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L ai g aiš a s
LIELDIENA S!

18. Lielais Labdarības
Robežtirgus
7. un 8. maijā Valkā / Valgā

Teksts: 18. Lielā Labdarības Robežtirgus organizatori

P

avasara gaidītākais notikums «Lielais Labdarības Robežtirgus» šogad norisināsies
7. - 8. maijā Valkā / Valgā. Tirgus, kultūras un izklaides pasākumu norises vietas
šogad tiks izvietotas citur nekā ierasts iepriekšējos gados, tādējādi pagājušajā gadā atklātais Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas laukums būs pasākuma centrs.
Arī šogad neiztikt bez visu iecienītās Rotary labdarības loterijas, kultūras programmas, BBQ festivāla, atrakcijām gan lieliem, gan maziem un tirgošanās divu dienu garumā.
Vairāk informācijas mūsu mājaslapās www.visit.valka.lv, www.visitvalgavalka.com .
Pasākums tiek līdzfinansēts INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta «Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība», Nr. Est – Lat 51 ietvaros. z

Dvīņu pilsētas Valkas / Valgas
iedzīvotāji izsaka atbalstu un
solidaritāti Ukrainai

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Roberts Johansons

A

tsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) aicinājumu, 2. martā, Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centrā atbalsta mītiņā pulcējās vietējie iedzīvotāji, tādējādi paužot atbalstu un solidaritāti Ukrainai, tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju un cīņā par valsts neatkarības saglabāšanu.
Iedzīvotājus uzrunāja Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valgas pagasta padomes priekšsēdētājs Lauri Drubiņš, akcentējot,
ka arī latviešu un igauņu tautas vēsturiski piedzīvojušas līdzīgus notikumus pašlaik
Ukrainā notiekošajam, tāpēc ir svarīgi būt vienotiem un atbalstīt Ukrainas tautu un tās
pašaizliedzīgos aizstāvjus. Pateicības vārdus par latviešu un igauņu izrādīto solidaritāti un atbalstu izteica ukraiņu biedrības «Kaluna» vadītāja Ruslana Dovha, un ar emocionālu stāstījumu par 24. februāra naktī piedzīvoto dalījās ukraiņu bēgle Alīna Malbe.
Uzreiz pēc atbalsta pasākuma, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis, kopā ar pašvaldības pārstāvjiem un Kārķu brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem, devās ceļā uz Polijas - Ukrainas robežu, lai dāvātu Ukrainas Valsts
ārkārtas situāciju dienestam ugunsdzēsēju mašīnu kara postījumu ierobežošanai kopā
ar pirmās nepieciešamības preču palīdzības kravu. z
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Aicinām pieteikties
uzņēmumus un iedzīvotājus,
kas ir gatavi izmitināt bēgļus

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas novada pašvaldība turpina sniegt palīdzību un uzņemt karā cietušos
bēgļus no Ukrainas. Diemžēl, jau drīzumā pašvaldībai pieejamās izmitināšanas vietas būs aizpildītās, tāpēc vēlreiz aicinām iedzīvotājus un uzņēmumus, it
īpaši naktsmītņu nozares pārstāvjus, iesaistīties palīdzības sniegšanā.
Kustība «Gribu palīdzēt bēgļiem» kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām un
aktīviem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd palīdz koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainas cilvēkiem, kuri varētu ierasties Latvijā.
Viens no pirmajiem soļiem ir apzināt cilvēkus, kas ir gatavi iesaistīties palīdzības
sniegšanā dažādos veidos. Tas nepieciešams, lai tikko kā radīsies konkrētas vajadzības,
būtu skaidrs, ko kurš var darīt.
Lai apzinātu visus, kuri gatavi palīdzēt, biedrība aicina aizpildīt anketu, kas
pieejama tīmekļvietnē www.palidziukrainai.lv .
Pēc anketas aizpildīšanas, lūdzam informēt arī Valkas novada pašvaldības atbildīgo koordinatori par bēgļiem: Rominu Meļņiku, zvanot uz tālr. 28459842. z

Informācija Valkas pašvaldības
tīmekļvietnē par atbalstu
Ukrainai – vienkopus

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Ņ

emot vērā neizmērojamo informācijas apjomu par Ukrainas karu un palīdzību karā cietušajiem, Valkas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.
valka.lv izveidota sadaļa «Atbalsts Ukrainai».
Turpmāk visu informāciju, kas saistīta ar Ukrainas krīzi, publicēsim ne tikai jau
ierastajās sadaļās (piem., «Pašvaldība»), bet arī jaunizveidotajā sadāļā, tādējādi atvieglojot operatīvu informācijas atrašanu.
Sadaļa par atbalstu Ukrainai pieejama:
www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/atbalsts-ukrainai
Sabiedrībai ir jābūt gatavai arī uz dezinformācijas jeb viltus ziņu pieaugumu informatīvajā telpā ar mērķi ietekmēt sabiedrības viedokli un veicināt paniku, tāpēc Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt publicēto ziņu saturu un to
vēstošos avotus.
Aicinām izmantot tikai uzticamus informācijas avotus – valsts iestāžu mājaslapas
un sociālo mediju kontu profilus, kā arī medijus, kas sevi pierādījuši kā objektīvus informācijas līdzekļus! z

Zemessardzes 22. kaujas
nodrošinājuma bataljons aicina
pievienoties savām rindām

Teksts: Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Informācijas daļa

Z

emessardzes 22. kaujas
nodrošinājuma bataljons
aicina Valmieras, Valkas un
Smiltenes novadu un Salacgrīvas, Alojas pagastu iedzīvotājus
pievienoties Zemessardzei un
sniegt ieguldījumu mūsu valsts
aizsardzības spēju stiprināšanā. Zemessardze dod iespēju
Latvijas Republikas pilsoņiem
brīvprātīgi kalpot savai valstij,
rūpējoties par tās drošību un
aizsardzību. Mūsu valsts aizsardzību stiprina Latvijas tautas
pašapziņa un vēlme aizsargāt
Latviju.
Dienests Zemessardzē ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai
apgūt militārās pamatiemaņas,
bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu
ģimeni un aizstāvētu Latviju. Zemessargi attīsta savas militārās iemaņas no pamatdarba brīvajā laikā – nedēļu nogalēs,
atvaļinājuma laikā vai darba dienās, ja
zemessargam šis laiks ir pieejams. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību,
paplašināt redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārzemēs.
Dienesta laikā zemessargs izvēlas apgūt
kādu no militārajām specialitātēm, piemēram, sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora, militārā mediķa,
karavīra-glābēja, ložmetējnieka, militārā
transporta autovadītāja, spridzinātāja,
radiostaciju operatora u.c. Turklāt par dienesta pienākumu izpildi un piedalīšanos
mācībās zemessargs saņem kompensāciju (sākot no 32 eiro dienā) un apmaksātu
ēdināšanu vai tās kompensāciju - 9,96 eiro.

Aicinām Valkas novada
iedzīvotājus, kas uzņēmuši ukraiņu
bēgļus, informēt pašvaldību

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas pie sevis ir uzņēmuši ukraiņu bēgļus, informēt par to pašvaldību, sazinoties ar atbildīgo koordinatori par bēgļiem Valkas novadā – Rominu Meļņiku, zvanot uz tālr. nr. 28459842 vai
rakstot e-pastu uz romina.melnika@valka.lv .
Tāpat aicinām vērsties pie Rominas Meļņikas arī citos jautājumos, kas saistīti ar uzņemtajiem Ukrainas bēgļiem, piemēram, par iespējām iegūt vispārējo izglītību vai
nodarbinātību.
Ja nepieciešama informācija/palīdzība par sociālo pabalstu noformēšanu Ukrainas bēgļiem, varat sazināties ar Valkas novada Sociālo dienestu.
Kontakti: Natālija Dubrovska, tālr. 29452453, e-pasts: natalija.dubrovska@valka.lv
Saskaņā ar jauno pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu: Ukrainas
civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas
pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem.
Pašvaldības sociālais dienests līdz 2022. gada 31. augustam neveic Ukrainas civiliedzīvotāju materiālo resursu izvērtēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta un sociālā pakalpojuma piešķiršanu.
Ja bēgļiem nepieciešami medicīniskie pakalpojumi aicinām vērsties pie ģimenes
ārstes dr. Ritmas Kļaviņas, tālr. 64722535, vai pie jebkura cita ģimenes ārsta. z

Valkas novada pašvaldība lauž
sadarbības līgumus ar Krievijas
un Baltkrievijas pašvaldībām

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

N

osodot Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā, un paužot atbalstu Ukrainas tautai, valstij, tās neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, 17. marta Finanšu komitejā Valkas novada domes deputāti vienbalsīgi
atbalstīja sadarbības pārtraukšanu ar Novo – Devjatkino (Krievija) un Braslavas
(Baltkrievija) pašvaldībām.
«Pašvaldības ir valsts daļa, un mēs nevaram «aizvērt acis» un izlikties, ka cilvēki,
kas darbojas valsts pārvaldē Krievijā nav līdzatbildīgi par šo noziedzīgo karu,» skaidro Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
«Tādēļ, neskatoties uz to, ka mums bija laba un auglīga sadarbība, īpaši ar Novo –
Devjatkino pašvaldību, un šo pašvaldību pārstāvji privātās sarunās atzīst, ka ir pret
karu – Valkas novada pašvaldībai oficiālā sadarbība ir jāpārtrauc, tādējādi paužot
savu nosodošo attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā.» z

Valkas novadā notiks militārās
mācības «Namejs 2022»

Teksts: Lelde Krancmane, Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona
Civilmilitārās sadarbības speciāliste

N

Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim vecumā
no 18 līdz 55 gadiem ar valsts valodas
zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, ar
atbilstošu veselības stāvokli un fizisko
sagatavotību. Ar kandidātu prasībām var
iepazīties Zemessardzes mājaslapā www.
esizemessargs.lv vai www.zs.mil.lv.
Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma
bataljona atbildības teritorijā ietilpst Valmieras, Valkas un Smiltenes novadi, kā arī
Salacgrīvas un Alojas pagasti. Lai pieteiktos
dienestam Zemessardzē, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruni 28671227 vai rakstīt uz
e-pastu 22bn@mil.lv. Savukārt, lai iestātos
Zemessardzē jebkurā citā bataljonā – zvaniet 1811, rakstiet esizemessargs@mil.lv vai
www.esizemessargs.lv.
Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā
atbildība. Kopā mēs varam aizsargāt
Latviju! z

o 20. līdz 22. maijam
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes teritorijā, tostarp Valkas novadā, notiks Nacionālo bruņoto spēku ikgadējās militārajās mācības
«Namejs 2022 – 1», lai
pārbaudītu brigādes vienību, tostarp 22. kaujas
nodrošinājuma bataljona,
spēju veikt uzdevumus
konvencionāla militāra
apdraudējuma gadījumā.
Militāro mācību laikā
Valkas novada Valkas,
Vijciema un Zvārtavas
pagastos zemessargi un karavīri ierīkos slēpņus, patruļbāzes un novērošanas posteņus, kā arī uzstādīs šķēršļus un pildīs citus mācību scenārijā noteiktos uzdevumus.
Uzdevumu izpildes laikā Valkas novadā pārvietosies Latvijas un sabiedroto spēku militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Karavīri un
zemessargi izmantos tikai mācību munīciju un kaujas imitācijas līdzekļus, kas rada
troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mācību vietās
nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot. Militāro mācību laikā tiks
ievērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības prasības, un izmantotās teritorijas
tiks sakoptas.
Militārās mācības noslēgsies ar svinīgu ceremoniju 22. maijā Valkā. Tajā piedalīsies Latvijas un sabiedroto spēku vienības.
Mācību norisei atbalstu sniegs gan valsts un pašvaldību iestādes, gan darba devēji,
dodot iespēju zemessargiem piedalīties mācībās trīs dienas pēc kārtas. Savukārt privāto zemju īpašnieki sniegs būtisku atbalstu, piekrītot nodot savus īpašumus mācību
vajadzībām.
Zemessargi un karavīri trenējas pēc iespējas realitātei pietuvinātos apstākļos, tādējādi nostiprinot savas prasmes aizsargāt savu atbildības teritoriju – savus novadus,
pilsētas, pagastus, ciemus.
Zemessardze aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem pārvietošanās īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību laikā. Lūdzam iedzīvotājus neuztraukties, redzot militārās tehnikas, karavīru un zemessargu pārvietošanos, kā arī
tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu.
Šogad Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības «Namejs 2022» notiks divās
daļās. Maijā tās notiks tikai Vidzemē, bet septembrī – visā Latvijā, tostarp arī
Vidzemē. z
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Valkā atkal skan Cimzes mūzikas dienas!

Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

P

ēc ieilguša klusuma perioda ar
zināmu saviļņojumu sagaidām
tuvojošās 41. Cimzes mūzikas dienas.
Tām gatavojāmies jau 2020. gada pavasarī, atlikām uz gadu, un nu beidzot
tās ir procesā! Šogad iecerēti trīs lieli
pasākumi: 29. martā plkst. 16.00 uz
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolu aicinājām klausītājus, lai kopīgi piedalītos
komponista Māra Lasmaņa radošā darba vakarā – autorkoncertā, kurā skanēs
komponista radītās dziesmas, instrumentālie skaņdarbi un kompozīcijas,
kuras veltītas īpašiem cilvēkiem. Pirmo
reizi mūzikas skolas zālē klavierdarbi tiks atskaņoti vienlaicīgi uz trīs flīģeļiem un piedalīsies kamerorķestris
«Bergstar», būs arī vairāki pirmatskaņojumi.
31. martā mūzikas skolā pulcēsies

Latvijas mūzikas skolu pianisti, stīgu
un pūšaminstrumentu audzēkņi, kas
apvienojušies visdažādāko veidu duetos. Notiks Jāņa Cimzes starptautiskais
instrumentālo duetu konkurss. Konkursa žūrijā trīs mūziķu aprindās atzīti, labus sasniegumus guvuši pedagogi.
Par konkursu ir liela interese no tuvām
un tālām pilsētām, jo miera periods ir
bijis gana ilgs un tagad ir vēlme sevi
parādīt, uzstāties, dzirdēt un paplašināt muzikālo pieredzi.
Smieklu dienā visiem vēlam labu
garastāvokli, bet pēcpusdienā 1. aprīlī
plkst. 16.00 aicinām uz vienas no vislabākajām Latvijas mūzikas skolām,
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas
audzēkņu koncertu J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolā. Ierasti šīs skolas pedagogi parūpējas par interesantiem, muzikāli augstvērtīgiem un emocionāli
piesātinātiem priekšnesumiem.
Sirsnīgi gaidām mūzikas draugus uz
atkalredzēšanos, lai patīkamā gaisotnē
aizvadītu laiku!
Uz pasākumiem ierasties maskās. z
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Iedzīvotājiem pieejams jauns maršruts
Valka – Sēļi – Lugaži – Valka

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

N

o 14. februāra iedzīvotājiem pieejams jauns autobusa maršruts Nr. 5379 Valka – Sēļi – Lugaži – Valka. Maršrutā ir divi reisi: autobuss no Valkas autoostas izbrauc pirmdienās,
otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 8.10 un 15.40.
Jaunais autobusa maršruts izveidots, lai Sēļu un Lugažu ciema iedzīvotājiem būtu iespēja nokļūt Valkā un pēc tam – atpakaļ mājās. Tas
izdevies Valkas novada pašvaldībai
vairākkārt aktualizējot maršruta nepieciešamību gan ar Autotransporta
direkciju, gan sabiedriskajos medijos.
Jaunais maršruts izveidots uz
eksperimenta laiku – četriem mē-

nešiem. Trīs mēnešu ilgā laika
periodā izvērtējot eksperimenta
rezultātus, tiks lemts par izmaiņu
turpmāku saglabāšanu, tāpēc aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot
jaunizveidoto pieejamo pakalpojumu.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot,
ka statistiku par reisa pieprasījumu
veido pasažieriem izsniegtais biļešu
skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var
ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621. z

Iegūts finansējums trombonu iegādei
J. Cimzes Valkas Mūzikas skolai

Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

A

izvadīti divi sarežģīti mācību
gadi, kuru vieni no svarīgākajiem uzdevumiem bija saglabāt labākās
mūzikas mācīšanas tradīcijas, uzmundrināt audzēkņus un pārvarēt attālinātās mūzikas mācīšanas radītās neērtības.
Šajā laikā esam spēruši soli uz priekšu iekšējā attīstībā - esam apguvuši datorprasmju pielietošanu instrumentu
spēles stundās, ar pašvaldības atbalstu
pedagogiem sagādāti portatīvie datori,
visās klasēs nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums.
No 2021. gada septembra papildinājies mūzikas skolas piedāvājums mūsu
bērniem – iespēja apgūt trombona spēli. Tas ir metāla pūšaminstruments,
ko pašlaik ar lielu entuziasmu un arī
jūtamiem panākumiem apgūst viens
audzēknis, bet mēs ceram, ka interese
par šo mūzikas instrumentu radīsies
arī citiem un jauno trombonistu rindas
augs. Lai audzēkņi varētu trenēties un
gūt gandarījumu no savas spēles, kā arī
uzstāties publikas priekšā, ir svarīgi
labi un kvalitatīvi instrumenti.
Direktore L. Veinberga katru gadu
sagatavo un iesniedz projektu pieteikumus Valsts Kultūrkapitāla fondam,
kas vairumā gadījumu arī tiek atbalstīti. Arī šā gada janvārī iesniegtais

projekts saņēmis pozitīvu vērtējumu,
un pavisam drīz ar VKKF atbalstu
mūzikas skola saņems jaunus firmas
«Yamaha» trombonus. Skola mērķtiecīgi katru gadu gan ar Valkas novada
pašvaldības, gan VKKF atbalstu iegādājusies tieši «Yamaha» firmas pūšaminstrumentus, kas ir ļoti labskanīgi
un kvalitatīvi: klarnetes, saksofonus,
trompetes. Vienas firmas instrumenti
tiek iegādāti tāpēc, lai varētu veiksmīgi
nostiprināties kolektīvā muzicēšana –
lai instrumenti veidotu viendabīgu un
sabalansētu ansambļa skanējumu.
Jaunie tromboni ilglaicībā būs veiksmīgs risinājums ne tikai pūtēju nodaļas attīstībai skolā, bet arī ieguldījums
Valkas pūtēju orķestra nākotnē, jo plecu pie pleca ar pieaugušajiem orķestrī
muzicē arī J. Cimzes Valkas Mūzikas
skolas puiši un meitenes. z

Valkā – «Dzelzs vilks»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

22.

aprīlī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā leģendārā latviešu rokgrupa «Dzelzs
vilks» aicina uz grupas labāko dziesmu koncertu.
«Dzelzs vilks» jau mazliet vairāk
nekā trīs gadu desmitus ir eksplozīva parādība pie Latvijas rokmūzikas
debesīm gan viņu mūzikas ierakstos,
gan, esot viena no jaudīgākajām latviešu koncertgrupām. Ar 14 studijas
albumiem un septiņām Mūzikas gada
balvām azotē «Dzelzs vilks» nemainīgi
pulcina koncertos visu paaudžu fanus,
ik uzstāšanās reizē noturot klausītājus
uz spēcīga mūzikas viļņa.
«Dzelzs vilka» klasika: «Uijā uijā
nikni vilki», «Balerīna», «Oranži mati»,
«Ļauj man tevi», kā arī jaunākās dziesmas – «Tās vēl nav beigas» no populārās kinofilmas «Klases salidojums»,
«Glāzes», «Tu vilki nakti», «Bīstami vār-

di» uz palikšanu iegūluši ne tikai raidstaciju viļņos, bet arī klausītāju sirdīs.
Grupu 1991. gadā Mālpilī dibinājis
tās solists, ģitārists un dziesmu autors
Juris Kaukulis. Grupas sastāvā muzicē
Kaspars Tobis (sintezatori), Mārcis Judzis (bungas) un Kārlis Alviķis (bass),
bet «Dzelzs vilka» līderis Juris Kaukulis ir mūziķis, kura balss tembrs, harizmātiskā uzstāšanās maniere un nebeidzamā enerģija ārpus standartiem nav
sajaucama ne ar vienu citu.
Atzīmējot trīs desmitgades latviešu
rokmūzikā, «Dzelzs vilks» īpašā programmā apkopojis sulīgākās dziesmas
no dažādiem «Dzelzs vilka» daiļrades
posmiem, tām pievienojot populārākās
kompozīcijas un pavisam jaunas dziesmas, cerot uz jaudīgu tikšanos ar grupas faniem.
Ieeja – 10 eiro.

Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē darba dienās no plkst. 9.00 līdz
17.00, norēķini iespējami tikai skaidrā naudā.
Kultūras namā jālieto sejas maska! z
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Aprīļa aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada pašvaldības
sabiedrības veselības organizatore

Fizioterapeite Kristīne Krastiņa
atsāk darbu poliklīnikā Valkā

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

L

aba ziņa visiem, kuriem nepieciešama fizioterapeita palīdzība tuvāk mājām – Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā ar š.g. 4. martu darbu atsāk fizioterapeite Kristīne
Krastiņa.
Vairāk informācijas un pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā tālr. 64722307. z

Vidzemes slimnīca – Gada slimnīca 2021  

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

E

iropas Sociālā fonda projekta
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros
aprīļa 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;
• 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 40 minūšu garas fizisku aktivitāšu nodarbības
senioriem «Vingrošana senioriem»
cikla ietvaros;
• ceturtdien, 7. aprīlī plkst. 18.00
Ērģemes pagasta skolas zālē notiks
40 minūšu garas fizisko aktivitāšu
nodarbības, pasākuma Vingrošana
pagastos «Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties» cikla ietvaros;
• ceturtdienās plkst. 18.15 Valkā, Beverīnas ielā 3 2. stāva zālē notiks 40
minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma «Tev ir sēdošs
darbs, nāc izkusties» cikla ietvaros.
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
saite:
h t t p s : //u s 0 6 w e b . z o o m . u s /
j/82748825237?pwd=TE5IRjIWanE5eTIkRjIYdIZUa0IGQT09
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

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
ievērībai. Līdz 31. martam veicams
pirmais šā gada nodokļa maksājums

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

V

alkas novada pašvaldība atgādina,
ka līdz 2022. gada 31. martam veicams pirmais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Atgādinām, ka saskaņā ar likumu, nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā
reizi ceturksnī – līdz maksājuma paziņojumā norādītajiem termiņiem, vai
vienu reizi gadā avansa veidā. Veicot
maksājumu reizi gadā, avansa veidā, tas
jāveic līdz 31. martam.
Nomaksāt nodokli, iespējams internetbankā, portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.
Valkas pilsētas kase ārkārtējās situācijas laikā strādā tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. nr. 64722059 vai
26425031.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī norādīt
maksājuma mērķi un maksāšanas paziņojuma Nr..
Pārskaitījums veicams uz SEB bankas kontu, LV16UNLA0050014283134
vai
Swedbankas
kontu
LV60HABA0551032873013.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portā-

lā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.
Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas
vai juridiskas personas īpašumiem.
Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ
nevarat veikt nekustamā nodokļa samaksu noteiktajā termiņā, saskaņā ar likuma
«Par nodokļiem un nodevām» 24. pantu,
Valkas novada pašvaldībai ir tiesības, pamatojoties uz Jūsu, kā nodokļu maksātāja
motivētu iesniegumu, pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus
un vienoties par samaksas grafiku.
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu elektroniski
e-pastā vai e-adresē.
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators turpmāk pieejams Semināra
ielā 29.
Tālrunis informācijai – 29237967
Pateicamies tiem nodokļu maksātājiem, kas nekustamā īpašuma nodokli jau
samaksājuši. z

L

atvijas Ārstu biedrības organizētajā
sabiedrības balsojumā «Gada balva medicīnā 2021» divi apbalvojumi ceļo
uz Valmieru: titulu «Gada slimnīca 2021»
ieguvusi Vidzemes slimnīca, bet titulu
«Gada māsas palīgs 2021» – Vidzemes
slimnīcas Traumatoloģijas nodaļas māsas
palīgs Anita Baķe.
Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: «Gada labākās slimnīcas tituls ir liels gandarījums un patiess
prieks par sabiedrības izteikto atzinību
mūsu slimnīcai. Aizvadītais gads veselības aprūpes nozarei bija izaicinājumu un
pārbaudījumu pilns. Taču Vidzemes slimnīcas augstais novērtējums sabiedrības
acīs apliecina, ka, par spīti visam, mūsu
slimnīcas personāls, no ārsta līdz māsas
palīgam, līdz administrācijas darbiniekam, ir spējis strādāt pacientu labā, nodrošinot profesionālu un drošu ārstēšanu
un aprūpi. Tituls ir arī stāsts par to, kā ikdienā respektējam un pierādām mūsu uzņēmuma vērtības – apmierināts pacients,
augsti kvalificēts personāls un droša vide.
Dubults apliecinājums pacientu kvalitatīvai aprūpei ir «Gada māsas palīgs 2021»
tituls mūsu māsas palīgam Anitai Baķei.
Lepojamies ar sasniegto un slimnīcas kolektīva vārdā paldies visiem, kas piedalījās balsojumā un tik atzinīgi novērtēja
mūsu darbu!»
Pirmo reizi «Gada balva medicīnā» tika
pasniegta 2008. gadā. Ar katru gada šī bal-

va kļuvusi arvien nozīmīgāka un pašlaik tā
ir veselības aprūpes nozares gada nozīmīgākais pasākums. 2010. gadā krīzes dēļ balva
netika pasniegta, bet tradīcija tika atjaunota
2012. gadā. Par «Gada balvas medicīnā» 10
nominācijām LĀB interneta mājaslapā varēja
balsot ikviens sabiedrības pārstāvis. Kopumā
sabiedrība balvām nominēja vairāk nekā 500
pretendentus, bet unikālo balsotāju skaits pārsniedza 8 tūkstošus (no LĀB ziņas) z

Medicīniskās komisijas Valkā 8. aprīlī
Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā piektdien, 8. aprīlī, plkst. 8.00 – 12.00 strādās
ārstu komisija un būs pieejamas obligātās veselības pārbaudes.
Klientu reģistrācija notiek līdz plkst. 11.00.
Iepriekšēja pieteikšanās uz obligātajām veselības pārbaudēm poliklīnikas reģistratūrā - tālr. 64722307.
• Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkas zobārste Nataļja Boša iegūst
«Gada zobārsts» apbalvojumu

Pēc www.arstubiedriba.lv sagatavotās publikācijas informāciju apkopoja:
Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: no Latvijas Ārstu biedrības arhīva

L

atvijas Ārstu biedrības (LĀB) rīkotā «Gada balva medicīnā» svinīgā ceremonija šogad notika jau 12. reizi un tajā tika pasniegts rekordliels balvu skaits – 22!
Balvu «Gada zobārsts» šogad ieguvusi Valkas zobārstniecības iestādes «DentaNata» zobārste Nataļja Boša. Lasot pacientu atsauksmes par dakteri Bošu, tikai
vienā nav minēts vārds «vislabākā». Tur
lieliem burtiem rakstīts – SUPER! Balvu
zobārstei pasniedza Latvijas Darba devēju konfederācija ģenerāldirektore Līga
Meņģelsone.
«Gada balvas medicīnā» pasākumu orga-

nizē LĀB sadarbībā ar Latvijas Jauno ārstu
asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī
Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Pasākuma lieldraugi ir AS «Olainfarm», AS «Grindeks», AS Sentor farm aptiekas – «Mēness aptieka», SIA «Centrālā laboratorija» un AS «Veselības centru apvienība»,
SIA «Latvijas Mobilais Telefons» un SIA «Veselības centrs 4».
Plašāk par apbalvošanas ceremoniju
un balvu saņēmējiem iespējams iepazīties
Latvijas Ārstu biedrības oficiālajā tīmekļvietnē: www.arstubiedriba.lv
Apsveicam Nataļju Bošu! z
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Lauku atbalsta dienests apstiprina Valkas novada pašvaldības projektu «Ērģemes
kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana – tilts no pagātnes uz nākotni»

Teksts: Toms Simtiņš, projekta vadītājs

V

alkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta, ka ir apstiprināts
pašvaldības iesniegtais projekts «Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni» (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010)
LEADER programmā, kuru plānots īstenot Ērģemes
kapsētā. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai
ir virzījusi biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvu pakalpojumu
un pilnveidot esošās pakalpojumu iespējas kapsētas apmeklētājiem no Valkas novada un visas biedrības «Lauku partnerība Ziemeļgauja» teritorijas, labiekārtojot Ērģemes kapsētu un digitalizējot kapu uzskaites sistēmu.
Atvieglot apsaimniekošanu pašvaldībai, un radīt iespēju
apmeklētājiem iegūt informāciju par kapu vietām un nodot to nākamajām paaudzēm.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot digitālu
kapsētas plānu jeb karti un
apkopot datubāzi noteiktā sistēmā, kur kapsētu pārvaldnieks varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas, informēt
par kapu svētkiem, svecīšu vakariem un citām nozīmīgām lietām. Datu bāzē būs informācija arī par nekoptajām un brīvajam vietām, un statistikas dati par veiktajām
apbedīšanām. Papildus plānots uzstādīt konteinertipa
publisko tualeti atbilstoši visām epidemioloģiskām prasībām, 1 informācijas stendu, 1 karti, 1 āra galdus ar 2
soliem un 1 lokveida solu. Vēl projektā paredzēts portatīvais dators kapu pārvaldniekam, lai organizētu datubāzi.
Projekta kopējās izmaksas ir 41 462,36 EUR, attiecināmās izmaksas veido 30 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA
finansējums ir 27 000,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām
izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir
3000,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām, kā
arī 11 462,36 EUR neattiecināmās izmaksas. z

Lauku atbalsta dienests apstiprina Valkas novada
pašvaldības projektu «Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā»

Teksts: Toms Simtiņš, projekta vadītājs

V

alkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju
no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts «Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā» (Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000003) LEADER
programmā, kuru plānots īstenot Kārķos. Projekts tiks
īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā
biedrības «No Salacas līdz Rūjai» teritorijā, izvietojot dabas
takā «Lustiņdruva» oriģinālus septiņus vides objektus, kas
piemēroti visām apmeklētāju vecuma grupām. Uzskaitīt
un analizēt apmeklētāju skaitu un plūsmu, uzstādot apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas palīdzētu saprast dabas
noslodzi, kā arī kalpotu dažādu tūrisma objektu attīstīša-

nai uzņēmējiem un pašvaldībai.
Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt vides un aktīvas atpūtas objektus - koka auto, šūpoles ar
rūķi, koka motocikls, Lāču sols, Meža trenažieris - rotējošs
baļķis, rāpšanās rīks un pievilkšanās stienis. Kā arī projekta ietvaros plānots uzstādīt apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas nepieciešams, lai saprastu dabas noslodzi, kā arī
tas būs ļoti noderīgi dažādu tūrisma produktu attīstīšanai
uzņēmējiem un pašvaldībai. Papildus bija plānots iegādāties motorzāģi un trimeri dažādu vides objektu izveidei un
uzturēšanai, taču šie pamatlīdzekļi tika atzīti kā neattiecināmās izmaksas, tādējādi projekta ietvaros netiks iegādāti.
Projekta kopējās izmaksas ir 13 645,17 EUR, attiecināmās izmaksas veido 13 645,17 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 12 280,65 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1364,52
EUR jeb 10 % no attiecināmajām. z

Lauku atbalsta dienests apstiprina Valkas novada pašvaldības projektu
«Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana»

Teksts: Toms Simtiņš, projekta vadītājs

V

alkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts «Sēļu
ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana» (Nr.
22-09-AL12-A019.2201-000009) LEADER programmā,
kuru plānots īstenot Sēļos. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekta mērķis ir veicināt izklaides un atpūtas iespēju attīstību Valkas pagastā, Valkas novadā un visā

biedrības «Lauku partnerība Ziemeļgauja» teritorijā, labiekārtojot esošo infrastruktūru un uzstādot mūsdienīgu apgaismojumu.
Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem
iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju celiņus
plānotajā atpūtas teritorijā (kopējais garums 240m),
celiņu paredzēts veidot no grants seguma, sablietējot
to. Teritorijā plānots uzstādīt 5 apgaismes ķermeņus ar
saules baterijām, lai izgaismotu atpūtas vietu dienas
tumšajā laikā. Paredzēts uzstādīt nojumi ar izbūvētu
platformu, kur varēs uzstāties dažādi mākslinieki, rīkojot pagasta pasākumus. Atpūtas teritorijas vidū plā-

nots uzstādīt ugunskura vietu. Lai pilnveidotu plānoto
teritoriju, tad, atskaitot projektā paredzētās aktivitātes,
Valkas pagasta pārvalde plāno veikt papildus darbus
saimnieciskā kārtā – uzstādīt 5 parka soliņus, pārvietot esošās šūpoles, izveidot koku un krūmu stādījumus,
atjaunot pludmales volejbola un ielu basketbola laukumus.
Projekta kopējās izmaksas ir 29 994,68 EUR, attiecināmās izmaksas veido 29 994,68 EUR, tai skaitā ELFLA
finansējums ir 26 995,21 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 2999,47 EUR jeb 10 % no attiecināmajām. z

Tapusi unikāla fotogrāmata «Valka – Valga»

Teksts un foto: Gunta Smane, Attīstības un projektu daļas vadītāja

I

NTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinasētā projekta «Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība», Nr. Est – Lat
51 ietvaros, izdota fotogrāmata «Valka – Valga». Grāmatas izdošana ir viena no
projekta marketinga aktivitātēm.
Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā 500 eksemplāros (250 Valkas pašvaldībai,
250 Valgas pašvaldībai). Grāmatai ir oriģināls dizains - tā ir ar lina auduma vākiem,
ar lina diegiem cauršūtām lapām un vienlaicīgi atverama ar informāciju par abām
dvīņu pilsētām, tas ir, vienlaicīgi var izlasīt un apskatīt fotogrāfijas par Valku – Valgu – vienu pilsētu divās valstīs.
Fotogrāmatas idejas autore ir Maruta Stabulniece (Valkas Mākslas skolas skolotāja), bet grāmatas dizainu izstrādāja SIA «Bumbierkoks» (radošais direktors Gatis
Poikāns).
Tekstu autors ir Kuido Merits. Grāmatā izmantotas R. Johansona, R. Vutt, R. Aunapu, SIA «Bumbierkoka», kā arī Valkas novada pašvaldības arhīva fotogrāfijas.
Vēsturiskās fotogrāfijas ir no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma un Valgas
muzeja. Paldies par sadarbību grāmatas tapšanā sakām: Valkas novadpētniecības
muzeja speciālistēm Ligitai Drubiņai un Aijai Priedītei, tautas deju kolektīva «Vainadziņš» pārstāvei Tijai Bērtiņai, tautas deju kolektīva «Vendīgs» vadītājai Vinetai
Skutānei un deju kolektīva «Vendīgs» meitenēm. Īpašs paldies Annikai Antai Stepiņai, Stefānijai un Sindija Šalderēm, kuru latviešu tautas tērpos tērpušos fotogrāfijas
iekļautas grāmatā.
Grāmatas elektronisko versiju iespējams apskatīt:
https://visitvalgavalka.com/lv/
Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. z
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27. janvāra Valkas novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada
31. decembrim.
• Noteikt Valkas novada 5. – 9. klašu skolēniem pašvaldības līdzmaksājumu 1,00 EUR apmērā par pusdienu reizi
visa mācību gada laikā. Lēmuma punktā noteikto pašvaldības līdzmaksājumu noteikt, sākot ar jauno mācību
gadu, tas ir, 2022. gada 1. septembri.
• Noteikt skolēniem, kuri mācās Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas sporta programmā, pašvaldības līdzmaksājumu 3,50 EUR apmērā par pusdienu reizi visa mācību
gada laikā. Lēmuma punktā noteikto pašvaldības līdzmaksājumu noteikt, sākot ar jauno mācību gadu, tas ir,
2022. gada 1. septembri.
• Apstiprināt Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikumu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 «Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Valkas novadā».
• Atzīt par spēku zaudējušu ar 2022. gada 1.martu Valkas
novada domes 2018. gada 31. maija lēmuma «Par dzīvojamās telpas īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Valkas novada pagastos» (protokols Nr. 6,8. §) daļu
par apstiprināto īres maksu mēnesī par vienu kvadrātmetru Valkas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošajām dzīvojamām telpām Valkas novada pagastos.
• Atzīt par spēku zaudējušu ar 2022. gada 1. martu Valkas novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmuma «Par dzīvokļu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu»
(protokols Nr. 9,12. §) daļu par apstiprināto īres maksu
mēnesī par vienu kvadrātmetru Valkas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām
Valkas pilsētā.
• Atcelt Valkas novada domes 2015. gada 26. februāra
lēmumu «Par maksu par parakstu īstuma apliecināšanu
saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu» (protokols Nr. 3,7. §).
• Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas
2022. – 2028. gadam 1. redakciju.
• Reorganizēt Valkas novada pašvaldības struktūrvienību «Administratīvi juridiskā nodaļa», kā rezultātā izveidot Valkas novada pašvaldības struktūrvienību «Juridiskā nodaļa», un likvidēt Valkas novada pašvaldības struktūrvienību «Administratīvi juridiskā nodaļa». Lēmums
stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.
• Noteikt, ka pašvaldības struktūrvienības «Juridiskā
nodaļa» sastāvā ietilpst:
1) Juridiskās nodaļas vadītājs – viena amata vienība;
2) Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks juridiskajos jautājumos – viena amata vienība;
3) Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks zemes pārvaldības jautājumos – viena amata vienība;
4) Pašvaldības administrācijas izpildsekretārs – viena
amata vienība;

5) Nekustamo īpašumu speciālists – viena amata vienība;
6) Iepirkumu speciālists – divas amata vienības;
7) Jurists – viena amata vienība;
8) Arhivārs – viena amata vienība.
• Apstiprināt jaunizveidojamās Valkas novada pašvaldības struktūrvienības «Juridiskā nodaļa» nolikumu atbilstoši lēmuma pielikumam. Lēmums stājas spēkā 2022.
gada 1. februārī.
• Reorganizēt Valkas novada pašvaldības struktūrvienību «Attīstības un plānošanas nodaļa», kā rezultātā izveidot Valkas novada pašvaldības struktūrvienību «Attīstības, projektu un tūrisma nodaļa» un likvidēt Valkas
novada pašvaldības iestādi «Tūrisma un informācijas birojs». Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.
• Noteikt, ka pašvaldības struktūrvienības «Attīstības,
projektu un tūrisma nodaļa» sastāvā ietilpst:
1) Nodaļas vadītājs – viena amata vienība;
2) Attīstības un projektu daļas vadītājs-nodaļas vadītāja
vietnieks – viena amata vienība;
3) Projektu vadītājs – divas amata vienības;
4) Teritorijas plānotājs – viena amata vienība;
5) Tūrisma un informācijas biroja vecākais speciālists –
viena amata vienība;
6) Tūrisma speciālists (sezonas) – viena amata vienība.
• Pārcelt reorganizējamās nodaļas sastāvā esošo amata
vienību «Nekustamā īpašuma nodokļa administrators»
uz Grāmatvedības un finanšu nodaļu. Lēmums stājas
spēkā 2022. gada 1. februārī.
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības administrācijas
un iestāžu amatu sarakstus.
• Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes
2021. gada 13. janvāra lēmumu «Atlīdzība par deputātu
pienākumu pildīšanu un darbu komisijās» (protokols
Nr. 1,13. §).
• Noteikt atlīdzību Valkas novada pašvaldības domes
deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu 7,56 EUR
par vienu nostrādāto darba stundu.
• Noteikt atlīdzību Valkas novada pašvaldības domes
deputātiem, kuri vienlaicīgi pilda priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, nesaņemot par to algu par deputāta pienākumu pildīšanu 13,10 EUR par vienu nostrādāto darba
stundu.
• Noteikt atlīdzību Valkas novada pašvaldības domes
deputātiem, kuri vienlaicīgi pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus par deputāta pienākumu pildīšanu
10,44 EUR par vienu nostrādāto darba stundu.
• Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem par darbu komisijās 7,56 EUR par vienu nostrādāto darba stundu.
• Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem, kuri vienlaicīgi
veic komisijas sekretāra (protokolista) pienākumus, par
darbu komisijās (izņemot Dzīvokļu komisijā) 8,10 EUR
par vienu nostrādāto darba stundu.
• Veikt veselības apdrošināšanu sekojošiem profesiju
(amatu) grupu pārstāvjiem Valkas novada pašvaldībā ar

nosacījumu, ja tie pilda amata pienākumus ne mazāk kā
trīs mēnešus un tiem ir beidzies pārbaudes termiņš:
1) pašvaldības policijas darbinieki;
2) Sociālā dienesta vadītājs un sociāliem darbinieki;
3) Bāriņtiesas priekšsēdētājs, vietnieks un bāriņtiesas
locekļi;
4) pagastu pārvalžu vadītāji;
5) komunālo nodaļu vadītāji;
6) tehnikas vienību vadītāji (t.sk. traktortehnikas, autobusu, smagās tehnikas);
7) remontstrādnieki;
8) sanitārtehniķi;
9) tehniskās uzraudzības inspektors;
10) attīrīšanas iekārtu operatori;
11) atslēdznieki;
12) strādnieki;
13) sētnieki.
• Veikt nelaimes gadījumu apdrošināšanu sekojošiem
profesiju (amatu) grupu pārstāvjiem Valkas novada pašvaldībā ar nosacījumu, ja tie pilda amata pienākumus ne
mazāk kā trīs mēnešus un tiem ir beidzies pārbaudes termiņš:
1) pašvaldības policijas darbinieki;
2) remontstrādnieki.
• Neapdrošināt Valkas novada pašvaldībā pieņemtos sezonas darbiniekus un darbiniekus, kuriem darba līgumu
termiņi ir mazāki par vienu gadu un/vai kuriem noteiktā
darba slodze nav lielāka par pusslodzi.
• Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu, paredzot
pašvaldības līdzfinansējumu Valkas novada pašvaldības
2022. gada budžetā:
1) realizējamie investīciju projekti Valkas novadā
2022. gadā.
• Ņemt aizņēmumu 400 000 EUR budžeta un finanšu
vadībai. Lēmuma 1. punktā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt trīs gadu laikā, maksājot LR Valsts kases
noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par
aizņēmuma lietošanu. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
• Konceptuāli atbalstīt operatīvās nomas līguma slēgšanu uz 5 gadiem par nepieciešamo transportlīdzekļu
(pielikumā) operatīvo nomu Valkas novada pašvaldības
funkciju īstenošanai. Pēc pašvaldības iepirkumu procedūru veikšanas un operatīvās nomas līgumu slēgšanas,
precizēt summas Valkas novada pašvaldības 2022.gada
budžetā.
• Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2022. gada budžeta 42 730,00 EUR nevalstiskajām organizācijām saskaņā ar pielikumā pievienoto sadalījumu.
• Iegādāties Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības «Ziemeļvidzeme» (reģ. nr. 54103119541, adrese: Rīgas iela 22,
Valka, Valkas novads, LV-4701) 700 papildpajas par kopējo vērtību 3500,00 EUR.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 «Valkas novada
pašvaldības 2022. gada budžets». z

24. februāra Valkas novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Atbalstīt aicinājumu valstu valdībām sniegt visa veida
palīdzību Ukrainai
• Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2022. gada budžeta dotāciju 2500,00 EUR biedrībai «Neti neti», reģistrācijas numurs: 40008278374, juridiskā adrese: Zemgaļu
32, Rīga, LV-1006.
• Apstiprināt noteikumus Nr. 1 «Valkas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas noteikumi». Atcelt Valkas novada domes 2014. gada
31.jūlija nolikumu Nr. 19 «Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums» (protokols nr. 11,4. §).
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 «Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Valkas novadā».
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru
kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» bez valsts
dotācijām.
• Apstiprināt Valkas Mākslas skolas 2022. gada 1 izglītojamā izmaksas mēnesī bez valsts dotācijām norēķiniem
ar Valgas pašvaldību.
• Nodot Valkas novada attīstības programmas
2022. – 2028.gadam 1.redakciju publiskai apspriešanai,
nosakot publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.
• Grozīt Valkas novada pašvaldības domes 2022. gada
27. janvāra lēmumu Nr. 13 «Valkas novada pašvaldības
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana» (sēdes protokols Nr. 1,13. §), izsakot jaunā redakcijā
23.pielikumu «Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts». Lēmums
stājas spēkā 2022. gada 1. martā.
• Papildināt Valkas novada pašvaldības domes 2022. gada
27. janvāra lēmuma Nr.15 (protokols Nr. 1,15. §) 1. punktu
ar apakšpunktiem 1.14. un 1.15. šādā redakcijā:

«1.14. labiekārtošanas darbu vadītājs – dārznieks;
1.15. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieks.»
• Atbrīvot Dagniju Pakalni no Mierkalna tautas nama
vadītājas amata ar 2022. gada 28. februāri. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Par Vijciema un Mierkalna tautas nama vadītāju iecelt
Vitu Bērziņu. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi.
• Izslēgt no Valkas novada medību koordinācijas komisijas sastāva Zentu Špati. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Apstiprināt Valkas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes
reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāju Didzi Punānu. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes
2021. gada 2. jūlija lēmumu (protokols Nr. 9,19. §) «Par
Valkas novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā
komisijas apstiprināšanu».
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadalei
Valkas novadā komisiju šādā sastāvā:
1) Rolands Rastaks – komisijas priekšsēdētājs, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;
2) Gita Avote – Valkas novada pašvaldības domes deputāte;
3) Unda Ozoliņa – Valkas novada pašvaldības domes
deputāte;
4) Sandra Pilskalne – Valkas novada pašvaldības domes
deputāte;
5) Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs.
• Nodot valstij Satiksmes ministrijas personas īpašumā
bez atlīdzības jaunizveidoto zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 9488 009 0145 «Autoceļš A3 Seda» 0,03 ha

platībā, pilnvarojot Satiksmes ministrijai parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
• Nojaukt Valkas novada pašvaldībai piederošās daudzdzīvokļu ēkas Parka ielā 2, k-1, būves kadastra apzīmējums 9401 005 0444 001 un Parka ielā 2, k-2, būves kadastra apzīmējums 9401 005 0443 001, Valkā, Valkas novadā.
• Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa «Atveseļošanas
pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā» 13.1.3.3.
pasākuma «Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās» ceturtajā projektu iesniegumu
atlases kārtā projekta iesniegumu «Ražošanas teritorijas
izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā». Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 1 174 071,95
EUR, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir 744 480,00 EUR.
Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 1 174 071,95 EUR apmērā. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt
aizdevumu Valsts kasē.
• Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas
2015. – 2021.gadam aktualizēto IV daļu «Investīciju
plāns».
• Noteikt tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā
likuma «Grozījumi Likumā par ostām» atcelšanu parakstu vākšanas vietu Bērnu un jauniešu centrs «Mice», Semināra iela 27, Valka, Valkas novads, telpa nr. 21, 1. stāvs,
ieeja no pagalma, vidējās durvis.
• Grozīt Valkas novada pašvaldības domes 2022. gada
27.janvāra lēmuma Nr. 13 «Valkas novada pašvaldības
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana» (sēdes protokols Nr. 1,13. §), 19. pielikumu «Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts», izsakot to
jaunā redakcijā. z
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28. februāra Valkas novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Dāvināt Ukrainas valsts ārkārtējo situāciju dienestam Valkas novada pašvaldībai piederošo ugunsdzēsēju automašīnu IVECO-MAGIRUS AG 90-60, lai
sniegtu atbalstu Krievijas - Ukrainas karadarbības
seku mazināšanā, ar tās starpniecību nogādājot humānās palīdzības kravu.
• Iegādāties un dāvināt 1t (vienu tonnu) dīzeļdegvielas, iekļaujot to humānās palīdzības kravas sastāvā.

• Komandēt Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Polijas-Ukrainas robežu laika periodā no 2022. gada 2. marta līdz
2022. gada 4. martam (ieskaitot), lai sniegtu Valkas
novada pašvaldības atbalstu Krievijas-Ukrainas karadarbības seku mazināšanā, nogādājot humānās palīdzības kravu.
• Paredzēt Valkas novada pašvaldības budžetā brīv-

prātīgo izdevumu iniciatīvu Ukrainas bēgļu atbalstam
5000,00 EUR apmērā.
Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu veikt Kārķu bijušās skolas ēkas («Kārķu skola», Kārķi, Kārķu pagasts,
Valkas novads) attiecīgo telpu pārbūvi un to pielāgošanu, lai nodrošinātu pienācīgu potenciālo Ukrainas
bēgļu uzņemšanu. z

• Ziedot (dāvināt) finanšu līdzekļus 2000,00 EUR apmērā Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam Odesas apgabalā, paredzot finansiālo atbalstu no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, naudas līdzekļus ieskaitot fonda «Ziedot.lv»,
reģistrācijas numurs: 40008078226, bankas kontā Nr.LV95HABA0551006150241 (AS «Swedbank») ar mērķi
Vidzeme Odesas cilvēkiem.
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 4 «Grozījums Valkas novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»» projektu.
• Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes
2021. gada 2. jūlija lēmumu (protokols Nr. 9,3. §) «Val-

kas novada pašvaldības Finanšu komitejas locekļu ievēlēšana».
• Noteikt, ka Valkas novada pašvaldības Finanšu komitejā ir šādi deputāti:
1) Vents Armands Krauklis,
2) Jānis Anže,
3) Gita Avote,
4) Viesturs Zariņš,
5) Agris Krastiņš,
6) Kristaps Sula,
7) Agnis Birkavs,
8) Vilmārs Vesingi,
9) Unda Ozoliņa,

10) Guntis Albergs,
11) Juris Žurovičs.
Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 «Grozījums Valkas
novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»»
spēkā stāšanās brīdi.
• Apstiprināt ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu par 3 ēdienreizēm dienā 9,92 EUR
bez PVN apmērā (ar PVN 12,00 EUR), lai nodrošinātu
ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem,
kuru izmitināšanas vieta ir Valkas novada pašvaldības administratīvā teritorija. Lēmums stājas spēkā ar
tā pieņemšanas brīdi.z

15. marta Valkas novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi

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 nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības
atbalsts, nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne
mazāka kā 10 euro gadā.
Maksimālais nomas līguma termiņš 5 gadi.
Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu, Valkas novada pašvaldībā brīvā formā jāiesniedz iesniegums, kur norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvietas adrese,
telefona numurs un vēlamā sakņu (ģimenes) dārza atrašanās vieta un platība.
Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotājs J. Vindēls
Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

KĀRĶU PAGASTĀ

«Dārziņi»

«Dārziņi»
«Dārziņi»

Rīgas iela 88
«Silmūrnieki»
Purva iela 11

«Paksīši»

«Sēļi»
«Druvas 4»

«Krustceles
dārziņi»

Nr.10
197.0
Nr.11
135,0
Nr.18
290,1
Nr.28
185,8
Nr.29
135,2
Nr.32
158,6
Nr.38
232.0
9466 005 0323
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.56
267,7
9466 005 0359
Nr.57
278,8
Nr.73
479,4
9466 005 0358
Nr.74
266,0
VALKAS PILSĒTĀ
Iespēja vienoties par nepieciešamo platību
9401 004 0240
sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām
Nr.1001
198.4
9401 005 0525
Nr.1002
290.0
Nr.1003
265.1
9401 003 0225
Nr.12
700,0
VALKAS PAGASTĀ
Nr.16-4
70,21
Nr.16-3
255,0
Nr.16-8
237,18
9488 010 0181
Iespēja arī vienoties par nepieciešamo
platību sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
Iespēja vienoties par nepieciešamo platību
9488 010 0311
sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām
9488 006 0412
500,0
VIJCIEMA PAGASTĀ
Nr.11
345,5
9492 004 0458
Nr.13
500,0
Nr.14
300,0

Paziņojums

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturēto likumu
«Grozījumi Likumā par ostām» (2022. gads)

Teksts: Rolands Rastaks, Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

N

o 2022. gada 10. marta līdz 8.
aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai
par Valsts prezidenta apturētā likuma
«Grozījumi Likumā par ostām» atcelšanu.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas
pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs
sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai
piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam
nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase
vai personu apliecība).
Par apturētā likuma nodošanu tautas
nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – jebkurā parakstu vākšanas vietā
Latvijā un ārvalstīs.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, paredzēta iespēja parakstīties savā
atrašanās vietā pēdējā parakstu vākša-

nas dienā 8. aprīlī, ja parakstu vākšanas
vietā savlaicīgi līdz 7. aprīlim tiks nogādāts atbilstošs iesniegums.
Valkas novada dome ir noteikusi
parakstu vākšanas vietu: Bērnu un jauniešu centrs «Mice», Semināra iela 27,
Valka, Valkas novads, ieeja no pagalma,
1.stāvs, vidējās durvis.
Darba laiks:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās,
svētdienās no plkst.9.00 līdz 13.00,
otrdienās, ceturtdienās, sestdienās
no plkst. 15.00 līdz 19.00.
Ievērībai. Parakstu vākšana notiek,
lai tautas nobalsošanā varētu lemt par
šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta
likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos,
tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās.
Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu,
tad parakstīties jādodas.
Vairāk informācijas www.cvk.lv. z

Trešdien, 6. aprīlī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras nama Livonijas zālē
Kārļa Anitena monoizrāde «Liftā un ratiņos»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

I

zrādes veidotāji norāda, ka sižets
risinās kāda mistiska nama šahtā
iestrēgušā liftā, kurā daudzu stundu
garumā vienīgie iesprostotā vīrieša sarunu biedri ir ļaudis fotogrāfijā pie lifta
sienas, kas realitātē ir izrādes skatītāji.
Vienīgās «mēbeles» šajā liftā ir nez kur
gadījušies iepirkuma ratiņi un skanda.
Uz kurieni ar liftu grasījās doties izrādes varonis? Kāda iepirkuma ratiņiem
ir saistība ar varoņa dzīvesstāstu? Kas
patiesībā šajā stāstā ir pats lifts? Kādēļ
tas apstājās un kāpēc neviens nesteidzas
atpestīt iesprūdušo cilvēku? Tie ir tikai
daži no jautājumiem, kurus šajā absurdajā, vienlaikus smieklīgajā un pārdomas raisošajā stāstā risina varonis.
Ceļojums izrādes varoņa dzīves līkločos nemanāmi pāraug paša Kārļa pieredzētajā un pārdzīvotajā savā radošajā
darbībā un personīgajā dzīvē. Aiz K.
Anitena dzirkstošā humora un būšanas uzmanības centrā daudzās radošās
izpausmēs slēpjas dzīves novērtējums,
kurā netrūkst arī skaudru mirkļu, netaisnības un pāridarījumu. Taču dzīves
misija, kas ir - dāvāt cilvēkiem prieku,
K. Anitenam allaž ir palīdzējusi atrisināt problēmas un, iespējams, tā palīdzēs
arī viņa liftā iesprostotajam varonim iz-

kļūt no slazda. Bet varbūt tieši negaidītā apstāšanās trakulīgajā skrējienā dos
gana daudz vērtīgu atbilžu, lai ļautu
gan Kārlim, gan viņa varonim nākotnes
ceļu ieraudzīt pavisam citā gaismā.
Pieminēšanas vērts ir arī izrādes inscenējums. Pēc režisora ieceres ar visiem
skatuves uzdevumiem – aktierspēli,
scenogrāfijas pārbūvi, gaismošanu un
apskaņošanu jātiek galā aktierim, kurš
spēlē šajā izrādē, tātad pašam K. Anitenam. Par partneri gaismu režijā, kam
izrādē ir īpaša nozīme, Kārlis Anitens
izraudzījies Latvijas Nacionālā teātra
gaismu mākslinieku Oskaru Pauliņu,
ar kuru kopā radošajā dzīvē realizēti vairāki izaicinoši projekti. Savukārt
izrādes producēšanu režisors uzticējis
Maritai Krūskopai. Abu ceļi krustojušies pirms gandrīz divdesmit gadiem,
un kopā realizētas neskaitāmas trakas
un aizraujošas idejas.
Režisors un aktieris Kārlis Anitens.
Gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties kultūras nama kasē katru darba
dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Biļetes cena - 10 eiro.
Ievērosim pastāvošos sanitāri epidemioloģiskos noteikumus! z
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu
zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

9401 004 0012
9401 004 0240

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.§.)

Rīgas iela 84
Rīgas iela 88

3.4
1.4

Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā
Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

Vidējā zemes nomas pamatmaksa gadā (euro) bez
PVN

VALKAS PILSĒTA
28.00*
28.00*

ĒRĢEMES PAGASTS
9452 003 0095
9452 008 0313
9452 011 0216

Stabiņi
Rītiņi
Lucīši

0.6942
0.25
0.6

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

9466 008 0032
9466 009 0171
9466 009 0119

Mežmalnieki
Vēveru stūris
Mazvēveri

0.44
0.0397
0.11

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

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

Astes
Vēžukrogs
Divdruvas
Brandas
Zvaigznāji
Mīlkalni
Mežārītes
Pabērzi

1.16
0.48
0.3
0.52
0.7
0.54
1.0
0.2

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

40.96
28.00*
36.11

KĀRĶU PAGASTS
28.00*
28.00*
28.00*

VALKAS PAGASTS
70.76
29.28
28.00*
31.72
42.70
32.94
61.00
28.00*

VIJCIEMA PAGASTS
9492 004 0190
9492 004 0332
9492 004 0325

Sīļi
Kalni
Bajāri

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

0.26
0.29
0.24

28.00*
28.00*
28.00*

ZVĀRTAVAS PAGASTS
9496 008 0119

Apbūve, Nomas
objekts Nr.3

Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha

3.0356

161.28

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 «Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi» 5. punktu, zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir
28.00 euro bez PVN.
Ievērībai!
1) Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas vidējās zemes nomas pamatmaksas gadā par
vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā zemes gabala
parametriem:
• ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
• ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
• bez būtiskiem uzlabojumiem;
• zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no augstāk tekstā noteiktā, tad piemērojami nomas maksu koriģējoši koeficienti procentos:
2) Nomas maksa var tikt izmainīta arī, ja:
• mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;
• tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā likumdošana un ar to saistītie normatīvie akti;

• tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu ap- balu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks
likts nomas objekts vai nomas maksājumi.
rīkota nomas tiesību izsole.
3) Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas
Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas daļas
laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto zemes gateritorijas plānotājs J.Vindēls
N.p.k.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Raksturojošais parametrs

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

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

Valka

9401 008 0567

Celtnieks 4A

Valka

9401 008 0768

Celtnieks 100 A

Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka
Valka

9401 008 0754
9401 008 0601
9401 008 0605
9401 008 0606
9401 008 0617
9401 008 0618
9401 008 5326

Celtnieks 101
Celtnieks 114
Celtnieks 118
Celtnieks 119
Celtnieks 130
Celtnieks 131
Celtnieks 500

Zemes platība, ha
VALKAS PILSĒTA
0.12
0.19, ir iespēja vienoties par
mazāku platību
0.14
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.2

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
28.001
28.001
28.001
28.001
28.001
28.001
28.001
28.001
28.001

VALKAS PAGASTS
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts

9488 005 0344
9488 003 0273
9488 003 0299
9488 003 0392
9488 003 0338

Alieši 170
Bērzezers 38
Bērzezers 41
Bērzezers 43
Bērzezers 155

0.0649
0.1063
0.06
0.06
0.06

28.001
28.001
28.001
28.001
28.001

!1Vasarnīcu teritorijā pieejamo zemes gabalu nomas maksa var tikt samazināta, piemērojot koriģējošu koeficientu procentos -15 % apmērā, pamatojoties uz izvērtējuma tabulas
3.2. punktu, uz laiku līdz vienam gadam.
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Skriešanas sezona startēs 18.aprīlī

Teksts: Māris Koops, Valkas novada sporta speciālists

18.

aprīlī skriešanas sezonu uzsāksim ar «Lieldienu zaķa» skrējienu. Sacensību starts plkst. 12.00 pie Valkas
Jāņa Cimzes Ģimnāzijas sporta halles, reģistrācija no 11.00, bērnu skrējiens (olu meklēšana) līdz 6 gadu vecumam plkst. 11.30.
Dalības maksa – krāsota ola! Balvās T-krekli
ar sacensību atribūtiku uzvarētājiem un arī
veiksminiekiem izlozē. Distance: Beverīnas
iela - Raiņa iela - Blaumaņa iela – Tālavas
iela – Beverīnas iela, garums ~ 3,3 km. Pārsteiguma balvas atraktīvākajiem dalībniekiem!
Skriešanas seriāls «Optimists» uzsāks
2022. gada sezonu 21. aprīlī. Startēt varēs
no 14.30 līdz 18.30, būs našķi, tēja un ūdens.
Līdz jāņem savi dzeramie trauki! Klinģeri
ģimenēm ar pieciem startiem un uzvarētāju
apbalvošana Valkas pilsētas kultūras namā

2. jūnijā. Gaidīsim skrējējus un nūjotājus!
Skriešanas nedēļu noslēgs Valkas - Valgas četrcīņas 2. posma sacensības – Latvijas - Igaunijas skrējiens. Distances 5 km
un 10 km, starts pie valsts robežas Raiņa
ielā plkst. 12.00, reģistrācija no plkst. 10.00,
bērnu sacensības plkst. 11.00. Papildus informācija atrodama sacensību nolikumā –
www.valka.lv/sports. Reģistrācija sacensībām jau sākusies!
Sakarā ar Covid-19 vīrusa radīto pandēmiju, visiem dalībniekiem jāievēro sanitāri
epidemioloģiskie noteikumi, kas būs spēkā
attiecīgo sacensību notikšanas brīdī.
Sacensību nolikumi pieejami Valkas
novada tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā
«Sports», apakšsadaļā «Rezultāti un nolikumi».
Veiksmīgus startus! z

Valkas pilsētas šautuvē
papildināts ieroču klāsts

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Dzintars Stočka

V

alkas pilsētas šautuve ir paplašinājusi savu ieroču klāstu ar jaunu
pistoli GLOCK 44 un mazkalibra pusautomātisko karabīni ISSC MK22. Abu
ieroču izcelsmes valsts ir Austrija, un tie
izmanto 22LR kalibra lodes.
Šautuvē var iemācīties un trenēties šaut
ar dažādiem ieročiem, kā arī pilnveidot savas prasmes zinoša instruktora pavadībā.
Pieejami kaujas ieroči no Austrijas, Vācijas,
Spānijas un pat Izraēlas. Šāda veida ieročus

ikdienā lieto gan militārās struktūras, gan
policijas dienesti.
Valkas novada Tūrisma un informācijas
birojā (Rīgas ielā 22, Valkā) iespējams iegādāties dāvanu kartes šautuves apmeklējumam.
Pirms šautuves apmeklējuma, saskaņot
apmeklējuma laikus ar Valkas pilsētas
šautuves vadītāju - instruktoru Dzintaru
Stočku zvanot pa tālruni 26346999. z
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Mūsdienīgas tehnoloģijas, azartiskas sacensības
un vēl citas interesantas aktivitātes sagaida
Kārķu Meža dienu dalībniekus

A

icinām jau tagad pavasarī ieplānot divas aizraujošas, darbīgas
un izzinošas dienas - 29. un 30. aprīlī Kārķos. Pēc divu gadu pārtraukuma notiks 17. Kārķu Meža dienas un
9. Koka auto sacensības.

Kārķu Meža dienas – 2022
Programma
Piektdien, 29. aprīlis

12.00 – 15.00 Tautas namā seminārs
«Kas lācītim prātā un vēderā, kas
zebiekstei mugurā». Lektors zoologs
Valdis Pilāts (seminārs pedagogiem,
mazpulku vadītājiem un ikvienam interesentam).
16.00 – 18.00 Ekskursija (ražotnes Valkā, Ērģemes pilsdrupu apskate u.c.)
Ekskursijā piedalās RTU, LLU un studenti u.c. interesenti).
19.30 Kārķu pagasta «Stimperu» šķūnī Valda Atāla koncerts kopā ar mūziķiem Dainu Briedi un Oskaru Burovu.

Sestdien, 30. aprīlis

9.00 Pie Kārķu Dabas koncertzāles
Meža dienu atklāšana, svinīga karoga
pacelšana. Dalībnieku reģistrācija.
9.30 Talka. Darbi noritēs Kārķu un Ērģemes pagastos apmēram 10 komandās.
Darbnīcas
Pie Dabas koncertzāles ( Organizē
RTU, LLU studenti, SIA «Zaļā josta»,
Ilze un Sergejs Bušujevi u.c.)
12.00 Pie Kārķu Dabas koncertzāles
Meistardarbnīcās izgatavoto lietu
izstāde. Meža bodīte ar lauku labumiem, alpīnisma atrakcijas u.c.
13.00 Pie Kārķu Dabas koncertzāles

Saviesīga pēcpusdiena. Kopīga maltīte. Paveikto darbu prezentācijas.
14.00 9. starptautiskās koka auto sacensības. Uz auto ceļa P22 pie Kārķu
tautas nama, apbalvošana Dabas koncertzālē.
21.00 Kārķu tautas namā Balle. Spēlē
grupa «Stradivari».
Pasākumu vadīs TV šovu un raidījumu vadītājs Dāvids Ernštreits
Galveno balvu koka auto sacensību
uzvarētājam – braucienu uz Briseli dāvinās EP deputāte Sandra Kalniete.
Uz pasākumu aicinām līdzi ņemt
koka auto, lai piedalītos sacensībās un
pakaramos – lai piedalītos izstādē. Kāpēc pakaramos? Tāpēc, ka ar pakaramo
sākas lietu kārtība un ar radošu izdomu, tie var būt visdažādākie! Mums
ir tradīcija, ka katru gadu veidojam
interesantas vienas dienas izstādes,
kur eksponātus sarūpē pasākuma dalībnieki, piemēram, iepriekšējos gados
ir bijušas lieliskas priekšautu, tīkliņu,
vējas zvanu, modinātāju u.c. izstādes.
Interesantāko pakaramo autoriem pārsteiguma balvas!
Lai prieks un optimisms uztur možu
garu un veselību! Uz tikšanos Kārķu
Meža dienās 2022!
Būsiet gaidīti Kārķos!
Sīkāka informācija (transports no
Rīgas, nakšņošanas iespējas u.c.)
Mob. t. 26280656 – Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris
Pētersons
Mob. t. 26068289 – brīvā laika organizatore Sandra Pilskalne z

2. aprīlī Valkas pilsētas kultūras namā –
modes deju grupas «Aija»
jubilejas koncerts

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

V

alkas pilsētas kultūras namā sestdien, 2. aprīlī plkst. 16.00 uz
jubilejas koncertu «Uz putna spārna» aicina Valkas pilsētas
kultūras nama modes deju grupa «Aija».
Koncertā piedalīsies arī kolektīva draugi - Valkas novada amatierkolektīvi. Ieeja – 1 eiro. Ievērosim visus pastāvošos sanitāri epidemioloģiskos noteikumus! z

Muzejs aicina iesniegt darbus 2022.gada
Valkas novada mākslinieku darbu izstādei

V

alkas novadpētniecības muzejs organizē kārtējo Valkas novada mākslinieku darbu izstādi. Šogad nosaukums un devīze ir «Turpinājums».
Kā vienmēr muzejs aicina piedalīties māksliniekus, kas dzīvo vai ir kā citādi
saistīti ar Valkas novadu. Izstādē var piedalīties jebkurā žanrā strādājoši mākslinieki ar vienu darbu, kas līdz šim nav eksponēts un ir radīts, sākot ar 2019. gadu.
Lūdzam izstādei darbus iesniegt līdz 2022. gada 21. aprīlim darba dienās
plkst. 8.00 – 17.00 Valkas novadpētniecības muzejā – Valkā, Rīgas ielā 64.
Izstāde «Turpinājums» būs apskatāma muzeja Izstāžu zālē no 30. aprīļa līdz
14. augustam.
Izstādes atklāšana paredzēta 2022.gada 30. aprīlī. Laipni lūdzam!
Plašāka informācija – muzeja speciāliste Viktorija Maļukova: tālrunis: 64722198,
26123980, e-pasts: muzejs@valka.lv z
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Guntara Sviķa
personālizstāde

Teksts: Valkas novadpētniecības muzejs

V

alkas novadpētniecības muzejā no 10.februāra
līdz 16. aprīlim apskatāma Guntara Sviķa personālizstāde.
Guntars Sviķis dzimis Jelgavā, bet ikdienas gaitas paiet Rīgā. Uz Valku Guntars Sviķis bieži dodas apciemot
savu tēvu.
Pēc izglītības un profesijas Guntars Sviķis ir ļoti tehniskas cilvēks, ieguvis Latvijas Universitātē Dabas zinātņu bakalaura grādu matemātikā un Sociālo zinātņu
maģistra grādu vadībzinātnē. Kopš 2016. gada piedalās
mākslinieka Artūra Agadžanjana meistarklasēs.
Aptuveni pirms 5 gadiem sācis nodarboties ar gleznošanu. Autoram nav viena konkrēta mākslas žanra, kurā
patīk gleznot visvairāk, autoram ir svarīgs gleznošanas
process, kuram cenšas pievērsties katru brīvu brīdi. Uznāk periodi, kad autors glezno klusās dabas ar ziediem,
citreiz ainavas vai portretus, tas viss atnāk pats no sevis
– ko prasās tajā brīdī gleznot, to glezno. Šo piecu gadu
laikā tapušas jau vairāk kā 500 gleznas.
Guntars Sviķis cenšas mākslā sevi pilnveidot un uzņemas arī jaunus izaicinājumus – uzgleznot altārgleznu
vai jūras viļņus vētras laikā. Kopš 2017. gada rīko personālizstādes un piedalās grupu izstādēs. Guntars Sviķis
glezno savam priekam un vēlas, lai viņa gleznas priecē
arī citus cilvēkus!
Izstāde apskatāma pirmdienās – piektdienās plkst.
10.00 – 17.00; sestdienās plkst.10.00 – 16.00.
Ieejas maksa izstādē: 1,00 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,50 €; Valkas novada izglītības iestāžu
audzēkņiem ieeja muzejā ir bez maksas.
Izstādes apmeklētājus pieņem atbilstoši valstī noteiktiem
epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem. Aicinām sekot
valsts iestāžu norādījumiem un aktualitātēm COVID-19 informatīvajā mājaslapā. z

«Satiec savu meistaru
2022» Valkas novadā
Teksts: Līga Lāne, kultūras darba organizatore

L

atvijā projekta «Satiec savu meistaru» būtība
ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu,
kā arī par amata meistariem, viņu zināšanām un
prasmēm , kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Laikā no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim satikt savu
meistaru un piedalīties radošajās meistarklasēs būs
iespējams Valkas bērnu un jauniešu centrā «Mice»,
Vijciema, Turnas, Kārķu tautas namos un Valkas pilsētas kultūras namā, kā arī Vijciema Amatniecības
centrā.
Apmeklējot nodarbības un izstādes, ikviens ir
lūgts ievērot epidemioloģiskās prasības un ievērot drošības pasākumus. z

Animācijas programma
«Zelta Lieldienas»

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

K

ārķu tautas namā sestdien, 16. aprīlī
plkst. 16.00 tiks izrādīta animācijas filmu
programmma.
Tajā iekļautas trīs Animācijas Brigādes filmiņas
pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
• filmu festivāla Lielais Kristaps pirmizrādi piedzīvojusi animācijas filma «Dusmukule»:divi zēni atrod kādu neparastu plastmasas maisiņu ar norautu
rokturi. Izrādās, tas ir dzīvs, kustīgs un pikts, jo kļuvis nevienam nederīgs. Dusmukule kopā ar abiem
puišiem cenšas atrast jaunu dzīves jēgu un pielietojumu daudziem citiem cilvēku izlietotajiem plastmasas maisiņiem, kas aiz bezdarbības kļuvuši par
īstiem huligāniem;
• animācijas filmiņa «Zaķu lielā» diena:
paslinkais Zaķēns ir nepatīkami pārsteigts par kāda
pavasara rīta pēkšņo rosību savās mājās. Viņš ne tikai tiek iztraucēts no miega, bet arī iesaistīts dažādu,
līdz šim nepiedzīvotu uzdevumu. Došanās uz vistu
kūti pēc olām izvēršas bīstamā piedzīvojumā. Lai
glābtu Lieldienas, mazajam garausim nākas pārvarēt gan savu slinkumu un bailes, gan noticēt brīnumainā saules zaķa klātbūtnei;
• animācijas filmiņa «Eži un lielpilsēta»:
kādā pavasara rītā zvēri pamostas no ziemas miega
un atklāj, ka meža vietā ir uzcelta pilsēta. Ikviens saprot, ka jāmeklē jaunas izdzīvošanas iespējas, un eži
izdomā, kā zvēri var nopelnīt naudu no cilvēkiem.
Taču vajadzīgs arī plāns, kā atgūt mežu.
Programmas kopējais garums ~ 40 min., ieeja –
EUR 1,00.
Gaidām ciemos! z

Ģimeņu diena Valkas
pilsētas centrā

Teksts: Līga Lāne, kultūras darba organizatore

V

alkas pašvaldības IKSJ nodaļa, bērnu un jauniešu centrs «Mice» pēc vairākiem pandēmijas klusuma gadiem uz vienas skatuves kopējā
koncertā aicina novada pieaugušo tautiskās dejas,
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu deju kolektīvus.
Šī koncerta sižeta autors un režisors Kārlis Anitēns par koncerta programmas tapšanu saka:
«Viena no igauņu rakstnieka Mehisa Heinsāra pazīstamākajām novelēm sākas ar teikumu: «Ceļotājlaime nāca no Latvijas puses». Iedvesmojoties no šīs
noveles, top sižets ģimenes dienai veltītajai koncertprogrammai, kas 15. maijā izskanēs vietā, kur Latvija
pāriet Igaunijā, proti, laukumā pie Valkas autoostas.
Kas ir laime? Vai tā ir definējama, notverama un vai
tā patiesi ceļo starp cilvēkiem, tautām, valstīm? Kā
to noturēt, radīt, uzziedināt? Šajā sarežģītajā laikā,
kad ģimene ir ikviena stiprākā valsts, nepiespiestā
svētdienas gaisotnē mēģināsim noskaidrot atbildes
uz minētajiem jautājumiem. Ak, jā, un pavisam iespējams, ka laime var atbraukt arī ar autobusu...»
Par aktivitātēm bērniem un ģimenēm rūpēsies
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs.
Plašāka informācija būs pieejama www.valka.lv. z

Kārķu un Valkas pagastos
notiks izrāde «Trešais vārds»

S

estdien, 9. aprīlī plkst. 14.00 Kārķu tautas
namā un 23. aprīlī plkst. 15.00 Valkas pagasta
Saieta namā «Lugažu muiža» viesosies Kauguru pagasta amatierteātris «Vīzija» ar izrādi – spāņu dramaturga Alehandro Kasonas lugu «Trešais vārds»
režisora Oskara Morozova iestudējumā.
«Ir sīkas lietas. Kā cilvēks. Aukstais sniegs. Mēness naktī. Un ir arī lielas. Kā nāve un dzīvība. Un ir
arī tas trešais vārds...»
Alehandro Kasonas luga «Trešais vārds» Kauguru pagasta amatierteātra «Vīzija» iestudējumā ir lirisks stāsts par īstām, cilvēciskām jūtām – skumjām,
alkām, sāpēm, viltu, dusmām, prieku, vilšanos, un
pašu galveno - to, kas sirdīm liek pukstēt straujāk,
kas maina cilvēkus un pasauli.
Izrādē piedalās «Vīzijas» aktieri Jolanta Pinkule,
Dainis Trēziņš, Aina Saleniece, Odeta Ore, Dainis
Plasis, Lauris Ģirts Lācis, Dainis Muhins, Raita Tutina, Artis Birzleja, Inita Miglava.
Izrādes darbība notiek Spānijas ziemeļos, Pireneju
kalnu pakājē divdesmitā gadsimta sākumā.
Spāņu dramaturgs un dzejnieks Alehandro Kasona (1903. – 1965.) sarakstījis vairākus desmitus lugu,
no kurām latviešu skatītājam pazīstamākā ir tieši
«Trešais vārds», tā ik pa laikam tiek iestudēta mūsu
valsts amatierteātros. 1959. gadā Kārļa Pamšes režijā
tagadēja Nacionālajā teātrī izrāde ar lieliem panākumiem tika nospēlēta 224 reizes! Lomas atveidoja tādi
izcili latviešu aktieri, kā Antra Liedskalniņa, Jānis
Kubilis, Anta Klints, Baiba Indriksone un citi. z
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Akcijā «EKO ZVANS» aicina bez maksas nodot
nolietotu elektrotehniku, vērš uzmanību uz
elektrodrošību un produktu ilgtspējas svarīgumu
Teksts: Zane Leimane, SIA «ZAAO» sabiedrisko
attiecību vadītāja

N

o 1. līdz 30. aprīlim notiks SIA «ZAAO»
(ZAAO) organizēta akcija «EKO ZVANS!»,
kuras laikā, zvanot uz ZAAO biroju, gan privātpersonas, gan juridiskas personas varēs pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas
bezmaksas savākšanu (iekārtas izmērs vismaz
60 x 40 x 40 cm).
Akciju atbalsta AS «Sadales tīkls» un zīmoli iRobot / MansRobots.
«EKO ZVANS» rīkotājs un sadarbības partneri
vērš uzmanību, ka būtiska ir ne tikai vides aizsardzība, iesaistoties pareizā atkritumu nodošanā, bet
arī elektrisko un elektronisko iekārtu elektrodrošība, jo nolietota un bojāta elektronika ikgadēji ir
iemesls desmitiem elektrotraumu un ugunsgrēku.
Attiecībā uz iepirkšanās paradumiem - patērētāji aicināti izvērtēt gan jaunu preču pirkšanas nepieciešamību, gan iegādājamo preču kvalitāti, pievēršot
uzmanību produktu ilgtspējai.
ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: «Klientu aptauju rezultāti un
ildienas sarunas ar iedzīvotājiem aizvien apliecina,
ka sabiedrībai rūp dabas resursi un liela daļa iedzīvotāju vārdiski pauž gatavību iesaistīties atkritumu
šķirošanā, videi draudzīgā atkritumu nodošanā.
Ar ikgadējo akciju vēlreiz gribam aicināt uz rīcību!
Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās mājsaimniecībās un darba vietās, ir izgatavotas
no dažādiem materiāliem, no kuriem līdz pat 90 % ir
iespējams pārstrādāt. Šīs iekārtas satur arī dažādas
kaitīgas vielas, piemēram, freonu, dzīvsudrabu, svinu, hromu, tāpēc elektriskie un elektroniskie atkritumi nekādā ziņā nedrīkst nonākt dabā, tie jānodod
atkritumu apsaimniekotajiem. ZAAO nodrošina šo
atkritumu nodošanu pārstrādei.»
AS «Sadales tīkls» vērš uzmanību uz elektrodrošību. Pērn kopumā reģistrētas 56 elektrotraumas,
no kurām sešas bijušas letālas, savukārt 10 gadījumos cietuši bērni. Pieaugušo vidū 78 % gadījumos
elektrotraumas guvuši vīrieši, turklāt biežākie
elektrotraumu cēloņi saistāmi ar bojātas sadzīves
tehnikas izmantošanu vai tās labošanu, kā arī iekšējās elektroinstalācijas nepareizu ekspluatāciju. «Sadales tīkla» Mācību centra elektrozinību mācību
vadītājs Artūrs Šmats: «Nolietotai, bojātai un savu
laiku nokalpojušai elektrotehnikai mājoklī nav vietas – šādu iekārtu lietošana un pašrocīga labošana
bez attiecīgās kvalifikācijas rada būtisku risku gūt
nopietnas elektrotraumas, kas var atstāt paliekošas
sekas uz visu mūžu vai izraisīt nāvi. Var šķist, ka
ātrāk un lētāk būs saremontēt elektroierīci pašam,
taču jāatceras, ka tādu jaudīgu elektroierīču kā boileri, ūdenssūkņi, slīpmašīnas un dažādas specializētās remonta elektrotehnikas labošana ir īpaši
bīstama. 2021. gadā 20 % no visām reģistrētajām
elektrotraumām (arī letālas) gūtas saskarē tieši ar
šāda tipa lielas jaudas elektroierīcēm. Tāpat atgādinām, ka bojātas sadzīves elektrotehnikas izmantošana var izraisīt arī ugunsgrēkus. Ja elektroierīce
vairs nav izmantojama, aicinām to atbildīgā veidā
nodot atkritumu apsaimniekotājam, nevis remontēt

pašam, nelietderīgi uzglabāt vai izmest dabā.»
Ļoti būtiski ir sabiedrības iepirkšanās un preču
lietošanas paradumi, lai rīcībā esošās preces, kvalitatīvi kalpotu maksimāli ilgi. Zīmolu iRobot / MansRobots pārstāvis, iRobot Latvija vadītājs Vitolds
Bīriņš norāda: «Katra mūsu izvēle iespaido dabu un
vidi mums apkārt, to varam saudzēt izvēloties elektrotehniku, kas kalpo labāk un ilgāk. iRobotu darba
mūžs Latvijā mēdz pārsniegt 10 gadus. Kvalitatīvs
produkts ilgtermiņā patērē mazāk dabas resursus,
tostarp to ražošanas un utilizēšanas procesos. Mēs,
kā sociāli atbildīgs uzņēmums, izmantojam vecos
robotus, kuriem vēl ir darbojoša elektronika, izglītībā, apmācot bērnus un arī skolotājus, kā no robotiem radīt jaunus robotus, ar kuriem bērni piedalās
dažādās robotikas sacensībās. Papildus šim esam
izveidojoši Brīvprātīgo robotu kustību, kur gan
mēs paši, gan ikviens, kam ir vēlme palīdzēt citiem,
ziedojam jaunus un arī lietotus robotus, protams,
iepriekš tiem veicot tehnisko apkopi un nomainot
detaļas, kuras nolietojušās.»
Akcija «EKO ZVANS» ir spēkā tikai ZAAO darbības reģionā – Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes,
Valkas, Valmieras novados, kā arī Siguldas novada
Krimuldas un Lēdurgas pagastos un Balvu novada
Baltinavas, Lazdukalna, Rugāju, Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastos.
Nolietotas elektrotehnikas savākšanas pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz privātpersonas vai
juridiskas personas norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu.
Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar elektrību vai baterijām darbinātas nolietotas sadzīves elektrotehnikas
savākšanu no klienta adreses, taču akcijas periodā ir
atcelta transporta maksa un akcijas laikā ikviens tās
dalībnieks piedalīsies izlozē, iegūstot iespēju laimēt
balvas – ilgtspējīgu iRobotu un dažāda veida elektropreču dāvanu komplektus no akcijas atbalstītājiem.
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 26132288.
Saņemot neizjauktas nolietotas elektrotehnikas
(televizori, ledusskapji, plītis, trauku mazgājamās
mašīnas, putekļu sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas pieteikumu un pajautājot klienta atļauju,
ZAAO biroja darbinieks reģistrēs akcijas dalībnieku
klientu uzskaites sistēmā, veicot speciālu atzīmi par
dalību akcijā. Vēršam uzmanību, ka katrs klients
balvu izlozē piedalās vienu reizi, visu nododamo
elektrotehniku klients aicināts pieteikt viena tālruņa zvana laikā.
Visai pieteiktajai elektrotehnikai tās izvešanas
dienā jābūt novietotai ārpus telpām – pie kāpņu
telpas ārdurvīm, biroja ārdurvīm, iebraucamā ceļa
malā, konteineru laukumā u.tml.
Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā
www.zaao.lv šķiroto atkritumu savākšanas sadaļā un
klientiem.zaao.lv.
Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku bez maksas ikdienā var nodot arī ZAAO
darbības reģiona divdesmit vienā EKO laukumā.
Nogādājot nolietotu neizjauktu elektrotehniku
EKO laukumā, iedzīvotāji nepiedalās akcijā «EKO
ZVANS». z
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2. Purmaļi - Turnas tautas nams 3 km;
3. Stūrnieki - Turnas tautas nams 1 km.
Reģistrācija no plkst. 11.50, distances garumu atļauts izvēlēties pēc savām spējām
un reģistrēties izvēlētajā kontrolpunktā.
Finišā Līvijas un Mārtiņa gardā zupa,
uzvarētāju apbalvošana 3 un 6 km distancē un loterija 1 km skrējiena dalībniekiem.
Pēc apbalvošanas Līgas un Ivara Reņģu Lieldienu noskaņu koncerts.

Kārķu pagastā

Valkas novada notikumu
kalendārs

V

alkas pilsētā

• 31. martā plkst. 12.00 J. Cimzes Valkas
Mūzikas skolā Starptautiskais instrumentālo duetu konkurss.
• 1. aprīlī plkst. 16.00 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā Jāzepa Mediņa Rīgas
1.mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
• Līdz 16. aprīlim Valkas novadpētniecības muzejā Guntara Sviķa personālizstāde.
• 7. un 8. maijā Valkā/Valgā 18. Lielais
Labdarības Robežtirgus.
• 15. maijā Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas centrā Ģimeņu diena.
• No 30. aprīļa līdz 14. augustam Valkas
novadpētniecības muzejā Valkas novada mākslinieku darbu izstāde «Turpinājums».

Valnakmasā pilsētas kultūras

• 2. aprīlī plkst. 16.00 lielajā zālē modes
deju grupas «Aija» jubilejas koncerts «Uz
putna spārna». Piedalīsies Valkas novada
pašdarbības kolektīvi. Ieeja – 1 eiro.
• 6. aprīlī plkst. 19.00 Livonijas zālē Kārļa Anitena monoizrāde «Liftā un ratiņos».
Ieeja – 10 eiro.
• 8. aprīlī no plkst.10.00 līdz 14.00 TLMS
«Saulīte» telpās (ieeja no pagalma) – projekta «Satiec savu meistaru» radošā meistarklase «Dažādu audumu aušana stellēs».
• 22. aprīlī plkst. 19.00 lielajā zālē rokgrupas «Dzelzs Vilks» labāko dziesmu
koncerts . Ieeja – 10 eiro.
• 22. maijā plkst. 19.00 lielajā zālē akustiskais koncertprojekts «PārNovadnieki» .
Piedalīsies Māris Sloka no grupas «Klaidonis», Artis Šimpermanis no «Rumbas
Kvarteta», Andris Baltacis no grupas
«Baltie Lāči», Silvestrs Lorencs no grupas
«Zelta Kniede». Ieeja – 10 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama
kasē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00,
samaksa ar skaidru naudu.
IZSTĀDES
• 1. stāva foajē fotogrāfa Roberta Johansona izstāde «Pasaules ceļos satiktie. Cilvēki.»
• Pelēkajā zālē fotogrāfes Sintijas (Kaimiņas) Sproģes foto izstāde «Aktieru portreti».
• Mazajā zālē mākslinieka, Daugavpils
Marka Rotko mākslas centra direktora
Māra Čačkas lielformāta darbu personālizstāde «Citi dialogi».

Valcenkastrānolavjāadbiba liotēkā

Valcenkastrānolavjāadbiba liotēkā
IZSTĀDES

• No 1. aprīļa līdz 5. maijam izstāde
«Ūsiņš jāja labu zirgu». Valkas novada
Ērģemes pagasta zemnieku saimniecības
«Kurģi» zirgi fotogrāfijās un dažādas, arī
pašu darinātas, zirglietas gan zirgiem,
gan jātniekiem.
• No 1. aprīļa līdz 7. maijam novadpētniecības izstāde «...dzejnieks – dziedošs

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

putns ziedošā zarā...». Izstāde veltīta novadniekiem dzejniekiem, kuri dzimuši
aprīlī – Kārlim Studentam, Kornēlijai
Apškrūmai un Pēterim Brūverim.
• No 1. līdz 30. aprīlim daiļliteratūras
izstāde «Ziedi, saule, vējš: daiļliteratūra
pavasara noskaņās».
• No 1. līdz 30. aprīlim tematiskā izstāde
«Lieldienas – saulaino dienu vēstnesis».
Ekspozīciju veido literatūra par Lieldienu
tradīcijām.
PASĀKUMI
• No 25. līdz 28. aprīlim «Jauno grāmatu
dienas». Grāmatu izsniegšana 29. aprīlī.
• 31. martā tiešsaistes tikšanās ar jauno
rakstnieci Evitu Hofmani.
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
• Līdz 14. maijam akcija «Aklais randiņš
ar grāmatu jauniešiem». Aizraujoša akcija
jauniešiem ar grāmatu lasīšanu un fotografēšanos.
• Līdz 11. aprīlim ilustrāciju izstāde Andras Manfeldes grāmatai «Uzzīmē baltu
lietu». Mākslinieces Neonillas Medvedevas grāmatai radītās ilustrācijas skatītāju
ierauj mākslas pasaulē, kur satiekas talants, idejas un fantāzija.
• No 8. līdz 20. aprīlim «Šūpojās’i Liela
diena, pūpolīša zariņā». Grāmatu izstāde
par Lieldienu tradīcijām un paražām.
• 9. aprīlis plkst. 11.00 nodarbība «Pavasara ziedi». Nodarbība 1. līdz 5. klases
vecuma bērniem par pavasari un tā vēstnešiem, ar gleznošanu, dzejoļu mācīšanos
un bērzu sulu degustēšanu.
• 16. aprīlis plkst. 11.00 Lieldienu nodarbība «Rakstu raksti». Praktiskā nodarbība
bērniem un vecākiem par poļu olu dekorēšanas tradīciju pisanki. Dalība piesakoties līdz 15. aprīlim zane.simane@valka.lv
vai 29153117.
• Līdz 30. aprīlim «Mazā pūčulēna skola». Nodarbību cikls 3 līdz 4 gadu veciem
bērniem Valkas novada bibliotēkās ar
mērķi iepazīt dažādo grāmatu pasauli un
bibliotēku, kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosināt bērnos lasītprieku un
stiprināt lasīšanas tradīcijas ģimenēs.

Ērģemes pagastā

• No 1. līdz 25. aprīlim Turnas tautas
namā Līvijas Kreiles un Anitas Āboliņas austo darbu izstāde «No pirmajiem
sniegputeņiem līdz cīruļu treļļiem». Izstāde apskatāma pirmdienās, trešdienās no
plkst. 9.00 līdz 14.00.
• 1. aprīlī plkst. 19.30 Turnas tautas
namā koncerts «Pa nopietnam nenopietnā dienā». 2023. gada Dziesmu un deju
svētku koncerta «Mūžīgais dzinējs» dejas
izdejos jauniešu deju kolektīvs «Vendīgs»,
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Spriņģi»,
senioru deju kolektīvs «Lustiņdancis»,
koncertu kuplinās apvienība «DRŪL».
• 16. aprīlī
no plkst. 10.00 radošās darbnīcas: būrīšu gatavošana un līdzpaņemto olu vārīšana, krāsošana;
plkst. 12.00 Lieldienu zaķu skrējiens:
1. Ērģemes pietura - Turnas tautas nams
6 km;
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

• No 4. aprīļa Kārķu tautas nama kamīnzālē Leona Sevastjānova gleznu izstāde.
• 8. aprīlī no plkst. 16.00 līdz 18.00 Kārķu tautas namā radošas darbnīcas «Lieldienas gaidot» – sena olu krāsošanas metode.
• 9. aprīlī plkst. 15.00 Kārķu tautas namā
Kauguru pagasta amatierteātra «Vīzija»
izrāde«Trešais vārds», ieeja EUR 2,00.
• 16. aprīlī aprīlī Kārķu tautas namā animācijas filmu programmu «ZELTA LIELDIENAS», ieeja – 1,00.
• 17. aprīlī Lieldienu pasākumi:
plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums
Kārķu baznīcā;
no plkst. 12.00
olu meklēšana Lustiņdruvā;
šūpošanās, olu kaujas, mainīšanās, ripināšana Tradīciju salā;
«ACTIVEPARK» atrakcijas (Orbitron
šūpoles, Mini BMX) pie Dabas koncertzāles;
Lieldienu našķu tirdziņš pie Dabas koncertzāles;
plkst. 14.00 pašdarbības kolektīvu
koncerts Dabas koncertzālē.
• 29. un 30. aprīlī Kārķu Meža dienas
2022.
• Trešdienās plkst. 18.00 fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma cikla «Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties» ietvaros (vada
M.Mezītis).

Valkas
pagastā

• 1. aprīlī plkst. 17.30 Valkas pagasta
Sēļu bibliotēkā pasākums bērniem «Visi
putni skaisti dzied».
• 15. aprīlī plkst. 11.00 Koncertprogramma bērniem «Sīki, mazi kukainīši». Autobuss no Sēļu ciema 10.25, no Valkas kultūras nama 10.40, Ieejas maksa pasākumā
– EUR 1,00.
• 23. aprīlī plkst. 15.00 Kauguru amatierteātra «Vīzija» izrāde «Trešais vārds».
Autobuss no Valkas kultūras nama 14.40,
Ieejas maksa pasākuma – EUR 3,00.
• 29. aprīlī plkst. 19.00 Valkas novada
dziedošo kolektīvu koncerts «Ja nebūtu
pavasaris, es to izdomātu...». Ieeja bez
maksas.
• 21. maijā plkst. 16.00 Lugažu muižas
dāmu deju grupas «Oravakes» jubilejas
koncerts. Ieeja pasākumā bez maksas.

Vijciema
pagastā

• Līdz 10. aprīlim Vijciema bibliotēkā izstāde veltīta teātra dienai «Aktieru dzīvē
ielūkojoties».
• No 1. līdz 30. aprīlim Vijciema bibliotēkā Kornēlijai Apškrūmai veltīta literatūras izstāde «Labi vārdi ir dvēseles maize».
• 2. aprīlī plkst. 17.00 Vijciema tautas
namā Vijas vārda dienas svinības «Par
sauli dzeltenu debesīs zilās». Koncertā
dziesmu un deju vijas vīs dziedātāji: Nāburgi (Valka), Tik un tā (Kārķi) un dejotāji: Abuls (Trikāta), Amatnieki (Smiltene)
un Saules vija, Virāža, Vijolītes un Rančo
(Vijciems). Pēc koncerta – apsveikums
Vijas upei, kopā pie ugunskura ar dziesmām un zupu.
• No 5. līdz 27. aprīlim Vijciema tautas
nama skatlogā rokdarbu izstāde «Vijas
raksti».
• 9. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00
Amatniecības centrā programmas «Satiec savu meistaru!» ietvaros, Tapošanas
meistarklase. Vada Anita Lotiņa.
• No 11. līdz 30. aprīlim Vijciema bibliotēkā Izstāde «Kar, Lieldiena, šūpolītes
augsta kalna galiņā».

Materiālus apkopoja:

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

• 14. aprīlī plkst. 8.30 pagalmā pie Vijciema tautas nama Lieldienu ieskandināšanas pasākums «Zaķis atved Lieldieniņas». Rīta rotaļu programma mazajiem ar
Lieldienu zaķi un viņa draugu.
• No 14. aprīļa līdz 14. maijam foto akcija «Pavasaris Vijciema pusē». Bildē visu
mēnesi, bildes iesūti 15. maijā uz e-pastu vita.berzina@inbox.lv vai WhatsApp
29386820. Bilžu galerija būs skatāma Facebook vietnē Vijciema tautas nams.
• 30. aprīlī plkst. 19.00 Vijciema tautas
namā Vijciema amatierteātra «Čiekurs»
pirmizrāde H. Ammers «Četras dāmas
un džokers». Režisors V. Šaicāns.
• 7. maijā plkst. 13.00 Vijciema tautas
namā Mātes dienai veltīts koncerts. Eiropas deju grupu saiets «Vijolīšu valsis».

Zvārtavas
pagastā

• No 1. līdz 30. aprīlim Mierkalna tautas
namā Valkas mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde.
• No 1. līdz 30. aprīlim Zvārtavas bibliotēkā Grāmatu izstāde «Aprīļa jubilāri».
• No 4. līdz 22. aprīlim Zvārtavas bibliotēkā grāmatu izstāde «Mūsu dabas iemītnieki – putni».
• No 4. līdz 29. aprīlim Samantas Skujas
kolekciju izstāde «Adītas lellītes».
• No 4. līdz 29. aprīlim Zvārtavas bibliotēkā zīmējumu konkurss bērniem «Ģrāmatu draugs grāmatzīme».
• No 11. līdz 19. aprīlim Zvārtavas bibliotēkā informatīvo materiālu izstāde
«Lieldienas ir klāt».
• 14. aprīlī plkst. 11.00 Mierkalna tautas
namā Lieldienu ieskandināšanas pasākums – Jautra lielo leļļu izrāde bērniem
«Kas par desām?». Pēc izrādes – rotaļas
un spēles.
• No 19. līdz 29. aprīlim Zvārtavas bibliotēkā informatīvo materiālu un grāmatu
izstāde «Veselība bez zālēm».

Sports

• 2. aprīlī plkst. 10.00 Ērģemes petanka
sporta centrā Petanka dubultspēļu turnīrs.
• 18. aprīlī plkst. 12.00 pie Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas sporta halles (Raiņa
28a) Lieldienu Zaķa skrējiens, Bērnu skrējiens (olu meklēšana) plkst. 11.30.
• 21. aprīlī no plkst. 14.30 līdz plkst.
18.30 Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla «Optimists» Pavasaris – 2022
I kārta.
• 23. aprīlī plkst. 12.00 Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas centrā Latvijas-Igaunijas skrējiens, Bērnu skrējienu starts
plkst. 11.00.
• 28. aprīlī no plkst. 14.30 līdz plkst.
18.30 Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla «Optimists» Pavasaris – 2022
II kārta.
• 5. maijā no plkst. 14.30 līdz plkst. 18.30
Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla «Optimists» Pavasaris – 2022 III kārta.
• 12. maijā no plkst. 14.30 līdz plkst.
18.30 Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla «Optimists» Pavasaris – 2022
IV kārta.
• 19. maijā no plkst. 14.30 līdz plkst.
18.30 Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla «Optimists» Pavasaris – 2022
V kārta.
• 26. maijā no plkst. 14.30 līdz plkst.
18.30 Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas seriāla «Optimists» Pavasaris – 2022
VI kārta. 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
Foto – Guntara Sviķa personālizstāde
Valkas novadpētniecības muzejā

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

