapu pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti
Teritorijas plānošanas daļas
un Ērģemes pamatskolas skolēni uzzīmēja kartiņas
ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2021. gadā un iedarbības pārskats
ar objektiem pilsētā un pagastos, kā arī bērnu hobipriekšējā gadā. Kā arī septembrī tika apsekoti neAttīstības un plānošanas dokumenti
jiem. Mūsu bērnu zīmētās kartiņas kopā ar Kuldīkoptie kapi Valkas kapsētās un sastādīti kapu plāni
Attīstības programma
gas un Preiļu mākslas skolu bērnu kartiņām, tika
Valkas novada attīstības programmas izstrāde ar atzīmētām nesakoptajām kapavietām.
nosūtītās iepriekšējā projekta sadarbības partneru
uzsākta saskaņā ar Valkas novada pašvaldības 2021.
Nekustamā īpašuma
dalībniekiem no Austrumu partnerības valstīm
gada 29. jūlija lēmumu (protokols Nr. 10, 13 §) «Par
nodokļa
administrācija
Gruzijā un Ukrainā.
Valkas novada attīstības programmas 2022. – 2028.
Pavisam
Valkas
novada
nekustamā īpašuma noŠogad jau otro gadu situācija ar Covid - 19 negadam izstrādes uzsākšanu». Valkas novada attīs- dokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir
atļauj klātienes vizītes un projekta aktivitātes tiek
tības programma (turpmāk tekstā Attīstības prog- 13 632, no tās zemei – 8036, ēkām – 5596.
organizētas attālināti, tas ir, šogad Valkas mūzikas
ramma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2021.
skolas audzēkņi iedziedāja latviešu tautas dziesmu
2022. – 2028. gadam, kas nosaka novada attīstības gadā sastāda 550 921,95 EUR.
«Kupla, kupla liepa auga» un Valkas mākslas skolas
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī
Par 2021. gadu kopumā samaksāts nekustamā
bērni uzzīmēja zīmējumus par dabas tēmu, kas tika
finanšu resursus mērķu sasniegšanai. Attīstības īpašuma nodoklis – 562 590,61 EUR, (no tā 5100,64
iekļauti jaunajā Latvijas Pašvaldību savienības mūprogramma nodrošina Valkas novada attīstības EUR soda sankcijas).
zikas un mākslas video. Video ierakstā piedalījās
programmas 2015. – 2021. gadam pēctecību, izvērNekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas nobērni no Kuldīgas, Preiļiem, Valkas, Ozurgeti (Grutējot sasniegtos mērķus un rezultātus, un ņemot vē- vadā uz 01.01.2022. sastāda EUR 79 273,59, nokavēzija) un Ņižinas (Ukraina).
rā izmaiņas sociālekonomiskajā situācijā.
juma nauda EUR 27 171,52, kopā EUR 106 445,11.
13. oktobrī Valkas novada pašvaldībā tika uzValkas
novada
Attīstības
programmu
2021. gadā izsūtīti 287 brīdinājumi par nekustaņemta Igaunijas Finanšu ministrijas pārstāvju Dien2022. – 2028. gadam izstrādā Attīstības un plāno- mā īpašuma nodokļa parādu, 281 brīdinājums par
vidigaunijas pašvaldībās delegācija 16 cilvēku sastāšanas nodaļa, konsultējoties ar izstrādes vadības administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavoti
vā. Galvenais vizītes mērķis bija iepazīties ar 2021.
grupu, nodaļu un struktūrvienību vadītājiem, kā 129 lēmumi par nokavētu nodokļu maksājumu piegada administratīvi teritoriālo reformu Latvijā un
arī sadarbībā ar Valkas novada būvvaldi un pagasta dziņu bezstrīda kārtībā un 56 personas nodotas Tieteritorijas plānojuma un citu attīstības dokumentu
pārvalžu vadītājiem.
su izpildītājiem – parādu piedziņai.
izstrādi Valkas novadā.
Valkas novada pašvaldība uzsākot darbu pie
Veikts papildus aprēķins par degradētajām ēkām,
Valkas novada pašvaldības Attīstības programmas kopā EUR 1839,20.
Projektu jomā
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 2 lēValkas novada pašvaldība 2021. gadā par veik- 2022. – 2028. gadam izstrādes, aicināja iedzīvotājus
un
uzņēmējus
sniegt
savu
viedokli
par
esošo
mumi
par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
tajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas
situāciju
Valkas
novadā
un
izvirzīt
priekšlikumus
maksājumu
labprātīgu izpildi. Regulāri tiek sagaSavienības līdzfinansētos projektos ir pārskainepieciešamajiem
darbiem
un
projektiem,
kas
būtu
tavotas
izziņas
par nodokļu nomaksu, atbildes uz
tījusi 1 492 085 EUR un 2021. gadā saņemtais ES
veicami Valkas novadā līdz 2028. gadam, aizpildot tiesu izpildītāju pieprasījumiem un fizisku un jurifondu līdzfinansējums ir 821 679,76 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2021. gadā tur- anketu. Anketas iedzīvotājiem un uzņēmējiem bija disku personu iesniegumiem.
Veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašupināja darbu pie ES 2014. – 2020.gada programmē- iespējams aizpildīt elektroniski vai papīra formātā
šanas perioda ietvaros uzsākto projektu ieviešanas novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs, kā arī izdru- ma nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa
(1 Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pa- kājot un aizpildīto anketu iesniedzot, Valkas novada
pašvaldībā,
Valkā,
Beverīnas
ielā
3,
iesniedzot
pārrēķins
trūcīgajām un mazturīgajām personām,
kalpojuma attīstības jomā Valkā, 5 Eiropas reģionāValkas
novada
pagastu
pārvaldes
ēkās,
kā
arī
sūtot
piešķirot
atvieglojumus.
Kopumā piešķirti dažādi
lās attīstības fonda projektu (ražošanas ēkas Valkā
pa
pastu
Valkas
novada
pašvaldībai.
Anketas
tika
nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumi 9547,41
un divu ražošanas ēku Kārķu pagastā būvniecība,
Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, Ērģe- saņemtas no 150 iedzīvotājiem un 12 uzņēmējiem EUR apmērā.
Regulāri tiek veikti nekustamā īpašuma nodokļa
mes pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurācija, 2 Eiropas un saņemtie priekšlikumi tika izvērtēti un iekļauti
Sociālā fonda projektu veselības un slimību profi- attīstības programmas Rīcību un Investīciju plānos. pārrēķini pamatojoties uz zemesgrāmatas un SIA
Sabiedrības līdzdalības pasākumu ietvaros Val- «Valkas namsaimnieks» sniegtajiem datiem.
lakses un deinstitucionalizācijas jomā, 4 LEADER
kas
novada teritorijā tika noorganizētas sešas temaNekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek
projektu, 2 Interreg Latvijas – Igaunijas pārrobežu
tiskās
darba
grupas,
kas
ļāva
dažādiem
sabiedrības
veikta
datu aktualizēšana, atbilstoši, Valsts zemes
sadarbības programmas projektu pilsētas vides
pārstāvjiem
apspriest
esošo
situāciju,
aktuālākās
dienesta
un Zemesgrāmatas datiem.
sakārtošanas un tūrisma attīstības jomā, 1 Interreg
problēmas,
un
rast
risinājumus
attiecīgo
problēmu
Regulāri
tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs.
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programKatru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir
mas projekta uzņēmējdarbības attīstības veicināša- risināšanai vai novēršanai:
iesniegti 10 kreditora prasījumi mantojumu lietās.
nas jomā, 1 LIFE programmas projekta, 2 Eiropas • Veselības un sociālās aizsardzības grupa;
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavoLauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu, • Izglītības, sporta, kultūras un jaunatnes grupa;
šana 2022. gadam.
1 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu un citu • Pārvaldības un iedzīvotāju iesaistes grupa;
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu laukES programmu līdzfinansētie projekti) un uzsāka • Uzņēmējdarbības grupa;
•
Infrastruktūras,
mobilitātes
un
vides
grupa;
saimniecības
zemi par 2021. gadu. Papildus aprēķidarbu pie ES 2014. – 2020.gada programmēšanas
•
Pārrobežu
sadarbības
grupa.
nātā
summa
sastāda
14 402,86 EUR. z
perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlases
kārtām projektu izstrādes un ieviešanas (1 ERAF
Nekustamā
Aprēķināts, EUR Samaksāts, EUR par 2021. gadu
Samaksāti parādi EUR
SAM 5.6.2. projektu izstrādes – Jaunas ražošanas
īpašuma veids par 2021. gadu
(kārtējie maksājumi, tai sk. no- (par iepriekšējiem periodiem, tai
ēkas «Spundenieki» būvniecība Ērģemes pagaskavējuma nauda)
sk. nokavējuma nauda)
tā, 1 valsts līdzfinansēta Ausekļa ielas pārbūves,
Zeme
396556,13
384459,73
16463,08
1 valsts līdzfinansēta Tranzīta ielas posmā no Rīēkas,
mājoklis
154365,82
147305,23
14362,57
gas līdz Raiņa ielai pārbūves, 6 LEADER projektu

Omniva Valkas novadā uzstāda jaunu pakomātu

Teksts: Ruta Pole, SIA «Omniva Latvija»
mārketinga vadītāja

T

urpinot vērienīgo pakomātu tīkla paplašināšanu, uzlabojumi Omniva pakalpojumu
pieejamībā veikti arī Valkā, uzstādot jaunu pakomātu. Līdztekus, padarot sūtījumu izņemšanu
ērtāku un operatīvāku, Omniva ieviesusi arī jaunumu, kas ļauj vienam sūtījumu saņēmējam visas sev adresētās paciņas izņemt vienā pakomāta
nodalījumā.
Jaunais pakomāts Valkā izvietots pie Raiņa
ielas Maxima veikala (Raiņa iela 7) un tajā būs
pieejami 140 skapīši. Tādējādi turpmāk Valkas
iedzīvotajiem pilsētā būs pieejami divi Omniva
pakomāti.
«Mūsu prioritāte ir padarīt Omniva pakalpo-

jumus pieejamus arvien plašākam iedzīvotāju
skaitam – jo īpaši attālākos reģionos. Mainoties
iedzīvotāju paradumiem, redzam, ka attālinātā
iepirkšanās būs aizvien pieprasītāka. To apliecina arī mūsu apkopotie dati – unikālo sūtījumu
saņēmēju skaits Latvijā pieaudzis par 41 %, bet
kopumā jau 61 % Latvijas mājsaimniecību pērn
izmantojušas mūsu pakalpojumus,» skaidro Omniva vadītāja Latvijā Beāte Krauze-Čebotare.
Ņemot vērā aizvien pieaugošo sūtījumu skaitu
un lielo pakomātu noslodzi, Omniva meklē dažādas alternatīvas ātrākai sūtījumu piegādei. Viens
no jaunumiem, kas nesen ieviests, ir vienam saņēmējam adresētu sūtījumu ievietošana vienā skapītī. Šis pakalpojums turpmāk tiks nodrošināts
gadījumos, kad kurjers konstatēs, ka konkrētajā

pakomātā jau atrodas šim tālruņa numuram adresēts neizņemts sūtījums. Tas attieksies uz visiem
sūtījumiem – gan tiem, par kuriem apmaksa jau
veikta, gan arī tiem, kam izvēlēta pēcapmaksa.
Šādā gadījumā paciņu saņēmējiem par katru
sūtījumu tiks nosūtīta atsevišķa īsziņa, taču durvju atvēršanas kods būs viens un tas pats. Ievadot
kodu, saņēmējs ekrānā redzēs sūtījumu skaitu,
kas ievietoti skapītī. Skapītis tiks atvērts tikai pēc
tam, kad paciņu saņēmējs apstiprinās, ka ir iepazinies ar informāciju par nodalījumā ievietoto sūtījumu daudzumu.
Kopumā visā Latvijā plānots paplašināt Omniva pakomātu skaitu teju par trešdaļu, uzstādot 92
jaunas iekārtas un paplašinot pakomātu kopējo
skaitu līdz 300. z
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Gada PĀRSKATS

Teksts: Līga Tetere, Valkas
bibliotēkas direktore

P

agājušajā gadā turpinājām dzīvot, dažādu ierobežojumu ieskauti. Lai arī šis sarežģītais laiks
radīja korekcijas mūsu visu ikdienas
gaitās, mēs centāmies saglabāt bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti, ieviest
interesantas novitātes bibliotēkas darbā un izmantot katru iespējamo brīdi,
lai pabūtu kopā ar saviem lasītājiem.
2021. gadā kopējais Valkas bibliotēkas aktīvo lietotāju skaits ir 1147. Kopumā iegādātas 966 jaunas grāmatas,
5 animācijas filmas, 2 skaņu ieraksti
un 6 spēles, bijuši pieejami 56 nosaukumu preses izdevumi pieaugušajiem
un 8 nosaukumu žurnāli bērniem.
Liels prieks un gandarījums par Valkas bibliotēkas atkārtotu akreditēšanu
reģiona galvenās bibliotēkas statusā.
Aizvadītajā gadā esam centušies
saviem lasītājiem piedāvāt daudzvei-

2021. gads Valkas bibliotēkā
dīgas aktivitātes gan tradicionālā, gan
ne tik tradicionālā bibliotēkas piedāvājuma izpratnē. Esam strādājuši ražīgi. Gada laikā organizēti:
• fotokonkursi – «Attālinātais Tuvplāns», Sniegavīru akcija «Palīdzi
OLAFAM UN LUDVIGAM atrast savus radiniekus», «Sirds siltums ieadīts
zeķu rakstos».
• akcijas – «Bibliotēka Tavā pagalmā»,
bērnu grāmatu lasījumu ciklu svešvalodās «Mazais valodnieks», Ziemassvētku stāstu konkursu «Dāvana mazākajam meža iemītniekam».
• pasākumi - Valkas novada Dzejas
diena, diskusija par Eiropas nākotni un digitālajiem izaicinājumiem,
«Mazā Pūčulēna skoliņa».
• ieviesuši jaunu pakalpojumu iestādēm un uzņēmumiem – «Preses pauze».
Pavasarī iesaistījāmies Valkas novada fotospēles «Toreiz un Taga» rīkošanā. Sadarbībā ar Valkas Jāņa Cimzes

ģimnāzijas skolotāju Daci Januševsku
organizējām «Grāmatu dueli» 2. klašu
skolēniem. Šīs ir tikai dažas no aktivitātēm, kuras organizējusi vai palīdzējusi realizēt Valkas bibliotēka 2021.
gadā.
Fantastisks vasaras piedzīvojums
bija bibliotēkas dalība Valkas-Valgas
kafejnīcu dienā, kad bibliotēkas telpās durvis vēra kafejnīca «Bibliotēja».
Apmeklētājiem bija iespēja iegādāties
siltās un ledus tējas un kūciņas, kurām bija piešķirti ar literatūru saistīti
nosaukumi. Liels paldies Unai Klotei
par sadarbību!
Visa gada garumā bibliotēkas telpās
bijušas apskatāmas dažādas izstādes.
Bērnu literatūras nodaļā īpaši gribētos izcelt ceļojošo mākslinieces Agijas
Stakas grāmatu ilustrāciju izstādi un
tikšanos ar mākslinieci un Pieaugušo
literatūras nodaļā – fotogrāfes Lauras
Strautiņas tematisko fotoizstādi «Precamies», kuru papildināja elegantie
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līgavu kroņi.
Novadpētniecības darbā sakām lielu paldies visiem dāvinātājiem, kuri
papildinājuši novadpētniecības krājumu ar fotogrāfijām, piemiņas lietām
vai cita veida informāciju. Priecājamies, ja kādam mūsu vākums noderējis, ja kāda izstāde aizkustinājusi!
Lepojamies ar Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas 6. klases skolnieku Danielu Dudeli, kurš Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās godam pārstāvēja
Valkas reģionu un ieguva godpilno 2.
vietu. Šādi panākumi sniedz gandarījumu un motivāciju aicināt bērnus
piedalīties dažāda veida konkursos.
Gribam pateikt sirsnīgu paldies
visiem mūsu sadarbības partneriem
– gan pilsētas iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, gan pagastu pārvaldēm,
gan pašvaldības darbiniekiem par atbalstu dažādu bibliotēkas ieceru un
norišu īstenošanā. z

Dzimtsarakstu nodaļas 2021.gada veikuma apkopojums

Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
statistika Valkas novadā 2021. gadā
2021. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
sastādīti 229 civilstāvokļa aktu reģistri: 62 dzimšanas, 27 laulības un 140 miršanas reģistri.
Veikti 26 papildinājumi un labojumi reģistros,
noformētas 5 vārda, uzvārda un tautības ieraksta
maiņas lietas. Sagatavotas un izsniegtas 300 ģerboņapliecības un 474 izziņas un izraksti.
Dzimšana
2021. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
sastādīti 62 dzimšanas reģistri, kas ir par 6 vairāk
nekā 2020. gadā, bet krietni atpaliek no 2016. – 2018.
gadu rādītājiem, kad gadā tika reģistrēta 80 bērnu
dzimšana. Piedzimuši 36 zēni un 26 meitenītes. 22
(35%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 35 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet piecos dzimšanas reģistros ziņas par tēvu nav ierakstītas. 19 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21 gadījumā
bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 – trešie, 6
– ceturtie un divi – sestie! 35 jaundzimušo pirmā
deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā, 8 – Valkas
pagastā, 3 – Ērģemes pagastā, 4 – Kārķu pagastā,
3– Vijciema pagastā, 3 – Zvārtavas pagastā, 6 – citās
pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo bija janvārī,
kad tika reģistrēts tikai 1 novadā piedzimis bērniņš,
visvairāk aprīlī un oktobrī – pa 9 un augustā - 7.
Septiņiem zēniem un 7 meitenītēm vecāki devuši
divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem kļuvuši Eliana, Kenija un Arno Leo. Trīs meitiņām dots vārds Emma, pa 2 reizēm doti vārdi Dārta
un Marta. Zēniem vispopulārākais pērn bijis vārds
Lūkass – to vecāki izvēlējušies 3 reizes, pa 2 reizēm
doti vārdi Jānis, Artūrs, Reinis, Ričards un Mārtiņš.
Miršana
2021. gadā nav audzis reģistrēto mirušo skaits
– reģistrētas 140 miršanas, kas ir tieši tikpat
2020. gadā. Mirušas 86 sievietes un 58 vīrieši. Miruši 79 Valkas iedzīvotāji, 13 Ērģemes pagastā, 8 Kārķu pagastā, 16 Valkas pagastā, 8 Vijciema pagastā, 5
Zvārtavas pagastā un 11 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits «spēka gados»,
tādēļ turpina pieaugt mirušo vidējais vecums. Vecumā līdz 50 gadiem miruši 2 cilvēki, vecuma grupā no 51 – 60 gadiem – 9, vecuma grupā no 61 – 70
gadiem – 15, vecuma grupā no 71 – 80 gadiem – 49,
vecuma grupā no 81 – 90 gadiem – 48, vecuma grupā virs 90 gadiem – 17 mirušie.
Visnelāgākie mēneši mirušo lielā skaita dēļ bija
marts un oktobris- pa 19 miršanas reģistrācijas gadījumiem, aprīlī arī daudz – 16, bet vismazākais
reģistrēto mirušo skaits ir bija augustā un septembrī – pa 5. Novada «melnās» dienas bija 11. janvāris 25. oktobris un 1. novembris, kad katru dienu
dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti pa 4 miršanas
gadījumiem.
Dabiskais pieaugums – joprojām ar mīnusa zīmi
Demogrāfiskā situācija novadā ir kritiska. Jopro-

jām mazs jaundzimušo skaits un liels miršanas gaPieņemti lēmumi par 56 personu deklarētās dzīdījumu skaits. Dabiskais pieaugums, protams, ir ne- vesvietas ziņu anulēšanu.
gatīvs - mirstība 2,26 reizes pārsniedza dzimstību.
Personām un iestādēm izsniegta 251 izziņa par
deklarēto dzīvesvietu. z
Laulība
Saprotamu iemeslu dēļ novadā noslēgto laulību
skaits joprojām ir neliels – 2021. gadā reģistrētas 27
laulības, kas ir par 1 vairāk, nekā 2020. gadā. Tik
mazs noslēgto laulību skaits kā pēdējos 2 gados novadā vēl nekad nav bijis. Divas laulības reģistrētas
baznīcās, trīs noslēgtas ar citu valstu pilsoņiem.
Pirmajā laulībā stājušies 18 līgavaiņi un 15 līgavas,
laimi otro reizi mēģinājuši atrast attiecīgi 6 vīrieši
un 10 sievietes, bet trešo reizi laulību noslēguši 3
kungi un 4 dāmas. Jaunākajiem līgavainim bija 22
gadi, vecākajam – 72, jaunākajai līgaviņai – 20 gadi,
vecākajai – 64 gadi! Saticību, uzticību un veselību
visām mūsu laimīgajām jaunajām ģimenēm!
Saprotami, ka arī šogad populārākie kāzu mēneši bija jūlijs, augusts un septembris – laiks, kad bija
atļautas laulību reģistrācijas ceremonijas ar viesiem.
Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaita īpatsvars
– atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 33 reģistros.
Ceremonijas un svētki
2021. gadā ārkārtas situācijas dēļ neīstenojās
mūsu tradīcija – bezmaksas svinīgo laulību ceremonijas par godu Starptautiskajai ģimenes dienai. Ceram, ka šogad viss notiks un jaunos pārus gaidīsim
14. maijā! Pieteikšanās laulību reģistrācijai – līdz
13. aprīlim!
Pērn nu jau septīto reizi par godu Starptautiskajai ģimenes dienai dāvājām sudraba laimes karotītes iepriekšējā gadā dzimušajiem mūsu novada bērniem. 2021. gada svētki bija atšķirīgi – svētku koncerts un kopābūšana gan izpalika, bet tradicionālā
visu gadā dzimušo mazuļu un viņu vecāku kopbilde tapa pagastos un pašvaldības dāvanu – sudraba
karotīti ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu bērni saņēma! Ielūgumus uz šī pavasara svētkiem, kas cerams notiks 14. maijā, saņems novada
2021. gadā dzimušie un viņu ģimenes!
Pagājušajā gadā turpinājām sveikt novadā dzīvojošos Zelta un Dimanta pārus. Tikām suminājuši 16
pārus, kas saskaņā un mīlestībā kopā nodzīvojuši
50 gadus, divus pārus pēc skaisti kopā nodzīvotiem
60 gadiem sveicām Dimanta kāzās. Gada nogales
Zelta kāzu jubilārus sveiksim šogad, kad situācija
to atļaus! Mīļi sveicieni un labas veselības vēlējumi
visiem mūsu kāzu jubilāriem!
Aicinām atsaukties «Zelta ģimenes», kam skaistais notikums gaidāms šajā – 2022. gadā! Lūdzam
bērnus, draugus, kaimiņus, bijušos kolēģus pieteikt
mums Zelta un Dimanta pārus!
Dzīvesvietas deklarēšana
Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņas par deklarēto dzīvesvietu;
Dzimtsarakstu nodaļa lemj arī par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Pērn Valkas novadā dzīvesvietu piedeklarējušas
734 personas, t.s. Valkā 511, Ērģemes pagastā – 47,
Kārķu pagastā 47, Valkas pagastā 67, Vijciema pagastā 30, Zvārtavas pagastā – 34.
No Valkas novada 2021. gadā «aizdeklarējušās»
454 personas.
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Sports

• 5. februārī plkst. 16.00 Turnas tau- nas tautas namā Ērģemes pagasta

Valkas novada notikumu
kalendārs

V

alkas pilsētā

V

alkas pilsētas kultūras
namā

• 2. februārī no plkst. 10.00 līdz
17.00 Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas) Mobilā diagnostika.

• 25. februārī plkst. 19.00 lielajā zālē

Gintas Krievkalnas akustiskais koncerts «Atziedi, dvēsele!». Ieeja – 10
eiro.
• 18. martā plkst. 19.00 lielajā zālē
grupas «Sestā jūdze» koncerts «Tālāk
par vārdiem». Ieeja – 10 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama kasē darba dienās no plkst. 9.00
līdz 17.00, samaksa ar skaidru naudu.
Apmeklētājiem būs jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments, derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personalizēta biļete. Kultūras namā jālieto sejas
maska!

IZSTĀDES
• 1. stāva foajē fotogrāfa Roberta Jo-

hansona izstāde «Pasaules ceļos satiktie. Cilvēki.».
• 2. stāva foajē fotogrāfes Edītes Ezeriņas foto izstāde «Fotogrāfija mani
iedvesmo».
• Pelēkajā zālē fotogrāfes Sintijas
(Kaimiņas) Sproģes foto izstāde «Aktieru portreti».

Valcenkastrānolavjāadbiba liotēkā
IZSTĀDES

• Līdz 4. februārim novadpētniecī-

bas izstāde «Katrai ēkai ir savs stāsts.
Ūdra nams un citi». Izstāde ir veltījums Ūdra nama 120. jubilejai. Ekspozīcijā iekļautas arī vēstures liecības
– preses materiāli un fotoattēli par
citām Valkas pilsētas sabiedriskajām
ēkām un daudzdzīvokļu namiem.
• No 1. februāra līdz 31. martam Ieviņas Korčinskas gleznu izstāde.
• No 1. līdz 28. februārim daiļliteratūras izstāde «Sērija «Vakara romāns»».
• No 1. līdz 28. februārim tematiskā
izstāde «Ir vārdam vieta» – dzejniecei
un dramaturģei Mārai Zālītei – 70.
• No 4. februāra līdz 4. martam tekstila studijas dalībnieču darbu izstāde
«Pavasaris klauvē pie loga».
• No 7. līdz 28. februārim novadpētniecības izstāde «No cirka artistes
piezīmēm. Mudītei Krauklei – 75».

JAUNĀKĀS GRĀMATAS
• No 21. līdz 24. februārim jauno

grāmatu dienas. Izsniegšana 25. februārī.

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

BĒRNU LITERATŪRAS
NODAĻĀ

• No 1. līdz 28. februārim grāmatu

izstāde «Tauriņi vēderā». Grāmatas
bērniem un jauniešiem par mīlestību,
iemīlēšanos un draudzību.
• No 10. līdz 15. februārim Vispasaules droša interneta diena (DID).
Dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem ar mērķi pievērst uzmanību
drošībai internetā.
• No 14. līdz 18. februārim akcija
«Aklais randiņš ar grāmatu jauniešiem» 14+. Aizraujoša akcija jauniešiem ar grāmatu lasīšanu un fotografēšanos.

K

ārķu pagastā

• 2. februārī plkst. 14.00 Kārķu tau-

tas namā biedrības «Ugunspuķe» pasākums Sveču dienā.
• 26. februārī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā Skeču šovs «Atļausiet jūs
pakutināt?», ieeja – 3.00 EUR; biļešu
iepriekšpārdošana – tautas namā,
tālr. 26365892.
• Trešdienās plkst. 18.00 Kārķu tautas namā fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma cikla «Tev ir sēdošs
darbs, nāc izkusties» ietvaros (vada
M.Mezītis).
No 1. februāra Kārķu tautas nama
kamīnzālē Inta Brieža fotoizstāde
«Apstājies. Ieskaties. Daba».
Pasākumi notiek «zaļajā režīmā» ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Vijciema
pagastā

• Līdz 31. janvārim turpinās foto

akcija «Ziema Vijciema pusē». Piecas
savas labākās bildes sūti uz e-pastu vita.berzina@inbox.lv no 1. līdz
5. februārim. No 6. līdz 12. februārim Vijciema tautas nama Facebook
lapā notiks balsojums par labākajām
fotogrāfijām.
• 12. februārī plkst. 15.00 Vijciema tautas namā Stand-up komēdija
«Latviešu komiķis». Viesojas komiķis
Maksims Trivaškevičs.
• No 14. līdz 28. februārim Vijciema
tautas nama skatlogā apskatāma foto
izstāde «Ziema Vijciema pusē».
• 12. martā plkst. 15.00 Vijciema tautas namā ģitārista Reiņa Jaunā solokoncerts.
• No 1. Līdz 31. martam Vijciema
tautas nama skatlogā apskatāma Valkas mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde.
• No 28. līdz 31. martam aicinām iesniegt jaunos, rudens un ziemas sezonā tapušos rokdarbus izstādei «Vijas
raksti».
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

tas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 3. posms.
• 6. februārī no plkst. 9.00 Cepšu
ezerā (Kārķu pagasts) Zemledus makšķerēšanas sacensības «Badīgais Cepša Ķīsis 2022».
• 6. februārī plkst. 12.00 Karula - Lullemae Spordikeskus, Valgas
apriņķī Igaunijā Valgas četrcīņas
1.posms – slēpošana. Reģistrācija sacensībām no plkst. 10.00.
• 12. februārī no plkst. 9.00 Kokšu ezerā (Valkas pagasts) Zemledus
makšķerēšanas sacensības «Kokšu ezers 2022».
• 12. februārī plkst. 16.00 Turnas tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta
4. posms.
• 18. februārī plkst. 19.30 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
sporta hallē VEF BA Valkā - BK
Līvāni.
• 19. februārī no plkst. 9.00 Valda ezerā (Ērģemes pagasts) Zemledus makšķerēšanas sacensības
«Valda loms 2022».
• 19. februārī plkst. 16.00 Tur-

galda spēļu čempionāta 5. posms (noslēgums, apbalvošana).
• 24. februārī plkst. 12.10 Valkas
pilsētas šautuvē Atklātās sacensības
šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem
«Sezonas atklāšana – 2022».
• 25. februārī plkst. 19.30 Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē
VEF BA Valkā- Gulbenes Buki/BJSS.
• 26. februārī no plkst. 9.00 Salaiņa
ezerā (Zvārtavas pagasts) Zemledus
makšķerēšanas sacensības «Salaiņa
ezers 2022». z

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

Izmaiņas Ērģemes pagasta galda
spēļu čempionāta kalendārā
Teksts: Mārcis Krams, Ērģemes un Kārķu pagastu sporta organizators

I

nformējam Ērģemes pagasta atklātā galda spēļu čempionāta dalībniekus par izmaiņām čempionāta
kalendārā – marta posms pārcelts uz
februāri!
Līdz ar to atlikušo čempionātu posmu norises datumi ir šādi:
• 3. posms 2022. gada 5. februārī

(pārcelts no 22. janvāra)
• 4. posms 2022. gada 12. februārī
• 5. posms 2022. gada 19. februārī
(noslēgums, apbalvošana)
Posmu sākums plkst. 16.00 (noslēgums ne vēlāk kā 22.30).
Papildus informācija: 26449270. z

Atklātās sacensības šaušanā ar pneimatiskajiem
ieročiem «Sezonas atklāšana – 2022»

Teksts: Ivo Leitis,Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

24.

februārī plkst. 12.10 Valkas
pilsētas stadiona šautuvē
norisināsies atklātās sacensības šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem «Sezonas atklāšana – 2022».
Sacensību mērķis ir popularizēt
šaušanas sporta veidu bērnu un jauniešu vidū, un veicināt sadarbību Valkas novada jauniešiem ar Smiltenes
novada, Strenču novada, Beverīnas
novada, Valmieras pilsētas un Dienvidigaunijas jaunajiem ložu šaušanas
sporta entuziastiem.
Sacensībās piedalās no 2002. gada
līdz 2013. gadam dzimušie jaunieši un
jaunietes.
• V-1, S-1 grupa 2010. gada līdz 2013.
gadam dzimušie;
• V-2, S-2 grupa 2006. gada līdz 2009.
gadam dzimušie;
• V-3, S-3 grupa 2002. gada līdz 2005.
gadam dzimušie.
Pieteikšanās sacensību vietā 24. februārī no plkst. 12.00 līdz 17.00.
Valkas novadā deklarētajiem da-

lībniekiem – dalība bez maksas. Pārējiem EUR 1,00.
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas
gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko
personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem, lai nodrošinātu sacensību
kvalitatīvu norisi. Sacensības notiek
«Zaļajā režīmā» (vakcinētiem/pārslimojošiem sportistiem), kā arī izglītojamiem, kuri ir veikuši Covid - 19 testu
izglītības iestādē organizētā skrīninga
ietvaros un tas ir negatīvs.
Sacensības organizē Valkas novada
BJSS. Galvenais tiesnesis Dzintars Stočka, tel. 26346999.
Atbalsta: Valkas novada pašvaldība, Latvijas Zemesardze, Valgas šaušanas sporta klubs.
Sacensību
nolikums
pieejams
www.valka.lv/sports
apakšsadaļā
«Rezultāti un nolikumi». z

Materiālus apkopoja:

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

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

