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Numura 
ievadsleja

Vasaras saulgrieži aizva-
dīti, kas nozīmē, ka gads 
jau pusē. Jūnijā svinējām 

dvīņu pilsētu svētkus, piedzīvo-
jām rokfestivāla «Borderrock»  
jeb «Robežroks» atgriešanos, 
«Ielīcu» apmeklētājiem neaiz-
mirstams būs ielīgošanas pasā-
kums etnogrāfiskajā zemnieku 
sētā, kur organizatori bija parū-
pējušies par to, lai viesiem ne-
trūktu aizraujošu nodarbju visas 
dienas garumā. Liels paldies 
visiem, kuri iesaistījās šo lielisko 
pasākumu organizēšanā!
Īsā laika sprīdī novads ir kļuvis 
arī par diviem vides objektiem 
bagātāks – Kārķos atklāta jauna 
brīvdabas estrāde, bet pilsētā 
iedzīvotājus priecē strūklaka. 
Šovasar arīdzan tiks uzsākts 
darbs pie tā, lai Lugažu laukums 
iegūtu patīkamākus vaibstus.
Arī jūlijā novadā netrūks ko 
darīt – būs gan daudz sportisko 
aktivitāšu, gan 2.Valkas novada 
lauku diena, kā arī vairāki kul-
tūras pasākumi. Iesaku apmeklēt 
Dailes teātra aktieru ansambļa 
«ILGA», kurā muzicē aktieri 
Gundars Silakaktiņš, Lauris Su-
batnieks un Aldis Siliņš 10 gadu 
jubilejas humoristisko koncert-
uzvedumu  «17 PANSIONĀTA 
MIRKĻI» Valkas brīvdabas 
estrādē. Un tepat jau drīzumā 
tajā pat vietā aicinās Melodiskās 
mūzikas svētki «Vilciens Rīga – 
Valka».
Sekojiet jaunumiem Valkas 
novadā mūsu mājaslapā 
www.valka.lv, kā arī 
sociālajos tīklos – draugiem.lv, 
Facebook un Twitter.
Lai skaista vasara!

ZaneBrūvere

Ceturtdien, 23.jūlijā otro reizi 
Valkas novadā notiks atvēr-

tā durvju diena laukos. 

Zemnieki, lauksaimnieki, agro-
nomi un interesenti no visas Latvijas 
šogad ir aicināti doties uz Valkas pa-
gasta Z/S «Kalnieši». Pasākumā pie-
dalīsies firmas «Bayer» un «Syngen-
ta», savukārt z/s «Piekalnes» viesus 
pusdienās cienās ar kartupeļiem.

Lauku diena iesāksies ar izglī-
tojošu semināru, kas norisināsies no 
plkst. 11.00 līdz 13.00. Tajā par lauk-
saimniekiem aktuāliem jautājumiem 
informēs LLKC Valkas nodaļas uz-
ņēmējdarbības konsultante Valda 

Empele. Par aktualitātēm graud-
kopības jomā pastāstīs SIA «ELA-
GRO TRADE» tirdzniecības pārstāve 
Vidzemē Ināra Pakalna. Ar aktu-
alitātēm augu aizsardzībā iepa-
zīstinās firmu «Bayer» un «Syngen-
ta» Pārstāvji. 

Semināra otrajā daļā, no plkst. 
13.00 līdz 15.00 sekos Z/S «Kalnieši» 
lauku apskate, kurā varēs aplūkot 
gan graudaugu, gan rapšu laukus. 

Trešajā, saviesīgajā daļā, no plkst. 
15.00 līdz 17.00 Z/S «Kalnieši» aici-
nās uz diskusijām, firmas būs pare-
dzējušas pārsteigumus semināra 
apmeklētājiem.

«Aicinām piedalīties lauksaim-

niekus un citus interesentus mācīties 
no Z/S «Kalnieši» pieredzes, kā arī 
dalīties ar savu. Īpaši gaidām lauk-
saimniekus no Valkas novada», uz 
Lauku dienu aicina Valkas novada 
domes kooperācijas speciāliste 
Sniedze Ragže. 

Lauku dienu mērķis ir veicināt 
novada atpazīstamību un lauksaim-
niecības attīstību novadā, kā arī 
piesaistīt jauniešus darbam laukos.

Pasākumu organizē Valkas no-
vada dome sadarbībā ar Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centru, Z/S «Kalnieši» un Z/S 
«Piekalnes». v

Valkas novadā jau otro 
gadu notiks Lauku diena

Uz Valku aicina melodiskās Mūzikas 
svētki «Vilciens Rīga – Valka»

1.augustā no plkst. 18.00 Val-
kas brīvdabas estrādi jau 

otro gadu pieskandinās Melo-
diskās mūzikas svētki «Vilciens 
Rīga - Valka». Visi aicināti iz-
baudīt dažādu žanru mūziku – 
popa, roka, šlāgera un kantrī 
mūzikas cienītāji – katrs savai 
gaumei atradīs ko piemērotu! 

Svētkos muzicēs «Mākoņstūmēji», 
kas priecēs ar savu atraktivitāti un 
dzīvesprieku, «Sestā Jūdze» – viena 
no labākajām kantrī grupām Latvijā, 
muzikālā apvienība «Promenāde» ar 
lielisku estrādes duetu – Anmary un 
Uģi Rozi, kas, caurvijoties humo-
ram, vieglumam un rotaļīgumam, 

izpildīs Jāņa Lūsēna dziesmas. 
Tradicionāls un neiztrūkstošs Me-

lodiskās mūzikas svētku elements – 
grupas «Bumerangs» dziesmotais 
sveiciens valcēniešiem un citiem 
koncerta apmeklētājiem.

Pasākumu vadīs radio un TV 
personība Ēriks Loks. Sarunās pie-
biedrosies arī grupas «Bumerangs» 
līderis Vents Armands Krauklis.

Svētkus ieskandinās jaunās un 
daudzsološās grupas, viena no tām 
– Valkas jaunieši «Skyway». 

Pasākuma noslēgumā tos, kuri 
vēlēsies turpināt ballēšanos, priecēs 
grupa «AAA». 

Biļetes iepriekšpārdošanā var 
iegādāties Biļešu servisa kasēs un 

www.bilesuserviss.lv, kā arī Valkas 
pilsētas kultūras nama kasē katru 
darba dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00. 
Biļetes cena 5 eiro, ģimenes biļete – 
12 eiro. Pasākuma dienā biļetes cena 
7 eiro, ģimenes biļete – 14 eiro. 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja 
bezmaksas. v
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2015.gada 9. jūnijā ie-
dzīvotāju apmeklē-

tākās Valkas novada peld-
vietās (Zāģezers, ezers 
Cepsis, peldētava (Ērģe-
mes ciemā), Bērzezers, 
ezers Valdis,  ezers Salai-
nis, Vijas upe) tika ņemti 
peldūdens paraugi un Zā-
ģavota ūdens paraugi un 
veikta to testēšana.

Paraugu ņemšanu un 
testēšanu veica Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskais 
institūts «Bior».

15.jūnijā saņemtie ūdens 
testēšanas rezultāti sniedz 
informāciju, ka ūdens pa-
raugos testējamie rādītāji 
atbilst pieļaujamām nor-
mām. 

Peldvietas vizuālā pār-
baudē netika konstatēta 
netipiska ūdens krāsa vai 
smarža, zilaļģu un citu 
fi toplanktona aļģu ziedē-
šana, kā arī netika konsta-
tēts naftas produktu, virs-

mas aktīvo vielu piesārņo-
jums.

Valkas novada dome in-
formē, ka pamatojoties uz 
veiktajām peldūdens kva-
litātes pārbaužu rezultā-
tiem, peldūdens kvalitāte 
Zāģezerā, Bērzezerā, ezerā 
Valdis, Cepšu ezerā,  Salai-
ņa ezerā, Vijas upē un pel-
dētavā (Ērģemes ciemā) at-
bilst MK 2010.gada 6.jūlija 
noteikumu Nr. 608 «Notei-
kumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes 
nodrošināšanu un prasī-
bām sabiedrības informē-
šanai» prasībām.

Veiktie Zāģavota ūdens 
paraugu rezultāti aplieci-
na, ka avota ūdens atbilst 
LR Ministru kabineta 2005.
gada 23.augusta noteiku-
mu Nr. 634 «Noteikumi 
par dabīgā minerālūdens 
un avota ūdens obligāta-
jām nekaitīguma un mar-
ķējuma prasībām un kārtī-
bu, kādā atļaujas dabīgā 
minerālūdens izplatīšanai 
un sedz izsniegšanas iz-
maksas» prasībām. v

Teksts: Eduards Dzilna, Valkas 
novada domes Attīstības un 
projektu daļas projektu vadītājs

Peldūdeņu un 
Zāģavota kvalitāte 

Valkas novadā 

Zināms 2015.gada Valkas novada 
Jāņa Cimzes balvas ieguvējs

2014.gada 26.jūnijā Valkas no-
vada dome apstiprināja noli-

kumu par Jāņa Cimzes balvas no-
dibināšanu. Nolikumā teikts: «Jāņa 
Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas 
novada pedagogiem par ievērojamu 
un ilggadēju ieguldījumu talantīgu 
skolēnu audzināšanā un izglīto-
šanā…»

Balvas piešķiršanas komisija 1.jū-

nijā, izskatot izvirzītos pretendentus 
balvai, nolēma to 2015.gadā piešķirt 
– Valkas ģimnāzijas matemātikas, 
informātikas un programmēšanas 
pamatu skolotājai Intai Krieviņai.

I.Krieviņas kolēģi skolotāju rak-
sturo ar vārdiem: «atbildīgums, pār-
domāts un pamatots plānošanas pro-
cess, virzība uz katra skolēna rezultā-
tu sasniegšanu. Skolotājas milzīgais 
pluss ir viņas spēja saskatīt izaugsmes 
potenciālu ikvienā skolēnā».

Valkas ģimnāzijas 11.b klases sko-
lēni vēstulē J.Cimzes balvas pie-
šķiršanas komisijai raksta: «Uzska-
tām, ka mēs viņu pazīstam pietieka-
mi ilgi un labi, lai varētu raksturot. 
Viņa vienmēr mūs mudina izmantot 
visu potenciālu un neļauj laist vējā 
to, uz ko patiesībā esam spējīgi. 
Vienmēr atbalsta un saprot mūs, 
nekad neatsaka palīdzību, izdara 
vairāk nekā ietilpst skolotājas pie-
nākumos, nekad neuzgriež muguru 

otram, bet dāsni dāvā savu pa-
līdzību… Dažreiz nav skaidrs, kā 
skolotāja spēj ar mums visiem sa-
dzīvot, tomēr viņa lieliski prot atrast 
kompromisus.»

Šogad Valkas novada Jāņa Cim-
zes balva tiks pasniegta 3.jūlijā 
plkst. 18.00 Valkā, Novadpētnie-
cības muzejā. Pasākumu kupli-
nās pūtēju kvintets «Simfonietta 
Rīga» ar programmu «Latvieši 
nāk!». v

Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības 
un kultūras daļas vadītājs

Laika posmā no 2007. līdz 2015.gadam 
Valkas novada dome ir veikusi vē-

rienīgus ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstības darbus Valkas pilsētā. Tika 
izbūvēti jauni un pārbūvēti esošie ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīkli, uzceltas 
dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas 
sūkņu stacijas. Darbu izdevumi tika segti 
no pašvaldības budžeta un Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Šie 
darbi tika veikti, lai nodrošinātu iedzī-
votājiem kvalitatīvu ūdensapgādi un no-
tekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizā-
cijas tīklā. 

Darba grupa, kuras sastāvā ietilpst jurists, 
grāmatvedis, pašvaldības policija, nodaļu 
vadītāji un novada vadošie darbinieki iz-
analizēja pašreizējo stāvokli un secināja, ka:

– ir maz noslēgto līgumu ar novada domi 
par centralizēto ūdensapgādi un kanali-
zāciju;

– ir maz īpašumu, no kuriem tiek likumīgi 
izvesti sadzīves/kanalizācijas notekūdeņi;

– ir ļoti daudz īpašumu, arī uzņēmumi, par 
kuriem nav informācijas, no kurienes ņem 
ūdeni un kur liek notekūdeņus;

– ir īpašumi, kur viss ir kārtībā – noslēgti 
līgumi, samaksāti rēķini par izvestajām 
kana-lizācijas «bedrēm».

Pēc šo secinājumu apspriešanas varam 
pieņemt, ka situācijas var būt dažādas:

– īpašumā ir sava aka /urbums/ un sava 
kanalizācijas bedre, kura tiek legāli vai 
nelegāli izvesta;

– īpašumā ir sava aka /urbums, bet 
kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti ne-
likumīgi novadgrāvī /strautā/upē (pers-
pektīvā – darbs pašvaldības policijai un 
Valsts vides dienestam);

– ir patvaļīgs un nelikumīgs pieslēgums 
centralizētajam pilsētas ūdensvadam un 
kanalizācijai (par šiem gadījumiem tiek vāk-
ta un apkopota informācija – Valka ir maza).

Sanāksmes dalībnieki kopīgi izstrādāja 
plānu, lai soli pa solim šo jomu sakārtotu, lai 
cilvēki saprastu, ka likumīgais ceļš gala 
iznākumā ir fi nansiāli izdevīgāks. Domes 
vadības mērķis nav sākt šo jomu sakārtot ar 
represīvām metodēm, lai gan normatīvie akti 
un likumdošana to atļauj darīt nekavējoties. 
Tās pielietosim tikai tad, ja cilvēcīgās un 
civilizētās attiecības būs sevi izsmēlušas.

Tāpēc tapa šis raksts, lai tie, kuriem nav ju-
ridiski korekti sakārtotas attiecības, to varētu 
izdarīt. Darba grupa aicina iedzīvotājus līdz 
2015.gada augustam  to izdarīt vai arī spert 
pirmos soļus un parādīt labo gribu to darīt.

Konsultācijas vai cita veida informācija: 
Rīgas iela 22, 3.stāvs, Ūdensapgādes un 
kanalizācijas nodaļa tālr.: 64723402; 
26333453 

Cerot uz sapratni – darba grupa. v

Aicinājums komunālo 
pakalpojumu patērētājiem

Valkas pilsētas kultūras nama kafejnīcā – TV 
studijā pirmdien, 6.jūlijā plkst. 19.00 notiks 

koncertcikla «Melodiskais ceļojums» koncerts – 
ieraksts, kurā piedalīsies dziesminieks Haralds 
Sīmanis.

Haralds Sīmanis ir latviešu dziesminieks, ērģelnieks 
un ģitārists ar īpašu balss tembru. Mūziķis ir izdevis 
vairākus albumus. Viens no viņa populārākajiem 
skaņdarbiem ir balāde «Ezers», kuru viņš 1980.gadā 
izpildīja «Mikrofona dziesmu aptaujas» noslēguma 
koncertā.

Dziesminieks stāsta: «Vārdā, dzejā – es atrodu tur 
apslēpto dvēseles stīgu, ievibrēju to un dodu tālāk 
cilvēkiem ar domu, ka radniecīgās dvēseles viena otru 
sapratīs. Man nav jāpatīk. Es esmu tāds, kāds esmu. 
Mūzika man nav pašmērķis. Tas ir pašsaglabāšanās 
instinkts.»

Ieejas maksa uz pasākumu – 3 eiro. Biļešu 
iepriekšpārdošana kultūras nama kasē no 29.jūnija. 
Vietu skaits ierobežots! v

Koncertciklā «Melodiskais ceļojums» uzstāsies 
dziesminieks 

Haralds Sīmanis
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niecības izmaksas ir 28 457,44 EUR, no tām 10% ir Val-
kas novada domes līdzfi nansējums. Biedrība «Uguns-
puķe» saka paldies Valkas novada domei par palīdzību 
projekta sagatavošanā, īpaši paldies Kārķu pagasta 
pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam, kurš uz-
ņēmās projekta realizācijas vadību un, redzot skaidri 
mērķi, ieliekot sirdi, dvēseli un enerģiju, ļoti īsā laika 
posmā, spēja ideju pārvērst īstenībā. Darbs projekta 
realizēšanā ir ieguldīts ļoti apjomīgs, jo uzbūvēta ir ne 
tikai Dabas koncertzāle, bet arī veikti vērienīgi darbi, 
lai iztīrītu vecupi, nostiprinātu krastu un veidotu 
pievilcīgu ainavu. Apkārtnes labiekārtošana, protams, 
turpināsies.

Lai viss notiktu, svarīgas ir labas domas un ieceres, 
kas tika arī sūtītas pasākuma laikā sestdienas vakarā 
debesīs kopā ar helija baloniem no jaunatklātās 
skatuves. Paldies Kārķu tautas nama pašdarbības 
kolektīviem un to vadītājiem Veltai Kuratņikai, Danai 
Zirnei, Dacei Piečei, Guntaram Krastiņam, kuru 
kolektīvi skaisti iedziedāja un iedejoja jauno skatuvi, 
paldies arī pasākuma vadītājai Tīnai Pētersonei un skaņu 
operatoram Aivaram Siliņam.

Pēc pasākuma svinīgās daļas sekoja lustīga zaļumballe 
līdz rīta gaismai. Ja vēlaties izbaudīt Kārķu Dabas 

koncertzāles burvību, sekojiet informācijai par turp-
mākajiem notikumiem Kārķu pagastā. v

Biedrības «Ugunspuķe» vārdā 
valdes locekle Sandra Pilskalne

30.maijā Kārķos bija pagasta 
dzīvē nozīmīgs notikums 

– Dabas koncertzāles atklāšana, kas 
pulcēja ļaudis no tuvas un tālas ap-
kārtnes. Jaunā būve ir ne tikai kā 
skaists papildinājums ainavai, bet arī 
sniegs iedvesmu un jaunas iespējas 
kultūras dzīves dažādošanai.

Šī pasākuma interesants papildi-
nājums bija Zemessardzes kājnieku 
22.bataljona tehnikas un ieroču de-
monstrējumi, kas notika pēcpusdienā 
un pulcēja daudz dažādu paaudžu in-
teresentu. Tā bija arī kā satikšanās ar 
savējiem, jo divi no Zemessardzes 
vīriem Andreja Galzons un Jānis Gus-
taps ir bijušie kārķēnieši. Iespēja turēt 
rokās ieročus, iekāpt Zemessardzes 
automašīnās un sarunas ar zemessar-
giem ikvienam deva lielāku sapratni 
par vīriem, kuri rūpējas par mūsu 
drošību.

 Jauno skatuvi pirmie ieskandināja 
LR Zemesardzes pūtēju orķestris 
diriģenta un virsleitnanta Anda Ka-
reļa vadība, kas apliecināja – Dabas 
koncertzāles akustika ir brīnišķīga. 
Pēc tam pagasta pārvaldes vadītājs 
pateicās visiem tiem, kas ieguldījuši 
domas un darbu jaunās būves tapšanā 
- biedrībai «No Salacas līdz Rūjai», 
administrācijas vadītāja Daiga Siliņa, 
Valkas novada domes administrācijai, 
priekšsēdētājs Vents Armands Krauk-
lis, izpilddirektors Aivars Cekuls, 
skiču autoram Raimondam Bricim, 
arhitektēm Ernai Pormeistarei un 
Līgai Āboltiņai, SIA «Valkas melio-
rācija» valdes priekšsēdētājam Jānim 
Biezajam, meistariem Edmundam un 
Oskaram Veinbergiem, viņu darbu 
vadītājam Dainim Breidakam, bied-
rībai «Ugunspuķe», valdes priekšsē-
dētāja Ineta Andrejauska, nodarbi-
nātiem sabiedriskos darbos, kuri pie-
dalījās apkārtnes labiekārtošanā.

Biedrības «Ugunspuķe» projekts 
«Dabas koncertzāles būvniecība» rea-
lizēts Lauku attīstības programmas 
LEADER pieejas īstenošanas pasā-
kuma ietvaros, ko atbalsta Eiropas 
Lauksaimniecības Fonds Lauku Attīs-
tībai (ELFLA). Kopējās estrādes būv-

Kārķu Dabas koncertzāle pulcē 
apmeklētājus no tuvas un tālas apkārtnes

Kārķu tautas nama kamīn-
zālē līdz augustam būs 

apskatāma mākslinieces An-
džellas Trinkunas gleznu iz-
stāde «Sievietes pasaule». Izstāde 
pārsteidz ar profesionalitāti, do-
mu dziļumu un spēju aizskārt 
skatītāju visslēptākās dvēseles 
stīgas. 

Nekur zvaigznes nespīd tā, kā 
tavā bērnības lodziņā. Andžellas 
bērnības vasaras skatītas caur 
vecvecāku Vallijas un Jāņa Bor-
maņu logiem Veckārķu skoliņā, 
piedaloties un vērojot apkārtējo 
ļaužu dzīvi. Andžella atzīst, ka 
viņai dzīvē paveicies – ja augtu 
Rīgas bērnudārzu sterilajā vidē, 
diezin vai būtu tik plašs, emo-
cionāls domu lidojums un skatī-
jums uz dzīvi. Viņai vienmēr pati-
cis pastrādāt kādu nebēdnību vai 
joku, ne velti māksliniece teic: 
«Man lielākais kompliments ir, ja 
kāds pasaka – Andžella, tu esi 
dulla!»

Ar saviem zīmējumiem An-
džella pārsteidz ne tikai vec-
māmiņu un visus Veckārķu sko-
liņas iemītniekus, bet meitas ta-
lantu ievēro un novērtē arī vecāki 
Laimdota un Juris Trinkuni, rosi-
not viņu profesionāli apgūt to, ko 
Dievs un daba ielikusi viņai šūpulī. 
Andžella vispirms pabeidz Jāņa 
Rozentāla mākslas vidusskolu, pēc 
tam 1993.gadā absolvē Valsts 
mākslas akadēmijas grafi kas spe-
cialitātes nodaļu. 

Andžella Trinkuna ir ilustrējusi 
vairākas grāmatas, viņai bijušas 
vairākas izstādes Latvijā, Somijā, 
Šveicē un Vācijā, darbi ir privātās 
kolekcijās Latvijā, ārzemēs un 
mākslas fondos. 

Izstādē «Sievietes pasaule» Kār-
ķu tautas namā apskatāmi 20 dar-
bi. Viss aizsākas ar vecmāmiņas 
Vallijas jaunībā zīmēto portretu, 
kurā jaušams mazmeitas un vec-
māmiņas attiecību siltums, līdz 
daudzveidīgai sievietes iekšējās 
pasaules izjūtu gammai. Taču pāri 
visam ir pilna sirds MĪLESTĪBAS.

Pēc zilās ilgu puķes ir velti meklēts
sen,
Bet vienmēr meklētājus no jauna ilgas 
dzen.
Tā zilā ilgu puķe, lai ir kā pasaule
Tā puķe, tā zilā puķe ir tomēr 
jāmeklē. (Aspazija)

Ikviens, kurš vēlas redzēt Zilo 
ilgu puķi, uz mirkli apstāties un 
ieraudzīt kā atvērtā logā, kā 
atspulgā, kā špikerī, ikvienas sievi-
etes visslēptākās domas un sajūtās 
– nāciet, baudiet, diskutējiet, vēr-
tējiet! Lai arī izstāde ir par 
sievietēm, taču tās darbi noteikti 
uzrunās arī vīriešus un ļaus labāk 
izprast sev tuvumā esošu mīļu 
cilvēku. 

Atrodiet laiku, lai iegrieztos 
Kārķu tautas namā un ieskatītos 
Andžellas domu pasaulē. Vērojot 
izstādi, ikviens varēs redzēt – no 
meitenes, kura kādreiz sapņoja 
kļūt par cirka apkopēju vai 
balerīnu, patiesībā izaugusi profe-
sionāla māksliniece, kurai dzīvē 
nav svarīga ikdienas greznība, 
bet gan bagātīga jūtu pasaule. v

Jaunā skatuve ir ieskandināta. Lai tai ilgs mūžs! Foto: Viesturs Ēķis

Andžellas Trinkunas gleznu izstāde 
«Sievietes pasaule» aicina un valdzina 

Teksts: San dra Pils kal ne

Interesants papildinājums bija tehnikas un ieroču demonstrējumi. 
Foto: Viesturs Ēķis

Pagastos: Kārķos
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2015.gada 2. februārī, Valkā, starp Valkas 
novada domi un SIA «Vidzemes energo-

celtnieks», reģ. Nr. 44103008831  tika parakstīts 
līgums par tehniskā projekta izstrādi, au-
toruzraudzību un būvdarbiem, kas attiecas uz 
ūdensapgādes tīkla posma izbūvi Rīgas ielā. 

Ūdensapgādes tīkla posma izbūve tiks veikta 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfi nansētā 
projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Valkā, II kārta» Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/
IPIA/VIDM/016 ietvaros. 

2015.gada 2.jūnijā tika uzsākti būvdarbi. 
Atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, būv-
darbi jāpaveic 6 mēnešu laikā no līguma 
noslēgšanas brīža.

Līguma kopējās izmaksas sastāda 43 506,61 
EUR bez PVN, no attiecināmām izmaksām 95% 
EUR fi nansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 

savukārt, 5% EUR no attiecināmām izmaksām 
tiek segtas no Valkas novada domes / fi nan-
sējuma saņēmēja līdzekļiem.

Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA «Geo 
Consultants» Nr.:40003340949. Būvuzraudzības 
līguma summa sastāda 3950,00 EUR bez PVN.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un no-
tekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu pieejamības paplašināšana, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides pie-
sārņojumu un ūdenstilpju eitrofi kāciju, sekmējot 
ūdens resursu un energoresursu racionālu 
izmantošanu.

Līguma ietvaros tiks izbūvēts ūdensapgādes 
tīkla posms, kas nodrošinās ar Valkas pilsētas 
ūdeni Rīgas un Indrānu ielu teritorijas uzņēmu-
mus (SIA «Rainer Auto», degvielas uzpildes sta-
ciju «Virši», SIA «Indrāni - V», SIA «Prestižs») un 
Valsts Sociālās aprūpes centru «Vidzeme» fi liāle 
«Valka». v

2015.gada 28.maija Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Uzsākti būvdarbi ūdensapgādes 
tīkla posma izbūvei Rīgas ielā

PROJEKTU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA» LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS 
IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN 
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR 
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS 

MINISTRIJA. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!v

Valkas novada 
dome

EIROPAS 
SAVIENĪBA

Teksts: Eduards Dzilna, Valkas novada domes 
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

Val kas no va da do mē

• Sākot ar 2016.gada 1.janvāri noteikt 
maksu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Valkas novada ad-
ministratīvajā teritorijā EUR 12,66 
par 1 m3 atkritumu (bez PVN).
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.9 «Grozījums 2014.gada 27.marta 
saistošajos noteikumos Nr.13 «Atkri-
tumu apsaimniekošanas noteiku-
mi»». Saistošos noteikumus Nr.9 
«Grozījums 2014.gada 27.marta sais-
tošajos noteikumos Nr.13 «Atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumi»» 
triju dienu laikā pēc parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.10 «Grozījumi 2015.gada 29.jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.2 
«Valkas novada pašvaldības 2015.
gada pamatbudžets»».
• Apstiprināt maksu par sniegtaji-
em pakalpojumiem Valkas novada 
domes Sociālās aprūpes namā sa-
skaņā ar pielikumu.
• Atbalstīt Valkas novada bērnu ar 
īpašām vajadzībām dalību Latvijas 

Bērnu fonda rīkotajā vasaras no-
metnē, nodrošinot braucieniem at-
bilstošas ietilpības autobusu.
• Piešķirt EUR 750 biedrībai «BMX 
klubs Alko».
• Apstiprināt Valkas novada paš-
valdības 2014.gada publisko pār-
skatu.
• Uzsākt Valkas novada kultūras at-
tīstības programmas 2015. – 2022. 
gadam izstrādi. Noteikt atbildīgo 
par Valkas novada kultūras attīstības 
programmas 2015. – 2022. gadam 
izstrādi – Valkas novada domes Iz-
glītības, kultūras, sporta un jaunat-
nes nodaļas Izglītības un kultūras 
daļas vadītāju Aivaru Ikšeli. 
• Izveidot Valkas novada kultūras 
attīstības programmas 2015. – 2022. 
gadam izstrādes vadības grupu se-
kojošā sastāvā:

Vents Armands Krauklis – Valkas 
novada domes priekšsēdētājs;
Viesturs Zariņš – Valkas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks;
Aivars Cekuls – Valkas novada 
domes izpilddirektors;
Unda Ozoliņa – Valkas novada 

domes deputāte;
Gunta Smane – Valkas novada 
domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja;
Kristīne Salniņa – Valkas novada 
domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas teritorijas plānotāja;
Rolands Rastaks – Valkas novada 
Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes nodaļas vadītājs;
Aivars Ikšelis – Valkas novada 
Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes nodaļas Izglītības un kul-
tūras daļas vadītājs.

Apstiprināt Valkas novada kultūras 
attīstības programmas 2015. – 2022. 
gadam izstrādes darba uzdevumu 
un izpildes termiņus (pielikumā).
• Iecelt Valkas novada Ģimenes at-
balsta centra «Saulīte» direktora 
amatā Liliju Līviņu

• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
171 458,83 apmērā investīcijām Val-
kas novada ceļu, ielu atjaunošanai – 
Friča Roziņa ielas seguma nomaiņai 
Valkas pilsētā un ietves atjaunošanai 
Beverīnas ielā posmā no Tālavas ie-
las līdz Raiņa ielai Valkas pilsētā – 
no LR Valsts kases ar atlikto aiz-
ņēmuma atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 
141 370 apmērā investīcijām Valkas 
novada autonomo funkciju veikšanai 
nepieciešamo transporta līdzekļu 
iegādei no LR Valsts kases ar atlikto 
aizņēmuma atmaksu.
• Atbalstīt Valkas pagasta amatier-
teātra «Rūdis» piedalīšanos 1.maz-
pilsētu amatierteātru festivālā Etno-
grāfi skajā brīvdabas muzejā 13. un 
14.jūnijā, nodrošinot braucienam 
Valkas pagasta  autobusu. v

Valkas novada kultūras attīstības program-
mas 2015. – 2022. gadam izstrāde tiks veidota di-
vos posmos – vispirms, laika posmā no 2015.gada 
aprīļa līdz 2015.gada decembrim tiks īstenota 
situācijas izpēte kultūras attīstības programmas  
izstrādes vajadzībām, savukārt 2015.gada de-
cembrī tiks uzsākta un 2016. gada aprīlī pabeigta 
kultūras attīstības programmas  izstrāde. 

I posms – Izpēte
Saskaņā ar uzdevumu un izpildes termiņiem 

Valkas novada kultūras attīstības programmas 
2015. – 2022.gadam pirmajā posmā tiks īstenoti 
sekojoši izpētes pasākumi:
–  Analizēta esošā Valkas novada situācija kultūras 
nozarē, balstoties uz pieejamajiem statistikas da-
tiem, pašvaldības normatīvajiem dokumentiem, 
intervijām ar kultūras darbiniekiem, kultūras 
iestāžu vadītājiem, kultūras attīstības program-
mas izstrādes Vadības grupas locekļiem, kon-
sultatīvo kolēģiju pārstāvjiem, kultūras un citu 
nozaru speciālistiem, Valkas novada iedzīvo-
tājiem;
–  Izstrādāts kultūras attīstības programmas kon-

teksta raksturojums;
–  Izveidota kultūras apakšnozaru un mērķ-
auditoriju SVID analīze, veikts fi nansiālās kapa-
citātes novērtējums (pašvaldības, reģionālie, na-
cionālie, sponsoru, ES un citi ārējie resursi), 
vērtējot kultūras ietekmi uz Valkas novada eko-
nomiku un sociālo vidi, veikts kultūras nozares 
institucionālās veiktspējas un personāla kompe-
tenču novērtējums;
–  Noteikti Valkas novada kultūras attīstības pro-
grammas vīzija, mērķi un darbības virzieni.

Galvenās darba metodes, kas tiks izmantotas 
kultūras attīstības programmas  izpētes posmā: 
– Ar nozari saistītu dokumentu analīze;
– Daļēji strukturētas intervijas;
– Semināri un prāta vētras grupās;
– Analītisku modeļu izmantošana (SVID, PEST-
LE, Bostonas matrica u.c.).

II posms – kultūras attīstības 
programmas izstrāde

Kultūras attīstības programmas  izstrādes II 
posmā tiks īstenoti sekojoši galvenie pasākumi:

–  Izstrādāts un izvērtēts veicamo pasākumu un 
priekšlikumu kopums par kultūras attīstības pro-
grammas darbības virzieniem; 
–  Aprēķināti paredzamie izdevumi kultūras at-
tīstības programmas pasākumu īstenošanai, kā 
arī to sagaidāmie rezultāti; 
–  Noteikti iespējamie kultūras attīstības pro-
grammas  īstenošanas pasākumu fi nanšu avoti;
–  Izveidoti kultūras attīstības programmas  īs-
tenošanas trīs atšķirīgi scenāriji, atkarībā no pie-
ejamo resursu daudzuma un nosakot tiem atbils-
tošus rezultātus;
–  Valkas novada mērķauditorijas pētījumu I pos-
mā īstenotā izpētes darba secinājumu izvērtēšana 
un stratēģiskā plāna īstenošanas pasākumu 
izstrāde;
–  Sagatavoti un apspriesti kultūras attīstības pro-
grammas dokumentu 1.redakcija, kas ietver trīs 
pamatelementus: situācijas jeb konteksta analīzi, 
stratēģiskā plāna ietvaru – vīziju, misiju un 
stratēģisko mērķu defi nējumu un veicamo darbību jeb 
pasākumu aprakstu par darbības virzieniem un 
scenārijiem. v

Valkas novada kultūras attīstības programmas
2015. – 2022. gadam darba uzdevumu un izpildes termiņi

Pielikums Valkas novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumam (protokols Nr.8,16.§)

2015.gada 15.maija valkas novada domes 
ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums

Ņemt aizņēmumu līdz EUR 341 959,80 apmērā investīcijām Valkas novada 
izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai no LR 
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
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Dzīvo, kur dzīvodams, bet nesaki nekad – te 
esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni, jo 
zini: dzimtene ir tikai viena, kur esi piedzimis, 
kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, 
tavi senči paaudžu paaudzēs.

(J.Jaunsudrabiņš.)

Ir brīnišķīgi, ka ar Latvijas vārdu sirdī un sa-
vas tēvzemes popularizēšanu svētīgu darbu 

veic Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs. 
Tautieši ārzemēs veidoja projektu konkursu 
«Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi». Ir 
ļoti svarīgi bērnos ielikt pareizās vērtības un 
piederības sajūtu savai skolai, Valkai un tēvzemei 
– Latvijai. Projektu konkursā piedalījās arī Valkas 
pamatskola. No iesniegtajiem 165 projektiem tika 
atbalstīti 80 projekti. Saņemot pozitīvo atbildi 
par iesniegto projektu bija neviltots prieks un 
gandarījums. Atbalstīto projektu koordinatoriem 
bija dota iespēja parakstīties Brīvības pieminekļa 
goda grāmatā.

Projekta ietvaros 7.a. un 7.b. klases devās pētīt 
un izzināt, kā dzīvoja viduslaiku  pilsētnieki Cēsu 
pilī. Vēsture ir mums līdzās ik uz soļa tik jāprot to 
saskatīt un novērtēt.

Skolēni iepazina viduslaiku celtniecības prin-
cipus, telpu izvietojumu un pielietojumu pilī. 
Centās rakstīt uz ar vasku klātām tāfelītēm. Vēsturi 
mācīties un apgūt caur praktiskām nodarbībām 
ir liela svētība. Šādi praktiski vēstures pētīšanas 
braucieni dod pareizu savienojumu teorijai, kas 
rodama mācību grāmatā ar aprakstīto lietu un 
notikumu praktisku pētīšanu Cēsu pilī.

Uzklausījām arī bērnu domas pēc brauciena. 
Luīzei Valujevai ļoti patika ekskursija uz Cēsu 
pili: «Laika apstākļi bija jauki un bija pilnīgi 
reāla viduslaiku noskaņa. Mūsu gide Ieva bija 
ģērbusies viduslaiku kalpones tērpā. Satikām arī 
brāli rakstvedi, kurš mums ļāva rakstīt ar tinti un 
zoss spalvu un uz vaska tāfelītes, kā arī uzspēlēt 
viduslaika azartspēli, kas savulaik bija aizliegta. 
Un tad bija vislabākais – pabijām pils cietumā».

 Pēdējais pieturas punkts bija naudas kalšana. 
Katrs varēja izkalt savu veiksmes monētu. Luīze 
atzīst, ka viegli nebija: «Bija bailes nejauši trāpīt ar 
smago āmuru pa roku. Blakus telpā varēja aplūkot 
un uzlaikot senlatviešu rotas, aplūkot tautas 
tērpus. Šī bija viena no labākajām ekskursijām. 
Liels paldies par šo iespēju un ceru, ka šāda 
konkursā piedalīsimies atkal!»

Arī Tomam Kristiānam Popdjakunikam patika 
brauciens: «Es ļoti izbaudīju šo braucienu. Es 
sapratu, kā dzīvoja pilī bruņinieki, kalpi un kā 
agrāk kala naudu, jo mums pašiem ļāva izkalt 
monētu. Mums ļāva izbaudīt bruņinieku treniņu. 
Mācījāmies ordeņa likumus un atsevišķus likumus 
mēs mēģinājām pārkāpt, lai izdotos pabūt arī 
cietumā. Vispār ekskursija bija ļoti interesanta, 
un es pateicos Monreālas Latviešu sabiedriskajam 
centram par doto iespēju un novēlu turpināt darīt 
labos darbus Latvijas bērniem!»

Sabīnei vislabāk patika rakstīšana ar spalvām 
un uz vaska tāfeles. Jaunums bija arī azartspēle. 

«Tā bija līdzīga mūsu kauliņu spēlei, tikai agrāk 
izmantoja īstus jēra kaulus. Un uzvarēt nebija 
nemaz tik viegli. Par šo spēlēšanu varēja nokļūt 
cietumā, kur nebija īpaši patīkami. Rakstvedis 
mums spēlēja melodijas uz instrumenta, ko sauca 
par lautu».

«Man šī ekskursija ļoti patika, jo es uzzināju 
daudz jauna un neparasta», uzsver Sabīne. «Kad 
mēs apskatījām senās rotas, pārsteidza tas, ka tās 
ir ļoti smagas. Izrādās, ka no tā ir labums – kad 
tās ir uzliktas, ir ļoti taisna mugura. Man patīk 
vēsture, un es labprāt tādā veidā iepazītu arī citas 
vēsturiskas vietas, ja būtu tāda iespēja».

Danielam labi palicis atmiņā gides stāstījums 
Cēsu pilī, kur viņa iepazīstināja ar pils vēsturi: 
«Pilij ir jau 802 gadi. Ekskursijas laikā uzzinājām 
daudz jauna par pili un tās apkārtni. Pēc pils 
apkārtnes apskates devāmies uz pilsētu un ap-
skatījām gan slaveno pieminekli, kuru rotā zelta 
bumba, kas simbolizē sauli, gan baznīcas. Pēc tam 
gājām uz pili. Pēc tam laukā spēlējām viduslaiku 
spēles, kuras bija interesantas un vienkāršas. Pēc 
tam devāmies uz pils torni, kur mūs sagaidīja 
«brālis Rakstvedis». Rakstvedis rakstīja ar tinti, 
izmantojot niedri. Arī es izmantoju iespēju rakstīt 
ar tinti un spalvu». Danielam atmiņā palicis 
rakstveža muzikālais priekšnesums, kā arī dejas 
un lūgšanas skaitīšana latīņu valodā.

Daniels uzsver, ka laiks pavadīts saturīgi un 
labi – gan, uzzinot, kā mūkiem bijis pieņemts 
dzīvot un uzvesties, gan iepazīstot kalēja amatu. 
Atmiņā palicis arī pavadītais laiks uz torņa jumta 
un ekspozīciju apskate.

«Man patika šī ekskursija, bija interesanta, 
pamācoša. Es ceru, ka vēlreiz būs kāda interesanta 

ekskursija. Paldies tiem, kas mums sagādāja šādu 
iespēju» – sajūsmināts ir Daniels.

Paldies klašu audzinātajiem Gintam Švecam, 
Raineldai Popdjakunikai par sadarbību!

Liels paldies arī Ligitai Sīmanei par aktīvu 
dalību transporta jautājuma risināšanā. v

Ārzemju tautiešu atbalsts 
Latvijas vēstures apguvei

Teksts: Ingrida Sebre, projekta koordinatore,
Valkas pamatskolas vēstures skolotāja
Foto: Ingrida Sebre

Monreālas latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkursa uzvarētāji vienojas kopīgā foto. Publicitātes foto

Projekta ietvaros skolēni pētīja un izzināja, kā dzīvoja viduslaiku pilsētnieki Cēsu pilī

Katrs ekskursijas dalībnieks izmantoja iespēju rakstīt 
ar tinti un spalvu
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Labo un teicamo skolēnu godināšanas 
pasākums Valkas pamatskolā

29.maijs bija pēdējā darba die-
na Ērģemes skolas skolē-

niem, taču dažiem nācās pastrādāt 
arī jūnija sākumā. Kāpēc? Ne jau tā-
pēc, ka skolā nebija pietiekami mācī-
jušies, bet gan tāpēc, ka Valkas, Smil-
tenes un Strenču novadu sacensībās 
«Jautrie pūčulēni» bija nopelnījuši 
uzvaru un iespēju piedalīties CSDD 
rīkotā konkursa «Jauno satiksmes 
dalībnieku forums 2015» II kārtā En-
gures novada Klapkalnciemā RTU 
Atpūtas un sporta bāzē «Ronīši». Lai 
piedalītos sacensībās turpinājām tre-
nēties izbraukt šķēršļu joslu, pārzi-
nāt pirmās palīdzības ABC, pilnvei-
dojām zināšanas ceļu satiksmē un 
velosipēda detaļu atpazīšanā. Tā 
Niks Sveķis, Jānis Blumbergs, Reinis 
Feldmanis, Jana Annija Rubene, 
Emīlija Kondratjeva un Paula Zunde 
pirmo brīvlaika nedēļu centīgi trenē-
jās. Nebija viegli no rītiem celties, bet 
nedēļas nogalē sacensības gaidīja 
dalībniekus. 

Nokļūstot «Ronīšos», jutāmies gai-
dīti – mums iedalīja vasaras mājiņu. 
Plkst. 11.00 bija sacensību atklāšana, 
kurā iepazīstināja ar sacensību plā-
nu, paskaidroja, kas būs darāms kat-
rā no posmiem. Atklāšanā ieraudzī-
jām kausus un medaļas, kas bija do-
māti pirmo trīs vietu ieguvējiem. 
Visiem acis spīdēja, katrs vēlējās sa-
ņemt medaļu, bet komandas kausu! 
Galvenā balva – ceļojums uz Vīni, 
kur jāpārstāv Latvija Eiropas sacen-
sībās. Komandas sadalīja 8 grupās 
un sacensības varēja sākties. Mūsu 

komandai sacensību pirmais posms 
bija velouzbūve: meitenēm uz ekrā-
na demonstrēja velosipēdu ar cipari-
ņiem, un atbilžu lapā bija jāraksta 
detaļu nosaukumi. Puišiem, savu-
kārt jāsameklē bojājumi jaunos, tik-
ko no veikala atvestos velosipēdos. 

Pēc tam devāmies uz otro posmu 
– trasīti, kurā jābrauc gan pa pļavu, 
gan slaloms, gan pa šūpojošo dēli. 
Visi uzmanīgi sekojām arī savu sān-
cenšu startiem. Domājām – kā paši 
brauksim un ko darīsim. Bez soda 
punktiem jau neiztikām, bet pirmā 
trasīte bija vieglākā šajā dienā. Pēc 
tam sekoja posms, kurā pārbaudīja 
zināšanas ceļu satiksmē un drošībā. 
Šajā posmā atbildes tika reģistrētas 
ar balsošanas pultīm, tāpēc mums 
nācās apgūt jaunas iemaņas. Pēc tam 
– trasīte, kurā ceļš jāveic ar 5 kg sma-
gu mugursomu plecos. Pirmās palī-
dzības posmā, pēc teorētiskajiem 
jautājumiem, mūsu uzdevums bija 
dakterēt lauztu roku. Sestais posms 
aicināja mūs uz fi zisko pārbaudīju-
mu, kurā trase bija īpaši sarežģīta, 
tam sekoja braukšana ar zīmuli pa 
maketu no punkta A līdz punktam 
B ievērojot ceļa zīmes. 

Bija interesanti, tomēr ļoti grūti! 
Un nu – pirmās dienas sacensību no-
slēgums – trase ar grubuļainu ceļu 
un pagrieziena rādīšanu. Atlika ti-
kai gaidīt nākamo dienu, kad pazi-
ņos rezultātus. Sajūta diezgan dīvai-
na – it kā visu izdarījām, tomēr var-
būt varēja izdarīt labāk?

No rīta sacensības turpinājās. Ko-
mandām bija jāveic uzdevumi, kas 
bija tieši saistīti ar sastrādāšanos ko-

mandā, vienam otra atbalstīšanu un 
taktisku ideju izspēlēšanu. Un tad 
jau bija klāt ilgi gaidītā apbalvošana. 

Vispirms tika apsveikti visi dalīb-
nieki un skolotāji, pēc tam, lai sagla-
bātu intrigu, uzstājās velotriāla da-
lībnieki ar trikiem, kas patika vi-
siem. Kad puiši beidza savu uzstāša-
nos, izsauca olimpisko sešinieku al-
fabēta secībā. Neticējām savām au-
sīm – kā trešos izsauca mūs, jo burts 
Ē atrodas alfabēta sākumā, piebied-
rojāmies divām Baložu vidusskolas 
komandām, aiz mums sekoja Popes, 
Kusas un Strautiņu pamatskolu ko-
mandas. Sajūta bija patiesi negaidīta 
– mēs iekļuvuši sešiniekā no 32 ko-
mandām, kas piedalījās sacensībās! 

Nosauc sesto vietu... Tie neesam 
mēs, tātad augstāk. Piektie – «Jautrie 
pūčulēni»! Sacensības beigušās, uz 
Vīni brauks Baložu vidusskolas ko-
manda, bet domāju, mūsu 2. – 4.kla-
šu skolēnu komanda, kas pārstāvēja 
Ērģemes pamatskolu un Valkas no-
vadu, un cīnījās ar komandām, ku-
rās pārsvarā ir 5.klašu skolēni, ir sa-
snieguši patiešām labu rezultātu. Vēl 
pārsteigums, ka olimpiskajā sešinie-
kā iekļuvušas vairāk tieši pamatsko-
las, no kurām mēs, iespējams, esam 
mazākā. Patiess prieks par padarīto!

Kopā ar riteņbraucējiem bija 
skolotāja Agija Reiniece

Ērģemieši olimpiskajā sešiniekā
Teksts: Olita Šauja

Pavasaris klavierkoncertu
Ziedošās ābelēs spēlē.
Rītu jau pasaule skanēs
Smaržīgu ceriņu mēlēs.
Trompetes cilā ozoli,
Meža baložu trombons
Skan silā.
Cīruļu džezā mākoņi
Aizdejo debesīs zilās.

Ceturtdien, 28.maijā, skolas 
zālē, kā jau ierasts, norisinājās 

labo un teicamo skolēnu un viņu ve-
cāku un skolotāju godināšanas pa-
sākums. Pasākumā bija ielūgti 76 
skolēni, kuriem tika teikts paldies 
par sasniegumiem mācībās.

Vācu fi lozofs Kants ir teicis: «Cil-

vēks kļūst par cilvēku tikai audzinā-
šanas ceļā. Viņš ir tas, par ko viņu 
izveidojusi audzināšana.»

Vislielākā nozīme bērna audzinā-
šanā ir vecākiem, kas neatlaidīgi, ar 
lielu atbildības sajūtu un mīlestību 
to apzinīgi veic. Pasākumā godinā-
jām un paldies teicām vecākiem par 
ieguldīto darbu bērnu audzināšanā.

Paldies tika teikts arī skolotājiem, 
kas ik dienas ir kopā  ar skolēniem-  
ne tikai, lai viņus mācītu, bet arī, lai 
uzklausītu ikvienu. Tieši, pateicoties 
skolotājam un viņa piemēram, sko-
lēns  aug, attīstās un pilnveidojas.

Paldies Valgas dziesmu un deju 
studijai «Joy» par jaukajiem  priekš-
nesumiem.

Lai veicas un izdodas mums vi-
siem! v

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada 
domes Sporta un jaunatnes daļas vadītāja

Teksts: Sintija Podniece

Patiess ir prieks par «Jautro pūčulēnu» iekļūšanu olimpiskajā sešiniekā

Skolēni godināšanas pasākumā teica īpašu paldies vecākiem

Arī šogad Valkas novada do-
mes sporta dzīves organiza-

tori kopā ar volejbola klubu «Valka» 
organizē pludmales volejbola tūri 
Valkas pilsētā un pagastos. 

Šajā vasarā paredzēti 6 posmi, 
divi no tiem pludmales volejbola 
centrā «Valka». Vijciema pagastā 
4.posms notiks uz no jauna izbūvē-
tajiem pludmales volejbola lauku-

miem.
1.posms: 28.jūnijs – Valka, pludma-

les volejbola centrs;
2.posms: 5.jūlijs - Kārķi;
3.posms: 18.jūlijs – Ērģeme;
4.posms: 16.augusts – Vijciems;
5.posms: 22.augusts – Lugaži;
6.posms: 6.septembris – Valka, 

pludmales volejbola centrs.
Komandu reģistrācija abiem pos-

miem Valkas pilsētā no plkst. 9.00 
līdz 9.30. Komandu izloze plkst. 9.40. 

Sacensību sākums abos Valkas pos-
mos plkst. 10.00. 

Pagastos reģistrācija no plkst. 
10.00 līdz 10.30, komandu izloze: 
10.40, sacensību sākums plkst. 11.00.

Tūres galvenais tiesnesis: Gints 
Švecs, sekretāre: Vēsma Selga.

Sacensībās var piedalīties ikviens 
volejbola spēles cienītājs gan no Val-
kas, gan citiem novadiem. Atļauts 
veidot arī jauktās komandas.

Katrā komandā atļauts pieteikt 3 

spēlētājus, uz laukuma 2 (apbalvos 2).
Dalības maksa 6 EUR no koman-

das.
Komandas dalībniekiem vēlams 

startēt vienādas krāsas kreklos. 
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: 

sports@valka.lv, pieteikumā norādot 
komandas nosaukumu un koman-
das spēlētāju vārdus, uzvārdus.

Sīkāka informācija tūres noliku-
mā: www.valka.lv/sporta-pasaku-
mu-rezultati/ v

Aicina pieteikties dalībniekus Valkas 
novada pludmales volejbola tūrei

Sportā
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Liels gods ir kļūt par lielā futbolista pavadoni, to nopelnījia Salvijs Cipruss

No 4. līdz 7.jūnijam Valkas no-
vada BJSS U-13 komanda pie-

dalījās starptautiskā bērnu futbola 
turnīrā Lietuvas pilsētā Trakai. Starp 
Valkas un Trakai bērnu futbola 
komandām ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība. Lietuvieši brauc uz tur-
nīriem Valkā, savukārt valcēnieši do-
das uz Lietuvu. Šogad «Trakai kauss» 
tika organizēts 22.reizi. Bērni sacentās 
5 vecuma grupās, un turnīrā piedalījās 
komandas no  6 valstīm.

 Valcēnieši spēlēja U-13 grupā. Pir-
mie pretinieki bija Viļņas komanda 
«Panerys». Laukumā bija līdzvērtīgi 
pretinieki, tomēr izšķirošajos momen-
tos veiksmīgāki bija spēlētāji no Viļņas. 
Rezultātā zaudējums 0:3. Tās pašas di-
enas otrajā spēlē bija jāsacenšas ar lau-
kuma saimniekiem. Trakai komanda 
ir viena no spēcīgākajām šinī vecuma 
grupā  Lietuvā. Laukuma saimnieki 
pilnībā kontrolēja spēli, mums izdevās 
izveidot tikai dažus uzbrukumus. 

Galarezultātā Trakai pārliecinoša uz-
vara. 

Otrajā dienā pirmie pretinieki bija 
FK «Klaipēda». Valcēnieši ātri nonāca 
zaudētājos, tomēr spējām izlīdzināt 
spēles gaitu un pārņemt iniciatīvu. 
Rezultāts tika izlīdzināts, un tikai 
veiksmes trūkums neļāva mums 
svinēt pirmo uzvaru turnīrā. Dienas 
otrajā spēlē pretiniekos bija lietuviešu 
komanda «Lantvaris». Valcēnieši 
spēlēja pārliecinoši un svinēja uzvaru 
1:0. Nākamā spēle bija par 5.vietu 
turnīrā ar Viļņas FM. Šī bija trešā die-
na, un tas lika sevi manīt. Abas ko-
mandas laukumā centās, tomēr vārti 
netika gūti. Lai noskaidrotu uzvarētāju 
un 5.vietas ieguvēju, tika izpildīti 
pēcspēles 9 metru sitieni. Te meis-
tarīgākie bija valcēnieši 2:1. 

Turnīra organizatori bija parūpē-
jušies par atpūtas programmu, bērni 
apmeklēja akvaparku un skaisto 
Trakai pili. Paldies Valkas novada 
domei par piešķirto fi nansējumu 
braucienam! Un gaidīsim lietuviešus 
augustā Valkā. v

Valkas novada BJSS 
futbolisti spēlē Lietuvā

Teksts un foto: Valērijs Kriviņš

12.jūnija vakarā daudzi fut-
bola līdzjutēji Valkā bija pie 

saviem televizoriem, lai nepalaistu 
garām brīdi, kad laukumā dosies 
draugs, skolas biedrs un komandas 
biedrs Salvijs. Valkas novada BJSS 
audzēknis Salvijs Cipruss ar savu 
attieksmi pret treniņiem un atdevi 
laukumā  ir nopelnījis, lai kļūtu par 
kāda lielā futbolista pavadoni Latvijas 

– Nīderlandes spēlē. Tas ir liels gods. 
Salvijs laukumā devās ar Latvijas 
nacionālās izlases vārtsargu Andreju 
Vaņinu. Salvijam un citiem mazajiem 
futbolistiem tika dota ne vien iespēja 
ieskatīties futbola aizkulisēs, bet arī 
klātienē noskatīties spēli un redzēt, 
kā laukumā darbojas pasaules klas-
es spēlētāji. Paldies Latvijas Futbola 
federācijai par sarūpēto iespēju jauna-
jiem futbolistiem! v

Valcēnietis dodas laukumā 
Latvijas –Nīderlandes spēlē
Teksts un foto: Valērijs Kriviņš

Brašās komandas jau drīz - augustā atkal tiksies Valkā

• 1.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu bi-
rojā Valkā spēļu turnīrs galda 
tenisā jauniešiem.
• 2.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā UNO kāršu spēles 
turnīrs.
• 3.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā šautriņu mešanas 
turnīrs jauniešiem.
• 4.jūlijā brauciens «VAZ Vasara» 
piestāj Valkā.
• 4. un 5.jūlijā Valkas pilsētas sta-
dionā Latvijas Jaunatnes olimpiāde 
2015, šaušanas sacensības.
• 4.jūlijā Kārķu tautas namā 
riteņbraukšanas popularizēšana.
• 4.jūlijā plkst. 16.00 Ērģemē fut-
bola draudzības spēle Ērģeme - 
Turna.
• 5.jūlijā plkst. 11.00 Kārķos Val-
kas novada Pludmales volejbola 
tūre Kārķos.
• 5.jūlijā plkst. 16.00 pie Turnas 
tautas nama futbola draudzības 
spēle Turna - Ērģeme.
• 8.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā spēļu turnīrs galda 
tenisā jauniešiem.
• 9.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā UNO kāršu spēles 
turnīrs.
• 10.jūlijā Valgas stadionā Ve-
terānu vieglatlētikas sacensības.
• 10.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā šautriņu mešanas 
turnīrs jauniešiem.
• 10.jūlijā plkst. 18.00 Ērģemē 
Ērģemes pagasta pludmales vole-
jbola čempionāta 1.posms.
• 11.jūlijā Saieta namā «Lugažu 

muiža» Valkas pagasta 14.sporta 
spēles.
• 11.jūlijā plkst. 10.00 Ērģemē 
Ērģemes pagasta vasaras sporta 
diena.
• 15.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā spēļu turnīrs galda 
tenisā jauniešiem.
• 16.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā UNO kāršu spēles 
turnīrs.
• 17.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā šautriņu mešanas 
turnīrs jauniešiem.
• 17.jūlijā plkst. 18.00 Ērģemē 
Ērģemes pagasta pludmales vole-
jbola čempionāta 2.posms.
• 18.jūlijā Valkā pie estrādes Val-
gas - Valkas sacensības MTB riteņ-
braukšanā.
• 18.jūlijā plkst. 11.00 Ērģemā 
(volejbola laukumi pie DUS «Tīne») 
Valkas novada Pludmales volejbo-
la tūre Ērģemē.
• 22.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā spēļu turnīrs galda 
tenisā jauniešiem.
• 23.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā UNO kāršu spēles 
turnīrs.
• 24.jūlijā plkst. 14.00 Jauniešu 
birojā Valkā šautriņu mešanas 
turnīrs jauniešiem.
• 24.jūlijā plkst. 18.00 Ērģemē 
Ērģemes pagasta pludmales vole-
jbola čempionāta 3.posms.
• 31.jūlijā plkst. 18.00 Ērģemē 
Ērģemes pagasta pludmales vole-
jbola čempionāta 4.posms. v

Sporta pasākumi
JŪLIJĀ

Latvijas VAZ klubs katru gadu 
rīko pasākumus, kuru mērķis 

ir pulcēt VAZ markas īpašniekus, lai 
tie varētu tikties klātienē un ap-
mainīties ar pieredzi, kā arī parādīt, 
ka vecie automobiļi VAZ arī šodien 
ir pilnvērtīgi spēkrati, tai pat laikā 
esot arī antīkas vērtības. 

Parasti gadā tiek organizēti trīs 
pasākumi – pavasarī (sezonas at-
klāšana), rudenī (sezonas noslēgums) 
un lielākais – trīs dienu brauciens 
vasarā.

Šogad no 3. līdz 5.jūlijam brauciens 
«VAZ Vasara» notiks jau ceturto gadu 
un tā maršrutā iekļautas robežpilsētas 
Valka un Valga. Valkā pasākuma 
dalībnieki ieradīsies 4.jūlija vakarpusē 
un interesenti varēs apskatīt spēkratus 
Valkas Lugažu laukumā (Papildus 

informācija par konkrētiem laikiem 
visit.valka.lv vai Valkas TIB).

Braucienā var piedalīties ikviens, 
kam ir VAZ markas auto, kā arī tie, 
kas brauc ar Volgu, Moskviču, Ņivu, 
Oku, Zaparožecu vai vēl kaut ko tik-
pat vēsturisku un interesantu.Varat 
pievienoties jebkurā maršruta vietā 
un uz tik ilgu laiku, cik ir Jūsu rīcībā.

Pavasara un rudens pasākumos 
piedalās vidēji 15 – 25 mašīnas, vasaras 
pasākumos piedalījušās līdz pat 40 
mašīnām.

Pagājušajā gadā «VAZ Vasara» 
maršruts veda cauri Latvijai gar Dauga-
vu visā tās garumā no Mangaļsalas 
mola Rīgā līdz Pāternieku robežpārejas 
punktam). Braucienā tika reģistrētas 
39,5 automašīnas un 89 dalībnieki. 
Kopumā tika veikti ~520 km. v

Brauciens «VAZ Vasara»
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Melodiskais mūzikas raidī-
jums «Vilciens Rīga - Valka» 

uzņem apgriezienus un turpina ie-
priecināt skatītājus ar melodisku 
mūziku, interesantām personībām. 
Jūlija raidījumos skatieties kā satikās 
dziedātāji Andris Daņiļenko, Valdis 
Rogainis, Inguna Kalniņa, Vita Bal-

čunaite un komponists Māris Lasma-
nis. Zelta hītus izpildīs grupas «Bru-
ģis» un «Apvedceļš». Valša ritmus 
ļaus izbaudīt «Kreisais pagrieziens» 
un Jānis Žagariņš. Bet gala stacijā 
«Valka» – konduktors tiksies ar gru-
pu PND. 

4.jūlijā  «Melodiskajā ceļojumā» ik 
vienam būs iespēja iepazīt mūzikas 
skolotāju, mūziķi no Jaunpiebalgas 
Jāni Žagariņu. Pavadiet jautru vaka-
ru pie TV ekrāniem, jo šajā koncertā 

joku netrūks. J.Žagariņš karjeras lai-
kā daudz sadarbojies ar dzejnieci 
Mariku Svīķi un arī šajā koncertā 
tiks izdziedātas dziesmas ar M.Svī-
ķes vārdiem. 

Arī Tev, lasītāj, ir iespēja būt klāt 
fi lmēšanas procesā. Smieklīgi atga-
dījumi, ko televīzija neparāda, no-
tiek fi lmēšanas laukumā. 

6.jūlijā 19.00 TV studijā notiks Ha-
ralda Sīmaņa koncerta fi lmēšana. Bi-
ļetes var iegādāties Valkas kultūras 

nama kasē. 
Valkas televīzijas raidījumi notiek 

katru svētdienu plkst. 19.30 RE:TV 
kanālā. Atkārtojums ceturtdienās 
23.30

• 5.jūlijā Māris Lasmanis, Andris 
Daņiļenko, Valdis Rogainis, Inguna 
Kalniņa, Vita Balčunaite 

• 12.jūlijā «Bruģis» – «PND».
• 19.jūlijā «Kreisais pagrieziens» un 

Jānis Žagariņš.
• 26.jūlijā «Apvedceļš». v

Jaunie sāk uzspridzināt mākslas domnīcu

Valkas pilsētas kultūras namā 
turpinās kultūras un mākslas 

biennāle «Dzīve». No 15.jūnija līdz 
15.jūlijam Valkas pilsētas kultūras 
namā būs apskatāma izstāde «Jaunie 
sāk uzspridzināt mākslas domnīcu», 
kurā apskatāmi Gundegas Evelones 
un Ingūnas Levšas darbi.

Gundega Evelone (1988.) ir starp-
disciplināra māksliniece. Ieguvusi 
LMA maģistra grādu tēlniecībā, taču 
brīvi strādā dažādos mākslas medi-
jos un tos mīksē pēc nepieciešamības. 
Par galveno tiek uzskatīta ideja un 
forma, lai arī kāda tā būtu, ir 
pakārtots veids domas labākajai 
paušanai. Māksliniece savā radošajā 
darbībā virzās divos izteikti pret-
nostatāmos virzienos, pievēršoties 
gan cilvēkpētnieciskam virzienam 
dažādās sociālās un vēsturiskās 
situācijās, gan radot darbus, kuros 
strādā tādiem fundamentāliem jē-
dzieniem, kā «telpa», «matērija», 
«esamība – neesamība» un kuros 
meklē saskares punktu starp reālo, 
taustāmo pasauli un indivīda sub-
jektīvo uztveri. Autorei raksturīgi, 
ka abos radošā darba virzienos viņa 
ar dažādu mediju palīdzību mēģina 
radīt pēc iespējas vispatverošāku 
inscinētu realitāti, kas pilnīgāk ie-
kļautu un ietekmētu skatītāju.

Gundega Evelone līdz šim pie-
dalījusies vairāk kā 50 dažādos 
mākslas projektos gan kā autore, gan 
kā kuratore Latvijā un ārvalstīs.

Instalācija «No pīšļiem par pīš-
ļiem». Viss ir pārejošs. Viss agrāk vai 
vēlāk atgriežas pirmstāvoklī, lai no 
pamatdaļiņām atkal veidotu jaunas 
eksistences formas.

Ingūna Levša ir dzimusi Krāslavā, 
bet dzīvo un strādā Rīgā. Līdz šim 
studējusi tekstilmākslu Latvijas 
Mākslas akadēmijā un Norvēģijā 
Bergenas mākslas un dizaina aka-
dēmijā, kā arī apguvusi kultūras 
teoriju Latvijas Kultūras akadēmijā. 
Aktīvi piedalās grupu izstādēs 
Latvijā un ārvalstīs, par darbu 
«Mežs» saņēmusi bronzas medaļu 
8.Starptautiskajā šķiedras mākslas 
biennālē un simpozijā «From Lau-
sanne to Beijing», Ķīnā.

Šī ir pirmā mākslinieces izstāde 
Valkā.

Ekspozīciju veido attēlotās lietas, 
notikumi un vietas, kas, pēc I.Levšas 
domām un izjūtām, veido mūsu 
identitāti gan personīgā līmenī, gan 
saskarsmē ar citiem.

Šobrīd māksliniece pārsvarā strā-
dā ar digitālā un industriālā tekstila 
tehnikām, kas ļauj veidot komplicē-
tas kompozīcijas, atsaucoties un 
vairāk iekļaujot tajās apkārtējo rea-
litāti. Izstādes koncepciju veido In-
gūnas radītie tēli, vide un motīvi, 
kas māksliniecei šķiet svarīgi cilvēka 
personības veidotāji. Tas ir vizuāls 
simbols cilvēka unikalitātei un ne-
atkārtojamībai.

 I.Levšas darbi veido sižetus, kas 
bijuši nozīmīgi vai vienkārši fas-
cinējoši pašai māksliniecei. Viņa 
piedāvā jaunu skatījumu uz mākslas 
darbu iespējām, moderno tehnoloģiju 
sniegtās priekšrocības apvienojot ar 
spēju radīt dziļi personīgus vēstī-
jumus. Vienlaikus darbos izmantotā 
tēlu sistēma būs atpazīstama lie-
lākajai daļai izstādes apmeklētāju.

Tādējādi privātā mitoloģija un 
subjektīvisms mijas ar vispārinātiem 
tēliem un metaforām. v

Teksts: Aivars Ikšelis, izstādes kurators

Melodiskais mūzikas raidījums 
«Vilciens Rīga - Valka» 

Teksts: Aira Vērse, elektronisko 
plašsaziņu līdzekļu speciāliste
 Foto: Publicitātes foto

Melodiskajā ceļojumā satiksim mūziķus no «Apvedceļa» Jūlijā melodiskais mūzikas raidījums «Vilciens Rīga - Valka» piedāvās tikšanos 
ar vairākiem tautā ļoti iemīļotiem mūziķiem

Kultūras dzīvē
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Valkā turpinās Starptautis-
kā kultūras un mākslas 

biennāle «Dzīve». No 15.jūnija 
Valkas pilsētas kultūras namā 
(Em.Dārziņa ielā 8) ir apskatāma 
Ulda Čamana gleznu izstāde 
«Pārnesums gaismā».

Mākslinieks Uldis Čamans 
dzimis 1961.gada 4.septembrī Jē-
kabpilī. Vērojot mākslinieka dar-
bus, rodas vienlaikus arī mūžsens 
jautājums par to, kas ir un kas nav 
māksla, par to, kādai tai jābūt, lai 
tā tiktu dēvēta par mākslu. Šis 
jautājums ir aktuāls ikvienam 
māksliniekam un mākslas cienītājam. Tas 
ir jautājums, uz kuru nav atbildes, taču 
atbildēt uz to mēģina daudzi.

Mūsu ēras sākumā Atēnu domātājs Dio-
nīsijs Areopagīts mākslai piedēvēja pārju-
tekliskā skaistuma īpašību, no kuras izriet 
vispārējs valdzinājums ikvienam un kur 
skaistais ir labiekārtotības un graciozitātes 
cēlonis, kas izstaro līdzīgi gaismai savu 
starojumu, kas visu dara skaistu. Tieši tāpēc 
tas visus pievelk un attiecina uz visiem 
savu vienotību.

18.gadsimtā Apgaismības fi lozofs Ima-
nuels Kants uzskatīja, ka mākslai ir jābūt 
raksturīgam garīgumam jeb dzīvinošam 
principam, rotaļīgumam, kas turpinās pats 
no sevis. Savukārt garīgums ir ģēnijam 
piemītošs talants izteikt neizsakāmo dvē-
seles stāvokli un padarīt to par vispārēji 
izpaužamu – tam nepieciešama spēja uz-
tvert ātri izzūdošo iztēles spēli.

Tuvāk mūsdienām 20.gadsimta vācu fi lo-
zofs Martins Heidegers mākslu raksturoja 
kā dzejojumu, kura būtība ir patiesības 
iedibināšana; māksla ir patiesības tapšana 
un notikšana. Tas ir veids, kā sākas un top 
vēsture.

Pastāv prātojumi, ka mākslas darbs, 
tiklīdz tas ir pabeigts, vairs nepieder māks-
liniekam. Tāpēc ikviens šīs izstādes apmek-
lētājs tiek aicināts uz dialogu ar pašu māks-
las darbu, tiek aicināts mēģināt izprast to, 
ko mākslinieks tajā vēlējies rādīt, ko viņš 
izjuta un par ko domāja, radot mākslas dar-
bu. Taču tas ir sarežģīts darbs: skatītājs ir 
trešā persona, kuras uztveri nemitīgi ie-
tekmē personīgās sajūtas, asociatīvajiem 
vizuālajiem tēliem mijiedarbojoties ar šī 
brīža emocionālo fonu.

U.Čamans ir privātgalerijas «Mans’s» 
īpašnieks un direktors. Strādāt galerijā, rī-
kot izstādes Jēkabpilī – tas ir dārgs va-
ļasprieks.

Māksliniekam un uzņēmējam Uldim Ča-
manim izveidojies dzīves ritms – dienā 
strādā «Mans’ā», naktīs glezno. Ja ir liela 
iedvesma, Uldis spēj strādāt arī pēc vai-
rākām negulētām naktīm. Viņam liekas, ka 
ir kādi augstāki spēki, kas regulē šos proce-
sus. Viņa gleznas ir abstraktas, rosinošas 
noskaņu ziņā.

Uldis saka: «Viss labais, kas ir bijis, ko-
miskais, patīkamais, arī sliktais, ir uzkrājies 
manās gleznās, bet vienmēr dominē baltā 
krāsa, baltais enerģijas starojums.» v

Valkā apskatāma Ulda Čamana 
izstāde «Pārnesums gaismā»

Kultūras dzīvē

Teksts: Aivars Ikšelis, izstādes kurators

VISPASAULES VALCĒNIEŠU DIENAS
(Valkas ģimnāzijas 95. un Valkas mākslas skolas 

25.gadu jubileja)
Valka, 2015.gada 2.un 3.oktobris

NORISES PROJEKTS
2.OKTOBRĪ

Plkst. 17.00 Valkas novadpētniecības muzejā izstādes 
«Veltījums Valkai II» atklāšana;
Plkst. 22.00 Lāpu gājiens no Valkas ģimnāzijas uz 
Lugažu ev. lut. baznīcu (maršruts: Raiņa – Dārziņa – 
Rīgas ielas);
Ap plkst. 22.10 lāpu gājiens apstāja pie Valkas pilsētas 
kultūras nama. Šeit piemiņas zīmes atklāšana Latvijas 
armijas virsniekam Ādolfam Maršaus;
Ap 23.00 Svētbrīdis Lugažu ev. lut. baznīcā;
Plkst. 24.00 Putras kalnā veltījums valcēniešiem pasaulē 
un ieskaņas brīdis «Latvijai 100» ( sveču instalācijas un 
mūzika).

3.OKTOBRĪ
No plkst. 9.00 (visu dienu) Valkas ģimnāzijas* un 
Valkas mākslas skolas apskate;
Plkst. 10.00 Valkas novada domē (Beverīnas ielā 3) 
Vispasaules valcēniešu dienu domnīca;
No plkst. 12.00 Lugažu laukuma svētki;
Plkst. 17.00 Valkas mākslas skolā izstādes atklāšana;
Plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā koncerts 
«Valcēnieši Valkai»;
Plkst. 21.30 Valkas ģimnāzijā klašu stundas;
No plkst. 22.00 Valkas pilsētas kultūras namā, Valkas 
ģimnāzijā, Valkas mākslas skolā un Lugažu laukumā 
neformālas tikšanās un balles.
*Reģistrācija Valkas ģimnāzijas 95. gadu jubilejai notiks 
skolas telpās. Dalības maksa pie reģistrācijas € 5,00.

Norises var tikt papildinātas un sākumu laiki koriģēti.
Koordinators Aivars Ikšelis

3.jūlijā plkst. 18.00 
Valkas novadpētnie-

cības muzeja dārzā notiks 
performance ar vides māks-
las objektu «Iedēstīsim 
Raini un Aspaziju». Perfor-
mances  ietvaros uzstāsies 
Sinfonietta Rīga pūtēju 
kvintets.

Mākslinieki Ilona Meija – 
fl auta, Pēteris Endzelis – obo-
ja, Guntis Kuzma – klarnete, 
Jānis Semjonovs – fagots, 
Artūrs Šults – mežrags.

Kvinteta izpildījuma ska-
nēs Alvja Altmaņa, Artūra Grī-
nupa, Pētera Plakida, Gunde-
gas Šmites, Pētera Vaska un 
Imanta Zemzara skaņdarbi. 
Ieeja bez maksas.

Atgādinām, ka 2014.gadā 
pavasarī pēc Kultūras minis-
trijas darba grupas Raiņa un 
Aspazijas jubilejas gada īste-
nošanai ierosinājuma Nacio-
nālā kultūras padome vie-
nojās 2015.gadu pasludināt 
par Raiņa un Aspazijas ju-
bilejas gadu, rosinot valsts, 
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas iesaistīties tā norisē ar iniciatīvām, plānojot 
un īstenojot pasākumus un citas aktivitātes Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā 
kultūras mantojuma aktualizēšanai. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileja ir ietverta 
UNESCO svinamo dienu kalendārā. v

Latvieši nāk!
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības 
un kultūras daļas vadītājs



 Nr. 67 2015.gada 28.maijā10

Dailes teātra aktieru ansambļa «ILGA» 10 gadu jubilejas koncertuzvedums 
«17 PANSIONĀTA MIRKĻI» 17.jūlijā plkst. 19.00 Valkas brīvdabas estrādē

Dailes teātris visos laikos ir bi-
jis slavens ar saviem dzie-

došajiem aktieriem – «Mūžīgais uni-
sons», «Mīlas metronoms», Harijs 
Spanovskis un Jānis Paukštello, un 
nu jau desmit gadus arī Dailes teātra 
vokāli - dramatiski - instrumentā-
lais ansamblis «ILGA», kurā apvie-
nojušies trīs atraktīvi un dziedoši 
aktieri – Gundars Silakaktiņš, Al-
dis Siliņš un Lauris Subatnieks. 
Kopš 2005.gada «ILGA» dažādās 
Latvijas pilsētās un ciemos ir prie-
cējusi savus skatītājus un klausītā-
jus, izpildot humora pilnus uzvedu-
mus un dziesmas no jaunākajām 
teātra izrādēm, dejojamas un līdzi 
dziedamas R.Paula, Z.Liepiņa un 
Im.Kalniņa sirdsdziesmas, latviešu 
erotisko dzeju un politiski humoris-
tisko V.Artava un R.Paula uzvedu-
mu «Rīgā dzīvot nav ne vainas!».

Tieši šovasar tautas beznosa-
cījuma mīlestību guvušais Dailes 
teātra aktieru ansamblis «ILGA» 
atzīmē savu 10 gadu jubileju, kuras 
ietvaros ar jubilejas koncertuz-
vedumu «17 PANSIONĀTA 
MIRKĻI» 17.jūlijā plkst. 19.00  

viesosies Valkā, Valkas brīv-
dabas estrādē. 

Lai cik ļoti ansambļa da-
lībnieki pēc garas un intensī-
vas sezonas Dailes teātrī vē-
lētos atpūsties, tas izrādās ne-
iespējami. Grupas fani no 
dažādām Latvijas malu malām 
sūta vēstules un burtiski pie-
prasa jubilejas koncertus. At-
teikt nav iespējams, tāpēc, lai 
godam visā Latvijā atzīmētu 
aktieru ansambļa «ILGA» ju-
bileju, tās dalībnieki ir radījuši 
jaunu, humoristiski – muzikālu 
uzvedumu «17 PANSIONĀTA 
MIRKĻI», sadarbojoties ar 
Valkas apkārtnes atraktīvo 
«meiteņu» ansambli «JEST-
RĀS VEČIŅAS»: Antoniju no Val-
kas – taustiņinstrumenti, Līviju 
no Strenčiem – basģitāra, Ženiju 
no Valmieras – ģitāra, Silviju no 
Smiltenes – sitamie instrumenti. 

Jubilejas koncertuzveduma dar-
bība norisināsies Valkas brīvdabas 
estrādes veco ļaužu pansionātā 
«ILGA», kurā valda intrigas, pār-
pratumi un joki. Tur brīnišķīgo Dai-

les teātra aktieru kopīgie piedzī-
vojumi un pārdzīvojumi desmit ga-
du garumā izskanēs nenopietni te-
atrālos kontekstos un zemtekstos 
komponista Raimonda Paula, Zig-
mara Liepiņa, Edmunda Goldšteina 
un Ulda Stabulnieka dziesmās, kā 
arī populāru latviešu dzejnieku dze-
jas darbos.

Uzveduma režisors Gundars Sila-

kaktiņš, scenogrāfs Intars Gegusts, 
tērpu māksliniece Jurate Silakaktiņa, 
horeogrāfs Kārlis Božs, producente 
Ieva Šteinberga. 

Biļetes uz koncertuzvedumu ie-
spējams iegādāties «Biļešu Pa-
radīze» kasēs un www.bilesupar-
adize.lv. Pirmo trīssimts biļešu 
īpašā cena 7 EUR. v

Teksts: Ieva Šteinberga,
koncertuzveduma «17 PANSIONĀTA MIRKĻI» producente
Publicitātes foto: Ronalds Šulcs

Pieaugot ĀCM izplatībai meža 
cūku populācijā un sakarā ar 

jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, 
PVD cūku turētājiem atgādina par 
biodrošības pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests 
(PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, 
salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug 
saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas 
cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 
meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 
16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, 
ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku 
saimniecībā. 

Arī pārbaudot dzīvnieku novietnes 
PVD inspektori konstatē, ka ne vienmēr 
tiek ievēroti biodrošības pasākumi, kā 
arī joprojām ir piemājas saimniecības, 
kurās dzīvnieki nav reģistrēti Lauk-
saimniecības datu centrā (LDC). Noviet-
ne un cūkas jāreģistrē Lauksaimniecī-
bas datu centrā un regulāri jāatjauno 
informācija par novietnē turēto cūku 
skaitu!

PVD, sadarbībā ar Lauksaimniecības 
datu centru, uzrauga mājas cūku 
pārvietošanas datus un konstatē, ka 
notiek cūku pārvietošana no slimības 
skartajām zonām uz brīvajām zonām. 
Ar šādu rīcību cūku turētāji savu no-
vietni, savu pagastu un pat savu novadu 
pakļauj riskam ievazāt slimību. 

Pirms sivēnu iegādes PVD aicina 
noskaidrot, kurā slimības zonā atrodas 
pārdevēja novietne. Informācija pieeja-
ma PVD mājas lapā interaktīvajā kartē: 
http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izv-
lne/veterinr_uzraudzba/dzivnieku_in-
fekcijas_slimibu_u/acm_aktualitates/
aktuala_informacija__afrikas_c2/acm_

iereobezojumi_interaktiva

Lai pasargātu dzīvnieku novietni, 
piemājas saimniecību no Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) PVD atgādina un atkārto-
ti aicina ievērot visus noteiktos bio-
drošības pasākumus: 
• Neturiet cūkas āra aplokos, tās var 
kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem 
dzīvniekiem!
• Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai 
šim darbam paredzētu apģērbu un apa-
vus, kurus nelietojiet ārpus novietnes!
• Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu 
dezinfekciju, novietnē regulāri veiciet 
tīrīšanu un dezinfekciju!
• Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, 
kur atrodas salmu kaudzes – tie var būt 
infi cēti, ja tiem ir piekļuvušas meža 
cūkas!
• Cūkām nedodiet zaļbarību un 
pagalmos pļautu zāli! Tā kā pie-
mājas saimniecībās cūku pieba-
rošana ar svaigu zāli laika gaitā 
izveidojusies par tradīciju, situ-
ācijā, kad pieaug ĀCM gadījumu 
skaits meža cūkām, tas rada lielus 
infi cēšanās draudus mājas cūkām, 
jo zālē var būt ĀCM vīruss, ko tur 
ievazājušas meža cūkas.
• Mājas cūkām aizliegts izbarot 
virtuves atkritumproduktus, īpaši 
bīstami ir meža cūku izcelsmes at-
kritumprodukti!
• Atgriežoties no meža pēc 
ogošanas, sēņošanas un medībām, 
notīriet apavus, īpaši to zoles!
• Informējiet PVD teritoriālo 
pārvaldi, ja mežā atrodat meža 
cūkas līķi!
• Sekojiet cūku veselības stāvok-
lim un, ja cūkas izskatās nevese-

las, nekavējoties izsauciet veterinār-
ārstu!

Atgādinām, ka bioloģiskā drošība ir 
pasākumu komplekss, kuru ievērojot, 
dzīvnieku turētājs var pasargāt savus 
dzīvniekus no saslimšanas ar infekci-
jas slimībām un maksimāli samazināt 
infekcijas slimību izplatīšanos apkārtē-
jā teritorijā. 

Par biodrošības pasākumu ieviešanu 
un izpildi novietnēs, kurās tur un 
audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā 
skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, 
atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai 
turētājs.

Slimības uzliesmojuma gadījumā 
saimniecībā vai dzīvnieku novietnē 
valsts kompensācijas varēs saņemt ti-
kai tad, ja cūkas būs reģistrētas un 
ievērotas biodrošības prasības! v

Biodrošības pasākumi mājas cūku turēšanai
Teksts: Anna Joffe, PVD Sabiedrisko 
attiecību daļas vadītāja
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Teksts: Be ni ta Bri la, Vidzemes slimnīcas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Medicīniskās komisijas speciālisti Vidzemes 
slimnīcas poliklīnikā Valkā strādās piektdien, 

11.septembrī, plkst. 9.00 – 12.00. Būs pieejams ķirurgs, 
neirologs, oftalmologs, otolaringologs, narkologs un 
arodslimību ārsts. Varēs veikt elektrokardiogrammas 
un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes. Klien-
tu ērtībām komisijas laikā būs iespējams izdarīt arī au-
diometrijas un spirogrāfi jas izmeklējumus.

Pieteikšanās uz komisiju poliklīnikas reģistratūrā 
Valkā, tālr.: 64722307. v

Val kas pil sē ta
Inta Burdeinaja 01.07., Ina Libruka 01.07., 
Valentina Gavriloviča 01.07., Nadežda Go-
lubkova 02.07., Aina Leikarte 02.07., Ana-
tolijs Astahovs 03.07., Māra Silāja-Velke 
05.07., Valentina Mellupe 05.07., Maruta 
Stabulniece 06.07., Gunda Sīmane 07.07., 
Liāna Viduce 08.07., Antoņina Sotvorjon-
naja 08.07., Sarmīte Freiberga 08.07., Pāvels 
Ustinovs 09.07., Marija Zariņa 10.07., Va-
dims Kuzņecovs 10.07., Jevdokija Zaļais-
kalne 11.07., Agnese Kozlovska 11.07., Andris 
Gindra 12.07., Alfons Meiris 12.07., Brigita 
Paegle 14.07., Ārija Tomiņa 15.07., Igors 
Hitrovs 15.07., Pāvels Mellups 18.07., Harijs 
Melngailis 18.07., Albīna Kārkliņa 18.07., 
Harijs Grīslītis 18.07., Miķelis Grīslītis 
19.07., Livija Krieviņa 19.07., Ināra Priste 
19.07., Ilmārs Lapiņš 19.07., Valentina Teder 
20.07., Francis Ločmelis 20.07., Ritma Grase 
21.07., Mārīte Tjullinena 22.07., Viesturs Sils 
23.07., Inga Gartmane 23.07., Liāna Bras-
mane 23.07., Elmārs Smukuls 24.07., Līga 
Āboliņa 24.07., Vasilijs Kreilis 26.07., Vik-
tors Iļjins 26.07., Aija Ķikāne 29.07., Arturs 
Runde 29.07., Anna Sukaļenko 30.07., Dzid-
ra Simtiņa 30.07., Sarmīte Brice 31.07., Aldis 
Balkovskis 31.07.

Ēr ģe mes pa gasts
Mārīte Studente 07.07., Mudīte Varte 08.07., 
Andris Teteris 13.07., Valters Beldavs 16.07., 
Gaida Ķimina 16.07., Guntars Barviķis 
17.07., Anna Menģele 18.07., Vilnis Ķimins 
19.07., Agrita Selecka 29.07.

Kār ķu pa gasts
Juris Jegorovs 09.07, Aivars Vīlisters 18.07., 
Lidija Kustova 20.07., Tamāra Putēviča 
27.07.

Val kas pa gasts
Jūlija Andersone 03.07.; Smuidrīte Cim-
ziete 05.07.; Jurijs Solovjovs 06.07.; Dagnija 
Ūdre 08.07; Marta Tanenberga 11.07.; 
Tālivaldis Broks 13.07.; Ņina Maričeva 
16.07.; Rolands Vītus 16.07.; Jevgenijs Mat-
vijenko 19.07.; Līga Metuzāle 22.07.; Imants 
Prauliņš 22.07. ; Dzidra Alberga 24.07.; Svet-
lana Kelle 27.07.; Antoņina Martena 29.07.

Vij cie ma pa gasts
Reinis Zariņš 06.07., Vita Bērziņa 08.07., 
Aivars Podkalns 22.07.

Zvār ta vas pa gasts 
Ilga Kalniņa 3.07., Rasma Brolīte 6.07., 
Rasma Treijere 9.07., Rasma Mūze 10.07., 
Liveta Zvaigzne 13.07., Jānis Kučers 14.07., 
Edvards Ronimois 28.07., Māris Kūms 
30.07.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Izbraukuma vizītē Vidzemes slim-
nīcas poliklīnikā Valkā 1.jūlijā pa-

cientus pieņems ķirurgs Andrejs Blum-
bergs, fi zikālās un rehabilitācijas me-
dicīnas ārste Inese Gaiķe un en-
dokrinoloģe Baiba Jēgere. 

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratū-
rā Valkā, tālr.: 64722307.v

Val kas no va da Dzim tsa rakstu 
no da ļā no 16.05.2015. līdz 15.06.2015.

reģistrēti:

7 bērni: 1 meitenīte – Sofi ja un 
6 zēni – Tomass, Matīss, Jānis Adrians, 

Jānis, Markuss un Neils.
Sveicam ģimenes ar dzīvē 

nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko att iecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Izbraukuma 
speciālisti jūlijā

Mobilais mamogrāfs

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.05.2015. līdz 15.06.2015.  
reģistrēti 15 mirušie:

Ābele Marta (1927.), Bagana Sofi ja (1930.), Dukāts Andris 
(1947.), Jarve Vanda (1940.), Lahno Konstantins (1988.), 
Endel Lepik (1944.), Mateļonoks Vladislavs (1995.), Meļķe 
Ilga (1924.), Mūrniece Anna (1936.), Pavlovičs Antons 
(1933.), Pētersons Genrihs (1929.), Pulks Gatis (1935.), 
Rougijainens Valerijs (1965.), Salgusa Valentīna (1926.), 
Solovjovs Aleksejs (1960.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Teksts: Jolanta Selezņeva, SIA «Veselības centrs 4» 
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinātore

Medicīniskā komisija 
septembrī

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu iz-
meklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - 

Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas 
ieradīsies 13.jūlijā.

Mobilais mamogrāfs piebrauks pie Valkas 
ģimnāzijas, Raiņa ielā 28A. Uz mamogrāfa 
pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pierak-
sta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 

vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 ga-
dus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta no-
rīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Na-
cionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 
27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un 
telefona numuru). Sīkāka informācija www.
mamografi ja.lv vai uz e-pastu info@ma-
mografi ja.lv v

Tā kā šobrīd norit 
darbs pie atmiņu 

krājuma sagatavošanas 
par dzīvi izsūtījumā Si-
bīrijā, lūdzam atsaukties 
1949.gada 25.martā poli-
tiski represētās perso-
nas, kas pašreiz dzīvo 
Valkas novadā, bet iz-
sūtītas no citas Latvijas 
teritorijas. Aija Priedīte, 
tel. 64722714; Tamāra El-
ziņa, tel. 64722714; 
29711820.

Kafejnīca - bistro 
«Rozmarīns» aicina 

savā komandā!
SIA «Rozmarīns MD» pārstā-

ve Dana Nuruļļina informē, ka 
darbību jūlija mēnesī plāno 
uzsākt plaša spektra ēdināšanas 
uzņēmums. Tāpēc kafejnīca - 
bistro «Rozmarīns» vēlas savā 
komandā redzēt zinošus, savu 
amatu protošus pavārus, ku-
linārus, konditorus.

Papildus informācija pa tel.: 
29114347 vai 28376648.

Teksts: Be ni ta Bri la, Vidzemes slimnīcas 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Valkas novada afi šu stabs
V

al
ka

s 
no

va
dā

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad 

pasākumu norises 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

• 25.jūlijā plkst. 1 6.30 Ērģemes pludmalē Rūjie-
nas amatierteātra brīvdabas izrāde;

plkst. 20.00 Ērgemes un Valkas pagastu paš-
darbnieku kopkoncerts «Kopā jautrāk»;
plkst. 22.00 Zaļumballe kopā ar grupu «Rolise».

• No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde «Lasi un vērtē!»: 
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2015» grāmatu 
kolekcija.
• No 1. līdz 10.jūlijam – izstāde «Paldies jums, 
dzīvnieki!»: bērnu grāmatu autorei Dzidrai 
Rinkulei-Zemzarei – 95.

Val kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

B ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

• Līdz 31.jūlijam – izstāde «Mans vaļasprieks»: 
valcēnietes Gaidas Cirītes krustdūrienā veidotās 
gleznas un rokdarbi.
• No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde «Ar atbildību par 
uzrakstīto: rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte».
• No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde «Latvijas Preses 
karalim, Cimzes audzēknim Antonam Benjamiņam 
– 155».
• No 1. līdz 31.jūlijam – izstāde «Tas notika jūlijā 
Valkā»: no laikrakstu lappusēm.

Kār ķu pa gas tā Vijciema pa gas tā

• No 6.jūlija līdz 3.augustam Saieta nama «Luga-
žu muiža» telpās novadnieka Jāņa Koopa un smil-
tenietes Lāsmas Rīderes foto izstāde «Dienas 
gaismā». Foto darbus būs iespējams arī iegādāties.

• 11.jūlijā plkst. 20.00 Vijciema 
tautas namā Valkas pagasta 
amatierteātra «Rūdis» izrāde 
A.Niedzviedzis «Viņa ir īstā, 
muterīt!».

Lugažu muižā

• 25.jūlijā plkst. 19.00 Mier-
kalna tautas namā Zvārtavas 
pagasta amatierteātra «Latvi-
ānis» pirmizrāde A.Niedzvie-
dzis «Tad pasaki to viņai».
• 26.jūlijā plkst.14.00 Aumeis-
teru kapu svētki.

• 17.jūlijā plkst. 19.00 Valkas brīv-
dabas estrādē Dailes teātra aktieru 
ansambļa «ILGA» 10 gadu jubilejas 
koncertuzvedums «17 PANSIONĀ-
TA MIRKĻI».

• 11.jūlijā plkst. 19.00 – Dabas 
koncertzālē Rūjienas kultūras 
nama amatierteātra «Vitrāža» iz-
rāde E.Arnolda un E.Baha ko-
mēdija 2 cēlienos «Traks numurs» 
(lietus gadījumā – tautas namā).
• 18.jūlijā plkst. 9.30 – velotūre 
«Pēc Naukšēnu labumiem» (sī-
kāka informācija – Silva Mieze, 
mob. tel. 20240606).
• Tautas nama kamīnzālē – 
mākslinieces Andžellas Trinku-
nas gleznu izstāde «Sievietes Pa-
saule».


