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14. starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls «Tālvils 2022»

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas teātra režisors

N

o 1. līdz 7. augustam Valkā norisināsies
14. Starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls
«Tālvils 2022», kura tēma šogad būs «Naids, piedošana un mīlestība – no klaunādes līdz drāmai».
«Tālvils» ir pasaules profesionālo, municipālo un
labāko amatierteātru 21. gadsimta teātra mākslas
izteiksmes, satura, veida un meklējumu Starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls Latvijas – Igaunijas pierobežas reģionā. Festivāla aizsākums meklējams 1996. gadā. Tajā kopā piedalījušies teātri no 21
valsts ar 94 izrādēm.
Šogad festivālā piedalīsies teātri no Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas. Tā pētot Baltijas valstu teātru «aisberga» ikdienā neredzamo zemūdens daļu.
Izrāžu spektrs šogad ir ļoti plašs, un katrā izrādē
režisors un aktieri meklēs atbildes uz ļoti būtiskiem
jautājumiem – kādā laikā šobrīd dzīvojam, kā saprast savu vietu pasaulē, nepieļaut jaunas kļūdas
un neaizmirst savas vēstures saknes.

Valkas pilsētas teātra izrāde Nikolajs Gogolis
«Veclaiku muižnieki», režisors Aivars Ikšelis.
Iestudējums veidots pēc stāsta «Veclaiku muižnieki» motīviem, kur divu laulāto dzīvesbiedru
kopdzīve viņu ģimenes muižu pārvērtusi par veselu Visumu, kas pārpildīts ar mīlestību un rūpēm
vienam par otru.
(Latviešu un krievu valodā, ilgums 1 h 15 min).

Ceturtdiena, 4. augusts
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 19.00
Vilsons Production (Latvija) dzejas izrāde
«Čaks. Vilsons. Iedomu spoguļi.»
Mārtiņa Vilsona dzejas izrāde, saņēmusi Aleksandra Čaka balvu. Izrāde aizved skatītāju prom no
ikdienības dzejas un mūzikas pasaulē, ļauj atpūtināt prātu un iepriecina sirdi.
(Latviešu valodā, ilgums 1 h 15 min).

Piektdiena, 5. augusts
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 15.00
Sillamē teātra studija «Otrās debesis» (Igaunija) izrāde Viljams Sarojans «Hei, te ir kāds!», režiFESTIVĀLA PROGRAMMA:
sors Vladimirs Vaikerts.
Pirmdiena, 1. augusts
Traģisks stāsts par vientulību un mēģinājumu
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē 19.00
satvert cerības salmiņu un atrast mīlestību.
Festivāla atklāšanas vārdi.
(Krievu valodā, izrādes ilgums 45 min).
Valkas pilsētas teātra pirmizrāde Nikolajs Koļada «Manu sapņu meitene», režisors Aivars Ikšelis.
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 18.00
Cilvēkam vecumdienās nav jābūt vienam, neskaMihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktiera
toties ne uz kādiem apstākļiem.
Maksima Busela autorizrāde (Latvija) «Mēness
(Latgaliešu valodā, ilgums 1 h 15 min).
dziesma»
Izrādē skan dziesmas un dzeja.
Otrdiena, 2. augusts
(Krievu valodā, izrādes ilgums 1 h 30 min).
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē 18.30
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 21.00
Valkas pilsētas teātra izrāde Jaroslava PuļinoAnīkšču kultūras centra teātra (Lietuva) izrāde
viča «Natašas sapnis», režisors Aivars Ikšelis.
«Medkopis»,
režisors Jonas Buziliauskas.
«Natašas sapnis» ir īsta pirmā mīlestība. Sirsnīga,
Izrāde
balstīta
19. gs. dzejā. Tā ir atspulgs. Četnaiva un arī nežēlīga. Mēs skatāmies uz šo meiteni
un attaisnojam viņas rīcību. «Tas ir tikai tāds sapnis. ras krāsas, četri gadalaiki, četras noskaņas. Dzīve ir
mūžīgs četrstūris, mūžīgs atkārtojums. Un tas ir atVai jums nav sava sapņa?»
karīgs no jums, vai šis atkārtojums jums ir kaut kas
(Latviešu valodā, ilgums 1 h 30 min);
interesants? Vai jūs joprojām esat vajadzīgs kādam
citam, nevis jums pašam?
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē 21.00
(Lietuviešu valodā, izrādes ilgums 1 h 30 min).
Valkas pilsētas teātra izrāde Stefans Cveigs «Kādas nezināmās vēstule», režisors Aivars Ikšelis.
Sestdiena, 6. augusts
Šis ir smalks psiholoģisks pētījums par varoņu
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē 15.00
iekšējo stāvokli, viņu garīgajiem impulsiem. Ne velValkas pilsētas teātra izrāde Antons Čehovs
ti S. Cveiga darbi tiek pieskaitīti pie 20. gadsimta
sākuma Eiropas psiholoģiskā reālisma literatūras «Lācis», režisors Aivars Ikšelis.
A. Čehova «Lācis» ir stāsts par sievieti, kura pēc
zelta fonda.
vīra nāves nolēmusi sevi aprakt četrās sienās, lai
(Latviešu valodā, ilgums 1 h).
pierādītu savu uzticību un mīlestību, tomēr kāda ̄
diena ̄ atraitnes vientulību iztraucē kāds bezkauTrešdiena, 3. augusts
nīgs svešinieks. Vai viņa saglabās savu uzticību,
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē 19.00

30. jūlijā Viduslaiku elpa
Ērģemes pilsdrupās

Teksts: Līga Lāne, Valkas novada
kultūras darba organizatore

30.

jūlijā no plkst. 12.00 ar dūdas skaņām
no daļēji atjaunotā Ziemeļu torņa Ērģemes viduslaiku pils pagalmā atdzīvosies dzīvās
senatnes elpa Livonijas karapulka nometnē ar
viduslaiku aktivitātēm, amatu meistariem, dažādām meistarklasēm un radošām darbnīcām,
ko retrospektīvi īstenos vēstures izpētes un rekonstrukciju klubs «Rodenpoys».
Pēcpusdienā tornī skanēs metāla pūšamo instrumentu kvinteta «Rīga» (A. Pogrebņaks – pirmā
trompete, R. Šiliņš – otrā trompete, D. Tarasovs –
mežrags, E. Šķetris – trombons, R. Brants – tūba),
mūzika. Ansambļa repertuārs ir plašs un daudzveidīgs, no baroka līdz pat džezam.
Plkst. 17.00 pagalmā muzicēs grupas «Dzelzs
vilks» harizmātiskais mūziķis Juris Kaukulis un
Kaspars Tobis.

Pēc koncerta viduslaiku pavārmākslas gudrībās
dalīsies «latvju saimniece» Ilze Briede.
Vakarpusē pilsdrupās viesosies ceļojošais cirks
un ielu muzikante Evelīna Krama, būs iespēja
kopā padziedāt un ievingrināt kājas ballītei.
Plkst. 21.00 kā jau pilsdrupās ierasts – balle, muzicēs grupa «Kreisais pagrieziens», kapela «Sudmaliņas».
Ieeja 5 EUR, bērniem līdz 13 gadiem ieeja bez
maksas.
Apmeklētājiem no plkst. 12.00 būs iespēja iegādāties un mieloties ar gardiem ēdieniem, atspirdzinājumiem un alu.
Patīkamākai pasākuma baudīšanai var ņemt līdzi sedziņu, kur apsēsties, bet lietussargus, stikla
taru un «pārtikas groziņus» atstāsim mājās.
Pasākums «Viduslaiku elpa Ērģemes pilsdrupās» tiek organizēts ar Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. z

vai tomēr pakļausies kaislībai? Mūsu iestudējuma
pamata ̄ ir stāsts par kaislīgu mīlas romānu, kas
rodas starp diviem svešiniekiem. Galvenie varoņi
viens pret otru izrāda naidu, pēc tam mīlestību, un
spēles noteikumi šajā luga ̄ ir zināmi tikai viņiem.
Tā nemanot veidojas stāsts par bezgalīgo nekonsekvenci. Kad viņa saka «nē», tas nenozīmē – nē. Kad
viņš saka «jā», tas nenozīmē - jā.
(Latviešu un krievu valodā, ilgums 50 min);
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 17.00
Rīgas 88. vidusskolas teātra Straņiki (Latvija)
izrāde Leonīds Engibarovs «Dīvainie ļauži», režisors Aba Gercbahs.
Jūrmalas pilsētā satikušies savādi cilvēki.
(krievu valodā, izrādes ilgums 1 h 10 min).
Ieeja uz katru festivāla izrādi 5 eiro, bet uz visām
izrādēm kopā personalizēts abonements 10 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Valkas pilsētas kultūras nama kasē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. z
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Kārķos gatavojas skaistiem, atraktīviem un
emocionāli piepildītiem pagasta svētkiem

Teksts: Kārķu pagasta svētku orgkomiteja

N

o 12. – 14. augustam Kārķos būs tradicionālie Pagasta svētki, kuros
iecerēta daudzveidīga programma. Atraktīva atpūta, īpašs muzikāls
un ēdienu baudījums – tā varētu raksturot tuvojošos Kārķu pagasta svētkus,
kuros sev kaut ko piemērotu un aizraujošu varēs atrast ikvienas paaudzes
pārstāvis.
Svētki aizsāksies piektdien, 12. augustā pulksten 9.00 ar radošu floristikas
darbnīcu Evas Gulbes – Zāģeres vadībā «Svētku galds», vakarā sporta un
kultūras aktivitātes – pulksten 19.00 pie Kārķu sporta nama Pludmales
volejbola turnīrs «Kārķu Open» un ielu basketbola (3:3) turnīrs. Pulksten
20.00 tautas namā Kārķu tautas nama amatierteātra «Strops» G.Mīlberga joku
lugas «Skursteņskrāpis» izrāde, ieeja EUR 2,00.
Sestdien, 13. augustā no pulksten 5.00 līdz 9.00 makšķerēšanas sacensības
«Svētku cope» Mierkalnu karjerā.
Pulksten 9.00 tautas namā Svētku kauss zolītē.
No pulksten 11.00 atrakcijas bērniem «Mazā stiprinieka piedzīvojumi»,
radošās darbnīcas, lauku labumu tirdziņš, bufete – āra kafejnīca pie Dabas
koncertzāles.
Pulksten 12.00 Dabas koncertzālē sporta aktivitāšu atklāšana, Andžeja
Grauda bungu skolas, kas ir lielākā bungu skola Baltijā, maršējošo
bundzinieku priekšnesums «Drumline Latvia», pēc tam kornhola un
petanka zibensturnīrs u.c. aktivitātes.
Pulksten 13.00 electro – jazz latviešu – franču dueta «Viņš un viņa»
(Ilze Lejiņa un Fred Hormain) koncerts, ieeja brīva. Freds Ormēns /Fred
Hormain/ ir franču saksofonists, multiinstrumentālists un komponists, Ilze
Lejiņa latviešu saksofoniste un vijolniece, kura ar savu pieredzi akadēmiskajā
un folkmūzikā ir vērtīgs pienesums Freda Ormēna oriģinālmūzikai.
Pulksten 19.00 dziedātājas Katō un Kaspars Ansons koncerts «Es tā jūtos»,
ieeja EUR 3,00.
No pulksten 22.00 zaļumballe, spēlē grupa «Zelta kniede», ieeja EUR 3,00.
Svētdien, 14. augustā ikviens, kurš vēlas izbaudīt rāmu, garīgu svētku
pieskārienu, pulksten 11.00 ik svētdienas dievkalpojums. Pulksten 12.00
Kārķu baznīcā metālpūšamo instrumentu kvinteta «BRASS.EDU» un
solistes Guntas Gelgotes koncerts «Laikmetu gleznojumi». «BRASS.EDU» ir
vienīgais klasiskais misiņa pūšamo instrumentu kvintets Latvijā, kurš aktīvi

Kārķu pagasta svētku
ietvaros uzstājas «Fred
Hormain un Ilze Lejiņa»

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

K

ārķu pagasta svētku ietvaros 13. augustā plkst.
13.00 Dabas koncertzālē muzicēs electro jazz
duets «Fred Hormain un Ilze Lejiņa»
Franču saksofonists, multiinstrumentālists un
komponists Freds Ormēns /Fred Hormain/ ar mūziku
no sava jaunākā albuma «Spiritualité» mūs aizvilinās elektroniskās mūzikas skaņu pasaulē, kas bagātināta ar virtuozām saksofona improvizācijām.
Koncertā piedalīsies latviešu saksofoniste un vijolniece Ilze Lejiņa, kura ar savu pieredzi akadēmiskajā
un folkmūzikā ir vērtīgs pienesums Freda oriģinālmūzikai.
Dažādi saksofoni, elektriskā vijole, kokle, balss, elektronika un daudzi citi instrumenti dueta mūziķu
izpildījumā radīs aizraujošu un neparastu skanējumu.
Ilze un Freds koncertdarbības desmit gadu laikā ir
uzstājies vairāk kā simts Latvijas pilsētās, gan arī citur Eiropā.
Franču mūziķis Freds Ormēns muzikālo profesionalitāti krājis, piedaloties daudzos projektos džeza,
salsas, elektro un funk stilā. Par viņu saka — talantīgs
un spontāns, improvizējot mūziķis jebkuru dzīves
mirkli pārvērš maģiskā piedzīvojumā. Iespēlējis saksofona solo Laimas Vaikules albumā «Atkal mājās»,
uzstājies kopā ar Maceo Parker bundzinieku Jamal Thomas, Candy Dulfer iesildošās grupas sastāvā Luksemburgā, gan arī piedalījies mūzikas festivālos Latvijā,
Krievijā, Beļģijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā. Bieži uzstājas zem pseidonīma Mister Goldhand.
Ilzi Lejiņu, savukārt, zinām kā vienu no pirmajām
populārajām latviešu saksofonistēm Latvijā. Pabeigusi Madonas mūzikas skolu, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledžu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Ilze sevi pilnveidoja studijās Dānijas Karaliskajā
mūzikas akadēmijā un Nacionālajā mūzikas konservatorijā Montroijā Francijā. Muzicējot Rīgas saksofonu kvartetā, ieguvusi Lielo Mūzikas balvu, dibinājusi
un vadījusi meiteņu saksofonu kvartetu n[ex]t. Ilze
daudzus gadus bija saksofonu grupas koncertmeistare profesionālajā pūtēju orķestrī «Rīga», spēlēja solo
partijas Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī un
Latvijas Operas orķestrī. Kā saksofona pasniedzēja
strādājusi mūzikas skolās Francijā un Luksemburgā.
Koncerts lieliski papildinās Pagasta svētku kultūras programmu. Ieeja – brīva.z

Foto: Mārtiņš Silgailis
veido dažādas koncertprogrammas. Gunta Gelgote kā viessoliste uzstājas gan
Latvijas Nacionālā Operā, gan Lietuvas Nacionālā Operā, kā arī bijusi soliste
kamerorķestru «Sinfonietta Rīga» un «Kremerata Baltica» koncertos.
Sestdien, 13. un svētdien, 14. augustā darbosies Latvijas Lauku ceļotāja
organizēto Mājas kafejnīcu dienu ietvarā mājas kafejnīca «Dīķkalnos»
(piedāvājumā picas ar jau iecienītām un pilnīgi jaunām garšām, saldais ēdiens),
mājas kafejnīca mini zoo «Rudzīši» (piedāvājumā uz oglēm cepta siļķe ar
piedevām, gaileņu krēmzupa, ogu deserts, mājas kūpinājumi un citas gardas
lietas), mājas kafejnīca «Stimperi» (daudzveidīgs piedāvājums – vairāku
veidu salāti, zupas, otrie ēdieni, īpašas dažādu ogu kūkas).
Paņemt klēpi vai šķipsniņu svētku prieka - tas katra ziņā! Pats svarīgākais,
lai svētku prieks padara mūs stiprus, vairo enerģiju un cerību labajam! Ikviens
no tuvuma un tāluma būsiet mīļi gaidīti!
Uz tikšanos Kārķu Pagasta svētkos! z

Dabas koncertzālē pagasta svētku vakara
programmu ieskandinās dziedātāja
un dziesmu autore KATŌ

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

K

ārķu pagasta svētku vakara programmu
13. augustā plkst. 19.00 Dabas koncertzālē ieskandinās dziedātāja un dziesmu autore
KATŌ
KATŌ ir dziedātāja no Latvijas, kura ar veiksmīgu debiju sevi pieteica 2019. gada februārī,
izdodot singlu «Es gāju par tālu». Deviņu mēnešu laikā tika izdots arī pirmais mazalbums «Ko
mani putni ēd», kas tika atzīts, kā stabils pieteikums Latvijas popmūzikā,
ko izceļ nominācija Mūzikas
ierakstu gada balvai «Zelta
mikrofons 2020» kategorijā
«Gada debija». Gada laikā
KATŌ ir iekarojusi vairāku
Latvijas radio staciju TOP’u
virsotnes – debijas singls «Es
gāju par tālu» Latvijas Radio
2 «Muzikālās bankas 2019»
apbalvošanas ceremonijā atzīta par gada 10. vērtīgāko
dziesmu.
2020. gads tika pavadīts
radošā daiļradē, attīstot savu
muzikālo rokrakstu un vizuālo tēlu. Starp šajā gadā
izdotajām relīzēm vērts pieminēt divas Ziemassvētku
dziesmas – «Plastmasas eglīte» un, īpaši labdarības projektam «Enģeļi pār Latviju»
radīto kompozīciju «Burvju
nūjiņa».
2021. gads ir rezultējies ar
KATŌ pirmo pilnmetrāžas
albumu «Es tā jūtos», kas tika
izziņots februārī – dziedātājas dzimšanas dienā – ar singlu «Naktstauriņš», tajā izceļot tādas vērtības kā latviskā
identitāte, sievišķība, mīlestība un domas vienkāršums.
Singls plaši rezonēja visās
vadošajās valsts radiostacijās, noturot stabilu pozīciju

līdz pat vasaras sezonas noslēgumam. Rudens
tika atklāts ar albumu un tā vadošo singlu «Es
tā jūtos», kas tapa sadarbībā ar mūziķi ZeBrene.
Dziedātāja savu mūziku raksturo, kā Indie-pop un tās radīšanai iedvesmojas no savas pieredzes un novērojumiem. Dziesmas ir
sirsnīgas un viegli uztveramas. Tādas, kurās
teju katrs klausītājs un koncertu apmeklētājs
var atrast daļiņu no sevis.
Ieeja koncertā – EUR 3,00. Gaidām ciemos! z
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Sudraba Laimes karotītes atradušas savus īpašniekus

Foto: Roberts Johansons

Teksts: Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

11.

jūnijā Valkas - Valgas pilsētas svētku
ietvaros notika nu jau astotie Sudraba
laimes karotīšu svētki, uz kuriem bija aicināti 60
iepriekšējā gada dzimušie Valkas novada bērni.
Svētki pirmo reizi notika nevis Kultūras namā,
bet ārā, Valkas - Valgas jaunajā centrā, skaistā,

saulainā vasaras dienā.
Katram jaundzimušajam goda kūmas – Valkas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Māra Zeltiņa pasniedza sudraba karotīti ar novada
ģerboni un iegravētu bērniņa vārdu.
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis savā uzrunā uzsvēra, ka katrs novadā pie-

Mājas kafejnīcu dienas
Valkas novadā

dzimis bērns ir svētki un vēlēja visiem augt lieliem,
veseliem un gudriem saviem mīļajiem un Valkas
novadam par prieku!
Skaistās karotītes, kas speciāli šim pasākumam
tika gatavotas Tallinas juvelieru fabrikā JUVEEL, ir
no 925. proves sudraba. Ceram, ka tās vienmēr atgādinās ģimenēm, ka mazo cilvēciņu dzīves lielais
ceļš sākās Valkas novadā! z

Teksts: Valkas novada Tūrisma un Informācijas birojs

T

uvojas viens no gada gaidītākajiem notikumiem - Mājas kafejnīcu dienas!
Šogad izbaudīt lauku burvību un nogaršot
saimnieku sagatavotos ēdienus Valkas novadā
varēsi 13. un 14. augustā.
Valkas novadā Tevi sagaidīs 5 Mājas kafejnīcas:
Ērģemes pagasta Saulainās ielejas kafejnīca
«Saulespuķe» ar pildītām pankūkām, ceptiem
kartupeļiem, keksiņiem un māla meistarklasi (iepriekš piesakoties);
Ērģemes pagasta Mūrbūdu sidra darītavas Mājas kafejnīca ar plovu, cūku ribām, liellopu burgeri, šokolādes brauniju un sidra ražotavas ekskursiju.
Iepriekš piesakoties, būs iespējams paviesoties
Mājas kafejnīcā «Stimperi», Kārķu pagastā, un no-

garšot dažādu veidu salātus, zupas, grillētu cūkgaļas kakla karbonādi, grillētus dārzeņus, plātsmaizes un kūkas. Un doties pastaigā ar saimniecibas lielo kazu saimi;
Mājsaimniecība «Rudzīši», Kārķu pagastā piedāvās ne tikai ekskursiju pa Mini Zoo, bet arī uz
oglēm ceptu siļķi ar piedevām, dažādas zupas un
mājas ogu, augļu desertus;
Kārķu pagasta Dīķkalnu mājas saimniece piedāvās malkas krāsnī ceptas picas un tortītes burciņā.
Vairāk informācijas: https://majaskafejnicas.
lv/galamerki/valkas-novads-latvijas-ziemelu-varti/
Tie tik tiešām būs svētki maziem un lieliem! z

Valkas novads atzīts par
ceļu satiksmei drošāko novadu Latvijā

Teksts un foto: Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa

A

r mērķi veicināt satiksmes
drošību Satiksmes ministrija
konkursā «Ceļu satiksmes drošības
pašvaldību novērtēšanas indekss
2021» noskaidrojusi ceļu satiksmei
drošākās valstspilsētas un novadus
Latvijā. Ņemot vērā ceļu satiksmes
negadījumu (CSNg) statistiku novadā un iedzīvotāju viedokli, par ceļu
satiksmei drošāko valstspilsētu Latvijā 2021. gadā atzīta Ventspils, savukārt 36 novadu konkurencē pirmajā
vietā ierindots Valkas novads.
Par iedzīvotājiem ceļu satiksmei
drošāku valstspilsēta 2021. gadā atzīta Ventspils ar vislabāko statistiku
attiecībā uz CSNg, kam seko Rēzekne, kas saņēmusi pozitīvu iedzīvotāju
vērtējumu un Liepāja, arī ar zemāku
CSNg skaitu pilsētā. Savukārt novadu kategorijā pirmajā vietā ierindots
Valkas novads ar zemu CSNg skaitu
novadā un labu iedzīvotāju vērtējumu, kam seko Saulkrastu novads ar
vislabāko statistiku attiecībā uz CSNg,
bet kritiskāku iedzīvotāju novērtējumu un Alūksnes novads ar zemu
CSNg skaitu un pozitīvu vērtējumu
no novada iedzīvotājiem.

Konkurss «Ceļu satiksmei drošāko pašvaldību novērtēšanas indekss»
norisinās pirmo reizi, nosakot uzvarētājus divās kategorijās: «Balva – ceļu
satiksmes drošākā pilsēta» un «Balva
– ceļu satiksmes drošākais novads».
Konkursa mērķis ir izcelt un popularizēt labās prakses piemērus par
ceļu satiksmes drošības uzlabošanas
iniciatīvām, un veicināt izpratni pašvaldību atbildīgo amatpersonu un
iedzīvotāju vidū par ceļu satiksmes
drošību, sekmējot pakāpenisku ceļu
satiksmes drošības uzlabošanu Latvijas pašvaldībās.
Konkursa ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas par ceļu satiksmes drošību rezultāti liecina, ka 39 % Latvijas
sabiedrības savās pašvaldībās ceļu
satiksmē jūtas droši, savukārt aptuveni puse (49 %) satiksmi savā novadā
vai pilsētā raksturo kā vidēji drošu.
Visnedrošāk satiksmē jūtas tie, kas
ikdienā pārvietojas ar elektroskrejriteni (51 % no respondentiem), motociklu vai mopēdu (42 %) un velosipēdu
(40 %). Vienlaikus satiksmē jūtas droši
vai ļoti droši iedzīvotāji, kas ikdienā
pārvietojas ar automašīnām (81 %).

Satiksmes ministrija konkursu rīko
pirmo reizi, kā pilotprojektu, lai labāk
izprastu situāciju un nākamajos gados konceptu pilnveidotu. Īstenojot
konkursu, tika veikta pieejamo CSNg
statistikas datu un faktu apkopošana,
vērtēšana un analīze, kā arī iedzīvotāju aptauja par ceļu satiksmes drošību
un ceļu infrastruktūru savā pašvaldībā. Uzvarētāji noteikti, apvienojot

Foto: Mārtiņš Silgailis
statistikas datus (70% no kopējā rezultāta) un iedzīvotāju aptaujā iegūtos
rezultātus (30 % no kopējā rezultāta).
Pētījums 2022. gada aprīlī veikts ar
pētījumu aģentūru Norstat, kur savu
viedokli pauda 1506 respondenti visā
Latvijā.
Plašāku raksta versiju varat izlasīt
www.valka.lv un Satiksmes ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē. z
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Sveicam Valkas novada Zelta
un Dimanta pārus!

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

U

zlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, šovasar Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa atsāka ierasto tradīciju –
sveikt mūsu novada brīnišķīgos Zelta un Dimanta pārus.
Novēlam veselību, saticību un mīlestību turpmākajā dzīves ceļā! z

Dimanta pāris Guntis un Vija Čakārņi Valkas pagastā (foto I. Leitis)

Dimanta pāris Jānis un Vija Brieži Valgā (foto R. Johansons)

Zelta pāris Māris un Elita Bērti Valkā (foto R. Johansons)

Tapusi pirmā
Iedvesmas bibliotēka

Teksts: Sanita Kitajeva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība
Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore
Foto: Roberts Johansons

V

alkas novada Ērģemes bibliotēkā noslēdzies projekts
«Iedvesmas bibliotēka» un svinīgi
atklātas bibliotēkas jaunās telpas.
«Iedvesmas bibliotēka» ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) projekts, kas dod iespēju Latvijas bibliotēkām ar Biedrības
atbalstu īstenot idejas par pievilcīgu
vidi, mūsdienīgiem arhitektūras un
dizaina risinājumiem savās bibliotēkās.
Ērģemes bibliotēka ir pirmā, kas
noslēgusi dalību «Iedvesmas bibliotēkā 2022» un pārcēlusies uz jaunu
mājvietu - Ērģemes pagasta «Čiekuriņiem».
Tagad vietējiem iedzīvotājiem bibliotēka būs daudz pieejamāka, jo atradīsies pašā pagasta centrā – netālu no
skolas un vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, ģimenes ārsta praksi, pirmsskolas
izglītības iestādi. Bibliotēkas telpās
veikts remonts, izgatavotas īpaši bibliotēkai projektētas mēbeles. Jaunā
mājvieta ir daudz plašāka, gaiša, mūsdienīga, funkcionāli piemērota visu
paaudžu lasītājiem. Jauno bibliotēku
ērti varēs apmeklēt arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Jaunajās telpās
atklāts arī Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC), kurā speciālisti palīdzēs
iedzīvotājiem pirmajos soļos e-pakalpojumu pasaulē, parādīs, kā izmantot
portālu Latvija.lv un tajā pieejamos
e-pakalpojumus un e-adresi, kā izmantot drošu elektronisko parakstu,
un sniegs konsultācijas par citām iespējām e-vidē. VPVKAC Ērģemes pagastā izveidots ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) atbalstu - piešķirto valsts
budžeta dotāciju un Valkas novada
pašvaldības līdzfinansējumu.
Projektu «Iedvesmas bibliotēka»
īstenoja Ērģemes bibliotēka un Ērģemes pagasta pārvalde sadarbībā ar
LNB Atbalsta biedrību, pateicoties
Valkas novada pašvaldības līdzfinansējumam un koncerna Latvijas Finieris
struktūrvienības AS Riga Wood Baltic
ziedojumam. Biedrība sniedza finansiālu un organizatorisku atbalstu, kā
arī nodrošināja profesionālu un pieredzējušu arhitektu konsultācijas. Ērģemes bibliotēku iekārtojuma, materiālu
un mēbeļu dizaina izvēlē konsultēja
«Iedvesmas bibliotēka» eksperte arhitekte Nita Apsīte un arhitekte Aina
Jaunzeme.
Pateicoties Latvijas Finiera atbalstam, īpaša uzmanība tika pievērsta

mēbeļu materiālam – plaukti un galdi tapuši, izmantojot unikālu, Latvijā
izstrādātu un interjeram īpaši piemērotu bērza saplāksni, kura ražošanā
izmantota dabiskā lignīna bāzes līme
RIGA ECOlogical.
Svinīgajā pasākumā Biedrības direktore Karina Pētersone par dalību
projektā Ērģemes bibliotēkai pasniedza balvu – Iedvesmas bibliotēkas
simbolu LOGU. Tās autors ir dizainers
Artūrs Analts.
Karina Pētersone: «Ne velti par
projekta simbolu kļuvis LOGS. Logs
ļauj ieplūst gaismai un svaigam gaisam, ļauj redzēt vairāk un tālāk. Lai
kļūtu par Iedvesmas bibliotēku, ir jāprot sapņot, un ieraudzīt iespējas, bibliotēkai jābūt kā logam uz pasauli un
mazai gaismas pilij. Tad šajā ceļā atrodas daudz atbalstītāju un līdzgājēju.
Paldies visiem, kas saredzēja Ērģemes
bibliotēkas potenciālu un palīdzēja tai
tapt par Iedvesmas bibliotēku – bibliotekārēm, pašvaldībai, atbalstītājiem,
lasītājiem.»
Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Līga Tetere: «Piedaloties LNB Atbalsta biedrības rīkotajā
projektu konkursā «Iedvesmas bibliotēka», esam vēlreiz apliecinājuši, ka
arī nelielas bibliotēkas ir pelnījušas
kļūt par mūsdienīgām un sakārtotām
«mazajām gaismas pilīm», kas arvien
atgādina par pagastu bibliotēku nozīmi vietējās kopienas dzīvē un saliedēšanā. Ērģemes bibliotēkas projekta
realizācija ir lielisks piemērs tam, ka
pagasta pārvaldes patiesa ieinteresētība un iesaiste projektā ir pamats lieliskam rezultātam.»
Projektu «Iedvesmas bibliotēka»
Biedrība uzsāka 2021. gadā un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par
pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku vidē. Par pirmajām
«Iedvesmas bibliotēkām» kļuva un
šogad iedvesmojošas pārmaiņas piedzīvo Valkas novada Ērģemes bibliotēka, Saldus novada Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Tukuma novada Pūres bibliotēka, Limbažu novada
Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka,
Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu
bibliotēka. Tiek iekārtotas bibliotēku
jaunās telpas, top āra lasītavas, Rotaļtēka un oriģinālas bibliotēku mēbeles.
Šogad izsludināta jauna pieteikšanās
«Iedvesmas bibliotēkai 2023». Biedrība bibliotēku pieteikumus gaidīs līdz
31. augustam un izraudzītās idejas kopīgi realizēs 2023. gadā. z
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Solis uz priekšu tehnoloģiju efektīvā
izmantošanā – interaktīva lietotne par iesaisti
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Teksts: Zane Leimane, SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību vadītāja

A

r 2022. gada 2. jūniju Valkas novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne «Laipa Plus», kurā uz kartes
attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem novada teritorijā. Pieejamā informācija dod
iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.
Jau kopš 2015. gada pašvaldību rīcība
ir līgumu tiešsaistes sistēma «Laipa», kas
pašvaldībām ļauj nodrošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu
kontroli savā administratīvajā teritorijā
un ir atbalsts gadījumu, kad atkritumu
maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās
vietās, mazināšanai. Savukārt, apmeklējot jaunizveidoto «Laipa Plus» lietotni,
aktuālo situāciju par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem varēs
uzzināt ikviens iedzīvotājs Valkas novadā.
Mūsdienīga interaktīvā lietotne «Laipa
Plus» ir papildu rīks, kā uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tā atrodas interneta adresē www.
zaao.lv/laipaplus vai ZAAO mājas lapā
www.zaao.lv pirmajā lapā zem pogas
«Laipa Plus», kā arī novadu mājas lapās,
kuru teritorijām karte pieejama. Kartē
punkti tiek attēloti pēc katra konteinera
atrašanās GPS koordinātām. Daudzdzīvokļu māju kvartālos atzīmes punkts atrodas uz konteinera laukuma, nevis uz
katras ēkas.
Atskatoties uz līdzšinējās līgumu tiešsaistes sistēmas «Laipa» darbību, redzam,
ka tā ir būtiski ļāvusi palielināt noslēgto
līgumu skaitu - pilsētu teritorijās noslēgto
līgumu skaits tuvojas 95%, savukārt lauku teritorijās - 85%.
Pašvaldības saistošie noteikumi par
atkritumu apsaimniekošanu nosaka,
ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai
pārvaldītājiem ir pienākums iesaistīties
atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot
līgumu par radīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kuriem

līgums nav noslēgts, pašvaldības izsaka
brīdinājumu un aicina iesaistīties pašvaldības sistēmā, nodrošinot likumīgu atkritumu apsaimniekošanu.
Saistošo noteikumu ievērošanas kontroli veic Valkas novada pašvaldības policija, kuru iedzīvotājiem lūgums informēt
par pamanītajiem pārkāpumiem pa tālruni 64723431 vai e-pastā: policija@valka.lv.
Līguma noslēgšanu var pieteikt ZAAO
pa tālruni 64281250 (taustiņš 4), rakstot
uz e-pastu zaao@zaao.lv (jānorāda pakalpojuma sniegšanas adrese, līgumslēdzējs, kontaktinformācija) vai aizpildot
pieteikumu uzņēmuma mājaslapā www.
zaao.lv, sadaļā «Pieteikt pakalpojumu».
Līguma parakstīšana notiks pa pastu vai
ar elektronisko parakstu.
Atgādinām, cik svarīga ir katra mūsu
iesaiste dabas resursu saudzēšanā, iesaistoties radīto atkritumu šķirošanā un to
atgriešanā atpakaļ ekonomiskajā apritē.
Atkritumu šķirošanai un bezmaksas nodošanai pašvaldības teritorijā ir izveidota infrastruktūra - EKO laukums Valkā
Austras ielā 10, tā pat pieejami arī EKO
punkti. Valkas pilsētas teritorijas privātmāju saimniekiem savā mājsaimniecībā ir iespēja izmantot individuālos
šķirošanas konteinerus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās arī ikmēneša
mājsaimniecības izdevumi par nešķirotu
atkritumu izvešanu. Jautājumu gadījumā
lūgums apmeklēt uzņēmuma mājas lapu
www.zaao.lv, interesēties par apmācību iespējām Dabas un tehnoloģiju parkā
«URDA» www.urda.lv vai zvanīt ZAAO
Klientu apkalpošanas speciālistiem tālr.
64281250.
ZAAO ir 8 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu,
šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu
apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. z
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No 7. jūnija Valkā pieejamas
zvērināta notāra Harija Rubeņa
konsultācijas

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists

N

o 7. jūnija darbu Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā uzsācis zvērināts notārs Harijs Rubenis. Konsultācijas pieejamas arī Smiltenes novadā.
Biroja darba laiks Rīgas ielā 25, Valkā:
Pirmdienās: 12.00 – 19.00
Otrdienās: 10.00 – 17.00
Trešdienās: slēgts
Ceturtdienās: slēgts
Piektdienās: 8.00 – 14.00
Sestdienās, svētdienās: slēgts
Kontaktinformācija: tālr.: +371 29229916
E-pasts: harijs.rubenis@latvijasnotars.lv z

Kārķu Dabas koncertzālē –
mūzikls «Mīlestības
pinekļos»

Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja

P

iektdien,
5. augustā
plkst. 20.00 Vaidavas pagasta laikmetīgais teātris «Volatus» Kārķu Dabas koncertzālē izrādīs mūziklu «Mīlestības
pinekļos»: vasara – kāzu laiks!
Viesu namā «Astras» Adele un
Lukass rīko savas kāzas. Tās norisināsies 80. gadu stilā, lai viņu
vecāki varētu sajusties kā savā
jaunībā. Adeles sapnis ir, lai tēvs
ved viņu pie altāra. Ir tikai viena ķibele – Adele nezina, kurš
no diviem kandidātiem ir viņas
tēvs.
Izrādē tiks atskaņotas populāras latviešu dziesmas, ko iedziedājuši «Volatus» dalībnieki.

Izrādes scenāriste un režisore: Lara Merca. Skaņu režija un
apskaņošana: Ilona Berga, Igors
Elksniņš.
Lomās: Laura Semuča, Jānis
Karselis, Dina Buša, Modris Kokins, Jānis Balodis, Lāsma Gredzena, Juris Ošiņš, Paula Žuga,
Ilze Gulbe, Dzintars Francis,
Inga Vestfāle, Lauris Starikovs,
Anda Čukure, Juris Gudins,
Inita Jurgenberga, Maija Zālamane, Mārīte Leimane, Mudīte
Bērziņa.
Ieeja pieaugušajiem – 2,00
EUR.
Gaidīsim ciemos! z

T
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• Neatbrīvot Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju V. A. Kraukli no Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Apstiprināt ikgadējā dzejas autoru - iesācēju konkursa bērniem un pieaugušajiem «Tu arī mani spēsi
izpildīt» nolikumu.
• Grozīt Valkas novada pašvaldības 2022. gada
28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 «Par kārtību,
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Valkas novadā« ar šādiem grozījumiem:
«7.1 Pēc šo noteikumu 7. punktā saņemtā Pašvaldības Juridiskās nodaļas atzinuma, Izpilddirektors 10
darba dienu laikā pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt Atļauju.»
• Apstiprināt nomas maksu par vienas reklāmas
vietas uz zemes vienības Valkā, Rūjienas ielā 21, kadastra apzīmējums 9401 008 0382, nomu reklāmas
izvietošanas vajadzībām: 1,00 euro dienā, bez PVN.
Noteikt, ka vienas reklāmas vietas platība ir 5 x 10
metri.
• Atzīt, ka Valkas novada pašvaldības funkciju realizēšanai nav nepieciešamas ½ domājamās daļas no
ēkām / būvēm «Strazdiņi», Avotkalna iela 6, Valka,
Valkas novads.
• Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Zvārtavas pagastā «Luturmežsargmāja», kadastra
numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība
0,4964 ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030 001, 2021. gada 17. jūnija izsoli
par nenotikušu.
• Apstiprināt maksu par dzīvnieku patversmes
sniegto dzīvnieku mikročipēšanas pakalpojumu
par 1 dzīvnieku EUR 18,18 bez PVN. Pievienotās
vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās
vērtības nodokļa likumam.
• Piešķirt biedrībai «Latvijas Politiski represēto
apvienība», reģ. Nr. 40008002052, juridiskā adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050, līdzfinansējumu
100,00 EUR Valkas novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai visu Latvijā politiski represēto
personu salidojumā. Nodrošināt transportu Valkas
novadā esošo politiski represēto personu nogādāšanai uz visu Latvijā politiski represēto personu
salidojumu Ikšķilē, Brīvdabas estrādē (norises laiks
2022. gada 13. augusts plkst. 13.00), sadarbojoties ar
biedrības «Latvijas Politiski represēto apvienība»
Valkas nodaļu.
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības Ukrainas
un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu projektu
konkursa nolikumu.
• Izdarīt grozījumus 2022. gada 15. marta Valkas
novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 66 «Par ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu» (protokols Nr. 4, 5. §.), izsakot
minētā lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
«1. Apstiprināt ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu 1 personai par 3 ēdienreizēm dienā ne vairāk kā 10,00 EUR ar PVN apmērā,
lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas
civiliedzīvotājiem, kuru izmitināšanas vieta ir Valkas novada pašvaldības administratīvā teritorija.»
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmums piemērojams ar 2022. gada 1. jūniju.
• Noteikt Ukrainas civiliedzīvotājiem pašvaldības
īpašumā, valdījumā vai turējumā esošās izmitināšanas vietas maksu – 2,75 EUR bez PVN apmērā par
vienu diennakti. Komunālie maksājumi tiek aprēķināti atsevišķi un par tiem tiek izrakstīts rēķins.
Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. jūliju.
• Tikai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas
vajadzībām veikt pašvaldības īpašumā esošo izmitināšanas vietu Domes bulvārī 3 un Semināra ielā
25A, Valkā, Valkas novadā, sadalīšanu atsevišķās
dzīvošanai pielāgotās telpās, piešķirot tām atsevišķus kārtas numurus.
• Nodot nomas tiesību izsolei objektu Valkā, Rūjienas ielā 31. Nosacītā nomas maksa 3480,00 EUR
mēnesī bez PVN.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 «Grozījumi 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 «Valkas novada pašvaldības 2022. gada budžets»».
• Izteikt Valkas novada pašvaldības domes
2021. gada 2. jūlija lēmuma «Par Valkas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu» (protokols Nr. 8, 15. §) 1.6. punktu šādā
redakcijā: «1.6. Toms Simtiņš – Attīstības, projektu
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un tūrisma nodaļas vadītājs;»
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2021. gada
publisko pārskatu.
• Atbalstīt projektu «Sēļu ciema publiskās ārtelpas
labiekārtošana», kas ir apstiprināts vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas»
stratēģiskā mērķa Nr. 2 Kvalitatīvas dzīves vides
veidošana 2.1. rīcībā «Vides sakārtošana». Valkas
novada pašvaldība piedalīsies ar kopējo līdzfinansējumu EUR 16 762,95 apmērā.
• Noteikt, ka kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1 340 088,07 EUR, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 744 480,00 EUR apmērā, neattiecināmās
izmaksas 20 561,02 EUR. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 1 340 088,07 EUR apmērā. Projekta
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē 1 340 088,07 EUR) apmērā.
Atcelt 2022. gada 7. jūnija pašvaldības domes lēmuma Nr. 145 (protokols Nr. 10, 1. §) «Par projekta
«Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā» finansējumu» 2. un
3. punktu.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu
apstiprināšanu Kārķu pagastā
• Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,83 EUR/
m3 bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 1,25 EUR/
m3 bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
cenu iedzīvotājiem 2,08 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām,
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0,83 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām,
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 1,25 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām –
2,08 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Kārķu pagasta Kārķu ciemā vienam
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar 2. pielikumu.
• Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0,68 EUR/m3 bez
PVN.
• Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
tiks piemērota ar 2022. gada 1. oktobri.
• Ar 2022. gada 1. oktobri spēku zaudē Valkas novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra sēdes
lēmums (protokols Nr. 3, 9. §) «Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Kārķu pagastā».
• Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu
apstiprināšanu Zvārtavas pagastā
• Apstiprināt Zvārtavas pagastā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,79 EUR/m3 bez
PVN saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Zvārtavas pagastā ūdensapgādes
pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām
personām – 0,79 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt ūdensapgādes pakalpojumu cenas
Zvārtavas pagastā vienam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne
atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar 2. pielikumu.
• Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
tiks piemērota ar 2022. gada 1. oktobri.

• Ar 2022.gada 1.oktobri spēku zaudē Valkas novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra sēdes
lēmums (protokols Nr. 3, 12. §) «Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Zvārtavas
pagastā».
• Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu
apstiprināšanu Valkas pagastā
• Apstiprināt Valkas pagastā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,89 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Valkas pagastā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,95 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Valkas pagastā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu iedzīvotājiem 1,84 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Valkas pagastā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām
personām – 0,89 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Valkas pagastā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām
– 0,95 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Valkas pagastā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 1,84 EUR/m3
bez PVN.
• Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Valkas pagastā vienam cilvēkam
mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās
mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar
2. pielikumu.
• Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0,65 EUR/m3 bez
PVN.
• Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
tiks piemērota ar 2022. gada 1. oktobri.
• Ar 2022. gada 1. oktobri spēku zaudē Valkas novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra sēdes
lēmums (protokols Nr. 3, 10. §) «Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pagastā».
• Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu
apstiprināšanu Vijciema pagastā
• Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,56 EUR/m3
bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā kanalizācijas
pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,99 EUR/m3 bez
PVN saskaņā ar 1.pielikumu.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā komplekso
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu
iedzīvotājiem 1,55 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0,56 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā kanalizācijas
pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām
personām – 0,99 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Centrā komplekso
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu
pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 1,.55
EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,28 EUR/m3
bez PVN saskaņā ar 2. pielikumu.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,80 EUR/m3
bez PVN saskaņā ar 2. pielikumu.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs komplekso
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu
iedzīvotājiem 1,08 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām,
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0,28 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām,
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uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0,80 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Vijciema pagasta Pārupēs komplekso
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu
pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 1,08
EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Vijciema pagasta Centrā vienam
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar 3. pielikumu.
• Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Vijciema pagasta Pārupēs vienam
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar 4. pielikumu.
• Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0,80 EUR/m3 bez
PVN.
• Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
tiks piemērota ar 2022. gada 1. oktobri.
• Ar 2022. gada 1. oktobri spēku zaudē Valkas novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra sēdes
lēmums (protokols Nr. 3, 11. §) «Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Vijciema
pagastā».
• Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu
cenu apstiprināšanu Ērģemes pagastā
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā
ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem –
0,88 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 1,33
EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1. pielikumu.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu iedzīvotājiem 2,21 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā
ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0,88 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām
juridiskām personām – 1,33 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām
– 2,21 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā vienam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne
dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos,
saskaņā ar 2. pielikumu.
• Apstiprināt cenu kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0,74 EUR/m3 bez
PVN.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Turnas ciemā
ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem –
0,65 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 3. pielikumu.
• Apstiprināt Ērģemes pagasta Turnas ciemā
ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0,65 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Turnas ciemā vienam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne
dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos,
saskaņā ar 4. pielikumu.
• Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
tiks piemērota ar 2022. gada 1. oktobri.
• Ar 2022. gada 1. oktobri spēku zaudē Valkas novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra sēdes
lēmums (protokols Nr. 3, 8. §) «Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Ērģemes
pagastā».
• Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

pojuma cenu iedzīvotājiem – 1,17 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar pielikumu.
• Apstiprināt Valkas pilsētā kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 1,73 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar pielikumu.
• Apstiprināt Valkas pilsētā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu iedzīvotājiem 2,90 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar pielikumu.
• Apstiprināt Valkas pilsētā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām
– 1,17 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar pielikumu.
• Apstiprināt Valkas pilsētā kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām
– 1,73 EUR/m3 bez PVN saskaņā ar pielikumu.
• Apstiprināt Valkas pilsētā komplekso ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu pašvaldības
institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un
citām juridiskām personām – 2,90 EUR/m3 bez PVN
saskaņā ar pielikumu.
• Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
tiks piemērota ar 2022. gada 1. oktobri.
• Ar 2022. gada 1. oktobri spēku zaudē Valkas novada pašvaldības domes 2019. gada 27. jūnija sēdes
lēmums (protokols Nr. 9, 35. §) «Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā».
• Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu
ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai
pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu
1. Apstiprināt aprēķināto apkures tarifu nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa apstiprināšanai, par vienu MWh īpašniekiem un īrniekiem
dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju – 81,57 EUR bez PVN.
2. Apstiprināt siltumenerģijas patēriņu viena m3
ūdensvada ūdens uzsildīšanai Valkas pilsētā –
0,10102 MWh/m3.
3. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada
ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju Valkas
pilsētā – 8,24 EUR/m3 bez PVN.
4. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada
ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju Ērģemes
pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem,
kur karstais ūdens tiek padots tikai apkures periodā – 4,74 EUR/m3 bez PVN.
5. Apstiprināt maksu dzīvojamās mājas Rīgas 16
dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par karstā ūdens
sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc
siltumenerģijas uzskaites mēraparāta rādījumiem,
saskaņā ar novada domes 2014. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 4 «Valkas novada, Valkas pilsētā Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas
sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi».
6. Apstiprināt maksu par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem, kur karstais
ūdens tiek padots tikai apkures periodā, vienai dzīvoklī dzīvojošai personai, ja dzīvokļos nav uzstādīti
karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā ir
uzstādīts karstā ūdens patēriņa skaitītājs un karsto
ūdeni padod visu diennakti – 12,30 EUR/mēnesī.
7. Ja apkures sezonā mēnesī aprēķinu gaitā kopējais
ūdens uzsildīšanai patērētais siltumenerģijas daudzums pārsniedz atsevišķu patērētāju grupu ūdens
uzsildīšanai aprēķināto siltumenerģiju, pārsniegums tiek iekļauts siltumenerģijas patēriņā apkurei.
8. Noteikt sekojošu karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos
tīklos vasaras periodā (ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā) dzīvojamās mājās, kurās māju ievados
uzstādīti siltumenerģijas un karstā ūdens skaitītāji:
maksājumu starpību par dzīvojamās ēkas patērēto
siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju
rādījumiem (vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēķinātā karstā ūdens patēriņu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt proporcionāli
dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā
EUR 7,99 no dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzīvokļu
īpašniekiem un īrniekiem nosūtāmajos rēķinos ar
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu
atsevišķu ierakstu.
cenu noteikšanu Valkas pilsētā
9. Apstiprināt atlaidi 30 % apmērā no maksas par
• Apstiprināt Valkas pilsētā ūdensapgādes pakal- ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumener-

7

ģiju īpašniekiem un īrniekiem dzīvojamās mājās,
kurās nav recirkulācijas līnijas. Siltumenerģijas
starpība tiek iekļauta siltumenerģijas patēriņā apkurei.
10. Apstiprināt aprēķināto apkures tarifu nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa apstiprināšanai, par vienu MWh juridiskām personām –
81,57 EUR bez PVN.
11. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas novada pašvaldības institūcijām Valkas pilsētā maksu
par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 8,24 EUR/m3 bez PVN.
12. Apstiprināt juridiskām personām un Valkas novada pašvaldības institūcijām Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem, kur karstais
ūdens tiek padots tikai apkures periodā, maksu par
viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 4,74 EUR/m3 bez PVN.
13. Noteikt dzīvoklī tekošā mēnesī ūdens patēriņu
kā vidējo ūdens patēriņu pēdējos trijos mēnešos,
ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks līdz tekošā mēneša 27. datumam neiesniedz informāciju par ūdens
skaitītāju rādījumiem.
14. Uzdot SIA «Valkas Namsaimnieks» valdes loceklim, Valkas komunālās saimniecības nodaļas
vadītājam un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, telpu
nomniekus un īpašniekus, kuri saņem no pašvaldības minētos pakalpojumus, par apkures un karstā
ūdens sagatavošanas cenām.
15. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē Valkas novada pašvaldības 2022. gada
31. marta sēdes lēmums «Par centralizētajā tīklā
piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā
un Valkas pagasta Sēļu ciemā apstiprināšanu» (sēdes protokols Nr. 6, 7. §).
16. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē Valkas novada pašvaldības 2019. gada
27. jūnija sēdes lēmums «Par Ērģemes katlu mājas
siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas par
patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā «Pūcītes» apstiprināšanu» (sēdes protokols Nr. 9, 5. §).
17. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
18. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
bet lēmuma 1. - 4., 8., 10. - 12.punkts stājas spēkā ar
2022. gada 1. oktobri. z

31. maija Valkas novada
pašvaldības ārkārtas
domes sēdē pieņemtie
lēmumi

• Atcelt 2022. gada 26. maija Valkas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr. 140 (protokols Nr. 8,
21. §) «Par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz izsoles objektu «Meža Tači», Valkas pagasts, Valkas novads», tā kā minētais nekustamais īpašums atrodas
Aizsargājamo ainavu apvidus «Ziemeļgauja» dabas
lieguma zonas teritorijā, kas saskaņā ar likuma «Par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām» 33. panta
otrās daļas 3. punktu, nav atsavināma privātpersonām. z

7. jūnija Valkas novada
pašvaldības ārkārtas
domes sēdē pieņemtie
lēmumi
• Noteikt, ka kopējās projekta «Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes
pagastā» attiecināmās izmaksas ir 1 374 024,75 EUR,
tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 744 480,00 EUR
apmērā.
Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 1 374 024,75
EUR apmērā.
Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
ņemt aizdevumu Valsts kasē 1 374 024,75 EUR apmērā.
Atcelt 2022. gada 24. februāra pašvaldības domes
lēmuma Nr. 53 (protokols Nr. 2, 31. §) «Par projekta
«Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto
teritoriju Ērģemes pagastā» izstrādi un iesniegšanu» 2. un 3. punktu. z
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26. maija Valkas novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt sekojošu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Valkas novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļā Rūjienas ielā 3D, Valkā:
1) Maksa par dušas pakalpojumu vienam cilvēkam:
2,48 EUR (bez PVN);
2) Maksa par 5 kg veļas mazgāšanu: 3,72 EUR (bez
PVN).
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Noteikt 2022./2023. akadēmiskajā gadā sekojošas
atbalstāmās studiju programmas:
1) mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai sitaminstrumentu
spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu spēle;
2) mūzikas skolotājs;
3) pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs;
4) angļu valodas skolotājs;
5) informātikas skolotājs;
6) fizikas skolotājs;
7) sporta skolotājs vai vieglatlētikas treneris;
8) igauņu valodas speciālists;
9) psihologs;
10) deju skolotājs, horeogrāfs;
11) sociālais darbinieks;
12) cita novadam nepieciešamā specialitāte.
• Izteikt Valkas novada pašvaldības domes 2021.
gada 2. jūlija lēmuma «Par Valkas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu» (protokols Nr. 8, 15. §) 1. punktu šādā redakcijā:
«1. Apstiprināt Valkas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Vents Armands Krauklis – komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
1.2. Vilmārs Vesingi – Valkas novada pašvaldības
domes deputāts;
1.3. Gita Avote – Valkas novada pašvaldības domes
deputāte;
1.4. Unda Ozoliņa – Valkas novada pašvaldības domes deputāte;
1.5. Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas vadītājs;
1.6. Andris Zunte – Attīstības, projektu un tūrisma
nodaļas vadītājs;
1.7. Arita Ārgale – Personāla nodaļas vadītāja;
1.8. Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvalžu vadītājs.»
• Grozīt 2016. gada 24. novembra Valkas novada domes noteikumus Nr. 7 «Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem»
atbilstoši šī lēmuma pielikumā esošajiem grozījumiem. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

• Apstiprināt Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus, sākot
no 2022. gada 1. jūnija, saskaņā ar cenrādi šī lēmuma
pielikumā. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Apstiprināt maksu par Valkas novada pašvaldības
automašīnas Dacia Dokker (valsts reģ. nr. KE7397)
sniegtajiem transporta pakalpojumiem 0,12 EUR/
km + 7,88 EUR/h bez PVN. Pievienotās vērtības
nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
• Apstiprināt SIA «ZAAO» iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt, ka Valkas novadā maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, sākot ar 2022. gada
1. jūliju, ir 11,64 EUR apmērā par 1 m3.
• Noteikt, ka kopējā maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā
teritorijā, sākot ar 2022. gada 1. jūliju, ir 22,25 EUR
par 1 m3 atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:
1) Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas
un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu,
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī
izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 11,64 EUR
apmērā par 1 m3;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā «Daibe»
– 10,61 EUR apmērā par 1 m3.
• Nepārņemt Valkas novada pašvaldības īpašumā
nekustamo īpašumu – Zemgales iela 6A, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 9401 003 0312, jo nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības
funkciju pildīšanai.
• Iznomāt neapdzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 25, Valkā, Valkas novadā (kadastra
apzīmējums 9401 001 0715 001), pirmajā stāvā, ar
kopējo platību 33,5 m2 (kā arī attiecīgo daļu no ēkas
koplietojuma telpām (gaitenis) un pie ēkas esošā au-

Izmaiņas siltumapgādes tarifos
Valkas novadā

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

Š

ī gada 30. jūnija Valkas novada pašvaldības domes sēdē tika
izskatīts jautājums par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu.
Valkas novada pašvaldība š.g. 27. maijā saņēma iesniegumu no SIA
«Enefit Power & Heat Valka», kurā minēts, ka uzņēmums, ar Valkas novada pašvaldību noslēgtā līguma ietvaros, ar 2022. gada 1. oktobri plāno
paaugstināt siltumenerģijas cenu, par kuru Valkas novada pašvaldība
no uzņēmuma iepērk siltumenerģiju. Iepriekš, š.g. 7. martā, pašvaldība
saņēma vēstuli par uzņēmuma plānoto siltumenerģijas cenu paaugstināšanu ar 2022. gada 1. maiju, pēc kā tika pārskatīts siltumenerģijas
gala tarifs Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā un 2022. gada
31. martā apstiprināts jauns tarifs 70,06 EUR/MWh, kas stājās spēkā ar
2022. gada 1. jūliju.
Saistībā ar to, ka lielākā daļa Valkas pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas tiek iepirkta no SIA «Enefit Power & Heat Valka» un tās cena
ar 2022. gada 1. oktobri pieaug vēl par aptuveni 13,7%, salīdzinot ar
2022. gada 1. maijā jau pacelto siltumenerģijas iepirkšanas tarifu, ir nepieciešams pārskatīt esošo Valkas novada pašvaldības siltumenerģijas tarifu.
Ņemot vērā iepirktās siltumenerģijas cenas būtisku pieaugumu, kā arī
tādu svarīgu izmaksu pozīciju, kā elektroenerģijas, degvielas, kurināmā
izmaksas, būtisku pieaugumu un nelielu darbaspēka izmaksu pieaugumu, tika pārrēķināts siltumenerģijas tarifs, kas ir par 13,7% augstāks par
2022. gada 31. martā apstiprināto 70,06 EUR/MWh.
Esošais tarifs Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem ar 2022. gada
1. jūliju ir 70,06 EUR/MWh, savukārt plānotais siltumenerģijas tarifs
ar 2022. gada 1. oktobri – 81,57 EUR/MWh.
Ar detalizētāku informāciju iespējams iepazīties 30. jūnija domes lēmumā. z

tomašīnu stāvlaukuma) zvērināta notāra H.Rubeņa
prakses darbības nodrošināšanai uz 5 gadiem.
• Atļaut SIA «LB Services» uz 2022. gada vasaras
sezonas laiku līdz 31.10.2022., uzstādīt un ierīkot vasaras terasi pie kafejnīcas «WALK CAFE», ievērojot
lēmumā iekļautos nosacījumus.
• Gadījumā, ja pašvaldībai netiks piešķirti finanšu
līdzekļi investīciju projekta «Ērģemes pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupas telpu un kāpņu telpas
vienkāršotā atjaunošana» realizēšanai, tad ņemt aizņēmumu 199 383,00 EUR apmērā Ērģemes pamatskolas pirmskolas izglītības grupas telpu un kāpņu
telpas vienkāršotai atjaunošanai no Latvijas Republikas Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt
ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma saņemšanas brīža, 30 gadu laikā, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu. z

18. jūlija Valkas novada
pašvaldības ārkārtas
domes sēdē pieņemtie
lēmumi

• Atcelt Valkas novada pašvaldības domes 2022.
gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 160 «Par nomas un
apbūves tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu uz
nomas objektu Valkā, Rūjienas ielā 31».
Apstiprināt izsoles noteikumus un nodot nomas tiesību izsolei objektu Valkā, Rūjienas ielā 31.
Noteikt, ka nosacītā nomas maksa ir 3480,00 EUR
mēnesī bez PVN.
Noteikt izsoles laiku un vietu 2022. gada 12. augustā plkst. 10.00 Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā.
• Apstiprināt dzīvojamajās telpās Semināra ielā
25A, Valkā, Valkas novadā, īres maksu, tajā skaitā
komunālo pakalpojumu izmaksas, 1 Ukrainas civiliedzīvotājam mēnesī 45,31 EUR bez PVN apmērā atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajai izmaksu
kalkulācijai, kas aprēķināta uz 1 gultasvietu.
Apstiprināt dzīvojamās telpās Domes bulvārī 3, Valkā, Valkas novadā, īres maksu, tajā skaitā komunālo
pakalpojumu izmaksas, 1 Ukrainas civiliedzīvotājam mēnesī 54,53 EUR bez PVN apmērā atbilstoši šī
lēmuma pielikumā pievienotajai izmaksu kalkulācijai, kas aprēķināta uz 1 gultasvietu.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, bet
piemērojams – ar 2022. gada 1. jūliju. z

Valkas novada pašvaldība atgādina – līdz
15. augustam veicams trešais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums

Teksts: Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma
nodokļa administratore

N

ekustamā
īpašuma
nodokļa
(NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā,
15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī.
Nomaksāt nodokli, iespējams internetbankā, portālos www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv, kā arī Ērģemes,
Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvaldēs.
Valkas pilsētas kase Semināra ielā 29
maksājumus pieņem otrdienās no plkst.
9.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no plkst.
12.00 līdz 16.50 (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 numuru.
Pārskaitījums
veicams
uz
SEB
bankas
kontu
LV16UNLA
0050014283134 vai Swedbankas kontu
LV60HABA0551032873013.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.
lv. Abos portālos pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās

visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī
par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem.
Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu
dēļ nevarat veikt nekustamā nodokļa
samaksu noteiktajā termiņā, sazinieties
ar nekustamā īpašuma nodokļa administratoru, jo 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.
Ņemot vērā būtisko siltumenerģijas
cenu kāpumu, aicinām nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli līdz apkures
sezonas sākumam.
Pateicamies tiem nodokļu maksātājiem, kas nekustamā īpašuma nodokli jau
samaksājuši.
Tālrunis informācijai 29237967. 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
Vidējā
zemes
nomas
pamatmaksa
gadā (euro) bez
PVN
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Pieejamas zemes vienības sakņu
(ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas
novada administratīvajā teritorijā

Kadastra apzīNomas objekts Platība (m2)
mējums
Zemes gabala
Zemes
KĀRĶU PAGASTĀ
kadastra apzīNosaukums
platība,
Nr.10
197.0
mējums
ha
Nr.11
135,0
Nr.18
290,1
Nr.28
185,8
VALKAS PILSĒTA
Nr.29
135,2
Nr.32
158,6
61.00 euro/ha
207.40
9401 004 0012
Rīgas iela 84
3.4
Nr.38
232.0
«Dārziņi»
9466 005 0323
9401 004 0240
Rīgas iela 88
1.4
61.00 euro/ha
85.40
Nr.40
358,0
ĒRĢEMES PAGASTS
Nr.45
195,0
Nr.46
126,0
9452 003 0095
Stabiņi
0.6942
Ne mazāk kā 59 euro/ha
40.96
Nr.47
189,0
9452 008 0313
Rītiņi
0.25
Ne mazāk kā 59 euro/ha
28.00*
Nr.49
231,0
9452 011 0216
Lucīši
0.6
Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha
36.11
Nr.50
216,0
KĀRĶU PAGASTS
Nr.51
238,0
Pēc izvērtējuma – 62.10 euro/ha
28.00*
9466 008 0032
Mežmalnieki
0.44
Nr.54
755,0
«Dārziņi»
9466 005 0359
Nr.67
126,0
9466 009 0171
Vēveru stūris
0.0397
Pēc izvērtējuma – 54.60 euro/ha
28.00*
Nr.73
479,4
«Dārziņi»
9466 005 0358
Pēc izvērtējuma – 47.10 euro/ha
28.00*
9466 009 0119
Mazvēveri
0.11
Nr.74
266,0
VALKAS PILSĒTĀ
VALKAS PAGASTS
Iespēja vienoties par nepiecie9488 014 0138
Astes
1.16
Ne mazāk kā 61 euro/ha
70.76
Rīgas iela 88
9401 004 0240 šamo platību sakņu (ģimenes)
9488 010 0160
Brandas
0.52
Ne mazāk kā 61 euro/ha
31.72
dārza vajadzībām
9488 006 0407
Pabērzi
0.2
Ne mazāk kā 61 euro/ha
28.00*
Iespēja vienoties par nepiecieBlaumaņa iela
9401 005 0014 šamo platību sakņu (ģimenes)
VIJCIEMA PAGASTS
4B
dārza vajadzībām
9492 004 0190
Sīļi
0.26
Ne mazāk kā 59 euro/ha
28.00*
Nr.1001
198.4
«Silmūrnieki»
9401
005
0525
9492 004 0332
Kalni
0.29
Ne mazāk kā 59 euro/ha
28.00*
Nr.1002
290.0
Purva iela 11
9401 003 0225
Nr.12
700,0
9492 004 0325
Bajāri
0.24
Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha
28.00*
VALKAS PAGASTĀ
ZVĀRTAVAS PAGASTS
Nr.16-4
70,21
Apbūve, NoNr.16-3
255,0
9496 008 0119
mas objekts
3.0356
Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha
161.28
Nr.16-8
237,18
Nr.3
«Paksīši»
9488 010 0181 Iespēja arī vienoties par nepie*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 «Publiskas personas zemes nomas un apbūves
ciešamo platību sakņu (ģimetiesības noteikumi» 5. punktu, zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28.00 euro bez PVN.
nes) dārza vajadzībām
Iespēja vienoties par nepiecieN.p.k.
Raksturojošais parametrs
Piemērojamā korek«Sēļi»
9488 010 0311 šamo platību sakņu (ģimenes)
cija procentos
dārza vajadzībām
-10 %
3.1.
Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam
«Druvas 4»
9488 006 0412
500,0
VIJCIEMA PAGASTĀ
-15 %
3.2.
Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai tiNr.11
345,5
kai pēc attīrīšanas no tiem
«Krustceles dār9492 004 0458
Nr.13
500,0
+- 0,5 %
3.3.
LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā par
ziņi»
Nr.14
300,0
katru balli
Nomas
maksa
aprēķināma
saskaņā
ar
Valkas
novada
domes
-40 %
3.4.
Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav piemērots lauksaimnieciskai
2019. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr.38 «Par pašvaldības
darbībai (piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsarzemes nomu Valkas novadā» 2.1. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
gājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)
zemesgabala, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
2) Nomas maksa var tikt izmainīta arī, ja:
Ievērībai!
neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātās nomas maksas
1) Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, • mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;
piemērojamas vidējās zemes nomas pamatmaksas • tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts, nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala
gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā likumdošana un ar to saistītie normatīvie akti;
• tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 10 euro gadā.
zemes gabala parametriem:
Maksimālais nomas līguma termiņš 5 gadi.
• ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespē- aplikts nomas objekts vai nomas maksājumi.
Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu, Valkas novada
3) Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicējām;
• ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauk- šanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto pašvaldībā brīvā formā jāiesniedz iesniegums, kur norādīts Vārds,
zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas Uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un vēlamā sakņu
saimnieciskai darbībai;
(ģimenes) dārza atrašanās vieta un platība.
personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
• bez būtiskiem uzlabojumiem;
Informāciju sagatavoja Informāciju sagatavoja Juridiskās
Informāciju sagatavoja Informāciju sagatavoja
• zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
nodaļas Nekustamo īpašumu speciālists J.Vindēls
Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu
Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no
speciālists J.Vindēls
augstāk tekstā noteiktā, tad piemērojami nomas
maksu koriģējoši koeficienti procentos:
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.§.)

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

Zemes gabala kaPilsēta/pagasts dastra
apzīmējums

Valka

9401 008 0567

Valka

9401 008 0768

Valka
Valka
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 0620
9401 008 0640
9401 008 5326

Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts

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

Nosaukums

Zemes platība, ha

VALKAS PILSĒTA
Celtnieks 4A
0.12
0.19, ir iespēja vieCeltnieks 100 A noties par mazāku
platību
Celtnieks 101
0.14
Celtnieks 114
0.07
Celtnieks 118
0.06
Celtnieks 119
0.06
Celtnieks 130
0.06
Celtnieks 131
0.06
Celtnieks 133
0.06
Celtnieks 153
0.0939
Celtnieks 500
0.2
VALKAS PAGASTS
Bērzezers 38
0.1063
Bērzezers 41
0.06
Bērzezers 43
0.06
Bērzezers 155
0.06

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
28.00
28.00
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.

Nosaukums

Informācija par vēlētāju
iniciatīvām likuma
ierosināšanai

Š

obrīd iedzīvotāju demokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas 3 vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu:
1. Likumprojekts «Grozījums Latvijas Republikas
Satversmē» (30/07/2021)
Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs: «Latvijas vīru biedrība».
2. Likums par 2012. gada 8. novembra likuma «Grozījumi likumā «Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu»» atcelšanu (25/09/2021)
Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma «Grozījumi likumā «Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu»» atcelšanu. Ierosinātājs: «Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā».
3. Likumprojektu «Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» (25/01/2022)
Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz
50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai
tautas nobalsošanā. Ierosinātājs: «Brīvību tautai».
Valkas pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par
atbalstu iniciatīvām, piesakoties pie pašvaldību speciālistiem bāriņtiesā, dzimtsarakstu nodaļā un pagastu pārvaldēs. Informācija par parakstu apliecinātājiem Valkas novadā publicēta Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.
cvk.lv/pv/apliecinataji.
Plašāka informācija par izsludinātajām iniciatīvam un
pilsoniskās līdzdalības iespējām pieejama tīmekļvietnēs
www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.z
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Augusta aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros

Teksts: Maira Rjabkova, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas
novadā» (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) ietvaros augusta 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;
• 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»;
• trešdien 3. augustā plkst. 9.00 Valkā no Beverīnas ielas 3 pasākums
senioriem - brauciens uz Cēsīm «Ekskursija pensionāriem»;
• augustā sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanais Krusts» norisināsies
pasākumi «Pārbaudām veselību».
Nodarbības notiek bez maksas!
Visi Valkas novada iedzīvotāji, kā
arī Ukrainas civiliedzīvotāji, 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. z

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

2.augustā Valkā Raiņa ielā 28A
(pie ģimnāzijas pagalmā)
no plkst. 10.00 līdz 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 nosūtījumu – 35,00 EUR.
Rentgens:
• 1 projekcija ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 18,00 EUR;
• 3D krūšu ultrasonogrāfija (pilna
cena, bez nosūtījuma) - 38,00 EUR.
NEPIECIEŠAMS
PIERAKSTS
UZ KONKRĒTU LAIKU – pierakstīties iespējams pa tālruni 25431313.

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

Anestezioloģe Anita Medne aicina
pacientus uz konsultāciju Valkā

Teksts: Maira Rjabkova, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore

L

ai uzlabotu pakalpojuma pieejamību tuvāk mājām, Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā ar
2022. gada janvāri pacientus pieņem
ārste anestezioloģe Anita Medne. Pacientu pieņemšana notiks 1. augustā
un 16. augustā.
Ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu dr. A. Mednes konsultācija ir valsts apmaksāts pakalpo-

jums, pacientam maksājot pacienta
iemaksu 4,00 eiro. Bez nosūtījuma –
maksas pakalpojums 25,00 eiro.
Par speciālistes pieņemšanas laikiem interesēties reģistratūrā tālr.
64722307.
Pacientu pieņemšana notiek Vidzemes slimnīcas poliklīnikā, Valkā, Rūjienas ielā 3. z

Asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls aicina
pacientus uz konsultāciju Valkā 5. augustā

Teksts: Maira Rjabkova, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore

S

adarbībā ar biedrību «Atbalsts
Valkai» un pateicoties Valkas
novada uzņēmēju atbalstam, Valkas
novada pašvaldība ir vienojusies ar
Vidzemes Slimnīcu, ka Valkā iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu
- asinsvadu ķirurga konsultācija.
Pacientus konsultē viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā –
Jānis Rozentāls.
Pacientu pieņemšana notiek 1 reizi
mēnesī Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā, Rūjienas ielā 3.
Tuvākā dr.Rozentāla pacientu pieņemšana notiks 5. augustā. Pierakstu

veic Vidzemes slimnīcas poliklīnikas
reģistratūra – 64722307.
Lai saņemtu valsts apmaksātu
asinsvadu ķirurga konsultāciju, maksājot pacienta līdzmaksājumu 4.00
EUR apmērā, obligāti nepieciešams
ģimenes ārsta nosūtījums ķirurgam.
Ja pacientam nebūs ģimenes ārsta
nosūtījums, tad tas būs maksas pakalpojums un pacientam būs jāveic maksājums 30.00 EUR apmērā.
Ierodoties uz konsultāciju, lūgums
līdzi ņemt visus iepriekš veikto izmeklējumu rezultātus, it īpaši angiogrāfiju, ja tāda ir veikta. z

Augustā norisināsies pasākums
«Pārbaudām veselību!»

Teksts: Vivita Ķīkule, Biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts»
Vidzemes komitejas izpilddirektora vietniece

P

asākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja:
• Nosvērties, nomērīties un noteikt ķermeņa masas indeksu (ĶMI);
• Izmērīt asinsspiedienu un pulsu;
• Noteikt skābekļa daudzumu asinīs ar pulsa oksimetru;
• Noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs;
• Saņemt medicīnas personāla īsu konsultāciju par iegūtajiem rādījumiem;
• Saņemt informatīvos materiālus.
Pasākumi notiks:
• 2. 08. plkst. 10.00 – 14.00 Ērģemes bibliotēka, Valkas nov., Ērģemes pag. «Čiekuriņi»;
• 10. 08. plkst. 10.00 – 14.00 Biedrība «Latvijas Sarkanais Krusts» Vidzemes komiteja, Valka, Semināra iela 23;
• 16. 08. plkst. 10.00 – 14.00 Zvārtavas pagasta pārvalde, «Luturskola», Zvārtavas pag., Valkas nov.;
• 23. 08. plkst. 10.00 – 14.00 Vijciema tautas nams, «Dalderi», Vijciema pag..
Pasākums notiek bez maksas!
Pasākums notiks Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) ietvaros. z

Valkas novada iedzīvotājiem iespējams
saņemt medicīniskos pakalpojumus
Valgas slimnīcā

Teksts: Maira Rjabkova, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore

I

nformējam Valkas novada iedzīvotājus par iespēju veikt sonogrāfa un
rentgena apskati Valgas slimnīcā iepriekš piesakoties pa tālruni +372 766
5100 vai personīgi klātienē Valgas poliklīnikas reģistratūrā. Līdz ir nepieciešams nosūtījums no ģimenes ārsta.
Iespējams apmeklēt arī citus speciālistus, kā, piemēram, kardiologu, neirologu, ginekologu, ķirurgu, ortopēdu, otorinolaringologu, dermatologu u.c.
tāpat piesakoties pa tālruni vai klātienē. z

Uzsākta projekta «Ērģemes kapsētas
digitalizācija un teritorijas labiekārtošana
– tilts no pagātnes uz nākotni» īstenošana

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

V

alkas
novada
pašvaldība
ir uzsākusi projekta «Ērģemes kapsētas digitalizācija un
teritorijas labiekārtošana – tilts
no pagātnes uz nākotni» (Nr.
22-09-AL12-A019.2201-000010) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER
programmā, 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 virzīja biedrība «Lauku
partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekta ietvaros ir uzsākta pirmā
aktivitāte - Kapsētas digitalizēšana.
Šos darbus veic SIA «Cemety», kas
izveidos digitālu kapsētas plānu jeb
karti un apkopos datubāzi noteiktā
sistēmā. Kapsētu pārvaldnieks sistēmā varēs reģistrēt jaunas apbedījumu
vietas, informēt par kapu svētkiem,
svecīšu vakariem un citām nozīmīgām lietām. Datu bāzē būs informācija arī par nekoptajām un brīvajam
kapu vietām, un statistikas dati par
veiktajām apbedīšanām.
Tuvākā laikā tiks noslēgti līgumi
par konteinertipa publiskās tualetes
uzstādīšanu un vairāku vides elementu izgatavošanu (1 informācijas
stends, 1 karte, 1 āra galds ar 2 soliem
un 1 lokveida sols).

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 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
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Projekts «Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā» pabeigts

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
Foto: Dace Pūce

V

alkas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu «Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā» (Nr. 22-09-AL29A019.2201-000003). Projekts realizēts
Kārķos, Lustiņdruvā, un tas tika 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 virzīja biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Kādu laiku iepriekš jau bija atklāšanas pasākums, taču tagad pašvaldība
ir sagatavojusi arī visu nepieciešamo
dokumentāciju maksājuma pieprasījuma iesniegšanai, un tad projekts būs
pilnībā realizēts. SIA «SS-Būve» izgatavoja un uzstādīja visus paredzētos
vides objektus. Kopumā uzstādīti šādi
vides un aktīvas atpūtas objekti - koka
auto, šūpoles ar rūķi, koka motocikls,
Lāču sols, Meža trenažieris - rotējošs
baļķis, rāpšanās rīks un pievilkšanās
stienis. Arī SIA «Amro Baltic» ir uzstādījis apmeklētāju plūsmas skaitī-

tāju, kas nepieciešams, lai saprastu
dabas noslodzi, kā arī tas būs ļoti noderīgi dažādu tūrisma produktu attīstīšanai uzņēmējiem un pašvaldībai.
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 attīstīšanai
uzņēmējiem un pašvaldībai.
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
Visi Valkas novada iedzīvotāji un izbaudīt jaunās un esošās aktivitā1364,52 EUR jeb 10 % no attiecināma- ciemiņi ir laipni aicināti Lustiņdruvā tes!z
jām.

LAD apstiprina projektu
«Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos 2.kārta»

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

V

alkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku
atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts «Jaunaudžu retināšana Valkas
pilsētas mežos 2. kārta», (Nr. 22-09A00805-000157). Projekts tiks īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākuma «Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» ietvaros.
Valkas novada pašvaldība pirms
kāda laika jau veiksmīgi īstenoja pro-

jektu «Jaunaudžu retināšana Valkas
pilsētas mežos», kur tika veikti jaunaudžu retināšanas darbi četrās pašvaldībai piederošās saimniecībās. Šī
projekta ietvaros paredzēts izretināt
jaunaudzes citās četrās Valkas novada
pašvaldībai piederošās saimniecībās:
1. «Pilsētas meži K.94010060274», kadastra Nr. 94010060274 (4,80 ha);
2. «Pilsētas mežs 94010070137», kadastra Nr. 94010070137 (0,84 ha);
3. «Žurbi», kadastra Nr. 94010080501
(1,86 ha);
4. «Drilles», kadastra Nr.94880050094
(2,48 ha).

Jaunaudžu kopējā platība sastāda
9,98 ha. Projekta ietvaros plānota augšanas apstākļu uzlabošana vērtīgajām
koku sugām, izņemot laukā nevērtīgās
koku sugas. Priežu, egļu, bērzu, apšu,
baltalkšņu un melnalkšņu mežaudzēs
tiks izņemtas nevērtīgās koku sugas.
Jaunaudzes tiks retinātas ar krūmzāģi
rudens un ziemas periodā, ievērojot
visas Latvijas likumdošanā noteiktās
dabas aizsardzības prasības. Projekta
mērķis ir izretināt Valkas novada paš-

valdībai piederošās jaunaudzes Valkas pilsētā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2195,60 EUR, ELFLA finansējums ir 2195,60 EUR, ja Valkas novada pašvaldība nepārsniedz 220,00
EUR izmaksas par 1 ha. Valkas novada domei nav nepieciešams līdzfinansējums, taču ir jāveic priekšfinansēšana. Projektu plānots īstenot līdz 2023.
gada 31. martam. z

Ieviestas pēdējās projekta «No Hobija uz Biznesu» aktivitātes

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un projektu daļas vadītāja

Š

ī gada jūnija mēnesī noslēdzas
projekta «No hobija uz biznesu» ieviešana. Ne viss izdevās kā bija
sākotnēji plānots, sākotnēji Covid - 19
ierobežojumu dēļ un pēc tam Ukrainas karš. Latvijas partneru plānotās
aktivitātes tika ieviestas, bet ar Krievijas partneriem sadarbība tika izbeigta.
Projekta mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas,
kontaktbiržas, izglītojošus seminārus
– diskusijas un radot iespēju saražotās
produkcijas tirgošanai ne tikai savā
teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos.
Šogad Valkas novada pašvaldība kopīgi ar projekta partneriem Smiltenes,
Balvu, Ludzas novadu un Eiroreģiona
Latvijas sekciju turpināja projekta aktivitāšu ieviešanu.
Valkas novadam papildus jau projekta ietvaros iegādātajām 5 tirgus
saliekamajām nojumēm un tirgus namiņam, šogad tika iegādātas 4 saliekamās nojumes un 5 saliekamie galdi,
kuri tiks izmantoti arī turpmāk tirdziņu organizēšanai.
Valkas novada mājražotāji un amatnieki maija mēnesī piedalījās tirdzniecības misijā un kontaktbiržā, kas notika Ludzas novadā un tirdziņā Kārsavā.
Ikvienam uzņēmējam un mājražotājam ir svarīgi nopelnīt ne tikai izti-

kai, bet arī vairāk. Būt tuvāk pircējam
– tas ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam biznesam, 9. jūnijā Valkas
novada mazie uzņēmēji un mājražotāji piedalījās seminārā «Pārdošanas
nianses: klientu uztvere un produkta
pasniegšana», kas notika Ludzā un
ko vadīja lektors un biznesa treneris
Gatis Ulinskis, kura pēdējo 15 gadu
pieredze saistīta ar dažādu nozaru uzņēmumu konsultācijām un treniņiem,
attīstot vadītāju prasmes gan operatīvajā vadībā – rezultāta sasniegšanā
(piem. pārdošana), gan stratēģiskajā
vadībā, stratēģiju uzbūvē, maiņā un
realizācijā/ieviešanā. Kā darbojas cilvēku uztvere un kā tā atšķiras? Kā padarīt pievilcīgu produktu atšķirīgiem
cilvēkiem? Klientu uztvere no smadzeņu bio-struktūras viedokļa – uz
šiem un citiem jautājumiem tika gūtas atbildes semināra laikā. Pasākums
pulcēja vairāk nekā 30 mājražotājus un
uzņēmējus no Ludzas, Valkas, Smiltenes un Balvu novadiem un dalībnieki
ņēma aktīvo dalību diskusijā.
10.jūnijā mūsu mazie uzņēmēji piedalījās seminārā - diskusijā Regovas
dzirnavās un pēc tam dalībniekiem
bija iespēja iepazīt vairākus Balvu
novada mājražotājus un pasākuma
noslēgumā apmeklēt Zemnieku saimniecību «Kotiņi», kas ir viena no lielākajām graudaugu sēklu ražotājām
Latvijā. Balvu novada pašvaldības pē-

dējais noorganizētais pasākums projekta ietvaros, tieši sasaucās ar projekta mērķi un nosaukumu «No Hobija
uz biznesu»!
Veiksmi vēlot visiem mūsu novada
mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem

un amatniekiem.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. z
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Noslēdzies pirmais Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstības projekts

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un projektu daļas vadītāja
Foto: R.Johansons

Š

ī gada 31. maijā noslēdzās INTERREG
Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
līdzfinansētā projekta «Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība»
(Nr. Est – Lat 51) aktivitāšu ieviešana.
Centra labiekārtošanas tika pabeigta jau 2020. gada nogalē, un tika
uzsākts aktīvs darbs pie projektā
plānoto marketinga aktivitāšu ieviešanas. Ar projekta līdzfinansējumu
ir izveidota kopīga Valgas un Valkas
mājaslapa www.visitvalgavalka.com,
izdota Valgas – Valkas foto – grāmata,
šī gada 7. – 8. maijā tika noorganizēts
Robežtirgus, kurā piedalījās 250 tirgotāji, un bija kupls skaits apmeklētāju
un pircēju, un tika izgatavotas lina
auduma mapes, kuras plānotas izmantot Valgas – Valkas foto grāmatas
pasniegšanai.
«Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstības» projekta kopējās
izmaksas ir 5 303 202,66 EUR, no kurām aptuveni 57% (2 999 999,98 EUR)
finansē INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam (ERAF). Val-

kas novada pašvaldības budžets ir
3 184 343,01 EUR, no kuriem Igaunijas
– Latvijas programmas finansējums ir
1 511 289,19 EUR un valsts budžeta dotācija ir 88 899,36 eiro. Valgas pašvaldības budžets ir 2 118 859,65 EUR, no
kura Igaunijas – Latvijas programmas
atbalsts ir 1 488 710,79 EUR.
Pirmais Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekts ir noslēdzies, bet centra labiekārtošanas
darbi turpinās – jau ir uzsākti būvdarbi INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
līdzfinansētā projekta «Valgas-Valkas
dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas
atjaunošana un attīstīšana» (identifikācijas Nr. Est-Lat 181, «Renewing and
developing Valga – Valka twin town
common recreational area»), kurā projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, bet Valkas novada pašvaldība
ir projekta partneris.
Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild
par tajā ietvertās informācijas iespējamo 18.Lielais labdarības Robežtirgus Valkā – Valgā
izmantošanu. z

Norit būvniecības darbi
Valgas – Valkas dvīņu pilsētu
kopējās atpūtas zonā

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

V

alkas un Valgas pašvaldības torijā un Semināra ielas/Varžupītes
īsteno kopīgo projektu «Re- teritorijā). Būvdarbus veic SIA «Limnewing and developing Valga – Val- bažu ceļi», autoruzraudzību veic SIA
ka twin town common recreational «BM - Projekts» un būvuzraudzību
area» («Valgas-Valkas dvīņu pilsētu veic SIA «Somniar». Valkas novada
kopējās atpūtas zonas atjaunošana pašvaldība turpinās informēt iedzīvoun attīstīšana»), identifikācijas Nr. tājus par turpmāko būvniecības gaitu.
Est – Lat181. Projekts tiek īstenots INProjekta
attiecināmās
izmakTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobe- sas abām pašvaldībām kopā ir
žu sadarbības programma 2014 – 2020 3 061 138,06 EUR, ERAF kopējais līietvaros. Projekta vadošais partneris dzfinansējums ir 787 216,73 EUR.
ir Valgas pašvaldība, Valkas novada Valkas novada pašvaldības kopējais
pašvaldība ir projekta partneris. Pro- projekta budžets ir 2 598 068,16 EUR,
jekts jāīsteno līdz 2022. gada 31. de- t.sk., ERAF līdzfinansējums 393 607,32
cembrim.
EUR, un pašvaldības līdzfinansējums
Būvniecības darbi notiek visos 2 204 460,84 EUR.
projekta posmos (Pedeles upes teriPar šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas – Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli. z
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Valkas pagasta 20.sporta
spēlēs sīva cīņa par uzvaru
Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta sporta organizators
Foto: Guntars Āboliņš
Astoņas komandas, kuras pārstāvēja 61 dalībnieks, «Lugažu muižas» parkā 9. jūlijā pulcējās Valkas pagasta sporta spēlēm, kuras šogad norisinājās jau
divdesmito reizi. Jubilejas reizes spēlēm bija jānotiek jau pagājušajā gadā, bet
pandēmijas ierobežojumi tam pārvilka treknu svītru. Tāpēc jo patīkamāk, ka
šogad atsaucība bija iepriekšējo gadu līmenī un spēļu atklāšanas brīdī uznākusī lietus šalts, tikai visus padarīja saliedētākus.
Sacensību formula palika nemainīga arī šogad, kā jau ierasts, visas dienas
garumā noritēja sacensības 9 sporta veidos, kuri bija sadalīti «mazajos» un «lielajos» sportos. Komandas vispirms izspēlēja «mazos» sportus. Kā jau jubilejas
reizē pienākas, sporta veidus izvēlējāmies, atskatoties uz iepriekšējos gados
darīto. Tāpēc «mazajos» sportos bija gan tradicionālie basketbola metieni, komandas lēkšana ar virvi, gan arī senāk spēlētā «ačgārno metienu» un Molkky
ķegļu spēle. Par godu 20. sporta spēlēm, tradicionālā biatlona disciplīna tika
pārveidota par «pāru izaicinājuma» skrējienu. Tad vēl, kā vienmēr, veiklības
stafete, kas sastāvēja jau no zināmiem pārbaudījumiem un arī jauniem. Nu
jau vairākus gadus nemainīga ir arī sporta spēle, tas ir dvieļu volejbols, kuru
komandas izspēlē pirms sacensību noslēdzošās disciplīnas – virves vilkšanas.
Uzvaru dvieļu volejbolā var izcīnīt ne tik daudz fiziski spēcīgākā komanda, kā
tā komanda, kuras dalībnieki prot vislabāk sadarboties.
Katra spēļu organizatora vēlme ir, lai cīņa būtu spraiga, un, lai nebūtu nojaušams uzvarētājs jau pirms spēlēm. Tas piepildījās un šogad par uzvarētājiem, kļuva komanda «4x4 dalīts uz 2» (Vita Zandersone, Olita Zandersone,
Ieva Kruška, Sendija Lielupe, Jānis Jermacāns, Aivis Jermacāns, Harijs Kruška
un komandas kapteinis Ainārs Zandersons) Tikai puspunkts šķīra otrās vietas
ieguvējus, komandu «Tie paši» (kapteinis Ivars Stahovskis), kuras sastāvā šogad bija arī dalībnieki no Jelgavas. Savukārt trešajā vietā komanda «Piekūni»
(kapteinis Dzintars Teteris).
Šī gada spēlēs nebija vērojama kādas komandas izteikta dominance, komanda «4x4 dalīts uz 2» triumfēja tikai trijos no deviņiem sporta veidiem, viņi
bija labākie «Dvieļu volejbolā», aiz sevis atstājot komandu «Tie paši» un «Kompots». Uzvaras viņiem arī divās «mazajās» disciplīnās «Ačgārnajos metienos»
un «Lēkšanā ar virvi». Otrās vietas ieguvēji «Tie paši» uzvarēja tikai vienā no
disciplīnām, «Pāru izaicinājumā», bet stabils sniegums visās spēlēs deva labu
rezultātu kopvērtējumā. Vēl pie uzvarām atsevišķās disciplīnās tika komanda
«Kompots» (kapteinis Ance Andrējeva – Empele), kas bija veiklākie un ātrākie
veiklības stafetē. Ļoti labi šogad veicās komandai «Alnis Omulis» (kapteinis
Kristaps Polakens), viņiem šogad divas uzvaras «Basketbola metienos» un
«Molkky ķegļu spēlē».
Virves vilkšanas disciplīna sastāv no vairākām komponentēm un tikai ar
spēku un svaru tajā nevar uzvarēt, ir arī jāizprot vilkšanas tehnika, tas nāk ar
pieredzi. Tas izskaidro arī komandas «Kompots» trešo vietu, jo vizuāli viņi neizskatījās kā pretendenti uz šo sasniegumu. Šogad tradīcija, ka Valkas pagasta
sporta spēlēs, «virves vilkšanā» uzvar komanda «Vecie buki», tika lauzta, šis
gads ieviesa korekcijas, un ļoti sīvā cīņā viņi piekāpās komandai «Veri Nais»
(kapteinis Sandijs Dudelis). Iespējams, ka cīņas rezultātu ietekmēja arī mazliet
veiksme. Ne vienmēr virves vilšanas sektorā abās pusēs ir vienādi apstākļi un
tad ieslēdzas tāds faktors, kā veiksme izlozē. Tas gan nemazina «Veri Nais»
sasniegumu, kuri triumfēja šajā disciplīnā un arī «Frisbija metienos». Patīkami, ka šīs un vēl vienas komandas sastāvā bija dalībnieki, kuri pārstāv Latvijas
sportu starptautiskā līmenī.
Arī šogad uzvarētāju komanda saņēma balvā īpaši šīm spēlēm dizainētu
krekliņu ar uzrakstu «Patīk uzvara». Tā kā šīs bija 20. Valkas pagasta sporta
spēles, tad paldies spēļu noslēgumā tika teikts komandai «Vecie Buki» (Inga
Kārkliņa, Ligita Gailīte, Inta Skrastiņa, Līga Orleana, Egils Zandersons, Juris
Mencis, Jānis Orleans, Rinalds Kalniņš), kuri ir piedalījušies visās Valkas pagasta sporta spēlēs un saglabājuši nemainīgu komandas kodolu.
Pateicos, visiem, kas ņēma aktīvu līdzdalību sporta spēļu organizēšanā un
novadīšanā, visiem tiesnešiem un brīvprātīgajiem palīgiem, fotogrāfam Guntaram Āboliņam, kurš iemūžināja sacensības un to gaisotni. Paldies arī Z/S
«Kalnpierbes» saimei par gardajām desiņām sacensību dalībniekiem.
Milzīgs paldies, sacensību dalībniekiem un īpaši komandu kapteiņiem! Tiekamies citos sporta pasākumos, un nākamajās Valkas pagasta sporta spēlēs! z

20. augustā etnogrāfiskajā sētā
«Ielīcas» notiks dancošana,
amatnieku tirgošanās, teātris
un citas lustes

Teksts: Kristīne Liepa, pasākuma organizētāja

P

rieks, smiekli, jautrība,
laime, mīlestība, joki...
to visu etnogrāfiskā sēta «Ielīcas» vēlas piedāvāt 2022. gada 20. augusta
rīkotajā pasākumā «Svētki Ielīcās»
ar Goda teātra izrādes «Bļitka» izrādīšanu. Izrāde «Bļitka» ir asprātīgs
priekšnesums Liepājas aktieru Egona
Dombrovska un Kaspara Goda izpildījumā, kurā patīkami un viegli alternatīvi pavadīt laiku, uzjautrinoties
par mūžīgās tēmas «sievietes no Venēras, vīrieši no Marsa» latviešu versiju.
«Ielīcas» vēlas turpināt ikgadēju tradīciju un uz vienu dienu atvērt
etnogrāfiskās sētas «Ielīcas» durvis
izzinošam, interesantam pasākumam
un vienlaikus piedalīties mūsu vēstures saglabāšanā. Katrs, kurš ierodas
sētā, nodod caur stāstiem tālāk šo vēstures kripatiņu no mūsu Latvijas.

Iepriekšējos divus gadus sēta bija
atvērta Lauku ceļotāja «Atvērtās dienas laukos» ietvaros. Katrā reizē sēta
tika atvērta ar kaut ko citu, citiem
stāstiem, citām aktivitātēm.
Šogad, kad cilvēki ir izslāpuši pēc
pozitīvām emocijām, vēlamies sarīkot
svētkus, lai šajā dienā jebkurš, kurš
vēlas gan ar savām ģimenēm, gan ar
saviem draugiem, varētu pavadīt vienu skaistu dienu vienā no Latvijas
skaistākām vietām.
Šajā dienā «Ielīcās» apmeklētājiem tiks piedāvāts: tradicionāli
spēlfilmas «Pūt vējiņi. Arheoloģija.»
izrādīšana rijā; saimnieces stāstījums
par «Ielīcām»; LU TDA «Dancis» uzstāšanās; novada amatnieku tirgošanās; aktivitātes bērniem; Goda teātra
izrādes «Bļitka» izrādīšana. Liepājas
teātra aktieri.z

Dižsvētku zolītes turnīrā Valkā piedalās
visi labākie Latvijas zolmaņi

Teksts: Māris Koops, Valkas novada sporta speciālists
Foto: Ivo Leitis

9.

un 10. jūlijā Valkas kultūras namā norisinājās tradicionālais Dižsvētku zolītes turnīrs. Tajā piedalījās 15 no 20 labākajiem Latvijas zolmaņiem pēc federācijas reitinga.
9. jūlijā notika reitinga turnīrs, kurā uzvarēja Kārlis Ābols, kuram šīs bija
pirmās šāda veida sacensības (tā teikt – iesācēja veiksme), 2. vietā Andris
Irmejs no Valmieras, 3. v. – Ojārs Polis (6. v.reitingā). Tautas grupas turnīrā uzvarēja Maigonis Juhņevičs, 2. v. –Aigars Strazdiņš, 3. vieta turnavietim Mārtiņam Kreilim!
Finālturnīrā 10. jūlijā uzvarēja reitinga līderis Normunds Dāvidsons, pēc
papildus rādītājiem 2. vieta Jānim Ģērmanim, 3. v. – Vilnim Pelceram.
Sacensību rezultāti pieejami Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā «Sports», apakšsadaļā «Rezultāti un nolikumi». z
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Atsākam Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto miršanas gadījumu publicēšanu. Šajā
avīzes numurā- laikā no gada sākuma līdz 15. jūlijam reģistrētie aizgājēji, turpmāk katrā avīzē
publicēsim sarakstus par 2 pēdējiem mēnešiem.
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Inta Laganovska
(07.10.1943. – 12.07.2022.)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
laikā no 01.01.2022. līdz 15.07.2022. reģistrētie miršanas gadījumi:

Baltkāja Ināra 1936., Barvika Erna Lidija 1931., Baumane Anna 1957., Baumanis Arvīds 1942., Beikmane Ņina 1935., Beliševs Jurijs 1953., Bērtule Hilda Biruta 1934., Bērziņš Kārlis 1944., Bistrova Lidija
1962., Bluķis Aivars 1959., Brahmane Skaidrīte 1925., Brīdiņa Vanda 1945., Bratka Ēvalds 1926., Bratka
Milda 1929., Briede Erna 1933., Burkēvica Valija 1947., Būda Reinis Andrejs 1938., Celmiņš Pēteris
1937., Daugule Daiva 1941., Deļatinčuks Nikolajs 1963., Dmitrijeva Olga 1964., Duņeca Ludmila 1952.,
Fiļipovs Valentins 1938., Gaile-Gailīte Aina 1936., Galgāns Valdis 1959., Gerhards Edvīns 1944., Gļakina Sofija 1928., Grudova Jeļena 1960., Guļajeva Georgina 1933., Gurjanova Ludmila 1960., Induss Raimonds 1954., Jablonska Ināra 1944., Kaimiņa Maija 1951., Kārkliņš Atis 1939., Kārkliņš Guntis 1975.,
Kozlovskis Fridrihs 1954., Kronbergs Eduards 1928., Kučers Jānis 1960., Kuplā Skaidrīte 1941., Laganovska Inta 1943., Lazdiņa Lilita 1963., Lerhis Viktors 1955., Markoveca Tamāra 1938., Metus Anatolijs
1958., Mitčenko Zinaida 1933., Mūrniece Astra 1937., Naglis Vladislavs 1940., Namniece Rita 1938.,
Ņikiforova Ludmila 1937., Ņikiforovs Jurijs 1954., Pakalns Laimonis 1944., Pavļenko Virginija 1928.,
Petrova Ludmila 1953., Pole Irēna 1944., Porītis Jānis 1929., Putniņa Vera 1952., Ragže Arturs 1930.,
Romanova Jevgenija 1947., Rūtiņš Anatolijs 1960., Semjonovs Sergejs 1962., Sila Līga 1942., Silājs Jānis
1953., Sīka Zigurds 1934., Skuja Austra 1933., Stoša Ināra 1941., Svetcovs Valerians 1950., Sviķis Aivars
1940., Šķietnieks Jānis 1957., Šķiliņš Andis 1969., Šmite Salamonida 1952., Tetere Astra 1930., Tērauds
Jānis 1951., Upmane Gaida Valija 1943., Valtiņa Skaidrīte 1933., Veinberga Astra 1945., Veinbergs Māris 1946., Veličko Aleksejs 1926., Veske Zina 1932., Vološina Nora 1947., Voškina Leili 1953., Zaharovs
Sergejs 1959., Zaiceva Erika 1936., Zaļubovskis Janeks 1978., Zilbers Aivars 1956.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada pašvaldība

Foto stūrītis

Valgas/Valkas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
155. gadadiena (Foto I.Leitis)

Valkas - Valgas četrcīņas 3. posms – šosejas riteņbraukšana
(Foto I.Leitis)

Grāmatas «Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels»
atvēršana (Foto R.Johansons)

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs, bez skaļuma, ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.
(K. Apškrūma)

12. jūlijā, 78 gadu vecumā, aizsaulē devusies Valkas novada
Atzinības raksta saņēmēja, bijusī
Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja Inta Laganovska.
Dzimusi Jelgavā, kur 1963. gadā
absolvējusi Jelgavas 1. vispārējo izglītojošo maiņu vidusskolu.
Pēc vīra darbavietas norīkojuma,
pārcēlusies uz dzīvi Valkā, kur
1970. gadā uzsāka darbu kā Valkas rajona sabiedriskā tūristu kluba priekšsēdētāja un organizēja
Valkas novadpētniecības muzeja
iekārtošanu.
1970. gadu beigās kļuva par
Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Valkas
rajona nodaļas padomes prezidija priekšsēdētāja vietnieci. No
1981. g. līdz 1990. g. bija Valkas
pilsētas tautas deputātu padomes
izpildkomitejas priekšsēdētāja. No
1994. gada līdz 2001. gada martam
strādāja Valkas rajona Valkas pilsētas domes priekšsēdētājas amatā. 2013. gadā I. Laganovska saņēma Valkas novada Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu Valkas
pilsētas attīstībā.
Viens no lielākajiem dzīves aicinājumiem Intai bija ziedi un
ainaviskais skaistums. «Nav tādas zemes, kurā neaugtu puķes,
kas ar mīlestību stādītas,» tā teica
I. Laganovska 1997. gada 25. septembra «Neatkarīgās Rīta Avīzes»
izdevumā. Inta ļoti mīlēja suņus.
Ar saviem mīluļiem I. Laganovska
piedalījās dažādās suņu izstādēs,
iegūstot arī apbalvojumus.
Draugi un bijušie kolēģi Intu
raksturo kā strādīgu un praktiski
domājošu cilvēku, kam rūpēja kolēģi un līdzcilvēki. Intas dzīvē nozīmīga loma bija ģimenei, liela mīlestība tika veltīta krustbērniem.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Intas Laganovskas tuviniekiem,
draugiem un bijušajiem kolēģiem.
Valkas novada pašvaldība
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Valkas novada notikumu
kalendārs

V

alkas pilsētā

V

alkas pilsētas kultūras
namā

• 2. augustā plkst. 10.00 – 17 00 Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas pagalmā)
Mobilā diagnostika.
• 6. augustā plkst. 13.00 Meža kapos
Kapu svētki.
• 6. augustā plkst. 15.00 Cimzes kapos Kapu svētki.
• 6. augustā plkst. 19.00 Valkas - Lugažu ev. lut. baznīcā koncerts «Atsaukšanās».

• No 1. līdz 7. augustam 14. starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls
«Tālvils 2022». Ieeja uz katru festivāla izrādi 5 eiro, bet personalizēts
abonements uz visām izrādēm kopā
– 10 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā
var iegādāties Valkas pilsētas kultūras nama kasē katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 17.00. Festivāla programma ar izrāžu aprakstiem aplūkojama izdevuma galvenajā lapaspusē.
IZSTĀDES
• 1. stāva foajē – Ieviņas Korčinskas
darbu izstāde «Atklāsmes».
• 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
IZSTĀDES

• Līdz 30. jūlijam fotogrāfiju izstāde
«Ģimene». Izstādē fotogrāfes, valcēnietes Zanes Andiņas uzņemtie fotoattēli no ģimeņu fotosesijām. Ekspozīciju papildina mīļas lietas, kas raksturīgas bērniņa ienākšanas laikam
ģimenē.
• Līdz 30. jūlijam 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 31. jūlijam tematiskā izstāde
«Teksts kā vizuāla māksla». Ekspozīcijā apskatāmi darbi, kuros literārais
teksts lasāms un uztverams netradicionāli.
• Līdz 31. jūlijam pieaugušo literatūras nodaļā grāmatu stendā literatūras
izstāde «Dakterīts». Literatūra par
mediķiem un ārstu ikdienu.
• No 1. līdz 31. augustam Pieaugušo
literatūras nodaļā tematiskā izstāde
«Pilsētas romāns». Ekspozīcijā daiļliteratūra urbānisma stilā.
• No 1. līdz 31. augustam Pieaugušo
literatūras nodaļā literatūras izstāde
«Ceļš, kurā bija jābūt». Izstādītas publikācijas, grāmatas u.c. informācijas
avoti, kas atspoguļo Baltijas ceļa notikumus.
• No 1. līdz 30. augustam Pieaugušo literatūras nodaļā darbu izstāde
«Mēs arī varam…». Eksponēti Valkas
Dienas aprūpes centra klientu radošie
darbi.
• No 5. augusta līdz 10. septembrim
Pieaugušo literatūras nodaļā novadpētniecības izstāde «Vēstules mūžībai. Māksliniekam Jānim Andrejam
Sīmanim – 75». Piemiņas izstāde tēlniekam, medaļu māksliniekam, sabiedriski aktīvai un erudītai personībai Jānim Andrejam Sīmanim.

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

PASĀKUMI
• No 22. līdz 25. augustam Jauno
grāmatu dienas. Iespēja iepazīties ar
mēneša jaunajām grāmatām. To izsniegšana 26. augustā.
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
• Līdz 15. augustam grāmatu izstāde
ar uzdevumu «Vasaras detektīvs». Izstādīti daiļdarbi, kas apraksta dažādu
detektīvu aizraujošos piedzīvojumus,
kuros viņi nonāk savas zinātkāres
dēļ un vēlmes atklāt kā noslēpumus,
tā noziegumus. Izvēloties kādu no
izstādes grāmatām un izpildot ar šo
grāmatu saistītu uzdevumu, saņem
slepenu pavedienu un dodies piedzīvojumā – apslēptās mantas meklējumos pa Valku.
• Nodarbība «Neparastās profesijas». Radošas nodarbības bērniem
no piecu gadu vecuma, kuru laikā
viņi iepazīs vairākas nepierastas un
aizraujošas profesijas. 4. augustā,
plkst. 11.00 tiks iepazīta profesija
«Rakstnieks», savukārt 18. augsutā,
plkst. 11.00 «Plastilīna multfilmu veidotājs».
• «Mazā pūčulēna skola». 6. augustā
plkst. 11.00 otrā Vislatvijas lasīšanas
veicināšanas programmas «Grāmatu
starts» nodarbība 3 – 4 gadus veciem
bērniem un viņu vecākiem.
• Pasākums «Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija». 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

V

alkas novadpētniecības
muzejā

• Līdz 14. augustam apskatāma Valkas novada mākslinieku darbu izstāde «Turpinājums». Pirmdienās
– piektdienās plkst. 10.00 – 17.00; sestdienās plkst. 10.00 – 16.00. Ieejas maksa izstādē: EUR 1,00; pensionāriem,
studentiem, skolēniem EUR 0,50. Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ieeja izstādē ir bez maksas.

Ērģemes pagastā

No 28. līdz 30. jūlijam
Ērģemes pagasta svētki:
• no 28. līdz 30. jūlijam visā pagasta
teritorijā Ērģemes pagasta vides rotājumu konkurss «Darām kopā, darām
labāk»;
• no 28. līdz 30. jūlijam dažādu sporta veidu turnīri;
• 28. jūlijā plkst. 18.30 Turnas tautas
nama mazajā zālē Novusa vienspēļu
turnīrs;
• 28. jūlijā plkst. 19.00 Turnas tautas
nama lielajā zālē Turnas tautas nama
amatierteātra pirmizrāde «Jetes vilnas zeķes», režisore Baiba Karpova;
• 29. jūlijā plkst. 18.00 – 20.00 Ērģemē, bērzu birztalā pie dīķa Bērnu
svētki (tikšanās ar dažādiem pasaku
varoņiem, radošās darbnīcas, dažādi pārsteigumi gan lieliem, gan maziem);
• 29. jūlijā plkst. 20.00 Ērģemē, bērzu birztala pie dīķa Kornhola vienspēļu turnīrs;
• 30. jūlijā no plkst. 12.00 Viduslaiku
elpa Ērģemes pilsdrupās (ieeja uz visiem pasākumiem (dienas biļete) EUR
5, bērniem līdz 13 gadiem ieeja bez
maksas);
• 30. jūlijā plkst. 15.00 Ērģemes kaReģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

pos Kapu svētki;
• 30. jūlijā plkst. 16.00 metāla pūšamo instrumentu kvinteta «Rīga» koncerts;
• 30. jūlijā plkst. 17.00 Ērģemes pilsdrupās koncerts ar grupas «Dzels
vilks» mūziķiem Juri Kaukuli un
Kasparu Tobi;
• 30. jūlijā plkst. 18.00 Ērģemes pilsdrupās viduslaiku pavārmākslas
gudrības ar «latvju saimnieci» Ilzi
Briedi;
• 30. jūlijā plkst. 19.00 Ērģemes pilsdrupās mazo ērģemiešu cirka priekšnesums;
• 30. jūlijā plkst. 20.00 Ērģemes pilsdrupās koncerts, uzstājas Evelīna
Krama;
• 30. jūlijā plkst. 21.00 Ērģemes pilsdrupās svētku noslēguma balle, uzstājas grupa «Kreisais pagrieziens».
• 6. augustā plkst. 10.00 laukumos
pie «DUS Erdeg» pludmales volejbola
turnīrs «Ērģemes Dūzis».
• No 13. līdz 14. augustam – Mājas
kafejnīcu dienas Mūrbūdu sidra darītavā un Saulainajā ielejā.

Kārķu pagastā

• 5. augustā plkst. 19.00 Kārķu Dabas koncertzālē laikmetīgā teātra «Volatus» mūzikls «Mīlestības pinekļos».
Ieeja EUR 2.00.
No 12. līdz 14. augustam
Kārķu pagasta svētki:
• 12. augustā
no plkst. 9.00 – floristikas radošā darbnīca «Svētku galds»;
plkst. 19.00 – ielu basketbola un pludmales volejbola turnīrs pie sporta
nama;
plkst. 20.00 – amatierteātra «Strops»
izrāde G. Mīlberga (Skuju Frīdis) joku
luga «Skursteņskrāpis», ieeja – EUR
2.00;
No 13. līdz 14. augustam – Mājas kafejnīcu dienas («Dīķkalni», «Rudzīši»,
«Stimperi»).
• 13. augustā
plkst. 5.00 līdz 9.00 – makšķerēšanas
sacensības «Mierkalna karjers»;
plkst. 9.00 – Svētku kauss zolītē tautas namā;
no plkst. 11.00 – atrakcijas bērniem
«Mazā stiprinieka piedzīvojumu»;
radošās darbnīcas, bufete, lauku labumu tirdziņš pie Dabas koncertzāles;
plkst. 12.00 – sporta aktivitāšu atklāšana, Andžeja Grauda bungu skolas
maršējošo bundzinieku priekšnesums «DRUMLINE LATVIA» Dabas
koncertzālē;
plkst. 13.00 – electro - jazz dueta «Ilze
Lejiņa un Fred Hormain» koncerts
Dabas koncertzālē, ieeja brīva;
plkst. 19.00 – koncerts «Es tā jūtos» –
dziedātāja Katō un Kaspars Ansons
Dabas koncertzālē, ieeja EUR 3.00;
no plkst. 22.00 – zaļumballe Dabas
koncertzālē, spēlē grupa «Zelta kniede», ieeja – EUR 3.00.
• 14. augustā plkst. 12.00 Kārķu baznīcā – koncerts «Laikmetu gleznojumi», piedalās Kvintets «BRASS.EDU»
un soprāns Gunta Gelgote.

Valkas
pagastā

• 6. augustā plkst. 11.00 Stoķu kapos
Kapu svētki.
• 13. augustā plkst. 14.00 Valkas pagasta «Strautiņos» literārā pēcpusdiena «Velgas diena».

Vijciema
pagastā

ki. Svētkus atbalsta biedrība «Lauku
partnerība Ziemeļgauja».
• 7. augustā plkst. 14.00 Vijciema
baznīcā Dievkalpojums.
12. un 13. augustā Vijciema pagasta
svētki «Satikšanās Vijciemā»:
• no 12. līdz 14. augustam Vijciema
pagasta teritorijā auto foto spēle «Pa
Vijciema vēstures pēdām»;
• 12. augustā plkst. 20.00 Vijciema
tautas namā Amatierteātra «Čiekurs»
izrāda H. Ammera kriminālkomēdiju
«Četras dāmas un džokers». Režisors
V. Šaicāns. Ieeja EUR 2,00;
• 12. augustā Vijciema tautas namā
balle. Ielūdz grupa «Galaktika». Ieeja
EUR 5,00;
• 13. augustā plkst. 13.00 Vijciema
kapos Kapu svētki. No plkst. 9.00 Baznīcas pļavā darbosies bufete.
• 20. augustā Etnogrāfiskajā sētā «Ielīcas» SVĒTKI. Priecāsimies, smiesim,
jokosim un jauki pavadīsim dienu
kopā ar Goda Teātra izrādi «BĻITKA»,
LU Tautas deju ansambli «Dancis»,
baudīsim vietējo amatnieku darinājumus, atcerēsimies filmas «Pūt, Vējiņi»
tapšanas brīžus un kopā godināsim
vienu no Latvijas skaistākām vietām.
Ieejas maksa – ziedojumi.
• 23. augustā no plkst. 10.00 līdz
14.00 Vijciema tautas namā Biedrības
«Latvijas Sarkanais Krusts» Vidzemes komiteja Eiropas Sociālā fonda
projekta «Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» ietvaros, rīko pasākumu
«Pārbaudām veselību!».
Vijciema bibliotēkā
• 10. augustā plkst. 9.00 projekta
«Grāmatu starts» 2. nodarbība
Turpinās literatūras izstāde «Lasām
un vērtējam!», literatūras izstāde «Vakars ar romānu», literatūras izstādes
«Jaunās grāmatas».

Zvārtavas
pagastā

• 30. jūlijā plkst. 22.00 Mierkalna
tautas namā balle. Ielūdz grupa «Rolise». Darbosies bufete. Ieeja EUR 3,00.
• 31. jūlijā plkst. 14.00 Aumeisteru
kapos Kapu svētki. No plkst. 10.00
laukumā pie kapiem darbosies bufete.
• 31. jūlijā plkst. 16.00 pie Mierkalna tautas nama koncerts «Skaistākās
dziesmas». Viesojas jubilāre Olga Rajecka, Uģis Roze un pavadošie mūziķi. Ieeja bez maksas. Pie tautas nama
darbosies bufete.
• 13. augustā plkst. 10.00 Luturskolā biedrība «Atrodi laiku sev» ielūdz
uz semināru – meistarklasi «Augi
visapkārt un to izmantošana». Semināru vada Lāsma Engere. Pasākumu
atbalsta biedrība «Lauku partnerība
Ziemeļgauja». Ieeja bez maksas.
• 16. augustā no plkst. 10.00 līdz
14.00 Zvārtavas pagasta pārvaldē,
«Luturskolā» Biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» Vidzemes komiteja
Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā»
ietvaros rīko pasākumu «Pārbaudām
veselību!».
• 21. augustā Jāņa Lūsēna mūzikas
namā «Ozolu skola» koncertprogramma «Radīts Latvijā». Latvijas dižāko komponistu skanīgāko dziesmu
aranžijas čella un klavieru skanējumā. Piedalās – Valters Pūce (čells),
Dainis Tenis (klavieres).
• No 9. jūlija līdz 31. oktobrim Jāņa
Lūsēna mūzikas namā «Ozolu skola»
Ilzes Raudiņas gleznu izstāde «Spanda». Apmeklētāji aicināti iepriekš pieteikties zvanot uz tālr. 29148787. z

• Līdz 30. augustam piedalies foto
akcijā «Vasara Vijciema pusē»! Bildē,
krāj, atlasi 5 labākās bildes un 1. septembrī nosūti WhatsApp 29386820.
• 6. augustā plkst. 10.00 sporta laukumā Vijciema pagasta sporta svēt-

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

Materiālus apkopoja:

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

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

