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Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!!!
Katrs savā svētku eglē
Liksim labo domu virtni;
Prieku degsim katrā
svecē,
lai tas sirdi veldzē
spirgtu.
Būsim tā, lai rīt mums
būtu
Ar ko satikties, ko darīt,
Un lai ikdienības solī
Spētu atkal svētkus
gaidīt.
(M.Svīķe)

Radošu,
idejām bagātu un
skanīgu Jauno 2019.gadu!
Mierkalna tautas nama vadītāja – Dagnija Pakalne

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir!
(I.Ziedonis)

Svētkos sveic un
daudz priecīgu
brīžu Jaunajā
gadā vēl
Tavs Valkas pilsētas
kultūras nams

Simts gadi pagājuši kopš Lat-

vijas Republikas dibināšanas –
vēstures dzirnavās samaļot gan
priekus, gan bēdas. Daudzi pārdzīvojumi līdzi nesuši pārdomas
par valsts un vietvalžu svarīgo nozīmi mūsu dzīvēs. Šobrīd, kad Latvijas valsts ekonomika formāli piedzīvo augšupeju, tomēr tā vienlaikus spēcīgi regresē – katru gadu
zaudējot savus pilsoņus, jo īpaši izteikti lauku apvidos, paverot plašas durvis terminam «konsolidācija» un 100.gades gads atnesis vēl
tukšākas skolas solu rindas, aizvadot pēdējo 9.klases izlaidumu Kārķu pamatskolā, vienlaikus esam
pateikuši paldies virknei Kārķu un
Ērģemes pagasta iestāžu darbiniekiem. Gads nesis daudz jautājumus
par darbību efektivitāti un vadzī

piekalto formālismu, kas neļauj atšķirt būtisko no nebūtiskā. Ja vajag, varam svinēt svētkus pie logiem izkarot lampiņas, bet vai tās
spoži spīdēs arī mūsu sirdīs? Mēs
visi cilvēciski alkstam piepildīt cerības un nevis tās formālās, bet tās
kuras liek izslieties stalti un pasmaidīt. Bet ar cerēšanu vien nepietiek. Ir nepieciešama drosme –
būt atbildīgiem, radošiem un bieži
vien citādiem...
Ieejot otrajā Latvijas valsts
gadu simtā, citēšu Raini – «pastāvēs, kas pārvērtīsies!» Novēlu visiem patiesu sirds silumu un vēlmi
kaut maz druciņ likt sev iemācīties
ko jaunu!

Ērģemes un Kārķu pagastu
pārvalžu vadītājs
Pēteris Pētersons

Gaišus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus!
Radošu, iecerēm bagātu un veiksmīgu Jauno gadu!
Novēl Valkas novada Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra kolektīvs

26.decembrī plkst. 15.00 Valkas pilsētas kultūras
namā notiks Ziemassvētku pasākums bērniem

B

ērni varēs rotaļāties kopā ar rūķiem un
Ziemassvētku vecīti. Radošajās darbnīcās
pasākuma apmeklētājiem būs iespēja tikt
pie apzīmētas sejiņas vai glitertetovējuma.
Būs arī kārumiņi.
Ieeja – brīva.
Pasākuma laikā iespējama filmēšana
un fotografēšana.
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Tuvojas Sporta
laureāts – 2018

porta laureāts norisināsies
26.janvārī plkst. 17.00 Valkas pilsētas kultūras namā.
Pasākumā, kā jau katru gadu
tiek godināti veiksmīgākie sportisti, Valkas četrcīņas uzvarētāji un
noskaidroti Valkas novada Sporta
laureāti sekojošās nominācijās:
• Valkas novada gada sportists/-e;
• Valkas novada gada veterāns/-e;
• Valkas novada gada juniors/-e;
(U – 12 līdz U – 23 vecums);
• Valkas novada gada komanda;
• Valkas novada gada treneris;
• Valkas novada populārākais

sportists/-e;
• Valkas novada gada sporta pasākums;
• Par mūža ieguldījumu Valkas
novada sporta attīstībā.
Ar pieteikumu anketu elektroniskā formā var iepazīties Valkas
novada mājas lapā www.valka.lv
sadaļā «Sports», kā arī to var
aizpildīt rakstiski un iesniegt
Valkas novada domē, Semināra
ielā 9, 19. kabinetā.
Papildus informācija:
Raivis Graņics 26306929;
raivis.granics@valka.lv z

Ideāla Ziemassvētku
dāvana – Stadiona
šautuves dāvanu kartes

«Jaungada taksometrs»
– 7.janvārī Valkā!

7.

janvārī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā notiks jaunās režisora Māra Martinsona romantiskās komēdijas
«JAUNGADA TAKSOMETRS»
seanss. Šī filma jau pēc pirmajām
desmit izrādīšanas dienām ir iekarojusi latviešu skatītāju sirdis,
sasniedzot 15 000 skatītāju atzīmi.
Filmas aktieru sastāvs: Lauris
Reiniks, Nauris Brikmanis, Valdis
Melderis, Zane Dombrovska, Dita

Aicina saņemt domes sarūpētās
Ziemassvētku saldumu paciņas
bērniem un senioriem
Teksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

K

ā ierasts, arī šogad Valkas novada dome ieprieTeksts: Ivo Leitis, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists
cinās bērnus un seniorus ar
Dāvanu kartes var iegādāties garšīgām Ziemassvētku saldualkas tūrisma un informācijas birojs piedāvā iegādāties Valkas Tūrisma informācijas bi- mu paciņām.
DĀVANU KARTES Valkas pil- rojā darbā laikā Rīgas ielā 22,
Bērni, kuri mācās bērnudārsētas stadiona šautuvei. Šī ir lielis- Valkā.
zos
un skolās Valkas novadā,
ka ideja Ziemassvētku dāvanai un
Darba laiks:
paciņas varēs saņemt izglītības
iespēja izmēģināt kaut ko jaunu.
pirmdiena: slēgts;
iestādēs. Par paciņu nogādāšanu
Šautuvē var iemācīties un trenē- otrdiena – sestdiena: 9.00 – 17.00;
novada pagastu bērniem un seties šaut ar dažādiem ieročiem, kā svētdiena: slēgts z
arī pilnveidot savas prasmes zinonioriem rūpēsies pagastu pārša instruktora pavadībā.
valdes. Saldumus saņems bērni
līdz 9.klasei (ieskaitot).

V

Lūriņa - Egliena, Dārta Daneviča,
Andris Bulis, Ieva Florence, Māra
Sleja, Valters Krauze, Baiba Sipeniece - Gavare un citi.
Filmu kompānija: KRUKFILMS.
Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā.
Filmas garums: 84 minūtes, vecuma ierobežojums 12+.
Tie, kas filmu noskatījušies, saka:
ļoti sirsnīga, smieklīga un pozitīva!
Ieeja uz seansu – 3 eiro. z

Tie bērni, kuri neapmeklē Valkas izglītības iestādes, kā arī
Valkas pilsētas seniori no 70
gadu vecuma paciņas var saņemt Valkas pilsētas kultūras
namā. Paciņas gaidīs saņēmējus
kultūras namā pie dežuranta
darba dienās no 12.decembra
līdz 10.janvārim no plkst. 9.00
līdz 19.00.
Pie paciņas saņemšanas lūgums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu! z
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Ekskursija Valkas novada senioriem
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore
Foto: Jānis Lārmanis

E

SF projekta «Veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi Valkas novadā»
(id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) pasākuma senioriem «Esi aktīvs – ceļo aktīvi» ietvaros, decembrī tika rīkota
bezmaksas ekskursija Valkas novada senioriem.
Paldies visiem senioriem, kuri
nenobijās no laikapstākļiem, at-

balstīja doto iespēju un piedalījās
šajā pasākumā. Ceru uz senioru
aktīvu dalību arī nākamā gada
ekskursijā un pievienojos ekskursijas vadītāja Jāņa Zariņa teiktajam:
«Valkas novadā ir lieliski seniori!»
Ar ekskursijas dalībnieku iespaidiem par pasākumu un tur redzēto varat iepazīties pašvaldības mājaslapā www.valka.lv. z

Valkas novada jaunsargi izcīna
1.vietu un Latvijas Strēlnieku
Apvienības ceļojošo kausu
Teksts: Dzintars Stočka, Valkas pilsētas stadiona šautuves instruktors

V

alkas novada jaunsargu
vienība izcīnījusi 1.vietas
kausu un Latvijas Strēlnieku
Apvienības ceļojošo kausu, kur
tiks iegravēts Valkas vārds.
8.decembrī, Rīgā notika Latvijas Strēlnieku Apvienības balvas
izcīņa šaušanā 2018 – Jaunsardzes atklātās šaušanas sacensības skolas vecuma jauniešiem.

Valku pārstāvēja Valkas Novada jaunsardzes vienība kurā
startēja BJSS ložu šaušanas grupas audzēkņi Megija Krūmiņa,
Kristiāna Celma, Kristiāns
Majors un Matīss Zutis.
Individuālajā vērtējumā apsveicam Megiju Krūmiņu ar
zelta medaļu! Paldies Ingusam
Auziņam! z

Valkas bibliotēka 2018.gadā
Teksts: Ginta Dubrovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

L

atvijas jubilejas gadā Valkas bibliotēkā esam centušies dot plašu iespēju saviem apmeklētājiem informācijas piekļuvei, zināšanām un kultūrai,
atbalstot mācīšanos un organizējot tikšanos ar grāmatu autoriem un citām radošām personībām. Īpaši aktīvs darbs noritējis
ar mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem, rosinot viņus pievērsties grāmatai kā neizsmeļamam pasaules izziņas avotam.
Skolu jaunatnes auditorijās esam
centušies uzsvērt, cik svarīgi ir
piekļūt kvalitatīvam un uzticamam saturam.
2018.gadā bibliotēkas krājums
papildināts ar 1076 jaunām grāmatām, galda spēlēm, audiovizuālajiem resursiem, kartogrāfiskajiem un nošizdevumiem
latviešu, krievu, angļu un igauņu valodā. Grāmatas un citi resursi iegādāti gan par pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan saņemti dāvinājumu veidā. Oriģinālliteratūras krājums papildināts ar 181 nosaukuma jaunām
grāmatām.
Pieaugušo lasītāju nodaļā vislielāko intrigu izraisīja K.Račko
romāni «Saplēstās mežģīnes»
(57 izsniegumi) un «Debesis pel-

nos» (47 izsniegumi), pārspējot
visus ārzemju romānus. Tiem
seko vēsturiski romantisks romāns D.Džeferisa «Tējas plantatora sieva» (43 izsniegumi) un
detektīvu meistare Š.Linka «Izvēle» (39 izsniegumi). Jāpiebilst,
ka uz visām šīm grāmatām vēl
joprojām ir rinda. Bērnu literatūras nodaļā vislasītākās grāmatas – Dž.Kinnijs «Grega dienasgrāmata», S.Frančeska «Negantais Niks tiek pie bagātības» un
«Negantā Nika šausmīgais sapnis», «Spider-Man» – varoņžurnāls puišiem un «Avene» – žurnāls meitenēm. Pusaudžu auditorijā iecienītākā ir bijusi Aivara
Kļava triloģija «Ceļš uz nezināmo zemi».
No periodikas valcēnieši visvairāk 2018.gadā lasījuši «Ziemeļlatviju», «Latvijas Avīzi»,
žurnālus «Ieva» un «Kas jauns».
Vēlam saviem esošajiem lasītājiem un tiem, kas 2019.gadā
vērs bibliotēkas durvis pirmo
reizi, priecīgu pirmsvētku noskaņojumu, radošu veiksmi,
sirdsmieru un ticību saviem
spēkiem. Lai gaiši Ziemassvētki un panākumiem bagāts Jaunais gads! z

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

V

alkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā, «Induļi», kadastra numurs 9488 006 0008, kas sastāv no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 20,96 ha.
Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas
ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā
www.valka.lv sadaļā «Aktualitātes. Domes paziņojumi».
Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš
saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. 29459171.
Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Beverīnas ielā
3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma
publicēšanas dienas līdz 19.02.2019. plkst. 16.00, katru darbdienu

no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. tālr. 64707499.
Izsole notiks 20.02.2019. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.
Izsoles sākuma cena EUR 30 600. Reģistrācijas maksa EUR
30,00, un nodrošinājums EUR 3600,00 jāiemaksā Valkas novada
domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134
A/S «SEB Banka», Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles
noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā
maksāšanas termiņa. z
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Valkas novada domē
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2018.gada 29.novembrī Valkas novada domē pieņemtie lēmumi
1. Piešķirt Biedrībai «Druvas 1»,
reģ. Nr. 40008246078, projekta «Bērnu rotaļu laukuma izveide Lugažu
ciemā» līdzfinansējumu 9% no kopējās projekta summas jeb EUR
1098,00.
2. Ar 2019.gada 1.jūniju likvidēt
Ozolu sākumskolu, reģ. Nr.
4411903191, adrese «Ozolu skola»,
Zvārtavas pagasts, Valkas novads,
LV-4735. Vijciema sākumskolas direktoram nodrošināt Ozolu pirmsskolas izglītojamo un personāla
lietu pārņemšanu.
3. Atļaut SIA «ET Invest», reģ.Nr.
44103101904 veikt ēkas Rūjienas
ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0377 003
pārbūvi. Noteikt, ka ēka pēc pārbūves paliek Valkas novada domes
īpašums un pēc nomas līguma termiņa izbeigšanās tā atgriežama Iznomātājam.
4. Piešķirt EUR 450,00 biedrības
«Prāta Spēles» Ceļojošā kausa 2019
turnīra spēles organizēšanai Valkā
2019.gadā.
5. Konceptuāli atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību «GEM
Investments», reģ. Nr.40203168371,
juridiskā adrese: Blaumaņa iela 32
– 4, Rīga, LV-1011, ierosinājumu par
Latvijas un Igaunijas uzņēmēju investīciju projekta attīstību par mūsdienīga un pilsētvidei atbilstoša
daudzfunkcionāla
tirdzniecības

un atpūtas centra izveidi Valkas
pilsētā, veidojot kopuzņēmumu,
kur Valkas novada domes ieguldījums būtu zemesgabals Valkā, Rūjienas ielā 21, platība 8,0236 ha (kadastra Nr.94010080382).
6. Atbrīvot no Valkas novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem: Inesi Vehi, Raiti Priedi,
Baibu Vorobjevu.
Ievēlēt par Valkas novada Administratīvās komisijas locekļiem:
Viju Iļdu – Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītāju;
Antru Ķīkuli – Valkas novada
domes Grāmatvedības un finanšu
nodaļas iekšējās kontroles galveno
speciālisti;
Līgu Metuzāli – Valkas novada
domes Personāla nodaļas vadītāju.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7. Par Valkas novada Vijciema un
Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāju iecelt Valdi Šaicānu. Valkas
novada domes izpilddirektoram
slēgt darba līgumu ar Valdi Šaicānu par pieņemšanu darbā par Valkas novada Vijciema un Zvārtavas
pagastu pārvalžu vadītāju ar 2018.
gada 1.decembri. Lēmums stājas
spēkā ar pieņemšanas brīdi.
8. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā «Par saistību uzņemšanos un

Valkā

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanu»: izveidot
pašvaldībai piederošā īpašumā Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā
grupu dzīvokļa pakalpojumu. Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas
normatīviem atbilstošas 16 vietas
grupu dzīvokļa pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
9. Izbeigt Valkas novada deputāta
Anda Sulas deputāta pilnvaras
pirms termiņa. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada
Vēlēšanu komisijai. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10. Izbeigt Valkas novada deputāta
Valda Šaicāna deputāta pilnvaras
pirms termiņa. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada
Vēlēšanu komisijai. Lēmums stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11. Atbrīvot Inesi Vehi no Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisijas locekļa pienākumiem. Ievēlēt par Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas locekli Viju Iļdu – Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītāju. Lēmums stājas spēkā
ar tā pieņemšanas brīdi.
12. Izsniegt sabiedrībai ar ierobe-

NOLIKUMS

žotu atbildību «Identika», reģ.Nr.
54103111711, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
smilts atradnē «Viesturi – 2018»,
kas atrodas Valkas novadā, Valkas
pagastā, nekustamā īpašumā ar
kadastra Nr. 9488 005 0069, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
9488 005 0069. Ieguves karjera platība nedrīkst pārsniegt 2 ha. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas EUR
142,29 par bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguvi nomaksas
13. 1. Apstiprināt aprēķinu metodiku patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti
individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb
alokatori (pielikumā).
13.2. SIA «Valkas Namsaimnieks»
piemērot lēmuma 1.punktā apstiprināto aprēķinu metodiku
daudzdzīvokļu mājām, kurās uzstādīti individuālie patērētās siltumenerģijas uzskaites mēraparāti
jeb alokatori. Par metodikas piemērošanu informēt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus vienu mēnesi
pirms aprēķinu metodikas piemērošanas uzsākšanas.
14. Apstiprināt Nolikumu Nr.9
«Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo kvartetu festivāla nolikums» (pielikumā). z

2018.gada 29.novembrī
Nr.9
APSTIPRINĀTS

ar Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11,6.§)

JĀŅA CIMZES STARPTAUTISKĀ INSTRUMENTĀLO KVARTETU FESTIVĀLA N O L I K U M S
I. Vispārīgie noteikumi
1. Starptautisko instrumentālo kvartetu festivālu (turpmāk – Festivāls) organizē J.Cimzes Valkas
Mūzikas skola un Valkas novada dome.
2. Festivālā piedalās klavieru, stīgu, akordeona,
pūšamo un sitamo instrumentu specialitāšu pārstāvji, kuri apvienojušies kvartetā.
3. Festivāla dalībnieki un pedagogi pēc brīvas izvēles var atrasties zālē un klausīties citu dalībnieku uzstāšanos.
4. Festivāla norises laiks: 2019.gada 28.marts
plkst. 12.00. Mēģinājumi pēc iepriekšējas pieteikšanās plkst. 8.00 – 11.45.
5. Festivāla norises vieta: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, Valkas novads.
6. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolas
direktore
Līga
Veinberga,
mob.
+37129356739; e-pasta adrese – muzikas.skola@
valka.lv.

II. Festivāla mērķi
7. Sekmēt jauno mūziķu radošo un profesionālo
izaugsmi.
8. Veicināt audzēkņu kolektīvās muzicēšanas iemaņas un pieredzi.
9. Veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu
pedagogu pieredzes apmaiņu.
III. Festivāla dalībnieki
10. Festivālā piedalās mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi, kuri
apvienojušies viendabīgos vai jauktos instrumentālos kvartetos. (Uz skatuves uzstājas četri skolēni).
11. No vienas mūzikas skolas Festivālā piedalās
ne vairāk kā 4 (četri) kvarteti.
12. Festivāla dalībnieku vecums līdz 16 gadiem
un tie tiek dalīti divās vecuma grupās. Jaunākajā

grupā no 7 līdz 11 gadiem, vecākajā grupā no 12
līdz 16 gadiem. Ja kvarteta dalībnieki pārstāv
abas vecuma grupas, kvartets tiek iedalīts pēc vecākā dalībnieka vecuma.
13. Festivāla dalībnieku grupas
Jaunākās grupas:
A grupa:
Viendabīgs kvartets (pārstāvēts viens instruments) 7 – 11 gadi;
B grupa:
Jaukta sastāva kvartets (pārstāvēti dažādi instrumenti neierobežotā salikumā) 7 – 11 gadi.
Vecākās grupas:
C grupa:
Viendabīgs kvartets (pārstāvēts viens instruments) 12 – 16 gadi;
D grupa:
Jaukta sastāva kvartets (pārstāvēti dažādi instrumenti neierobežotā salikumā) 12 – 16 gadi.
IV.Festivāla programma
14. Katrs kvartets pēc brīvas izvēles atskaņo divus pretēja rakstura skaņdarbus no notīm.
15. Programmas ilgums jaunākajai grupai 3 – 5
minūtes, vecākajai grupai 5 – 8 minūtes.
16. Festivāla pieteikumā jābūt norādītiem pilniem
komponistu vārdiem un uzvārdiem, skaņdarbu
nosaukumiem un precīzai hronometrāžai.
17. Festivālā jāatskaņo pieteikumā minētā un secībā ierakstītā programma.
V. Pieteikšanās festivālam un dalības maksa
18. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.martam jāiesniedz pieteikums (pielikumā pieteikuma anketa) uz šādu adresi: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, LV–4701, vai elektroniski: muzikas.skola@valka.lv
19. Viena kvarteta dalības maksa festivālā ir EUR
25,00 (divdesmit pieci euro).

20. Katram kvartetam jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa.
21. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā
norādītajiem rekvizītiem tiks nosūtīts rēķins par
kvarteta dalības maksu festivālā.
22. Iekļaušana dalībnieku sastāvā notiek pēc saņemtā rēķina apmaksas.
23. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
24. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
25. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt
masu mediju klātbūtnei festivāla laikā, kā arī festivāla rīkotāju veiktajiem foto un to publikācijām.
VI. Vērtēšana un apbalvošana
26. Festivāla dalībnieku sniegumu vērtē žūrija,
kuru apstiprina J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
direktors.
27. Žūrijas sastāvs tiks paziņots festivāla dienā un
vietā.
28. Kvartetu sniegums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā (saspēle, izpildījuma atbilstība mūzikas stilam, tehniskais līmenis, intonācija, artistiskums,
skatuves kultūra, programmas atbilstība vecumam).
29. Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē.
30. Visi festivāla dalībnieki saņem pateicības rakstus un piemiņas balvas.
31. Festivālā katrā grupā žūrija piešķir Laureātu
balvas un diplomus.
32. Festivāla organizētājiem un žūrijai ir tiesības
piešķirt festivāla organizētāju/žūrijas Simpātiju
balvu. z
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Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.11,5.§)

Aprēķinu metodika patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie
patērētās siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Metodika tiek piemērota automātiskās mērierīču nolasīšanas sistēmas datu apstrādei
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētās siltumenerģijas
uzskaites mēraparāti jeb alokatori.
1.2. Metodika izstrādāta saskaņā ar Ministru
kabineta 15.09.2015. noteikumiem Nr. 524 «Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra
dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu
par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem».
1.3. Ar piemēroto metodiku tiek koriģēts tikai
apkures maksas aprēķins. Karstā ūdens cirkulācijas un uzsildīšanas aprēķins paliek nemainīgs. Metodika piemērojama mājās, kur visi vai
lielākā daļa dzīvokļu sildelementi ir aprīkoti ar
alokatoriem.

2. Lietotie termini

2.1. Apkures neregulējamā (koplietošanas)
daļa – siltumenerģija, kas nepieciešama mājas
koplietošanas telpu apkurei, siltuma vadībai
caur sienām uz dzīvokļiem ar zemāku temperatūru, kā arī siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai guļvados, stāvvados un siltuma mezglā. Šo daļu sadala proporcionāli dzīvokļu platībai un tā sastāda 30% no mājas patērētā kopējā siltumenerģijas apjoma apkurei norēķina periodā.
2.2. Apkures regulējamā (dzīvokļu) daļa – individuāli regulējamā apkures daļa, kuru aprēķina proporcionāli dzīvoklī uzstādīto alokatoru
rādījumiem un tā sastāda 70% no mājas patērētā kopējā siltumenerģijas apjoma apkurei norēķina periodā.

Qapk = Qpieg. – Qk.ūd. (apk.sez.) , kur
Qapk. – siltumenerģijas kopējais daudzums, Izlīdzinošie koeficienti (K) alokatoru uzskaitīto
kas patērēts apkurei norēķina periodā (MWh); nosacīto vienību koriģēšanai dzīvokļiem atkaQpieg. – mājai piegādātās siltumenerģijas ko- rībā no to novietojuma daudzdzīvokļu mājā
pējais daudzums norēķina periodā pēc skaitītāja mājas ievadā (MWh);
Nr.p.k. Dzīvokļu novie- PiemērojaQk.ūd.(apk.sez.) – siltumenerģijas daudzums,
tojuma mājā va- mais izlīdzikas patērēts karstā ūdens sagatavošanai norērianti
nošais koefiķina periodā (MWh).
3.5. Norēķina periodā mājas apkurei patērētas
siltumenerģijas maksu aprēķina pēc formulas:
Qmaks.= Qapk. x M , kur
Qmaks. – maksa par norēķina periodā mājai
piegādāto siltumenerģiju (EUR);
Qapk. – siltumenerģijas kopējais daudzums,
kas patērēts apkurei norēķina periodā (MWh);
M – siltumenerģijas tarifs (EUR/MWh)

cients K

1.

Ēkas apakšējā
stāva dzīvokļi:

1.1.

Nav pagraba vai
citas neapdzīvojamas telpas

0,95

1.2.

Virs pagraba
vai citām neapkurināmām,
neapdzīvojamām
telpām

0,95

1.3.

Virs ieejas

0,95

1.4.

Stūra dzīvokļi
blakus ieejai

0,90

1.5.

Stūra dzīvokļi
ēkas ārmalā

0,90

2.

Ēkas vidējo stāvu
dzīvokļi:

2.1.

3 – 5 stāvu ēkai

1,00

2.2.

Stūra dzīvokļi
ēkas ārmalā

0,90

3.

Ēkas augšējā stāva dzīvokļi:

3.1.

3 – 5 stāvu ēkai

0,95

3.2.

Stūra dzīvokļi
mājas ārmalā

0,90

4. Dzīvokļu īpašumu, kas aprīkoti ar
alokatoriem apkures maksas aprēķins

4.1. Apkures neregulējamās (koplietošanas)
daļas maksu aprēķina pēc formulas:
Qn = 30% x Qmaks.÷S , kur
Qn – apkures neregulējamās (koplietošanas)
daļas maksa (EUR/m2);
Qmaks. – maksa par norēķina periodā mājai
piegādāto siltumenerģiju (EUR);
S – dzīvokļu īpašumu kopējā apkurināmā platība (m2).

4.2. Apkures regulējamās (dzīvokļu) daļas
maksu aprēķina pēc formulas:
Qr = 70% x Qmaks. ,kur
Ak
Qr – alokatoru nosacītās vienības maksa norēķina periodā (EUR/n.v.);
3. Mājas siltumenerģijas patēriņš ap- Qmaks. – maksa par norēķina periodā mājai
piegādāto siltumenerģiju (EUR);
kurei
3.1. Siltumenerģijas patēriņa aprēķinu veic at- Ak – visu alokatoru nosacīto vienību koriģēto
sevišķi apkures neregulējamai (koplietošanas) rādījumu summa (n.v.).
daļai un apkures regulējamai (dzīvokļu) daļai
atbilstoši piegādātajam siltumenerģijas apjo- 4.3. Alokatoru koriģētās nosacītās vienības. Lai
mam pēc siltumenerģijas skaitītāja mājas ieva- sabalansētu apkures izmaksas dzīvokļos ar obdā (MWh) un siltumenerģijas patēriņam ūdens jektīvi zemāku siltumnoturību, dzīvokļiem,
kas atrodas pirmajā stāvā, pēdējā stāvā vai ēkas
uzsildīšanai.
3.2. Gadījumos, kad veic alokatoru rādījumu ārmalā, tiek piemēroti siltumenerģijas maksas
nolasījumus un netiek uztverti dati no atseviš- izlīdzinošie (samazinošie) koeficienti.
ķiem dzīvokļu alokatoriem, nolasot arī atkārtoti, kā arī nav iespējams iekļūt dzīvoklī rādījumu Izmaksu izlīdzinošie koeficienti tiek piemēroti
manuālai nolasīšanai, aprēķinu veic kā dzīvok- katram dzīvokļa alokatoram, un piemērotie
koeficienti ir atkarīgi no dzīvokļa novietojuma
ļiem bez uzstādītiem alokatoriem.
3.3. Dzīvoklim, kurā ir uzstādīti alokatori, bet mājā. Piemēram, ja dzīvoklim piemērots koefitiek konstatēts, ka kāds no alokatoriem ir bojāts cients 0,9, tad koeficientu reizina ar katra alokadzīvokļa īrnieka, īpašnieka ļaunprātīgas rīcības tora uzskaitīto vienību skaitu un tālāk aprēķidēļ, aprēķinu veic kā dzīvokļiem bez uzstādī- nos tiek izmantots koriģēto vienību skaits. Vitiem alokatoriem piemērojot siltumenerģijas sas mājas kopējo vienību skaits būs vienāds ar
visu dzīvokļu alokatoru koriģēto vienību sumpatēriņa paaugstināšanas koeficientu 1.5.
3.4. Norēķina periodā mājas apkurei patērētās mu. Piemērojamos izlīdzinošos koeficientus
siltumenerģijas daudzumu aprēķina pēc for- skatīt 1.tabulā.
1.tabula
mulas:

4.4. Dzīvokļu īpašumu, kas aprīkoti ar alokatoriem kopējo maksu par apkuri norēķina periodā aprēķina pēc formulas:
Qkop.=( Qn x Sdz.) + (Qr x Adz) , kur
Qkop. – dzīvokļu īpašumu, kas aprīkoti ar alokatoriem kopējā maksa par apkuri norēķina periodā (EUR);
Qn – apkures neregulējamās (koplietošanas)
daļas maksa (EUR/m2);
Sdz. – konkrētā dzīvokļa īpašuma apkurināmā
platība (m2);
Qr – alokatoru nosacītās vienības maksa norēķina periodā (EUR/n.v.);
Adz. – konkrētā dzīvokļa īpašuma koriģētā katra alokatora uzskaitītā nosacīto vienību summa
norēķina periodā. z

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām
Pilsēta/pagasts

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Vijciema pagasts

9492 006 0074

Magonītes

Nomas līguma termiņš 5 gadi
Lauksaimniecībā
Zemes gabala
izmantojamās nomas maksa (gadā)
zemes platība
VIJCIEMA PAGASTS
0,3
Ne mazāk kā
40 EUR/ha

Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2019.g.

12,00

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.

EiropasSavienība
līdzfinansē
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Kārķu Dabas koncertzālēs
labiekārtošana ir noslēgusies
Teksts: Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība «Ugunspuķe»

Pabeigta ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve
projektā «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,
III kārta»

Teksts: Kristīne Juhņeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

2

K

ārķu iniciatīvas veicināšanas
biedrības «Ugunspuķe» apstiprinātais projekts «Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana» ir
noslēdzies, un visas plānotās aktivitātes ir realizētas.
Projekta ietvaros viena no aktivitātēm bija uzlabot esošo koncertzāli, uzstādot transformējamas dekoratīvās sienas, veicot ārējo sienu apdari, uzstādot
notekūdeņu sistēmu un izgatavojot 8
dekoratīvas puķu kastes. Būvniecības
darbus veica SIA «MJ Eirobūve». Projekta ietvaros tika realizētas arī pārējās
aktivitātes – ir iegādāti 30 saliekamie
krēsli un 6 galdi (piegādāja AS «AJ Produkti»), un ir iegādāta portatīvā akustiskā sistēma ar mikrofoniem (piegādāja SIA «Diogens Audio»).

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» stratēģiskā mērķa Nr. 2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.1. rīcības
«Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana» ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja
biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7667,67 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 6900,91 EUR jeb 90 %
no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošina līdzfinansējumu 766,76 EUR apmērā jeb 10 % no
attiecināmajām izmaksām. z

017.gada 16.oktobrī starp Valkas novada domi un SIA
«Woltec», reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums
par būvdarbiem projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta» ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot
ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas
tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un
komersantiem.
Projekta ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas cauruļvadu izbūve vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu,
Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu,
Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171 m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154 m
apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396 m apjomā. Šobrīd būvniecības darbi ir beigušies un iedzīvotāji aktīvi tiek aicināti
pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Atgādināsim, ka projekts tapis ar Kohēzijas fonda atbalstu
un tā kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% sastāda EUR 560 363,40
(bez PVN), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR
98 887,66 (bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR
659 251 (bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli
EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.
Jautājumu gadījumu sazināties ar Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu (26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas
projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051). z

Projekts «Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā» ir noslēdzies
Teksts: Toms Simtiņš, Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

V

alkas novada dome ir realizējusi projektu
«Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā» (Nr. 17-09-A00403-000185). Projekta ietvaros tika veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02,
pik. 01/90-16/30 projektēšana, izbūve un būvuzraudzība. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā «Ķeizarpurvs – Pedele». Būvprojektu izstrādāja SIA «Valkas meliorācija»,
būvniecības darbus veica SIA «Riga rent» un
būvuzraudzību veica SIA «Ķikuti-99».
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 infra- kopējās attiecināmās izmaksas ir 57 549,17 EUR, kas novada domes līdzfinansējums ir 5754,92
tai skaitā ELFLA finansējums ir 51 794,25 EUR EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.
struktūras attīstībā» ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 72 422,85 EUR, jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Val- Neattiecināmās izmaksas ir 14 873,68 EUR. z
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Izsludināts atklāts konkurss plānotajiem būvdarbiem
ražošanas ēkas būvniecībai Kārķos

Teksts: Toms Simtiņš, Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

P

ēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA
«GEO Consultants» izstrādāja būvprojektu «Ražošanas ēka «Zaļkalni», Kārķi, Kārķu
pag., Valkas novads» un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu «Ražošanas ēkas
«Zaļkalni», Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
būvniecība», ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 21.decembris.
Ražotni plānots izbūvēt bijušās Kārķu ciema
centrālās Katlu mājas vietā. Būvprojekts paredz
pārbūvēt esošo ēku par ražošanas funkcijai
piemērotu ēku. Ēkas 3.stāvu plānots demontēt
un atjaunot sākotnējā apjomā (dēļ sliktā tehniskā stāvokļa), saglabāt esošās dzelzsbetona
konstrukcijas 1.stāva daļā, kā arī saglabāt daļu
pašnesošo ārsienu, piebūvējot klāt ražošanas
telpas. Ēkas piebūve tiek plānota kā angāra tipa
ēka ar nesošo metāla karkasu, ar stabveida pamatiem un cokola sijām, un sendvičpaneļu sienām un jumtu. Ēkas kopēja platība plānota 1572
m2 – paredzot ražošanas telpas, noliktavas, ofisu un tehniskās telpas.
Projektu «Ražošanas teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā»

plānots veikt ERAF līdzfinansētas darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» ietvaros. Valkas novada domes precīzas kopējās projekta faktiskās izmaksas un
pašvaldības līdzfinansējums būs zināms, kad
tiks izvērtēti iepirkumā saņemtie piedāvājumi

un noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu.
ERAF līdzfinansējums ir 208 182,69 EUR, un
snieguma rezerve 262 141,23 EUR, valsts budžeta dotācija ir 22 242,27 EUR.
Pēc projekta realizācijas plānots Valkas novada domei piederošo ēku un zemi nodot nomas
izsoles kārtībā uzņēmējam. z

BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ

Valkas novadā

• 21.decembrī plkst. 14.00 pasākums bērniem «Čaklāko lasītāju
sumināšana» (ieeja ar ielūgumiem).
• 19.janvārī plkst. 11.00 – 12.00
pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».

V

alkaspilsētā

• 23.decembrī plkst. 9.00 Valkas
pilsētas tirgus laukumā un Raiņa
ielas sākumā notiks Ziemassvētku
labdarības tirdziņš. Laipni aicināti
visi pirkt un pārdot gribētāji. Sīkāka informācija: Viktorija Putna tel.
24428513 un Sniedze Ragže tel.
26488684.

V

alkaspilsētas
kultūrasnama
pasākumi
• 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.
• 5.janvārī plkst 14.00 mazajā
zāle pasākums «Gaismas pēcpusdiena».
• 7.janvārī plkst. 19.00 lielajā zālē
– jaunās spēlfilmas «Jaungada taksometrs»» seanss. Ieeja – 3 eiro.
• 26.janvārī plkst. 17.00 lielajā
zālē – pasākums «Sporta laureāts».

vada
Valcenkasno
trālajābibliotēkā
IZSTĀDES

• No 3. līdz 31.janvārim daiļliteratūras izstāde «Sieva».
• No 3. līdz 31.janvārim izstāde
«Tiekamies savā novadā»: Rīgas
Mākslas Mediju tehnikuma studentes Marijas Rozes darbi.
• No 3. līdz 31.janvārim izstāde
«Mēneša jubilāri: Dzintrai Žuravskai – 80, Jānim Lejiņam – 65, Egīlam Šņorem – 65».
• No 4.janvāra līdz februārim
novadpētniecības stendā izstāde
«Trīs novadnieki - jubilāri janvārī:
Ampermanis. Viljams. Strupulis».

PASĀKUMI

• No 21. līdz 24.janvārim Jauno
grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana 25.janvārī.)
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

Ērģemespagastā

• 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.

K

ārķupagastā

• 22.decembrī plkst. 19.00 Kārķu
tautas namā labdarības koncerts
«Mazajām sirsniņām» (ziedosim Kārķu pagasta topošajām māmiņām).
• 1.janvārī plkst. 00.30 Jaungada
balle kopā ar Raiti no Naukšēniem.
• 12.janvārī plkst. 16.00 tautas
namā galda spēļu čempionāts.
• 18.janvārī plkst. 16.00 Barikāžu
dienai veltīts pasākums.

S

aietanamā«Lugažu
muiža»

• 22.decembrī plkst. 13.00 Valkas
pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte «Sunīša
Pifa piedzīvojumi».
• 3.janvārī plkst. 12.00 Senioru
pēcpusdiena «Jauno gadu iesākot».
• 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.

Vijciemapagastā

• 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!
• 28.decembrī plkst. 21.00 Vijciema tautas namā pasākums Gada
Balva Kultūrā un Sportā Vijciems
2018.
• 4.janvārī Vijciema tautas namā
KINO DIENA lieliem un maziem:
plkst. 15.50 animācijas filma
«Princese un pūķis»;
plkst. 17.10 animācijas filma «Īgņas valstība»;
plkst. 19.00 latviešu romantiskā
komēdija
«Jaungada
taksoReģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

metrs».
• 12.janvārī plkst. 14.00 Vijciema
tautas namā Brantu amatierteātra
«Sandals» viesizrāde L.Stumbre
«Kalnu Tāle». Režisore G.Skadiņa.
• 12.janvārī plkst. 18.00 viesu
namā «Bergervilla» Ērika Upenieka koncerts «Visuma skaņas».
• 16.janvārī plkst. 16.00 Vijciema
tautas namā pasākums «Virtuālais
ceļojums pa skaistākajiem Itālijas
dārziem (1.daļa) kopā ar Loniju un
Andri».

Zvārtavaspagastā

• 22.decembrī plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Ziemassvētku
pasākums «Reiz Ziemassvētkos!»
• 27.decembrī plkst. 11.00 Mierkalna tautas namā Ziemassvētku
eglīte pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Ciemos pie Rūķa
draugiem».

Kārķubaznīcā

• 24.decembrī plkst. 17.00 un
19.00 Svētvakara dievkalpojumi.
• 25.decembrī plkst. 18.00 – Ziemassvētku koncerts.

V

alkasLugažuev.lut.
baznīcā

kos – 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!

Vijciemabaznīcā

• 24.decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku Dievkalpojums.
Sekojiet mums līdzi Valkas
novada tīmekļa vietnē www.
valka.lv un mūsu sociālajos
tīklos – Facebook, Twitter,
Draugiem.lv un Instagram Valkas novads!

LASĪTĀJUIEVĒRĪBAI!

• 21.decembrī plkst. 18.00 Mazsalacas jauktā kora «Salaca» koncerts «Ziemassvētki Baltajās mājās».
• 22.decembrī plkst. 17.00 Valkas
Rotary kluba dāvana Ziemassvēt-

Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt.
Sekojietinformācijaiwww.valka.lvvai
interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!
Atgādinam,kapubliskospasākumos
tiks fotografēts un filmēts un fotogrāfijasvarētutiktizmantotasnovada
publicitātesvajadzībām.

• 22.decembrī plkst. 11.00 Šaha
sacensības «Vecgada balva» Valkas
novada BJSS.
• 26.decembrī plkst. 9.00 Z/S
«Dambīši» Vecgada mači zolītē.
• 29.decembrī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta 2018.
gada galda spēļu čempionāta 3.
posms.
• 9.janvārī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē (J.Kuperjanovi 36) OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola
līga: BK Valga-Valka pret Rapla.
• 15.janvārī plkst. 18.00 Valkas

novada BJSS sporta hallē Šautriņu
mešanas kausa izcīņas 3.posms.
• 19.janvārī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā Ērģemes pagasta 2018.
gada galda spēļu čempionāta 4.
posms.
• 26.janvārī plkst. 17.00 Valkas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē
– pasākums «Sporta laureāts».
• 30.janvārī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē (J.Kuperjanovi 36) OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola
līga: BK Valga-Valka pret Valmiera
Glass/Via.

Sportapasākumi

No 16.novembra līdz 12.decembrim Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 6 bērnu
dzimšana un 11 personu miršana.

Pilsētas galvenās egles iedegšana.
Foto: Ivo Leitis
Materiālus apkopoja:

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

Fotostūrītis

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

