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1.decembrī Valkā – koncerts un
Pilsētas galvenās egles iedegšana

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

1.

decembrī plkst. 17.00 rīna Pundzjus), vīru vokālais anValkas pilsētas kultūras samblis «Lai skan» (vadītāja Inese
namā sāksies koncerts Niklaviča) un jauktais vokālais an«Nes Ziemassvētkus sirds». samblis «Atbalss» (vadītājs Aivars
Tajā piedalīsies orķestris «Zelmeri Trēziņš).
Ieeja – brīva.
Pro» (mākslinieciskais vadītājs JāPēc koncerta ap plkst. 18.30 Lunis Retenais, diriģents Tomass Kokamegi), Valkas novada sieviešu gažu laukumā – Pilsētas galvekoris «Ziemeļstīga» (diriģente Ka- nās egles iedegšana. z

Iedegsim Ziemassvētku gaismas jau 1.decembrī!

Teksts: Mārīte Magone, Biedrības Valkas
Dāmu klubs vadītāja

I

r iesācies gada tumšākais laiks,
kad prasīt prasās mājās ātrāk iedegt ne tikai elektriskās lampas, bet
arī kādu svecīti. Valsts svētki aizvadīti, nu jau dzīvojam valsts otrās simtgades dienās un laiks domāt par Ziemassvētkiem. 1.decembrī tiks iedegta
Valkas pilsētas galvenā egle. Būtu
skaisti, ja šajā dienā, kad klāt jau pirmā Advente, atsauktos arī pilsētas iedzīvotāji, iededzot savos logos, balkonos, lodžijās, kokos un vēl dažādās,
pat netradicionālās vietās Ziemassvētku gaismas, kā nu kurš un kādās vietās ir iecerējis. Iepriekšējie gadi ir pie-

rādījuši, ka valcēnieši to prot un ir izdomas bagāti!
Biedrība «Valkas Dāmu klubs» ar
iedzīvotāju palīdzību un novada domes finansiālu atbalstu jau daudzu
gadu garumā vēro un vērtē Ziemassvētku gaismu rotājumus gan daudzdzīvokļu un privātmājās, gan uzņēmumos un iestādēs. Vērošanas un vērtēšanas process ir gana ietilpīgs, jo, ja
viens vērotājs pamana skaistu gaismas rotājumu un iesaka paskatīties
arī otrai personai, tad bieži gadās, kad,
aizejot otrajam, gaismas nav ieslēgtas,
jo ne visās vietās gaismiņas deg nepārtraukti. Tādēļ, lai pēc iespējas vairāk atklātu jaunus gaismas objektus,

uzklausīsim ieteikumus pa tālruni
29198900 vai e-pastā: gaismas@valka.lv,
vai arī gaidīsim Jūsu ierakstu īpašā
žurnālā Valkas kultūras namā pie dežurantiem no 3.decembra līdz 27.decembrim. Uzvarētāju apbalvošana notiks 2019.gada 5.janvārī plkst. 14.00
Valkas kultūras nama mazajā zālē
kopā ar bērnu literārā konkursa
«Doma izgaismo vārdu» laureātiem.
Īpaši čaklie un vērīgie gaismu vērotāji
tiks uzaicināti uz pasākumu, lai saņemtu pārsteigumu balvas. Lai Jums
visiem gaišas domas, svētīgi darbi, redzīgas acis, siltas un vēlīgas sirdis.
Priecīgu, gaismām bagātu un skaistu
Ziemassvētku gaidīšanu! z

Nr. 109 (11) 2018.gada 28.novembrī

2

Godinām novadniekus par nozīmīgiem sasniegumiem
Teksts un foto: Dace Pūce, Valkas novada domes
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

17.

novembrī Valkā notika
Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts
pasākums «Man dvēselē ierakstīts
Latvijas vārds». Lugažu laukuma
parkā, blakus izveidotajam Sveču
rakstam dūraiņa formā, Valkas novada iedzīvotāji un viesi no līdzi
atnestajām svecītēm veidoja sveču
zvaigznāju. Valkas pilsētas kultūras nama 1.stāva foajē uz svētku
tostu visus sagaidīja Valkas novada domes vadītāji.
Plkst. 16.30 lielajā zālē sākās svinīgais pasākums ,kurā piedalījās
Smiltenes jauniešu koris «Lido»,
džeza mūziķi no «Mirage Jazz
Orchestra» un solists Andris Ērglis.
Pēc koncerta tika pasniegti Valkas novada domes Atzinības raksti
un apbalvots Goda pilsonis.
Valkas novada domes Goda
pilsoņa apbalvojumu saņēma:
Mārīte Magone, biedrības «Valkas pilsētas Dāmu klubs» vadītāja
– par nozīmīgu ieguldījumu Valkas
novada kultūras un sabiedriskās dzīves
veidošanā un popularizēšanā.
Valkas novada domes Atzinības rakstus saņēma:
1. Einars VISNAPŪ (Einar
Visnapuu), SIA «ET Invest» vadītājs – par nesavtīgo atbalstu kultūras, sporta un sociālo projektu
atbalstam Valkas novadā.
2. Anna VOLĀNE, sertificēta
ārste akupunktūrā, algoloģijā un
osteoreflektoterapijā – par nesavtīgu, izcilu veikumu medicīnā.

3. Mārcis KRAMS, Ērģemes pagasta sporta organizators – par izcilu veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu organizēšanu.
4. Gunta ZUNTE, zobārste – par
mūža ieguldījumu zobārstniecībā.
5. Edīte LAPSA, zobārste – par
mūža ieguldījumu zobārstniecībā.
6. Maija PUĶĪTE, pensionāre,
daudzdzīvokļu māju pārvaldniece
– par aktīvu, daudzveidīgu sabiedrisko darbu.
7. Vents JUNDZĪTIS, Kārķu pagasta brīvprātīgais ugunsdzēsējs –
par nozīmīgu brīvprātīgu darbu.
8. Jānis un Mārtiņš ČĀKURI,
Ērģemes pagasta Z/S «Kalnstrīķi-1» īpašnieki – par uzņēmējdarbības attīstīšanu Valkas novadā.
9. Zane BRŪVERE - KVĒPA, –
par pašaizliedzīgu, aizrautīgu
Valkas novada vārda spodrināšanu, kultūras un literārās dzīves
aktivizēšanu.
10. Elmārs SMUKULS, IU «Marija», autoveikala īpašnieks – par
godprātīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā.
11.Biedrība «Atrodi laiku sev»
– par ilggadīgu sabiedrisko darbu
Zvārtavas pagasta iedzīvotāju
labā.
Bildes no svinīgā pasākuma ar
visiem apbalvojumu saņēmējiem
ir aplūkojamas Valkas novada mājaslapā www.valka.lv, sadaļā «Galerijas». z

Klātesošos sagaida Valkas novada domes vadītāji

Atzinības rakstu saņem Vents Jundzītis, Kārķu pagasta brīvprātīgais
ugunsdzēsējs.

Goda pilsoņa apbalvojumu saņem Mārīte Magone, biedrības «Valkas pilsētas
Dāmu klubs» vadītāja.

Ziedojumu kaste Valkā
tirdzniecības centrā «Walk»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece

Valkā, tirdzniecības centrā «Walk» (Ausekļa ielā 54) no 3. līdz
21.decembrim lielā ziedojumu kastē ikvienam būs iespēja atstāt lietas, kas paša mājās ir liekas, bet kādam citam var ļoti noderēt.
Varbūt ir trauki, kurus nelietojat, drēbes, kas kļuvušas par šauru,
mazu vai platu vai apavi, kas labi saglabājušies, bet vairs neder? Ticiet, ka ir kāds, kuru šīs lietas ļoti iepriecinās!
Ja nav iespējas nokļūt līdz tirdzniecības centram, varat ziedojamās
lietas atnest uz kultūras namu pie dežuranta. z

Atzinības rakstu saņem Anna Volāne, sertificēta ārste akupunktūrā,
algoloģijā un osteoreflektoterapijā.
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Dubultauduma šatiera segu aušana
Ziemeļvidzemē ieļauta Latvijas nemateriālā
kultūras mantojuma vērtības sarakstā
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

I

zvērtējot Valkas novada pašvaldības pieteikumu, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar sēdes lēmumu izlēmis iekļaut dubultauduma šatiera segu aušanu Ziemeļvidzemē Nacionālajā Nemateriālā kultūrmantojuma sarakstā. Sakarā ar
sekmīgu iekļaušanu kultūrmantojuma sarakstā, Valkas novads turpmākos piecus gadus saņems papildu finansējumu izstāžu un meistarklašu
rīkošanai. Apliecinājuma svinīgā
pasniegšana notiks 2019.gada aprīlī.
Dubultauduma šatiera segas ir
raksturīgas Ziemeļvidzemes reģionam un mūsdienās tās tiek austas
aizvien retāk, līdz ar to Novada domes Izglītības un kultūras daļas va-

dītājs Aivars Ikšelis ir gandarīts par
paveikto darbu, kas veicināja to iekļaušanu Nacionālajā Nemateriālā
kultūrmantojuma sarakstā. Projekts
tapis sadarbībā ar Valkas pilsētas
kultūras nama Tautas lietišķās
mākslas studijas (TLMS) «Saulīte»
vadītāju Inesi Pētersoni.
Nemateriālais kultūras mantojums ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Kultūras
mantojumā tiek ietvertas dažādas
mutvārdu tradīcijas un izpausmes,
spēles mākslas, paražas, rituāli, svētki, zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu, kā arī tradicionālās amatniecības prasmes. z

No 13. līdz 15.novembrim Valkā norisinājās Zviedru dienas
Teksts: Daiga Soloveiko

V

alkas iedzīvotājiem pašlaik tiek sniegta
lieliska iespēja aplūkot dažādas mākslas izstādes.
Arī Valkas Mākslas skolas audzēkņi gatavojās sagaidīt Zviedrijas delegāciju. Viņiem
bija iespēja iepazīties neklātienē ar Zviedriju,
iepazīt dažādu autoru literāro varoņu piedzīvojumus un tos attainot savos darbos. Mazākie skolas audzēkņi savos gleznojumos uzzīmēja koka zirdziņu pārvērtības ieliekot tos
mūsdienīgā vidē, kā arī atspoguļoja vēsturiskos notikumus jūrās viļņos, pētīja vikingu laivu uzbūvi un to īpatnības. Audzēkņi – mazie
mākslinieki no Igaunijas gleznojumos atspoguļoja Zviedrijas ainavas un to kā viņi izjūt
šis zemes vienreizību īpašā tikai igauņiem
raksturīgā kolorītā. Ienākot skolā Jūs varēsiet

aplūkot dažādus skolas audzēkņu veidojumus gan plastalīnā, gan mālā. Tie ir zirdziņi,
Karlsoni ar tortītēm un Pepijas, Mumini un
viņu draugi. Tās ir dazādas grafiskas kompozīcijas un gleznojumi, kas priecēs skatītājus.
Gandrīz visi skolas audzēkņi piedalījās izstādes – konkursa darbu veidošanā. Īpaši laipni lūgti skolas audzēkņu vecāki aplūkot savu
bērnu veikumu.
Paldies audzēkņiem un viņu skolotājiem
par krāsainajiem un skaistajiem darbiem!
14.novembrī Valkas pilsētas bibliotēkā notika radošo darbu konkursa «Zviedrijas impresijas» noslēguma pasākums. Konkursa laureātiem Zviedrijas vēstniece Annika Jagander
pasniedza diplomus un grāmatas.
Pēc tam Zviedrijas delegācija ciemojās pie
mums – Valkas Mākslas skolā. z

«Dabas bode» Kārķos
jau sesto reizi
Teksts: Sandra Pilskalne

S

estdien, 15.decembrī, no saullēkta līdz
saulei zenītā Kārķos notiks Ziemassvētku tirdziņš «Dabas bode».
Šogad «Dabas bode» Kārķos notiks sesto reizi. Kā
vienmēr būs tradicionālas lietas, bet netrūks arī pārsteigumu. Tirgus notiks tautas namā, aktīva tirgošanās
sāksies līdz ar saules lēktu (pulksten 8.55) līdz saulei
zenītā (pulksten 12.00) Pulksten 9.00 brīvmākslinieces
Lilitas Ikales un fotogrāfes Lindas Ikales vadībā sāks
darboties cepuru gatavošanas darbnīciņa, kurā ikviens
var ņemt līdzi cepuri, kurai vēlas piešķirt jaunu «elpu»
vai arī ikvienam būs iespēja uz vietas izgatavot savu
cepuri no Lilitas piedāvātiem materiāliem. (Dalības
maksa darbnīciņā 0,99 EUR). Pulksten 11.00 Lilitas cepuru kolekcijas «Raksturcepures» demonstrējumi un
jautri stāsti iz dzīves, kā cepures dara brīnumus. Noslēgumā pulksten 11.30 laimīgo pircēju izloze, kur noslēpumainie un laimīgie cipari būs paslēpti zem cepurēm.
Aicinām piedalīties Kārķu pagasta, Valkas novada,
kā arī kaimiņu novadu zemniekus, mājražotājus, amatniekus un visus, kuriem ir ko piedāvāt Ziemassvētku
galdam un Ziemassvētku priekam.
Brauciet, nāciet, slēpojiet, nūjojiet – būsiet mīļi gaidīti izbaudīt skaistu dienu Kārķos.
Pārdevējus lūdzam pieteikties līdz 13. decembrim,
jo interese ir liela, lai varam sarūpēt nepieciešamo galdu daudzumu. z

5.decembrī aicinām Valkas novada seniorus
doties bezmaksas ekskursijā uz Valmieru
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

E

kskursijas laikā vingrosim, runāsim
par veselīgu uzturu un nobaudīsim
veselīgus augļus un dārzeņus. Dosimies
pārgājienā pa Valmieras pilsētu un tās ievērojamākajiem objektiem:
Valmieras sajūtu parku, Gaujas stāvos
krastus un Kazu krāces, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Valmieras muzeju, Valterkalniņu, skulptūru
«Guļošā amazone» un apskatīsim to, kas palicis
pāri no Valmieras vecpilsētas.
Ekskursijas laikā paredzēts brīvais laiks pusdienām.
Ekskursijas dalībniekiem līdzi jāņem personīgie medikamenti, ja tādi nepieciešami, ūdens vai
tēja termosā, laikapstākļiem atbilstošs apģērbs un
ērti apavi.

Izbraukšana no Valkas kultūras nama plkst.
10.00. Atgriešanās līdz plkst. 17.00.
Ekskursiju vadīs divi pieredzējuši gidi no aktīvā tūrisma portāla Pargajieni.lv
Pieteikties ekskursijai var zvanot 28644365,
vietu skaits ierobežots.
Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» id.Nr. 9.2.4.2/16/I/035
ietvaros. z

Festivālā Lietuvā piedalīsies arī
Valkas pilsētas teātra kolektīvs
Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas teātra režisors

N

o 1. līdz 2.decembrim Lietuvā Zemaišijas pilsētā Skoda norisināsies 3.starptautiskais teātru festivāls «Spēlēsim tēvu valodā». Uz šo festivālu ielūgts Valkas pilsētas
teātris ar Antona Čehova vodeviļas «Jubileja»
iestudējumu.
Valcēnieši savu iestudējumu izrādīs Sko-

das rajona kultūras centrā (Gedimino ielā 1)
1.decembrī plkst. 16.00.
Skodas pilsētas teātris ļoti vēlējās, lai izveidotos sadarbība starp teātriem no senās Zemaišijas un Tālavas novadiem.
Uz festivālu Lietuvā Valkas pilsētas teātra
kolektīvs dosies 6 cilvēku sastāvā. z
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Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija dāvina
klavieres Valkas novadam
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

V

alkas novads ir saņēmis agru
Ziemassvētku pārsteigumu no
Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas,
kas novadam uzdāvinājusi vairākus
muzikālos instrumentus – klavieres.
Instrumenti gan ir lietoti, bet darba
kārtībā.
Klavieres tiks piešķirtas Valkas novadu pagastu tautas namiem – Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas na-

Aizvadīts «Neiespējamais
skrējiens 2018»
Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītājs
Foto: Dace Pūce

mam, Kārķu pagasta tautas namam,
Vijciema pagasta tautas namam un
Ērģemes pagasta Turnas tautas namam.
Šis dāvinājums radīs iespēju paplašināt savas muzikālās un radošās spējas cilvēkiem pagastos, kuriem iepriekš pieeja šādiem mūzikas instrumenti ir bijusi ierobežota. z

Sestdien, 10. novembrī, tika aizvadīts jau trešais «Neiespējamais
skrējiens», šoreiz – 101 km distancē.

Franču - latviešu dueta
«Viņš un Viņa» Ziemassvētku
koncerts Vijciemā
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

V

ijciema tautas namā 23.decembrī plkst. 17.00 norisināsies Ziemassvētku koncerts, kurā piedalīsies
franču - latviešu duets «Viņš un Viņa».
Duetā ietilpst franču mūziķis un džeza saksofonists Freds Ormēns un latviešu talantīgā mūziķe un dāmu saksofona kvarteta «n[ex]t» dibinātāja
Ilze Lejiņa - Ormēna.
Duets uz diviem gadiem bija paņēmis radošo pauzi saistībā trešās mei-

tas piedzimšanu, bet ar nepacietību
gaida iespēju vēlreiz uzstāties Latvijā.
«Tā kā Viņš – Freds Ormēns ir francūzis, tad mūsu mūzika ir savijusies
starp žanriem un valodām. Gan oriģinālkompozīcijas, gan pazīstamas melodijas neparastā aranžējumā. Uz skatuves esam vien divi, taču instrumentu klāsts ir bagātīgs,» komentē mūziķe
Ilze Lejiņa Ormēna. z

Valkā 14.decembrī konsultēs
asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

B

iedrība «Atbalsts Valkai»
sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja» šogad turpina labdarības
akciju «Latvijā vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros 14.decembrī
Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta
Valkas komitejas Veselības istabā
Semināra ielā 23, iedzīvotājus

konsultēs viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem
Latvijā – Jānis Rozentāls.

Pierakstīties uz konsultāciju
var, zvanot pa tālr. 28644365.
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot
šo unikālo iespēju saņemt augsti
sertificēta un pieredzējuša ārsta
konsultāciju tuvāk mājām, lūgti vijas vadošie ārsti laukos» 12 EUR
veikt mērķziedojumu akcijai «Lat- apmērā. Ziedot iespējams, ierodoties uz konsultāciju. z

Plkst. 5.00 trasē devās
divdesmit četri 101 km
skrējēji un seši 50 km
nūjotāji, jāsaka, ka nūjotāji arī visi sasniedza finišu, bet no skrējējiem
finišu sasniedza astoņpadsmit dalībnieki.
Plkst. 11.00 tika veikta simboliskā 1010 metru distance, kurā piedalījās 90 dalībnieki. Nedaudz vēlāk – plkst.
12.00 trasē devās 50 km
un 25 km skrējēji, kā arī
25 km nūjotāji. Kopā 66
dalībnieki.
101 km distancē absolūtais
uzvarētājs
Kristaps Magone finišu sasniedza pirms 8
stundām – 7:59:26 aiz
sevis atstājot Konstantīnu Biktimorovu un Ritvaru Kalniņu.
Cīņa trasē bija ļoti
spraiga un vairākas reizes mainījās līderis, Ritvars Kalniņš pirmos
divus apļus veica ļoti
labā tempā un bija izvirzījies visiem dalībniekiem priekšā, tomēr
nogurums ņēma virsroku un nācās atzīt Kristapa un Konstantīna pārākumu.
Sieviešu konkurencē par čempioni kļuva Sandra Brāle ar rezultātu 9 stundas 28 minūtes. Otrā
– Sigita Vāce un uz trešā pjedestāla
pakāpiena vietu izcīnija Zane Dziļuma.
Šie dalībnieki attiecīgi arī saņēma mūsu sponsoru «SuperAlko»
un «Gerimax» sarūpētās naudas
balvas – 500,00 EUR par pirmo vietu, 300,00 EUR par otro vietu, bet
par trešo vietu 200,00 EUR.
50,6 km distancē absolūtie čempioni kļuva brālis ar māsu – Jānis
Girgensons (3:04:35) un Līga
Girgensone (3:50:15).
Jānim uz pjedestāla pievienojās
Sergejs Maslobojevs un Aivars

Bondars, bet Līgai – valcēniete Sintija Langenfelde (sudrabs) un Sintija Geidānei (bronza).
Šie dalībnieki sadalīja 700,00
EUR balvu fondu.
Pirmās vietas ieguva 200,00
EUR, otrie - 100,00 EUR, bet trešās
vietas 50,00 EUR.
Pārējie dalībnieki tika apbalvoti
atbilstoši nolikumam saņemot balvas no mūsu atbalstītājiem – Simtgades biroja, «Gerimax».
Vēlamies arī pateikties pārējiem
atbalstītājiem veikalu tīklam «Top»,
«Cramo», ultrataka.lv un biedrībai
«Atbalsts Valkai».

Nākamgad tiekamies 23.novembrī – «Neiespējamajā skrējienā 102 km»! z
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Sadarbība pārrobežu
nodarbinātības veicināšanai
Teksts: Liliana Garkalne, Nodarbinātības valsts aģentūras Klientu
apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas projektu vadītāja

N

odarbinātības valsts
aģentūrai
(NVA),
Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondam, Valkas novada pašvaldībai un Valgas
pilsētas valdei vairāku gadu
laikā ir izveidojusies cieša
savstarpējā sadarbība. Lai
uzlabotu Valkas un Valgas,
iedzīvotāju labklājības līmeni un veicinātu uzņēmējdarbības vides konkurētspējas paaugstināšanu, nodarbinātības dienesti un
abas pašvaldības regulāri
meklē un piesaista papildu
finanšu instrumentus reģiona attīstīšanai. Par veiksmīgu piemēru ir uzskatāma
partnerība Eiropas Savienības (ES) sadarbības programmas INTERREG V-A –
Igaunija – Latvija ietvaros.
Ekonomiskā izaugsme nav iedomājama bez nodarbinātības veicināšanas, tāpēc kopš 2017.gada 1.augusta Valkā un Valgā tiek īstenots programmas INTERREG V-A – Igaunija
– Latvija projekts «Pārrobežu darba
tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana».
«Valka un Valga ir viena pilsēta - divas valstis. Brīva darbaspēka kustība,
kas ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, ir Valkas un Valgas iedzīvotāju ikdiena. Tāpēc, lai attīstītu darba
tirgu un sniegtu atbalstu darba ņēmējiem un darba devējiem šajā pārrobežu
teritorijā, notiek cieša Latvijas un Igaunijas nodarbinātību dienestu un abu pilsētu pašvaldību sadarbība. Īstenojot
pārrobežu nodarbinātības veicināšanas
projektu, mums ir kopīgi uzdevumi un
mērķi – palīdzēt darba devējiem atrast
vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētājiem atbilst darba devēju prasībām un
iekļauties pārrobežu darba tirgū. Mēs
esam ieinteresēti konstruktīvā līdzdarbībā, dialogā un jaunu partneru – abu
valstu darba devēju – iesaistē,» stāsta
NVA direktore Evita Simsone.
Projekta «Pārrobežu darba tirgus
integrācijas un nodarbinātības veicināšana» mērķis tiek sasniegts, veicinot savstarpējo abu valstu darba devēju un darba meklētāju klātienes
dialogu gan «Līvonijas darba tirgū»,
kas pārmaiņus tiek rīkots Valkā un
Valgā, gan pasākumā «Uzņēmēju
brokastis». Savukārt tādas aktivitātes kā Informatīvās dienas, Praktiskie semināri un daudzas citas sniedz
darba meklētājiem aktuālo informāciju par darba iespējām abās valstīs
un palīdz veidot izpratni par Igaunijas un Latvijas kultūras, darba vides, darba attiecību tiesisko regulējumu, sociālās aizsardzības sistēmas
atšķirībām un īpatnībām. Pārrobežu
nodarbinātības projekts vēl vairāk
veicina nodarbinātības dienestu un
pašvaldību sadarbību informācijas
apmaiņas jomā, kā arī rada iespēju
savstarpēji mācīties un apgūt labo
praksi.

Lai nodrošinātu projekta pilnīgāku mērķa sasniegšanu pārrobežu
nodarbinātības veicināšanas jomā,
šobrīd norisinās aktīvs darbs pie tā,
lai Valkas un Valgas iedzīvotājiem
piedāvātu pavisam jaunus pakalpojumus, kas paaugstinātu darba ņēmēju konkurētspēju pārrobežu darba tirgū, pilnveidojot viņu profesionālās zināšanas un komunikācijas
prasmes. Laipni aicinām Valkas,
Valgas un tuvāko novadu iedzīvotājus pieteikties mentoringa* aktivitātēm un latviešu valodas apmācībām!
NVA mentoringa aktivitāšu mērķa grupa ir divdesmit pieci Igaunijas iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso
robežu, lai strādātu pie Latvijas darba devējiem. Mentorings vērsts uz
Igaunijas iedzīvotāju komunikācijas
spēju attīstīšanu, latviešu valodas
apguvi, profesionālo iemaņu un zināšanu pilnveidi. Mentoringa mērķis – paaugstināt Igaunijas iedzīvotāju pozīcijas Latvijas darba tirgū,
izmantojot neformālo pieeju un sadarbojoties ar saviem darba kolēģiem. Šīs projekta aktivitātes ietvaros darbinieks, kurš iesaistīsies sava
Igaunijas kolēģa apmācībā, par mentorēšanu, kas ilgs četrus mēnešus,
varēs saņemt atalgojumu kopumā
līdz 720 eiro apmērā (180 eiro mēnesī par viena darbinieka mentorēšanu).
Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds jau ir veiksmīgi īstenojis
mentoringa aktivitātes, atbalstot
Latvijas iedzīvotājus, kuri strādā pie
Igaunijas darba devējiem. Šobrīd
Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas
fonds piedāvā iespēju darba devējiem apmaksāt igauņu valodas apmācības tiem Latvijas iedzīvotājiem,
kuri strādā Igaunijas teritorijā.
Lai pieteiktu dalību projektā un
saņemtu atbalstu mentoringa aktivitātēm un latviešu valodas apmācībām, aicinām darba devējus un darba ņēmējus sazināties ar NVA Valmieras filiāles vadītāju Agru Spurdziņu, e-pasts: Agra.Spurdzina@
nva.gov.lv, tālrunis: +371 64224241.
Jautājumus par igauņu valodas apmācībām var adresēt Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda pārstāvei Monikai Toiger, Monika.Toiger@
tootukassa.ee, tālrunis: + 372 614
2849 vai Merikei Metsavas, Merike.
Metsavas@tootukassa.ee, tālrunis
+372 766 6255.
* Mentorings ir attiecības, kas veidotas, lai nodotu specifiskas zināšanas un dzīves gudrības no vienas
personas otrai. z
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14.decembrī Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Valsts darba inspekcija

Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 14.decembrī 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 12.30 – 17.00

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.
Valkas novada VPVKAC jeb klientu
apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts
pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar
datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī
var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē «Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma».
Valkas novada VPVKAC kontaktinforValsts zemes dienesta (turpmāk – mācija: Rīgas iela 25, Valka, tālrunis:
66954878, e-pasts: valka@pakalpojumuVZD) klientu pieņemšanas laiks
centri.lv z

Izgatavoti jauni tirdzniecības
namiņi – kioski

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

P

rojekta «Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā» ietvaros iegādāti 3 jauni tirgus namiņi – kioski.
Namiņus izgatavoja vietējais uzņēmums SIA «MJ Eirobūve».
Lai
nodrošinātu
pēc iespējas plašāku
kiosku izmantošanu,
tie ir saliekami un
pārvietojami, tādējādi, nodrošinot to izmantošanu atkarībā
no nepieciešamības
gan Valkas pilsētas
tirgus laukumā, gan
plānotajā Valgas-Valkas centrālajā laukumā, gan citās Valkas
pilsētas teritorijās un
ielās, gan arī Valkas
novada pagastos. Vienu tirgus namiņu varēs izmantot vienlaicīgi vairāki tirgotāji,
atkarībā no piedāvāto
preču daudzveidības
un apjoma. Vienota
dizaina tirgus kioski
nodrošinās
Valkas
novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamību un izcelšanos pārējo produktu
vidū.
Projekts tika realizēts Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 «Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.1 «Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas» ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas 15 192,24

EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas
14 334,00 EUR. Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 70 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10 033,80 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums
5158,44 EUR. z
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Valkas – Valgas pašvaldību
mājražotāju mācību brauciens
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

21.

novembrī Valkas un Valgas
pašvaldībās darbojošies mājražotāji devās
mācību braucienā, lai
iepazītu mazo ražotāju
un lauksaimniecības
produkcijas pārstrādātāju darbu Vidzemes
reģionā. Vizītes laikā
tika apmeklēta šokolādes ražotne Trikātā, jogurta un citas piena
produkcijas ražošanas
uzņēmums – zemnieku
saimniecība «Veckūkuri», Valmiermuižas alus
darītava un siera ražotne Raunā.
Vizītes laikā dalībnieki varēja savstarpēji padalīties ar pieredzi, iepazīstot kaimiņu valsts pieredzi un
apmeklējot četrus Vidzemes novada ražotājus, iepazīt to ražošanas procesus un pārdošanas organizēšanu, kā arī nodegustēt
ražotāju produkciju.
Mācību brauciens tika līdzfinansēta no
INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas projekta «Pārrobežu darba tirgus integrācija un nodarbinātības veicināšana»,

projekta Nr. EstLat-40 un šis bija otrais no
projekta ietvaros četriem plānotajiem mācību braucieniem (pirmais notika šī gada
maijā un tā dalībnieki bija kafejnīcu un
viesnīcu īpašnieki, un vizītes laikā tika apmeklēta viesnīcu un ēdināšanas jomā darbojošies Pērnavas uzņēmēji). Šī projekta ietvaros nākošais mācību brauciens ražošanas uzņēmumu pārstāvjiem ir plānots 2019.
gada pavasarī. z

2018.gada 25.oktobrī Valkas
novada domē pieņemtie lēmumi
1. Uzdot Valkas novada domes
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļai nodrošināt ceļa zīmes Nr.
301 «Iebraukt aizliegts» uzstādīšanu pie «Aliešu» robežas.
2. Nepiešķirt finansiālu atbalstu Valkas novada orķestrantu
dalībai Livonijas Jauniešu Orķestra Sangastes pilī (Igaunija) nometnē no 2018.gada 26.oktobra
līdz 2018.gada 28. oktobrim.
3. Apstiprināt Valkas novada
domes priekšsēdētāja 2018.gada
1.oktobra rīkojumu Nr.78-v «Par
pedagogu darba samaksu no
2018.gada 1.septembra līdz 2018.
gada 31.decembrim».
4. Izmaksāt 2018.gada novembrī
vienreizēju prēmiju Valkas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem:
1.1. 7 (septiņām) personām EUR
50,00;
1.2. 74 (septiņdesmit četrām) personām EUR 103,25;
1.3. 3 (trīs) personām EUR
156,50.
5. Iekļaut valsts mērķdotācijas
finansējumu EUR 10498,00 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas budžetā.
6. Atzīt, ka būve Valkā, Semināra iela 9 (šķūnis) ir tehniski nolietojusies, bīstama un vidi degradējoša, un atļaut to nojaukt.
7. Noslēgt līgumu ar Valsts policiju par videonovērošanas sistēmu lietošanu ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību, likumpārkāpumu novēršanu un iedzī-

votāju drošību.
8. Atbrīvot Raiti Priedi no Valkas novada Zvārtavas pagasta
pārvaldes vadītāja amata ar 2018.
gada 4.novembri. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9. Atbrīvot Jāni Lapsu no Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2018.
gada 5.novembri. Izmaksāt Jānim Lapsam atlaišanas pabalstu
divu mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā
10. Izdarīt šādus grozījumus Valkas novada domes 2018.gada
30.augusta lēmumā «Par projekta «Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā» īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu».
1.1. Lēmuma preambulā svītrot
vārdus «Lielā Jaunā» un «Peldu»
un papildināt ar vārdiem «Pedeles», «Ausekļa 2 pagalms» un
«Tālavas 9 pagalms»;
1.2.Lēmuma 2.punktu izteikt
šādā redakcijā:
1.3. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo
līdzfinan-sējumu projekta kopējo
attiecināmo
izmaksu
EUR
306 493,00 segšanai no Valkas
novada domes budžeta. 70% no
projekta attiecināmajām izmaksām (EUR 214 545,10) ir Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta
finansējums un 30% no projekta
attiecināmām izmaksām (EUR
91 947,90) ir Valkas novada
domes līdzfinansējums.» z

Decembra aktivitātes projekta «Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» ietvaros
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore
iropas Sociālā fonda projekta
E
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas no-

vadā» (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros
decembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes,
kurās laipni aicināti piedalīties:
Katru pirmdienu, plkst. 18.15 Valkā, Beverīnas ielas 3 2.stāva zālē, notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas
aktivitātes sēdoša darba darītājiem
2018.gadā» cikla ietvaros.
5.decembrī, plkst. 10.00 pasākuma
«Esi aktīvs – ceļo aktīvi» ietvaros eks-

kursija Valkas novada senioriem.
8.decembrī, plkst. 11.00 Valkā, Semināra ielā 23, notiks izglītojoša lekcija «Sievietēm un vīriešiem raksturīgās slimības».
8.decembrī, plkst. 14.00 Valkā, Semināra ielā 23, notiks izglītojoša lekcija «Kā saglabāt labu veselību līdz
mūža galam».
15.decembrī (plkst. 10.00 – 15.10)
Valkā, Beverīnas ielas 3 2.stāva zālē, notiks lekcijas «Stress, izdegšana darbā».
3., 5., 10., 12., 17., 19.decembrī
(plkst. 17.30 – 18.00) Valkas poliklīnikas telpās (Valkā, Rūjienas ielā 3), To-

pošās vecāku skolas ietvaros notiks ņām ar bērniem.
Nodarbības un lekcijas notiek BEZ
vingrošanas nodarbības grūtniecēm.
3., 5., 10., 12., 17., 19.decembrī MAKSAS!
Visi Valkas novada iedzīvotāji ai(plkst. 18.00 – 18.30) no 8.oktobra Valkas poliklīnikas telpās (Valkā, Rūjie- cināti piedalīties sev interesējošos
nas ielā 3), Jauno vecāku skolas ietva- iepriekš minētajos pasākumos! z
ros notiks vinalkas novada dome sadarbībā ar biedrību «Latvijas
grošanas noSarkanais Krusts» (LSK), Eiropas Sociālā fonda projekdarbības jaunajām māmi- ta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā», id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035 ietvaros 8.decembrī
aicina uz interaktīvām lekcijām:
«Sievietēm un vīriešiem raksturīgās slimības» plkst.
11.00
«Kā saglabāt labu veselību līdz mūža galam?» plkst.
14.00
Lekcijas notiks Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas
zālē, Semināra ielā 23.
Pēc lekcijas ekspreskonsultācijas un atbildes uz jautājumiem. Gaidīts ikviens, kuru interesē sava un savu tuvinieku
veselība. Lekcijas ir bezmaksas.
Dodoties projām no mājām, mēs aizslēdzam ārdurvis, lai
pasargātu savu namu no ļauna, arī savu ķermeni jāmācās sargāt!
Lektors – Rīgas Stradiņa universitātes lektors, Latvijas radio 5 raidījuma «Vesels 5» vadītājs, sertificēts ārsta palīgs Rafaels Ciekurs. z
iropas Sociālā fonda plkst. 13.40 -–valsts, pašvalprojekta «Veselības vei- dības iestādēs un sabiedriskacināšanas un slimību profi- jā sektorā strādājošie.
Lekcijas notiksValkā, Belakses pasākumi Valkas novadā», id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035 verīnas ielā 3 (2.stāva zālē).
Lekcijas ir bezmaksas.
ietvaros 15.decembrī notiks
Lektors – Anita Rošāne,
izglītojoša lekcija «Stress, izdegšana darbā». Uz lekciju Mg. public. relat., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd
aicināti
plkst. 10.00 – medicīnas sfērā specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba atstrādājošie;
plkst. 11.50 – izglītības sfērā tiecības). z
strādājošie;
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Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu
Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām
Prognozētā nomas maksa EUR,
bez PVN 2018.g.

Zemes gabala nomas maksa (gadā)

Lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

Nosaukums

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nomas līguma termiņš 5 gadi

VALKAS PILSĒTA
Valka

9401 008 0719

Celtnieks 99

0,06

Valka

9401 008 0701

Celtnieks 81

0,06

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0,06

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0,14

Valka

9401 008 0616

Celtnieks 129

0,06

Valka

9401 008 0615

Celtnieks 128

0,07

Valka

9401 008 0620

Celtnieks 133

0,06

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0,06

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0,06

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0,2

Valka

9401 008 0768

Celtnieks 100A

0,19

Valka

9401 008 0606

Celtnieks 119

0,06

Valka

9401 008 0567

Celtnieks 4A

0,11

Valka

9401 008 0710

Celtnieks 90

0,06

Valka

9401 008 0368

Celtnieks 211

0,06

Valka

9401 004 0012

Rīgas iela 84

3,4

Valka

9401 004 0240

Rīgas iela 88

1,4

Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Ērģemes
pagasts
Kārķu
gasts
Kārķu
gasts
Kārķu
gasts

9452 011 0170

ĒRĢEMES PAGASTS
Lejasstrūgas

1,6

9452 003 0095

Stabiņi

0,6942

9452 008 0288

Zeltiņi

3,2

9452 008 0144

Dīķi 2

3,5

9452 008 0143

Dīķi 1

1,1706

9452 008 0286

Veikaliņi

0,8

9452 008 0313

Rītiņi

0,25

9452 008 0315

Gulbji (pagasta)

0,74

pa-

9466 002 0082

papa-

KĀRĶU PAGASTS
Liģi

12,7

9466 006 0101

Silenes

7,10

9466 005 0357

Muižnieki

5,82

Valkas pagasts

9488 005 0406

Valkas pagasts

9488 003 0273

VALKAS PAGASTS
Alieši 220

0,0721

Bērzezers 38

0,1063

1,5% no kad.
9,00
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
1,5% no kad.
21,00
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
1,5% no kad.
10,50
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
1,5% no kad.
28,50
vērtības
1,5% no kad.
27,36
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
5,00
1,5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
1.5% no kad.
9.00
vērtības
1,5% no kad.
9,00
vērtības
Ne mazāk kā 136,00
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
56,00
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
1,5% no kad.
vērtības, bet
ne mazāk kā 5
EUR
1,5% no kad.
vērtības

64,00
27,77
128,00
140,00
46,824

9488 003 0299

Bērzezers 41

Valkas pagasts

9488 003 0392

Bērzezers 43

Valkas pagasts
Valkas pagasts

9488 003 0220

Bērzezers 115

9488 003 0202

Bērzezers 125

Valkas pagasts

9488 003 0330

Bērzezers 135

Valkas pagasts

9488 003 0212

Bērzezers 138

Valkas pagasts

9488 003 0338

Bērzezers 155

Valkas pagasts

9488 003 0418

Bērzezers 166

Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts
Valkas
gasts

pa-

9488 003 0343

Bērzezers 210

pa-

9488 014 0138

Astes

pa-

9488 014 0046

Ziedupes

pa-

9488 006 0206

Lejassilmājas

pa-

9488 006 0134

Jēkabi 1

pa-

9488 010 0067

Kastaņas

pa-

9488 006 0430

Silakājas

pa-

9488 009 0117

Vēžukrogs

pa-

9488 006 0266

Divdruvas

pa-

9488 010 0160

Brandas

pa-

9488 006 0419

Zvaigznāji

pa-

9488 009 0041

Mīlkalni

pa-

9488 009 0043

Mežārītes

pa-

9488 004 0057

Ķeizarpurvs 2

Zvā r t ava s
pagasts
Zvā r t ava s
pagasts
Zvā r t ava s
pagasts
Zvā r t ava s
pagasts
Zvā r t ava s
pagasts
Zvā r t ava s
pagasts
Zvā r t ava s
pagasts

9496 008 0156

Vecšodi

1,97

9496 008 0122

Rīkstnieki

0,53

9496 007 0026

Kalnājs

0,4908

9496 008 0113

Elkšņi

0,4028

9496 008 0135

Jaunmurri

1,6

9496 007 0103

Jaunmurri

1,07

9496 008 0152

Ošupi

2,30

32,00
10,00
29,60

508,00
284,00
232,80

5,00

6,86

5,00
1,5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
5,00
0,06
1,5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā
5EUR
0,08
1,5% no kad.
5,16
vērtības
5,00
0,06
1.5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
5,00
0,06
1,5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
5,00
0,06
1,5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
5,00
0,06
1,5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
5,00
0,06
1,5% no kad.
vērtības, bet ne
mazāk kā 5
EUR
0,1
1,5% no kad.
6,45
vērtības
1,16
Ne mazāk kā
46,40
40 EUR/ha
2,1
Ne mazāk kā
84,00
40 EUR/ha
6,2
Ne mazāk kā 248,00
40 EUR/ha
6,37
Ne mazāk kā 254,80
40 EUR/ha
1,4497 Ne mazāk kā
57,99
40 EUR/ha
6,01
Ne mazāk kā 240.40
40 EUR/ha
0,48
Ne mazāk kā
19,20
40 EUR/ha
0,3
Ne mazāk kā
12,00
40 EUR/ha
0,52
Ne mazāk kā
20,80
40 EUR/ha
0,7
Ne mazāk kā
28,00
40 EUR/ha
0,54
Ne mazāk kā
21,6
40 EUR/ha
1,0
Ne mazāk kā
40,00
40 EUR/ha
1,7
Ne mazāk kā
68,00
40 EUR/ha

Valkas pagasts

0,06

ZVĀRTAVAS PAGASTS

Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha
Ne mazāk kā
40 EUR/ha

78,80
21,20
19,632
16,112
60,00
42,80
92,00

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada
Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš
sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā,
15.kabinetā.
Informācija sagatavota 2018.gada 15.novembrī

Ērģemespagastā

Valkas novadā

• 5.decembrī plkst. 15.15 pie Ērģe-

alkaspilsētas
V
kultūrasnama
pasākumi
• 1.decembrī plkst. 17.00 lielajā zālē
– koncerts «Nes Ziemassvētkus sirds».
Piedalīsies orķestris «Zelmeri Pro»,
Valkas novada sieviešu koris «Ziemeļstīga», vīru vokālais ansamblis
«Lai skan», jauktais vokālais ansamblis «Atbalss». Ieeja – brīva.
• 1.decembrī ap plkst. 18.30 Lugažu
laukumā – Pilsētas galvenās egles iedegšana. Tēja, karstsula, karstvīns.
• 18.decembrī plkst. 19.00 Lugažu
laukumā – Bluķa vakars kopā ar folkloras deju kopu «Sudmaliņas». Visi
gaidīti!
• 26.decembrī plkst. 15.00 lielajā
zālē – Ziemassvētku pasākums bērniem. Ieeja – brīva.
• 31.decembrī plkst. 23.00 – 2019.
gada plkst. 01.00 Lugažu laukumā –
Jaunā gada sagaidīšana. Pusnaktī –
novada domes priekšsēdētāja uzruna,
salūts.

V

alkasnovada
centrālajābibliotēkā
IZSTĀDES

• No 1. līdz 15.decembrim akcija

«brīvGRĀMATA» – no grāmatu
plaukta 1.stāvā ņem, maini vai dāvini
grāmatu.
• No 3. līdz 29.decembrim izstāde
«Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!»: apsveikuma kartīšu
un eglīšu rotājumu kolekcija.
• No 3. līdz 29.decembrim izstāde
«Sirds vēstījums»: daiļliteratūras izstāde.
• No 3. līdz 29.decembrim izstāde
«Homo Novus – Anšlavs Eglītis – Rīgas mākslinieku grupa».
• Līdz 2.janvārim novadpētniecības
stendā izstāde «Tas laikā notikās, kad
latvjus prata vienot /Uz darbiem diženiem kāds mirklis gaišs un svēts.»
(E.Virza).

PASĀKUMI

• No 3. līdz 29. decembrim IZAICINĀJUMS 2019 Valkas bibliotēkā «Cits
hobijs» – nāc un izvēlies praktisku
grāmatu jauna hobija apgūšanai. Lasīšanas termiņš 1 gads.
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
• 15.decembrī no plkst. 11.00 līdz
12.00 pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».
• 21.decembrī plkst. 14.00 pasākums
bērniem «Čaklāko lasītāju sumināšana» (ieeja ar ielūgumiem).

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

mes slidotavas – Ziemassvētku egles
iedegšana kopā ar Pelnrušķīti un viņas draugiem.
• 16.decembrī plkst. 12.00 Turnas
tautas namā – Ziemassvētku ieskaņu
pasākums «Tiem, kam pāri 50», transports no Omuļiem plkst. 11.30, pieteikšanās līdz 12.decembrim pie pagasta bibliotekārēm Līga (tālr.
26204779),Viktorija (tālr. 27844562),
Valve (tālr. 28662057), pasākums notiek ar biedrības «Lauku partnerība
«Ziemeļgauja»», Valkas novada domes
un Ērģemes pagasta uzņēmēju finansiālu atbalstu.
• 22.decembrī plkst. 19.00 Turnas
tautas nama pašdarbnieku teatralizēti
uzvedumi «Kā Pelnrušķīte pumpu ziedi meklēja» un «Kaķīša dzirnaviņas».
• 26.decembrī plkst. 9.00 Z/S Dambīši Vecgada mači zolītē.
• 29.decembrī plkst. 18.00 Ērģemes
pagasta galda spēļu čempionāta 3.
kārta.
• No 3.decembra Tautas nama foajē
Aigara Pandalona fotogrāfiju izstāde
«Četri gadalaiki».

Kārķupagastā

• 7.decembrī plkst. 15.30 – Ziemassvētku egļu iedegšana pagastā.

• 8.decembrī plkst. 19.00 tautas

namā – Naukšēnu pagasta teātra viesizrāde «Uzmanību – Ziemeļmeitas!».
• 9.decembrī plkst. 16.00 Kārķu baznīcā – 2.Adventa koncerts «Sirds mūzika dziesmā» (čells – Ieva Šķendere,
ģitāra – Jānis Rolmanis, vokāls – Lelde Poruka).
• 15.decembrī no plkst. 9.00 līdz
plkst. 12.00 – tautas namā Ziemassvētku tirdziņš;
• 15.decembrī plkst. 15.00 tautas
namā – pasākums «Peles Matildes
Ziemassvētki» pirmsskolas vecuma
bērniem un senioriem.
• 16.decembrī plkst. 16.00 Kārķu
baznīcā – 3.Adventa koncerts – saieta
nama «Lugažu muiža» jauktais vokālais ansamblis «Atbalss».
• 22.decembrī plkst. 19.00 – tautas
namā Labdarības koncerts.
• 24.decembrī plkst. 17.00 un 19.00
– Kārķu baznīcā Svētvakara dievkalpojumi.
• 25.decembrī plkst. 18.00 – Kārķu
baznīcā Ziemassvētku koncerts.
• 1.janvārī plkst. 00.30 – tautas namā
Vecgada balle.

Saietanamā«Lugažu
muiža»

• 8.decembrī plkst. 19.00 Valkas pagasta «Gada balva kultūrā 2018».
• 8.decembrī plkst. 21.00 atpūtas vakars kopā ar DJ Dzintaru.
• 22.decembrī plkst. 13.00 Valkas
pagasta pirmsskolas vecuma bērnu
Ziemassvētku eglīte «Sunīša Pifa piedzīvojumi».
• No 3. decembra līdz 31.janvārim
Latviešu fotomākslinieka Harija Pelles fotoattēlos iemūžinātie Izraēliešu
iecienītie ēdieni «Skati un baudi». Izstāde tapusi sadarbībā ar Izraēlas
vēstniecību Latvijā.

Lugažubibliotēkā

• 4.decembrī plkst. 15.00 Lugažu
bibliotēkā notiks pēcpusdiena «Neturi sveci zem pūra», lai gatavotos Ziemassvētku sagaidīšanai. Aicināti interesenti iepazīt dažādas receptes no
citu dalībnieku ēdienkartes pūra. Līdzi jāņem, pašu sarūpētu, cienastu.
Cienasts var būt gan burciņā, gan
svaigi gatavots.
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Vijciemapagastā

• 8.decembrī plkst. 16.00 viesu namā
«Bergervilla» – koncerts «Sajūtu vakars». Piedalās Jānis Lūsēns un Zigfrīds Muktupāvels.
• 15.decembrī plkst. 12.00 Vijciema
tautas namā – Ziemassvētku ieskaņas
pasākums senioriem. Laipni aicināti
visi tie, kam 60 un vairāk gadu! Pieteikšanās pagasta pārvaldē ( t.
28645745) vai tautas namā (t.
29386820).
• 20.decembrī plkst. 17.00 Vijciema
tautas namā – Ziemassvētku pasākums skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem.
• 23.decembrī plkst. 17.00 Vijciema
tautas namā dueta «Viņš un Viņa»
(Francija) koncerts. Piedalās Freds
Ormēns un Ilze Lejiņa. Ilze Lejiņa:
«Tā kā Viņš – Freds Ormēns ir francūzis, tad mūsu mūzika ir savijusies
starp žanriem un valodām. Gan oriģinālkompozīcijas, gan pazīstamas melodijas neparastā aranžējumā. Uz skatuves esam vien divi, taču instrumentu klāsts ir bagātīgs.» Biļešu iepriekšpārdošana. Biļete uz koncertu – lieliska ideja Ziemassvētku dāvanai!
• 24.decembrī plkst. 15.00 Vijciema
baznīcā – Ziemassvētku Dievkalpojums.
• 28.decembrī plkst. 21.00 Vijciema
tautas namā – pasākums Gada Balva
Kultūrā un Sportā Vijciems 2018.

Zvārtavaspagastā

• 9.decembrī plkst. 17.00 Zvārtavas
pagastā zolīte.
• 22.decembrī plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Ziemassvētku pasākums «Reiz Ziemassvētkos!».
• 27.decembrī plkst. 11.00 Mierkalna tautas namā Pirmsskolas bērnu
eglīte.

S

ValkasLugažuev.lut.
baznīcā

• 2.decembrī plkst. 13.30 J.Cimzes
Valkas mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņu koncerts.
• 2.decembrī plkst. 14.00 Pirmās
Adventes dievkalpojums.
• 9.decembrī plkst. 13.00 Valkas pilsētas kultūras nama senioru jauktā
kora «Dziesmu rota» koncerts.
• 9.decembrī plkst. 14.00 Otrās Adventes dievkalpojums.
• 16.decembrī plkst. plkst. 14.00
Trešās Adventes dievkalpojums.
• 21.decembrī plkst. 18.00 Mazsalacas jauktā kora «Salaca» koncerts
«Ziemassvētki Baltajās mājās».
• 22.decembrī plkst. 17.00 Valkas
Rotary kluba dāvana Ziemassvētkos
– grupas «Cum Laudem Deo» koncerts «Piliens mīlestības».
• 23.decembrī plkst. 14.00 Ceturtās
Adventes dievkalpojums.
• 24.decembrī plkst. 17.00 Dziesminieka Ērika Loka liriski melodisks
akustiskais koncerts.
• 24.decembrī plkst. 18.00 Svētvakars.
• 25.decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku dievkalpojums – kristību un
iesvētību ceremonija.
• 30.decembrī plkst. 14.00 Dievkalpojums.
• 30.decembrī plkst. 16.00 Pasākums
draudzes locekļiem kopā ar dziesminieku Valdi Rogaini.
Ieeja koncertos par ziedojumiem baznīcas
siltuma uzturēšanai!

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

portapasākumi

• 3.decembrī plkst. 18.15 Beverīnas • 10.decembrī plkst. 18.15 Beverīnas

ielā 3 – Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (ķermenim un prātam).
• 8.decembrī plkst. 17.00 Valgas
sporta hallē (J.Kuperjanovi 36) – OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola
līga: BK Valka/Valga pret Tartu.
• 9.decembrī plkst. 17.00 Zvārtavas
pagastā zolīte.

ielā 3 – Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (ķermenim un prātam).
• 17.decembrī plkst. 18.15 Beverīnas
ielā 3 – Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (ķermenim un prātam).
• 18.decembrī plkst. 18.00 Valkas novada BJSS sporta zālē šautriņu
mešanas 2. posms.

27.decembrī Valkā, Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas) no
plkst. 10.00 līdz 17.00 IZMEKLĒJUMI

MAMOGRĀFIJA:
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS; ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR; bez nosūtījuma – 20.00 EUR.
RENTGENS:
1 projekcija – 6.50 EUR.
JAUNUMS:
trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 19,00
EUR.
NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU: pierakstīties iespējams pa tālruni 25431313 (darba dienās plkst. 8.00 – 18.00).
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100 – 64111. Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa.
ESI VESELS!

No 16.oktobra līdz 15.novembrim Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 2 bērnu dzimšana
un 9 personu miršana.

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālists
Ivo Leitis, tālr. 26444002
e-pasts: ivo.leitis@valka.lv

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

