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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Svētdien, 19.novembrī dvīņu 
pilsētās Valkā un Valgā otro 

gadu pēc kārtas notiks ultramara-
tons «Neiespējamais skrējiens» par 
godu Latviešu Pagaidu Nacionālās 
padomes izveidei Valkā 1917.gadā. 
Katrs distances kilometrs simbolizē 
gadu, kopš Latviešu Pagaidu Nacio-
nālas padomes izveides, tāpēc šogad 
100 gadus pēc Latvijas dibināšanai 
tik nozīmīgā notikuma tiek piedā-
vāta 100 km distance.

Sacensību mērķis attīstīt garo dis-
tanču skriešanas tradīcijas Valkas no-
vadā un Valgas apriņķī, kā arī aicināt 
ikvienu noskriet par godu Latvijas 
simtgadei. Kā jau tika minēts, ultra-
maratona garākā distance ir 100 km, 
taču skrējējiem būs pieejamas arī īsā-
kas distances: 50 km un 25 km, kā arī 
tiks veikta simboliska 1000 m distan-
ce no Valgas Apmeklētāju centra (bi-
jušā Rātsnama) Kesk ielā 11 līdz Val-
kas kultūras namam. 

Dalība 1000 m distancē ir bez mak-
sas un būs jāveic bez laika kontroles. 
Valkas novada dome aicina ikvienu, 
kurš ir patriotisku jūtu vadīts, no-
skriet, noiet vai izbaudīt nūjojot šo ne-
lielo distanci. Katrs dalībnieks par 
piemiņu saņems arī īpašo pasākuma 
nozīmīti. Starts simboliskai distances 
tiks dots uzreiz pēc svinīgās piemiņas 
plāksnes «Latvijas iecerēšana» atklā-

šanas, kas notiks ap plkst. 10.45. Pie-
miņas plāksne tiek atklāta Valgas Ap-
meklētāju centra telpās par godu 
drosmīgajiem Latviešu Pagaidu Na-
cionālas padomes dibinātājiem.

Ultramaratona starts un finišs atra-
dīsies pie Valkas pilsētas kultūras 
nama. 100 km distances skrējējiem 
būs jāveic 4 apļi pa marķētu un drošu 
25 km trasi, attiecīgi 50 km – 2 apļi un 
25 km viens aplis.

Atgādinām, ka kopā naudas balvu 
fonds šim pasākumam ir 2700 EUR 
un absolūtie uzvarētāji gan sieviešu, 
gan vīriešu konkurencē 100 km dis-
tancē saņem naudas balvu 500 EUR 
apmērā, sīkāk par pārējām balvām 
nolikumā.

Sacensību laureātiem – vērtīgas bal-
vas un piemiņas veltes!

Sacensības organizē un vada Val-
kas novada dome, sadarbībā ar Valgas 
pilsētas domi un biedrību «Atbalsts 
Valkai».

No 17.februāra ir pieejama elektro-
niskā reģistrēšanās http://valka.lv/lv/
valkas-novads-1/sports-1/registraci-
ja-sacensibam

Ar sacensību nolikumu var iepazī-
ties Valkas novada mājas lapā, sadaļā 
«Sports» – «Rezultāti un nolikumi». 

Plašāk par Latviešu Pagaidu nacio-
nālās padomes simtgadei veltīto nori-
šu programmu uzzini http://www.
lv100.lv/jaunumi/latviesu-pagaidu-
nacionalajai-padomei-100/#LV100 
#Valka1917 z

Jau otro gadu Valkā un 
Valgā notiks ultramaratons 
«Neiespējamais skrējiens»

Teksts: Raivis Graņics, Valkas novada domes 
Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

«1917.gadā Rīgā vēl nenoteikti 
runāja tikai par autonomiju. 

Neatkarīgās Latvijas zvaigzne uzlēca 
Valkā, kur vēlā rudenī sanāca Latviešu 
Nacionālā padome, lai izteiktu protestu 
pret Kurzemes pievienošanu Vācijai 
un pasludinātu, ka Vidzeme, Kurzeme 
un Latgale ir nedalāmas, neatkarīgas 
valsts vienība, kuras iekārtu noteiks 
Latvijas Satversmes sapulce. Tā bija 
pirmā Latvijas pasludināšana,» 1920.
gadā piezīmēs ar nosaukumu «Latvijas 
iecerēšana» rakstīja Kārlis Skalbe.

Valka Pirmā pasaules kara laikā, 
kad tur sabrauca daudz kara laika 
bēgļu, bija kļuvusi par latviešu 
garīgo un saimniecisko centru. Valkai 
Latvijas valsts izveidē bija īpaša loma, 
1917.gada nogalē šeit tika izveidota 
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, 
popularizējot Latvijas neatkarības ideju 
gan pašu latviešu vidū, gan ārzemēs.

Latvijas valsts simtgades programmas 
ietvaros, atzīmējot simts gadus kopš 
Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes 
sanākšanas, norisinās plaša notikumu 
programma, kas ar augsta līmeņa 
starptautisku konferenci, pieminekļa 
un vēstures ekspozīcijas atklāšanu 
Valkā noslēgsies 2.decembrī.

Latviešu Pagaidu Nacionālās pa-
domes simtgades programma Valkā ir 
apskatāma Valkas novada domes mājas 
lapā, sadaļā «Kultūra» – «Lielākie 
pasākumi» – «Latvijas simtgade». 
Tajā pašā sadaļā var atrast informāciju 
par Valkas novada domes rīkotas 
Starptautiskās zinātniskās konferences 
«Latviešu Pagaidu Nacionālā padome 
– 100» programmu, kā arī reģistrēties 
šai augsta līmeņa konferencei. 

Valkas novada dome aicina ikvienu 
valcēnieti un pilsētas viesi reģistrēties 
un 2.decembrī piedalīties šajā vērienī-
gajā notikumā. z

Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu 
Nacionālajai padomei un «Deklarācijai 

ārvalstīm un tautām» simts
Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas novada domes 
Izglītības un kultūras daļas vadītājs
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15.novembrī Valkas pagas-
ta Saieta namā «Lugažu 

muiža» ieskandināsim Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 99.gada 
dienu. No plkst. 18.30 iedegsim 
gaismas ceļu pretī Latvijas 100-ga-
dei. Ikviens ir aicināts pievienot 
savu svecīti gaismas ceļa turpinā-
šanai Lugažu muižas parkā. Aici-
nām arī bērnu dārza audzēkņus 
un skolēnus pagatavot svečturus, 
no kuriem izveidot gaismas zīmes 
muižas parkā, kā dāvanu Latvijai 

100 gadi sagaidot. 
Plkst. 19.00 notiks Skaidrītes 

Bondares akvareļu izstādes atklā-
šanas pasākums. 

Plkst. 20.00 Kauguru amatier-
teātra «Vīzija» izrāde «Ļaunais 
gars». Ieeja bezmaksas

Izstādes atklāšanas un izrādes 
laikā darbosies bērnu radošā darb-
nīciņa.

Vairāk informācija sazinoties ar 
Valkas pagasta Saieta nama «Lu-
gažu muiža» vadītāju Eviju Smani, 
e-pasts evija.smane@valka.lv vai 
mob.tel. 26319816.  z

18.novembrī Valkas pilsē-
tas kultūras namā no-

tiks Latviešu Pagaidu Nacionālās 
padomes simtgades svinīgs pasā-
kums «Latvija manā sirdī»

Plkst. 15.30 1.stāva foajē uz svi-
nīgu tostu aicina novada vadītāji. 

Plkst. 16.00 pasākuma svinīgā 
daļa: Valkas novada Atzinības 
rakstu pasniegšana, uzrunas, Jāze-
pa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas 
zēnu kora koncerts. Kolektīva 
mākslinieciskais vadītājs un galve-

nais diriģents Romāns Vanags, di-
riģents Tālivaldis Gulbis, koncert-
meistare un soliste Evija Vanaga. 
Koncertā piedalīsies arī solisti 
Ance Krauze, Zigfrīds Muktupā-
vels, Andris Ērglis, kā arī īpašie 
viesi Uģis Tirzītis un popgrupa 
«Nando». Koncertu vadīs Nauris 
Prikšāns.

Plkst. 18.30 pie kultūras nama 
varēsim priecāties par Svētku salū-
tu, bet plkst. 19.00 kultūras namā 
sāksies Svinīgā pasākuma balle. 
Spēlēs Elizabete Zagorska & Acous-
tic Lounge Band.

Ierašanās vakartērpos! z

Latviešu Pagaidu Nacionālās 
padomes simtgades 
svinīgs pasākums 

«Latvija manā sirdī»
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas 
kultūras nama direktora vietniece 

Ieskandināsim Latvijas 
Republikas proklamēšanas 

99.gada dienu
Teksts: Evija Smane, Valkas pagasta 
Saieta nama «Lugažu muiža» vadītāja

Pulksten 19.00 Valkas ev. lut. 
baznīcā sāksies Svētbrīdis. 

Uz Raiņa ielas pie baznīcas sāksies 
stāšanās lāpu gājienam.

Plkst. 19.30 lāpu gājiens no baz-
nīcas virzīsies pa Raiņa un Rīgas 
ielām, uz brīdi apstāsies pie monu-
mentālā Valsts karoga Lugažu lau-
kumā. Pēc tam gājiena dalībnieki 
pa Beverīnas - Raiņa – Ausekļa un 
Rūjienas ielām ies uz Latvijas atbrī-
vošanas cīņās kritušo Ziemeļvi-
dzemes karavīru Brāļu kapiem.

Tur ap plkst.20.30 sāksies Atce-
res brīdis. Šogad tiks atklātas asto-
ņas Valkas novada Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru piemiņas stēlas. 

Jaunsardzes un informācijas cen-
tra iniciētā projekta «Atceries Lā-
čplēšus» iecere ir apzināt Lāčplēša 
kara ordeņu kavalierus, kas varo-
nīgi cīnījās par Latvijas valsti, un 
uzstādīt cienīgu piemiņas zīmi stē-
las veidolā – kā pateicību no Latvi-
jas tautas. Latvijas valsts pirmais 
un augstākais apbalvojums – Lā-
čplēša Kara ordenis – piešķirts 89 
Valkas novadniekiem; viņu vārdi 
un dzimšanas dati iegravēti 8 pie-
miņas zīmēs, kas kalpos kā valsts 
atpazīstamības simbols un vieta, 
kur Lāčplēša dienā pulcēties tautai 
un aizdegt svecītes par Latvijas 
Brīvības cīņās kritušajiem kavalie-
riem. Stēlas veido mākslinieks Jā-
nis Strupulis.  z

11.novembrī visi aicināti 
piedalīties Lāčplēša dienas 

pasākumā Valkā!
Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas 
kultūras nama direktora vietniece 
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Sestdien, 4.novembrī Valkas 
pilsētas kultūras namā un 

Valkas pagasta Saieta namā «Lu-
gažu muiža» notiks Valkas novada 
amatierteātru diena – skate.

Latvijas amatierteātru iestudē-
jumu skati «Gada izrāde» ik gadu 
rīko Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs ar mērķi izvērtēt Latvijas 
amatierteātru iestudējumus aiz-
vadītajā sezonā, nodrošinot ama-
tierteātru darbības nepārtrauktību 

Latvijā un veicinot amatierteātru 
māksliniecisko izaugsmi un kvali-
tatīvu attīstību.

Nākamā gada Vispārējos latvie-
šu Dziesmu un Deju svētkos ama-
tierteātriem ir atvēlētas vairākas 
dienas, īpašu vietu atvēlot drama-
turģijas pamatlicējam Ā.Alunānam 
viņa 170.jubilejas gadā.

Amatierteātrus vērtēs mākslas 
zinātņu doktore, teātra zinātniece 
Līga Ulberte un Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra amatierteātru 
mākslas eksperte Dace Vilne. z

Pēc dīvainās un visai neparas-
tās vasaras, lietainā, bet to-

mēr zelta rudens ir iestājies pelē-
kais, drēgnais laiks, kad aizvien 
biežāk ir jāiededz gaisma, sveces, 
lai kliedētu tumsu. Nemanot pie-
nāks 25.novembris, kad pilsētas  
centrā tiks iedegta egle, kas priecēs 
visas mūsu acis un sirdis. Būtu 
skaisti, ka šajā dienā 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 iecerē-
jis. Tas būtu kā skaists gaismas 
sveiciens sagaidot Latvijas simtga-
di, kuras veidošanā liela loma un 
vieta ir tieši Valkai. 2017.gada 2.de-
cembrī, kad Valkā notiks vērienīgi 
pasākumi, kas saistīti ar Latviešu 
Pagaidu Nacionālās padomes dar-
bību, iedegtās gaismas tikai pa-
stiprinātu mūsu kopīgo svētku no-
skaņu .

Biedrība «Valkas Dāmu klubs» 
ar iedzīvotāju palīdzību un novada 
domes finansiālu  atbalstu jau dau-
dzu gadu garumā vēro un vērtē 
Ziemassvētku gaismu rotājumus 

gan daudzdzīvokļu un privātmā-
jās, gan uzņēmumos un iestādēs. 
Vērošanas un vērtēšanas process ir 
gana ietilpīgs, jo, ja viens vērotājs 
pamana skaistu gaismas rotājumu 
un iesaka paskatīties arī otrai per-
sonai, tad bieži gadās, kad, aizejot 
otrajam, gaismas nav ieslēgtas, jo 
ne visās vietās gaismiņas deg ne-
pārtraukti. Tādēļ, lai pēc iespējas 
vairāk atklātu (arī pilsētas nomalē, 
kā pagājušajā gadā  Gindru ģime-
nes māju) jaunus gaismas objektus, 
uzklausīsim  ieteikumus  pa tālru-
ni  29198900 vai arī gaidīsim Jūsu  
ierakstu  īpašā žurnālā Valkas kul-
tūras namā pie dežurantiem no 27.
novembra līdz 27.decembrim. Uz-
varētāju apbalvošana notiks 2018.
gada 6.janvārī pl. 14.00 Valkas kul-
tūras nama mazajā zālē kopā ar 
bērnu literārā konkursa «Doma iz-
gaismo vārdu» noslēgumu. Īpaši 
čaklie un vērīgie gaismu vērotāji 
arī tiks uzaicināti uz pasākumu  
un saņems pārsteigumu balvas. 
Lai Jums visiem gaišas domas, svē-
tīgi darbi, redzīgas acis, siltas un 
vēlīgas  sirdis. Priecīgu, gaismām 
bagātu un skaistu Ziemassvētku 
gaidīšanu! z

Iedegsim Ziemassvētku gaismas 
jau 25.novembrī! 

Teksts: Mārīte Magone

Drīzumā novada amatierteātru 
diena

Teksts: Līga Lāne, Valkas novada 
domes masu pasākumu organizatore

«Biļešu Paradīzes» kase – arī Valkā!
 Arī Valkā tagad «Biļešu Paradīzes» kase! Tā atrodas Val-
kas pilsētas kultūras namā. Tajā par biļeti var samaksāt 

gan ar skaidru naudu, gan norēķinu karti.
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•	 Apstiprināt valsts budžeta mērķ-
dotāciju pašvaldību vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām 
sadali Valkas novadā no 2017.gada 
1.septembra līdz 2017.gada 31.de-
cembrim.
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.19 «Grozījumi 2010.gada 24.marta 
saistošajos noteikumos Nr.11 «Kārtī-
ba, kādā tiek sniegts Valkas novada 
domes galvojums studiju kredīta un 
studējošā kredīta saņemšanai»».
•	 Neieskaitīt *** **** Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijā nostrādāto laiku 
no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.
gada 1.septembrim kā sociālajam 
pedagogam stipendiju līguma 
VND/4-22/16/383  saistību izpildē.
•	 Neatbalstīt ar līdzfinansējumu 
Nodibinājuma «Pieaugušie bērni», 
Reģ. Nr.40008260014, projekta prak-
tisko apmācību ciklu «No idejas līdz 
rezultātam»;
•	 Noteikt, ka Valkas novada izglītī-
bas iestādēm organizēto pasākumu, 
tajā skaitā izbraukuma mācību stun-
du un ekskursiju ietvaros, ir tiesības 
bez maksas izmantot Valkas novada 
Tūrisma un informācijas biroja no-
mas velosipēdus, līgumu slēdzot ar 
pasākumu atbildīgo izglītības iestā-
des pedagogu/darbinieku.

•	 Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
115 602,18 izdevumiem Valkas nova-
da prioritāro investīciju projektu īs-
tenošanai – līdzfinansējumam A3 
ceļa rekonstrukcijai Valkas pilsētā 
no LR Valsts kases ar atlikto aizņē-
muma atmaksu.
•	 Apstiprināt Valkas novada domes 
izglītības iestāžu tāmes savstarpē-
jiem norēķiniem atbilstoši Ministru 
kabineta 2016.gada 16.jūnija noteiku-
miem Nr.418 «Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem» bez valsts dotācijām.
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.20 «Grozījumi 2017.gada 26.janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr.2 «Val-
kas novada domes 2017.gada speciā-
lais budžets»».
•	 Apstiprināt siltumenerģijas cenu 
Vijciema pamatskolā 51,84 EUR/
MWh bez PVN.
•	 Apstiprināt Valkas pilsētā ūdens-
apgādes pakalpojuma cenu iedzīvo-
tājiem – 0,78 EUR/m3 bez PVN
•	 Izdarīt Valkas novada domes 2017.
gada 26.janvāra lēmumā «Par Valkas 
novada domes administrācijas un 
iestāžu amatu sarakstu apstiprinā-
šanu» (prot. Nr.1, 1.§) grozījumus
•	 Apstiprināt 2017.gada 14.septem-
bra Izsoles protokolu Nr.1. par ne-
kustamā īpašuma – dzīvokļa «Saule 
4»-2 un nedzīvojamas telpu grupas 

«Saule 4»-700, Valkas pagastā, izso-
les gaitu, kur nosolītā summa par 
izsoles objektu ir 3740,00, kuru noso-
līja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 
– *** ****
•	 Apstiprināt 2017.gada 14.septemb-
ra Izsoles protokolu Nr.1. par zemes 
vienības «Zvaigžņu ielas stāvlau-
kums ar piebrauktuvi», Valka, ka-
dastra apzīmējums 9401 001 0431, 
daļas 0,1480 ha platībā nomas tiesību 
izsoli, kur nosolītā nomas maksa ir 
2% no kadastrālās vērtības gadā, ne-
ieskaitot pievienotās vērtības nodok-
li.
•	 Nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Tirgus ielā 16, 
dzīvoklis 6, Valkā, kadastra numurs 
9401 900 1582, ar kopējo platību 38,3 
m2 un tam piesaistītajām 383/9065 
domājamām daļām no daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma 
un dzīvojamai mājai piesaistītā ze-
mes gabala, nosakot nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas veidu: pārdoša-
na par brīvu cenu.
•	 Uzsākt pašvaldībai piekrītošo ze-
mes gabalu «Smiltnieki», kadastra 
apzīmējumi 9452 008 0316, platība 
3.8ha un 9452 008 0342, platība 1,0 
ha, kas atrodas Valkas novada Ērģe-
mes pagastā, atsavināšanas proce-
dūru, nosakot nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu: pārdošana par 
brīvu cenu.

•	 Slēgt vienošanos par zemes gaba-
la «Pūcītes», Ērģeme, Ērģemes pa-
gasts, Valkas novads, kadastra apzī-
mējums 9452 008 0298, ar kopējo pla-
tību 0,5 ha, nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības proporcionāli dzīvokļu 
īpašumu domājamām daļām.
•	 Piešķirt Valkas novada domes 
priekšsēdētājam Ventam Arman-
dam Krauklim ikgadējā atvaļināju-
ma daļu 1 kalendāro nedēļu laikā no 
2017.gada 3.oktobra līdz 2017.gada 
9.oktobrim (ieskaitot) par nostrādāto 
laiku no 2016.gada 21.jūnija līdz 2016.
gada 20.septembrim (ieskaitot).
•	 Apstiprināt stipendiju skaitu un 
lielumu 2017./2018. mācību gadam.
•	 Apstiprināt Valkas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.21 «Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa piemēro-
šanu Valkas novada administratīva-
jā teritorijā».
•	 Uzdot Valkas novada domes iz-
pilddirektoram, sadarbojoties ar 
domes juristu, sagatavot un nosūtīt 
informāciju Zemkopības ministri-
jai, Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai un Lauku 
atbalsta dienestam par stāvokli 
lauksaimniecībā Valkas novadā 
saistībā ar ilgstošām lietavām, lū-
dzot ņemt vērā ilgstošo lietavu se-
kas, vērtējot lauksaimnieku uzņem-
to saistību izpildi. z

2017. gada 27. septembrī Valkas novada domes 
sēdē pieņemtie lēmumi
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VALKAS PILSĒTA
Valka 9401 008 0719 Celtnieks 

99
0.06 1.5% no kad.

vērtības
9.00

Valka 9401 008 0701 Celtnieks 
81

0.06 1.5% no kad.
vērtības

9.00

Valka 9401 008 0605 Celtnieks 
118

0.06 1.5% no kad.
vērtības

9.00

Valka 9401 008 0754 Celtnieks 
101

0.14 1.5% no kad.
vērtības

21.00

Valka 9401 008 0616 Celtnieks 
129

0.06 1.5% no kad.
vērtības

9.00

Valka 9401 008 0615 Celtnieks 
128

0.07 1.5% no kad.
vērtības

10.50

Valka 9401 008 0620 Celtnieks 
133

0.06 1.5% no kad.
vērtības

9.00

Valka 9401 008 0617 Celtnieks 
130

0.06 1.5% no kad.
vērtības

9.00

Valka 9401 008 0618 Celtnieks 
131

0.06 1.5% no kad.
vērtības

9.00

Valka 9401 008 5326 Celtnieks 
500

0.2 1.5% no kad.
vērtības

28.50

Valka 9401 008 0354 Celtnieks 
197

0.06 1.5% no kad.
vērtības

9.00

Valka 9401 008 0768 Celtnieks 
100A

0.19 1.5% no kad.
vērtības

27.36

ĒRĢEMES PAGASTS
Ērģemes 
pagasts

9452 011 0170 Lejasstrū-
gas

1.6 Ne mazāk 
kā 40 EUR/

ha

64.00

Ērģemes 
pagasts

9452 003 0095 Stabiņi 0.6942 Ne mazāk 
kā 40 EUR/

ha

27.77

Ērģemes 
pagasts

9452 008 0314 Valsts brī-
vā zeme 
(Irbītes)

1.73 Ne mazāk 
kā 40 EUR/

ha

69.20

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu 
vai to daļuValkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi
KĀRĶU PAGASTS

Kārķu pa-
gasts

9466 001 0016 Valsts brī-
vā zeme 
(Ārcelpē-

ni)

1.75 Ne mazāk 
kā 40 EUR/

ha

70.00

Kārķu pa-
gasts

9466 005 0079 Muižnieki 3.18 Ne mazāk 
kā 40 EUR/

ha

127.2

Kārķu pa-
gasts

9466 009 0132 Priedkal-
nītes

1.6149 Ne mazāk 
kā 40 EUR/

ha

64.60

VALKAS PAGASTS
Valkas pa-

gasts
9488 003 0345 Bērzezers 

12
0.09 1.5% no kad.

vērtības
6.39

Valkas pa-
gasts

9488 003 0273 Bērzezers 
38

0.1063 1.5% no kad.
vērtības

6.86

Valkas pa-
gasts

9488 003 0299 Valsts brī-
vā zeme 

(Bērzezers 
41)

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0392 Bērzezers 
43

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0327 Bērzezers 
105

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0220 Bērzezers 
115

0.08 1.5% no kad.
vērtības

5.16

Valkas pa-
gasts

9488 003 0202 Valsts brī-
vā zeme 

(Bērzezers 
125)

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0330 Bērzezers 
135

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0212 Valsts brī-
vā zeme 

(Bērzezers 
138)

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00
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Valkas pa-
gasts

9488 003 0338 Bērzezers 
155

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0418 Valsts brī-
vā zeme 

(Bērzezers 
166)

0.06 1.5% no kad.
vērtības, bet 
ne mazāk kā 

5EUR

5.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0343 Valsts brī-
vā zeme 

(Bērzezers 
210)

0.1 1.5% no kad.
vērtības

6.45

Valkas pa-
gasts

9488 014 0138 Valsts brī-
vā zeme 
(Atvases)

1.16 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

46.40

Valkas pa-
gasts

9488 014 0046 Valsts brī-
vā zeme 
(Slavēni)

2.1 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

84.00

Valkas pa-
gasts

9488 010 0083 Mežvīni 1 1.5254 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

61.01

Valkas pa-
gasts

9488 006 0206 Lejassil-
mājas

6.2 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

248.00

Valkas pa-
gasts

9488 006 0134 Jēkabi 1 6.37 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

254.80

Valkas pa-
gasts

9488 006 0309 Lazdas 1 0.4766 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

19.06

Valkas pa-
gasts

9488 006 0304 Lazdas 0.4 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

16.00

Valkas pa-
gasts

9488 010 0067 Kastaņas 1.4497 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

57.99

Valkas pa-
gasts

9488 006 0430 Valsts brī-
vā zeme 
(Lejassil-

mājas)

6.01 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

240.40

Valkas pa-
gasts

9488 014 0055 Valsts brī-
vā zeme 
(Slavēni-

ēkas)

1.85 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

74.00

Valkas pa-
gasts

9488 003 0098 Pedele 0.3 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

12.00

Valkas pa-
gasts

9488 010 0084 Valsts brī-
vā zeme 
(Taigas)

1.11 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

44.40

Valkas pa-
gasts

9488 010 0079 Valsts brī-
vā zeme 
(Ķirši) 

1.25 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

50.00

Valkas pa-
gasts

9488 010 0081 Mežvīni 2 1.1492 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

45.97

Valkas pa-
gasts

9488 006 0303 Āboliņi 0.4 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

16.00

Valkas pa-
gasts

9488 006 0307 Pļavnieki 0.5495 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

21.98

Valkas pa-
gasts

9488 006 0315 Pļavnieki 0.5 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

20.00

Valkas pa-
gasts

9488 009 0117 Vēžukrogs 0.48 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

19.20

Valkas pa-
gasts

9488 009 0076 Cimzes 2.2 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

88.00

Valkas pa-
gasts

9488 006 0313 Krūkļi 0.35 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

14.00

Valkas pa-
gasts

9488 004 0062 Valsts brī-
vā zeme 
(Ķeizar-
purvs 1)

0.86 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

34.40

Valkas pa-
gasts

9488 004 0060 Valsts brī-
vā zeme 
(Ķeizar-
purvs 1)

1.85 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

74.00

Valkas pa-
gasts

9488 006 0266 Valsts brī-
vā zeme 

(Jaundru-
vas 2)

0.3 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

12.00

Valkas pa-
gasts

9488 010 0160 Valsts brī-
vā zeme 

(Brandiņi)

0.52 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

20.80

Valkas pa-
gasts

9488 006 0419 Valsts brī-
vā zeme

0.7 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

28.00

Valkas pa-
gasts

9488 006 0241 Valsts brī-
vā zeme 

(Māja Nr.1)

0.32 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

12.80

Valkas pa-
gasts

9488 009 0041 Valsts brī-
vā zeme 
(Silkalni)

0.54 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

21.6

Valkas pa-
gasts

9488 006 0186 Valsts brī-
vā zeme 
(Pērkoni)

0.33 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

13.20

Valkas pa-
gasts

9488 010 0072 Medņi 1.25 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

50.00

Valkas pa-
gasts

9488 010 0082 Pakalniņi 
2

0.93 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

37.20

VIJCIEMA PAGASTS
Vijciema 
pagasts

9492 005 0064 Bez adre-
ses

3.9 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

156.00

Vijciema 
pagasts

9492 004 0142 Bez adre-
ses

1.8 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

72.00

Vijciema 
pagasts

9492 004 0454 Zemītes 0.91 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

36.40

Vijciema 
pagasts

9492 004 0325 Bajāri 0.24 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

9.60

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Zvārtavas 

pagasts
9496 008 0200 Viļņi 5.87 Ne mazāk 

kā 40EUR/
ha

234.80

Zvārtavas 
pagasts

9496 008 0111 Vecšodi 11.5 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

460.00

Zvārtavas 
pagasts

9496 008 0156 Vecšodi 1.97 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

78.80

Zvārtavas 
pagasts

9496 008 0055 Avoti 11.6 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

464.00

Zvārtavas 
pagasts

9496 008 0122 Valsts brī-
vā zeme 
(Rijnieki)

0.53 Ne mazāk 
kā 40EUR/

ha

21.20

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.

1.novembrī no plkst. 
15.00 līdz 16.30 Valkā, 

Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē notiks 
miniseminārs ģimenēm ar bēr-
niem. Šis miniseminārs tiek rīkots  
Labklājības ministrijas rīkotās 
kampaņas «Maziem mirkļiem ir 
liela nozīme» ietvaros, kas stāsta 
par ģimenes stabilitātes un vērtību 
sabiedrībā stiprināšanu. 

Kampaņas galvenais mērķis ir 
panākt, lai vecāki veltītu vairāk 
kvalitatīva laika saviem bērniem, 
vismaz 15 – 20 minūtes dienā. 
Kampaņas uzdevumi ir izglītot 
vecākus šādos jautājumos: 

1. Kas ir kvalitatīvi pavadīts laiks 
ar bērniem?

2. Kā kopā pavadītais laiks var 
sekmēt bērna izaugsmi?

3. Skaidrot, kādas ir vecāku 
tiesībās un pienākumi.

Minisemināru vadīs 3 meitu tēvs 

Armands Simsons un psiholoģe 
Kristīne Balode. Viņi sniegs 
informāciju, par to, kādas ir vecāku 
tiesības, kas viņiem pienākas (brīva 
diena 1.septembrī u.tml. noderīga 
info), dalīsies idejās, kā kvalitatīvi 
pavadīt laiku ar saviem bērniem. 

Sadarbībā ar Valkas novada 
domi tiks izvērtētas un atlasītas tās 
5 ģimenes, kas starp vietējiem ir 
zināmas ar augstām ģimeniskām 
vērtībām un kvalitatīvi pavadītu 
laiku ar bērniem. Šīm ģimenēm kā 
pateicības dāvana tiks pasniegts 
kampaņas rokas pulkstenis, kas 
tiek darināts ar īpašo kampaņas 
dizainu. 

Uz šo minisemināru tiek aicinā- 
tas ģimenes ar bērniem, vec-
māmiņas un vectētiņi, visi in-
teresanti, kas vēlas uzzināt noderī-
gu un interesantu informāciju par 
ģimenes stabilitātes un vērtību 
sabiedrībā stiprināšanu. z

Minisemināru par ģimenes stabilitātes 
un vērtību stiprināšanu Valkā vadīs 

Armands Simsons un Kristīne Balode
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas 
novada domes Sabiedrisko attiecību 
speciāliste
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Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2017. gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 «Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā»

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likumā «Par nekustamā īpašumi nodokli» 

tiek deleģētas tiesības atsevišķos gadījumos 
pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu 
savā administratīvajā teritorijā, attiecīgi izdo-
dot saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi pieņemti saskaņā ar li-
kuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.1. 
pantā noteiktajiem kritērijiem.

Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 
3.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 – 3% 
no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 
nosaka pašvaldība savos saistošajos noteiku-
mos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 
1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa 
likme 0,3% no īpašuma kadastra vērtības ir no-
teikta, ņemot vērā nepieciešamību palielināt 
pašvaldības ienākumus un neradot nodokļu 
maksātājiem ievērojamu nodokļa palielināju-
mu.

Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 
1.panta otrās daļas 91 punktā ir noteikts, ka 
pašvaldība ir tiesīga pieņemt saistošos notei-
kumus par dzīvojamo ēku palīgēku aplikšanu 
ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība 
pārsniedz 25 m2.

Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 
3.panta 14 daļā ir paredzēts, ka pašvaldības var 
pieņemt saistošos noteikumus par vidi degra-
dējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdrau-
došu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3% apmērā no kadastrālās vēr-
tības.

Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 
2. panta 81 daļā ir noteikts, ka nekustamā īpa-
šuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo 
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, 
maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem 
īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai 
personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvoja-
mo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tie-
siskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģis-
trēšanai zemesgrāmatā), vai šā panta septītajā 
daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība 

savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē 
līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir no-
teikusi šādu maksāšanas kārtību.

Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 
9.panta 2.daļā ir noteikts, ka pašvaldība, pie-
ņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepār-
sniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.

Ar 2018.gadu nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanā Valkas novadā ir paredzētas iz-
maiņas, kuras paredz noteikt nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no nekusta-
mā īpašuma kadastrālās vērtības tiem fizisko 
un juridisko personu īpašumā, tiesiskā valdīju-
mā vai lietošanā esošiem nekustamā īpašuma 
objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana 
un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai 
personai.

Saistošo noteikumu pieņemšanas rezultātā 
noteiktās nodokļa likmes motivēs deklarēt dzī-
vesvietu Valkas novadā personām, kuras reāli 
dzīvo Valkas novada administratīvajā teritorijā, 
bet nav deklarējušas savu dzīvesvietu Valkas 
novada administratīvajā teritorijā.

Valkas novada pašvaldībai uz šo brīdi ir divi 
saistošie noteikumi - par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu, un graustu aplikšanu ar 
paaugstinātu nodokli, un par termiņu nekus-
tamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 
naudas piedziņai bezstrīda kārtībā.

Ņemot vērā to, ka nepieciešami grozījumi 
saistošajos noteikumos «Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa piemērošanu Valkas novadā», kā 
arī lai informācija par nekustamā īpašuma no-
dokļa piemērošanu nodokļu maksātājiem būtu 
labāk pārskatāma, iepriekš pieņemtie saistošie 
noteikumi apvienoti vienā dokumentā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 
1.janvārī.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi «Par nekustamā īpašu-

ma nodokļa piemērošanu Valkas novada admi-
nistratīvajā teritorijā» nosaka:
• Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodok-
li apliek dzīvojamās mājas, neatkarīgi no tā, 
vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvo-

jamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir 
dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām, au-
tostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saim-
niecības telpām), kuru funkcionālā izmantoša-
na ir saistīta ar dzīvošanu, ja tās netiek izman-
totas saimnieciskās darbības veikšanai;
• Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodok-
li apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
• Kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodok-
li apliek vidi degradējošas, sagruvušas un cil-
vēku drošību apdraudošas būves;
• Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda, un pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas;

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nosakot speciālo regulējumu nekustamā 
īpašuma nodokļa likmēm, paredzama nekus-
tamā īpašuma nodokļa ieņēmumu palielināša-
nās. Šo ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, 
jo tas atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes saistībā 
ar deklarēšanos mājokļos.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmēj-

darbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām
Saistošos noteikumus publicē laikrakstā 

«Valkas Novada Vēstis», kā arī pašvaldības mā-
jas lapā internetā.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina ne-
kustamā īpašuma nodokļa administrators.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav noti-
kušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Val kas no va da domē

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes saistošo noteikumiem  Nr.15

«Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa Valkas novadā»
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijas Republikas likuma «Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā» 14.panta 6.daļa 
nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama per-
sona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis 
nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes no-
teikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks 
par trūcīgas personas ienākumu un materiālā 
stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, 
noteicis Ministru kabinets.

Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.18 «Par trūcīgas un maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusa pie-
šķiršanu Valkas novadā» ar 2018.gada 1.janvāri 
zaudēs spēku, jo stāsies spēkā grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos 
Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu», ku-
ros ir svītrots likuma 17. punkts, kas iepriekš 
atļāva pašvaldībām savos saistošajos noteiku-
mos noteikt ikmēneša kredītmaksājuma ap-
mēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests 

samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos 
ienākumus un 19.4.punkts izteikts citā redak-
cijā, kurš iepriekš atļāva pašvaldībām saistoša-
jos noteikumos noteikt kustamo un nekustamo 
īpašumu, kas varēja būt trūcīgas personas īpa-
šumā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti 

par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 
2012.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.18 
«Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā», 
atbilstoši grozījumiem 2010.gada 30.marta Mi-
nistru kabineta noteikumos Nr.299 «Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu», kuri stāsies spēkā 2018.
gada 1.janvārī.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek no-
teikts maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss Valkas novadā, atbilstoši Latvijas Re-
publikas likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā» 14.panta 6.daļai.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi var nedaudz palielināt 
pašvaldības budžeta izdevumus, jo ir mainīts 
maznodrošinātas personas ienākumu līmenis 
no 170,74 eiro uz 175 eiro.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neietekmēs administra-
tīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notiku-
šas.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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S A I S T O Š I E      N O T E I K U M I
Valkā 

2017. gada 28. septembrī  Nr.21 
Apstiprināti 

ar Valkas novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr.13,21.§)
«Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo daļu, 
3.panta 14 daļu un 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Valkas novada adminis-
tratīvajā teritorijā piemēro nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmes, nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājus par daudzdzīvokļu dzīvoja-
mām mājām, kārtību, kādā ar ne-
kustamā īpašuma nodokli tiek ap-
liktas vidi degradējušas, sagruvušas 
vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves, kā arī nosaka nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas paziņo-
jumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 0,3% no kadastrālās vērtības 
piemēro:
2.1. fizisko personu īpašumā, tiesis-
kajā valdījumā vai lietošanā esoša-
jām dzīvojamām mājām, neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzī-
vokļu īpašumos; dzīvojamo māju 
daļām, telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru funkcionālā izmantoša-
na ir dzīvošana, kā arī telpu grupām 
(garāžām, autostāvvietām, pagra-
biem, noliktavām un saimniecības 
telpām), kuru funkcionālā izmanto-
šana ir saistīta ar dzīvošanu un dzī-
vojamo māju palīgēkām, kuru platī-
ba pārsniedz 25 m2, ja tās netiek iz-
mantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai;
2.2. garāžu īpašnieku kooperatīvo 
sabiedrību, garāžu īpašnieku bied-
rību un fizisko personu garāžām 
(izņemot smagās tehnikas un lauk-
saimniecības tehnikas garāžas), ja 
tās netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai; 
2.3. jaunbūvēm, atsevišķi esošām 
palīgēkām un dārza mājiņām;
3. Nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5% no kadastrālās vērtības 
piemēro fizisko personu īpašumā, 
tiesiskajā valdījumā vai lietošanā 
esošajām dzīvojamām mājām (izņe-
mot jaunbūves un dārza mājiņas), 
neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav 
sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvo-
jamo māju daļām, telpu grupām ne-
dzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana, kā arī 
telpu grupām (garāžām, autostāv-
vietām, pagrabiem, noliktavām un 
saimniecības telpām, kuru funkcio-
nālā izmantošana ir saistīta ar dzī-
vošanu un ar tām funkcionāli saistī-
tajām dzīvojamo māju palīgēkām, 
kuru platība pārsniedz 25 m2, ja īpa-
šumā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 
0.00 dzīvesvieta nav deklarēta ne-
vienai personai, un objekts pieder 
personai, kas nav deklarēta Valkas 
novadā. 
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi de-
gradējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša, apliek ar ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmi 3 
% apmērā no lielākās turpmāk mi-
nētās kadastrālās vērtības:
4.1.  būvei piekritīgās zemes kadas-
trālās vērtības - sākot ar nākamo 

mēnesi pēc būves klasificēšanas de-
gradēto būvju kategorijā;
4.2. būves kadastrālās vērtības - sā-
kot ar nākamo mēnesi pēc būves 
klasificēšanas degradēto būvju ka-
tegorijā.
5. Ja uz zemes vienības ir viena 
būve, tad par būvei piekritīgo zemi 
tiek uzskatīta visa šī zemes vienība. 
Ja uz zemes vienības ir vairākas bū-
ves, tad katrai būvei piekritīgo ze-
mes vienības daļu aprēķina propor-
cionāli katras būves platībai.
6. Maksāšanas paziņojumu par 
būvi, kas klasificēta kā vidi degra-
dējoša, sagruvusi vai cilvēku drošī-
bu apdraudoša, Valkas novada 
dome nosūta nodokļa maksātājam 
viena mēneša laikā no būves klasifi-
cēšanas attiecīgajā kategorijā.
7. Nekustamā īpašuma nodokļu 
pārrēķinu par būvi likuma «Par ne-
kustamā īpašuma nodokli» noteik-
tajā kārtībā veic sākot ar nākamo 
mēnesi pēc lēmuma par degradētas 
būves statusa atcelšanu stāšanos 
spēkā.
8. Nekustamā īpašuma nodokļa 
objektiem, kas nav minēti šajos sais-
tošajos noteikumos, tiek piemērotas 
likumā «Par nekustamā īpašuma 
nodokli» noteiktās likmes.
9. Nekustamā īpašuma nodokli 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrā-
matā uz pašvaldības vārda, un paš-
valdībai piederošo vai piekritīgo 
zemi, uz kuras šī māja atrodas, mak-
sā daudzdzīvokļu mājas pārvald-
nieks – ja tāds ir, vai
9.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres 
un nomas līgumi slēgti ar pašvaldī-
bu;
9.2. personas, kuras īpašuma tiesī-
bas uz dzīvojamo māju (tās daļu) ie-
guvušas līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai;
9.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie val-
dītāji (līdz nekustamā īpašuma re-
ģistrēšanai zemesgrāmatā);
9.4. personas, kuras faktiski lieto ne-
kustamo īpašumu.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojuma piespiedu 
izpilde uzsākama ne vēlāk, kā septi-
ņu gadu laikā no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2018.gada 1. janvārī.
12. Atzīt par spēku zaudējušiem:
12.1.  Valkas novada domes 2013.
gada 26.septembra saistošos notei-
kumus Nr.19 «Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa piemērošanu Valkas 
novadā»;
12.2. 2013.gada 28.marta saistošos 
noteikumus Nr. 9 «Par termiņu ne-
kustamā īpašuma nodokļa parāda 
un nokavējuma naudas piedziņai 
bezstrīda kārtībā».
13. Atcelt Valkas novada domes 
2017.gada 31.augusta saistošos no-

Val kas no va da domē

S A I S T O Š I E      N O T E I K U M I
Valkā 

2017.gada 31.augustā  Nr.15
Apstiprināti 

ar Valkas novada domes 
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu

(protokols Nr.12, 29.§)
«Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa piešķiršanu Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar likuma 

«Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā»
14.panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kritērijus un kārtību, kādiem jā-
atbilst ģimenei (personai), lai va-
rētu saņemt maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusu Valkas 
novadā.
2. Maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu piešķir ģime-
nei (personai), ja tās ienākumi 
katram ģimenes loceklim pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
175 eiro, tādā kārtībā, kāda no-
teikta spēkā esošajos Ministru ka-
bineta noteikumos par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu.
3. Maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu atbilstoši Lat-
vijas Republikas normatīvajiem 

aktiem piešķir Valkas novada so-
ciālais dienests.
4. Ģimenei (personai), kura atzī-
ta par maznodrošinātu personu, 
tiek izsniegta šo statusu aplieci-
noša izziņa.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Valkas novada domes 2012.gada 
30.augusta saistošos noteikumus 
Nr.18 «Par trūcīgas un mazno-
drošinātas ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanu Valkas nova-
dā.»
6. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā 2018.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs: V.A. Krauklis

Valkas novada literārā ap-
vienība sadarbībā ar Lat-

vijas Bērnu fondu un Valkas no-
vada domi ceturto gadu izsludi-
na literāro konkursu «Doma iz-
gaismo vārdu» bērniem un jau-
niešiem.

Konkursa mērķis ir radīt bēr-
niem un jauniešiem dziļāku inte-
resi par Latvijas literātiem un li-
teratūru, atklāt jaunus talantus, 
veicināt radošās domas attīstību, 
kā arī rosināt vēlēšanos un dot 
iespēju izpausties literārajās akti-
vitātēs.

Konkursā aicināti piedalīties 
bērni un jaunieši no visas Latvi-
jas vecumā no 10 līdz 18 gadiem. 
Darbi jāiesūta līdz 4.decembrim.

Konkursam katram autoram 
jāiesūta dzejas kopa (vismaz 10 
dzejoļi)  vai prozas darbs no 2 A4 
lapām jaunākajā grupā līdz 10 la-

pām vecākajā grupā elektroniski 
uz e-pastu: literara.apvieniba@
valka.lv , norādot iesūtītāja vār-
du, uzvārdu, personas koda pir-
mo daļu, adresi, telefona numu-
ru, e-pastu.

Dalībniekus vērtēs divās vecu-
ma grupās: no 10 līdz 14 un no 15 
līdz 18 gadiem. Konkursa darbi 
tiek vērtēti aizklāti, neatklājot 
vērtētājiem autoru vārdus. Dar-
bus vērtē žūrija piecu cilvēku sa-
stāvā. Darbu izvērtēšana un re-
zultātu paziņošana notiks līdz 
22.decembrim.

Konkursa balvu fonds – trīs 
godalgas katrā vecumā grupā un 
galvenā balva – 100 eiro – vienam 
no sešiem nominētajiem auto-
riem. Apbalvošanas pasākums 
notiks 2018.gada 6.janvārī Valkas 
pilsētas kultūras namā.

Konkursa nolikums:
 http://valka.lv/wp-content/fai-
li/Domas%20nolikums_2017.pdf  
z

Ceturto gadu izsludina literāro 
konkursu bērniem un jauniešiem 

«Doma izgaismo vārdu»
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas 
novada domes Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

teikumus Nr.11 «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Val-
kas novada administratīvajā teritorijā».

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs: V.A. Krauklis
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Pateicoties Valkas novada do-
mes atbalstam un veselības 

veicināšanas pasākumam senioriem 
«Esi aktīvs – ceļo aktīvi 2017.gadā», 
kupls skaits Valkas novada aktīvu 
senioru šā gada 5.oktobrī devās eks-
kursijā uz Vaidavu. 

Rudenīgie laika apstākļi nemazi-
nāja ekskursantu prieku par šo noti-
kumu. Ar patiesu interesi noklausī-
jāmies Zeltītes Kavieres stāstījumu 
par to, kā mūsu veselībai izmantot 

augus, kas aug visapkārt. Baudījām 
veselīgu pīlādžu tēju, kā arī cidoniju 
un piparmētru uzlējumus. Nogaršo-
jām dažādu augu sīrupus un uzlēju-
mus. Sevišķu interesi klausītājos ra-
dīja nauduļa tinktūra, kas palīdz 
daudzu slimību ārstēšanā. Saimnie-
ces plašās zināšanas noderēs ikvie-
nam šī stāstījuma klausītājam. Bez 
tam bija iespēja iegādāties kaut ko no 
plaša piedāvājumu klāsta, ko arī 
daudzi izmantoja.

Plānoto Sietiņieža apmeklējumu 
pārtraucis stiprs lietus. Toties vēl 

šajā dienā senioru pulks apmeklējis 
mucu muzeju. Muzeja saimnieka 
stāstījums lika smieties katras eks-
kursijas dalībniekam. Tika gūts 
priekšstats par to, cik grūts un sarež-
ģīts ir šis arods – mucu gatavošana, 
un arī paši seniori varēja par to pār-
liecināties, veicot dažādus uzdevu-
mus.

Ekskursijas noslēgumā seniori ap-
meklēja Vaidavas keramikas cehu, 
kurā iepazinās ar māla trauku izga-
tavošanas procesu, sākot ar no Lodes 
atvesto mālu līdz pat gatavam izstrā-

dājumam. Apskatot trauku cenas, 
tās šķiet augstas, tomēr, redzot to, 
kādu roku darbu ražošanas process 
prasa, cenas vairs nešķiet tik «dār-
gas». Arī šī iespēja - iegādāties kādu 
māla trauku – senioru vidū tika iz-
mantota.

Diena, kaut arī lietaina un apmā-
kusies, deva daudz prieka un node-
rīgu zināšanu. Paldies Valkas nova-
da domei un Latvijas Sarkanā krusta 
Valkas komitejai par doto iespēju 
saka ekskursijas dalībnieki – Valkas 
novada seniori! z

Senioru ekskursija uz Vaidavu
Teksts: Aija Bērziņa 

24.novembrī plkst. 15.00 Valkas 
novada Centrālajā bibliotēkā 

notiks ogrēnietes Natalijas Ketneres 
grāmatas «Ar sapni par ērģelēm. Er-
nests Ketners» prezentācija. Natālija 
Ketnere pēc profesijas ir žurnāliste un 
novadpētniece, paralēli tiešajam dar-
bam kļuvusi par nelaiķa vīra, Volde-
māra Ketnera, dzimtas dzīvesstāstu 
un likteņu pētnieci.

Grāmatas pamatā ir reāla ģimenes 
vēsture, kura veidota, izmantojot vīra-
tēva Ernesta Ketnera pierakstus. 50. – 
60.gados Valkā dzīvojošais E.Ketners 
bijis talantīga un daudzpusīga perso-
nība – mūziķis, ērģelnieks, skolotājs. 

Natālija stāsta: «Par vīratēvu viņa 
dzīves laikā neko daudz nezināju, vien 
to, ka viņš bija muzikants. Pēdējos dzī-
ves gadus nodzīvojis pansionātā Rīgā, 
klusi nomira. Kādu laiku pēc bērēm 
mēs ar meitu atstātajās mantās atra-
dām vīratēva pierakstus. Atrastie pie-
raksti un daudzās Ernesta fotogrāfijas 
ļāva citām acīm uzlūkot vīra vecāku 
dzīves, tās pat atklāja iepriekš nezinā-
mus ģimenes noslēpumus. Šis aizrau-
jošais stāsts vienkārši nevarēja palikt 
neuzrakstīts. Tomēr visinteresantākos 
un negaidītākos atklājumus piedzīvo-
ju vēlāk, kad sāku pētīt dokumentus 
un meklēt papildus ziņas par radinie-
kiem.»

Neviens no ģimenes nezināja, ka 

vectēvs jaunībā Rīgā Konservatorijā 
mācījies ērģeļspēli pie 20., 30.gadu mū-
zikas dižmeistariem Lūcijas Garūtas, 
Jāņa Vītoliņa, Nikolaja Vanadziņa. Jā-
nis Vītoliņš kādu laiku bija strādājis 
par fagotistu Ņujorkā, visglaunākajā 
teātrī ROXY, kur labi veicies, tad arī 
Holivudā, komponējot un aranžējot 
mūziku filmām, bet, kad atgriezies 
Latvijā, Rīgā pasniedzis mūzikas teo-
riju un kompozīciju. Saskatījis Ernestā 
lielu talantu, mudinājis doties uz 
Ameriku, kur vairāk iespēju un plašā-
kas skatuves. Bet, maļoties cauri oku-
pācijas un kara gadiem, cerības neva-
rēja piepildīt. Sanāca, ka Ernestu varē-
ja nošaut kā padomju, tā arī Hitlera 
vara, jo, strādādams VEF, Ernests bija 
pētījis padomju laika elektronisko 
aparatūru, bet vācu laikā ieguvis 
dezertiera statusu. Tāpēc viņš, glāb-
dams dzīvību, «nolicis» iepriekšējo 
dzīvi kartona kastē, tostarp arī nevie-
nam neatklātos pierakstus, devies uz 
Zvārtavu un klusi nodzīvojis cienīja-
ma, bet neuzkrītoša cilvēka mūžu. 
Strādājis skolā Zvārtavā un Gaujienā, 
arī Valkas kultūras namā, attīstīja ra-
diosakarus Valkas rajonā, taču par 
viņa patieso izglītību un cieši glabāto 
talantu zināja tikai viņa māsa, Veroni-
ka Ketnere, kura daudzus gadus strā-
dāja Valkas vidusskolā par latviešu 
valodas un literatūras skolotāju.  

Grāmatā iekļauti arī materiāli, kas 
paplašināti ļauj iepazīt Gaujienas, se-
nāk Adzeles, vēsturi, notikumus, fak-
tus un arī leģendas. Grāmatas lasītāji 

varēs uzzināt mazāk zināmus faktus 
par komponistiem Jāzepu Vītolu, Jāni 
Vītoliņu, balerīnu Mirdzu Griķi un ci-
tām personībām.

Ernests savos pierakstos glabājis 
arī no apkaimes cilvēkiem noklausī-
tas teikas un pastāstus, kopš 5 gadu 
vecuma fotografējis. E.Ketnera foto-
grāfijas ir dokumentāla sava laika lie-
cība. Minētais materiāls iekļauts grā-
matā, lai nekas nepaliktu neatklāts 
un neietu zudībā. Daļu no E.Ketnera 
dokumentiem un fotogrāfijām N.Ket-
nere dāvinās Valkas Novadpētniecī-

bas muzejam.
Uz tikšanos ar Natāliju Ketneri aici-

nāti visi interesenti un, protams, tie, 
kuri bija pazīstami ar Ketneru ģimeni 
Valkā. 

Natālija Ketnere ir daudzu starp-
tautisko žurnālistikas un literāro kon-
kursu laureāte; sarakstījusi vairākas 
grāmatas par Ogres novada vēsturi. 
Par ieguldījumu Ogres novada vēstu-
res un kultūras mantojuma saglabāša-
nu saņēmusi apbalvojumu «Gada 
ogrēnietis 2014». Iespējamai saziņai ar 
Natāliju Ketneri – tel.nr. 29435593.! z

Grāmatas «Ar sapni par ērģelēm. Ernests Ketners» prezentācija
Teksts: Una Grāve, Valkas novada 
Centrālā bibliotēkas galvenā 
bibliotekāre

Divpusējās sadarbības fonds Eiropas Eko-
nomikas zonas finanšu instrumenta prog-

rammas «Nacionālā klimata politika» projekta 
«Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo pašvaldībā Nor-
vēģijā par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratē-
ģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu vietējā lī-
menī» ietvaros delegācija no Valkas novada do-
mes laikā no 2017.gada 19.septembra līdz 22.sep-
tembrim apmeklēja Bodo pašvaldību Norvēģijā. 
Valkas novada domi pārstāvēja priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis, priekšsēdētāja vietnieks 
Viesturs Zariņš, Grāmatvedības un finanšu noda-
ļas vadītāja Ilze Grandava, Attīstības un plānoša-
nas nodaļas vadītāja Gunta Smane un Attīstības 
un projektu daļas vadītāja Jana Putniņa. 

Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija izveidot 
ilgtermiņa sadarbību, iegūt un apmainīties ar zi-
nāšanām, pieredzi un labās prakses piemēriem ar 
programmas donorvalsts pašvaldību par vietējo 
pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu ie-
viešanu un vietējo pielāgošanās stratēģiju izstrā-

di. Vizītes laikā pašvaldī-
bas pārstāvji iepazinās ar 
Bodo pašvaldību, pašval-
dības plānošanas doku-
mentu izstrādes procesu 
un saturu, viedās pilsētas, 
viedā transporta un sa-
biedrības veselības kon-
cepcijām, klimata pārmai-
ņu un energoefektivitātes 
jautājumiem, ilgtspējīgas 
ekonomikas teoriju un ap-
meklēja Bodo energouzņē-
mumu (Bodo energi) un 
Nord universitāti (Nord 
University). 

Tā kā Valkas novada 
dome Eiropas Kopienas vi-
des un klimata pasākumu 
programmas LIFE 2015 
apakšprogramma LIFE 
pielāgošanās klimata pār-
maiņām projekta LIFE LO-
CAL ADAPT (Klimata pārmaiņu pielāgošanās 
jautājumu integrēšana vietējo pašvaldību darbī-
bā) ietvaros izstrādā Valkas novada pašvaldības 
pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un 
monitoringa sistēmu, pieredzes apmaiņas vizīte 
veicināja pašvaldības speciālistu zināšanu līmeņa 
un kapacitātes celšanos un deva iespēju izvērtēt 
un salīdzināt esošo situāciju saistībā ar klimata 

pārmaiņām un vietējo plānošanas dokumentu un 
investīciju plāna pilnveidošanu. Pieredzes apmai-
ņas vizītei ir liels potenciāls attīstīt turpmāko sa-
darbību nākotnē gan kopīgu projektu izstrādē un 
īstenošanā, gan citos ar pašvaldību saistītos jautā-
jumos. 

Kopējās projekta izmaksas 8294,01 EUR, prog-
rammas finansējums 100% apmērā.  z

Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā
Teksts: Attīstības un projektu daļas vadītāja 
Jana Putniņa
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Eiropas Savienības finansētie 
izglītības projekti Valkas novadā

2014. – 2020.gada plānošanas 
periodā darbības program-

mas «Izaugsme un nodarbinātība» 
ietvaros Latvijai izvirzīti deviņi 
savstarpēji saistīti un integrētas ES 
fondu ieguldījumu prioritārie virzieni 
un šīs programmas atbildīgā iestāde ir 
Izglītības un zinātnes ministrija. Val-
kas novada dome ir sadarbības partn-
eris vairākos izglītības projektos.

Pirms sadarbību līgumu paraks-
tīšanas notika sagatavošanās darbs, 
kurā atbilstoši projekta vadlīnijām 
un Ministru kabineta noetiekumiem 
tika noteiktas iesaistītās izglītības 
iestādes un projekta sasniedzamie 
rezultāti. Katrā projektā tiek noteikts 
maksimāli piejamais finanšu apjoms, 
taču to izlietot drīkst tikai noteiktām 
finanšu pozīcijām atbilstoši pamato-
jot šo darbību attiecināmību projekta 
mērķiem. Šajā plānošanas periodā 
tiešā veidā netiek finansētas projekta 
administratīvās darbības, tās paliek 
sadarbības partnera finansējumā.

Šajos izglītības projektos aktivi-
tātes plānotas līdz 2020.gada 31.de-
cembrim.

Projekts «Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs»  (Projekta identifikācijas Nr. 
8.3.5.0/16/I/001) uzsākts 2017.gada 
8.martā. Šajā projektā ir iesaistīta Val-
kas Jāņa Cimzes ģimnāzija un Ērģe-
mes pamatskola. Par projekta līdzek-
ļiem tiek finansēts pedagoga karjeras 
konsultanta darbs un karjeras atbal-
sta pasākumi. Pasākumi notiek skolā 
kā nodarbības, kurā dažādu profesiju 
pārstāvji stāsta par savu profesiju un 
dod iespēju praktiski darboties. Sko-
lēniem ir iespēja  doties arī ekskursi-
jās uz uzņēmumiem, atvērto durvju 
dienām izglītības iestādēs. Lielākais 
pasākums bija jūnija sākumā 5 dienu 
nometne 4. – 5.klašu skolēniem «Pro-
fesijas manā novadā».

Finansējums tiek noteikts katram 
mācību gadam, 2016./2017.m.g. tas 
bija EUR 7885, no tā EUR 3562 atbalsta 
pasākumu izmaksas. 2017./2018.m.g. 
plānots EUR 12 776, no tā EUR 3685 
atbalsta pasākumu izmaksas.

Projektā pedagogs karjeras kon-
sultants Gunita Gindra, koordinators 
Rolands Rastaks. Vairāk informācijas 
www.viaa.gov.lv projektu sadaļā.

Projekts «Kompetenču pieeja 
mācību saturā» (Projekta iden-
tifikācijas Nr. 8.3.1.1./16/I/002) uz-
sākts 2017.gada 28.martā. Projekts 
paredz piecos gados izveidot atbalsta 
mehānismus skolām un skolotājiem, 
pašvaldībām un vecākiem sekmīgai 
mācīšanas pieejas maiņai - pāreja uz 
pilnveidotu mācību saturu un tam 
atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, 
lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 
21.gadsimtā svarīgas zināšanas, pras-
mes un attieksmes. Valkas Jāņa Cimz-
es ģimnāzija ir viena no 100 izglītības 
iestādēm, kas konkursa kārtībā 
tika apstiprinātas dalībai projektā. 
Skola piedalās jaunā mācību satura 
aprobācijā 3 pakāpēs. Ir izveidotas 3 
pedagogu komandas - administrācijas 
komanda (2 pedagogi), sākumskolas 
komanda  (6), pamatskolas komanda 
(5), vidusskolas komanda (4). Iesaistītie 
pedagogi iesaistās apmācībās, prak-
tiski iepazīstas ar jaunajām mācību 
metodēm, pārbauda jauno pieeju savā 
darbā. Aprobācijā iesaistīto peda-
gogu papildus darba samaksai nav 
paredzēts projekta finansējums. 

Projektā atbildīgais Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita 
Kreicberga. Vairāk informācijas www.
skola2030.lv.

Projekts Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai»  
(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/
I/001) uzsākts 2017.gada 22.jūnijā. Šajā 
projektā ir iesaistīta Valkas Jāņa Cimz-
es ģimnāzija un Ērģemes pamatskola. 
Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības 
pakalpojumu daudzveidību, kas 
balstīti uz individuālās mācību piee-
jas attīstību un ieviešanu vispārējās 
izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 
izglītojamo kompetences un mācību 
sasniegumus. Par projekta līdzekļiem 
tiek finansēts pedagogu darbs un 
ārpusstundu pasākumi. Skolās tiek 
veidota atbalsta sistēma, pedagogi veic 
individuālu darbu ar talantīgajiem 
skolēniem un arī ar tiem, kuriem ir 
mācīšanās grūtības.  Ārpusstundu 
pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot 
iespēju skolēniem darboties tādās 
jomās, kādas šobrīd nenodrošina 
novadā piejamā interešu izglītība. 
Šobrīd projektā ir iesaistīti 15 Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagogi un 
3 Ērģemes pamatskolas pedagogi. 
Lielākais pasākums bija jūnija beigās 

– Robotikas nometne.
Projekta koordinators Rolands Ras-

taks. Vairāk informācijas www.visc.
gov.lv projektu sadaļā.

Projekts «Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazinā-
šanai» (Projekta identifikācijas  Nr. 
8.3.4.0/16/I/001)  uzsākts 2017.gada 
30.augustā. 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadar-
bības sistēmas veidošanu starp 
pašvaldību, skolu, pedagogiem un 
vecākiem, lai laikus identificētu bērnus 
un jauniešus ar risku pārtraukt mācības 
un sniegtu viņiem personalizētu at-
balstu. Šajā projektā iesaistītas Val-
kas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ērģemes 
pamatskola, Kārķu pamatskola, Vi-
jciema pamatskola. Projektā novadā 
paredzēts iesaistīt 14 skolēnus. Spe-
ciālisti ieteiks katram riska grupas 
skolēnam individuāli nepieciešamo at-
balstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības 
apguvē. Šobrīd ir uzsākts darbs pie 
individuālo plānu sagatavošanas. Par 
projekta līdzekļiem tiks apmaksāts 
pedagogu vai citu speciālistu darbs. 
Projektā ir paredzēta arī finansiāls 
atbalsts sociālo problēmu risināšanai. 
2017./2018.mācību gadā projekta plā-
notais budžets ir EUR 12 813. 

Projekta koordinators Aivars Ik-
šelis. Vairāk informācijas www.pum-
purs.lv.

Sagatavošanā Valkas novadā ir 
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pro-
jekts «Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi». Projekta mērķis 
ir izglītības infrastruktūras attīstība, 
lai sekmētu plānoto kompetenču 
pieejā balstītā vispārējās izglītības 
satura pakāpenisku ieviešanu. Pro-
jekta atbalstu plānots sniegt saskaņā 
ar pašvaldību attīstības programmu 
investīciju plānos iekļauto projektu 
ideju pamatojumu, t.sk. ņemot vērā 
pašvaldības risinājumus izglītības 
iestāžu piepildījuma nodrošināšanai 
2025.gadā. Lai noslēgtu finansējuma 
saņemšanas līgumu, bija jāveic 
nozīmīgi sagatavošanās darbi. Viens 
no atlases kritērijiem bija skolu tīkls 
Valkas novadā atbilstoši projekta 
nosacījumiem. 2016.gadā tika veikta 
skolu reorganizācija un izveidota Val-
kas Jāņa Cimzes gimnāzija, Ozolu 
sākumskola. 2015.gadā tika uzsāktas 
sarunas ar pedagogiem par mācību 
vides uzlabošanu. 2016.gadā atbilstoši 

pedagogu vēlmēm tika sagatavota 
projekta ideja un iesniegta Izglītības 
un zinātnes ministrijā. Idejas sa-
skaņošanas procesā tika atzītas par 
šajā projektā finansējuma saņemšanai 
neatbilstošām vairākas pedagogu 
ikdienas darbā nepieciešamas lietas 
(datori, Zaļā klase, sporta laukums 
pie Ausekļa ielas ēkas, dabaszinību 
mācīšanai nepieciešamais aprīkojums). 
Kā lielākie redzamie darbi ir plānoti 
mācību telpu remonti skolas ēkā Raiņa 
ielā 28a 1.stāvā un Ausekļa ielā 5 telpas 
2.stāvā. Lielākais objekts ārpus skolas 
teritorijas būs skolas internāts Domes 
bulvārī. Šobrīd ir pabeigti internāta 
un telpu remontu būvprojekti. 

Projekta kopējais finansējums ir 
EUR 1467520, saskaņā ar prognozēm, 
būs nepieciešams ievērojams paš-
valdības līdzfinansējums visas inter-
nāta ēkas pilnīgai atjaunošanai.

Projekta vadītāja Inga Aleksejeva.

Projekts «Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide» (Projekta identifikācijas  Nr. 
8.4.1.0/16/I/001). Projekta mēr-ķis 
pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci, lai lai-
kus novērstu darbaspēka kva-
lifikācijas neatbilstību darba tir-
gus pieprasījumam, veicinātu strā-
dājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu. Projektā 
ir paredzēts dot iespēju strādājošiem 
apmeklēt mācības un pilnveidot savu 
kvalifikāciju. Par projekta līdzekļiem 
tiks veikta daļēja vai pilnīga mācību 
apmaksa, iespējams saņemt  karjeras 
konsultanta pakalpojumu. Pieejami 
arī citi atbalsti: asistenta vai surdotul-
ka izmaksu kompensācija strādājoša-
jiem ar invaliditāti, atbalsts reģionāla-
jai mobilitātei strādājošajiem, kuriem 
piešķirts maznodrošinātas vai trūcī-
gas personas statuss.

Mācības nodrošinās profesionālās 
izglītības iestādes vai mācību centri. 

Katru gadu tiks noteiktas pieeja-
mās mācību programmas un mācību 
vietas. 

Šobrīd līdz 5.novembrim ir izsludi-
nāta pieteikšanās 4 nozarēs; būvniecī-
bas specialitātēs,  IKT un elektronika, 
kokapstrādes specialitātēs,  metālap-
strādē. Pieteikšanās tiek organizēta 
izvēlētajā mācību iestādē. 

Projekta konsultante Baiba Vorobje-
va (tel. 27898014). Vairāk informācijas 
www.macibaspieaugusajiem.lv. z

Teksts: Valkas novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas 
vadītājs Rolands Rastaks

Notiks tradicionālais skrējiens apkārt 
Kārķiem veltīts Lāčplēša dienai

Piektdien, 10.novembrī visi interesenti – iedzīvotāji, sportis-
ti, līdzjutēji, Latvijas, novada un pagasta patrioti aicināti 

pulksten 14.00 pulcēties pie tautas nama, kur tiks dots starts un 
būs aī finišs tradicionālajam skrējienam apkārt Kārķiem.

Skrējienā var piedalīties jebkurš, pirms starta pierakstoties savā 
vecuma grupā un, izvēloties sev piemērotāko trasi – Lāčausu, Spī-
dolas vai Lāčplēša. Pašiem mazākajiem piemērota būs Lāčausu tra-
se – 2 km, tiem, kuri piekopj veselīgu dzīvesveidu – Spīdolas trase 5 
km garumā, bet pašiem stiprākajiem - gandrīz 10 km garā Lāčplēša 
trase. Būsim priecīgi savā vidū ieraudzīt arī nūjotājus. Sīkāka infor-
mācija par skrējienu: mob.t. 26449270 Mārcis Krams.

Pēc skrējiena – tēja, medusmaizes, apbalvošana un pats galvenais 
prieks par izturību un piedalīšanos. Mēs varam lepoties, ka ar Lā-
čplēša Kara ordeni apbalvoti 8 kārķēnieši, un šis būs 14. skrējiens 
apkārt Kārķiem veltīts Lāčplēša dienai. z

Teksts: Sandra Pilskalne
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Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 
Skolotāju diena tika atzīmēta 

6.oktobrī. Jau iepriekšējā vakarā 9.
klašu skolēni cītīgi strādāja pie 
dekorācijām, mūzikas izvēles un 
īpašas noskaņas radīšanas. Skolotāju 
dienas rītā tika gādāts par to, lai 
skolotājs izbauda svētku mirkli un 
saņam nelielu pārsteigumu – ābolu 
ar īpašu sveicienu. Vēlāk tika sniegti 
arī muzikāli priekšnesumi un 
sagādāti citi pārsteigumi. 

Šajā dienā 12.klases skolēni trīs 
mācību stundās izbaudīja iespēju 
iejusties skolotāja lomā. Gatavošanās 
Skolotāju dienai sākās jau divas 
nedēļas iepriekš. Skolēni tika sadalīti 
pāros. Ar skolotāju palīdzību katram 
pārim bija jāsagatavo trīs mācību 
stundas 1. – 4.klašu skolēniem. Div-
padsmitie šajā  dienā vadīja ma-
temātikas, latviešu valodas, ētikas, 
mūzikas un vizuālā mākslas stun-
das. Daži skolēni pēc sarunas ar 
skolotājām bija nopietni satraukušies, 
ka sākumskolas klasēs mācās ļoti 
aktīvi bērni, kurus varētu būt grūti 
novaldīt, taču izrādījās pavisam 
citādi. Tie, kuri tika raksturoti kā 
palaidnīgi, bija paklausīgi, tomēr 
daži nolēma izmantot klases au-
dzinātājas prombūtni un nedaudz 
pablēņojās. Lai gan iepriekš bija sa-
traukums un bažas, tomēr visi div-
padsmitie bija gatavi iejusties jauno 
skolotāju lomā. Mācību stundas 
pagāja ļoti ātri. Jaunie skolotāji varēja 
pārliecināties, ka sākumskolā mācās 
ļoti gudri skolēni, kuri ar lielāko 
prieku pilda uzdoto. 

Arī 5. – 12.klašu skolēni vairākās 
stundās tika pie jauniem skolotājiem. 
Stundas savā klasē vadīja pašu klas-
esbiedri, kuri bija izteikuši vēlmi un, 
konsultējoties ar mācību priekšmeta 
skolotāju, bija sagatavojuši stundu 
no sava skatu punkta.  

Pēc stundu vadīšanas visi jaunie 
skolotāji dalījās iespaidos, kādi ra-
dās iejūtoties skolotāja profesijā. 
Daži skolēni izteica vēlmi vadīt stun-
das vēl kādu reizi, tomēr ar skolotāja 
profesiju neviens savu karjeru nevē-

lētos saistīt, jo secināja, ka, lai kļūtu 
par pedagogu, ir nepieciešama stip-
ra nervu sistēma un liela pacietība. 
Jaunie skolotāji šo dienu vērtē kā in-
teresantu un jaunas pieredzes 
bagātu.z

Skolotāju diena Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzijā

Izglītībā

Teksts: Mārtiņš Ķaukulis (12.b) un 
direktores vietniece ārpusklases darbā  
Inese Kāposte

12. klašu skolēni iejūtas skolotāju 
lomā. Foto no 12.b klases arhīva

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pašpārvaldes prezidenta 
vēlēšanas

Valkas Jāņa Cimzes ģim-
nāzijā nedēļu pirms sko-

lēnu brīvlaika valdīja vēlēšanu 
noskaņa. Atšķirībā no iepriekšē-
jiem gadiem, netika vēlēta paš-
pārvalde, bet gan prezidents. 
Jau septembrī tika izveidota 
skolēnu pašpārvalde 7. – 12.kl., 
kurā darbojas vismaz viens pār-
stāvis no katras klases. Uz prezi-
denta amata kandidatūru varēja 
pieteikties pašpārvaldes skolēni 
no 9. – 12.klasei. Vēlēšanās kan-
didēja Sanda Līva Artemjeva 
(9.a), Rēzija Vabale (10.a), Zanda 
Esmeralda Markova (11.b), Elīna 
Šnuka (12.b), Monta Amanta 
Mazure (12.b), Agnis Adienis 
(12.b).

Vēlēšanas skolā organizēja 
12.klases skolēni, konsultējoties 
ar Politikas un tiesību skolotāju 
Vinetu Skutāni. Notika ļoti nopietns gatavošanās process. Skolēni sagatavoja 
vēlēšanu zīmes un rūpīgi tās sadalīja atbilstoši skolēnu skaitam katrā klasē, 
parūpējās par to, lai vēlēšanas varētu notikt aizklāti un pirms balsošanas aiz-
zīmogoja vēlēšanu urnu. 

Jau nedēļu pirms vēlēšanām tika publiskoti kandidātu vārdi. Dienu pirms 
vēlēšanām, starpbrīžos norisinājās priekšvēlē-
šanu kampaņa «Brīvais mikrofons», kurā kan-
didāti uzrunāja savus vēlētājus. Bija noorgani-
zēta arī iepriekšēja nobalsošana, kurā piedalī-
jās skolēni un skolotāji, kuri vēlēšanu dienā 
neatradās vēlēšanu iecirknī – skolas aktu zālē 
Raiņa ielā 28a. Organizatori parūpējās arī par 
izbraukuma balsojumu, kura laikā 12.klašu 
skolēni devās uz skolas ēku Ausekļa ielā 5, lai 
balsis par izvēlētajiem kandidātiem varētu at-
dot arī jaunāko klašu skolotāji. Vēlēšanas noti-
ka trešdien, 18.oktobrī. Kopumā vēlēšanās pie-
dalījās 87% skolēnu, 73% skolotāju un 19% teh-
nisko darbinieku. Vēlēšanas notika bez starp-
gadījumiem un vēlēšanu komisija nekādus 
pārkāpumus nekonstatēja. Ar balsīm vēlēšanās 
uzvarēja 10.a klases skolniece Rēzija Vabale.

Skolēnu pašpārvalde ar lielu atbildības sajū-
tu un entuziasmu ir uzsākusi darbu, un pir-
majos divos mēnešos  skolēni ir noorganizējuši 
pašpārvaldes saliedēšanās pasākumu brīvā 
dabā, bijuši vizītē Rūjienas vidusskolā, kur ap-
mainījušies pieredzē un piedalījušies Rūjienas 
vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidentes 
«Inaugurācijas ballē», kā arī sagatavojuši pār-
steigumu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sko-
lēniem – pēc rudens brīvdienām 31.oktobrī no-
tiks pasākums – «Jautrais Helovīns» 1. – 4.kla-
šu skolēniem un «Helovīna filmu vakars» 5. – 
12.klašu skolēniem. z

Teksts: Zanda Esmeralda 
Markova (11.b) un direktores 
vietniece ārpusklases darbā  
Inese Kāposte

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta 
vēlēšanas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši 
jauniešu informēšanu un iz-

glītošanu par atkritumu šķirošanu 
un videi draudzīgu dzīvesveidu, 
biedrība «Daibes ilgtspējas centrs» 
2017./2018. m. g. aicināja 10. – 12. 
klašu skolēnus  no Vidzemes vidus-
skolām piedalīties vides izglītības 
projektā. Skolēniem bija jāizpilda 
mājas darbs – jāizveido video, kurā 
iepazīstina ar sevi un skolu. Tālāk 
skolēniem bija iespēja piedalīties TV 
spēlē «Vides erudīts». Katrā spēles 
posmā skolēniem jāatbild uz 10 jau-
tājumiem un jātiek galā ar praktis-
kiem uzdevumiem par cilvēka ie-
tekmi uz vidi un pareizu atkritumu 
apsaimniekošanu.

28.septembrī Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijā trīs spēlēs sacentās ko-

mandas no Valmieras 5.vidusskolas, 
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, 
Valmieras tehnikuma, Limbažu no-
vada ģimnāzijas, Alojas Ausekļa vi-
dusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģim-
nāzijas. Mūsu skolu pārstāvēja divas 
komandas. Pirmā komanda - Juris 
Jančevskis, Harijs Pružinskis 10.b 
kl., Krista Irkle 11.a kl. un otrā ko-
manda - Kitija Bergholde 10.b kl., 
Rēzija Vabale, Jete Jozefīne Jansone 
10.a kl. 

Erudītākās komandas bija  Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzija (Juris Jan-
čevskis, Harijs Pružinskis, Krista 
Irkle), Valmieras tehnikums (Rū-
dolfs Ločmelis, Linards Tauriņš, 
Maija Skrača), Limbažu novada 

ģimnāzija (Laura 
Brīdiņa, Rebeka 
Spriņģe, Mārcis 
Magone), kuri tur-
pināja sacensības 
pusfinālā. 

Spraigā cīņā 
mūsu komandai 
pietrūka nedaudz 
veiksmes, lai ie-
kļūtu finālā, tomēr 
skolēni paplašinā-
ja savu redzesloku 
vides izglītības jau-
tājumos, ieguva 
pieredzi uzstājoties publikas priek-
šā un iepazina filmēšanas procesa 
aizkulises. Spēli «Vides erudīts» ir 

iespēja vērot televīzijas ekrānos no 
7.oktobra līdz 18.novembrim katru 
sestdienu, svētdienu plkst. 16.00 ka-
nālā Re:TV. z

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni piedalās TV erudīcijas spēlē

Krista, Harijs un Juris uzklausa ekspertes 
komentārus par šķirotajiem atkritumiem

Teksts: 10.a un 10.b klases audzinātāji 
Dace Langenfelde un Andris Dainis 
Foto: Inese Kāposte
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«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4030 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Materiālus apkopoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002

e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību 

atbild raksta autori. 

Iespiests tipogrāfijā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643

Medicīniskā komisija Vidze-
mes slimnīcas poliklīnikā 

Valkā strādās piektdien, 3.novembrī, 
plkst. 9.00 – 12.00. Būs pieejams ķi-
rurgs, neirologs, oftalmologs (acu 
ārsts), otolaringologs (ausu-kakla-de-
guna ārsts), narkologs un arodslimī-
bu ārsts. 

Varēs veikt elektrokardiogrammas 

un rentgena izmeklējumus, kā arī no-
dot analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā būs 
iespējams izdarīt audiometrijas un 
spirogrāfijas izmeklējumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģis-
tratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

Medicīniskā komisija novembrī
Izbraukuma speciālisti novembrī

Izbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā piektdien, 
3. novembrī, pacientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs un otola-
ringologs Ivo Tērauds. Trešdien, 15.novembrī, pacientus pieņems fizi-
kālās un rehabilitācijas medicīnas ārste  Inese Gaiķe. Piektdien, 24. no-
vembrī, pacientus pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. zz

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

Val kas pil sē ta
Inguna Ošāne 01.11., Elza Priščepko 01.11., Genadijs 
Venediktovs 03.11., Rita Bukava 03.11., Mārcis Tomiņš 
07.11., Ņina Mihailova 08.11., Aija Grišjāne 08.11., Al-
berts Ščerbinskis 09.11., Ilona Voroņenko 10.11., Vladi-
mirs Jaraikins 11.11., Dainis Krūmiņš 12.11., Romans 
Savickis 13.11., Raitis Jākobsons 14.11., Ly Nikogosjan 
14.11., Ilga Gicuka 14.11., Anna Kononova 14.11., Ritma 
Pedece 14.11., Juris Lācis 14.11., Mihails Sokolovs 
15.11., Mihails Bezkorovainijs 17.11., Guntis Grāvis 
17.11., Ruta Ivane 18.11., Aina Pēča 19.11., Tatjana Droz-
dova 20.11., Mihails Deņisovs 21.11., Nikolajs Bereža-
ņins 21.11., Lidija Andrejeva 22.11., Andrejs Levšins 
25.11., Aivars Krastiņš 26.11., Daiga Zīle 26.11., Ilga 
Ābelīte 26.11., Vita Bauga 28.11., Gaļina Simanoviča 
28.11., Andrejs Rācenis 30.11., Aigars Kalniņš 30.11.

Ēr ģe mes pa gasts
Kārlis Krastiņš 3.11., Uldis Lielups 21.11., Mudīte Raģe 
26.11., Kārlis Bodnieks 27.11., Laimonis Soks 30.11.  

Kār ķu pa gasts
Olga Daine 02.11., Inese Jūga 06.11., Elga Ķīkule 14.11., 
Inta Lāce 28.11.

Val kas pa gasts
Dace Bašķe 01.11., Eugen Belikow 01.11., Andis Lapiņš 
01.11., Alfrēds Liflenders 02.11., Ēriks Ūdris 07.11., 
Māra Miglava 08.11., Azita Vorobjova 08.11., Valerijs 
Pavlovs 12.11., Viktors Avilovs 13.11., Alvids Matuza 
17.11., Dainis Porietis 19.11., Marija Markoviča 22.11., 
Sarmīte Berezovska 23.11., Valentīna Borisjuka 27.11.

Vijciema pa gasts
Ārija Beikmane 15.11., Tamāra Pakalne15.11., Mārīte 
Putrāle 17.11., Anatolijs Nikolajevs 19.11., Guntis Lācis 
24.11., Velta Maišele 28.11.

Zvārtavas pa gasts
Roberts Auziņš 08.11., Ināra Krūmiņa 09.11., Dzintra 
Brolīte 10.11., Vija Elme 17.11., Ruta Tetere 29.11.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un 
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.) 

Sveicam arī visus  
pārējos jubilārus!

SVEICAM JUBILĀRUS!

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.09.2017. līdz 
15.10.2017. reģistrēti

6 dzimušie: 
2 meitenītes - Samanta un 
Estere un 4 zēni - Haralds, 
Ņikita, Mārcis Deivids un 

Daniels.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada 
Dzimtsarakstu

nodaļā no 16.09.2017. līdz 15.10.2017. reģistrēti 11 
mirušie: Antone Rūta (1940.), Belozerceva Jevgoni-

ja (1927.), Gerasimova Marija (1922.), Jūga Anita 
(1931.), Klaips Alberts (1945.), Kļebans Vasilijs 

(1949.), Kuzņecova Gaļina (1933.), Liepiņš Mārtiņš 
(1947.), Silāja Maiga Anna (1930.), Teders Rūdolfs 

(1963.), Timofejeva Ņina (1938.). 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Pirmdien, 6.novembrī plkst.18.00 Valkas 
pilsētas kultūras namā «Valmieras kinostudi-
ja» aicina uz «Rotaļlietu stāstu»!

«Valmieras kinostudija» uzsāk bērnu izrāžu 
sesto sezonu. Šoruden mazajiem skatītājiem tiek 
piedāvāta mīļa un jauka bērnu izrāde «ROTAĻ-
LIETU STĀSTS». «Mūsu vērtības joprojām pa-
liek nemainīgas, un arī šajā izrādē runāsim par 
draudzību, palīdzību vājākajam, cīņu par tais-
nību un labestību», saka izrādes veidotāji.

Izrādes stāsts raisās ap mazā Toma rotaļlie-
tām, kuras atdzīvojas, cilvēkiem izejot no ista-
bas. Kad dzimšanas dienā tiek dāvinātas jaunas 
rotaļlietas, sākas uztraukums par savu vietu 
Tomiņa rotaļlietu topā. Pārpratumi, joki, dzies-
mas, dažādas satraucošas situācijas un, pro-
tams, laimīgas beigas - tas viss jaunajā Valmie-
ras kinostudijas bērnu izrādē «ROTAĻLIETU 
STĀSTS».

Lomās gan jaunie, gan pieredzējušie profe-
sionālie aktieri no dažādiem Latvijas teātriem.

Izrādes režisors Imants Strads saka: «Man šī 
rotaļlietu tēma ir ļoti tuva, jo mēs bērnībā ne-
spēlējām spēlītes datoros vai telefonos, bet paši 
piešķiram lietām identitātes, tas ievērojami at-
tīstīja mūsu fantāziju, un mans sapnis ir nodot 
šo prasmi fantazēt nākamajām paaudzēm.»

Iedomāties, kā jebkura lieta rīkotos, ja tā būtu 
dzīva...Tas rada daudz prieka, smieklu un pār-
domu pēc izrādes noskatīšanās.

Biļetes: iepriekšpārdošanā 3 eiro , izrādes die-
nā - 4 eiro. z

Aicina uz bērnu izrādi 
«Rotaļlietu stāsts»

Teksts: Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras 
nama direktora vietniece



Turnas tautas namā:
• 10.novembrī plkst. 19.00 «Ražas 
balle 2017» kopā ar grupu «Ceļo-
jums»; iepriekšēja pieteikšanās un 
galdiņu rezervācija pa tel.26673551 
(Līvija).
• 25.novembrī plkst. 18.00 Ērģe-
mes pagasta galda spēļu čempionāta 
2.kārta.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu noris-
es laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet 

informācijai www.valka.lv vai 
interesējieties pie pasākuma 

rīkotājiem!

Val kas pil sē tas 
kul tū ras na ma

        pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

Valkas novadpētniecības 
        muzejā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tāVal kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

• 11.novembrī plkst. 10.00 Zolītes 
2.kārta Ozolu sākumskolā.
• 11.novembrī plkst. 18.00 Lāpu 
gājiens. Pulcēšanas pie autobusa 
pieturas «Lielaiskrogs». Muzikālu 
priekšnesumu sniegs Vilmārs Mig-
lāvs.
• 17.novembrī plkst. 19.00 koncerts 
«Ar dziesmu Latvijai» Mierkalna 
tautas namā; vakara otrajā daļā bal-
le ar grupu «Atspulgs». 
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• 5.novembrī plkst. 9.00 zolītes  
čempionāts tautas namā.
• 10.novembrī plkst. 14.00 Lāčplē-
ša dienas skrējiens «Apkārt Kār-
ķiem».
• 10.novembrī plkst. 18.00 filma 
«Vectēvs, kas bīstamāks par datoru» 
tautas namā.
• 17.novembrī plkst. 19.00 Latvijas 
dzimšanas dienas pasākums:
kārķēniešu muzikāli sveicieni Lat-

• No 14.oktobra līdz 20.novembrim 
piemiņas izstāde tēlniekam, medaļu 
māksliniekam Jānim Andrejam Sī-
manim (1947. – 2016.)  «Mirkli, apstā-
jies!».
Muzeja darba laiks: 
pirmdienās – piektdienās plkst. 
10.00 – 17.00; 
sestdienās plkst. 10.00 – 16.00.
Ieejas maksa izstādē: 0,75 €; pensio-
nāriem, studentiem, skolēniem 0,30; 
Valkas novada skolēniem ieeja bez 
maksas.

Valkas pagasta Saieta namā 
«Lugažu muiža»

• 4.novembrī Valkas novada teātra 
diena.
• No 13.novembra līdz 30.novem-
brim literārā izstāde «Mēs mīlam 
Latviju».
• No 15.novembra līdz 29.decem-
brim keramiķes, mākslinieces 
Skaidrītes Bondares akvareļu izstā-
de. Izstādes atklāšana 15.novembrī 
plkst. 19.00 Lugažu bibliotēkā.
• 15.novembrī no plkst. 18.30 Lu-
gažu muižas parkā veidosim gais-
ma ceļu pretī Latvijas 100 gadei. 
• 15.novembrī plkst.20.00 Kaugu-
ru amatierteātra «Vīzija» izrāde 
R.Blaumanis «Ļaunais gars». Ieeja 
bez maksas.

Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā:
• No 1.novembra līdz 30.novem-
brim Valdas Lārmanes zīmējumu 
izstāde.
• No 2.novembra līdz 15.novemb-
rim izstāde «Mūsu novadnieki-Lā-
čplēša ordeņa kavalieri».
• 9.novembra līdz 6.decembrim 
Tējas vārītāju – patvāru izstāde. Iz-
stādes atklāšana 9.novembrī 
plkst.18.00.
• No 23.novembra līdz 4.decem-
brim literatūras izstāde «Prāta spē-
les brīvajiem brīžiem».

Valkas pagastā

• 2.novembrī plkst. 10.00 – 13.00 
lielajā zālē - Donoru diena.
• 4.novembrī lielajā zālē trešais zo-
lītes reitinga turnīrs.
• 6.novembrī plkst. 18.00 lielajā 
zālē  SIA «Valmieras kinostudija» iz-
rāde bērniem «Rotaļlietu stāsts». Ie-
eja: iepriekšpārdošanā 3 eiro, izrā-
des dienā – 4 eiro. 
• 9.novembrī plkst. 19.00 lielajā 
zālē filma visai ģimenei «Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru». Ieeja – 2 
eiro.
• 11.novembrī Lāčplēša dienas pa-
sākumā Valkā:
plkst. 19.00 Valkas ev.lut.baznīcā –  
Svētbrīdis;
plkst. 19.30 lāpu gājiens pa Raiņa  
un  Rīgas ielām  - monumentālais 
Valsts karogs Lugažu laukumā - Be-
verīnas - Raiņa – Ausekļa un Rūjie-
nas ielām. Latvijas atbrīvošanas cī-
ņās kritušo Ziemeļvidzemes karavī-
ru Brāļu kapiem;
plkst. 20.30 Latvijas atbrīvošanas cī-
ņās kritušo Ziemeļvidzemes karavī-
ru Brāļu kapos Atceres brīdis. Val-
kas novada Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru piemiņas stēlu atklāšana.
• 18.novembrī lielajā zālē Latvie-
šu Pagaidu Nacionālās padomes 
simtgades svinīgs pasākums «Latvi-
ja manā sirdī» :
plkst. 15.30 1.stāva foajē – svinīgs 
tosts ar novada vadītājiem;
plkst. 16.00 Jāzepa Mediņa Rīgas1.
mūzikas skolas zēnu kora koncerts;
Valkas novada Atzinības rakstu pa-
sniegšana;
plkst. 18.30 pie kultūras nama – 
Svētku salūts;
plkst. 19.00 kultūras namā Svinīgā 
pasākuma balle. Spēlēs Elizabete 
Zagorska & Acoustic Lounge Band.
• 25.novembrī plkst. 16.00 Lugažu 
laukumā Valkas galvenās Svētku 
Egles iedegšana.

Novadpētniecības stendā:
• No 23.oktobra līdz 30.novembrim 
– izstāde «Valcēnieša Artura Gobas 
85 gadskārtu lokos».

IZSTĀDES Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā

• No 3.novembra līdz 29.decem-
brim – izstāde «No dzintara līdz 
eiro»: Latvijas teritorijā izmantotie 
maksāšanas līdzekļi. Alvila Dūdiņa 
privātā kolekcija.
• Līdz 30.novembrim turpinās iz-
stāde «Latviešu Pagaidu Nacionālā 
padome».
• No 2. līdz 30.novembrim – litera-
tūras izstāde «Ziemeļnieku skar-
bums un daile»: ziemeļvalstu daiļli-
teratūra.

PASĀKUMI Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļā

• 28.oktobrī plkst. 12.00 «Artura 
pēcpusdiena»: dzejnieka un publi-
cista Artura Gobas 85 gadu jubilejas 
pasākums.
• 3.novembrī plkst. 14.00 izstādes 
«No dzintara līdz eiro» atklāšana, ar 
kolekcionāra un senlietu meklētāja 
Alvila Dūdiņa stāstījumu. 
• 24.novembrī plkst. 15.00 grāma-
tas «Ar sapni par ērģelēm. Ernests 
Ketners» prezentācija.

JAUNĀKĀS GRĀMATAS Pieaugu-
šo lasītāju apkalpošanas nodaļā

• No 21. līdz 23.novembrim Jauno 
grāmatu dienas. (Grāmatu izsnieg-
šana 24.novembrī.)

Bērnu literatūras nodaļā
• 25. un 26.oktobrī plkst. 14.00 – 
16.00 satikšanās un darbošanās ar 
Artura Gobas dzejoļiem «Ar labiem 
draugiem spēlēties».
•	 31.oktobrī plkst. 16.00 pasākums 
bērniem «No senās igauņu un lat-
viešu ķekatošanās līdz mūsdienu 
Eiropā mistiskam Spoku vakaram» 
(masku veidošana, darbošanās Val-
kas bibliotēkā un masku gājiens uz 
Valgas centrālo bibliotēku).
•	 11.novembrī plkst. 11.00 – 12.00 
pasākums pirmsskolas un sākum-
skolas bērniem «Bērnu rīts».
•	 No 13. līdz 19.novembrim Zie-
meļvalstu bibliotēku nedēļa «Zieme-
ļu salas» (daiļdarbu lasījumi).

• No 1. līdz 17.novembrim Vijcie-
ma tautas namā skatāma Valkas no-
vadpētniecības muzeja ceļojošā iz-
stāde «Latviešu Pagaidu Nacionālās 
padomes nodibināšanās un darbī-
ba».
• 9.novembrī plkst. 18.00 Vijciema 
tautas namā norisināsies Skaistuma 
skolas 2. nodarbība. Sejas kopšanas 
meistarklase.
•	 10.novembrī plkst. 12.00 pulcē-
šanās pie Vijciema pamatskolas – 
gājiens – Lāčplēša dienai veltīts pie-
miņas brīdis Vijciema  kapos.
• 10.novembrī plkst. 19.00 Vijcie-
ma tautas namā filma visai ģimenei 
«Vectēvs, kas bīstamāks par datoru». 
Pēc filmas plkst.20.30 – tikšanās ar 
filmas režisoru VARI BRASLU.
• 17.novembrī plkst. 18.00 Vijcie-
ma tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
svinīgais pasākums. Koncerts «Mū-
zika Latvijai», piedalās Vijciema pa-
matskolas un J. Cimzes Valkas Mū-
zikas skolas audzēkņi;
Plkst. 20.00 Balle visai ģimenei. 
Spēlē Pēteris Leiboms. 

Valkas novadpētniecības muzeja 
darba laiks Valsts svētkos: 
17. 11. 2017. – plkst. 10.00–16.00
18. 11. 2017. – plkst. 10.00–15.00
19. 11. 2017. – plkst. 12.00 -16.00
20. 11. 2017. – plkst. 10.00–15.00.

vijai,
erudīcijas spēle «Mēs  Kār-
ķus!»
plkst. 22.00 balle, spēlē grupa «La-
ternu stundā».
• 19.novembrī plkst. 9.00 zolītes 
čempionāts tautas namā.


