Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums
Nr. 107 (9) 2018.gada 19.septembrī

Aicina iesniegt
ierosinājumus
apbalvošanai ar
Valkas novada
domes Atzinības
rakstiem

Noslēdz sadraudzības līgumu
ar Čamlijailas pašvaldību

alkas novada dome aiciV
na juridiskas personas,
valsts un pašvaldības iestādes,

sabiedriskas organizācijas un
to apvienības, kā arī fiziskas
personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas
novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 17. novembrī – LR proklamēšanas
gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā.
Saskaņā ar Nolikumu, 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:
• par fizisko personu – vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta vai nodarbošanās;
• par juridisko personu – pilns kolektīva nosaukums un vadītājs, adrese;
• raksturojums vai dzīves apraksts
par apbalvojamo un viņa nopelniem
Valkas novadā vai sadarbībā ar Valkas novadu;
• 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 domes
priekšsēdētāja
sekretariātā,
Beverīnas ielā 3, Valkā vai arī
sūtot pa elektronisko pastu uz
adresi novads@valka.lv līdz 18.
oktobrim. z

Teksts: Dace Pūce. Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu speciāliste
Foto: no personīgā arhīva
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.septembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis un Valkas pagasta saieta nama «Lugažu muiža» vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Spriņģi» devās ceļā uz Turciju, lai pārstāvētu 3.Starptautisko tūrisma festivālu Mersinā.

iesošanās laikā, 10.septembrī, domes vadītājs ar Čamlijailas pašvaldības mēru İsmail Tepebağli noslēdza sadraudzības līgumu
par sadarbību vairākās jomās, uzsvaru liekot uz ekonomiskās attīstības, kultūras
un izglītības jomu.
«Līguma parakstīšana tika gatavota gandrīz 3 gadus,
jo Turcijā tas ir ļoti sarežģīti
– ir jāsaņem daudz dažādas
atļaujas pat prezidenta līmenī», stāsta pašvaldības vadītājs V.A.Krauklis. «Parakstīšanas ceremonija bija lieli
svētki ne tikai Čamlijailas
pašvaldībā, bet visā Mersinas reģionā, kur ir 2 miljoni
iedzīvotāju.»
Abas puses plāno attīstīt
sadarbību sporta un tūrisma
jomā, palīdzot attiecīgajiem
uzņēmumiem un organizācijām veidot biznesa kontaktus, jo īpaši atbalstot mazo un vidējo uzņēmumu komerciālos sakarus.
«Izteicu uzaicinājumu Turcijas
uzņēmēju delegācijai uz Latviju,
izklāstīju par uzņēmējdarbības iespējām Valkā, Igaunijā un citviet
Latvijā. Ticu, ka no šīs sadarbības
būs arī praktisks labums,» tā –

V.A.Krauklis. Valkas novada domes mērs atzinīgi vērtē uzņemšanu Turcijā un braucienu uzskata
par izdevušos.
Vidējās paaudzes deju kolektīva
«Spriņģi» vadītāja Maira Šaka par
aizvadīto braucienu izsakās pozitīvi: «Turki mūs uzņēma sirsnīgi un
laipni! Festivālā piedalījās vien divas deju grupas – «Spriņģi» tajā

skaitā. Turku publika izrādīja par
mums lielu interesi, jo ne bieži pašos Turcijas dienvidos var sastapties ar dejotājiem no Eiropas ziemeļiem! Esam priecīgi, ka Valkas
un Mersinas pašvaldībām izdevies
nodibināt draudzīgas attiecības.
Turki mūs gaidīs ciemos vēl un
mēs noteikti arī viņus!» z
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Valkas novada zelts

veicam Valkas novada dimanta pāri Aleksandru
un Gunāru Kugas, zelta pārus – Airu un Leonu
Vjaževičus, Silviju un Juri Klaipiņus kāzu jubilejā!
Novēlam labu veselību, labklājību un mīlestību arī
turpmāk!

Aleksandra un Gunārs Kugas

Foto: Zane Brūvere-Kvēpa

Silvija un Juris Klaipiņi

Taps izstāde «Cimdi ar
īpašo stāstu»
S

Aira un Leons Vjaževiči

agaidot Latvijas simtgadi,
Valkas bibliotēka vēlas veidot izstādi «Cimdi ar īpašo stāstu».
Cimdi latviešiem ir bijuši vienmēr un to adīšana latvietēm ir gēnos. Arī mūsdienās adīšana ir
daudz vairāk kā tikai krāsainu valdziņu uzmešana uz adāmadatām.
Tie ir vēli vakari, dzijas izvēle, krāsu piemeklēšana un rakstu izdoma.
Lai novembrī cimdu izstāde Valkas bibliotēkā priecētu mūsu apmeklētājus, aicinām ikvienu mūsu
novada iedzīvotāju pārlūkot savus
cimdu krājumus, sameklēt to īpašo
cimdu pāri, ar ko saistās siltas bērnības atmiņas un citi dzīves mirkļi.
Varbūt tie ir vecmāmiņas vai vecvecmāmiņas adīti un tiek nodoti
no paaudzes paaudzē. Varbūt tie ir
sildījuši rokas sevišķos dzīves notikumos, bet varbūt tie ir tapuši nesen. Katrs no tiem ir lolots un tajos
ielikts roku siltums.

Aicinām Valkas novada iedzīvotājus veidot cimdu izstādi kopīgi un līdz oktobra beigām izvēlēto cimdu pāri (vai vairākus pārus) atnest uz Valkas bibliotēku!
Gaidām cimdus un jūsu stāstu,
lai Latvijas dzimšanas dienas mēnesī apmeklētājus priecētu 100
rakstaini cimdu pāri.
Sīkāka informācija: Līga Rozīte,
tālr. 64723672, 29136199. z
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Atgādinājums vēlētājiem
Teksts: Rolands Rastaks, Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētajs

V

ēlēšanu iecirkņu darba laiks lētāja atrašanās vietā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
13.Saeimas vēlēšanu dienā,
pirms vēlēšanu dienas Latvijā:
6.oktobrī no plkst.7.00 līdz 20.00.
• Pirmdien, 1.oktobrī no plkst.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst
17.00 līdz 20.00;
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Lat• Otrdien, 2.oktobrī no plkst. 8.00
vijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēlīdz 11.00;
šanās vēlētājam pasē izdara īpašu
• Trešdien, 3.oktobrī no plkst. 17.00
atzīmi – spiedogu.
līdz 20.00;
Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir
• Ceturtdien, 4.oktobrī no plkst.
tikai personas apliecība, bet nav de9.00 līdz 12.00;
rīgas pases, no 24.septembra līdz 5.
• Piektdien, 5.oktobrī no plkst.
oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība
10.00 līdz 16.00.
jebkurā Pilsonības un migrācijas lieSvarīgi! Šajā laikā balsošana netu pārvaldes teritoriālajā nodaļā nenotiek, izņemot 58 iecirkņus, kuros
atkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
varēs nodot balsi glabāšanā 3., 4. un
Vēlētāja apliecības izsniedz bez
5.oktobrī. Valkas novadā šādas iemaksas.
spējas nav.
Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu
Valkas novadā kopā būs pieejami
iecirkņos var iepazīties ar kandidātu
7 balsošanas iecirkņi.
sarakstiem, priekšvēlēšanu proVairāk informācijas: www.cvk.lv z
grammām, balsošanas kārtību un
iesniegt pieteikumus balsošanai vē-

Valka šovasar ziedēja

Valkā norisināsies jau
piektais kūku konkurss
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas
novada domes Sabiedrisko attiecību
speciāliste

27.

oktobrī plkst. 11.00 Valkas
pilsētas kultūras namā
norisināsies jau piektais Kūku
konkurss.
Šogad konkursā organizatori cer
atrast garšu, kas būtu raksturīga tieši Valkas novadam.
«Kā parasti, tiek dota vaļa brīvai
izvēlei. Torte vai kūka var būt gan
sāļa, gan salda. Galvenais, padomāt,
kas ir tās garšas un arī krāsas, kas
raksturīgas Valkas novadam vai Ziemeļlatvijai vispār», stāsta konkursa
organizatore Sniedze Ragže.
Konkursa noteikumi paredz, ka
tortes vai kūkas svars nevar būt ma-

Teksts: Lilita Šicāne, Latvijas - Igaunijas
institūta biroja administratore

atvijas - Igaunijas institūts aicina interesentus pieteikties
valodu kursiem:
• igauņu (bez priekšzināšanām);
• igauņu (ar nelielām priekšzināšanām);
• angļu (ar nelielām priekšzināšanām).
Igauņu valodu būs iespēja apgūt
pie pasniedzējas Mārītes Uibo un
angļu valodu pie Svetlanas Krauzes.
• Dalības maksa par vienu akadē-

ar spīti karstumam un sausumam un daudzo māju renovācijai, Valka šovasar ziedēja ne
tikai skvēros un dārzos, privātajās
mājās bet arī daudzdzīvokļu māju
balkonos, mazajās un lielajās lodžijās un uz palodzēm. Pēc neliela
pārtraukuma šovasar atkal Valkas
Dāmu klubs kopā ar brīvprātīgajiem vēroja gaisa dārzus. Latvijas
svētku gadā daudzi ziedu kompozīciju veidotāji bija izvēlējušies sarkanās un baltās krāsas. Daudzviet
bija vērojamas un saskatāmas
«odziņas» – vienā malā ziedoša
saulespuķe, krāsainas lampiņas,
neierastu krāsu puķu kastes, podiņi un to izkārtojumi, interesanti
vēja zvani utml. Gadu gaitā ir vērojamas mājas, kuru iedzīvotāji regulāri veido gaisa dārzus – Raiņa
iela 5, Rīgas iela 14, 16, 18, Merķeļa
15, Ausekļa 8, 26, 28, 48, 50, Rūjienas 4, 8, Tālavas 3, 5, 19, Viestura 3.
Vasaras sākumā likās, ka būs viegli izvēlēties labākos un interesantākos objektus, bet kad salikām
visu redzēto kopā, tad izrādījās, ka
nemaz nav tik vienkārši, īpaši mikrorajonā, kur daudzi gaisa dārzi ir
it kā pagalmu pusē, nevis ielas
malā, kur uzreiz var pamanīt. Piemēram Kažociņu ģimenes gaisa
dārzs Rūjienas 8, Zanes Mīļās burvīgā saulespuķe Ausekļa 28, Zahārovu ģimenes lodžija Semināra 4,
Aijas Bērziņas regulāri koptās pu-

ķes Ausekļa 8, Puļļu ģimenes lodžija Tālavas 5, Sulaiņu ģimenes
skaistie un koptie puķu podi Ausekļa 26 utt. Neparasti, ka šogad
bija pamanāmi daudzu māju 5.stāvu gaisa dārzi. Žēl, ka atšķirībā no
Ziemassvētku gaismu vērtēšanas,
šoreiz nebija neviens ieraksts īpašajā žurnāliņā pie kultūras nama
kases, kur katrs varēja ieteikt sev
tīkamo gaisa dārzu.
Izvērtējot, balsojot un vēlreiz atkārtoti apskatot uz nominācijām
izvirzītos 19 gaisa dārzus, nolēmām izteikt pateicību un apbalvot
ar piemiņas balvām Miķeļdienā
sekojošas 9 ģimenes:
1. Kalniņu ģimeni Ausekļa iela 2
2. Kaukuļu ģimeni Ausekļa 8
3. Kušķu ģimeni Raiņa 5
4. Dzeņu ģimeni Rūjienas 4
5. Dzeņu ģimeni Ausekļa 48
6. Vehi ģimeni Tālavas 5
7. Sidorovu ģimeni Rīgas 16
8. Pēču ģimeni Raiņa 14
9. Beļajevu ģimeni Tālavas 19.
Paldies visiem par radīto
skaistumu un gatavosimies Ziemassvētku gaidīšanai ar interesantām un iedvesmojošām gaismu kompozīcijām, kas palīdzēs
vieglāk pārvarēt tumsas ietekmi
un priecēs gan acis, gan sirdi!
Vērtētāju vārdā – biedrības «Valkas
Dāmu klubs» vadītāja M.Magone z

zāks par trīs ar pus līdz četriem kilogramiem.
Konkursa dalībniekus vērtēs profesionāla žūrija piecās nominācijās.
Kūku konkursa dalībniekiem dalība
konkursā ir bez maksas, bez tam
pašvaldība katram kūku meistaram
dāvina dalību meistarklasē.
Meistarklasi vadīs Maija un Jānis Kairi.
Atgādinām, ka kūku konkursu
novadā organizē, lai popularizētu
un attīstītu šo mājražošanas nozari
novadā un Latvijā.
Aicinām kūku un toršu cepējus
pieteikt dalību konkursā, zvanot uz
tālruni – 26488684 vai rakstot uz epastu: sniedze.ragze@valka.lv (Valkas novada domes Kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže). z

Aicinām valodu kursos

L
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misko stundu – 3,50 EUR;
• Valodu kursi notiks vienu reizi
nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām;
• Nodarbību norises laikposms tiks
paziņots pēc grupu nokomplektēšanas;
• Nodarbību maksā ietilpst mācību
materiāli;
• Dalību kursos var pieteikt līdz 5.
oktobrim;
• Kursi notiks Valkā, Rīgas ielā 25.
Vairāk informācijas varat iegūt,
zvanot pa tālruni 29393315 vai rakstot: instituts@valka.lv z

Savienība
Eiropas
finansē
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Ir uzsākti būvniecības darbi projektam
«Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā»
Teksts: Toms Simtiņš, projekta vadītājs

V

alkas novada dome īsteno
projektu «Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā» (Nr. 17-09-A00403-000185).
Projekta ietvaros notiek pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods
632881:02, pik. 01/90-16/30 izbūve
un būvuzraudzība. Izbūvējamā
meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā «Ķeizarpurvs – Pedele». Projektu plānots realizēt līdz
2018.gada 30.novembrim.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības
un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības

un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākuma «Ieguldījumi
materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
89 728,11 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas ir 74 651,94 EUR, tai
skaitā ELFLA finansējums ir
67 186,74 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir
7465,19 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās
izmaksas ir 15 076,17 EUR. z

Ir pabeigta Valkas novada grantsceļu
bez cietā seguma pārbūve
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

31.

augustā tika pabeigti
projektā «Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma
pārbūve»
(Nr.
17-09-A00702000038) plānotie būvdarbi.
Projekta ietvaros tika pārbūvēti
sekojoši grantsceļi: «Pedele - Ķeizarpurvs» – 1,34 km, «Tūži - Stimperi» – 2,06 km, «Arnieki - Meiši»
– 1,3 km, «Priedītes – Vīciepi» –
0,103 km un «Akmentiņi – Liepkalni» – 0,45 km.
Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir EUR 591 958,69, tai skai-

tā attiecināmās izmaksas – EUR
579 208,45, no kurām ELFLA līdzfinansējums – EUR 521 287,60 vai
90 % no attiecināmām izmaksām.
Ceļu pārbūvi veica SIA «Valkas
meliorācija», autoruzraudzību –
SIA «Ceļu komforts» un būvuzraudzību – SIA «VIATESTI».
Kopējais Valkas novadam paredzētais ELFLA finansējums pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros ir 0,97 miljoni EUR. Šī pasākuma ietvaros Valkas novada

dome drīzumā iesniegs otru projekta iesniegumu, kura ietvaros
plānota grantsceļu pārbūve sekojošiem ceļa posmiem: Mierkalns Būdas (Zvārtavas pagasts), Žūri Skripsti - Sūbri (Vijciema pagasts),
Sprīdīši - Roņi (Valkas pagasts) un
Liepiņas - Dzelzītes (Ērģemes pagasts).
Grantsceļu atjaunošana tika
veikta Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam

pasākuma «Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros un ir līdzfinansēta no
Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA). Programmas mērķis ir atbalstīt investīcijas
publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Valkas novada
pagastu teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. z

Aicinājums izpildīt īpašnieka pienākumu reģistrēt
kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā
Teksts: Lāsma Engere un Kristīne Salniņa, Teritorijas plānošanas daļas speciālisti

V

alkas novada dome informē,
sākot ar 2019.gada 1.janvāri,
Teritorijas plānošanas daļas speciālisti uzsāks vasarnīcu teritoriju
Valkas pagastā «Bērzezers», «Alieši» un Valkā «Celtnieks», apsekošanu dabā, lai veiktu datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, par uz zemes gabaliem (privātīpašums, pašvaldības zeme)
veikto, bet normatīvo aktu kārtībā
nereģistrēto būvniecību.
Valkas novada dome, trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas aicina izpildīt īpašnieka pienākumu un ierosināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu
aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Norādām, pienākumu neizpildes
gadījumā, pēc rakstiska brīdinājuma izteikšanas, pamatojoties
uz Kadastra likuma 13.panta otro

daļu un 24.panta trešo daļu ēkas
datu deklarāciju var iesniegt arī
vietējā pašvaldība, ja kadastra subjekts sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās nav ierosinājis ēkas reģistrāciju
kadastra informācijas sistēmā, attiecīgi par minēto pakalpojumu rēķinu piestādot īpašniekam vai lietotājam.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta skaidrojumu, ēku datu deklarāciju var iesniegt arī par ēkām, kurām nav bijušas izsniegtas būvatļaujas vai arī būvniecības likumību
apliecinoši dokumenti nav saglabājušie, t.i. pašvaldība deklarāciju
var iesniegt par jebkuru dabā esošu, bet Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu ēku.
Pašvaldība skaidro, šajā gadījumā, iesniedzot Ēkas datu deklarāciju Valsts zemes dienestā, ir jāņem

vērā, ka šādām ēkām Kadastrā būs
reģistrēts nepilns tehnisko datu
apjoms, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam
(kadastrālās vērtības noteikšanai),
kas nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, savukārt deklarācijās minētās personas
tiks reģistrētas kā ēku lietotāji.
Līdz, ar ko, lai zemesgrāmatā
nostiprinātu īpašumtiesības uz
ēkām, būves īpašniekam, Valsts zemes dienestā būs jāiesniedz tiesiskas iegūšanas vai likumīgas būvniecības apliecinoši dokumenti un
jāpasūta būves kadastrālā uzmērīšana.
Papildus augstāk minētajam,
Valkas novada dome aicina personas kuras nomā pašvaldības zemi
vērst uzmanību, ka saskaņā ar
Ministru
kabineta
2018.gada
19.jūnija noteikumiem
iem Nr.350 «PubPubliskas personas zemes nomas un
apbūves
tiesības
noteikumi»

maksimālais
nomas
līguma
termiņš kopumā (t.i. no līguma noslēgšanas dienas piem., 2007., 2009.
gads) nedrīkst pārsniegt 30 gadus.
Minēto noteikumu 22.punkts arī
nosaka, ka nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5,
uz laiku līdz minēto apstākļu
novēršanai.
Konsultācijas* par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju
un apbūves tiesības piešķiršanu
sniedzam klātienē Beverīnas ielā 3,
Valkā, 16.kabinētā daba dienās P.
no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00
līdz 18.00, O, T, C no plkst. 8.00 –
12.00 un no 13.00 līdz 17.00, Pk. no
plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 līdz
16.00.
*Ierodoties uz konsultācijām, lūdzam ņemt līdzi ēku piederību apliecinošus dokumentus. z
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2018. gada 30.augustā
Valkas novada domē
pieņemtie lēmumi

1. Noslēgt līgumu ar SIA «ZAAO»,
reģistrācijas numurs 44103015509, par
sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā atbilstoši lēmuma
pielikumā esošajam līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās
brīdi – 2018.gada 31.decembris un darbības termiņu – septiņi gadi no spēkā
stāšanās brīža.
2. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu
apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā sākot ar 2018.
gada 31.decembri EUR 28,25 par 1 m3
(bez PVN), ko veidos:
• maksa par mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu – EUR 10,75 apmērā par 1 m3;
• maksa par mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu pieņemšanu
atkritumu poligonā «Daibe» – EUR
17,50 apmērā par 1 m3.
3. Piešķirt finanšu līdzekļus EUR
240,00 apmērā fizisko aktivitāšu organizēšanai Kārķu pagastā līdz 2018.
gada 31.decembrim.
4. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.13 «Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 «Valkas novada
domes 2018.gada pa-matbudžets»».
5. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 «Grozījumi Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada domes
2018.gada speciālais budžets»».
6. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR
340,00 Sporta klubam «Petanks Ērģeme» divu pārstāvju dalībai Eiropas
junioru čempionātā petankā 2018.gada
10. – 15.oktobrim Spānijā, El Ejido, Almeria.
7. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumus Nr.7 «Par minimālo
un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās».
8. Par Valkas novada Bāriņtiesas locekli ievēlēt Lāsmu Eglīti.
9. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 10.augusta rīkojumu Nr.239-p «Par darba
tiesisko attiecību izbeigšanu ar Olitu
Šauju».
10. Par Valkas novada Ērģemes pamatskolas direktori iecelt Gitu Avoti.
11. Komandēt Valkas novada domes
priekšsēdētāju
Ventu
Armandu
Kraukli uz Baku (Azerbaidžāna) no
2018.gada 15. līdz 20.oktobrim, lai Latvijas pašvaldību vadītāju delegācijas

sastāvā tiktos ar Azerbaidžānas pašvaldību vadītājiem.
12. Apstiprināt nomas objekta – kabinets – Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā
stāvā, telpu grupa Nr.004, 14,4 m2
platībā) nosacīto nomas maksu mēnesī
– EUR 1,70 par 1 m2 bez PVN.
13. Apstiprināt nomas objektam – komerctelpas – Valkā, Rīgas ielā 24, pirmajā stāvā, telpu grupa Nr. 002, ar kopējo platību 65,0 m2, kas sastāv no kases telpas nr. 1 (11,5 m²), priekštelpas
Nr.2 (9,7 m2), darbnīcas Nr. 3 (26,8 m2)
un darbnīcas Nr. 4 (17,0 m2), nosacīto
nomas maksu mēnesī – EUR 1,70 par 1
m2 bez PVN.
14. Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.15 «Par Valkas novada domes 2018.
gada 31.maija saistošo noteikumu
Nr.11 «Lokālplānojuma zemes vienībai «Mārstaļi», ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa,
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi» atcelšanu».
15. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.16 «Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»».
16. Ņemt aizņēmumu līdz
EUR
15 192,24 projekta «Vietējo produktu
tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā» realizācijai no LR Valsts
kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
17. Atbalstīt Valkas novada domes
dalību projektā «Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas
pilsētā», kas tiks iesniegts Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkursā
«Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām» līdz 2018.gada 6.septembrim SIA «Vides investīciju fondā».
18. Apstiprināt Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» ēdināšanas
pakalpojumu cenas bez PVN:
a. Līdz 3 gadu vecumam:
• Brokastis – EUR 0,38;
• Pusdienas – EUR 0,71;
• Launags – EUR 0,36;
• KOPĀ – EUR 1,45.
b. No 3 – 7 gadu vecumam:
• Brokastis – EUR 0,50;
• Pusdienas – EUR 0,92;
• Launags – EUR 0,43;
• KOPĀ – EUR 1,85.
19. Apstiprinātajām cenām piemērot
pievienotās vērtības nodokli atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

5

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2018.gada 30.augustā

Valkā

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8,37 §)

Par Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.11
«Lokālplānojuma zemes vienībai «Mārstaļi», ar kadastra apzīmējumu 94010050022,
Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» atcelšanu
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu,
likuma«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta 1.punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2018.gada 31.maija
saistošos noteikumus Nr.11 «Lokālplānojuma zemes vienībai «Mārstaļi», ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi».
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2018.gada 30.augustā

Valkā

Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8,39.§.)
Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums» šādus grozījumus:
1.
Izteikt 7.1.5 apakšpunktu šādā redakcijā: «7.1.5 Kārķu sākumskola;»
2.
Izteikt 7.1.7 apakšpunktu šādā redakcijā: «7.1.7 Vijciema sākumskola;».
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.16
«Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas novada pašvaldības nolikums»» paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1) 2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu «Par Valkas novada Kārķu pamatskolas reorganizāciju» (protokols Nr.1, 14. §). Reorganizācijas lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Kārķu pamatskolai tiek mainīts skolas tips no pamatskola
uz sākumskola. Līdz ar to tiek izdarītas attiecīgas izmaiņas saistošo noteikumu 7.1.5 apakšpunktā.
2) 2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu «Par Valkas novada Vijciema pamatskolas reorganizāciju» (protokols Nr.1, 15. §). Reorganizācijas lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Vijciema pamatskolai tiek mainīts skolas tips no pamatskola uz sākumskola. Līdz ar to tiek izdarītas attiecīgas izmaiņas saistošo
noteikumu 7.1.7 apakšpunktā.
2. Īss projekta satura izklāsts
1) Saistošie noteikumu 7.1.5 apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, aizstājot
vārdus «Kārķu pamatskola» ar vārdiem «Kārķu sākumskola».
2) Saistošie noteikumu 7.1.7 apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, aizstājot
vārdus «Vijciema pamatskola» ar vārdiem «Vijciema sākumskola».
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
Grozījumi saistošo noteikumu punktos pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām
procedūrām
Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Oktobra aktivitātes projekta «Veselības veicināšanas un
slimību prof ilakses pasākumi Valkas novadā» ietvaros

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes 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
septembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes,
kurās laipni aicināti piedalīties:
• Katru pirmdienu, plkst. 18.15
Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē,
notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas
aktivitātes sēdoša darba darītājiem
2018.gada» cikla ietvaros.
• Katru otrdienu un ceturtdienu
(plkst. 09.00 – 10.00) līdz 18.oktobrim
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komi-

tejas ēkā, Semināra ielā 23, notiek pasākumu cikls «Vingrošana senioriem
2017. – 2019. gadā».
• Papildinošu aktivitāšu īstenošana pēc skriešanas seriāla «Optimists» – iespēja noteikt savu ķermeņa
masas indeksu un nobaudīt veselīgo
našķi-produktu, kas patīk sirdij. Skriešanas seriāla «Optimists» dalībnieki
aicināti šo iespēju izmantot arī šīs sezonas «Rudens» kārtā: 4.oktobrī, 11.
oktobrī.
• 2.oktobrī Valkas poliklīnikas telpās (Valkā, Rūjienas ielā 3), plkst.
13.00 pasākuma cikla «Jauno vecāku
skola» ietvaros, notiks vecmātes lek-

cija jaunajiem vecākiem un
plkst. 14.00 pasākuma cikla
«Topošo vecāku skola» ietvaros, notiks vecmātes lekcija topošajiem vecākiem.
• Katru pirmdienu un
trešdienu (plkst. 17.30 – 18.00) no 8.
oktobra Valkas poliklīnikas telpās
(Valkā, Rūjienas ielā 3) «Topošo vecāku skolas» ietvaros notiks vingrošanas nodarbības grūtniecēm.
• Katru pirmdienu un trešdienu
(plkst. 18.00 – 18.30) no 8.oktobra Valkas poliklīnikas telpās (Valkā, Rūjienas ielā 3) «Jauno vecāku skolas» ietvaros notiks vingrošanas nodarbības jaunajām māmiņām ar bērniem.
• 30.oktobrī Valkas poliklīnikas

telpās (Valkā, Rūjienas ielā 3) plkst.
13.00 pasākuma «Jauno vecāku skola» 2.cikla ietvaros, notiks vecmātes
lekcija jaunajiem vecākiem un plkst.
14.00 pasākuma «Topošo vecāku skola» 2.cikla ietvaros, notiks vecmātes
lekcija topošajiem vecākiem.
Nodarbības un lekcijas notiek BEZ
MAKSAS!
Visi Valkas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties sev interesējošos
iepriekš minētajos pasākumos! z
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12.oktobrī Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Valsts darba inspekcija
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 12.oktobrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (turpmāk
– VPVKAC) klientus pieņems Valsts
darba inspekcijas (turpmāk – VDI)
speciālists, tiks sniegtas konsultācijas
un informācija saistībā ar VDI darbu,
pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.
Jums ir iespēja klātienē gūt atbildes uz
neskaidriem jautājumiem vai problēmsituācijām.
Valkas novada VPVKAC telpās
VDI pakalpojumu sniegšana notiek
katra mēneša 2.piektdienā no plkst.
9.30 līdz plkst. 12.30
Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt vēl sekojošus valsts
iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) klientu pieņemšanas laiki
• Pirmdiena: 9.00 – 12.00 12.30-18.00
• Otrdiena: 9.00 – 12.00 12.30-17.00

• Ceturtdiena: 9.00 – 12.00
12.3017.00
Valsts zemes dienesta (turpmāk –
VZD) klientu pieņemšanas laiks
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00
13.00 –
16.00
Valkas novada VPVKAC darba
laiks:
Pirmdiena:
8.00 – 18.00
Otrdiena:
8.00 – 17.00
Trešdiena:
8.00 – 17.00
Ceturtdiena:
8.00 – 17.00
Piektdiena:
8.00 – 16.00
Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt arī sekojošus valsts
iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus: VID, VZD, VDI, Lauku atbalsta
dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra un www.latvija.lv publicētos.
VID
konsultatīvais
tālrunis:
67120000
VZD
informatīvais
tālrunis:
67038800. z

Izstāde «Akvareļi»
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba
ar apmeklētājiem vadītāja

V

alkas novadpētniecības muzejā (Rīgas ielā 64, Valkā) no
15.septembra līdz 22.oktobrim apskatāma izstāde «Akvareļi». Autori
ir mākslinieku Sīmaņu dinastijas
pārstāvji – Gunda, Jānis un Anda.
Katram ir atšķirīga tematika un akvareļu gleznošanas maniere.
Gunda Sīmane glezno dabu un
ziedus. Viņas akvareļos redzama improvizācija un dažādas tehnikas. Gundas darbi tapuši plenēros – galvenokārt brīvajos brīžos Valkas mākslas
skolas audzēkņu radošo nometņu laikā.
Jāņa Andreja Sīmaņa /1947-2016/
akvareļi tapuši studiju laikā Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un Latvijas
Valsts mākslas akadēmijā no 1960.-to
gadu 2.puses līdz 1973.gadam. Tie ir
mācību uzdevumi – figurālas kompozīcijas.

Anda Krūmiņa – Gundas un Jāņa
meita – ar saviem akvareļiem mūs ieved Venēcijas atmosfērā. Šajā brīnišķīgajā pilsētā viņa bija 2016.gadā kopā
ar meitu un divām draudzenēm. Īpašā
vide rosināja ceļotājas pievērsties arī
radošajam darbam.
Muzeja darba laiks:
Līdz 1.oktobrim
Otrdienās – piektdienās plkst. 11.00 –
18.00
Sestdienās, svētdienās plkst. 10.00 –
16.00
2. – 22.oktobrī
Pirmdienās – piektdienās plkst. 10.00
– 17.00
Sestdienās plkst. 10.00 – 16.00
Ieejas maksa izstādē: 0,75 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,30
€, Valkas novada skolēniem bez maksas. z

Valkā, Lugažu laukumā piestās
Bērnu veselības autobuss
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

23.

oktobrī Valkā, Lugažu
laukumā, pretī Kultūras namam, piestās
Bērnu veselības autobuss. Šajā reizē, Valkas
novada bērniem būs
iespēja doties uz konsultāciju pie Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas (BKUS) speciālistiem – neirologs
un
otolaringologa
(LOR).
Vizīte pie speciālistiem ir bez maksas, tikai ar iepriekšēju pierakstu. Pierakstu rindā veido Valkas
novada domes Sabiedrības veselības
organizatore Baiba Vorobjeva, tālrunis: 28644365. Tā kā vietu skaits rindā ir ierobežots, aicinām pieteikšanos neatstāt uz pēdējo brīdi. Šī ir
lieliska iespēja apmeklēt speciālistus
Valkā, nebraucot uz Rīgu.

Ierodoties uz vizīti, līdzi jāņem
bērna dzimšanas apliecība vai kāds
cits personu apliecinošs dokuments.
Tāpat, vēlams līdzi ņemt informāciju par bērna veselības stāvokli (izrakstus, izmeklējumu rezultātus
u.tml.), lai BKUS speciālisti varētu
veikt savu darbu ātrāk, labāk un rezultatīvāk. z

Izbraukuma speciālisti
poliklīnikā Valkā oktobrī

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca

F

izikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste rezidente Inta Kezika
Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā
pieņems otrdienās, 9.oktobrī un 30.oktobrī.

Ar 1.oktobri pacientu konsultēšanu
atsāk fizioterapeite Kristīne Krastiņa
un turpina fizioterapeite Vita Bernovska (bij. Āboliņa).
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Valkas novadpētniecības muzejs pāriet
uz Ziemas sezonas darbalaiku: 2.oktobris – 14.maijs
Pirmdienās – piektdienās plkst. 10.00 – 17.00
Sestdienās plkst. 10.00 – 16.00 z
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Muzikālā apvienība «Paldies Tev, draugs»
piedāvā koncertizrādi «Ceļojošais Vijolnieks»

29

.septembrī plkst. 19.00 Valkas dziesmu.
«Ceļojošais Vijolnieks» aicina Jūs aizpilsētas kultūras namā norisināsies koncertizrāde «Ceļojošais Vijol- raujošā piedzīvojumā uz krāšņo tērpu,
smeldzīgo dziesmu un temperamentīgo
nieks».
Mūzika ir neatņemama jebkuras kul- deju pasauli.
Biļetes var iegādāties «Biļešu Sertūras sastāvdaļa. Tieši mūzikā, vislabāk
izpaužas tautas raksturs, tās tradīcijas viss» kasēs, «Circle K» DUS, «Latviun vērtības. Koncertizrādes «Ceļojošais jas Pasts» nodaļās visā Latvijā, konVijolnieks» iedvesmas avots ir latviešu certizrādes norises vietās (Valkas piltautas neviltotā un patiesā mīlestība uz sētas kultūras namā). z

25.oktobrī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras
namā Ievas Akurateres un Jura Kulakova
jubilejas koncerts «Gandrīz tautasdziesma»

I

eva Akuratere un Juris Kulakovs
vienā mūzikas laivā, ar dziesmu
irkļiem rotātā... lai top «Gandrīz tautasdziesma»!
Koncerta pirmajā daļā skanēs Jura
Kulakova izcilākie fragmenti no «Mistērijas par Rīgu», Veidenbauma cikla,
kantātes «Vēstules uz bruģa» un kantātes «Sarkanais vilciens», izrādēm, rokoperām, instrumentālās mūzikas
kompozīcijas utt.
Starpposmā Ieva Akuratere baltā
kleitā, spēlējot uz baltās ģitāras, dziedās

latviešu tautasdziesmu «Kas kait Rīgas
meitiņām», savu dziesmu «Vanags» un
citas kompozīcijas.
Koncerta 2.daļā – grupa «Pērkons»
un lielākie hiti, tostarp «Zaļā dziesma»,
«Slidotava», «Labu vakar», «Dziesma
par sapumpuroto zaru», «Gandrīz tautasdziesma», «Mana dienišķā dziesma»
un daudzas citas.
Biļešu cena 10.00 eiro. Tās nopērkamas Valkas pilsētas kultūras namā,
«Biļešu paradīzes» kasēs un www.bilesuparadize.lv z

Citādās Dzejas dienas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
Teksts: Ruta Kriviņa, latviešu valodas
un literatūras skolotāja

K

ā septembris dabā nav iedomājams bez asteru un dāliju žilbuma, krītošu lapu čaboņas, kastaņu un
zīļu klājiena uz takām un taciņām,
smalka lietutiņa pelēkā rītā vai tumstošā pievakarē, tā kultūras dzīvē neiztikt bez Dzejas dienām.
Jā, rudens pirmais mēnesis ne tikai
ļauj, bet pat liek dzejai skanēt it visur.
Pierasts, ka tā plūst no lielākām un
mazākām skatuvēm klausītāju piepildītās zālēs; jaunums nav arī tas, ka
dzejnieki savu jaunradi piedāvā laukumos un parkos; ikviens var vienatnē, atvēris pavisam jaunu vai jau ap-

bružājušos krājumu, sev īpašā laikā
ļauties brīnišķīgām rindām.
Bez Dzejas dienu pasākumiem neiztiek arī izglītības iestādes. Šogad
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāji ierosināja vēl ļauties garās vasaras noslēgumam un ar dzeju doties no skolas
ārā. Mūsu mērķis bija uz ierastām lietām palūkoties citādi. Bija klases, kurās skolēni kā joku uztvēra priekšlikumu pilsētas centrā runāt dzeju; bija arī
tādi, kas paši piedāvāja neparastas
vietas dzejas runāšanai. Lai nu kā,
primārais mērķis tika sasniegts – dažāda vecuma skolēni dzeju runāja gan
bērnudārza audzēkņiem, gan domes

darbiniekiem viņu darbavietā, gan
bistro «Jumis» un J.Rozes grāmatnīcas
darbiniekiem un apmeklētājiem, gan
uz brīdi piestājušajiem šoferīšiem
«Virši-A» degvielas uzpildes stacijā,
gan Lugažu laukumu šķēršojušajiem
pilsētniekiem; skolēnu balsis skanēja
no skolas lapenes un pāri skolas kalniņa pauguriem. Jāteic – neierastā vide
darīja savu; ne vienu vien pārņēma
vai nu tikai iekšējs, vai pat labi saskatāms uztraukums. Arī mikrofonā dažs
runāja pirmo reizi. Tas jāņem vērā,
aizvien vairāk liekot skolēniem darboties nestandarta situācijās, jo dzīve nerit pēc iepriekš uzrakstīta scenārija.
Skolēnu runāto dzejoļu izvēle raisa

pārdomas – pārbaudītas vērtības nenoveco (skanēja skolēnu vecākiem un
arī vecvecākiem labi zināmi dzejoļi),
tomēr arī dzejā savu paliekošu vietu
iekaro jau cita paaudze. Priecē, ka dzejoļu meklēšanas un klausīšanās laikā
atkārtoti izskanēja vietējo un novada
dzejnieku vārdi: Anita Anitīna, Aija
Ābena, Ausma Kurpniece, Velga Krile, Marika Svīķe.
Paldies par atsaucību iestādēm, kas
ar prieku sadarbojās ar skolēniem
Dzejas dienas ietvaros! Paldies klausītājiem un arī pašiem skolēniem par
ieteikumiem citiem pasākumiem!
Dzejas diena skolā izskanējusi, bet
dzejas uzburtā pasaule dzīvo. z

Foto kursi
pieaugušajiem

S

ākot no 11.septembra, katru otrdienu plkst. 18.00 Valkas novada BJC
«Mice» telpās (Semināra ielā 27, 3.stāvā),
norisināsies foto kursi pieaugušajiem (ar
un bez priekšzināšanām) fotogrāfa Emīla
Vanaga vadībā. Pēc apmācības maijā tiks
izdotas apliecības.
Jautājumu gadījumā zvanīt kursu vadītāja E.Vanagam – 26426541). z

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai www.valka.lv vai interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!
Atgādinam, ka publiskos pasākumos
tiks fotografēts un filmēts un fotogrāfijas varētu tikt izmantotas novada publicitātes vajadzībām.

raksts.
• No 1. līdz 31.oktobrim izstāde
«Rudens zelts»: grāmatas, kurām
vāciņš ir dzeltenā krāsā.
• No 17. līdz 31.oktobrim floristikas darbu izstāde «Palieku vārpā»,
autore Smaida Maskina.

• No 8. līdz 19.oktobrim Latvijas
Tautas frontei – 30. Novadpētniecības materiālu izstāde.
• No 22. līdz 31.oktobrim «Tēlniekam Kārlim Zālem – 130».

• No 25. līdz 27.septembrim Jau-

• No 28.septembra līdz 2.novembrim biedrības «Atbalsts Valkas
ģimenēm» projekta «Omuļu pastāsti» mākslas plenēra darbu izstāde.
• 13.oktobrī plkst. 14.30 dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītā
dzejas autoru- iesācēju konkursa
«Tu arī mani spēsi izpildīt» (V.Krile) APBALVOŠANAS PASĀKUMS.
Pasākumā muzicēs Ēriks Loks.

Valkas novadā

PASĀKUMI

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 27.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Latvijas Mūzikas akadēmijas
simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts. Ieeja – 4 eiro. Biļešu
iepriekšpārdošana Valkas pilsētas
kultūras namā, «Biļešu paradīzes»
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
• 29.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Muzikālās apvienības «Paldies Tev, draugs» koncertizrāde
«Ceļojošais Vijolnieks». Biļešu cenas: 8; 10 un 12 eiro. Tās var iegādāties «Biļešu Serviss» kasēs,
«Circle K» DUS, «Latvijas Pasts»
nodaļās visā Latvijā, Valkas pilsētas kultūras namā.
• 6.oktobrī no plkst. 7.00 līdz
20.00 lielajā zālē 13.Saeimas vēlēšanu iecirknis.
• 18.oktobrī plkst. 18.00 lielajā
zālē Skriešanas seriāla «Optimists» dalībnieku apbalvošana.
• 20.oktobrī plkst. 16.00 lielajā
zālē senioru deju kopas «Zelta rudens» 16 gadu jubilejas pasākums
«Kad mums vairs nebūs 16».
• 25.oktobrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Ievas Akurateres un Jura Kulakova jubilejas koncerts «Gandrīz
tautasdziesma» Valkas pilsētas
kultūras namā. Biļešu cena: 10 eiro.
Tās nopērkamas Valkas pilsētas
kultūras namā, «Biļešu paradīzes»
kasēs un www.bilesuparadize.lv
• 27.oktobrī plkst. 11.00 lielajā
zālē piektais Kūku konkurss.

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā
IZSTĀDES

• No 1. līdz 30.septembrim izstāde «Ir tādi vārdi …»: latviešu autoru dzeja.
• No 3. līdz 28.septembrim Rakstniecības un mūzikas muzeja veidotā izstāde «Zeme un mīlestība».
• No 10. līdz 29.septembrim izstāde «Latvijas lepnums»: laikraksta Diena un TV3 rīkotās akcijas 15.
gadadiena.
• No 1. līdz 31.oktobrim novadpētniecības stendā izstāde «Rakstniece Elīna Zālīte. Ģimnāzistes
gaitas Valkā».
• No 1. līdz 31.oktobrim izstāde
«Senās grāmatas ir vēstures zelts».
Izstādi veidojusi Latvijas Neredzīgo bibliotēka. Eksponētas grāmatas no 1891.gada. Ar katru grāmatu tuvāk iepazīstina audio ie«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

no grāmatu dienas (grāmatu izsniegšana 28.septembrī).
• 29.septembrī plkst. 14.00 aicinām uz Valkas novada Dzejas dienu Valkas mākslas skolā. Piedalās:
Madara Gruntmane; Marija Luīze
Meļķe; Zane Brūvere-Kvēpa, u.c.
Pieminēsim novadnieci – dzejnieci
Ievu Sprīvuli.
• 17.oktobrī plkst. 16.00 Smaidas
Maskinas dzejas grāmatas «Sirds
gavilē mīlestībā» atvēršana.
• 19.oktobrī Vietvārdu diena Valkas novada Ērģemes pagastā: vietvārdu vākšana un pasākums Turnas t/n kopā ar pagasta iedzīvotājiem, piedalās LU Latviešu valodas
institūts.
• 26.oktobrī plkst. 18.00 tikšanās
ar Valdi Atālu. Grāmatas «Elles debesis» prezentācija.
• No 22. līdz 25.oktobrim Jauno
grāmatu dienas. Grāmatu izsniegšana 26.oktobrī.
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
• 26.septembrī plkst. 15.00 Eiro-

pas valodu dienai veltīts pasākums
«Dažādās mēlēs» (rīko Valkas
ESIP).
• 13.oktobrī plkst. 11.00 «Grāmatu starta» Valkas novadā noslēguma pasākums (aicināti Mazā Pūčulēna skolas dalībnieki kopā ar
ģimeni).
• 20.oktobrī no plkst. 11.00 līdz
12.00 pasākums pirmsskolas un
sākumskolas bērniem «Bērnu
rīts».
• 31.oktobrī plkst. 14.00 projekta
«Meklē jūras ābeci bibliotēkās!»
pasākums ar 7.tematisko loku
«Kantrī dzimis Smiltenē».
• 31.oktobrī, kad pavisam tumšs,
notiks Spoku vakars bibliotēkā…

Ērģemes pagastā

• 28.septembrī plkst. 19.00 Ilonas
Bergas autorkoncerts «Tu dziedi
no sirds», koncertā piedalās: mazie un lielie dziedātāji no Valmieras, Burtniekiem un Zilākalna;
Valmieras kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis «Trīne»; Zilākalna dziedošais trio.
• 12.oktobrī plkst. 17.00 Leļļu teātris «Draudzības skola».
• 12.oktobrī plkst. 19.00 Dikļu
pagasta amatierteātra izrāde «Ontans i Anne».

K

Valkas pagastā

V

ijciema pagastā

• No 1. līdz 16.oktobrim Vijciema
tautas namā Valkas novadpētniecības muzeja izstāde «Par neatkarīgu demokrātisku Latviju!».
• 6.oktobrī Vijciema tautas namā
strādās Vēlēšanu iecirknis.
• 11.oktobrī plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā amatierteātra «Čiekurs» izrāde Ā.Alunāns «Visi mani
radi raud».
• 20.oktobrī plkst. 16.00 Vijciema
tautas namā koncerts Latvijas 100.
Dzimšanas dienu gaidot – «Simts

Sporta pasākumi

• 29.septembrī plkst. 17.00 Kārķos 1:1 strītbola sacensības.
• 1.oktobrī plkst. 18.15 Beverīnas
ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša
darba darītājiem (veselai mugurai).
• 4.oktobrī plkst. 14.30 mežā pie
Valkas brīvdabas estrādes Skriešanas seriāls «Optimists 2018».
• 7.oktobrī plkst. 11.00 «Luturskolā» zolīte.
• 8.oktobrī plkst. 18.15 Beverīnas
ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša
darba darītājiem (veselai mugurai).
• 11.oktobrī plkst. 14.30 mežā pie
Valkas brīvdabas estrādes Skriešanas seriāls «Optimists 2018».
• 13.oktobrī plkst. 10.00 Valkas

gadu lapas ir dzītas».
• 20.oktobrī plkst. 21.00 Vijciema
tautas namā Lielā simtgades balle.
• 24.oktobrī plkst. 16.00 Vijciema tautas namā pasākums «Virtuālais ceļojums kopā ar Loniju
Kurpnieci».
• 26.oktobrī plkst. 18.00 animācijas filma ģimenēm «Lino – piedzīvojums ar deviņām dzīvībām».

Z

vār tavas pagastā

• 13.oktobrī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta «Luturskolā» biedrības «Atrodi laiku sev» 10 gadu jubilejas svinības.
• 13.oktobrī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta «Luturskolā» seminārs
«Prātīgas un neprātīgas idejas dažādu svētku, pasākumu organizēšanā un to vizuālā noformēšanā».
• 13.oktobrī grāmatas «Ballīte»
īsa prezentācija (autori-L.Meluškāne, V.Ošiņa, Dz.Vīksna, izdevniecība «Eveko», 2012). (Semināru vada
L.Meluškāne, izglītības un attīstības centra «Ego» lektore, pedagoģe, vizuālās mākslas pasniedzēja,
pasākumu organizatore, grāmatas
«Ballīte» viena no autorēm). Ieeja
bez maksas.
• 20.oktobrī plkst. 10.00 Ozolu
skolā sacensības novusā un šautriņu mešanā.

pilsētas stadionā Mini futbols.
15.oktobrī plkst. 18.15 Beverīnas
ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša
darba darītājiem (veselai mugurai).
• 22.oktobrī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (ķermenim un
prātam).
• 27.oktobrī Valkas četrcīņa 2018
– skrējiens apkārt Zāģezeram.
• 27.oktobrī Ērģemes pagasta
2018.gada galda spēļu čempionāta
1.posms.
• 29.oktobrī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (ķermenim un
prātam).

Sekojiet mums līdzi Valkas novada tīmekļa vietnē
www.valka.lv un mūsu sociālajos tīklos – Facebook, Twitter, Draugiem.lv
un Instagram - Valkas novads!

ārķu pagastā

• Katru otrdienu plkst. 18.00 –
sporta namā vingrošanas nodarbības veselības veicināšanai (vada
fizioterapeite Daira Lāce)
• 13.oktobrī pārbrauciens ar velosipēdiem «Pa rudenīgiem ceļiem».
• 27.oktobrī tautas namā amatierteātra viesizrāde (tiks precizēts).
PASĀKUMI KĀRĶU BIBLIOTĒKĀ:
• No 1. līdz 12.oktobrim – «Esmu
vienkāršs vidusmēra latvietis».
Rakstnieka Alberta Bela 80.jubileja
• 13.oktobrī Grāmatu starta Mazā
Pūčulēna skolas 3.nodarbība Valkas novada centrālā bibliotēkā.
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Pirmā Zinību diena Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā.
Foto: Zane Brūvere - Kvēpa
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Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
Elektronisko palšsaziņas līdzekļu speciāliste
Dacie Pūce, tālr. 28337768
e-pasts: dace.puce@valka.lv

oto stūrītis
Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4210 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

