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Valkas-Valgas četrcīņas
VWDUSWDXWLVNDLVODLNPHWŞJņWHņWUDIHVWLYņOVª7ņOYLOV«
noslēdzošais posms MTB riteņbraukšana
Teksts: Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes
lietu daļas vadītājs

S

estdien, 1. oktobrī Jaanikese motokompleksā (Igaunijā) notiks ValkasValgas četrcīņas noslēdzošais posms - MTB
riteņbraukšana.
Bērnu sacensībām reģistrācija uz vietas un
starts 11:00, bet pamatdistancēm starts 12:00.
Sacensību trasi šoreiz gatavo Rinaldo Teder, kas
jau iepriekšs izpelnījies uzslavas par interesantām MTB trasēm. Šogad paredzētas 21 un 42
km distances.

Pēc aizvadītiem trim posmiem Valkas-Valgas
četrcīņā, kopvērtējuma līderos ir: Dzintars Harkins, Renārs Lauzis un Adris Dainis. Sieviešu
konkurencē - Marta Luīze Pētersone, Kaja Tättar
un Andra Grapēna. Komandu vērtējumā DAKO
Ziemeļvidzeme, 5A-Valka/LV un Valmieras komanda.
Reģistrācija: https://forms.gle/1xw61qtzhM
qLZ9XHA
Sacensību nolikums, trases karte un GPS
fails (GPX formātā) pieejami www.valka.lv sadaļā “Sports”. z

Aicinām iesniegt
ierosinājumus apbalvošanai ar
Valkas novada pašvaldības
Atzinības rakstiem
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas novada pašvaldība aicina juridiskas
personas, valsts un pašvaldības iestādes,
sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā
arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 19. novembrī –
LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2010.gada
30.septembrī pieņemto nolikumu Nr.16 “Par
Valkas novada domes apbalvojumiem”, Atzinības rakstus var piešķirt gan fiziskām, gan juridiskām
personām
par
nozīmīgiem
sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko
organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī
par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Ierosinājumā par izvirzīto kandidātu
sniedzamas šādas ziņas:
l par fizisko personu – vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta vai nodarbošanās;

l par juridisko personu – pilns kolektīva nosaukums un vadītājs, adrese;
l raksturojums vai dzīves apraksts par apbalvojamo un viņa nopelniem Valkas novadā vai
sadarbībā ar Valkas novadu;
l motivācija apbalvojuma piešķiršanai.
Ierosinājumu paraksta juridiskas personas
paraksta tiesīga persona, norādot organizācijas
nosaukumu, adresi un tālruņa numuru. Ja ierosinājumu iesniedz fiziska persona, tad nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu,
nodarbošanos un adresi.
Motivētos iesniegumus apbalvojumu piešķiršanai var iesniegt Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja sekretariātā
Beverīnas ielā 3, Valkā vai arī sūtot pa elektronisko pastu uz adresi novads@valka.lv līdz
20. oktobrim.
Atgadinām, ka Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstam nevar tikt nominēta persona,
kas šo apbalvojumu jau ieguvusi iepriekš.
Iepriekšējo gadu domes atzinību ieguvējus
un goda pilsoņus iespējams redzēt Valkas novada oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā „Novada atzinības
raksti”. z

MŻOLMņ9LGXVODLNXHOSD
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Valkas novada pašvaldība
dāvās autobusu ar palīdzības
kravu Mariupolei
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

K

rievijas Federācijas militārā agresija likusi vairāk nekā 150 tūkstošiem mariupoliešu pamest dzimto pilsētu un doties uz Ukrainas kontrolēto teritoriju, apmetoties uz dzīvi daudzās citās Ukrainas pilsētās. Sākoties jaunajam
mācību gadam jaunajiem mariupoliešiem ir nepieciešams transports uz Mariupoles pilsētas liceja skolu, kas kara sākumā tika pārcelta uz Kijivas Puča-Voditsas
(Puscha-Vodytsia) rajonu. Diemžēl Mariupoles pilsētas aizstāvēšanas laikā tika iznīcināts viss pašvaldības transporta parks.

Lai palīdzētu īstenot izglītības un humanitārās programmas, atsaucoties
uz Mariupoles pilsētas pašvaldības lūgumu, 12.septembra Valkas novada pašvaldības ārkārtas finanšu komitejas sēdē klātesošie deputāti vienbalsīgi atbalstīja priekšlikumu dāvāt Valkas pašvaldībai piederošo skolēnu autobusu
NEOPLAN kopā ar pirmās nepieciešamības preču palīdzības kravu.
Iepriekš minētais skolēnu autobuss vairs netiek ekspluatēts Valkas novada
vajadzībām, tāpēc sēdē klātesošie deputāti atzina, ka šis transportlīdzeklis
būtu lietderīgāks ukraiņiem.
Aicinām iedzīvotājus un uzņēmumus, kuriem ir iespēja, palīdzēt un
ziedot karā cietušajiem!
Nepieciešamo lietu saraksts:
Gultas veļas komplekti;
Spilveni, segas, pledi;
Virtuves piederumi (pannas, katli utt.)
Aicinām dāvāt tikai jaunas mantas, un līdz 20. oktobrim nogādāt tās Valkas pilsētas kultūras namā pie dežurantiem darba dienās no plkst. 8.00 –
17.00. z
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Apbalvotas Gada labākās
Aizvadītas
Valkas novada
.ņUŦRVJDWDYRMDVVNDLVWLHPDWUDNWŞYLHPXQ
būves Latvijā 2021
Dzejas
dienas ar jaunāko
HPRFLRQņOLSLHSLOGŞWLHPSDJDVWDVYŌWNLHP
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
no pašmāju dzejniekiem
Foto: Linda Strauta Brauere
Teksts un foto: Ance Andrējeva-Empele, Valkas novada Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību speciāliste

10.

septembrī Valkas pilsētas kultūras nama Livonijas zālē notika ikgadējā
Valkas novada Dzejas dienu “Cita pasaule un tomēr tā pati”.
Šogad Valkas novada dzejas dienā skanēja vietējo dzejnieku jaunākie darbi dzejoļi, panti un peršas - tā savu daiļradi raksturo paši dzejnieki.
Dzejas dienas moto - “Cita pasaule un tomēr tā pati” sasaucas gan ar šodienas
pasaules izjūtu, kad liekas, ka nekas nav tā kā bijis, gan arī dzejas pasauli, kas
šķietami ir cita, vienmēr mainīga, bet tomēr runā par dzīvi, kurā dzīvojam.
2022. gada Dzejas dienā piedalījās dzejnieki Anita Anitīna, Aija Ābena un Normunds Rudzītis. Ar īpaši sagatavotu muzikālo priekšnesumu uzstājās Valkas pilsētas folkloras ansamblis „Nāburgi”, atskaņojot katram dzejniekam un viņa
daiļradei atbilstošus skaņdarbus. z

.ņUŦXSDJDVWDVYŌWNX
LHWYDURVX]VWņMDVª)UHG
+RUPDLQXQ,O]H/HMLūD«

24.

augustā Mežaparka estrādes Kokaru zālē ap 200 nozares dalībnieku
pulkā sveica žūrijas eksperti un ekonomikas ministre Ilze Indriksone.
Nominācijā „Ainava” atzinību ieguva Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centra laukums.
Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Būvinženieru savienības sadarbībā
ar 21 profesionālo biedrību un nozares institūciju rīkotā skate Gada labākā būve
Latvijā šogad notiek 24.reizi. Žūrija vērtēja vairāk nekā 60 pērn ekspluatācijā nodotās būves, infrastruktūras un ainavu objektus.z

11. Vidzemnieku dārza
'DEDVNRQFHUW]ņOŌSDJDVWDVYŌWNXYDNDUD
svētkos godināti kafejnīcas
SURJUDPPXLHVNDQGLQņVG]LHGņWņMD
“Walk Cafe” uzņēmēji
XQG]LHVPXDXWRUH.$7Ů
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Vidzemes plānošanas reģions

17.

Kārķu tautas namā rādīs
spēlfilmu
“Mamma vēl smaida”
Teksts: Dace Pieče, Kārķu tautas nama vadītāja
Filmas apraksts no www.ltv.lsm.lv publikācijas

13.

oktobrī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā tiks izrādīta jaunā latviešu spēlfilma - komēdija “Mamma vēl smaida”, ieeja 3.00

EUR.
Trīs māsas, trīs valstis, viens busiņš, viens ceļabiedrs un mamma. Traģiskais
un komiskais satiekas jaunās režisores Elzas Gaujas debijas filmā “Mamma vēl
smaida”, bet īsts sniegs un sals pārbauda aktieru izturību un humora izjūtu.
Vai stāsts, kurā ir iekļauta arī nāve, var būt komēdija? Filmas stāsta pamatā
ir patiesi notikumi. Jaunā režisore, debitante lielajā kino, Elza Gauja pieņēma
izaicinājumu, vēl būdama Kultūras akadēmijas režijas maģistrantūras studente.
Pilnmetrāžas filma, kas solās būt ceļa, jeb “road movie” kino, uzfilmēta pandēmijas periodā, īstās sniegotās ainavās. Trīs māsas atveido trīs lieliskas aktrises:
neatkarīgā Anta Aizupe, Jaunā Rīgas teātra spēks – Baiba Broka un Nacionālā
teātra lepnums – Daiga Kažociņa. Visas daiļavas tik dažādas satērpa kostīmu
māksliniece Līga Krāsone. Viņas pa ceļam no Somijas savā vecajā busiņā “Mitsubishi”, kurš tiek uzskatīts par nopietnu aktieri ar kaprīzēm, pa ceļam paņēma
stopētāju, kuru atveido Matīss Budovskis. Mammu, kura smaida un ir pavisam
dzīva, atveido Dailes teātra aktrise Lidija Pupure. Filmas mākslinieks ir Jānis
Bijubens, kurš atrada risinājumus visām situācijām.
Kaut arī filmas darbība notiek vairākās valstīs, visa filma uzņemta Latvijā.
Kino ir viena liela un izcila mānīšanās māksla. z

augustā Oleru muižā norisinājās 11. Vidzemnieku dārza svētki,
kuros šogad kategorijā “Debija” godināti Valkas novada ēdināšanas uzņēmuma SIA „LB Services” kafejnīcas “Walk Cafe” uzņēmēji.
Vidzemnieku dārza svētkos ik gadu Vidzemes plānošanas reģions sumina apņēmīgus un veiksmīgus vidzemniekus, kurus par saviem profesionālajiem nopelniem, drosmi, spītību un neatlaidību darboties reģionā izvirzījušas vietējās
pašvaldības.
Vidzemes veiksmes stāstu tradīcijas aizsākumi meklējami 2012.gadā. Apzinoties, ka visā pasaulē un arī Vidzemē vērojama tendence iedzīvotājiem aizplūst
uz lielpilsētām, citiem novadiem un valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk apdzīvotas, VPR nolēma apzināt tos, kuri ar savu entuziasmu palīdz un iedvesmo
vietējos iedzīvotājus.
Vidzemnieku Dārza svētkus organizē Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs.z
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Valkas novadpētniecības
Aicinām jauniešus pieteikties
6XGUDED/DLPHVNDURWŞWHVDWUDGXäDVVDYXVŞSDäQLHNXV
muzeja krājuma izstāde
“Latvijas ainavas”

bezmaksas mācībām
“Laukiem būt”

Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

Teksts: Valda Empele, SIA LLKC Valkas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības
konsultante

L

īdz 8.oktobrim Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma Valkas novadpētniecības muzeja krājuma izstāde “Latvijas ainavas”.
Vasaras nogale un rudens sākums ir laiks, kad daba iekrāsojas visapbrīnojamākos toņos. Viena ainava, saules ritējuma apspīdēta ik pēc mirkļa, iekrāsojas
citās nokrāsās. Mākslinieki skaistās Latvijas ainavas ir iemūžinājuši gleznās. To
cik daudzpusīga ir Latvijas daba var aplūkot Donalda Smeltera, Jāņa Kakša, Mildas Bīrītes, Bruno Sipāna, Imanta Bitmeta, Jāņa Puķītes, Alda Štelca, Jāņa Medņa,
Oskara Vītiņa un Osvalda Siliņa uzgleznotajās ainavās, kuras eksponētas Valkas
novadpētniecības muzejā.
Izstāde apskatāma: līdz 8.oktobrim:
Otrdienās – piektdienās plkst. 11:00 – 18:00;
Sestdienās, svētdienās plkst. 10:00 – 16:00
Ieejas maksa izstādē: 1,00 €;
pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,50 €
Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ieeja izstādē ir bez maksas.z

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, jau vienpadsmito
gadu, visā Latvijā organizē mācības jauniešiem no laukiem un mazpilsētām. Kopējā mācību informatīvā diena norisināsies 14.oktobrī.
Mācības, sākot ar 17. oktobri, vienu reizi nedēļā (kopā 6 mācību dienas), notiks gan klātienē, gan attālināti. Plānots arī pieredzes brauciens pie uzņēmējiem.
Mācību gaitā jaunieši apgūs ar uzņēmējdarbību saistītas zinības un, kā rezultāts,
būs jāsagatavo un jāprezentē “biznesa plāns”. Beidzoties mācībām, tiks izziņots
“ Laukiem Būt” projektu konkurss ar vērtīgām naudas balvām.
Ja esi ieinteresēts piedalīties mācībās, piesakies, Valkas birojā zvanot:
T. 29445406 vai e-pasts valda.empele@llkc.lv z

0ņMDVNDIHMQŞFXGLHQDV
9DONDVQRYDGņ

9DONDVQRYDGVDW]ŞWVSDU
FHũXVDWLNVPHLGURäņNRQRYDGX/DWYLMņ
Valkas novda Dzimtsarakstu nodaļā
laikā no 16.07.2022. līdz 15.09.2022. reģistrēti
miršanas gadījumi
PersonasuzvĈrds,vĈrds
Dzimšanasgads
BašbauereAusma
1949.
BrƻveleRita
1930.
IvanovaVera
1934.
KuplaisValdis
1950.
LuppaDace
1942.
LƻsisAndris
1950.
MirkšaTija
1969.
OzoliźšJĈnis
1980.
PedraudzeMaija
1944.
PodiźaInta
1949.
PƻpolsErvţns
1943.
RasickaTatjana
1935.
SaukumaVaira
1942.
StrazdiźšVilnis
1935.
StudentsUldis
1964.
ZĈbakaIlgaMarta
1932.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada pašvaldība
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Dziedāšana bez pārtraukuma
.ņUŦRVJDWDYRMDVVNDLVWLHPDWUDNWŞYLHPXQ
HPRFLRQņOLSLHSLOGŞWLHPSDJDVWDVYŌWNLHP

Teksts: Mārīte Magone, Valkas folkloras dziesmu draugu kopas vadītāja

2021./2022.gada sezona Valkas folkloras dziesmu draugu kopai “Nāburgi” ir
bijusi ļoti piesātināta ar visdažādākajiem pasākumiem, kuros esam piedalījušies.
Var droši teikt, ka pasākumi ir bijuši nepārtraukti visu gadu, ja kā atskaiti
paņemam pagājušā gada septembri līdz šī gada septembrim. Viss iepriekšējais
rudens pagāja gatavojot skates programmu festivālam “Baltica-22”, kas bija
jāizveido video formātā. Līdztekus daudzās vietās uzstājāmies ar muzikāli literāro
programmu “Dzirdēt ar sirdi”, kas veltīta mūžībā aizgājušās dzejnieces Kornēlijas
Apškrūmas piemiņai. Protams Ziemassvētku tikšanās, akcija robežsargiem kopā
ar Jērcēnu “Mežābeli” , tradicionālā Gaismas pēcpusdiena. Neaizmirstams bija
barikādēm veltītais piemiņas pasākums Kārķos, kur izmantojām Dzejnieces
vārsmas, jo viņa bija īstena Latvijas patriote. Programmas “Dzirdēt ar sirdi” video
ir pieejams Valkas bibliotēkā. Paldies novada domei par atbalstu. Ņemot vērā,
ka dzejniece veltīja ansamblim dzejoli “Saknes tautā” un komponists Māris
Lasmanis uzrakstīja mūziku, tad zinot, ka mēs savā repertuārā dziedam vēl citas
šī komponista dziesmas, tad mums bija liels gods un atbildība piedalīties
komponista autorvakarā, ko organizēja J.Cimzes Valkas mūzikas skola. Tikšanās
rezultātā mums tika uzdāvinātas vēl dziesmas, kuras šajā sezonā jāapgūst.
Neaizmirstams piedzīvojums un emocijas bija kopīgais koncerts Lugažu saieta
namā kopā ar vienu no populārākajiem itāļiem Latvijā Roberto Meloni. Šajā
koncertā Roberto kā dāvanu saņēma pirmo tieši viņam veltīto dzejoli, kuru viņam
dāvāja Anita Anitiina. Sākoties karam Ukrainā, dzīve un domāšana pagriezās uz
citu pusi. Tradicionālie pasākumi notika gan Lieldienās, pilsētas svētkos, bet ar
citu noskaņu. Apguvām ukraiņu t.dz. “Hei , sokoli!” Esam dziedājuši to
vairākkārt, visemocionālāk tas bija 13.08. Kokneses ziņģē un Ukrainas
neatkarības dienas pasākumā Valgā, kā arī starptautiskajā festivālā Limbažos.
Tuvojoties Līgo svētkiem, saņēmām neparastu piedāvājumu piedalīties Turnas
tautas nama teātra izrādē “Atkaltikšanās Silmačos”. Mēs ne tikai dziedājām, bet
bijām gan Zāres, Trīnes,Joskes , Ābrami u.c. tēli. Paldies režisorei Līgai Kramai
un skatītāju daudzajiem atzinīgajiem vārdiem.
Ar biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” finansiālu atbalstu projektam
par Jāņu siera gatavošanu, Nāburgu dalībnieki ne tikai apguva jaunas prasmes
A.Zalužinskas vadībā, bet arī varējām pacienāt ar dažādiem sieriem ielīgošanas
koncertu apmeklētājus. Tad jūlijā piedalījāmies folkloras festivālā “Baltica”, kur
ieguvām jaunus draugus no Auces. Bet vislielākais piedzīvojums bija pieciem
ansambļa dalībniekiem, kuri piedalījāmies Valmieras teātra festivāla pasākumā
“Citu dziesmu svētki” kā festivāla kora dalībnieki. Kopā ar pūtēju orķestri “Rīga”
režisora Mārtiņa Meijera vadībā 6.augustā radījām neaizmirstamu uzvedumu

kopā ar aktieriem. Tā nemanot atkal ir pienācis septembris ar Dzejas dienām,
kad kopā ar savējiem novada literātiem, bibliotēkas atsaucīgajiem
darbiniekiem un Silviju Doršu svinējām svētkus dzejai un Aldim Štelcam. Vēl
mūs septembrī gaida Ipiķos, kur esam uzaicināti uzstāties ar savu programmu
“Dzirdēt ar sirdi”.
Atpūsties no dziesmas nav laika, jo nākotnes ieceres un plāni ir visdažādākie,
ir ļoti daudz jāstrādā. Darbošanās jebkurā amatiermākslas kolektīvā ir īpašs
dzīvesveids, kad ļoti bieži privātās aktivitātes ir jānoliek maliņā un jāgatavojas
kārtējam pasākumam. Paldies visiem dalībniekiem un viņu ģimenēm par
izturību, sapratni un vēlmi atkal tikties un dziedāt.z

Jānis Rozentāls aicina
pacientus uz konsultāciju
Valkā 14. oktobrī

„Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā” ietvaros

Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā Rīgā. Foto: No personīgā arhīva.

.ņUŦXSDJDVWDVYŌWNX
'DEDVNRQFHUW]ņOŌSDJDVWDVYŌWNXYDNDUD
LHWYDURVX]VWņMDVª)UHG
SURJUDPPXLHVNDQGLQņVG]LHGņWņMD
+RUPDLQXQ,O]H/HMLūD«
Asinsvadu ķirurgs
Oktobra aktivitātes projekta
XQG]LHVPXDXWRUH.$7Ů

Teksts: Maira Rjabkova, Valkas novada pašvaldības sabiedrības veselības
organizatore

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 14. oktobrī. 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

E

iropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros oktobra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts
piedalīties ikviens:
l pirmdienās, plkst.09:00, Valkā, Semināra ielā 23, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” telpās notiks 40 minūšu garas fizisku aktivitāšu nodarbības senioriem “Vingrošana senioriem” cikla ietvaros.
l pirmdienās, plkst.18:15, Valkā, Beverīnas ielā 3, notiks 40 minūšu garas
fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma “Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties”
cikla ietvaros.
l trešdienās, plkst.09:00, Valkā, Semināra ielā 23, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” telpās, notiks 40 minūšu garas fizisku aktivitāšu nodarbības senioriem “Vingrošana senioriem” cikla ietvaros.
l 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”.
l ceturtdienās, plkst.18:15, Valkā, Beverīnas ielā 3, notiks 40 minūšu garas
fizisko aktivitāšu nodarbības, pasākuma “Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties”
cikla ietvaros.
Nodarbības notiek BEZ MAKSAS!!!
Visi Valkas novada iedzīvotāji, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji, aicināti
piedalīties sev interesējošos, iepriekš minētajos pasākumos!
Nodarbību laikā lūdzam ievērot COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumus-lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot 2 metru distanci un citus noteiktos epidemioloģiskos norādījumus. z
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Sveicam Valkas novada
14. oktobrī Valkas pilsētas
6XGUDED/DLPHVNDURWŞWHVDWUDGXäDVVDYXVŞSDäQLHNXV
kultūras namā notiks
“Muzikālo stāstu vakars”

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

P

iektdien, 14. oktobrī plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras
nama “Livonijas zālē” dziedātāja Ira Krauja – Dūduma aicina
uz “Muzikālo stāstu vakaru”.
Ira dzimusi Saldus pusē pie gleznainā Remtes ezera, bet jau 25
gadus sevi saucu par mārupieti.
80. gados mācījās Rīgas kultūras darbinieku tehnikumā un RPIVA,
paralēli strādāja Latvijas Valsts filharmonijas ansamblī „Modo”, pēc
tam „Opus” kopā ar Zigmāru Liepiņu, Aivaru Hermani, Imantu Vanzoviču, Kasparu Dimiteru, Mirdzu Zīveri u.c. Pēc tam darbs grupā „Inversija” kopā ar dziedātājiem Uģi Rozi un Viktoru Lapčenoku. Tad seko
dziedātājas solo programmas grupā “Tukums 3” kopā ar Guntaru Ruņģi
kā ģitāristu, Arni Miltiņu u.c. 2004. gadā Irai bija interesanta sadarbība
ar dziedātāju Larisu Mondrusu.
Viņa ir dziedājusi mūziklā „Les Miserables” (Nožēlojamie). I. Kraujas
deviņdesmito gadu hiti bija „Tā es mīlu” ,”Dziesmiņa Tīģerādas bruņiniekam”, ”Meitene un sirds”,” Beidzot” u.c.
Kopā ar meitu Rūtu Dūdumu - Ķirsi īstenoti daudzi sapņi, arī piedalīšanās šovā „Dziedošās ģimenes”.
Īpaši Irai ir koncerti - satikšanās ar klausītājiem akustiskajā dziesmu
programmā - kopā ar savu ģitāru.
Ieeja - 5 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 17.00, norēķini iespējami tikai skaidrā naudā. z

Zelta pārus!

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

V

asaras izskaņā Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa turpināja
ierasto tradīciju – sveikt mūsu novada brīnišķīgos Zelta pārus.
Novēlam veselību, saticību un mīlestību turpmākajā dzīves ceļā! z

Zelta pāris Georgijs un Tamāra Melderi Valkas pagastā (foto I.Leitis)

0ņMDVNDIHMQŞFXGLHQDV
9DONDVQRYDGņ

Zelta pāris Guntis un Laima Gulbji Kārķos (foto M. Zeltiņa)

9DONDVQRYDGVDW]ŞWVSDU
FHũXVDWLNVPHLGURäņNRQRYDGX/DWYLMņ

Zelta pāris Jueri un Nadežda Rebanes Valkā (foto D. Pūce)

Medicīniskās komisijas Valkā
28. oktobrī

V

idzemes slimnīcā Valkā piektdien, 28. oktobrī, plkst. 8.00-12.00 būs pieejamas obligātās veselības pārbaudes (OVP).
Klientu reģistrācija OVP notiek līdz plkst. 11.00.
Lai saņemtu pakalpojumu, obligāta iepriekšēja pieteikšanās poliklīnikas reģistratūrā: tālr. 64722307 vai elektroniski:
https://vidzeme.eveselibaspunkts.lv/lv/ Booking/SpecialistsAndServices?InstitutionCode=250000092.06
Informāciju sagatavoja: Benita Brila,
Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Zelta pāris Ziedonis un Zenta Grūbes Valkas pagastā (foto I. Leitis)
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Ņemt aizņēmumu 117 556 EUR apmērā gājēju ie- gmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv
28. jūlija
Valkas
tvju atjaunošanai Valkā, Sēlijas ielā (posmā no Sēlijas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 010
.ņUŦRVJDWDYRMDVVNDLVWLHPDWUDNWŞYLHPXQ
ielas tilta līdz Rīgas ielai) un Rīgas ielā (posmā no 0030, platība 0,4964 ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030 001, nosakot atsaviielas līdz Poruka ielai).
novadaHPRFLRQņOLSLHSLOGŞWLHPSDJDVWDVYŌWNLHP
pašvaldības Stendera
Nodrošināt 15% līdzfinansējumu no pašvaldības bu- nāšanas veidu: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada pašvaldžeta. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt
domes sēdē
ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma saņemša- dības nekustamam īpašumam Zvārtavas pagastā “Lubrīža, 30 (trīsdesmit) gadu laikā, maksājot LR Valsts turmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030:
pieņemtie lēmumi nas
1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) 3690,00 EUR
kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu
likmi par aizņēmuma lietošanu.Lēmumā minēto aiz- (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro);
l Apstiprināt „Vidzemes pašvaldību līdzdalības izvērtējumu SIA “ZAAO”” (sagatavotājs: SIA “Zvērinātu advokātu birojs “Atlācis un Partneri”” un SIA “Konsorts”).
Atzīt Valkas novada pašvaldības līdzdalību SIA
“ZAAO” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
nosacījumiem.
l Pārņemt Valkas novada pašvaldības īpašumā no
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, reģistrācijas numurs: 90001739473, juridiskā adrese: Pērses
iela 2, Rīga, LV-1011, 5 (piecus) informatīvos stendus.
l Grozīt Valkas novada pašvaldības domes
2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.13 “Valkas novada
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1,13.§), izsakot jaunā redakcijā.
l Apstiprināt Valkas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” projektu.
Atcelt ar Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.10,11.§) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”.
l Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par
kopējo summu 1357,99 EUR (viens tūkstotis trīs simti
piecdesmit septiņi euro un deviņdesmit deviņi centi)
185 (viens simts astoņdesmit piecām) personām.
l Atbalstīt dalību Latvijas Dabas fonda projektā
“WoodMeadowLIFE, projektu īstenojot pašvaldībai
piederošā zemes vienībā “Meža Tači”, kadastra numurs: 94880130004.
Līdzfinansēt 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10
000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).
l Veikt grozījumus SIA “Identika”, reģistrācijas numurs: 54103111711, izsniegtajā bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.1-2018 smilts
atradnei “Viesturi - 2018”, kas atrodas Valkas novadā,
Valkas pagastā, nekustamajā īpašumā “Viesturi”, ar
kadastra Nr.9488 005 0069, piešķirot jaunu atļaujas
Nr.1-2018/2022 un pagarinot tās derīguma termiņu
līdz 2043.gada 3.septembrim.
l Iesniegt Satiksmes ministrijai iesniegumu „Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu posmā no
Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve” ar lūgumu iekļaut Valsts
autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas
finansēšanas plāna 2023.gadam valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai tranzīta ielas pārbūvi Valkas pilsētā pa Zemgales
ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai.
l Ja projekts „Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve”
tiks līdzfinansēts no 2023.gada valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds” 440214,00 EUR apmērā, Valkas novada pašvaldība piedalīsies ar
līdzfinansējumu 30% apmērā jeb 188663,66 EUR
(kopējās pārbūvei nepieciešamās iztrūkstošās izmaksas 2023.gadā ir 628877,66 EUR. Kopējās būvniecības izmaksas ir 903547,66 EUR, no kurām 2022.gadā
plānots veikt darbus 274670,00 EUR apmērā).
l Nodot Valkas novada attīstības programmas
2022.-2028.gadam 2.redakciju publiskai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu – 3 (trīs)
nedēļas. z

ņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.z

15. augusta Valkas
novada ārkārtas
pašvaldības domes
sēdē pieņemtie
lēmumi
l Ņemt aizņēmumu 945532,67 EUR (deviņi simti
četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi
euro, 67 centi) investīciju projekta “Varoņu ielas seguma, gājēju ietves atjaunošana (posmā no Parka
ielas līdz pilsētas robežai), stāvlaukuma atjaunošana
pie Zāģezera” īstenošanai no Latvijas Republikas
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
l Par rakstiskas izsoles rezultātu apstiprināšanu uz
nomas un apbūves tiesību objektu Rūjienas iela 31,
Valka, Valkas novads.z

2. nodrošinājuma apmēru 360,00 EUR (četri simti
sešdesmit euro);
3. izsoles soli 100,00 EUR (viens simts euro);
4. reģistrācijas maksu 30,00 EUR (trīsdesmit euro).
l Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā
īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
Noteikt piedāvājumu atvēršanas laiku un vietu –
2022.gada 14.oktobrī, plkst. 10.00, Beverīnas ielas 3,
Valkā, 2.stāva zālē.
l Apstiprināt nolikumu Nr.7 „Valkas novada pašvaldības Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas nolikums”.
Atcelt Valkas novada pašvaldības domes 2020.gada
30.aprīļa lēmumu “Par Nolikuma Nr.4 “Valkas novada
domes Attīstības un plānošanas nodaļas nolikums”
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.5, 2.§) un Valkas
novada domes 2016.gada 27.oktobra lēmumu “Par
nolikuma Nr.8 “Tūrisma un informācijas biroja nolikums” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.13, 1.§).
l Apstiprināt Tūrisma informācijas biroja telpu izveidi bijušajā robežsardzes ēkā Semināra ielā 1, Valkā.
l Atbrīvot Līgu Kramu no Turnas tautas nama vadītājas amata ar 2022.gada 31.augustu (pēdējā darba
diena). Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
l Apstiprināt pašvaldības līdzmaksājumu apmēru
izglītojamo ēdināšanā no 2022.gada 1.septembra atbilstoši lēmuma pielikumam.z

25. augusta Valkas
novada pašvaldības Valkas novada pašvaldība
.ņUŦXSDJDVWDVYŌWNX
atgādina –
'DEDVNRQFHUW]ņOŌSDJDVWDVYŌWNXYDNDUD
domes
sēdē
līdz 2022. gada 15. novembrim
LHWYDURVX]VWņMDVª)UHG
SURJUDPPXLHVNDQGLQņVG]LHGņWņMD
veicams ceturtais šā gada
+RUPDLQXQ,O]H/HMLūD« pieņemtie lēmumi

29. jūlija Valkas
novada pašvaldības
domes sēdē
pieņemtie lēmumi
l Atbalstīt prioritāro investīciju projektu - Varoņu
ielas seguma, gājēju ietves atjaunošana (posmā no
Parka ielas līdz pilsētas robežai), kā arī stāvlaukuma
atjaunošana pie Zāģezera.
l Atbalstīt investīciju projektus Sēlijas ielā (posmā
no Sēlijas ielas tilta līdz Rīgas ielai) un Rīgas ielā
(posmā no Stendera ielas līdz Poruka ielai) un Vienības ielas (gar stadionu) atjaunošanu.
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XQG]LHVPXDXWRUH.$7Ů
nekustamā
īpašuma
.ņUŦRVJDWDYRM

Apstiprināt nolikumu Nr.6 “Valkas novada Sporta
laureāts - 2022”.
l Apstiprināt noteikumus Nr.4 “Valkas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”
l Apstiprināt noteikumus Nr.5 ”Valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs sadales kārtība Valkas
novadā”.
l Grozīt Valkas novada pašvaldības domes
2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.13 “Valkas novada
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu saraksta
apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 13.§) izsakot
sekojošus pielikumus jaunā redakcijā: Lēmums stājas
spēkā ar 2022.gada 1.septembri.
l
Norakstīt automašīnu GAZ 53A (valsts
reģ.Nr.CU2126, reģistrācijas gads: 1982). Pēc lēmuma 1.punkta izpildes automašīnu GAZ 53A nodot
Kārķu pagasta komunālai saimniecībai rezerves detaļu izmantošanai.
l Precizēt Valkas novada pašvaldības 2022.gada
28.aprīļa saistošos noteikumus Nr.7 “Valkas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.
l Precizēt Valkas novada pašvaldības 2022.gada
28.jūlija saistošos noteikumus Nr. 11 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas
novadā”.
l Apstiprināt noteikumus Nr.6 “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Valkas novada pašvaldībā”. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi.
l Pārņemt no Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas numurs: 90000282046, juridiskā adrese: Čiekurkalna
1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, 2 (divus) operatīvos kravas automobiļus.
l Par Valkas novada pašvaldības izglītības iestāžu,
kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
l Apstiprināt dzīvojamajās telpās “Kārķu skola”,
Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, īres maksu, tajā
skaitā komunālo pakalpojumu izmaksas, 1 (vienam)
Ukrainas civiliedzīvotājam mēnesī 36,39 EUR (trīsdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi) bez PVN apmērā atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajai
izmaksu kalkulācijai, kas aprēķināta uz 1 (vienu) gultasvietu. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
l Atsavināt atkārtotā izsolē pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Luturmežsarl

nodokļa maksājums

HPRFLRQņOLSLH

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

Nekustamā 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 9.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no 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 Nr..
Pārskaitījums veicams uz SEB bankas kontu,
LV16UNLA0050014283134 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.
Tālrunis informācijai 29237967.z
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Aicinām pieteikties uz sekojošu,
6XGUDED/DLPHVNDURWŞWHVDWUDGXäDVVDYXVŞSDäQLHNXV
vasarnīcu teritorijā pieejamo,
neapbūvētu zemes gabalu nomu,
bez apbūves tiesībām Valkas novadā
N.p.k.

Raksturojošais parametrs

PiemƝrojamƗ
korekcija procentos
-10 %
-15 %

3.1.
3.2.

Nomas lƯguma termiƼš 5 gadi

PilsƝta/pagasts

Zemes gabala kadastra
apzƯmƝjums

Nosaukums

Zemes platƯba, ha

Zemes gabala minimƗlƗ nomas
maksa gadƗ (euro) bez PVN,
saskaƼƗ ar Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un
apbǌves tiesƯbas noteikumi”
5.punktu – 28.00 euro

ApgrǌtinƗta piekƺǌšana zemesgabalam
Zemesgabals aizaudzis ar krǌmiem un piemƝrojams lauksaimniecƯbai tikai pƝc
attƯrƯšanas no tiem
3.3.
LIZ zemes novƝrtƝjuma ballƝs atšƷirƯba no vidƝjƗ novƝrtƝjuma pagastƗ par
+- 0,5 %
katru balli
3.4.
Zemes gabala konfigurƗcija un reljefs nav piemƝrots lauksaimnieciskai
-40 %
darbƯbai (piemƝram, Gaujas palieƼu pƺavas, vai akmeƼaini pauguri,
aizsargƗjamƗs dabas teritorijas kurƗs ir ierobežota saimnieciskƗ darbƯba)
2) Nomas maksa var tikt izmainƯta arƯ, ja:
 mainƗs iznomƗtƗ nekustamƗ Ưpašuma vƝrtƯba;
 tiek mainƯta zemes nomas maksu reglamentƝjošƗ likumdošana un ar to saistƯtie normatƯvie akti;
 tiek noteikti jauni nodokƺi vai nodevas, ar ko tiktu aplikts nomas objekts vai nomas maksƗjumi.

!!!3) Ja (2) divu nedƝƺu laikƗ no šƯ sludinƗjuma publicƝšanas laikrakstƗ “Valkas Novada VƝstis” uz minƝto
zemes gabalu vai to daƺu nomu pieteiksies vairƗkas personas, tiks rƯkota nomas tiesƯbu izsole.

VALKAS PILSƜTA
Valka

9401 008 0567

28.00

Pieejamas zemes vienības sakņu
(ģimenes) dārza ierīkošanai
Valkas novada administratīvajā
teritorijā

1

Celtnieks 4A

0.12

28.00

Valka

9401 008 0768

Celtnieks 100 A

0.19, ir iespƝja
vienoties par
mazƗku platƯbu

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0.14

28.001

Valka

9401 008 0601

Celtnieks 114

0.07

28.001

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0.06

28.001

Valka

9401 008 0606

Celtnieks 119

0.06

28.001

Valka

9401 008 0615

Celtnieks 128

0.07

28.00

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0.06

28.001

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0.06

28.001

Valka

9401 008 0620

Celtnieks 133

0.06

28.00

Valka

9401 008 0640

Celtnieks 153

0.0939

28.00

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0.2

28.001

1

Nosaukums

VALKAS PAGASTS

“DƗrziƼi”

Valkas pagasts

9488 003 0273

BƝrzezers 38

0.1063

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0299

BƝrzezers 41

0.06

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0392

BƝrzezers 43

0.06

28.001

9488 003 0338

BƝrzezers 155

0.06

28.00

Valkas pagasts

0ņMDVNDIHMQŞFXGLHQDV
9DONDVQRYDGņ
1

!koeficientu
VasarnƯcu teritorijƗ pieejamo zemes gabalu nomas maksa var tikt samazinƗta, piemƝrojot koriƧƝjošu
procentos -15 % apmƝrƗ, pamatojoties uz izvƝrtƝjuma tabulas 3.2. punktu, uz laiku lƯdz vienam
1

gadam.

Aicinām pieteikties uz sekojošu,
lauksaimniecībā izmantojamo,
neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu
nomu, bez apbūves tiesībām
Valkas novadā
Nomas lƯguma termiƼš 5 gadi

“DƗrziƼi”
“DƗrziƼi”

Nosaukums

RƯgas iela 88
BlaumaƼa iela 4B
“Silmǌrnieki”
Purva iela 11

Zemes gabala
kadastra
apzƯmƝjums

Nosaukums

Zemes
platƯba,
ha

Zemes gabala nomas maksas likme (gadƗ),
atbilstoši “Valkas novada pašvaldƯbas ƯpašumƗ
atrodošas, piekritƯgas un pƗrvaldƯbƗ atrodošas
lauksaimniecƯbas zemes nomas pakalpojumu
maksas cenrƗdim” (apstiprinƗts ar Valkas
novada domes 2019.gada 26.septembra
sƝdes lƝmumu (protokols Nr.13,4.§.)

VidƝjƗ
zemes
nomas
pamatmaksa
gadƗ (euro)
bez PVN

Nosaukums

VALKAS PILSƜTA
9401 004 0012

RƯgas iela 84

3.4

61.00 euro/ha

207.40

9401 004 0240

RƯgas iela 88

1.4

61.00 euro/ha

85.40

9452 003 0095

StabiƼi

0.6942

Ne mazƗk kƗ 59 euro/ha

40.96

9452 008 0313

RƯtiƼi

0.25

Ne mazƗk kƗ 59 euro/ha

9452 011 0216

LucƯši

0.6

PƝc izvƝrtƝjuma – 60.18 euro/ha

9466 008 0032

Mežmalnieki

0.44

PƝc izvƝrtƝjuma – 62.10 euro/ha

9466 009 0171

VƝveru stǌris

0.0397

PƝc izvƝrtƝjuma – 54.60 euro/ha

9466 009 0119

MazvƝveri

0.11

PƝc izvƝrtƝjuma – 47.10 euro/ha

“PaksƯši”

9DONDVQRYDGVDW]ŞWVSDU
FHũXVDWLNVPHLGURäņNRQRYDGX/DWYLMņ
*
ƜRƦEMES PAGASTS

“SƝƺi”

“Druvas 4”

36.11

*
28.00*
28.00*
28.00

VALKAS PAGASTS
9488 014 0138

Astes

1.16

Ne mazƗk kƗ 61 euro/ha

70.76

9488 010 0160

Brandas

0.52

Ne mazƗk kƗ 61 euro/ha

31.72

9488 006 0407

PabƝrzi

0.2

Ne mazƗk kƗ 61 euro/ha

9488 006 0319

Druvas 11

0.2

Ne mazƗk kƗ 61 euro/ha

*
28.00*
28.00

VIJCIEMA PAGASTS
SƯƺi

0.26

Ne mazƗk kƗ 59 euro/ha

9492 004 0332

Kalni

0.29

Ne mazƗk kƗ 59 euro/ha

9492 004 0325

BajƗri

0.24

PƝc izvƝrtƝjuma – 60.18 euro/ha

9496 008 0119

Apbǌve, Nomas
objekts Nr.3

*
*
28.00*
28.00
28.00

ZVƖRTAVAS PAGASTS
3.0356

PƝc izvƝrtƝjuma – 53.13 euro/ha

PlatƯba (m2)
197.0
135,0
290,1
185,8
135,2
158,6
232.0
358,0
195,0
126,0
189,0
231,0
216,0
238,0
755,0
126,0
479,4
266,0

Kadastra
Nomas objekts
PlatƯba (m2)
apzƯmƝjums
VALKAS PILSƜTƖ
IespƝja vienoties par nepieciešamo platƯbu
9401 004 0240
sakƼu (Ƨimenes) dƗrza vajadzƯbƗm
IespƝja vienoties par nepieciešamo platƯbu
9401 005 0014
sakƼu (Ƨimenes) dƗrza vajadzƯbƗm
Nr.1001
198.4
9401 005 0525
Nr.1002
290.0
9401 003 0225
Nr.12
700,0
Kadastra
Nomas objekts
PlatƯba (m2)
apzƯmƝjums
VALKAS PAGASTƖ
Nr.16-4
70,21
Nr.16-3
255,0
Nr.16-8
237,18
9488 010 0181
IespƝja arƯ vienoties par nepieciešamo
platƯbu sakƼu (Ƨimenes) dƗrza vajadzƯbƗm
IespƝja vienoties par nepieciešamo platƯbu
9488 010 0311
sakƼu (Ƨimenes) dƗrza vajadzƯbƗm
9488 006 0412
500,0

28.00

Nosaukums

KƖRƶU PAGASTS

9492 004 0190

Kadastra
Nomas objekts
apzƯmƝjums
KƖRƶU PAGASTƖ
Nr.10
Nr.11
Nr.18
Nr.28
Nr.29
Nr.32
Nr.38
9466 005 0323
Nr.40
Nr.45
Nr.46
Nr.47
Nr.49
Nr.50
Nr.51
Nr.54
9466 005 0359
Nr.67
Nr.73
9466 005 0358
Nr.74

161.28

*SaskaƼƗ

ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbǌves tiesƯbas
noteikumi” 5. punktu, zemesgabala minimƗlƗ nomas maksa gadƗ ir 28.00 euro bez PVN.

IevƝrƯbai
1) IznomƗjot lauksaimniecƯbƗ izmantojamo zemi, piemƝrojamas vidƝjƗs zemes nomas pamatmaksas gadƗ par
vienu ha bez PVN pie šƗdiem iznomƗjamƗ zemes gabala parametriem:
x ar labƗm vai apmierinošƗm piebraukšanas iespƝjƗm;
x ar konfigurƗciju un reljefu, kas piemƝrots lauksaimnieciskai darbƯbai;
x bez bǌtiskiem uzlabojumiem;
x zemes gabals nav meliorƝts un nav pƗrmitrinƗts.
Ja iznomƗjamƗ zemes gabala parametri atšƷiras no augstƗk tekstƗ noteiktƗ, tad piemƝrojami nomas maksu
koriƧƝjoši koeficienti procentos:

“Krustceles dƗrziƼi”

Kadastra
Nomas objekts
apzƯmƝjums
VIJCIEMA PAGASTƖ
Nr.11
9492 004 0458
Nr.13
Nr.14

PlatƯba (m2)
345,5
500,0
300,0

Nomas maksa aprēķināma saskaņā ar Valkas novada domes 2019. gada 27. decembra saistošo
noteikumu Nr.38 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.1. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātās nomas maksas piemērošanas
gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 10 euro gadā.
Maksimālais nomas līguma termiņš 5 gadi.
Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu, Valkas novada pašvaldībā brīvā formā jāiesniedz iesniegums, kur norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un vēlamā sakņu (ģimenes)
dārza atrašanās vieta un platība.
Informāciju sagatavoja Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālists J.Vindēls
e-pasts: janis.vindels@valka.lv . Tel.64707499, 25749130

Pašvaldības līdzfinansējums izglītojamo ēdināšanā
Valkas novada izglītības iestādēs
IzglƯtojamo kategorija
pirmsskolas izglƯtojamais obligƗtajƗ
izglƯtƯbas vecumƗ (no 5 gadu
vecuma)
1.-4.klases skolƝni

5.-9.klases skolƝni
10.-12.klases skolƝni
(izƼemot sporta programma)
10.-12.klases skolƝni
(sporta programma)

LƯdzfinansƝjuma apmƝrs,
EUR
2,00

LƯdzfinansƝjuma piemƝrošanas
termiƼš
visu gadu
vasarƗ vecƗkiem jƗveic avansa
maksƗjums

2,15
(valsts un pašvaldƯbas
finansƝjums)
1,80

mƗcƯbu laikƗ
(1.septembris – 31.maijs)

2,00

mƗcƯbu laikƗ
(1.septembris – 31.maijs)
mƗcƯbu un treniƼu laikƗ
(1.septembris – 30.jǌnijs)

5,00

mƗcƯbu laikƗ
(1.septembris – 31.maijs)
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Pirms
100 gadiem Valkā atklāja “Millera dieviņu”
.ņUŦRVJDWDYRMDVVNDLVWLHPDWUDNWŞYLHPXQ

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

HPRFLRQņOLSLHSLOGŞWLHPSDJDVWDVYŌWNLHP

”Valcēnieši aizsteigušies rīdziniekiem priekšā. Viņi uzcēluši saviem kritušiem
brāļiem skaistu pieminekli,” rakstīts 1922. gada 2. oktobrī laikrakstā “Jaunākās
Ziņas”. 1. oktobrī Valkā 1919. gadā kaujās par Latviju kritušo Valmieras kājnieku
pulka karavīru brāļu kapos atklāja pieminekli ”Senlatviešu karavīrs”.
Uz pieminekļa atklāšanu Valkā ieradušies ap 6000 - 7000 cilvēku – Brīvības
cīņu dalībnieki, aizsargi, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, skolu jaunatne un
daudzi citi no visas Ziemeļlatvijas. Protams, arī valsts augstākās amatpersonas,
piemēram, Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un apsardzības ministrs
Gustavs Zemgals, kā arī ģenerāļi: bijušais armijas virspavēlnieks Jānis Balodis un
Jānis Apinis, pulkvedis Krišjānis Berķis, luterāņu mācītājs Voldemārs Maldonis.
Bija arī daudzi latvieši no Igaunijas Valkas, kā tolaik dēvēja Valgu.
Svētku dalībnieki pulcējās Lugažu laukumā. Pēc tam, kad plkst. 12.00 prezidents
Jānis Čakste un apsardzības ministrs Gustavs Zemgals pieņēma parādi, visi kārtojās
svinīgam gājienam. Maršruts bija sekojošs: Lugažu laukums–Rīgas iela–Tālavas iela–
Pedeles ceļš (tagad Varoņu iela). ”Gājiens ir tik garš, ka viens gals jau aizsniedza
pieminekli, otrs – vēl uz Lugažu laukuma,” tā komentēja ”Jaunākās Ziņas”.

.ņUŦXSDJDVWDVYŌWNX
LHWYDURVX]VWņMDVª)UHG
+RUPDLQXQ,O]H/HMLūD«

Brāļu kapu pieminekļa atklāšanas svētki, Valka, 1922. gada 1. oktobrī.
Priekšplānā no labās puses 1. Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste
pieņem parādi.
Fotogrāfs Teodors Kuplais

'DEDVNRQFHUW]ņOŌSDJDVWDVYŌWNXYDNDUD
Brāļu kapu pieminekļa atklāšanas svētki, Valka, 1922. gada 1. oktobrī.
Svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas ielu no Lugažu laukuma uz brāļu kapiem.
SURJUDPPXLHVNDQGLQņVG]LHGņWņMD
Fotogrāfs Teodors Kuplais
XQG]LHVPXDXWRUH.$7Ů

Ziedojumu vākšanas liste, fragments. Valka, 1922. gads.
Pieminekļa celšanai Ziemeļlatvijas atbrīvošanas kaujās 1919. g. kritušiem kareivjiem brāļu kapos Valkā.
Brāļu kapos klātesošos vispirms uzrunāja Valkas apriņķa vecākais Jānis Ozoliņš: ”Esam sanākuši, lai parādītu savu mīlestību un pateicību, ko neliekuļoti
sirsnīgi sūtam pret saviem varoņiem.” J. Ozoliņš lūdza prezidentu J. Čaksti atklāt pieminekli. Prezidents savu uzrunu noslēdza ar vārdiem: ”Tauta, kura pate
sevi cienī, nekad nepazudīs. Brīvība un neatkarība ir augstākā manta, cēlākais ideāls.” Kad no pieminekļa noslīdēja pārklājs, sekoja trīskārtīgs salūts, pēc
tam klātesošie dziedāja valsts himnu ”Dievs, svētī Latviju!”. Daudzu acīs mirdzējušas asaras... Iesvētīšanas ceremoniju vadīja mācītājs V. Maldonis. Pēc tam teica
runas, nolika vaiņagus un ziedus. Valkas apriņķa priekšnieks lasīja apsveikuma
telegrammas, kuras bija sūtījuši, ministru prezidents Zigfrīds Anna Meierovics
un daudzi citi, kas nevarēja ierasties. Pasākumu ar dziesmām papildināja dubultkvartets ”Latvija”, Valkas koris diriģenta Ozoliņa vadībā un Vijciema koris.

Brāļu kapu pieminekļa atklāšanas svētki, Valka, 1922. gada 1. oktobrī.
Skats uz Lugažu laukumu no tagadējās Beverīnas ielas puses.
Fotogrāfs Teodors Kuplais
Pēc svinībām brāļu kapos prezidents J. Čakste Lugažu laukumā pieņēma karaspēka parādi un teica patriotisku runu. Svinību dalībniekiem bija sarīkots kritušo varoņu piemiņas mielasts. Jānis Čakste galda runā uzsvēra Valkas lielo
nozīmi mūsu nacionālās atbrīvošanas vēsturē. Svētku diena Valkā noslēdzās ar
koncertu vidusskolā, kas toreiz atradās ”Cimzē” – bijušajā J.Cimzes vadītajā skolotāju semināra ēkā (tagad Valkas novadpētniecības muzejs).
Piemineklis tapa par tautas saziedotajiem līdzekļiem. Ziedojumu vākšana sākās
1922. gada februārī. Speciāli iespiestās ziedojumu “listes” jeb veidlapas naudas
līdzekļu ziedošanai, kuras iespieda Valkā J. Rauskas tipogrāfijā, izmantoja no februāra līdz 15. aprīlim. Līdzekļu vākšana turpinājusies arī pēc šī datuma. Lielāko
daļu nepieciešamās summas saziedoja Valkas apriņķa iedzīvotāji.

Brāļu kapu pieminekļa atklāšanas svētki, Valka, 1922. gada 1. oktobrī.
Attēla labajā stūrī priekšplānā no kreisās puses: 1. Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste, 2. Apsardzības ministrs Gustavs Zemgals, 3. Valkas apriņķa
priekšnieks Jānis Ozoliņš.
Fotogrāfs Teodors Kuplais
Pieminekļa ”Senlatviešu karavīrs” autors bija tolaik jaunais mākslinieks Jēkabs
Emīls Millers (pēc 1922. gada – Melderis). Tā realizācijā piedalījās arī tēlnieks Vilhelms Vilis Jānis Treijs.
Kad brāļu kapos Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste noņēma pieminekļa aizsegu, klātesošo skatam atklājās piemineklis, ko atspoguļojis gleznotājs
un mākslas zinātnieks Uga Skulme: ”/../ un pašā virsū kā goda sargs varoņu atdusas vietā uz vairoga atspiedies senlatviešu kareivis, kā visu te aprakto tēvs,
kurš skumst gan par apraktajiem, bet ir arī lepns par iegūto. Šī figūra tīri ēģiptiska miera un daiļuma pilna. /../” Piemineklis veidots impresionistiskā stilā,
tādēļ pirmā acumirklī, jo īpaši tuvumā raugoties, tas šķiet neparasts. Turpretī no
dažu desmitu soļu attāluma – piemineklis atstāj cēlu iespaidu. U. Skulme rakstīja:
”Ar lielu meistarību te apstrādāts granīts: nav ne formu ārdošu iedobumu, ne
lieko izcilumu – kareivja figūra visa izveidota izstieptā piramīdā. /../ Šis Millera darbs ir pirmais lielākais mūsu klusajā tēlniecībā. Pirmā lielā stila parādība, kurai piemīt meistarības mirdzums – ne par velti Valkas vienkāršā tauta
sajūsmināta par Millera ”dieviņu”.”
Pieminekļa “Senlatviešu karavīrs” liktenis turpmākajā simtgadē:
1950. gadu sākumā demontēts. Aprakts netālu no uzstādīšanas vietas – Varoņu
ielas otrā pusē;
1988. gada 10. oktobrī atrasts un izrakts;
1990. gada 11. novembrī atklāts pēc atjaunošanas darbiem.
Pieminekļa demontēšanas laikā sabojāto sejas daļu nerestaurēja. Tā palika kā
zīme, lai tauta atcerētos, ka nekādu mērķu vārdā nav pieļaujams vandālisms un
necieņa pret mirušo piemiņu.
Rakstam izmantots Valkas novadpētniecības muzeja krājums, LNB Digitālā
bibliotēka un Valkas novada Centrālās bibliotēkas izstāde (2015). z
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Turpinās būvniecības darbi
Top pirmie objekti Sēļu ciema
6XGUDED/DLPHVNDURWŞWHVDWUDGXäDVVDYXVŞSDäQLHNXV
Valgas-Valkas dvīņu pilsētu
kopējās atpūtas zonā

publiskajā ārtelpā

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

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

V

V

alkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”),
identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, Valkas novada pašvaldība ir projekta partneris. Projekts
jāīsteno līdz 2022. gada 31. decembrim.
Būvniecības darbi notiek
visos projekta posmos (Pedeles upes teritorijā un Semināra
ielas/Varžupītes
teritorijā). Būvdarbus veic
SIA “Limbažu ceļi”, autoruzraudzību veic SIA “BMProjekts” un būvuzraudzību
veic SIA “Somniar”. Valkas
novada pašvaldība turpinās
informēt iedzīvotājus par
turpmāko
būvniecības
gaitu.
Projekta attiecināmās izmaksas abām pašvaldībām
kopā ir 3 061 138,06 EUR,
ERAF kopējais līdzfinansējums ir 787 216,73 EUR. Valkas novada pašvaldības
kopējais projekta budžets ir 2 598 068,16 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums
393 607,32 EUR, un pašvaldības līdzfinansējums 2 204 460,84 EUR.

alkas novada pašvaldība īsteno projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas
labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009), tas 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 virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.
Jau informējām, ka būvniecības darbus veic SIA
“MJ Eirobūve”, projekta
ietvaros paredzēts izbūvēt
gājēju celiņus plānotajā atpūtas teritorijā (kopējais
garums 240m), celiņu paredzēts veidot no grants
seguma, sablietējot to. Teritorijā plānots uzstādīt 5
apgaismes ķermeņus ar
saules baterijām, lai izgaismotu atpūtas vietu dienas
tumšajā laikā. Paredzēts uzstādīt nojumi ar izbūvētu
platformu, kur varēs uzstāties dažādi mākslinieki, rīkojot pagasta pasākumus.
Lai pilnveidotu plānoto teritoriju Valkas pagasta pārvalde plāno veikt papildus darbus saimnieciskā kārtā – uzstādīt 5 parka soliņus, pārvietot esošās
šūpoles, izveidot koku un krūmu stādījumus, atjaunot pludmales volejbola
un ielu basketbola laukumus. Atpūtas teritorijas vidū iecerēts uzstādīt ugunskura vietu.
Projekta mērķis ir veicināt izklaides un atpūtas iespēju attīstību Valkas pagastā, Valkas novadā un visā biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” teritorijā, labiekārtojot esošo infrastruktūru un uzstādot mūsdienīgu
apgaismojumu. Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros Projekta kopējās izmaksas ir 43 758,16 EUR, attiecināmās izmaksas veido 29 994,68 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 26 995,21
EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 2999,47 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmās izmaksas 13 763,48 EUR. z

0ņMDVNDIHMQŞFXGLHQDV
9DONDVQRYDGņ

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas
- Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli. z

Aktīvi tiek atbalstīti projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” abi pasākumi –
ekskursijas senioriem
9DONDVQRYDGVDW]ŞWVSDU
Teksts: Gunta Smane,
Attīstības un projektu daļas vadītāja –
nodaļas vadītāja vietniece
Foto:
Jānis Zariņš
FHũXVDWLNVPHLGURäņNRQRYDGX/DWYLMņ

18.

jūlijā Valkas novada seniori iepazina Valkas novada Kārķu pagasta bioloģiskās saimniecības un devās kopīgā pārgājienā pa Lustiņdruvas dabas
taku, un dienas noslēgumā apmeklēja Cirgaļu skatu torni. 3.augustā senioriem
bija iespēja doties uz Cēsīm un ekskursijas laikā iegūt jaunu informāciju par tējām
un garšaugiem Cēsu pils dārzā, un piknikā, un sociālās aktivitātēs Ērgļu klinšu
dabas takā.
Abu ekskursiju noslēgumā kopā ar pasākumu vadītāju Jāni Zariņu bija dota
iespēja muskuļu izstaipīšanai un dalībnieki dalījās ar gūtajiem iespaidiem.
Ekskursijas senioriem tika organizētas sadarbībā ar SIA “Dzīvojam zaļi”
Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā” (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035 ietvaros ) aktivitāšu ieviešana
tika uzsākta 2017.gada aprīlī un tā ieviešanu plānots pabeigt 2023.gada 20.decembrī. Valkas novadam projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā” piešķirtais kopējais finansējums ir 178942 EUR, tai
skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 152100.70 EUR un valsts finansējums
26841.30 EUR.
Par pasākumu norises laikiem un vietām informācija tiek sniegta “Valkas novada vēstīs” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
Paldies visiem par aktīvo dalību ekskursijās un aicinām Valkas novada
iedzīvotājus piedalīties projekta ietvaros organizētajos Jums interesējošos
pasākumos arī turpmāk! z
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

.ņUŦRVJDWDYRMDVVNDLVWLHPDWUDNWŞYLHPXQ
HPRFLRQņOLSLHSLOGŞWLHPSDJDVWDVYŌWNLHP
Valkā

2022.gada 28.jūlijā

Nr.11

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2022.gada 28.jūlija lēmumu Nr. 182
(protokols Nr.13, 6.§)
PRECIZĒTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2022.gada 25. augusta lēmumu Nr.204
(sēdes protokols Nr.16, 7.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu
Valkas novadā

2.3. telpu grupƗm nedzƯvojamƗs ƝkƗs, kuru lietošanas
veids ir dzƯvošana;
2.6. šiem objektiem piekritƯgajai zemei:
2.6.1. dzƯvoklim piekritƯgƗ zeme – daƺa no zemes vienƯbas
proporcionƗli dzƯvokƺa platƯbai;
2.6.2. Ɲkai/bǌvei piekritƯgƗ zeme – zemes platƯba lƯdz 1
ha lauku teritorijƗ un 1300 m2 pilsƝtƗ, no zemes vienƯbas,
uz kuras atrodas Ɲku/bǌvju objekts.
3. Nepieciešams personas iesniegums, invaliditƗtes vai
pensionƗra apliecƯbas kopija (uzrƗdot oriƧinƗlu) un izziƼa
par pensijas lielumu no Valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
aƧentǌras, kas izdota ne ƗtrƗk kƗ 3 mƝnešus pirms
dokumentu iesniegšanas.

Vientuƺi,
nestrƗdƗjoši
pensionƗri, kuriem
pensija kopƗ ar
piemaksu pie
pensijas
nepƗrsniedz 80%
no minimƗlƗs
algas

4.4.

PersonƗm (arƯ
aizbildƼiem),
kurƗm ir bƝrni ar
ƯpašƗm
vajadzƯbƗm (bƝrni
invalƯdi)
vai persona –
aizgƗdnis, kuras
aprǌpƝ ir
pilngadƯga
persona ar I vai II
grupas invaliditƗti
kopš bƝrnƯbas

50%

1. Atvieglojumu piešƷir, ja objekts, par kuru piešƷirams
atvieglojums, ir reƧistrƝts zemesgrƗmatƗ uz atvieglojuma
saƼƝmƝja vƗrda vai atrodas atvieglojuma saƼƝmƝja
tiesiskajƗ valdƯjumƗ, kurƗ ir personas deklarƝtƗ
dzƯvesvieta taksƗcijas gada 1. janvƗrƯ un Ưpašums netiek
izmantots saimnieciskajƗ darbƯbƗ vai iznomƗts.
2. Objekti, par kuriem piešƷir atvieglojumu:
2.1. dzƯvojamƗm mƗjƗm neatkarƯgi no tƗ, vai tƗs ir vai nav
sadalƯtas dzƯvokƺu Ưpašumos;
2.2. dzƯvojamo mƗju daƺƗm;
2.3. telpu grupƗm nedzƯvojamƗs ƝkƗs, kuru lietošanas
veids ir dzƯvošana;
2.6. šiem objektiem piekritƯgajai zemei:
2.6.1. dzƯvoklim piekritƯgƗ zeme – daƺa no zemes vienƯbas
proporcionƗli dzƯvokƺa platƯbai;
2.6.2. Ɲkai/bǌvei piekritƯgƗ zeme – zemes platƯba lƯdz 1 ha
lauku teritorijƗ un 1300 m2 pilsƝtƗ, no zemes vienƯbas, uz
kuras atrodas Ɲku/bǌvju objekts.
3. Nepieciešams personas iesniegums un bƝrna
invaliditƗtes apliecƯbas kopija (uzrƗdot oriƧinƗlu).

25%

1. Par ƯpašumƗ esošƗm rǌpnieciskƗs ražošanas ƝkƗm
(Ɲku galvenais lietošanas veids, kods 1251), ja tajƗs
notiek pamatražošana un ir saglabƗtas darba vietas 80%
attiecƯbƗ pret vidƝjo darba vietu skaitu iepriekšƝjƗ
taksƗcijas periodƗ.
2. Nepieciešams iesniegums ar uzƼƝmuma vadƯtƗja
parakstƯtu apliecinƗjumu, ka ražošanas ƝkƗs ir saglabƗta
ražošana, reƧistrƗcijas apliecƯbas kopija (uzrƗdot
oriƧinƗlu) un Valsts ieƼƝmumu dienesta izziƼa par
strƗdƗjošo skaitu.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) noteic kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Valkas novada administratīvajā teritorijā
esošo nekustamo īpašumu – ēkām/būvēm un tām piekritīgajai zemei, kā arī atvieglojuma apmēru.
2. Deklarētā dzīvesvieta šo noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas
deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.
3. Šo noteikumu izpratnē “vientuļš pensionārs” ir pensionārs jeb persona,
kurai piešķirta vecuma pensija, kuram nav laulātā un pilngadīgu bērnu.

4.5.

4.6.

JuridiskajƗm
personƗm

JuridiskajƗm
personƗm

90%

1. Ja persona izbǌvƝ Valkas novadƗ infrastruktǌras
objektus sabiedriskƗm vajadzƯbƗm par saviem finanšu
lƯdzekƺiem, kas pƗrsniedz nekustamƗ Ưpašuma nodokƺa
summu par kƗrtƝjo gadu, pirms tam noslƝdzot attiecƯgu
lƯgumu ar pašvaldƯbu.
2. Ja persona izbǌvƝ Valkas novadƗ ražošanas objektus,
darba vietu radƯšanai, par saviem finanšu lƯdzekƺiem,
veicot ieguldƯjumus, kas pƗrsniedz nekustamƗ Ưpašuma
nodokƺa summu par kƗrtƝjo gadu, divus gadus pƝc
ražošanas objekta nodošanas – ekspluatƗcijƗ.
3. Nepieciešams iesniegums, reƧistrƗcijas apliecƯbas
kopija (uzrƗdot oriƧinƗlu), izziƼa un pierƗdošie dokumenti
par taksƗcijas gadƗ ieguldƯtajiem finanšu lƯdzekƺiem
ražošanas vai infrastruktǌras objektu bǌvniecƯbƗ.

.ņUŦXSDJDVWDVYŌWNX
'DEDVNRQFHUW]ņOŌSDJDVWDVYŌWNXYDNDUD
LHWYDURVX]VWņMDVª)UHG
SURJUDPPXLHVNDQGLQņVG]LHGņWņMD
+RUPDLQXQ,O]H/HMLūD«
4. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa XQG]LHVPXDXWRUH.$7Ů
II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kam ir tiesības
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
un atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

summas par nekustamo īpašumu piešķir šādām personām:

4.7.
Apakšpunkts

4.1.

4.2.

4.3.

Nodokƺu
maksƗtƗja
kategorija

TrǌcƯga persona
vai Ƨimene

MaznodrošinƗta
persona vai
Ƨimene

NestrƗdƗjoši 1 un
2. grupas invalƯdi,
kuriem pensija
kopƗ ar piemaksu
pie pensijas
nepƗrsniedz 80%
no minimƗlƗs
algas

Atvieglojuma
apmƝrs

90%

Atvieglojuma piešƷiršanas nosacƯjumi un objekts, par
kuru tiek piešƷirti atvieglojumi

Atvieglojumu piešƷir nodokƺu maksƗtƗjiem, kuriem Valkas
novada SociƗlais dienests ir piešƷƯris trǌcƯgas personas
vai Ƨimenes statusu.
2. Objekti, par kuriem piešƷir atvieglojumu:
2.1. dzƯvojamƗm mƗjƗm neatkarƯgi no tƗ, vai tƗs ir vai nav
sadalƯtas dzƯvokƺu Ưpašumos;
2.2. dzƯvojamo mƗju daƺƗm;
2.3. telpu grupƗm nedzƯvojamƗs ƝkƗs, kuru lietošanas
veids ir dzƯvošana;
2.4. telpu grupƗm, kuru lietošanas veids ir saistƯts ar
dzƯvošanu
(garƗžƗm,
autostƗvvietƗm,
pagrabiem,
noliktavƗm un saimniecƯbas telpƗm);
2.5.
garƗžƗm
(izƼemot
smagƗs
tehnikas
un
lauksaimniecƯbas tehnikas garƗžas);
2.6. šiem objektiem piekritƯgajai zemei:
2.6.1. dzƯvoklim piekritƯgƗ zeme – daƺa no zemes vienƯbas
proporcionƗli dzƯvokƺa platƯbai;
2.6.2. Ɲkai/bǌvei piekritƯgƗ zeme – zemes platƯba lƯdz 1
ha lauku teritorijƗ un 1300 m2 pilsƝtƗ, no zemes vienƯbas,
uz kuras atrodas Ɲku/bǌvju objekts.
3. Personas iesniegums nav nepieciešams.

50 %

1. Atvieglojumu piešƷir nodokƺu maksƗtƗjiem, kuriem
Valkas novada
SociƗlais dienests ir piešƷƯris
maznodrošinƗtas personas vai Ƨimenes statusu.
2. Objekti, par kuriem piešƷir atvieglojumu:
2.1. dzƯvojamƗm mƗjƗm neatkarƯgi no tƗ, vai tƗs ir vai nav
sadalƯtas dzƯvokƺu Ưpašumos;
2.2. dzƯvojamo mƗju daƺƗm;
2.3. telpu grupƗm nedzƯvojamƗs ƝkƗs, kuru lietošanas
veids ir dzƯvošana;
2.4. telpu grupƗm, kuru lietošanas veids ir saistƯts ar
dzƯvošanu
(garƗžƗm,
autostƗvvietƗm,
pagrabiem,
noliktavƗm un saimniecƯbas telpƗm);
2.5.
garƗžƗm
(izƼemot
smagƗs
tehnikas
un
lauksaimniecƯbas tehnikas garƗžas);
2.6. šiem objektiem piekritƯgajai zemei:
2.6.1. dzƯvoklim piekritƯgƗ zeme – daƺa no zemes vienƯbas
proporcionƗli dzƯvokƺa platƯbai;
2.6.2. Ɲkai/bǌvei piekritƯgƗ zeme – zemes platƯba lƯdz 1
ha lauku teritorijƗ un 1300 m2 pilsƝtƗ, no zemes vienƯbas,
uz kuras atrodas Ɲku/bǌvju objekts.
3. Personas iesniegums nav nepieciešams.

50%

1. Atvieglojumu piešƷir, ja objekts, par kuru piešƷirams
atvieglojums, ir reƧistrƝts zemesgrƗmatƗ uz atvieglojuma
saƼƝmƝja vƗrda vai atrodas atvieglojuma saƼƝmƝja
tiesiskajƗ valdƯjumƗ, kurƗ ir personas deklarƝtƗ
dzƯvesvieta taksƗcijas gada 1.janvƗrƯ un Ưpašums netiek
izmantots saimnieciskajƗ darbƯbƗ vai iznomƗts.
2. Objekti, par kuriem piešƷir atvieglojumu:
2.1. dzƯvojamƗm mƗjƗm neatkarƯgi no tƗ, vai tƗs ir vai nav
sadalƯtas dzƯvokƺu Ưpašumos;
2.2. dzƯvojamo mƗju daƺƗm;

Jaunizveidotiem
uzƼƝmumiem,
komersantiem,
saimnieciskƗs
darbƯbas veicƝjiem

4.8.

Preþu ražošanas
uzƼƝmumiem

4.9.

FiziskƗm
un
juridiskƗm
personƗm
par
zemi, kas kƗ zaƺƗ
zona
nepieciešama
publiskai lietošanai

4.10.

4.11.

PersonƗm, kuras
ieguvušas 1991.
gada
barikƗžu
dalƯbnieka statusu

KompleksƗs
ƝdinƗšanas
pakalpojumu
sniedzƝjiem

50%

25%

90%

50%

90%

1. Par ƝkƗm – divus gadus pƝc uzƼƝmuma vai
komercdarbƯbas izveidošanas un ražošanas uzsƗkšanas
Valkas novadƗ, ja ražotnƝ gada vidƝjais strƗdƗjošo skaits
ir ne mazƗks, kƗ 3 strƗdƗjošie.
2. Nepieciešams iesniegums, reƧistrƗcijas apliecƯbas
kopija (uzrƗdot oriƧinƗlu) un Valsts ieƼƝmumu dienesta
izziƼa par strƗdƗjošo skaitu.

1. Ja uzƼƝmuma samaksƗtais iedzƯvotƗju ienƗkuma
nodoklis iepriekšƝjƗ taksƗcijas gadƗ pƗrsniedz EUR
30000.
2. Nepieciešams iesniegums, reƧistrƗcijas apliecƯbas
kopija (uzrƗdot oriƧinƗlu) un Valsts ieƼƝmumu dienesta
izziƼa par iepriekšƝjƗ gadƗ samaksƗto iedzƯvotƗju
ienƗkuma nodokli.
1. NekustamƗ Ưpašuma lietošanas mƝrƷa kods 0501 –
dabas pamatnes, parki, zaƺƗs zonas un citas rekreƗcijas
nozƯmes objektu teritorijas, ja tajƗs atƺautƗ saimnieciskƗ
darbƯba nav pieskaitƗma pie kƗda cita klasifikƗcijƗ
norƗdƯta lietošanas mƝrƷa.
2. Nepieciešams personas iesniegums.
1. Objekti, par kuriem piešƷir atvieglojumu:
1.1. dzƯvojamƗm mƗjƗm neatkarƯgi no tƗ, vai tƗs ir vai nav
sadalƯtas dzƯvokƺu Ưpašumos;
1.2. dzƯvojamo mƗju daƺƗm;
1.3. telpu grupƗm nedzƯvojamƗs ƝkƗs, kuru lietošanas
veids ir dzƯvošana.
2. Nepieciešams personas iesniegums un barikƗžu
dalƯbnieka apliecƯbas kopija (uzrƗdot oriƧinƗlu).
1. KompleksƗs ƝdinƗšanas pakalpojumu sniedzƝjiem
pašvaldƯbas izglƯtƯbas iestƗžu telpƗs.
2. Nepieciešams iesniegums.

III. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība
5. Nodokļu maksātājiem iesniegums, kā arī citi papildu nepieciešamie dokumenti, jāiesniedz Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novads,
LV-4701, vai elektroniski novads@valka.lv.
6. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šajos noteikumos paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši
vienam, nodokļu maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.
7. Kapitālsabiedrībām atvieglojumu piešķir kā de minimis atbalstu, ievērojot
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma 107.
un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus.
8. Juridiskas personas iesniedz iesniegumu, norādot uzņēmuma rekvizītus,
ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek prasīts atvieglojums (adrese, kadastra numurs), kā arī šo saistošo noteikumu punktu un/vai apakšpunktu, uz kura
pamata atvieglojums piešķirams.
9. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē,
un nodokļa atvieglojumu piešķir Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļa administrators.
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14. Saeimas vēlēšanas
6XGUDED/DLPHVNDURWŞWHVDWUDGXäDVVDYXVŞSDäQLHNXV
IV. Atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

10. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
10.1. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai;
10.2. nodokļa maksātājam ir nokavēti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, izņemot personas, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu;
10.3. nodokļa objekts ir būve, kas ir klasificēta kā vidi degradējoša, izņemot
personas, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgās vai maznodrošinātās personas
vai ģimenes statusu.
11. Nodokļu maksātāja pasludināšana par maksātnespējīgu, darbības izbeigšana, vai likvidācijas procesa uzsākšana šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu.

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14.Saeimas – vēlēšanas.
Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme
un Zemgale, un no katra apgabala Saeimā jāievēl noteikts deputātu skaits.
Saeimas vēlēšanās balsstiesīgie pilsoņi var balsot vēlēšanu iecirkņos
Latvijā vai ārvalstīs vēlēšanu dienā (1.oktobrī) no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Valkas novadā ir izveidoti 7 iecirkņi.
Valkas novadā iecirknī nr. 884 (Valkas pilsētas kultūras nams) varēs nodot
balsi glabāšanā 26., 29. un 30. septembrī.

26.septembris
29.septembris
30.septembris

V. Noslēguma jautājumi
12. Par atvieglojumu piešķiršanu šo noteikumu minētajām nodokļu maksātāju
kategorijām nekustamā īpašuma nodokļa administrators paziņo nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.
13. Atteikuma gadījumā lēmums tiek nosūtīts 1 (viena) mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
14. Valkas novada pašvaldības nodokļu administratora izdotos administratīvos
aktus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos nodokļu maksātāji var apstrīdēt Valkas novada pašvaldības domē 1 (viena) mēneša
laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās brīža.
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta
saistošos noteikumus Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Valkas novadā”.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī.
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A.Krauklis

J

au kādu laiku autobraucējiem nākas saskarties ar neērtībām iebraucot Valkā
virzienā no Smiltenes, Vienības gatves ielas braucamās daļas sliktā stāvokļa
dēļ. Šogad bija paredzēts veikt asfalta seguma atjaunošanas būvdarbus šim ceļam,
posmā no Rīgas ielas līdz Vienības gatvei 11.
Iepriekšminētajam posmam ir izstrādāts būvprojekts. Izsludinot iepirkuma
konkursu uz šī objekta atjaunošanu, pirmajā reizē nepieteicās neviens pretendents. Izsludinot konkursu otro reizi, pieteicās tikai viens pretendents, kura piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedza tirgus vidējo cenu.
Apzinot situāciju tirgū, kad asfalta bitumena materiāla cena krītas, Valkas novada pašvaldības izveidotā darba grupa atzina, ka darbu veikšana par šādu cenu
ir nelietderīga pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu izlietošana.
Izvērtējot situāciju, tika pieņemts lēmums, ka šogad asfalta seguma atjaunošanas darbi iepriekšminētajā posmā netiks veikti, tos atliekot uz nākamā gada
pavasari.
Tuvākajā laikā, tiks veikti pagaidu ceļa stāvokļa uzlabošanas darbi, lai mazinātu
neērtības autovadītājiem.
Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus būt saprotošiem, un atvainojamies par
neērtībām! z

Iecirkņa darba laikā vēlētājiem ir iespēja iepazīties deputātu kandidātu sarakstiem, programmām, pieteikt balsošanu atrašanās vietā.
Vēlēšanu dienā būs iespēja balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa
dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlēšanu dienā jāaprūpē slimnieks vai vēlētājs atrodas ieslodzījuma vietā.
14. Saeimas vēlēšanās, lai nodrošinātu, ka katrs velētājs balso tikai vienu reizi,
dalību vēlēšanās atzīmēs elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā. Netiks lietots
spiedogs pasē. Tas padarīs ērtāku dalību vēlēšanās vēlētājiem, kuriem ir tikai
eID karte.
Vairāk informācijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

IecirkƼa nosaukums

p.k.

numurs

1.

884

PilsƝtas kultǌras nams

2.

885

Mǌzikas skola

3.

894

ƜrƧemes pamatskola

4.

898

KƗrƷu tautas nams

5.

906

Lugažu muiža

6.

908

Vijciema tautas nams

7.

909

ZvƗrtavas pagasta
pƗrvalde

9DONDVQRYDGVDW]ŞWVSDU
Vidzemes slimnīcas
FHũXVDWLNVPHLGURäņNRQRYDGX/DWYLMņ
struktūrvienības Valkā ēkai –
jauns valdītājs

Teksts: Benita Brila, SIA „Vidzemes slimnīca” Sabiedrisko attiecību speciāliste

15.

septembrī uz tikšanos ar ārstiem, pārējo medicīnas personālu un ģimenes ārstiem, Valkā ieradās SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs un SIA “SP Labāka Rītdiena” valdes priekšsēdētāja Evija
Jēkabsone.
Tikšanās mērķis – pārrunāt jauno situāciju un turpmāko sadarbību, ņemot
vērā, ka pēc Vidzemes slimnīcas rīkotās rakstiskās izsoles rezultātiem, valde nolēmusi uz diviem gadiem noslēgt nekustamā īpašuma, Valkā, Rūjienas ielā 3, nomaksas pirkuma līgumu ar SIA “SP Labāka Rītdiena”, kā arī nodot šo nekustamo
īpašumu pircēja lietošanā un apsaimniekošanā, faktiskā valdījumā.
Kā tas ietekmēs Valkas un novada iedzīvotāju iespējas saņemt tur ierastos veselības aprūpes pakalpojumus? Saskaņā ar nomaksas pirkuma līgumu jaunais
valdītājs turpinās nomas attiecības ar visiem esošajiem nedzīvojamo telpu nomniekiem, t.sk. ģimenes ārstu praksēm. Pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemes
slimnīca savukārt nomās Valkas poliklīnikas ārstu speciālistu pieņemšanas telpas
un Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta telpas un nodrošinās visu speciālistu pieņemšanas kā līdz šim.
“Ņemot vērā personālresursu nepietiekamību”, komentēja U. Muskovs, “pieprasījumu pēc medicīniskajiem pakalpojumiem un tagad arī slimnīcu apsaimniekošanas izmaksu kraso pieaugumu, ir nesaimnieciski turēt īpašumā tukšas
telpas un ēkas. Ir prieks, ka šī ēka nākotnē iegūs jaunu elpu un tiks piepildīta ar
sabiedrībai vajadzīgiem pakalpojumiem”.
Struktūrvienības Valkā ēkas jaunajai valdītājai E. Jēkabsonei un viņas komandai U. Muskovs novēlēja veiksmi un izturību ieceru realizēšanā, kas saistītas ar
sociālā un aprūpes pakalpojuma izveidošanu, kā arī aprūpes kvalitātes celšanā
visā novadā.z

17.00 – 20.00
9.00 – 12.00
10.00 – 16.00

Visu iecirkƼu darba laiks pirms vƝlƝšanu dienas.
26.septembris pirmdiena
17.00 – 20.00
27.septembris otrdiena
8.00 – 11.00
28.septembris trešdiena
17.00 – 20.00
29.septembris ceturtdiena
9.00 – 12.00
30.septembris piektdiena
10.00 – 16.00

Asfalta seguma atjaunošanas
būvdarbi
Vienības gatvē
0ņMDVNDIHMQŞFXGLHQDV
diemžēl atlikti
uz nākamo gadu Nr. IecirkƼa
9DONDVQRYDGņ

Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

pirmdiena
ceturtdiena
piektdiena

Adrese
EmƯla DƗrziƼa iela 8, Valka,
Valkas novads, LV-4701
SeminƗra iela 25, Valka,
Valkas novads, LV-4701
ƜrƧemes skola, ƜrƧeme, ƜrƧemes pagasts,
Valkas novads, LV-4711
Kultǌras nams, KƗrƷi, KƗrƷu pagasts,
Valkas novads, LV-4716
Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts,
Valkas novads, LV-4701
Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts,
Valkas novads, LV-4733
Luturskola, Stepi, ZvƗrtavas pagasts,
Valkas novads, LV-4735
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Svecīšu vakars
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krājuma izstāde „Latvijas ainavas”
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neša jaunākajām grāmatām. To
izsniegšana 28.oktobrī.
l 28. oktobris plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā literāta Artura Gobas piemiņasUĠHPHVSD
vakars “MazsJstūrītis
DVWą paradīzes“
ar literāru uzvedumu amatierteātra
“Čiekurs” izpildījumā un Kārļa Kazāka
UĠHPHVSDJDVWą
koncertu.
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
l No 1.septembra līdz 1.oktobrim
grāmatu izstāde “Komiksu varā” ar akciju. Nāc uz izstādi kopā ar draugiem,
izvēlies kādu no interesējošiem koDONDVQRYDGSĒWQLHFĨEDV
miksiem
un to ierunājā. Lasījumi tiks
DONDVQRYDGSĒWQLHFĨEDV
PX]HMą
publicēti
Valkas bibliotēkas Youtube
PX]HMą
kontā.
l Līdz 1. oktobrim grāmatu izstāde
“Komiksu varā” ar akciju. Nāc uz izstādi
kopā ar draugiem, izvēlies kādu no interesējošiem komiksiem un to ierunājat. Lasījumi tiks publicēti Valkas
bibliotēkas Youtube kontā.
l 15. oktobrī plkst. 11:00 pasākuma
cikla “Bērnu rīti” nodarbība “Spociņu
karnevāls”.
Interaktīva
nodarbība
pirmUĠHPHVSD
DV
UĠHPHVSD
JJDV
WWąąun vecākiem
sskolas
vecuma bērniem
ar grāmatu lasīšanu un radošiem uzdevumiem.
l No 1. līdz 28. oktobrim Spoku
stāstu stāstīšanas konkurss 1. līdz
6.klases skolēniem. Jaunieši aicināti
radīt savus spoku stāstus, uzņemt
video ar tā izteiksmīgu lasījumu, to
sūtīt Whatsapp
29153117 un iegūt ieDONDVQRYDGSĒWQLHFĨEDV
spēju PX]HMą
laimēt “Lielo spocīgo saldumu
DONDVQRYDGSĒWQLHFĨEDV
trauku”.
PX]HMą
l No 1. līdz 31. oktobrim nodarbība
angļu valodā “Raganas slotaskāts”, norises DONDVQRYDGSĒWQLHFĨEDV
vieta – pilsētas mežs. Aicinām 3.
līdz 5.klašu
PX]HMąskolotājus pieteikt klases
DONDVQRYDGSĒWQLHFĨEDV
nodarbībai
zvanot 29153117 vai rakstot zane.simane@valka.lv.
PX]HMą
l No 1. līdz 31. oktobrim grāmatu izstāde “Vingardium Leviosa”. Ekspozīcija atklās maģijas un burvestības pilno
JDV
Wą par burHarija UĠHPHVSD
Potera pasauli.
Vētīs
vjiem,UĠHPHVSD
raganām un Jmaģiju.
DVWą
l 31.oktobrī no plkst. 15.00 līdz
18.00 nodarbība jauniešiem “Pagatavo
pats savu burvju zizli”.
UĠHPHVSDJDVWą
l Pasākumam “Bērnu, jauniešu un vecāku DONDVQRYDGSĒWQLHFĨEDV
žūrija”.
AtklātaJpieteikšanās
VislatUĠHPHVSD
DVWą
PX]HMą
vijas lasīšanas
veicināšanas programmas
pasākumam “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā laikā bērni, jaunieši un
vecāki visa gada garumā 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.

Valkas novada notikumu
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14. oktobrī plkst. 19.00 Livonijas
zālē – Iras Kraujas - Dūdumas “Muzikālo stāstu vakars”. Ieeja - 5 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana - kultūras namā
l 4. novembrī plkst. 19.00 Livonijas
zālē – danču vakars. Ieeja - bez maksas.
IZSTĀDES
l 1.stāva foajē – Ieviņas Korčinskas
darbu izstāde “Atklāsmes.”
DONDVSLOVĒWDVNXOWŞUDV
l Pelēkajā zālē - astoņu Valkas novada
QDPądarbu izstāde “Visi kopā”
mākslinieču
l Mazajā zālē un 2.stāva foajē – mākslinieka, Daugavpils Marka Rotko mākslas
centra direktora Māra Čačkas lielformāta
kas novada“Citi dialogi”
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l Līdz 30. septembrim Pieaugušo literatūras nodaļā darbu izstāde “Mēs arī
varam…”. Eksponēti Valkas Dienas aprūpes centra klientu radošie darbi.
l Līdz 31. oktobrim literatūras izstāde
“Ne vairāk par 200 ”. Izstādē izvietoti
daiļdarbi ar lappušu skaitu līdz 200.
l Līdz 31. oktobrim literatūras izstāde “Es zinu tikai to, ko gaisma zin”.
alkas
novada
Dažādu
paaudžu
atzītu latviešu dzejFHQ
W
Uą
ODMąELEOLRWĒNą
nieku dzejas krājumi.
l No 1. oktobra līdz 30. novembrim
Pieaugušo literatūras nodaļā Ilmāra Priedes fotogrāfiju izstāde “Ikdiena dīkstāvē”.
l Līdz 20. oktobrim novadpētniecības
izstāde „Saulessvece - lauku puķe. Rakstniecei Vijai Upmalei – 90”. Piemiņas izstāde novadniecei – ērģemietei,
rakstniecei un pedagoģei Vijai Upmalei.
l No 24.oktobra novadpētniecības
stendā izstāde “Arturs Goba. Rakstos,
kokos, akmeņos”.
PASĀKUMI
l No 26. līdz 29. septembrim “Jauno
grāmatu dienas”. Iespēja iepazīties ar
mēneša jaunākajām grāmatām. To izsniegšana 30.septembrī.
l 29. septembrī Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā un Ērģemes pamatskolā pasākums “Dzejas pietura skolā”. Ar sākumskolas skolēniem tiksies populārās
grāmatu sērijas “Koko un Riko” autore
- dzejniece un rakstniece Evija Gulbe.
l Oktobrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un Ērģemes pamatskolā pasākums
“Dzejas pietura skolā”. Ar sākumskolas
skolēniem tiksies populārās grāmatu
sērijas “Koko un Riko” autore - dzejniece un rakstniece Evija Gulbe.
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l

tautas namā atpūtas vakars “Rudens
vējos”, ieeja – 3.00 EUR
l 13. oktobrī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā komēdija “Mamma vēl
smaida”, ieeja - 3.00 EUR
l 15. oktobrī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā H. Ammera kriminālkomēdija
“Četras dāmas un džokers” Vijciema
amatierteātra “Čiekurs” iestudējumā,
ieeja EUR 2.00
l 29. oktobrī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā tikšanās ar ārsti, gleznotāju
Mariku Grūsli no Rūjienas
ĲXSD
JDV
Wą
Kārķu ąU
tautas
nama
Kamīnzālē
– MariąUĲXSD
JDVizstāde
Wą
kas Grūsles
gleznu
l 18. novembrī plkst. 19.00 Kārķu
tautas namā Valsts svētku koncerts,
plkst. 22.00 - balle

ąUĲXSDJDVWą
alkas
lkĲXSDJDVWą
ąU
SDJDVWą
alkas
No 1.
septembra līdz 1. oktobrim
JDVWą no visas Latvijas tiek
jaunieSD
dzejnieki

V

l

“MIĶEĻDIENAS KRĀSAS”. Programmā:
dabas materiālu medaļa, kartupeļu
talka, Krāsainais zābaku gājiens, dārzeņu ģimenes veidošana, vēja zvana
veidošana, lapu krāsošana.
l No 1. līdz 31. oktobrim Zvārtavas
bibliotēkā izstādes “Tautasdziesmas par
rudeni” un “Sen aizmirstas lietas –
pastmarku kolekcija”
l 19. oktobrī plkst. 11.00 Zvārtavas
bibliotēkā pasākums “Dabas veltes burYąUWDYDV
ciņās”YąUWDYDV
SD
DVWWąąplkst. 18.00 Mierkalna
l 22.SD
oktobrī
JJDV
Tautas namā Gaujienas Tautas nama
amatierteātris “Kaķu nams” skatītājiem
piedāvās: “Zīlniece”, “Leopolds” , “Uz
soliņa – babenītes”, “Darba dalīšana”
un “Miega varā”
l Līdz 31. oktobrim Jāņa Lūsēna mūzikas namā „Ozolu skola” Ilzes Raudiņas
gleznu
izstāde
„Spanda”.
Apmeklētāji aicināti iepriekš pieteikties
zvanot uz tālr.nr.29148787.

l

aicināti iesniegt darbus dzejas autoruiesācēju konkursā “Tu arī mani spēsi izpildīt”.
Plašāka
informācija
LMFLHPD un www.biblioteka.
www.valka.lv
SDJDVWą
valka.lv
l 24. septembrī plkst. 18:00 Saieta
LMFLHPD
namāąU
“Lugažu
ĲJXSD
Jąmuiža”
DVWą Tautisko dejoSD
DVW„Atkal
tāju koncerts
varam satikties”.
Pēc pasākuma atpūtas vakars ar groziņiem.
l 1. oktobrī Stoķu kapsētā Svecīšu vakars
l 15. oktobrī plkst. 14:30 Saieta
namā “Lugažu muiža” Dzejas konkursa
„Tu arī mani spēsi izpildīt” apbalvošanas pasākums.
alkas
alkas
l 21.SD
oktobrī
DVWWąą plkst. 18:00 Saieta
SD
JJDV
namā “Lugažu muiža” Elīnas Gluzunovas koncerts. Ieejas maksa 3.00 EUR.
l Līdz 1. novembrim Saieta namā
“Lugažu muiža” apskatāma LSK Valkas
DAC radošo darbu izstāde.

29. septembrī plkst. 14:30 - 18:30
Valkā, mežā pie brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls “Optimists” Rudens
2022 - V kārta
l 1. oktobrī
plkst. 12.00 Valgas JaniYąUWDYDV
kesseYąUWDYDV
trasē
četrcīņas
SD
JDVWValkas-Valgas
ą
4.posms - MTB riteņbraukšanā
SDJDVWą
l 2. oktobrī plkst. 11.00 Valkas JC
ģimnāzijas sporta hallē U17 spēle VEF
YąUWDYDV
BA Valka
pret Daugavpils
l 2. oktobrī
SD
J
DVWąplkst. 12.30 Valkas JC
YąUWDYDV
ģimnāzijas
sporta hallē U19 spēle VEF
SDJpret
DVWDaugavpils
ą
BA Valka
l 4. oktobrī plkst. 12.30 pie Valkas
brīvdabas estrādes Valkas novada atklātās skolēnu sporta spēles rudens krosā
l 6. oktobrī plkst. 12.10 Valkas pilsētas šautuvē Atklātās sacensības šaušanā
„Zelta rudens - 2022”
l 6. oktobrī plkst. 14:30 - 18:30
Valkā, mežā pie brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls “Optimists” Rudens
2022YąUWDYDV
- VI kārta
SD9.JDV
Wą plkst. 11.00 3. Vsel 8. un
oktobrī
voloda Dudzinska piemiņas turnīrs šahā
l 14. oktobrī plkst. 19:00 Turnas tautas namā Turnas mači Zolītē
l 16. oktobrī plkst. 11.00 Valkas JC
ģimnāzijas sporta hallē U17 spēle VEF
BA Valka pret Alūksne
l 21. oktobrī plkst. 20.00 Valkas JC
ģimnāzijas sporta hallē NBL spēle VEF
BA Valka pret Gulbenes Buki/BJSS
l 23. oktobrī plkst. 11.00 Valkas JC
ģimnāzijas sporta hallē U19 spēle VEF
BA Valka pret Smiltene
l 28. oktobrī plkst. 19:00 Turnas tautas namā Turnas mači Zolītē
l 29. oktobrī plkst. 16:00 Turnas tautas namā Ērģemes pagasta atklātā galda
spēļu čempionāts, 1.posms
l 30. oktobrī plkst. 11.00 Valkas JC
ģimnāzijas sporta hallē U17 spēle VEF
BA Valka pret Gulbene
l

'DEDVNRQFHUW]ņOŌSDJDVWDVYŌWNXYDNDUD
SURJUDPPXLHVNDQGLQņVG]LHGņWņMD
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UĠHPHVSD
 JDVW ą

14. oktobrī plkst. 19:00 Turnas tautas namā Turnas mači Zolītē
l 28. oktobrī plkst. 19:00 Turnas tautas namā Turnas mači Zolītē
l 29. oktobrī plkst. 16:00 Turnas tautas namā Ērģemes pagasta atklātā galda
spēļu čempionāts, 1.posms
l 29. oktobrī plkst. 22:00 Turnas tautas namā Sezonas atklāšanas ballīte ar
Radio Tev DJ Tomu Polakenu.” Ieeja: 3
EUR.
l
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LMFLHPD
LLMFLHPD
M L

SDJJDV
DVWWąą
SD

l Līdz 30. septembrim Vijciema bibliotēkā literatūras izstāde “Starp asteru
krāsainiem ziediem uzplaukst septembra smaids”
l No 1. līdz 31. oktobrim Vijciema
bibliotēkā literatūras izstāde veltīta novadniekam, dzejniekam, rakstniekam,
publicistam Arturam Gobam (1932.2019.),
l No alkas
1. līdz 31. oktobrim Vijciema
bibliotēkā
literatūras
izstāde veltīta
SD
JDV
Wą
alkas
rakstniecei
Vijai
Upmalei
(1932.SDJDVWą
1996.),
l No 1. līdz 31. oktobrim Vijciema
alkas“Turpinām vērtēt “Bērnu,
bibliotēkā
SDJun
DVWvecāku
ą
jauniešu
žūrijas” grāmaalkas
tas”
SD
JDVWąplkst. 10.00 Vijciema
LMFLHPD
l 7. oktobrī
SD
JDVWąpirmsskolas vecuma
tautas
namā
LMFLHPD
bērnu
rīts
“Rudentiņš
– bagāts vīrs”
SD
JDV
Wą
l 28. oktobrī plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā Valkas novada Centrālās
LMFLHPD
bibliotēka, sadarbībā ar Vijciema tautas
SDpiedāvā
JDVWą literāta Artura Gobas
namu,
LMFLHPD
piemiņas
vakaru
SDJDV
Wą “Mazs stūrītis paradī-

alkas
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LMFLHPD
SDJDVWą

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