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No 7. līdz 12. jūnijam atzīmēsim Valkas – Valgas
438. dzimšanas dienu
N

o 7. līdz 12. jūnijam norisināsies Dvīņu pilsētu Valkas – Valgas festivāls jeb
pilsētu svētki par godu 438. gadadienai, kopš pilsētas tiesību piešķiršanas.
Kā jau katru gadu, festivāla programmā paredzētas daudzveidīgas sporta un izklaidējošas aktivitātes.

Otrdien, 7. jūnijā

PROGRAMMA

braukšanā. Starts no Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas sporta halles
• plkst. 21.00 Valkas brīvdabas estrādē –
TDA «Daiļrade» folkbaleta izrāde «Cik
saules mūsos». Ieeja – 5 eiro, bērniem līdz
10 gadu vecumam, ja bērns ir kopā ar veCeturtdien, 9. jūnijā
cākiem vai vecāku pavadoni, ieeja bez
VALKĀ
maksas. Biļešu iepriekšpārdošana – Valkas
• no 9. līdz 12. jūnijam laukumā pie Tē- pilsētas kultūras namā, Biļešu paradīzes
raudskolas Atrakciju parks (par maksu)
kasēs un www.bilesuparadize.lv
VALGĀ
• plkst. 17.30 Valgas kultūras un interešu
centrā Pilsētas svētku un mākslinieku
kopējās izstādes atklāšana

VALKĀ - VALGĀ
VALGĀ
• plkst. 11.00 Valkas un Valgas bērnu- • plkst. 8.00 – 16.00 Valgas pilsētas centrā
dārzu audzēkņu gājiens. Sākums - Valgas Livonijas gadatirgus
- Valkas Dvīņu pilsētu centrā
• plkst. 10.00 – 15.00 Valgas kultūras un interešu centra priekšā Kultūras programma

Piektdien, 10. jūnijā

VALKĀ – VALGĀ
VALGĀ
•
plkst.
14.00
pie Stefana Batorija piemiņas
• plkst. 20.00 Valgas jaunajā centrā – povietām
Valkā
un
Valgā piemiņas brīži
pulāru mākslinieku koncerts (Lauris
Foto: Roberts Johansons
Reiniks, Traffic, Caater, Hunt, Karmen
Svētdien,
12.
jūnijā
Rõivassepp). Biļetes – Piletilevi kasēs un
• plkst. 12.00 VALKĀ – VALGĀ svētku
piletilevi.ee
gājiens no Valkas pilsētas kultūra nama pa
Sestdien, 11. jūnijā
Rīgas - Raja – Sepa - Kesk – (gar Valgas kulVALKĀ
tūras centru) - Riia ielām – līdz amfiteātrim
Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas centrā
pie Pedeles upes. Gājienā aicināti piedalī• plkst. 10.00 – 14.00 piepūšamās atrakci- ties abu pilsētu iedzīvotāji, iestāžu kolektījas, velokarti (bez maksas)
vi! Pēc gājiena – pilsētnieku pikniks
Teksts: Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs
• plkst. 11.00 Sudraba laimes karotīšu
VALGĀ
svētki 2021. gadā dzimušajiem Valkas
• plkst. 16.00 Valgas Jāņa baznīcā Jauniejūnijā plkst. 12.00 startēs Valkas - Valgas četrcīņas
novada bērniem
šu
orķestra «Livonija» koncerts
3. posms – šosejas riteņbraukšana.
• plkst. 12.00 - 13.00 Putu ballīte
Starta zona atra• plkst. 12.00 sacensības šosejas riteņ- Pasākuma programma var tikt papildināta! z
dīsies Valkā netālu
no VJCĢ sporta halles uz Tālavas ielas.
Tāpēc iedzīvotājiem
un visiem pilsētas
viesiem jārēķinās ar
Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
satiksmes ierobežojumiem Beverīnas
– Tālavas, Tālavas –
Varoņu ielu krustojumos, Tālavas ielas
garumā no P22 līdz
Ausekļa ielai un šosejas Valka – Naukšēni pilnā garumā.
Dalībniekiem
tiek piedāvātas trīs
distances – 30 km
(Valka – Ērģeme –
Valka, 60 km (Valka
ai turpinātu atbalstīt ģimenes un ģi- priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un – Kārķi – Valka)
meniskās vērtības Valkas novadā, nu Dzimtsarakstu nodaļas vaditāju Māru Zel- un 87 km (Valka –
jau astoto reizi dāvāsim speciāli šim pasā- tiņu, kā arī iemūžināt ģimeņu foto svētku Naukšēni – Valka).
Dalības
maksa
kumam Tallinas juvelieru fabrikā izgata- šūpolēs.
līdz
8.
jūnijam
–
votās 925. proves SUDRABA LAIMES KA11. jūnija rītā Valkas-Valgas Dvīņu pil10
euro
87
km
disROTĪTES 2021. gadā dzimušajiem mūsu sētas centrā darbosies bezmaksas piepūnovada bērniem.
šamās atrakcijas un velokarti, bet pēc Sud- tancei, 5 euro 30 un
Pēc divu gadu piespiedu pārtaukuma raba laimes karotīšu svētkiem plkst. 12.00 60 km distancēm.
Dalības maksa pēc 8. jūnija – 20 euro 87 km distancei, 10 euro 30
esam nolēmuši svētkus svinēt mazliet citā- būs Putu ballīte!
un
60 km distancēm.
di kā pirmos 5 gadus – tie notiks ārā VALLielāko daļu svētku dalībnieku esam jau
Maksājumi
veicami ar pārskaitījumu.
KAS VALGAS JAUNAJĀ CENTRĀ (blakus telefoniski apzinājuši, top arī ielūgumi.
Uz doto brīdi četrcīņas līderos izvirzījusies komanda DAKO ZieValkas autoostai). Cerībā uz siltāku un Tiem, pagastos dzīvojošiem bērniem, kas
vasarīgāku laiku, svētki notiks VALKAS nevarēs ierasties uz svētkiem Valkā, karo- meļvidzeme. Sieviešu konkurencē līdere ir Marta Luīze Pētersone,
– VALGAS DZIMŠANAS DIENĀ pilsētas tītes piegādāsim pagastu centros! Tuvāka bet vīriešu konkurencē Andris Dainis.
Plašāka informācija pieejama sacensību nolikumā www.valka.lv
svētku ietvaros 11. jūnijā, plkst. 11.00.
informācija Valkas novada Dzimtsarakstu
Saņemot karotītes, būs iespēja nofoto- nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, vai pa tālru- sadaļā «Sports», apakšsadaļā «Rezultāti un nolikumi».
Reģistrācijas saite: https://forms.gle/AQUcoCSucqa411Tw8 z
grafēties ar goda kūmām – pašvaldības ņiem 64781556, 28350388. z

11. jūnijā norisināsies Valkas
- Valgas četrcīņas 3. posms –
šosejas riteņbraukšana

11.

11. jūnijā notiks tradicionālie
Sudraba laimes karotīšu svētki

L
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Aicinām piedalīties pilsētas svētku parādē
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas un Valgas pašvaldības turpina iedibināto tradīciju – svētku
parādi abu dvīņu pilsētu dzimšanas dienā.
Svētdien, 12. jūnijā organizēsim svētku parādi, kurā vēlamies redzēt
maksimāli daudz dalībniekus, kas pārstāvēs gan pašvaldības iestādes,
gan valsts struktūras, gan privātos uzņēmējus, gan interešu kopas un
grupas.
Kā jau svētkos ceram, ka dalībnieki būs padomājuši gan par svētku
noformējumu, kas atspoguļo viņu darbības jomu, gan iespējamo tehni-

ku, kas varētu būt interesanta skatītājiem (arī traktortehnika, specializētās mašīnas utt.). Aicinu par to padomāt!
Stāšanās parādei notiks no 11.00 līdz 12.00 uz Beverīnas ielas pie domes. Tehnikas vienībām lūdzam virzīties uz stāšanās vietu pa Raiņa
ielu no tilta puses. Parādes sākums 12.00 pa maršrutu Beverīnas iela –
Rīgas iela – Igaunijas robeža – Raja – Sepa – Kesk – Riia – laukums aiz
skeitparka pie Pedeles upes.
Parādes noslēgumā būs kopīgs pikniks Pedeles upes krastā.
Gājiena koordinators – Valkas novada pašvaldības izpilddirektors Ainārs Zābers, tālr. 26432490. z

Valka ielīgos pie veikala «Oļupe»

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras nama direktors

C

eturtdien, 23. jūnijā plkst. 10.00 pie veikala «Oļupe» Skanīgi
ielīgos Valkas pilsētas kultūras nama tautas mūzikas kapela
«Sudmaliņas» un plkst. 11.00 – Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa «Nāburgi».
21. jūnijā mēs svinam vasaras saulgriežus - laiku, kad ir visgarā-

Līgosim Kārķos!

kā diena un visīsākā nakts gadā. Tieši tāpat pēc sešiem mēnešiem - ap
21. decembri - svinam ziemas saulgriežus, kad nakts ir visgarākā un
diena visīsākā. Pirmie Ziemassvētki ir 25. decembrī, bet Ziemassvētku
vakars - 24. decembrī. Tieši tāpat ir ar Jāņiem - 23. jūnijā, kad dodamies
pie dabas, pinam vainagus, ejam rotaļās, mēs svinam Jāņu vakaru, kurš,
protams, sasniedz virsotni Jāņu rītā, kad, sagaidījuši saullēktu, dodamies pie miera, lai, pēcāk piecēlušies, aizvadītu Jāņus. z

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

N

o 6. jūnija Kārķu tautas nama kamīnzālē - LLA Meža fakultātes Mežkopības katedras vecākās laborantes Rūtas
Kazākas zīmējumu izstāde. Viņa veidojusi
zīmējumus dažādiem populārzinātniskiem
un profesionāliem izdevumiem, enciklopēdijām, mācību grāmatām un citiem projektiem,
galvenokārt augus, meža ainavas un citus dabas objektus. Ja, Jāņu zāles lasot, ieraugi kādu
nepazīstamu augu, dodies uz tautas namu un
salīdzini ar redzamo izstādē!
Sestdien, 18. jūnijā tautas namā - ātrkubošanas sacensības «Jāņi Kārķos 2022». Ātrkubošana (angliski – speedcubing) ir sporta
veids, kura mērķis ir salikt Rubika kubu vai
citas tamlīdzīgas grozāmās puzles pēc iespējas ātrāk. Bez tradicionālā 3x3x3 Rubika
kuba oficiālās sacensībās tiek rīkotas arī citas disciplīnas, kā 3x3x3 ar vienu roku, 3x3x3
ar acīm ciet, 7x7x7, megaminx u.c.
Šī gada 18. jūnijā šādas sacensības ar nosaukumu «Jāņi Kārķos 2022» tiks organizētas Kārķu tautas namā. Kopumā būs iespēja piedalīties 7 dažādās disciplīnās. Dalībai
sacensībās nav dzimuma vai vecuma ierobežojuma. Dalības maksa EUR 10.00. Skatītāji var vērot bez maksas. Sacensību starts
plkst. 9.00; fināls ap 18.30. Pilna informācija
par sacensībām, laika grafiku un reģistrāciju

pieejama sacensību mājaslapā: worldcubeassociation.org
Trešdien, 22. jūnijā plkst. 19.00 pie sporta
nama - aktīvais ielīgošanas vakars.
Sacensības pļaušanā ar izkapti, labības
maisiņu mešana jauktiem pāriem, basketbola mīnusu sacensības, smilšu volejbola zibensturnīrs (4pret4), un citas aktivitātes.
Uzzināt vairāk: 26449270, Mārcis Krams.
Ceturtdien, 23. jūnijā Dabas koncertzālē
plkst. 19.00 teatrāls uzvedums «Īsa bija Jāņu
nakts», piedalās: amatierteātris «Strops», ansamblis «Tik un tā», kapela «Senās skaņās».
No plkst. 22.00 – Jāņu nakts balle, spēlē
grupa «Blēži».
Ieeja – ar Līgo pušķiem un Jāņu vainagiem.z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
sākusies dokumentu iesniegšana
pirmsskolas grupiņai un 1. klasei

S

ākusies dokumentu iesniegšana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas pirmsskolas grupiņai «Mazie ģimnāzisti»
un 1. klasei. Tos var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8.00
līdz plkst. 15.00 Raiņa ielā 28a vai Ausekļa ielā 5. Nepieciešamie dokumenti: bērna dzimšanas apliecība.
Vairāk informācijas:
Par pirmsskolas grupiņu: direktore Lilita Kreicberga –
26540200; direktores vietniece Sintija Stūre – 29236689.
Par 1. klasi: direktore Lilita Kreicberga – 26540200, direktores vietniece Anda Kušķe – 28300964.z
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No 5. maija izmaiņas autobusu
kustībā, atklāts jauns
maršruts Valka – Gaujiena –
Valka – Lugaži – Valka

Valkā izveidotas ģimeniskai videi
pietuvināta pakalpojuma telpas

Teksts un foto: Roberts Johansons, Valkas novada pašvaldības
elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālists

6.

maijā Valkas novada pašvaldības vadība, pārstāvji no Labklājības ministrijas, Ventspils bāriņtiesas
pārstāvji, Valkas Sociālais dienests un
«Valmieras SOS Bērnu ciemats» pārstāvji, svinīgā pasākumā atklāja ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma
māju Valkā, Cimzes ielā 2.
«Valkas novada pašvaldība ar deleģēšanas līgumu, šī pakalpojuma
sniegšanu uztic Valmieras SOS Bērnu
ciematam, kas izveidoja struktūrvienību Valkā. Bērni un jaunieši, kuriem
nepieciešama ārpusģimenes aprūpe
varēs dzīvot ģimeniskā vidē, un to nodrošina profesionāli sociālie darbinie-

ki, kuriem ir liela pieredze ar labām
atsauksmēm,» stāsta Valkas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis.
Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma telpās (Cimzes ielā 2) tiek
sniegts jauns sociālais pakalpojums
bērniem un jauniešiem, kas veicina
institūcijās dzīvojošo bērnu un jauniešu pašaprūpes, sociālās un sadzīves
prasmes, ļaujot pilnvērtīgi tos sagatavot patstāvīgai dzīvei. Lai gan telpas
oficiāli tika atklātas tikai šodien, jaunajās mājās jau dzīvo 5 bērni, māmiņa,
auklīte un kaķis, bet pēc telpu plānojuma vieta ir vēl trīs bērniem. z

Ērģemes pagasta svētku «Darām kopā,
darām labāk» vides rotājumu konkurss

Teksts: Līga Krama, Turnas tautas nama vadītāja

N

o 28. jūlija līdz 31. jūlijam Ērģemes pagasta svētku ietvaros
norisināsies vides rotājumu konkurss
«Darām kopā, darām labāk», kurā
Ērģemes pagasta iedzīvotāji aicināti,
ļaujot vaļu savai fantāzijai un radošumam, no jebkādiem materiāliem
veidot un uzstādīt publiski pieejamās
vietās (netālu no savām mājām) dekoratīvus vides objektus (dārza dekorus, floristikas veidojumus, oriģinālas
puķu kastes utt.), tādējādi izskaistinot
pagastu un radot svētku sajūtu gan
sev gan apkārtējiem. Konkursa darbus vērtēs žūrijas komisija un labākie
tiks apbalvoti.
Konkursa nosacījumi:
1. Vides objektus (dārza dekorus, floristikas veidojumus, oriģinālas puķu
kastes utt.) drīkst veidot no jebkādiem
materiāliem, nekaitējot apkārtējai videi, celtnēm un esošajiem apstādīju-

miem;
2. Vides objektu izmēri nav noteikti;
3. Vides objekta kompozīcijā obligāti
jāietver uzraksts «Ērģemes pagasta
svētki» (uzraksta veidošanas veids
nav noteikts);
4. Vides objekti tiek uzstādīti pie Ērģemes pagasta mājām, publiski pieejamās teritorijās (ja objekts tiek uzstādīts uz privātīpašuma, jānodrošina
publiska pieejamība pie objekta);
5. Vides objektiem jābūt uzstādītiem
droši, lai nepieļautu objekta pārvietošanos laika apstākļu ietekmē;
6. Vides objektiem jābūt uzstādītiem
tā, lai ikvienam interesentam būtu iespējams pie tā nofotografēties;
7. Uzstādot objektu jāinformē konkursa komisijas vadītāja (26419724, Līga
Krama) par objekta precīzu atrašanās
vietu kā arī jānosūta objekta fotogrāfija izmantojot WhatsApp aplikāciju. z

3

Teksts: Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcija sabiedrisko
attiecību speciāliste

A

tsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, no 2022. gada
5. maija uz eksperimenta laiku – trīs mēnešiem – tiks atklāts
maršruts Nr. 5378 Valka – Gaujiena – Valka–Lugaži – Valka, kurā
būs četri reisi. Tāpat gaidāmas
izmaiņas maršrutā Nr. 5379 Valka – Sēļi – Lugaži – Valka, Nr. 6670
Valka – Kemere – Ēvele – Valka un
Nr. 6614 Valka – Omuļu skola.
Lai iedzīvotāji varētu ērtāk nokļūt Gaujienā un Lugažos, uz eksperimenta laiku – trīs mēnešiem
– maršrutā Nr. 5378 Valka – Gaujiena –Valka – Lugaži – Valka tiks
nodrošināti četri reisi: autobuss no
Valkas autoostās otrdienās izbrauks
plkst. 9.50 un 16.55, bet piektdienās –
plkst. 8.00 un 15.15. Trīs mēnešu ilgā
laika periodā izvērtējot eksperimentālo reisu rezultātus, Sabiedriskā
transporta padome lems par reisu
iekļaušanu kopējā maršrutu tīklā.
Turpmāk maršruta Nr. 5379 Valka – Sēļi – Lugaži – Valka autobuss,
kas no Valkas autoostas izbrauc
plkst. 8.10 un 15.40, kursēs trešdienās. Līdz šim autobuss kursēja pirmdienās, otrdienās, trešdienās un

piektdienās. Šis maršruts ir atklāts
uz eksperimenta laiks, un tas noslēgsies tad, kad būs beidzies eksperimentālais laiks maršrutā Nr. 5378
Valka – Gaujiena – Valka – Lugaži – Valka.
Maršruta Nr. 6670 Valka – Kemere – Ēvele – Valka reiss, kas Valkas
autoostā tiek uzsākts plkst. 6.55 un
12.35, tiks izpildīts pirmdienās un
ceturtdienās (līdz šim tika izpildīts
otrdienās un ceturtdienās). Tāpat
maršruta Nr. 6614 Valka – Omuļu
skola reiss, kas Valkas autoostā tiek
uzsākts plkst. 9.50 un pieturā Omuļu skola – plkst. 10.47, tiks izpildīts
pirmdienās un ceturtdienās (līdz
šim tika izpildīts otrdienās un ceturtdienās).
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

30. jūlijā Ērģemes pilsdrupās
iedvesīs viduslaiku elpa

Teksts: Līga Lāne, Kultūras darba organizatore

V

alkas novada pašvaldība sadarbībā ar Ērģemes čaklajiem
ļaudīm un biedrību «Ērģemes bruņinieku pils», 30.jūlijā, pēc vairākiem
klusuma gadiem pirmo reizi īsteno
projektu – kultūrvēsturisku retrospektīvu notikumu «Viduslaiku elpa
Ērģemes pilsdrupās» Ērģemes pilsdrupās, kas ir īpaša vieta novadā kā
interesants kultūras/vēstures mantojuma tūrisma objekts.
Satura veidošanā uzaicināti piedalīties dzīvās vēstures programmas izveidotājs Uģis Urtāns, vēstures izpētes un rekonstrukciju klubs «Rodenpoys», kuri ar savām zināšanām un
pieredzi pils pagalmā dažādās aktivitātēs «ienesīs viduslaiku elpu» par tā
laika bruņinieku darbībām, paražām,
ekipējumiem u.c. gudrībām.
Iecerēts, ka «latvju saimniece» –

Brantu muižas saimniece Ilze Briede
dalīsies savās pavārmākslas gudrībās
par tā laika ēdienu riktēm ar degustāciju, kā arī apmeklētājiem būs lieliska
iespēja mieloties ar Ilzes gardajiem
ēdieniem.
Projekta īstenotāji plāno, ka no daļēji atjaunotā pils torņa varēs klausīties mūziķu izpildījumā seno laiku
mūziku, bet pagalmā muzicēs grupas
«Dzelzs vilks» mūziķi Juris Kaukulis
un Kaspars Tobis.
Projektu «Viduslaiku elpa Ērģemes
pilsdrupās» finansiāli atbalsta Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas valsts
meži un Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Vakarpusē nakts lustes un danči.
Konkrētāka informācija būs pieejama Valkas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv un
sociālajos tīklos.z
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Jūnija aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros

Teksts: Maira Rjabkova, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore

Palielināts pašvaldības līdzfinansējums
pusdienām Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
sporta programmas un noteikts
līdzfinansējums vidusskolas audzēkņiem

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

V

E

iropas Sociālā fonda projekta
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas
novadā» (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035)
ietvaros jūnija 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, Rīgas ielā 41 Valkas stadionā notiks
40 minūšu garas fizisko aktivitāšu
nodarbības, pasākuma «Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties» cikla ietvaros;
• 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;
• trešdienās plkst. 11.00 Valkā, Semināra ielā 27 2.stāva zālē, Valkas
novada BJC «Mice» telpās notiks
40 minūšu garas fizisku aktivitāšu
nodarbības «Vingrošana jaunajām
māmiņām»;
• ceturtdienās plkst. 18.15 Valkā,
Brīvdabas estrādē notiks 40 minūšu
garas fizisko aktivitāšu nodarbības,
pasākuma «Tev ir sēdošs darbs, nāc
izkusties» cikla ietvaros.
Nodarbības notiek BEZ MAKSAS!
Visi Valkas novada iedzīvotāji,
kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji, aicināti piedalīties sev interesējošos,
iepriekš minētajos pasākumos! z

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

2. jūnijā Valkā, Raiņa ielā 28A
(pie ģimnāzijas pagalmā) no
plkst. 10.00 – 17.00 izmeklējumi
Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
bez maksas; ar ģimenes ārsta vai
speciālista, kuram ir līgums ar

NVD, nosūtījumu – 3.00 EUR; bez
nosūtījuma – 35.00 EUR.
Rentgens:
1 projekcija ar ģimenes ārsta
nosūtījumu – 18.00 EUR.
Nepieciešams pieraksts uz
konkrētu laiku. Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313.

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100 - 64111
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa

Anestezioloģe Anita Medne aicina
pacientus uz konsultāciju Valkā

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore

L

alkas novada pašvaldības
28. aprīļa domes sēdē tika
izskatīts jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu par pusdienu reizi Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas sporta programmas skolēniem un līdzfinansējumu 10. – 12.klašu skolēniem.
Domes sēdē tika nolemts, ka no
š.g. 1. maija līdz mācību gada beigām skolēniem, kuri mācās Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā (VJCĢ) sporta programmā tiks segtas pusdienu
izmaksas 4,50 EUR (līdzšinējo 3,50
EUR vietā) par pusdienu reizi.
Valkas novada domes deputāti
nolēma noteikt līdzfinansējumu arī
tiem skolēniem, kuri mācās VJCĢ
10. – 12.klašu grupā, ar pašvaldības
līdzfinansējumu sedzot pusdienu
izmaksas 1,50 EUR apmērā par pusdienu reizi no 2022. gada 1. septembra.
«Šajā lēmumā ir vairāki aspekti. Ekonomiskā situācija pašlaik ir
sarežģīta, un saprotam, ka ir gana
daudz ģimeņu, kurām ir būtiski, lai
viņu bērni varētu paēst siltas pusdienas. Tādēļ tika pieņemts lēmums,
ka no nākamā mācību gada praktiski visiem bērniem, kas mācās ģimnāzijā būs pieejams vismaz daļējs
atbalsts. Tas nav pilnībā par brīvu,
brīvpusdienas jau tiek piešķirtas
atbilstošajām iedzīvotāju kategorijām – daudzbērnu un maznodrošinātajam ģimenēm, bet tomēr visiem
bērniem, tai skaitā vidusskolēniem,
būs vismaz daļējs atbalsts, tādējādi
arī veicinot, ka viņi izvēlas ēst siltas
pusdienas, kas ir arī veselīgi,» skaidro Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis.
Valkas novada pašvaldības vadī-

tājs atzina, ka pusdienu līdzfinansējums kalpos arī, kā vēl viens motivējošs iemesls skolēniem par savu
vidusskolas programmas apguves
vietu izvēlēties Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāziju.
«Savukārt, sporta programmas
jeb «sporta klases» gadījumā varam
lepoties, ka tā savā ziņā jau kļuvusi
par Valkas ģimnāzijas zīmolu. Lielākā sporta klases audzēkņu daļa ir
VEF Basketbola akadēmijas Valkā
basketbolisti, bet ne tikai. Šie skolēni
ļoti intensīvi trenējas, tāpēc viņiem
nepieciešams ar kalorijām bagātāks
uzturs. Ja agrāk par 3,50 eiro varēja
atļauties sportistu vajadzībām atbilstošas pusdienas, pie tagadējā cenu
kāpuma, tas vairs nav iespējams. Tādēļ pašvaldības līdzfinansējumu palielinājām uz 4,50 EUR par pusdienu
reizi,» skaidro V.A. Krauklis.
«Aicinām uz sporta klasi visus jauniešus, kas vēlas padziļināti apgūt
sportu, un ir gatavi nopietni trenēties arī no citām pašvaldībām. Sporta programmā var apgūt ne tikai
basketbolu, bet arī futbolu, florbolu,
badmintonu, volejbolu. Skolai ir arī
sava karsējmeiteņu komanda, tā kā
iespējas ir tiešām plašas,» piebilst
Valkas mērs.
Domes sēdē deputāti atzina, ka
visticamāk pie šī jautājuma nāksies
atgriezties augustā – pirms nākamā
mācību gada.
«Galvenais jautājums ir, vai cenu
kāpums nebūs tik liels, ka arī jaunpieņemtais līdzfinansējums nespēs
segt pusdienas tādā apmērā, kā līdz
šim. It īpaši jaunāko audzēkņu klasēs, kur daļu līdzfinansējumu sedz
valsts, un daļu pašvaldība,» tā V.A.
Krauklis. z

SIA «Enefit Power&Heat Valka» informē
par koģenerācijas stacijas
profilakses darbiem no 24. maija

pojums, pacientam maksājot pacienta iemaksu 4,00 eiro. Bez nosūtījuma
– maksas pakalpojums 25,00 eiro.
Par speciālistes pieņemšanas lai- Teksts: Nadežda Korņējeva-Krūmiņa, Enefit Power & Heat Valka ražošanas
kiem interesēties reģistratūrā tālr. vadītāja
64722307.
Pacientu pieņemšana notiek Viakarā ar profilaktiskiem un ap- katlu mājas Raiņa ielā 12B. Vēršam
dzemes slimnīcas poliklīnikā, Valkopes darbiem no 2022. gada jūsu uzmanību, ka uz pārslēgšanas
kā, Rūjienas ielā 3. z
24. maija līdz 2022. gada 15. jūni- brīdi siltumapgādes tīklā varētu būt
jam tiks apstādināta SIA ENEFIT nelielas temperatūras svārstības, bet
POWER & HEAT Valka - Rūjienas tiks darīts viss, lai traucējumi būtu
minimāli.
ielā 5 koģenerācijas stacija.
Atvainojamies par sagādātajām
Siltumapgāde Valkas pilsētas
iedzīvotājiem un sabiedriskajām neērtībām! z
ēkām tiks nodrošināta no rezerves
Teksts: Maira Rjabkova, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore

ai uzlabotu pakalpojuma
pieejamību tuvāk mājām, Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā ar 2022. gada janvāri pacientus
pieņem ārste anestezioloģe Anita
Medne. Pacientu pieņemšana notiks 31. maijā.
Ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu dr. A. Mednes konsultācija ir valsts apmaksāts pakal-

S

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

S

adarbībā ar biedrību «Atbalsts
Valkai» un pateicoties Valkas
novada uzņēmēju atbalstam, Valkas
novada pašvaldība ir vienojusies
ar Vidzemes Slimnīcu, ka Valkā iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts
apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu-asinsvadu ķirurga konsultācija.
Pacientus konsultē viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā
– Jānis Rozentāls.
Pacientu pieņemšana notiek 1 reizi mēnesī, Vidzemes slimnīcas poliklīnikā, Valkā, Rūjienas ielā 3.
Tuvākā dr.Rozentāla pacientu pieņemšana notiks 17. jūnijā. Pierakstu

Paziņojums Valkas pagasta iedzīvotājiem

veic Vidzemes slimnīcas poliklīni- Teksts: Ligita Sīmane, Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
kas reģistratūra – 64722307.
Lai saņemtu valsts apmaksāākot ar 1. maiju Valkas pagas- kas novada pašvaldības kasē Semitu asinsvadu ķirurga konsultāciju,
ta pārvaldē darbu pārtrauc nāra ielā 29, Valkā.
maksājot pacienta līdzmaksājumu uzskaitvede. Turpmāk Valkas paJa nav pieejams internets, ūdens
4,00 EUR apmērā, obligāti nepie- gasta iedzīvotājiem savi ūdens skaitītāja rādījumus var nodot arī
ciešams ģimenes ārsta nosūtījums skaitītāju rādījumi jānodod Valkas sazinoties ar Valkas pagasta pārvalķirurgam.
novada pašvaldības grāmatvedībai di, zvanot uz tālr.nr. 29459171. Tiks
Ja pacientam nebūs ģimenes ārsta rakstot e-pastu uz adresi: vera.dze- sagatavots rēķins, kuru varēsiet apnosūtījums, tad tas būs maksas pa- ne@valka.lv.
maksāt Valkas novada pašvaldības
kalpojums un pacientam būs jāveic
Aicinām norādīt savu e-pasta ad- kasē Semināra ielā 29, Valkā. Kases
maksājums 30,00 EUR apmērā.
resi, uz kuru turpmāk vēlēsieties sa- darbiniecei rēķini būs pieejami.
Ierodoties uz konsultāciju, lū- ņemt rēķinus par ūdens, nekustamā
Jautājumu vai neskaidrību gadīgums līdzi ņemt visus iepriekš veik- īpašuma nodokļa (NĪN) un citiem jumā aicinām sazināties ar Valkas
to izmeklējumu rezultātus, it īpaši pašvaldības pakalpojumiem.
pagasta pārvaldes vadītāju Ligitu
angiogrāfiju, ja tāda ir veikta. z
Rēķinu varēs apmaksāt izmanto- Sīmani, tālr.nr. 29459171. z
jot internetbanku, vai klātienē Val-

S
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Noritējusi pirmā būvniecības sanāksme par Valgas - Valkas
dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas būvniecību

Teksts: Toms Simtiņš, projekta vadītājs

V

alkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu
«Renewing and developing Valga - Valka twin town common recreational area» («Valgas-Valkas
dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas
atjaunošana un attīstīšana»), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts
tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2014 – 2020 ietvaros.
Projekta vadošais partneris ir Valgas
pašvaldība, Valkas novada pašvaldība ir projekta partneris. Projekts jāīsteno līdz 2022. gada 31. decembrim.
29. aprīlī noritēja pirmā būvniecības sanāksme ar visām iesaistītajām
personām. Ir noslēgts līgums ar SIA
«Limbažu ceļi» par Valgas-Valkas
dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zo-

nas būvniecību, un noslēgti līgumi
par autoruzraudzību un būvuzraudzību. Autoruzraudzību veic SIA
«BM-Projekts» un būvuzraudzību
veic SIA «Somniar». Valkas novada
pašvaldība ir saņēmusi arī lēmumu
par projekta budžeta grozījumiem,
kas paredz projekta budžeta palielinājumu. Maija pirmajā nedēļā plānots uzsākt būvniecības darbus. Par
būvniecības gaitu tiks sniegta papildus informācija.
Šo projektu var uzskatīt kā turpinājumu jau īstenotajam «Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība»
projektam, jo jaunā projekta plānotie risinājumi būs vizuāli sasaistīti
ar jauno pilsētas centru. Projekta
mērķis ir attīstīt un uzlabot kopīgu,

pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedeles
upi un Varžupīti, kur Valgas-Valkas
iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt
savu brīvo laiku.
Projekta attiecināmās izmaksas abām pašvaldībām kopā ir
3 061 138,06 EUR, ERAF kopējais
līdzfinansējums ir 787 216,73 EUR.
Valkas novada pašvaldības kopē-

jais projekta budžets ir 2 598 068,16
EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums
393 607,32 EUR, un pašvaldības līdzfinansējums 2 204 460,84 EUR.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas
- Latvijas programmas vadošās iestādes
oficiālo viedokli.z

Jaunumi projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta» ietvaros

Teksts: Inga Aleksejeva, Valkas novada pašvaldības Attīstības, projektu un
tūrisma nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
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018. gada 16. novembrī tika
pabeigti
ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības būvdarbi,
kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās
Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes
bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa,
Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu).
Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas
pašteces tīkli 3171 m apjomā, spie-

diena kanalizācijas tīkli 154 m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396 m
apjomā.
Tā kā būvniecības darbi ir beigušies, Valkas pilsētas iedzīvotāji
tiek aicināti pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Atgādināsim, ka projekta mērķis
ir veicināt un attīstīt centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pa-

kalpojumus Valkas pilsētā, veicot
ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvo-

tājiem un komersantiem. Projekts
tapis ar Kohēzijas fonda atbalstu un
tā kopējās izmaksas sastāda EUR
1 167 065 (bez PVN). z

gāžu plūdu radīto ceļu bojājumi.
Pēc klimata pārmaiņu nelabvēlīgās
ietekmes ierobežošanas pasākumu
izvērtēšanas, sastādīts rīcības plāns
– Valkas novada klimata pārmaiņu
adaptācijas stratēģija. Viena no projekta pēdējām aktivitātēm, kas tika
īstenota ir atjaunotas Sēlijas ielas tilta slūžas.

Valkas novada pašvaldība ir viens
no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija).
Projekta kopējās izmaksas ir 51 210
EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR. z

Īstenots projekts LIFE LOCAL ADAPT

Teksts: Inga Aleksejeva, Valkas novada pašvaldības Attīstības, projektu un
tūrisma nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

V

alkas novada pašvaldība
īstenojusi Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu
programmas LIFE projektu LIFE
LOCAL ADAPT jeb «Pielāgošanās
klimata pārmaiņām integrēšana
vietējo pašvaldību darbībā» (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).
Projekta ietvaros Valkas novada
pašvaldība no 30 valsts līmeņa kli-

mata pārmaiņu riskiem kā nozīmīgi Valkas novadam tika identificēti
riski ar visaugstāko iestāšanās un
ietekmēšanas iespējamību: (1) Hronisko slimību (SAS, diabēts, u.c.) saasinājumi un nāves gadījumu pieaugums; (2) Paaugstinās saslimšanas
un/vai endēmiskas kļūst infekciju
slimības, ko izplata pārnēsātāji; (3)
Vētru bojājumu pieaugums jumtu
segumam; (4) Sadales tīklu bojājumi vēja brāzmu ietekmē; (5) Lietus

Īstenots projekts «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā»

Teksts: Inga Aleksejeva, Valkas novada pašvaldības Attīstības, projektu un
tūrisma nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
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020. gadā tika uzsākta projekta
«Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā» (Nr. EKII-3/2) īstenošana. Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt
viedās pilsētvides tehnoloģijas Valkas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot
pilsētas apgaismojuma infrastruktūru.
Projekta ietvaros tika iegādāti un
uzstādīti jauni energoefektīvi gaismekļi ar satiksmes uzskaites sen-

soriem (248 gab.) un ieviesta viedā
apgaismojuma sistēma. Plānotais
elektroenerģijas ietaupījums 119,155
MWh/gadā un plānotais CO2 ietaupījums 12,988 tonnas gadā.
Projekta aktivitātes tika īstenotas
Valkas pilsētas ielās: Poruka, Tirgus,
Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Pedeles, Ērģemes, Sēlijas, Valdemāra, Apvienības, Savienības, Smilšu, Līvu,
Pumpura, Tērauda, Zaļā, Jaunā,
Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalna ielās, Vienības gatvē,
pagalmos (Ausekļa iela 2 un Tālavas

iela 9) un ceļā uz estrādi (Rūjienas
1 iela un «Pilsētas meži»). Papildus
tika veikta arī 11 bojāto apgaismojuma balstu nomaiņa Merķeļa, Gaujas,
Sēru, Sēlijas un Tālavas ielās par pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekts tiek īstenots Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām»
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas
318 549,92 EUR, t.sk., attiecināmās
izmaksas 306 493,00 EUR un neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums sastāda

70% no attiecināmajām izmaksām
jeb 214 545,10 EUR. Valkas novada
domes līdzfinansējums ir 104 004,82
EUR. z
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25. marta Valkas novada pašvaldības ārkārtas
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Līdzfinansēt projektu «Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zo- • Valkas novada pašvaldības budžets projektā sastāda EUR 2 627 552,23,
nas atjaunošana un attīstīšana» («Renewing and developing Valga-Valka ERAF finansējums sastāda EUR 393 607,32 un Valkas novada pašvaldītwin town common recreational area»), īstenošanai INTERREG Igauni- bas līdzfinansējums EUR 2 233 944,91. z
jas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014 – 2020.

31. marta Valkas novada pašvaldības domes sēdē
pieņemtie lēmumi

• Grozīt 2015. gada 29. oktobra Valkas novada
domes nolikumu Nr. 10 «Valkas novada Sociālā
dienesta nolikums» atbilstoši šī lēmuma pielikumā esošajiem nolikuma grozījumiem.
• Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 EUR apmērā
biedrībai «Sporta klubs «Petanks Ērģeme»», reģistrācijas numurs: 40008257813, Leldes Stūres
dalībai Latvijas izlases sastāvā Pasaules čempionātā.
• Piešķirt līdzfinansējumu 300,00 EUR apmērā
biedrībai «Sporta klubs «Petanks Ērģeme»», reģistrācijas numurs: 40008257813, Leldes Stūres
dalībai Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā.
• Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Valkas novadā 2022. gadam mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei.
• Apstiprināt noteikumus Nr. 2 «Valkas novada
pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība rezidentūras ģimenes ārsta programmā studējošajiem».
• Apstiprināt aprēķināto prognozēto apkures
tarifu nākamajiem apkures periodiem, līdz
jauna tarifa apstiprināšanai, par vienu MWh
īpašniekiem un īrniekiem dzīvojamās ēkās ar
centralizēti piegādāto siltumenerģiju – 70,06
EUR bez PVN ar 2022. gada 1. jūliju. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Apstiprināt siltumenerģijas patēriņu 1 m3
ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures sezonā
– 0,1176 MWh/m3, bet vasaras periodā – 0,1176
MWh/m3 ar 2022.gada 1.jūliju.
• Apstiprināt maksu par 1 m3 ūdensvada ūdens
uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju 8,24 EUR/
m3 bez PVN apmērā ar 2022. gada 1. jūliju. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 «Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas
novadā». Atcelt Valkas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvārī apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.1 «Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Valkas novadā».
• Grozīt 2016. gada 30. jūnija Valkas novada
domes nolikumu Nr. 3 «Valkas novada domes
arhīva nolikums».
• Grozīt 2016. gada 30. jūnija Valkas novada domes reglamentu Nr. 1 «Valkas novada domes
Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu
komisijas reglaments».
• Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai «Latvijas Sarkanais Krusts», reģistrācijas numurs:
40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D,
Rīga, LV-1001, telpas Rūjienas ielā 3E, Valkā,
Valkas novadā, LV-4701, kadastra apzīmējums:
94010080553002, ar kopējo platību 38 m2 saskaņā
ar Telpu plānu lēmuma pielikumā (telpu grupa:
94010080553002007, telpa Nr. 23 – 9,4 m2; telpa
Nr. 24 – 8,3 m2; telpa Nr. 25 – 20,3 m2) ar mērķi
īstenot Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām programmu – pārtikas un higiēnas
paku izdali trūcīgajām un maznodrošinātajām
personām un ziedojumu telpas iekārtošanu.
• Veikt grozījumus akciju sabiedrībai «Latvijas
valsts meži», reģistrācijas numurs: 40003466281,
izsniegtajā Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujā Nr. 1-2010 smilts – grants un
smilts atradnei «Zīle (Dores)», kas atrodas Valkas novadā, Valkas pagastā, nekustamajā īpašumā «Valsts mežs 94880130015», ar kadastra
Nr. 9488 013 0015, piešķirot jaunu atļaujas
Nr. 1-2010/2022 un pagarinot tās derīguma termiņu līdz 2046. gada 20. decembrim ar derīgo
izrakteņu ieguves apjomu 168,2 tūkst. m3 smilts

un 111,2 tūkst. m3 smilts – grants.
• Apstiprināt apsaimniekošanas maksu Mājai
Nr. 2, Kārķu pagasts, Valkas novads. Apsaimniekošanas maksa mēnesī par 1 m2, 0,40 EUR
(bez PVN). Mājas apsaimniekošanas maksa
stājas spēkā ar 2022. gada 1. maiju.
• Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma īpašuma Ērģemes pagastā «Rozes», kadastra
numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120,
platība 0,5 ha, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 9452 003 0120 001 un divām palīgēkām,
kadastra apzīmējumi 9452 003 0120 002 un 9452
003 0120 003, 2022. gada 18. marta izsoli par nenotikušu.
• Izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Kārķu, Vijciema un
Zvārtavas pagastos. Piešķirt Valkas novada
pašvaldības līdzfinansējumu katram projekta pieteikumam 3086,00 EUR apmērā (kopējā
līdzfinansējuma summa 9258,00 EUR) Valkas
valsts un pašvaldības vienotam klientu apkalpošanas centram (Valkas VPVKAC), ja projekts
tiks apstiprināts.
• Atļaut Valkas novada pašvaldības feldšerpunktiem slēgt līgumus par laboratorisko izmeklējumu veikšanu. Iekasēt maksājumus par
laboratoriskiem izmeklējumiem atbilstoši laboratoriju cenrāžiem.
• Izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas internātā Domes bulvārī 3, Valkā, un internāta ēkā Semināra ielā
25A, Valkā, piemērojot ar 2019. gada 28. februāra pašvaldības domes lēmumu «Par Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu» (protokols Nr. 3)
apstiprināto cenrādi. z

biedrībai «Latvijas Sportinga federācija», reģistrācijas numurs: 40008062988, sacensību organizēšanai 2022.gadā.
• Grozīt Valkas novada domes 2021. gada 5. jūlija lēmuma «Par Valkas novada pašvaldības
Reklāmas izvietošanas komisijas apstiprināšanu» (protokols Nr.9, 2.§.) 1.4. punktu, izsakot to
šādā redakcijā:
«1.4. Daniels Minajevs – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks juridiskajos jautājumos.»
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Grozīt 2021. gada 3. septembra pašvaldības
domes pieņemtā lēmuma «Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2021./2022. mācību gadā» (protokols Nr. 13, 1.§) 1. punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
«1. Noteikt skolēniem, kuri mācās Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas sporta programmā, ka tiek
līdzfinansētas pusdienu izmaksas 4,50 EUR apmērā par pusdienu reizi no 2022. gada 1. maija
līdz 2021./2022. mācību gada beigām».
• Noteikt skolēniem, kuri mācās Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzija 10. – 12. klašu grupā, ka tiek
līdzfinansētas pusdienu izmaksas 1,50 EUR apmērā par pusdienu reizi no 2022. gada 1. septembra.
• Apstiprināt maksu par lielās semināru zāles «Livonijas zāle» izmantošanu par 1 stundu
20,66 EUR apmērā bez PVN. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās

• Apstiprināt maksu par sniegtajiem transporta
pakalpojumiem saskaņā ar lēmuma pielikumu.
• Apstiprināt saistošo noteikumu projektu
Nr. 6 «Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas
novadā».
• Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7 «Valkas
novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi» projektu.
• Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu – kravas furgonu Citroen Jumpy (valsts reģ. Nr. HE670, reģistrācijas datums: 15.07.2008.), nosakot
cenu 1500,00 EUR bez PVN. PVN piemēro atbilstoši likumam «Par pievienotās vērtības nodokli».
• 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 pielikumus jaunā redakcijā.
• Grozīt 2022. gada 27. janvāra pašvaldības domes sēdē pieņemtā lēmuma Nr. 14 «Atlīdzība
par Valkas novada pašvaldības domes deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās»
6. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
«6. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem, kas
vienlaicīgi veic komisijas sekretāra (protokolista) pienākumus, par darbu komisijās 8,10 EUR
apmērā par vienu nostrādāto darba stundu. Šis
lēmuma punkts nav piemērojams un neattiecas

veic komisijas sekretāra (protokolista) pienākumus, un tam piemērojama atlīdzība par darbu
komisijās 7,56 EUR apmērā par vienu nostrādāto
darba stundu atbilstoši šī lēmuma 5.punktam.»
• Apstiprināt papildus finansējuma sadali Valkas novada izglītības iestādēm.
• Atzīt 22.04.2022. izsoli uz nekustamo īpašumu Valkā, «Mazkalnmelderi», kadastra numurs
9401 007 0062, par nenotikušu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 «Grozījumi 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 «Valkas novada pašvaldības
2022. gada budžets»».
• Ņemt aizņēmumu 510 000,00 EUR budžeta un
finanšu vadībai.
• Ņemt aizņēmumu 2 595 934,70 EUR apmērā
projekta «Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana»
(«Renewing and developing Valga-Valka twin
town common recreational area») īstenošanai
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014 – 2020.
• Atbalstīt projekta «Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos 2.kārta» izstrādi iesniegšanai Lauku atbalsta projektu konkursā Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā».
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības
2021. gada pārskatu. z

28. aprīļa Valkas novada pašvaldības domes sēdē
pieņemtie lēmumi uz Dzīvokļu komisijas locekli, kas vienlaicīgi
• Piešķirt līdzfinansējumu 100,00 EUR apmērā vērtības nodokļa likumam.
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Valkā viesojas Britu aizsardzības
atašejs pulkvežleitnants

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

19.

aprīlī Valkas novada pašvaldībā viesojās Britu aizsardzības atašejs pulkvežleitnants
Daniels Bošers (Daniel Bosher) ar
delegāciju, lai pārrunātu nākotnes sadarbības iespējas un iepazītu Valkas/
Valgas pilsētu infrastruktūru.
Vizītes laikā pulkvežleitnants ar
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli pārrunāja Britu vēstniecības ideju par informatīvu NATO pasākumu
ar bruņutehnikas un karavīru parādi,
kas varētu notikt septembrī.
«Karš Ukrainā jo īpaši parāda to,
cik svarīgi, ka Latvija ir NATO dalīb-

valsts. Latvijai ir sadraudzība ar tādām valstīm, kas var un grib palīdzēt
gadījumā, ja būs apdraudējumi valsts
drošībai. Tādēļ ir ļoti svarīgi uzturēt
kontaktus un arī parādīt sabiedrībai,
kas ir šī organizācija un dalībvalstis - kādas ir viņu militārās spējas un
organizācijas kopīgā nostāja un nozīmīgums. Ceru, ka mums kopīgi ar
Lielbritānijas vēstniecību, Valgas kolēģiem, kā arī ar Latvijas un Igaunijas
aizsardzības ministrijām, būs iespēja
radīt interesantu pasākumu septembrī,» komentē Valkas pašvaldības domes priekšsēdētājs V.A. Krauklis. z
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LPS Valde izbraukuma sēdē iepazīstas ar
ES fondu apguves pieredzi Valkā
Teksts un foto: Roberts Johansons, Valkas novada pašvaldības elektronisko
plašsaziņas līdzekļu speciālists

12.

maijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valde izbraukuma sēdē
iepazinās ar Eiropas Savienības (ES) fondu apguves pieredzi Valkā.
Valdes locekļi viesojās Valkā, kur tika prezentēta Latvijas-Igaunijas robežpilsētas pieredze ES fondu apguvē un savstarpējā sadarbībā. Pēc iepazīšanās ar Valku un Valgu, LPS valde devās uz jaunuzcelto rūpniecības ēku kompleksu «Ķieģeļceplis» un apmeklēja vienu no lielākajiem uzņēmumiem Valkā
«Pepi Rer». z

Valkas un Valgas pašvaldību
delegācijas apmainās pieredzē
dvīņu pilsētu forumā Vācijā

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

N

14.jūnijā plkst.16.00 Valkā, pie piemiņas akmens
blakus Valkas dzelzceļa stacijai notiks komunistiskā
terora upuriem veltīts atceres brīdis

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

1

941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida
deportācija uz PSRS iekšzemes apgabaliem. No Latvijas bez tiesas sprieduma, iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem lopu vagonos tika izvesti
15424 civiliedzīvotāji, no Valkas dzelzceļa stacijas - vairāk kā 90 Valkas un apkārtnes iedzīvotāju. z

o 8. līdz 10. maijam, Eiropas
dienu ietvaros, Valkas un Valgas pašvaldību delegācijas piedalījās
dvīņu pilsētu Frankfurtes pie Oderas
(Vācija) un Slubices (Polija) organizētajā forumā «Transformācijas ambivalence: kā cilvēki un sabiedrība aug
caur pārrobežu pārmaiņām un sociālajiem lūzumiem».
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis piedalījās diskusijā par dvīņu
pilsētu sadarbību un izaicinājumiem.
Vairāku dienu garumā, Valkas (Latvija) un Valgas (Igaunija) pašvaldību
vadība un speciālisti piedalījās dažādās pieredzes apmaiņas diskusijās, izstādēs un pasākumos. Darba sarunās
tika apspriests ne tikai, kā katra pašvaldība sadarbojas ar saviem dvīņu
pilsētas partneriem ikdienā, bet arī izaicinājumi, kas skāra tieši robežpilsētas Covid-19 pandēmijas sākumā, kad
daudzviet tika ieviesta robežkontrole.
Foruma oficiālajā atklāšanā Valkas
un Valgas vadībai bija iespēja tikties
ar Vācijas ārlietu ministri Annalēnu
Bērboku (Annalena Baerbock), kas
ar savu dalību forumā apliecināja ro-

bežpilsētu nozīmīgumu mūsdienu
Eiropā.
«Ilgāku laiku Covid-19 ierobežoju
dēļ, praktiski šāda sadraudzība un tiešas diskusijas nebija iespējamas. Līdz
ar to, savstarpējie kontakti bija vājinājušies, tāpēc šis pieredzes apmaiņas
brauciens bija ļoti vērtīgs. Kopā ar citu
valstu dvīņu pilsētu pašvaldību delegācijām mēs norunājām, ka veidosim
ciešāku sadarbību,» komentē Valkas
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis.
«Interesanti, ka sarunās secinājām,
ka gan mūsu problēmas, gan vajadzīgie risinājumi ir ļoti līdzīgi. Mēģināsim veidot kādu kopīgu projektu, lai
šīs problēmas risinātu. Ieguvām jaunus kontaktus ar citām pašvaldībām
un viena no lietām, ko noteikti darīsim – veicināsim skolu, citu institūciju, kā arī iedzīvotāju apmaiņas braucienus, jo ieinteresētība ir no visām
pusēm.»
Foruma noslēgumā, Valkas un Valgas pašvaldību vadība izteica savu
atbalstu Frankfurtes pie Oderas pieteikumam par Eiropas nākotnes transformācijas centra izveidi Frankfurtē. z

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (no labās)
un Valgas pagasta padomes priekšsēdētājs Lauri Drubinš
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Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
– skolēnu erudīcijas konkursa
«FIZMIX Eksperiments»
uzvarētāja

Teksts: Lelde Bukovska, konkursa koordinatore,
Ivita Bidere, AS «Latvenergo» preses sekretāre, foto no FIZMIX oficiālā Facebook konta

Š

ogad AS «Latvenergo» organizētais skolēnu erudīcijas konkurss «FIZMIX Eksperiments»
norisinājās jau 27.
reizi, pulcējot 960 skolēnus no 122 skolām.
29. aprīlī par fizikā
zinošākās komandas
titulu un vērtīgām
balvām sacentās septiņas komandas no visas Latvijas. Jaunieši
finālā risināja gan teorētiskus, gan eksperimentālus uzdevumus
par nākotnes enerģiju, un pasākuma izskaņā tika noskaidroti uzvarētāji – uzvaras
laurus šogad plūca
Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas komanda
«Optrons UV».
Izvērtējot fināla uzdevumos
iesniegtās
atbildes, pirmo vietu
un galveno balvu ieguva komanda «Optrons
UV» no Valkas Jāņa
Cimzes
ģimnāzijas.
Otra zinošākā komanda bija «Zobrati» no
Jelgavas 5. vidusskolas,
savukārt trešo vietu ieguva komanda «Putns»
no Rīgas 84. vidusskolas. Konkursā par uzvaru cīnījās arī komanda
«MOm» no Jelgavas 5. vidusskolas,
«Andromeda» no Skrundas vidusskolas, «Gaismas nesēji» no Siguldas
Valsts ģimnāzijas un «Kilovati» no
Daugavpils Valsts ģimnāzijas.
«Katru gadu cenšos piedalīties
«FIZMIX Eksperimentā», jo vēlos
bērniem radīt interesi par fiziku jau
no agra vecuma. Lai iemācītu fiziku,
nepietiek ar mācību grāmatām vien
– nepieciešamas ārpus stundu aktivitātes, piemēram, šādi konkursi un
zinātnes centru apmeklējumi. Komandu «Optrons UV» veidojuši fizikas olimpiādes dalībnieki, turklāt
komandā no pieciem dalībniekiem
četras ir meitenes, kas apliecina, ka
arī meitenēm padodas fizika. Jaunieši bija entuziasma pilni un centīgi, tāpēc uzvara noteikti ir pelnīta,»
ar pārdomām pēc konkursa fināla
dalās laureātu komandas «Optrons
UV» skolotājs Valdis Jerums.
Uzvarētāju paziņošana bija vērojama Latvijas Fizikas dienas tiešraidē. Uzzinot par uzvaru, komandas
«Optrons UV» komandas kapteine
Laura atzina: «Fizika nav tik sarežģīta kā varētu šķist. Esam priecīgi
par uzvaru un domājam, ka ikvienam vajadzētu piedalīties šajā konkursā, jo tas noteikti uzlaboja mūsu
zināšanas. Lai uzvarētu, jābūt pozitīviem un ir nepieciešama stipra un
saliedēta komanda.»
Turpinot pagājušajā gadā iesākto
tradīciju, arī šogad tika pasniegta
balva «FIZMIX Skolotājs 2022», lai

pateiktos par skolotāju ieguldījumu
skolēnu motivēšanā uzlabot fizikas
zināšanas. Šogad konkursam pieteicās 93 skolotāji, kuri pildīja īpašus
uzdevumus un pelnīja punktus tāpat kā skolēni. Titulu «FIZMIX Skolotājs 2022» ieguva Jānis Bukins no
Siguldas Valsts ģimnāzijas, kurš bija
viens no šīs balvas ieguvējiem arī
pērn. Cīņa bija spraiga, jo vien divi
punkti šķīra Jāni Bukinu no dalītās
2. un 3. vietas ieguvējiem – Ligitas
Neimanes no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Valda Jeruma no Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas. Uz Valku šogad
ceļos divi tituli – gan teju, teju iegūtais «FIZMIX Skolotājs 2022», gan
konkursa uzvarētāju tituls.
Par Latvijas Fizikas dienu un uzvaru skolotāju konkursā stāsta Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas
skolotājs Jānis Bukins: «Mācību
stundas laikā kopā ar skolēniem sekoju līdzi fināla norisei, lai redzētu,
kā veicas manai komandai «Gaismas nesēji». Jāatzīst, ka satraukums
bija liels. Lai arī mana komanda neuzvarēja, es esmu ļoti priecīgs par
skolēniem un viņu pavadīto laiku,
gatavojoties konkursam. Ir prieks
arī par saņemto titulu un balvu «FIZMIX Skolotājs 2022». Šo uztveru
ne kā savu nopelnu, bet kā citu novērtējumu, kas ir visnotaļ patīkami.
Piedaloties konkursā, arī es iemācījos daudz jauna.» Jāņa Bukina atziņai pievienojas arī skolotājs Valdis
Jerums, piebilstot, ka dalība skolotāju konkursā bija interesanta un visnotaļ izaicinoša. z

Atzīmējot reformācijas
piecsimtgadi Latvijā,
Valkā iestādīti Glika ozoli

Teksts: Agita Krastiņa, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīcas projektu vadītāja,
Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Roberts Johansons
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0. aprīlī pie Valkas Lugažu evaņģēliski
luteriskās baznīcas tika
iestādīti trīs Glika ozoli.
Atzīmējot reformācijas
piecsimtgadi Latvijā un
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB)
simto dzimšanas dienu,
2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli,
kas izaudzēti no Johana
Ernsta Glika pirms vairāk
nekā 300 gadiem Alūksnē
stādīto ozolu zīlēm. Johans
Ernsts Gliks (1652. — 1705.)
pirmais pārtulkojis Bībeli
latviešu valodā.
2016. gada rudenī, sākot atzīmēt Reformācijas
piecsimtgadi pasaulē, tika
salasītas zīles no Glika
ozoliem pie Alūksnes mācītājmuižas. Tās tika nodotas Latvijas valsts mežu
Jelgavas kokaudzētavai, un
izaugušie jaunie ozoli no
29. aprīļa tiek stādīti visā
Latvijā. Ozolus stāda gan
pie baznīcām un draudžu mājām, gan arī sadarbībā ar vietējām pašvaldībām parkos, alejās, pie skolām un citās publiskās vietās ar novēlējumu - lai
ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds līdz ar Ernsta Glika
tulkoto Bībeli.
«Pirms 500 gadiem notikusī reformācija, kam par godu tiek stādītie Glika ozoli, ir pagrieziena punkts Latvijas vēsturē. Luterāņu mācītāji uzrunāja
draudzes latviešu valodā, un Ernsts Gliks paveica lielu darbu pabeidzot
Bībeles tulkojumu latviešu valodā. Līdz ar to, viņa godināšana ir laba tradīcija, jo, neapšaubāmi, tas veicināja arī latviešu izglītošanos, jo tajā laikā
par lasītprasmes apguvi atbildīgi bija mācītāji. Šodien, tas ir simboliski, jo
Latvijai jābūt ne tikai tīrākai, bet arī zaļākai. Katrs koks padara Latviju un
Valku skaistāku, ja tas ir iestādīts pareizajā vietā,» komentē Valkas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Sadarbībā ar A/S «Latvijas valsts meži» un LELB Mežu fondu, vietējām draudzēm un pašvaldībām, šī gada aprīlī un maijā paredzēts iestādīt
Glika ozolus 52 vietās visā Latvijas teritorijā. 16 stādīšanas vietas ir atlasītas sadarbībā ar vietējām un novadu pašvaldībām. Pārējie ozolu stādi
turpinās augt Latvijas valsts mežu kokaudzētavā Jelgavā, gaidot rudens
stādīšanu. z

11. jūnijā plkst. 21.00 Valkas pilsētas
brīvdabas estrādē folkbaleta
«Cik Saules mūsos» uzvedums

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras
nama direktors

F

olkbaleta uzveduma «Cik Saules mūsos» izrādes saturiskā vēstījuma
centrā būs mūsdienu cilvēka sastapšanās ar seno latviešu dievību –
Saules, Mēness un Pērkona – pasauli.
Deju izrādi veidojuši Latvijā labi zināmi un augsti novērtēti jomas profesionāļi: laikmetīgās un mūsdienu dejas horeogrāfi un dejotāji Liene Grava un Reinis Rešetins, virtuozais mūziķis un komponists Kārlis Auzāns,
literatūrzinātniece un scenāriste Lita Silova, režisors un videomākslinieks
Roberts Rubīns, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa un DA «Daiļrade» mākslinieciskā vadītāja Iveta Pētersone - Lazdāne.
Ir vairāki priekšnosacījumi, kāpēc šo deju izrādi mēs varēsim saukt par
unikālu. Pirmkārt, pateicoties dejotāju un radošās komandas neatlaidībai,
tā ir spējusi ieraudzīt dienasgaismu pat tik sarežģītos apstākļos, kādos dzīvojam šodien. Šo mītisko stāstu izdejos vairāk nekā 70 dejotāju. Skatītājiem
būs iespēja piedzīvot pirmo latviešu folkbaleta viencēliena izrādi ar oriģinālmūziku.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Valkas pilsētas kultūras
nama kasē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, «Biļešu paradīze»
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam vecāka pavadībā ieeja bez maksas.
Biļete maksā 5 eiro. 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

Nosaukums

9401 004 0012

Rīgas iela 84

9401 004 0240

Rīgas iela 88

9452 003 0095
9452 008 0313
9452 011 0216

Stabiņi
Rītiņi
Lucīši

9466 008 0032
9466 009 0171
9466 009 0119

Mežmalnieki
Vēveru stūris
Mazvēveri

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

Astes
Vēžukrogs
Brandas
Zvaigznāji
Mīlkalni
Mežārītes
Pabērzi

9492 004 0190
9492 004 0332
9492 004 0325

Sīļi
Kalni
Bajāri

Zemes gabala nomas maksas likme
(gadā), atbilstoši «Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīZemes
gas un pārvaldībā atrodošas laukplatība,
saimniecības zemes nomas pakalpoha
jumu maksas cenrādim» (apstiprināts
ar Valkas novada domes 2019.gada
26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,4.§.)
VALKAS PILSĒTA
Zemesgabala minimālā nomas maksa
3.4
gadā
Zemesgabala minimālā nomas maksa
1.4
gadā
ĒRĢEMES PAGASTS
0.6942
Ne mazāk kā 59 euro/ha
0.25
Ne mazāk kā 59 euro/ha
0.6
Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha
KĀRĶU PAGASTS
0.44
0.0397
0.11

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

VALKAS PAGASTS
1.16
Ne mazāk kā 61 euro/ha
0.48
Ne mazāk kā 61 euro/ha
0.52
Ne mazāk kā 61 euro/ha
0.7
Ne mazāk kā 61 euro/ha
0.54
Ne mazāk kā 61 euro/ha
1.0
Ne mazāk kā 61 euro/ha
0.2
Ne mazāk kā 61 euro/ha
VIJCIEMA PAGASTS

Vidējā zemes
nomas pamatmaksa
gadā (euro)
bez PVN

28.00*
28.00*
40.96
28.00*
36.11
28.00*
28.00*
28.00*

28.00*
28.00*
28.00*

Apbūve, Nomas
3.0356
Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha
161.28
objekts Nr.3
*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.
9496 008 0119

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)

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
aplikts nomas objekts vai nomas maksājumi.
3) Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto
zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas
personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotājs J.Vindēls

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

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

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

Pieejamas zemes vienības sakņu
(ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas
novada administratīvajā teritorijā
Kadastra
Nomas
Platība (m2)
apzīmējums
objekts
KĀRĶU PAGASTĀ
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
«Dārziņi»
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
«Dārziņi»
9466 005 0359
Nr.54
755.0
Nr.73
479,4
«Dārziņi»
9466 005 0358
Nr.74
266,0
VALKAS PILSĒTĀ
Iespēja vienoties par
nepieciešamo platību
Rīgas iela 88
9401 004 0240
sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
Iespēja vienoties par
Blaumaņa iela
nepieciešamo platību
9401 005 0014
4B
sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
Nr.1001
198.4
«Silmūrnieki»
9401 005 0525
Nr.1002
290.0
Nr.1003
265.1
Purva iela 11
9401 003 0225
Nr.12
700,0
VALKAS PAGASTĀ
Nr.16-4
70,21
Nr.16-3
255,0
Nr.16-8
237,18
Nr.22-7
460,00
«Paksīši»
9488 010 0181
Iespēja arī vienoties par
nepieciešamo platību
sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
Iespēja vienoties par
nepieciešamo platību
«Sēļi»
9488 010 0311
sakņu (ģimenes) dārza
vajadzībām
«Druvas 4»
9488 006 0412
500,0
VIJCIEMA PAGASTĀ
Nr.11
345,5
«Krustceles
9492 004 0458
Nr.13
500,0
dārziņi»
Nr.14
300,0
Nr.1
3000,0
«Baltās mājas
9492 004 0281
3»
Nr.2
2000.0
Nomas maksa aprēķināma maksa ir 1,5 % no zemesgabala
saskaņā ar Valkas novada do- kadastrālās vērtības gadā, bet ne
mes 2019. gada 27. decembra mazāka kā 10 euro gadā.
saistošo noteikumu Nr. 38 «Par
Maksimālais nomas līguma
pašvaldības zemes nomu Valkas termiņš 5 gadi.
Lai pretendētu uz sakņu
novadā» 2.1. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala, (ģimenes) dārza nomu, Valkas
kas nodots pagaidu lietošanā novada pašvaldībā brīvā formā
sakņu (ģimenes) dārza ierīkoša- jāiesniedz iesniegums, kur norānai ar nosacījumu, ka nomnieks dīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvieneapbūvētajā zemesgabalā ne- tas adrese, telefona numurs un
veic saimniecisko darbību, ku- vēlamā sakņu (ģimenes) dārza
rai samazinātās nomas maksas atrašanās vieta un platība.
piemērošanas gadījumā atbalsts Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas daļas teritorijas
nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts, nomas
plānotājs J. Vindēls
Nosaukums

70.76
29.28
31.72
42.70
32.94
61.00
28.00*

0.26
Ne mazāk kā 59 euro/ha
0.29
Ne mazāk kā 59 euro/ha
Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha
0.24
ZVĀRTAVAS PAGASTS
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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
0.2

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

VALKAS PAGASTS
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts

9488 003 0273
9488 003 0299
9488 003 0392
9488 003 0338

Bērzezers 38
Bērzezers 41
Bērzezers 43
Bērzezers 155

0.1063
0.06
0.06
0.06

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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Noslēdzoties
Muzeju naktij 2022

Teksts: Valkas novadpētniecības
muzejs

P

ēc divu gadu pārtraukuma, Muzeju nakts aktivitātes varēja notikt muzeja iekštelpās. Neskatoties uz
drēgno dienas sākumu, pakāpeniski
laikapstākļi uzlabojās un pasākums
kā vienmēr bija kupli apmeklēts.
Šogad Valkas novadpētniecības
muzeja pasākuma programma tika
īstenota divās vietās - muzeja ēkā Rīgas ielā 64 un muzeja krātuves ēkā Semināra ielā 27A.
Rīgas ielā 64 muzeja apmeklētāji
varēja apskatīt visas muzeja pamatekspozīcijas un Valkas novada mākslinieku darbu izstādi, tāpat darboties
radoši, izgatavojot sev atslēgu piekariņus. Ukrainas armijas atbalstam
muzeja apmeklētāji iesāka pīt maskēšanās tīklu.
Muzeja krātuves ēkā Semināra
ielā 27A apmeklētājiem bija pieejamas trīs izstādes - muzeja krājuma
priekšmetu izstāde «Jaunieguvumi»,
«Padomju okupācijas laika sadzīves
priekšmeti» un «Valkas novada diskotēkas. 1977. – 1990.». Lielu apmeklētāju atbalstu guva diskotēka «Lecam
pa vecam», kuras diskors bija Pēteris
Vaivods. Diskotēkā priekšnesumu
sniedza Valkas BJC «Mice» karsējmeitenes.
Muzejs, neskatoties uz to, ka šogad Muzeju nakts Latvijā un Igaunijā
nesakrita vienā dienā, atrada iespēju
noorganizēt ekskursiju igauņu valodā
Valkas novadpētniecības muzejā, bet
Valgas muzejā ekskursija latviešu valodā notiks 21. maijā plkst. 19.00.
Muzeja dārgumu meklēšanas konkursā «Esi vērīgs, ieskaties!» piedalījās 16 skolēni, 9 pieaugušie un 6 komandas.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
10. klases skolēni, mācību nolūkos, izveidoja orientēšanās spēles pa Valku,
tā bija pieejama ne tikai latviešiem,
bet arī ukraiņiem. Skolēni pie spēles
bija cītīgi strādājuši un iztulkojuši
spēli ukraiņu valodā.
Valkas novadpētniecības muzejs
pateicas visiem, kas iesaistījās Starptautiskās akcijas «Muzeju nakts 2022»
organizēšanā un norisē!
Īpašs PALDIES:
Pēterim Vaivodam; Valkas BJC
«Mice» karsējmeitenēm un vadītājai
Alisei Matukai; Daigai Soloveiko Lazdiņai; Andai Sīmanei – Gudriniecei, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
Dizaina un tehnoloģiju skolotājai;
Gunitai Klaipai; Kristjanam Auniņam; Kristīnei Kurmejevai; Kristai
Žēbinai; Denijam Stahovskim; Rominai Meļņikai, Valkas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistei;
Gerdai Zuntei; Gintai Dubrovskai;
Rūtai Reinsonei; Ievai Zariņai; Beišu
ģimenei; SIA «Pedelītei»; Valkas novada pašvaldības pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļai; Valkas
novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram;
Valkas novada Bērnu un jauniešu centram «Mice»; Valkas novada pašvaldības Datorsistēmu un datortīklu administratoriem; Valkas novada Tūrisma
un informācijas birojam; Robertam
Johansonam, Valkas novada pašvaldības Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
speciālistam; Valkas novada pašvaldības policijai.
Paldies visiem, kas apmeklēja Muzeju nakti un gaidīsim Jūs citos Valkas novadpētniecības muzeja pasākumos! z

Diskotēkas Valkas novadā 1977. g. – 1990. gados

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

L

atvijā aptuveni 30 gadus sākot
ar 1973. gadu, kad notika pirmā
diskotēka Rīgā Poligrāfiķu centrālajā
kultūras namā, dēvē par disko ēru.
Valkā disko ēra sākās vēlāk. Pirmo diskotēku Valkas kultūras namā
1977. gada izskaņā sarīkoja Ziedonis
Knope. Viņš atceras, ka darbošanos
bremzēja birokrātija – neskaitāmi
daudzās formalitātes, kurām bija jāizrokas cauri, lai dabūtu vajadzīgās atļaujas diskotēkas rīkošanai. Z. Knope
sarīkojis kādas piecas vai sešas līdz
1978. gada vasarai. Pēc tam pāris diskotēkas Valkas kultūras namā sarīkoja Aivars Zelčs, kurš jau 1976. gada
vasarā kopā ar igauni Lembitu Jetu
Valgas kultūras namā sarīkoja diskotēku, kas bija pirmā mūsu dvīņu pilsētā. Pie A. Zelča diskotēku vajadzībām
varēja iegādāties kvalitatīvus mūzikas
ierakstus.
1979. gada vasarā pirmās diskotēkas sāka rīkot Konstantīns Grehovs,
kurš izveidoja diskotēku ar nosaukumu «Spectrum», kas uzstājās ne tikai
Valkā, bet arī Valgā. Vēlāk par K. Grehova diskotēkas bāzes vietu kļuva
Valgas kultūras nams.
Ap to pašu laiku, kad K. Grehovs,
ar diskotēkām sāka darboties Jānis
Garozs un Pēteris Vaivods. Lai praktizētos strādāt ar publiku un apgūtu
tehniskās lietas, vispirms viņi rīkoja
diskotēkas lauku tautas namos. Drīz
vien viņus uzaicināja sarīkot diskotēku Valkas kultūras namā, kas kļuva par šīs diskotēkas mājvietu. Tā kā
P. Vaivods strādāja Valkas 1. vidusskolā, tad diskotēkas bieži rīkoja arī tur.
Viņiem pievienojās Ilmārs Blūms un
Aigars Gulbis.
1982. gadā Jānis Garozs ar Normundu Gredzenu izveidoja Lauktehnikas
(LRTNK Valkas apvienība) diskotēku
«AD`REM». Savukārt Pēteris Vaivods
savai diskotēkai deva nosaukumu
«VIVO». Tajā dažādos laikos darbojušies Agris Knope, Aleksandrs Gruntmanis, Uģis Stilbiņš, Raivo Zālītis, Agris un Ivo Meļķi, kā arī citi. 1980. gadu
beigās un 1990. gadu sākumā P. Vaivods darbojās kā diskžokejs Sabiedriskās ēdināšanas apvienības restorānā
«Vidzeme» un kafejnīcā «Rota», kā arī
ļoti bieži spēlēja dažādos igauņu iestāžu un uzņēmumu pasākumos.
1990. gadu sākumā diskotēkas no
kultūras un tautas namiem pārvietojās uz kafejnīcām un restorāniem. Piemēriem, Valkā 1990. gadu vidū Valkas
kafejnīcā «Pienenīte» bija populāras
diskotēkas, kuras rīkoja Aigars Zirnis
un Andis Vanags.
Savas diskotēkas bija arī ārpus
pilsētas. Piemēram, kolhozā «Arājs»
(bijušais «Ļeņina ceļš») 1986. gadā diskotēku «Arājs» nodibināja Juris Pulks,
Guntis Seļezņevs un Juris Ābens. Padomju saimniecībā «Lugaži» 1980. gados bija diskotēka «Kvants», kurā darbojušies Guntis Upītis, V. Noskovs,
G. Baskovs un citi.
Rīkoja ar diskotēku svētkus un
draudzības festivālus. Valkā pirmais
festivāls notika 1982. gada 8. oktobrī.
Nākošais – tikai 1987. gada 26., 27. septembrī un turpmākie četri – jau katru
gadu. Tā bija iespēja diskoriem satikties un apgūt jaunas iemaņas.
Varas iestādes mēģināja diskotēkas ievirzīt akceptējamā ideoloģiskajā
gultnē. Kultūras ministrija 1980. un
1981. gadā pieņēma vairākus lēmumus par to kontroli. Em. Melngaiļa
tautas mākslas namā izveidoja diskotēku darba sektoru, nodibināja tarifikācijas komisiju. 1980. gadu sākumā
Latvijā sākās diskotēku vērtēšana

Gandrīz katrai diskotēkai bija sava disko deju grupa. Valkas kultūras nama disko
deju grupa (vadītāja Aija Sallu). 1981. gads. Foto A. Dubļāns

1987. gada diskotēku draudzības festivāla dalībnieki – grupu vadītāji un diskori.
Valka. Foto A. Dubļāns

Publika pirmajos disko svētkos Valkā. 1982. gada 8. oktobris. Foto A. Dubļāns
jeb tarifikācija. Maksas pasākumos
nedrīkstēja uzstāties diskotēkas, kas
nebija izgājušas tarifikācijas skati. Vispirms notika rajona, tad zonas un pēc
tam Latvijas skates.
Diskotēkas, kas rajona skatē ieguva III kategoriju, drīkstēja uzstāties
tikai savā tautas namā; kas ieguva
II kategoriju – savā rajonā. Ja tika
uz zonas skati, un tur ieguva II kategoriju, varēja uzstāties visā zonā.
1988. gada zonas skatē Valkas diskotēka «AD`REM», kuras diskors bija Normunds Gredzens, pirmo reizi Valkas
rajona disko kustības vēsturē ieguva
augsto 1. kategoriju ar tiesībām uzstāties visā Latvijā.
Diskotēku pirmsākumos dīdžejus

varēja dēvēt tikai par diskoriem, vēlāk
– par diskžokejiem.
Rajonos bija arī diskotēku virsvadītāji, kas strādāja sabiedriskā kārtā.
Pirmais Valkas rajona diskotēku virsvadītājs 1985. – 1988. g. bija Vents Krauklis, pēc tam Dainis Rudzītis – diskotēkas «AD`REM» vadītājs.
Interneta ēras sākums ļoti lielā
mērā veicināja disko ēras norietu. Diskotēkas zaudēja savu īpašo statusu kā
vietas, kur klausīties populārāko un
jaunāko ārzemju mūziku. Diskotēkas
nenoliedzami bija sava veida 20. gadsimta kultūras fenomens, kas reglamentētajā sistēmā padomju cilvēkiem
deva iespēju caur mūziku ļauties krāsainam brīvības un prieka mirklim. z
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17. jūnijā Valkas brīvdabas estrādē –
vasaras zaļumballe kopā ar grupu «Apvedceļš»

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras
nama direktors

V

alkas brīvdabas estrādē 17. jūnijā no
plkst. 21.00 līdz 1.00 vasaras zaļumballē
spēlēs grupa «Apvedceļš».
«Apvedceļš» ir latviešu šlāgermūzikas grupa, kas ir dibināta 2000. gada pavasarī Smiltenē.
Muzikālajā apvienībā darbojas 5 atraktīvi vīrieši:
solists Jānis Krūmiņš, basģitārists Armands Leimanis, soloģitārists Edžus Podnieks, taustiņinstrumentālists Raimonds Baltiņš un bundzinieks
Artis Avotiņš. Katrs no viņiem izceļas ar savu
īpašo knifiņu. Šodien grupu pazīst visā Latvijā,

un viens no lielākajiem viņu hitiem ir dziesma
«Zemenes».
2001. gada nogalē ar mūzikas izdevniecības
Gailītis G palīdzību tika izdots grupas pirmais
albums «Sievietēm Jaukām» ar 14 dziesmām.
Grupa «Apvedceļš» vietējās mūzikas ārēs ir ļoti
pieprasīta, jo regulāri aicināta spēlēt ballēs un
piedalīties citos sarīkojumos dažādās Latvijas
vietās, tāpat pie tautiešiem Lielbritānijā un Īrijā.
Viņu dziesmas ik dienu skan Latvijas Radio 2.
Ieeja uz zaļumballi: 5 eiro. Biļetes uz zaļumballi iesakām iegādāties iepriekš Valkas pilsētas kultūras nama kasē.
Darbosies bufete. Uz tikšanos! z

25. jūnijā Valkas brīvdabas estrādē –
Līgo zaļumballe kopā ar grupu «Bruģis»

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras
nama direktors

V

alkas brīvdabas estrādē 25. jūnijā no
plkst. 21.00 līdz 2.00 Līgo ballē spēlēs
grupa «Bruģis».
Grupa «Bruģis» ir spējis sevī apvienot diametrāli pretējus raksturlielumus – nosaukums liecina par pastāvību, stabilitāti un spēku, turpretī
muzikālais veikums sniedz klausītājiem/ballētājiem vieglu dvēseles lidojumu.
Viss sākās 1987. gada decembrī. Tobrīd grupa
«Bruģis» darbojās seši jauni atraktīvi puiši, kuri
īsā laikā spēja apliecināt savas spējas kā radošam
sastāvam. Tolaik sekoja koncertturneja uz tālo
Tjumeņas apgabalu. Turpmāko muzikālo darbī-

bu nedaudz ietekmēja grupas sastāva maiņa, jo
puiši pakāpeniski devās dienēt.
Mainījās mūziķi, taču radošās idejas palika.
Pateicoties «Mikrofona» televīzijas vakariem,
«Bruģis» kļuva pazīstams gan skatītājiem, gan
klausītājiem.
Deviņdesmitajos gados grupa piedalās labdarības akcijās un festivālos, uzstājas «Mikrofona»
televīzijas vakaros, piedalās radio «Vecā ratiņa»
un «Dziesmu laika» koncertos dažādās Latvijas
pilsētās.
Ieeja uz zaļumballi: 5 eiro. Biļetes uz zaļumballi iesakām iegādāties iepriekš Valkas pilsētas kultūras nama kasē.
Darbosies bufete. Uz tikšanos! z

Valkas novada mākslinieku
darbu izstāde «Turpinājums»

Teksts: Valkas novadpētniecības muzejs

L

īdz 14. augustam Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma Valkas novada
mākslinieku darbu izstāde «Turpinājums».
Šogad izstādē piedalās 33 mākslinieki, kas ir
saistīti ar Valkas novadu. Vairāki no autoriem
šobrīd dzīvo un strādā Valkā, daļa – citās Latvijas pilsētās. Izstādē piedalās gan profesionāli,
gan neprofesionāli mākslinieki, kuriem ir tuva
māksla. Divi autori Valkas novada mākslinieku
darbu izstādē piedalās pirmo reizi.

Valkas novadpētniecības muzejs, sākot ar
1994. gadu, regulāri rīko vietējo mākslinieku
darbu izstādes. Izstādes ir kļuvušas par Valkas
novada kultūras dzīves norišu neatņemamu sastāvdaļu.
Izstāde apskatāma: līdz 14. augustam
Otrdienās – piektdienās plkst. 11:00 – 18:00;
Sestdienās, svētdienās plkst. 10:00 – 16:00.
Ieejas maksa izstādē: 1,00 €; pensionāriem,
studentiem, skolēniem 0,50 €, Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ieeja izstādē ir bez
maksas. z
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Valkas novada notikumu
kalendārs

V

alkas pilsētā

• Līdz 14. augustam Valkas novadpētniecības muzejā Valkas novada
mākslinieku darbu izstāde «Turpinājums».
• 28. maijā plkst. 18.00 – 22.00 Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā Baznīcu
nakts.
• 2. jūnijā plkst. 10.00 – 17.00 Raiņa
ielā 28A Mobilā diagnostika.
• No 7. līdz 12. jūnijam Dvīņu pilsētu Valkas - Valgas festivāls. Pilna pasākumu programma apskatāma izdevuma 1. lpp.
• 11. jūnijā plkst. 10.00 – 14.00 Valkas - Valgas Dvīņu pilsētas centrā –
piepūšamās atrakcijas, velokarti (bez
maksas).
• 11. jūnijā plkst. 11.00 Valkas - Valgas Dvīņu pilsētas centrā – Sudraba
laimes karotīšu svētki 2021. gadā dzimušajiem Valkas novada bērniem.
• 11. jūnijā plkst. 12.00 – 13.00 Valkas - Valgas Dvīņu pilsētas centrā
Putu ballīte bērniem.
• 11. jūnijā plkst. 21.00 Valkas pilsētas brīvdabas estrādē – folkbaleta
«Cik Saules mūsos» uzvedums. Biļete
- 5 eiro. Bērniem līdz 10 gadu vecumam vecāka pavadībā ieeja bez maksas. Biļešu iepriekšpārdošana Valkas
pilsētas kultūras nama kasē, «Biļešu
paradīze» kasēs un www.bilesuparadize.lv
• 14. jūnijā plkst. 16.00 pie piemiņas
akmens blakus bijušajai Valkas dzelzceļa stacijai – komunistiskā terora
upuriem veltīts piemiņas brīdis.
• 17. jūnijā plkst. 21.00 – 1.00 Valkas
pilsētas brīvdabas estrādē – Vasaras
zaļumballe. Spēlēs grupa «Apvedceļš». Ieeja - 5 eiro. Biļetes aicinām
iegādāties iepriekšpārdošanā Valkas
pilsētas kultūras namā! Darbosies
bufete.
• 23. jūnijā plkst. 10.00 pie veikala
«Oļupe» – «Valka ieLīgo». Skanīgi ielīgos Valkas pilsētas kultūras nama
tautas mūzikas kapela «Sudmaliņas»;
plkst. 11.00 Valkas pilsētas kultūras
nama dziesmu draugu kopa «Nāburgi».
• 25. jūnijā plkst. 21.00 – 2.00 Valkas
pilsētas brīvdabas estrādē – Līgo zaļumballe. Spēlēs grupa «Bruģis». Ieeja
- 5 eiro. Biļetes aicinām iegādāties iepriekšpārdošanā Valkas pilsētas kultūras namā! Darbosies izbraukuma
kafejnīca.
• 6. augustā plkst. 13.00 Meža kapos
Kapu svētki.
• 6. augustā plkst. 15.00 Cimzes kapos Kapu svētki.

Valnakmasā pilsētas kultūras

• 2. jūnijā plkst. 18.00 lielajā zālē –
skriešanas seriāla «Optimists» apbalvošana.

IZSTĀDES

• 1. stāva foajē – Ieviņas Korčinskas
darbu izstāde «Atklāsmes».
• Pelēkajā zālē – fotogrāfes Sintijas
(Kaimiņas) Sproģes foto izstāde «Aktieru portreti».
• Mazajā zālē – mākslinieka, Dau-

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

gavpils Marka Rotko mākslas centra
direktora Māra Čačkas lielformāta
darbu personālizstāde «Citi dialogi».

V

alkas novada
centrālajā bibliotēkā
IZSTĀDES

• Līdz 10. jūnijam novadpētniecības
izstāde «Grāmatu vecmāmiņas Valkas bibliotēkā» – ekspozīcija Pieaugušo literatūras nodaļā, kas sniedz
ieskatu Valkas bibliotēkas krājuma
senākajās grāmatās. Starp tām arī pati
vecākā – 1893. gadā izdotā novadnieka Pirsa Bola mācību grāmata matemātikā u.c.
• No 13. līdz 30. jūnijam skulptūras
«Koklētājs» 50. gadu jubilejai veltīta
novadpētniecības izstāde «Jums es
spēlēšu mūžīgi, tikai sadzirdiet»/I.
Brice/. Tajā eksponētās publikācijas,
foto materiāli un piemiņas lietas atklās Koklētāja «gaitas» piecdesmit
gadu garumā.
• Līdz 30. jūnijam fotogrāfiju izstāde
«Ģimene». Izstādē fotogrāfes, valcēnietes Zanes Andiņas uzņemtie fotoattēli no ģimeņu fotosesijām. Ekspozīciju papildina mīļas lietas, kas raksturīgas bērniņa ienākšanas laikam
ģimenē.
• Līdz 31. maijam Pieaugušo literatūras nodaļā rakstnieka, dzejnieka un
tulkotāja Dzintara Soduma 100 gadu
jubilejai veltīta tematiskā izstāde «Ar
ironiju un slēptiem jokiem». Ekspozīcijā rakstnieka literārie darbi, publikācijas un fakti par Dzintaru Sodumu
un viņa nozīmi latviešu literatūrā.
• No 1. līdz 30. jūnijam Pieaugušo
literatūras nodaļā grāmatu stendā
tematiskā izstāde «Teksts kā vizuāla
māksla». Literatūra par mediķiem un
ārstu ikdienu.
• No 1. jūnija līdz 31. jūlijam ekspozīcijā apskatāmi darbi, kuros literārais teksts lasāms un uztverams netradicionāli.

PASĀKUMI

• Laika periodā no 23. līdz 26. maijam un 13. līdz 16. jūnijam iespēja
iepazīties ar mēneša jaunajām grāmatām. To izsniegšana 27. maijā un
17. jūnijā.

BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ

• No 1. jūnija līdz 15. augustam grāmatu izstāde ar uzdevumu «Vasaras
detektīvs» – izstādīti daiļdarbi, kas
apraksta dažādu detektīvu aizraujošos piedzīvojumus, kuros viņi nonāk
savas vēlmes un zinātkāres dēļ atklāt
kā noslēpumus, tā noziegumus. Izvēloties kādu no izstādes grāmatām
un izpildot tajā atrodamo uzdevumu,
saņem slepenu pavedienu un dodies
piedzīvojumā – apslēptās mantas
meklējumos pa Valku.
• 4. jūnijā plkst. 11.00 Mazā Pūčulēna skola –- pirmā Vislatvijas lasīšanas
veicināšanas programmas «Grāmatu
starts» nodarbība 3 – 4 gadus veciem
bērniem un viņu vecākiem.
• Vasaras galda spēļu maratons – divās jūnija otrdienās no plkst. 16.00
būs iespēja pārliecināties, kurš veiksmīgāks 14. jūnijā sēžoties pie «Riču
Raču» un «Cirks» spēles galdiem, bet
28. jūnijā, kurš attapīgāks bērnu saReģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

cerēto mīklu spēlē.
• 16. un 30. jūnijā radošas nodarbības
«Neparastās profesijas» bērniem no
piecu gadu vecuma, kuru laikā viņi
iepazīs vairākas nepierastas, ekscentriskas un aizraujošas profesijas.
• Atklāta pieteikšanās Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmas
pasākumam «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija». Tā laikā bērni, jaunieši
un vecāki visa gada garumā tiek aicināti lasīt un novērtēt profesionālas
žūrijas īpaši atlasītu grāmatu kolekciju. Pieteikšanās aktivitātei pie Bērnu
literatūras nodaļas vadītājas Zanes
Sīmanes tel. 29153117 , e-pasts zane.
simane@valka.lv.

Ē

rģemes pagastā

• 23. jūnijā plkst. 19.00 Ērģemes
pludmalē teatralizēts uzvedums «Atkaltikšanās Silmačos» sadarbībā ar
Turnas tautas nama amatierteātra
aktieriem, folkloras kopas «Nāburgi»
dziedātājiem un viesmāksliniekiem
no tuvākas un tālākas apkaimes
• No 28. līdz 30. jūlijam Ērģemes pagasta svētki:
No 28. līdz 30. jūlijam Ērģemes pagasta vides rotājumu konkurss;
No 28. līdz 30. jūlijam dažādu sporta veidu turnīri;
28. jūlijā plkst. 19.00 Turnas tautas
namā Turnas tautas nama amatierteātra pirmizrāde «Jetes vilnas zeķes», režisore Baiba Karpova;
29. jūlijā no plkst. 18.00 līdz 20.00
bērzu birztaliņa pie Ērģemes slidotavas Bērnu svētki (tikšanās ar dažādiem pasaku varoņiem, radošās
darbnīcas, dažādi pārsteigumi gan
lieliem, gan maziem);
30. jūlijā plkst. 15.00 Ērģemes kapos Kapu svētki;
30. jūlijā projekts «Viduslaiku elpa
Ērģemes pilsdrupās», pirms vakara balles ielu muzikantes Evelīnas
Kramas muzikālais sveiciens, vakara balle kopā ar grupu «Kreisais
pagrieziens».

K

ārķu pagastā

• 27. maijā plkst. 20.00 Kārķu Dabas
koncertzālē vasaras ieskandināšanas
koncerts «Iedejojam vasarā». Ieeja par
brīvu.
• 27. maijā no plkst. 22.00 Kārķu
Dabas koncertzālē zaļumballe. Spēlē
grupa «Rolise», ieeja EUR 3.00.
• 2. jūnijā plkst. 10.00 Kārķu tautas
namā tikšanās ar gleznotāju
Leonu Sevastjanovu un rokdarbu izstādes dalībniekiem.
• 5. jūnijā plkst. 11.00 Kārķu
baznīcā Vasarsvētku dievkalpojums.
• No 6. jūnija Kārķu tautas
nama kamīnzālē Rūtas Kazakas zīmējumu izstāde.
• 18. jūnijā plkst. 9.00 Kārķu
tautas namā ātrkubošanas sacensības «Jāņi Kārķos 2022».
• 22. jūnijā plkst. s19.00 pie
Kārķu sporta nama «Aktīvais
ielīgošanas vakars».
• 23. jūnijā plkst. 20.00 Kārķu Dabas koncertzālē teatrāls uzvedums «Īsa bija Jāņu
nakts».
• 23. jūnijā no plkst. 22.00
Kārķu Dabas koncertzālē
Jāņu nakts balle, spēlē grupa
«Blēži».

Valkas
pagastā

• 6. augustā plkst. 11.00 Stoķu kapos
Kapu svētki.

Vijciema
pagastā

• No 1. līdz 30. jūnijam Vijciema bibliotēkā literatūras izstāde «Nāc nākdama, vasariņa»
• No 1. jūnija līdz 30. augustam piedalies foto akcijā «Vasara Vijciema
pusē»! Bildē, krāj, atlasi 5 labākās bildes un 1. septembrī nosūti WhatsApp
29386820.
• Līdz 15. jūnijam Vijciema tautas
namā apskatāma LSK VK Dienas
centra Valkā – klientu radošo darbu
izstāde.
• No 13. līdz 26. jūnijam Vijciema
bibliotēkā literatūras izstāde «Ar
skanīgu līgo, lai Jāņu nakts zied. Lai
uguns uz sauli un vasaru iet».
• 18. jūnijā plkst. 20.00 Vijciemā,
Depo pļavās pikniks un zaļumballe ar
Jāni Krūmiņu (no Apvedceļa), Valkas
pūtēju orķestri, Vijciema deju grupām
un DJ Rihardu.
• 13. augustā plkst. 13.00 Vijciema
kapos Kapu svētki.

Zvārtavas
pagastā

• 3. jūnijā plkst. 11.00 Mierkalna tautas namā Bērnudārza izlaiduma svinīgais pasākums. Piedalīsies īpašie
viesi no meža un dīķa.
• 18. jūnijā plkst. 16.00 Zvārtavā,
Gaujas ielas laukumā «Ielīgošana
Zvārtavā». Alus un siers, orķestris un
dejas, teātris un lustes.
• 31. jūlijā plkst. 14.00 Aumeisteru
kapos Kapu svētki

Sports

• 26. maijā plkst. 12.10 Valkas pilsētas šautuvē Atklātās sacensības
šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem
«Tēmē vasarā 2022».
• 26. maijā no plkst. 14.30 līdz 18.30
Valkas brīvdabas estrādē Skriešanas
seriāla «Optimists» Pavasaris – 2022
VI kārta.
• 11. jūnijā plkst. 12.00 Valkā, Tālavas un Beverīnas ielu krustojumā
Valkas - Valgas četrcīņas 3. posms šosejas riteņbraukšanā. z

Plānā ir iespējamas izmaiņas.
Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai Valkas
pašvaldības tīmekļvietnē
www.valka.lv.
Materiālus apkopoja:

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

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

