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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

No 23. līdz 26.septembrim Valkā pulcēsies 
teātri 11.Starptautiskajā laikmetīgā 

teātra festivālā «Tālvils». Šis festivāls notiek 
Starptautiskās laikmetīgās mākslas un kul-
tūras biennāles «Dzīve» ietvaros.

«Tālvils» – pasaules profesionālo, municipālo 
un labāko amatierteātru jaunā gadsimta teātra 
mākslas izteiksmes, satura, veida un meklējumu 
Starptautiskais teātru festivāls Latvijas – Igaunijas 
pierobežas reģionā. Festivāla aizsākums meklējams 
1996.gadā. Tajā piedalījušies teātri no 21 valsts ar 89 

izrādēm.
Festivāla laikā aktieriem un visiem interesentiem notiek izcilāko pasaules teātra 

pedagogu meistarklases.
Šogad festivāla afi šu veidos teātra iestudējumi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas 

un Ukrainas. Tuvākajā laikā publicēsim festivāla 
norišu programmu.

Informācija interesentiem. Ieeja uz katru izrādi 
EUR 1, bet uz visām septiņām izrādēm EUR 5. 
Bērniem ieeja pa brīvu. Visas izrādes plānotas 
Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē ap 
plkst. 18.00. 

Pēc 10 gadu pārtraukuma ok-
tobrī Valkā atkal vērienīgi 

atzīmēs Pasaules valcēniešu dienas. 
Pasākumam šogad dota devīze «Uz 
priekšu, uz Valku»!

Organizatori aicina visus valcēnie-
šus, iesaistīties pasākuma norisē un 
iesūtīt fotogrāfi ju, kurā būtu redza-
mas acis. Fotogrāfi ju lūdzam sūtīt uz 
adresi valceniesi@valka.lv. Tāpat tos, 
kuri paši nevar ierasties uz pasāku-
mu, organizatori aicina uz jau minēto 
elektroniskā pasta adresi nosūtīt 
savu kontaktinformāciju, lai būtu 
iespējams izveidot datu bāzi un 

apzinātu valcēniešus pasaulē. Tāpat 
aicinājums arī rakstīt un sūtīt svei-
cienus Valkai.

Svētki sāksies 2.oktobrī ar izstāžu 
«Veltījums Valkai II» un «Valcēnieši 
raksta – kopības apzināšanās» atklā-
šanu Valkas novadpētniecības mu-
zejā un pilsētas kultūras namā.

Pirmās dienas vakarā gaidāms 
lāpu gājiens, veltīts trīs ģimnāzistu 
varonīgajai rīcībai – 1940.gada 1.sep-
tembrī, spītējot aizliegumam un pre-
tojoties padomju iekārtai, zēni devās 
uz Lugažu baznīcu, lai svētītu jauno 
mācību gadu. Gājienu noslēgs svēt-
brīdis Valkas - Lugažu ev. lut.baznīcā. 
Vakara kulminācija tuvāk pusnaktij 

Putras kalnā. 
Sveču insta-
lāciju un mū-
zikas pavadī-
jumā skanēs 

veltījums visiem valcēniešiem pa-
saulē.

Pasākuma otrajā dienā, 3.oktobrī, 
visi aicināti apmeklēt ģimnāziju, 
kura svinēs 95.dzimšanas dienu, un 
mākslas skolu, kas atzīmēs 25.gads-
kārtu, savukārt Valkas novada domē 
norisināsies Pasaules valcēniešu die-
nu domnīca. Dienas garumā val-
cēnieši un viesi aicināti priecāties 
Lugažu laukuma svētkos. Pasaules 
valcēniešu dienu spilgtākais noti-
kums – koncerts «Valcēnieši Valkai» 
izskanēs pilsētas kultūras namā. 
Koncertā uzstāsies zināmi mūziķi un 
izpildītāji, kuri nes Valkas vārdu pa-
saulē.

Plašākā informācija par Pasaules 
valcēniešu dienām www.valka.lv

Pasākumu atbalsta: Valkas novada 
dome un SIA «Baltic Candles». 

Klāt pirmais septembris un 
jauna mācību gada sākums. 

Pat ja skolas gaitas aizvadītas jau 
sen, katram sirdī jūtams satrau-
kums. Kādam atmiņā ataust laiks 
pirms daudziem gadiem, trauks-
mainās skolas gaitas, kāds savu bēr-
nu pavada uz skolu pirmo reizi…

Jaunajā mācību gadā novēlam 
katram skolēnam ar prieku un ie-
dvesmu sagaidīt pirmo zinību dienu! 
Vecākiem novēlam pacietību, mīles-
tību un sapratni. Pedagogiem – 

plašu pasaules skatījumu un spēju 
iedvesmot un aizraut! Novēlam vi-
siem strādāt plecu pie pleca, jo visi 
kopā veidojam mūsu mīļo novadu, 
Latviju!

Mācību gada sākumā ne tikai sko-
lēniem, bet arī pārējiem novēlam 
mesties jaunos izaicinājumos un tur-
pināt pilnveidot sevi!

Sirsnīgi apsveicam skolēnus, peda-
gogus, vecākus un vecvecākus jau-
najā mācību gadā!

Valkas novada dome

Nākamajā numurā

Intervija ar 
Gintu Švecu

Teksts un foto: Gundega Veinberga

KLĀT SKOLAS LAIKS!

Šogad teātra festivāls «Tālvils» 
pulcēs dalībniekus no 5 valstīm

Valcēniešus aicina rakstīt un sūtīt sveicienus Valkai
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Vasaras izskaņā uz īsu sa-
runu aicināju Valkas pil-

sētas teātra režisoru Aivaru 
Ikšeli. Gads bijis ražīgs – ir ta-
pis jauns iestudējums pēc Aspa-
zijas drāmas «Ragana», teātris 
pabijis vairākās viesizrādēs gan 
tepat Latvijā, gan ārpus tās.

Pastāsti, lūdzu, kāds teātrim bi-
jis aizvadītais gads? Kā plānojat 
darbu, lai izrādi redzētu skatītāji 
ne tikai Valkā, bet arī citviet?

– Teātra darbība ir dalāma vairākos 
posmos. Pirmais ir mēģinājumu pro-
cess, kad top jauni darbi un, atšķirībā 
no daudziem citiem teātriem, mums 
nav sezonalitātes, strādājam nepār-
traukti. Teātrī esam uzstādījuši augs-
tus mērķus, tāpēc aktieriem ir ko turēt. 

Otrajā posmā izrāde nonāk līdz 
skatītājiem, trešais ir saistīts ar 
starptautisko darbību. Mēs katru 
gadu piedalāmies starptautiskajos 
teātra festivālos. Atbildība ir ļoti lie-
la, jo mēs pārstāvam ne tikai Valkas 
novadu, bet arī Latviju un valsti. 

Sabiedrībā mēdz uzskatīt, ka 
viesizrādes ir kā ekskursija, pabrau-
kāšanās pa pasauli, taču patiesībā 
tās aktieriem ir meistarklases. Ir ār-
kārtīgi labi, ka mūsu aktieri katrā 
valstī var iegūt citādu pieredzi, ko 
vēlāk atvest pie mums uz Valku, pa-
rādīt mūsu cilvēkiem, ko viņi ir ie-
mācījušies un ieguvuši. 

Otra būtiska lieta ir tā, ka Valkā 
jau ilgus gadus norisinās Starptau-
tiskais laikmetīgā teātra festivāls 
«Tālvils». Atšķirībā no citiem starp-
tautiskajiem festivāliem, kur organi-
zatoriem sūta izrāžu videomateri-
ālus un atlase notiek pēc tam, mēs 
paši skatāmies un izvēlamies iz-
rādes, kuras vēlamies redzēt festi-
vālā. Kāpēc? Videomateriālā nav 
iespējams sajust izrādes dvēseli.  Tu 
redzi aktieru tehniku, bet kad pats 
esi klāt – jūti, vai tas aiziet vai neai-
ziet. Turklāt ir viena būtiska lieta 
– bieži vien ir valodas barjera. Nav, 
ko slēpt, bet mūsdienās cilvēki aiz-
vien mazāk un mazāk zina krievu 
valodu. Daļai jauniešu tā jau ir tuk-
ša skaņa. 

Protams, vēl viens pozitīvs as-
pekts ir, ka starptautiskajos festivā-
los iespējams nodibināt kontaktus 
mākslas pasaulē. Protams, ir soci-
ālie tīkli – «Facebook», «Twitter», 
«draugiem.lv», un citi, bet acu kon-
takts, sarunas, diskusijas veiksmīgai 
sadarbībai un komunikācijai ir ne-
atsveramas. 

Turklāt, ja kāds domā, ka šie 
braucieni tiek atmaksāti aktieriem 
vai teātrim, tā nav. Aktieri nopietni 
strādā savos pamatdarbos, krāj nau-
du, lai varētu piedalīties šajos starp-
tautiskajos teātra festivālos. Līdz ar 
to, mūsu pašu cilvēki nepārtraukti 
investē savus līdzekļus Valkas no-
vada kultūras dzīvē. Tas tā jokaini 

skan, bet realitātē tas tā ir. 
Šis gads atšķiras no pārējiem ga-

diem, ar to, ka, parasti Latvijā brau-
cot uz starptautiskajiem festivāliem, 
izvēlējāmies gadā vienu. Visu laiku 
atsacījām kolēģiem, taču šogad no-
lēmām, ka neatteiksim nevienam, 
kas mūs aicinās un parādu nolīdzi-
nāsim. Mēs pabijām Balvos, Gulbe-
nē un Limbažos, būsim arī Jēkab-
pilī. 

Ārpus Latvijas piedalījāmies 
starptautiskajā kamerizrāžu festi-
vālā «Scena» jeb «Skatuve» Bulgā-
rijā, Sofi jā. Augustā dodamies uz 
Krieviju, Pleskavas apgabalu, Puš-
kina kalnu, kur starptautiskajā teāt-
ru festivālā brīvā dabā, diezgan ne-
žēlīgos apstākļos, spēlēsim «Uzgai-
dāmā zāle Nr.13 trijiem».

Balvos izrādi spēlējām uz lielās 
skatuves, Gulbenē – tik mazā zālē 
kā kabatas lakatiņš, Limbažos bijušā 
fi lca rūpnīcas cehā un visur izrāde 
«aiziet». Tagad pamēģināsim brīvā 
dabā. Septembrī dosimies uz starp-
tautisko teātra festivālu Samārā, kur 
izrādi spēlēsim greznā teātrī, tā kā 
būsim to izmēģinājuši dažādos spē-
les laukumos. Kā aktieri to spēj? At-
bilde ir vienkārša – tāpēc, ka viņi ir 
piedalījušies dažādās meistarklasēs, 
kur augstas raudzes pedagogi un 
teātri ir iemācījuši, ka aktierim jā-
prot pielāgoties, atvērties jebkurā 
spēles laukumā. 

Vēl jāpiemin Igaunija Silamē, kur 
spēlēsim «Edīti Piafu», tur mums ir 
paredzētas divas izrādes. 

Jūs no Bulgārijas atgriezāties ar 
festivāla galveno balvu. Ko jums 
nozīmē apbalvojumi? Jo teātris ne 
tikai spēlē un apgūst dažādas te-
ātra skolas, bet arī izcīna panāku-
mus un apbalvojumus.

– Jā, Bulgārijā ieguvām festivāla 
galveno balvu – tā ir zelta plāksnīte 
ar maskām virsū. Aleksandrs Pri-
maks, mūsu aktieris to nodēvēja par 
«Ploskaru». Ja «Oskars» ir fi gurāla, 
apaļa fi gūra, šī ir plakana (no krievu 
«ploskij» – plakans, red. piez.). Tas bul-
gāriem tik ārkārtīgi iepatikās, ka 
viņi apsvēra domu turpmāk savu 
balvu saukt par «Ploskaru». 

Teātris ir daudz braukājis pa pa-
sauli un piedalījies festivālos, sa-
ņemtas daudz balvas, bet tas nav 
būtiskākais. Jā, ir patīkami, ka tevi 
saprot, bet, runājot par uzstāšanos 
Bulgārijā, lielākais gandarījums bija 
tas, ka uzzinājām – Sofi jā dzīvo 
vairāk nekā 20 latvieši un viņi ir 
atnākuši uz mūsu izrādi. Pēc iz-
rādes ir publicēti foto un video 
sociālajos tīklos, kultūras portālos. 
Saņēmām pozitīvas atsauksmes.

Esmu godīgs – ne visiem mūsu 
teātra stils Valkā un Valkas novadā 
patīk. Viņi gaida citu teātri. Bet 
tāpēc novadā ir tik daudz labi teātri 
– Vijciema amatierteātris «Čiekurs» 
(Teātris amatierteātru festivālā «Spēl-
maņu svētki 2015» ieguva galveno bal-
vu par labāko izrādi A.Kivirehka tra-
ģikomēdiju «Igauņu bēres» – red.piez.), 
«Rūdis» Lugažu muižā, Ērģemes 
teātris un Valkas senioru teātris ar 
savu rokrakstu!

Savukārt, ja reiz esi iekļuvis 
starptautiskajā apritē, tad ir jāpie-
ņem noteikumi, kādi tie ir. Jāie-
kļaujas laikā, jābūt gataviem tehni-
ski sagatavot izrādi uz vietas. Otrs 
ir tematika. Diemžēl pasaulē vir-
tuves līmeņa dramaturģija nav 
saistoša. Tā var pastāvēt un cilvē-
kiem ir vajadzīga, taču vairāk cil-
vēkus interesē un uzrunā fi lozofi ski 
reliģiskās tēmas. Ar to mums 
jārēķinās. 

Numura INTERVIJA

Esmu godīgs – ne visiem 
mūsu teātra stils patīk

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada 
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Svētkos uzstājās «Mākoņstūmēji», 
«Sestā Jūdze», Jāņa Lūsēna muzikālā 
apvienība «Promenāde» ar lielisku es-
trādes duetu – Anmary un Uģi Rozi 
un leģendārā grupa «Bumerangs». 
Mūzikas svētkus iesildīja daudzsološās 
jauniešu grupas – «Solīda kompānija», 
Kārķu jauniešu grupa, «Skyway» un 
starptautiskā konkursa «Bordertown 
Beat» uzvarētāja Viktorija Jansone.

Par pasākuma gaisotni rūpējās at-
raktīvā radio un TV personība Ēriks 

Loks. Sarunās piebiedrojās arī grupas 
«Bumerangs» līderis un melodiskā 
mūzikas raidījuma «Vilciens Rīga – Val-
ka» vadītājs Vents Armands Krauklis.

«Arī šogad mākslinieciskais līmenis 
svētkos bija augsts, priecēja, ka varējām 
vienā vakarā apvienot dažādu žanru 
mūziku dažādām gaumēm. Īpašu mu-
zikālo baudījumu koncertā sniedza Jāņa 
Lūsēna muzikālā apvienība «Prome-
nāde». Komponists J.Lūsēns izteica at-
zinīgus vārdus gan par koncertu, gan 

par īpašo auru Valkas brīvdabas estrādē.
Esmu dzirdējis iebildumus par to, 

ka šajos svētkos klausītāji nevēlas 
dzirdēt jauniešu grupas. Tomēr uz-
skatu, ka jaunajiem ir jāļauj spēlēt uz 
lielās skatuves un tiem, kuri nevēlas 
tās klausīties, ir iespēja nākt uz kon-
certu vēlāk.

Kopumā svētki izdevušies,» atzi-
na Valkas novada domes priekš-
sēdētājs un pasākuma idejas autors 
V.A.Krauklis. 

Izskanējuši otrie Melodiskās mūzikas svētki

1.augustā Valkas brīvdabas 
estrādē jau otro gadu klau-

sītājus priecēja Melodiskās mū-
zikas svētki «Vilciens Rīga – Val-
ka». Koncerta klausītāji varēja 
izbaudīt dažādu žanru mūziku – 
popu, roku, šlāgeri un kantrī!

Teksts: Gundega Veinberga
Foto: Aigars Pandalons

Svētkos apvienojas leģendārā grupa «Bumerangs» un Latvijā 
titulētākā kantri grupa «Sestā jūdze»

Par pasākuma gaisotni rūpējās melodiskā mūzikas raidījuma «Vilciens Rīga – Valka» 
vadītājs V.A.Krauklis un atraktīvā radio un TV personība Ēriks Loks
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Vasarā Valkas novada dome turpināja 
brīnišķīgo tradīciju – zelta pāru sveik-

šanu. Pašvaldības pārstāvji sumināja un vie-
sojās pie trīs pāriem, kuri kopā nodzīvojuši jau 
50 gadus. Valkā devāmies pie Mihaila un 
Valentinas Dmitrijeviem, kā arī Jura un 
Brigitas Paegļiem, bet dienas otrā pusē ceļš 
veda uz Ērģemi, kur sveicām Jāni un Elgu 
Podiņus.

Kā ierasts, dome pāriem dāvināja atjaunoto 
laulības apliecību, dāvanu karti un apsveikumu, 
jaunos novada suvenīrus, kā arī īpašu konditore-
jas «Jumis» gatavotu torti. 

Pārus sveica domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Māra Zeltiņa.

Pirmos dome sveica Mihailu un Valentinu 
Dmitrijevus, kuri dzīvo pilsētas centrā, daudz-
dzīvokļu mājā, ko savulaik pats savām rokām 
cēlis Mihails. Viņš ilgus gadus strādājis celt-
niecībā, un, kā pats smejas, kopā ar citiem celt-
niekiem, uzcelta teju visa pilsēta. Patīkamā 
atmosfērā šķetinājām abu iepazīšanās stāstu.

Valentina stāsta, ka pati nāk no Sibīrijas – Ki-
mirskas apgabala. Savulaik aizbraukusi uz Ļe-
ņingradas apgabalu pie māsas. Strādājusi tirdz-
niecības specialitātē. «Nupat biju beigusi skolu, 
tad moderni skaitījās strādāt tirdzniecībā», atce-
ras viņa. «Strādāju Karēlijā, tad atgriezos atpakaļ. 
Toreiz Mihails tur dienēja. Tā arī iepazināmies, 
tolaik gājām uz dejām, tā saskatījāmies un kopš tā 
laika esam kopā», smaida Valentina. «Pēc de-
mobilizācijas Mihails atgriezās Ļeņingradā, bet 
tā kā tur bija kara zona, un viņš jau bija nodienē-
jis, nācies atgriezties Valkā. Sazvanījāmies, es at-
braucu, paliku divus mēnešus un apprecējāmies 
šeit. Līdz pat šai dienai atceros sievieti, kura mūs 
reģistrēja».

Tā plecu pie pleca aizvadīts darbīgs un skaists 
mūžs. Par spīti pensijas gadiem, abi vēl arvien ir 
pilni uzņēmības – iekopj dārzu, jo pieraduši dzī-
vot kustībā. Valentina pat pēc došanās pensijā 
kādu laiku strādājusi gan par sētnieci, gan sep-
tiņus gadus tirdzniecības jomā, jo nav varējusi 
nosēdēt mājās, četrās sienās.

Pāris pastāstīja arī par savu ģimeni – meita ar 
znotu dzīvo Tallinā, savukārt dēls nule kā at-
griezies no Anglijas. Vienīgā mazmeita dzīvo 
Austrālijā un abi atzina, ka gaidīt gaida maz-
mazbērnus. Pēc patīkamās sarunas, kurā netrūka 
smieklu, sirsnīgi atvadījāmies, novēlot pārim 
labklājību, veselību un tikšanos dimanta kāzās.

Tikpat sirsnīga un interesanta bija tikšanās arī 
ar otro zelta pāri, kas dzīvo Valkā – Juri un Brigitu 
Paegļiem. 

Abi satikušies, kad Juris sovhozā strādājis par 
šoferi, bet Brigita kaltē. «Strādāju nakts maiņā. 
Kad beidzās darba laiks, Juris bija pie kaltes klāt 
un tad paveda mazu ceļa gabaliņu mājās», atmi-
nas Brigita. Juris uz kombaina Lugažos nostrādā-
jis divas sezonas, bet Brigita tajā laikā Lugažos 
strādājusi gan fermā, gan lauku brigādē. «Darīju 
visus darbus. Kā beidzu septīto klasi, tā tūlīt 
darbā iekšā», stāsta Brigita. Pirms iestūrējuši lau-
lības ostā, pāris draudzējušies trīs gadus.

Pēc tam apprecējušies «zagsā» tieši pirms 50 
gadiem, 26.jūnijā. Omulīgajā dzīvoklī abi dzīvo 
kopš 1986.gada. Mājīgu atmosfēru rada gan dau-
dzās grāmatas un žurnāli, gan izstādītie ragi, kas 
atklāj saimnieka aizraušanos.

«Pēc darba sovhozā mani uzaicināja strādāt 
par mežsargu – tas bija 17.decembris, 1965.gads», 
stāstījumu turpina Juris. «Tad sāku strādāt par 
mežsargu Pedelē. Un tā arī nostrādāju mež-
niecībā». Juris stāsta, ka 70.gadu vidū aļņu bijis ka 
biezs. No medībām braukuši mājās, un visa mež-
mala bijusi pilna ar ragiem, ne tā kā tagad. Daudzi 

atrasti mežā, tā pama-
zām izveidojusies krāš-
ņā kolekcija.

Pamatus, uz kuriem 
piestiprināti ragi, Juris 
darinājis pats. To, ka pā-
rim patīk dzīvot saska-
ņā ar dabu, pierāda tas, 
ka vasaras abi pavada 
lauku mājās «Ārītēs», 
kur ir dārzi, pirts un 
dīķis, kurā dzīvojas zi-
vis. Ir arī siltumnīca, 
var teikt, ka gandrīz 
visu pārtiku ziemai Ju-
ris un Brigita izaudzina 
paši. Arī malka sagādāta 
četriem gadiem. Dabas 
mīlestību apliecina arī 
nupat kā nopirktā grā-
mata «Putnu dziesmas», 
kurā apkopotas putnu 
balsis. Savukārt Brigitas 
aizraušanās ir akordeo-
na spēle, kurai ļāvās arī 
jūlija pēcpusdienas viesi. Tā apgūta pašmācības 
ceļā un ciemošanos padarīja pavisam īpašu. 

Pāris izaudzinājis divus dēlus, un liels prieks ir 
arī par četriem mazbērniem – Montu, Valdi, Arti 
un Emīlu. Juris var lepoties arī ar goda rakstu par 
ieguldījumu rajona attīstībā. Ievērības cienīgs ir 
fakts, ka Juris ievēlēts par deputātu septiņos sa-
saukumos Valkas pagastā. Ar vissiltākajām sa-
jūtām teicām «uz redzēšanos» lieliskajam pārim, 
vēlot piedzīvojumus (jo pārim patīk ceļot), pro-
tams, veselību un labklājību. Saprotams, arī tik-
šanos dimanta kāzās!

Jau vakarpusē ceļš veda uz Ērģemi – pie Jāņa 
un Elgas Podiņiem. Zelta pāris mūs viesmīlīgi 
sagaidīja dabas ielenkumā, brīnišķīgās lauku 
mājās, kur acis priecē skaists ābeļu dārzs.

Elga, atceroties jaunību, smejas, ka mamma 
bija nospriedusi, ka meita būs lauktehniķe. Elga 
atminas, ka tolaik visus darbus fermā sanācis tik 
ātri apdarīti, ka mamma pat nemanīja, ka meita 
jau mājās, pārģērbusies – darbs ātri gājis no rokas. 
Pati agros gados bija sapratusi, ka mācību vietā 
izvēlēsies strādāt. Un turpat jau bijis Jānis, kurš 
strādājis par traktoristu. Tā iepazinušies.

Elga arī izjutusi, ko nozīmē trīs gadus gaidīt 

iemīļoto no armijas pārnākot mājās. «Domāju, ka 
es vienīgā, bet tik daudz sievietes piedzīvojušas 
to pašu!», saka Elza. Pēc tam abi apprecējušies un 
ir vecāki pieciem krietniem bērniem. «Visi bērni 
ir rokas stiepiena attālumā», uzsver Elga, liekot 
saprast, ka ar to domāts ne tikai attālums, bet arī 
emocionālā saikne, kas valda ģimenē. Tā ir kupla 
jo kupla. «Janvārī piedzima mazdēls, februārī 
mazmazdēls. Kopā ģimenē aug jau astoņi maz-
bērni un četri mazmazbērni», atklāj Elga. Šis gads 
ir arī apaļo jubileju gads, no kurām, protams, 
visīpašākā ir Jāņa un Elgas kāzu jubileja.

«Mēs daudz nebaramies un mājās nav tāda iz-
teikta priekšnieka», atklāts ir pāris. Jādomā, tas ir 
arī tādēļ, ka tam neatliek laika – pāris vēl arvien 
rūpējas par lopiņiem – kūtī no rīta un vakarā gai-
da divdesmit piecas slaucamās govis, kuras prasa 
gan laiku, gan uzmanību, ir arī gaļas lopi. Taču 
abu lielākais sapnis ir remonts – māja ir liela, un 
tas top pamazām, taču, vērojot pāra optimismu 
un strādīgumu, nav šaubu, ka sapnis piepil-
dīsies.

Aizkustināti atvadāmies (lai atkal tiktos) no 
strādīgā un sirsnīgā pāra, novēlot veselību, vēlmju 
piepildījumu un tikšanos dimanta kāzās! 

Valkas novada dome turpina sveikt 
ZELTA PĀRUS

Zelta vērtības

Teksts un foto: Zane Brūvere, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Juris un Brigita Paegļi Valentina un Mihails Dmitrijevi

Elga un Jānis Podiņi
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• Apstiprināt Valkas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021.gadam gala 
redakciju.
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.12 «Grozījumi Valkas novada do-
mes 2014.gada 27.marta saistošajos no-
teikumos Nr.13 «Atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumi»».
• Piešķirt fi nansējumu EUR 150,00 
Valmieras hokeja klubam treniņno-
metnes rīkošanai.
• Apstiprināt Valkas novada domes 
2014.gada 30.decembra sēdes lēmuma 
«Par dalības līdzmaksājuma noteik-
šanu Valkas novada rīkotajos sporta 
pasākumos» pielikumu jaunā redakcijā.
• Ņemt grāmatvedības uzskaitē Val-
kas novadā esošos tiltus.
• Piešķirt Biedrībai «Gadsimta Grie-
žos» fi nansiālu atbalstu EUR 475,00 
apmērā Jauniešu (Jaunsargu) nomet-
nei «Caur tumšu meža taku», kas tiks 
organizēta 2015.gada 2. – 8.augustā 
Valkas un Strenču novadu teritorijā.
• Atbalstīt Valsts un pašvaldību vie-
notā klientu apkalpošanas centra iz-
veidi no 2016.gada Beverīnas ielā 3, 
Valkā, Valkas novadā.
•  Izveidot atklātā metu konkursa 
«Valkas novadpētniecības muzeja eks-
pozīcijas «Valka – Latvijas neatkarības 
idejas šūpulis» mākslinieciskā kon-
cepcija», vērtēšanas žūrijas komisiju 
«Apstiprināt atklātā metu konkursa 
«Valkas novadpētniecības muzeja eks-
pozīcijas «Valka – Latvijas neatkarības 
idejas šūpulis» mākslinieciskā kon-
cepcija» godalgu apmēru: pirmā god-
alga – EUR 300,00; otrā godalga – EUR 
140,00; trešā godalga – EUR 50,00.
• Iegādāties Vitālija Lozdas dzejoļu 
krājuma «Satikšanās» 100 eksemplā-
rus, tādējādi atbalstot dzejoļu krājuma 
izdošanu, samaksu veicot pēc piestā-
dītā rēķina.
• Par Valkas novada pašvaldības Na-

cionālā veselīgo pašvaldību tīkla koor-
dinatoru apstiprināt Edīti Balodi – sa-
biedrības veselības organizatori.
Par Valkas novada atbildīgo pašval-
dības politisko amatpersonu apstipri-
nāt Viesturu Zariņu – novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku juridiskajos 
un sociālā darba jautājumos.
• Piešķirt līdzekļus EUR 100,00 ap-
mērā no Valkas novada Sociālā dien-
esta budžeta līdzekļiem biedrībai 
«Latvijas Sarkanais Krusts» humānās 
palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņi-
govas apgabala kara hospitālim un 
ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos 
uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojumu 
kontu. 
• Atzīt pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma – «Lejasstrūgas», Ēr-
ģemes pagastā, 2015.gada 15.jūlija iz-
soli par nenotikušu.

Atsavināt atkārtotā, trešajā izsolē, 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Ērģemes pagastā «Lejas-
strūgas», kas sastāv no zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu: 9452 011 
0193, platība 0,6 ha un uz zemes gabala 
esošas Valkas novada domei piedero-
šas dzīvojamās mājas, kadastra ap-
zīmējums 9452 011 0193 001 un trīs 
palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 
9452 011 0193 002, 9452 011 0193 003 un 
9452 011 0193 004.

Noteikt izsolē atsavināmam Valkas 
novada domes nekustamam īpašu-
mam «Lejasstrūgas»: nosacīto cenu 
(sākotnējā cena) EUR 2712,00, no-
drošinājuma apmēru EUR 271,00; at-
savināšanas izsoles soli EUR 100,00; 
reģistrācijas maksu EUR 30,00. Noteikt 
izsoles laiku un vietu – 2015. gada 7.
oktobrī plkst. 10:00, Beverīnas ielā 3, 
Valkā, 1.stāva apspriežu telpā. 

Pilns Valkas novada domes sēdes 
lēmumu teksts www.valka.lv

2015.gada 30.jūlijā Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Val kas no va da do mē

Dalības līdzmaksājumi Valkas novada 
rīkotajos sporta pasākumos

Maksa EUR 
skolēniem (7 - 19 gadi) 

un pensionāriem
Maksa EUR 

pieaugušajiem 
Viens posms ar iepriekšējo 
pieteikšanos

0,30 5,00 

Viens posms ar pieteikšanos līdz 10 
dienām pirms un sacensību dienā

0,50 7,00 

Viens posms ar iepriekšējo 
pieteikšanos Valkas novadā 
deklarētajiem dalībniekiem

0,30 1,00

Viens posms ar pieteikšanos līdz 
10 dienām pirms un sacensību 
dienā Valkas novadā deklarētajiem 
dalībniekiem

0,50 2,00 

Sporta sacensības Vienība Maksa 
EUR

Florbola turnīrs «Vasaras kauss»
Kopā četri posmi, piedalās komandas

Viens 
posms

3,00

Strītbola turnīrs Valkā
Kopā četri posmi, piedalās komandas

Viens 
posms

3,00

Valkas novada atklātais čempionāts šautriņu 
mešanā un badmintonā
Skolēniem bez maksas
Valkas novadā deklarētais iedzīvotājs
Citur deklarētais iedzīvotājs

Dalībnieks

1,00
2,00

Valkas novada Pludmales volejbola tūre
Kopā seši posmi, piedalās komandas

Komanda 6,00

Valkas novada atklātais čempionāts vīriešiem 
volejbolā, piedalās komandas

Komanda 10,00

Pludmales volejbola turnīrs «Ērģemes dūzis», 
piedalās komandas

Komanda 6,00

Ziemassvētku turnīrs volejbolā Kārķu pagastā, 
piedalās komandas

Komanda 5,00

Atvadas vasarai. Piedalās komandas, skolēnu 
komandai bez maksas

Komanda 15,00

Citas novadā apstiprinātās sporta sacensības, kurām 
nolikumā paredzēta dalības maksa. Skolēniem bez 
maksas

Dalībnieks 1,00

Valkas novada dome pārdod at-
kārtotā atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu: Ērģemes pagastā, «Lejasstrū-
gas», kadastra numurs 9452 011 0193, 
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0,6 
ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts 
un šķūņa.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas 
novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 
darba dienās darba laikā, un elektroni-
ski mājas lapā www.valka.lv sadaļā 
«Aktualitātes. Domes paziņojumi».

Izsolāmo objektu var apskatīt tā at-
rašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot 
piesakoties pa mob.tel. 26543532

Pieteikumu reģistrācija – Valkas no-
vada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, 
Valkā, līdz 06.10.2015. plkst. 12.00, katru 
darbdienu, no plkst. 8.00 – 12.00 un no 
13.00 – 17.00. tālr. 64707499.

Izsole notiks 07.10.2015. plkst. 10.00, 
Valkas novada domes apspriežu telpā, 
Beverīnas ielā 3, Valkā.

Izsoles sākuma cena EUR 2712,00. 
Reģistrācijas maksa EUR 30, un no-
drošinājums EUR 271 jāiemaksā Valkas 
novada domes, reģ. Nr. 90009114839, 
kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S 
«SEB Banka», Valkas fi liāle, kods UN-
LALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā 
cena (turpmāk tekstā – Pirkuma cena), 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu, par nosolīto Nekustamo īpašu-
mu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no iz-
soles dienas.

Izsoles noteikumi:www.valka.lv 

Pārdod atkārtotā 
atklātā mutiskā izsolē 
nekustamo īpašumu 

Ērģemes pagastā

Mūsu novadā šogad apaļas 
jubilejas atzīmē ievēro-

jamas personības - dzejniecei Vel-
gai Krilei - 70, dzejniekam, žurnā-
listam Vitālijam Lozdam – 75. Pie-
minot mūsu novadniekus, Valkas 
novadā uzsākam jaunu tradīciju 
– Valkas novada Dzejas dienas. 

Šogad tās notiks 26.septembrī 
plkst. 12.00 Valkas Mākslas skolā, 
kuru laikā Valkā viesosies dzejnie-
ce, literatūras skolotāja Iveta Rati-
nīka, dzejnieces, dramaturģes mā-
sas Agnese un Madara Rutkēvičas, 
dzejnieks Aivars Eipurs un dzej-
niece Anna Dzintare. Savukārt, go-
dinot Vitāliju Lozdu, notiks viņa 
grāmatas «Satikšanās» atvēršana. 

Uz Valkas novada Dzejas dienām 
26.septembrī laipni aicināts ikviens 
interesents! Sīkāka informācija par 
pasākumu sekos. 

Pirmās Valkas novada Dzejas dienas
Teksts: Ginta Dubrovska, Valkas 
bibliotēkas direktore

Dzejas dienas
• 17.septembrī Valkas ģim-
nāzijā viesojas dzejnieks 
Marts Pujāts.
• 26.septembrī Valkas no-
vada Dzejas dienas.

Es ilgi domāju, vai rakstīt Tev vēstu-
li, bet... Tu jau nedusmosies. Tev ļoti 
patika rakstīt. Rakstīt, rakstīt... Tu 
rakstīji vēstules, dienasgrāmatu, 
dzeju...  Tu darīji un radīji to trauslo 
brīnumu, ko sajuti vienīgi Tu savā 
Laikā.
Daudzi Tevi saprata, daudzi ne-
saprata. Pareizāk sakot, saprata 
pārāk labi, jo biji tieša – pret dzīvi, 
cilvēkiem un pasauli. Dzejā savu 
nereti skarbo tiešumu Tu ietvēri 
smalki veidotās metaforās. Nekas 
šajā pasaulē nav mainījies – tiešie 
nepatīk daudziem vēl joprojām.
Kādreiz noteikti esam tikušās, pa-
visam nejauši viena otrai garām- 
ejot, bet tā arī neiepazināmies. 
Tagad caur dzeju iepazīstu Tevi 
arvien vairāk un vairāk.  Mēs satik-
simies, noteikti satiksimies. Un, ja 
Tu mani neatpazīsi, es droši iešu Tev 
klāt un uzrunāšu.
Neviens labāk par Tevi man ne-
pastāstīs par Laiku, tik zināmo un 
svešo. Un vēl es Tev lūgšu pastāstīt 
par vientulību. Zini, man liekas, itin 
visiem, pilnīgi visiem uz šīs zemes 
ir bail no vientulības. Man ir. Var jau 
būt, ka es kļūdos, bet, ja kāds saka 
«vientulības saldā garša», es neticu. 
Ne-ti-cu.
Vientulība ir kā neapdzīvota sala, 
vai nav tiesa? Un kādā krāsā ir 
vientulība? Pelēka, melna? Un ko 
vientulība dara vakaros, cikos tā 
ceļas no rītiem... To visu, visu Tu man 
mācēsi pateikt.
Tev patika bradāt pa pļavu basām 

kājām, un droši vien patika lietus. Tu 
atvēri logu un, savas istabas stūrī 
apsēdusies, smēķēji cigareti ar naks-
tvijoļu smaržu, klausoties lietus 
blūzā... Tavs mīļākais mēnesis bija 
augusts vai septembris? «Zvaigz-
nes krīt, kā pavadīdamas mani tieši 
iekšā augustā...»
 Tu naktīs rakstīji un klausījies 
vētras tango. Kas bija tas spēks vai 
vājums, kas Tev pēkšņi lika salauzt 
savu pasauli uz pusēm? Kāpēc 
tieši toreiz? Vai tāpēc, ka «Zibens 
pāršķēla pasauli divās daļās, no 
kurām viena bija skaista»?  
«Kad dzīvība aizveda mani pie pašas 
robežas... Es, pārplēšot robežas, 
atradu robežas jaunas.» Tu zināji, 
kā būs. Vai varbūt Tu gribēji iespītēt 
Liktenim? 
Toreiz nezināji, cik tas Tev atvēlējis, 
tagad Tu to zini. Es nejautāšu, vai 
tagad Tu darītu tāpat... Es negribu 
Tevi sāpināt. 
Tu tāpat visu redzi, – tikai toreiz tas 
sāpēja, tagad nesāp. Reizēm Tev 
noteikti gribas kliegt. Kliegt tā, lai 
šeit sadzird kurlie, tukšie un trulie. 
Tu pati zini, ka arī tādi ir...
Tev bija un vēl arvien ir tik daudz 
draugu. Tu domā, ka viņi ir mai-
nījušies? Īsti draugi nav spējīgi no-
dot. Ne pagātnē, ne tagadnē, ne 
nākotnē. Ar viņiem Tu droši vien 
sarunājies, kad ierodies ciemoties 
pie viņiem sapnī, kur nav robežu 
un kur Laiks ir citāds kā nomodā. 
Savu draugu sirdīs Tu biji, esi un būsi 
Zvaigzne – cēlā, tālā, nesaprastā...

Dzejas dienas

Autors - KAROLĪNA 

Vēstule Velgai
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Projektu līdzfi nansē Latvijas vides aizsardzības fonds

2015.gada 29.jūlijā Valkā tika 
nodots ekspluatācijā ūdens-

apgādes tīkla posms Rīgas ielā. 
Ūdensapgādes tīkla posma iz-

būve tika paveikta Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda līdzfi -
nansētā projekta «Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu attīstība Valkā, 
II kārta» (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/
VIDM/016) ietvaros.

Ūdensapgādes tīkla posma izbūvi 
veica SIA «Vidzemes energocelt-
nieks» reģ. Nr. 44103008831, kas būv-
darbus paveica atbilstoši 2015.gada 
2.februāra noslēgtā līguma Nr. 
VND/4-29/15/44 nosacījumiem.

Būvdarbu līguma kopējās izmak-
sas sastāda 43 506,61 EUR bez PVN, 

no attiecināmām izmaksām 95% 
EUR līdzfi nansē Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonds, savukārt, 5% EUR 
no attiecināmām izmaksām tiek seg-
tas no Valkas novada domes/fi nan-
sējuma saņēmēja līdzekļiem.

Būvuzraudzību objektā nodrošinā-
ja SIA «Geo Consultants» reģ. Nr.: 
40003340949. Būvuzraudzības līgu-
ma summa 3950,00 EUR bez PVN.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes 
un notekūdeņu savākšanas un at-
tīrīšanas kvalitātes uzlabošana un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamības paplašināšana, nodro-
šinot kvalitatīvu dzīves vidi, samaz-
inot vides piesārņojumu un ūdens-
tilpju eitrofi kāciju, sekmējot ūdens 
resursu un energoresursu ra-

cionālu izmantošanu.
Līguma ietvaros tika izbūvēts 

ūdensapgādes tīkla posms, kas Rīgas 
un Indrānu ielu teritorijas uzņē-
mumus (SIA «Rainer Auto», degvie-
las uzpildes staciju «Virši», SIA 

«Indrāni – V», SIA «Prestižs») un 
Valsts Sociālās aprūpes centru «Vid-
zeme» fi liāle «Valka» nodrošina ar 
Valkas pilsētas centralizētās ūdens-
apgādes sistēmas pakalpojumu. 

Nodots ekspluatācijā ūdensapgādes tīkla posms Rīgas ielā
Teksts: Eduards Dzilna, Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas 
projektu vadītājs, projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, 
II kārta» koordinators

PROJEKTU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPUJUMU 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!

EIRO PAS SA VIE NĪ BA

Biedrība «Atbalsts Valkai» 
iesniedza projektu «Daudz-

dzīvokļu māju iedzīvotāju ie-
saistīšana pagalma labiekārtoša-
nā Valkā» Valsts budžeta pro-
grammas «Vides aizsardzības 
fonds», apakšprogrammas «Vides 
aizsardzības projekti» «Atbildīgs 
dzīvesveids» aktivitātē «Vietējās 
vides iniciatīvas» projektu ie-
sniegumu atklātam konkursam.

 Projektu biedrība izstrādāja, sa-
darbojoties ar Valkas novada domi, 
pamatojoties uz 12.06.2015 saņemto 
lūguma vēstuli no Valkas pilsētas 
Tālavas ielas 3, Raiņa ielas 12 A un 
Rīgas ielas 16 māju vecākiem.

Projekta mērķis: Veicot iedzī-
votāju informēšanu par novadā eso-
šajām vides problēmām, to iespēja-
miem risinājumiem, iesaistīt daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājus pilot-
projektā vienas praktiskas vides 
problēmas risināšanā – trīs māju pa-
galma labiekārtošanā, kurā sadar-
bosies māju iedzīvotāji, biedrība un 
pašvaldība.

Projekta uzdevums: Pašvaldības 
speciālistiem sadarbībā ar daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājiem pieda-
līties vienas praktiskas vides prob-
lēmas risināšanā – trīs māju pagalma 
labiekārtošanā, kas būs kā pilot-
projekts sadarbībā starp iedzīvo-
tājiem, biedrību un pašvaldību vides 
jautājuma risināšanā un paraugs 
citiem novada iedzīvotājiem un 
biedrībām.

Projektā galvenās veicamās akti-
vitātes:

1. Projekta ietvaros plānots, no-
jaukt bijušās veļas žāvētavas betona 
pamatus, tai vietā izveidojot zaļo 
zonu – iestādot daudzgadīgos krū-

miņus un izveidojot zālāju,
2. Uzstādīt septiņas videi draudzī-

gās LED pagalma apgaismojuma 
lampas;

3. Uzstādīt 5 soliņus un 4 atkritumu 
urnas; 

4. Uzstādīt velosipēdu novietošanas 
statīvus 5 velosipēdiem;

5. Informatīvs seminārs par vides 
jautājumiem Valkas novadā: ĪADT 
novadā (NATURA 2000 teritorijas, 
Ziemeļbiosfēras rezervēts, AAA 
«Ziemeļgauja», dižkoki), zaļo zonu 
plānošana un izveide Valkas pilsētā, 
atkritumu šķirošana, energoefek-
tivitātes pasākumi novadā). Kā lek-
tori seminārā tiks uzaicināti viens 
dabas aizsardzības pārvaldes spe-
ciālists, lai informētu par dabas 
aizsardzības plāniem un citiem 
vides jautājumiem un novada domes 
attīstības un plānošanas nodaļas 
speciālists  (ir maģistra grāds vides 
zinātnē), lai informētu par «Valkas 
novada Ilgtspējīgas enerģijas rī-
cības plānu 2014. – 2020. gadam» 
un plānotiem pasākumiem novadā 
vides aizsardzībā.

Pēc šī projekta ieviešanas pagalmā 
plānots izbūvēt videi draudzīgu 
rotaļu laukumu un izbūvēt bruģētus 
celiņus.

Līgumu par projekta fi nansēšanas 
un izpildes kārtību Latvijas vides 
aizsardzības fonda administrācija 
un biedrība «Atbalsts Valkai» pa-
rakstīja šī gada 7.augustā un projekta 
īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 
15.novmebrim. 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 
16 000, tai skaitā: LVAF fi nansējums 
–  EUR 8000 (budžeta apakšprogram-
mas «Vides aizsardzības projekti 
dotācija»), Valkas novada domes – 
EUR 5600, SIA «Valkas namsaim-
nieks – EUR 2400. 

Labiekārtos 
daudzdzīvokļu māju 

pagalmu Valkā

Teksts: Gunta Smane, projekta koordinatore

Teksts: Gundega Veinberga

6.augustā Valkas novada do-
mes priekšsēdētājs Vents 

Armands Krauklis, izpilddirek-
tors Aivars Cekuls, Siltumapgā-
des nodaļas vadītājs Dzintars 
Rudzītis kopā ar AS «Enefi t 
Power&Heat Valka» vadītāju Na-
deždu Korņējevu devās uz Talli-
nu, lai tiktos ar AS «Eesti Ener-
gia» pārstāvjiem un pārrunātu 
plašākas sadarbības iespējas 
koģenerācijas jomā.

 Valkas novada domei pieder 10 
procentu kapitāldaļu uzņēmumā 
«Enefi t Power&Heat Valka». 

«Bija interesanti iepazīties ar 

koģenerācijas stacijām Igaunijā. 
Latvijai vēl daudz jāmācās tieši par 
sadzīves atkritumu dedzināšanas 
iespējām enerģijas iegūšanai. Pie 
mums šobrīd to dara tikai atsevišķi 
privāti uzņēmēji. Pats svarīgākais 
mērķis šajā tikšanās reizē bija 
jautājums par siltumapgādi Valkā, 
uzsvaru liekot uz to, lai siltums 
valcēniešiem kļūtu ekonomiski 
izdevīgāks. Tika izskatīti vairāki 
varianti, arī tāds, ka igauņu puse 
fi nansētu savienojošo siltumtrašu 
būvniecību. AS «Eesti Energia» 
pārstāvji apsolīja veikt izmaksu 
kalkulāciju. Ceram, ka nonāksim 
pie pozitīva rezultāta,» pauž paš-
valdības vadītājs Vents Armands 
Krauklis. 

Veic pārrunas par 
ekonomiski izdevīgāku 

siltumapgādi valcēniešiem

2015.gada 2.septembrī Centrālā 
statistikas pārvalde uzsāks 

tautas mikroskaitīšanu, kuras mēr-
ķis ir noskaidrot, cik precīzi ofi ciālā 
statistika atspoguļo iedzīvotāju 
skaitu Latvijā, republikas nozīmes 
pilsētās un novados.

CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus 
mājokļu Latvijā, no tiem 169 Valkas 
novadā, un 2015.gada tautas mik-
roskaitīšanā noskaidros, cik pastā-
vīgo iedzīvotāju dzīvo šajos mā-
jokļos. Aptaujā piedalās to mājokļu 
iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP vēs-
tuli ar aicinājumu piedalīties 2015.
gada tautas mikroskaitīšanā.

No 2.septembra līdz 15.septem-
brim iedzīvotāji varēs aizpildīt ap-
taujas anketu elektroniski vietnē 
https://eintervija.csb.gov.lv. Ja anke-
ta netiks aizpildīta elektroniski, līdz 
15.decembrim CSP intervētājs ap-
taujās mājokļa iedzīvotājus telefon-
intervijā vai klātienē.

2015.gada sākumā Valkas novadā 
dzīvoja 8380 iedzīvotāji. Gada laikā 
iedzīvotāju skaits samazinājies par 
2,1%, bet salīdzinājumā ar 2011.gadu 

Valkas novadā ir par 9,1% jeb 853 
iedzīvotājiem mazāk.

51% Valkas novada iedzīvotāju 
dzīvo daudzdzīvokļu mājās, bet 45% 
– individuālajās mājās. Līdz 1945.ga-
dam būvētās mājās dzīvo 33% no-
vadnieku, 1946. – 1990.gadā būvētās 
mājās – 60% un pēc 1990.gada bū-
vētās mājās – 6%. Ūdensvads ir piee-
jams 77% Valkas novada iedzīvotāju, 
bet centrālapkure – 47%.

Valkas novadā 81% pastāvīgo 
iedzīvotāju mājās pārsvarā lieto lat-
viešu valodu, bet 18% – krievu val-
odu. 13% iedzīvotāju ir augstākā iz-
glītība (ieskaitot doktora grādu), bet 
4% – zemāka par pamatizglītību.

Plašāka informācija par 2015. gada 
tautas mikroskaitīšanu pieejama 
vietnē csb.gov.lv/skaitisana

Tautas mikroskaitīšanas bezmak-
sas konsultatīvais tālrunis: 80000320, 
e-pasts: skaitisana@csb.gov.lv 

Konsultantu darba laiks: no 2.sep-
tembra līdz 15.septembrim katru die-
nu no plkst. 8.30 līdz 20.00; no 16.sep-
tembra līdz 15.decembrim darbdie-
nās no plkst. 8.30 līdz 17.00. 

2.septembrī CSP uzsāks 
tautas mikroskaitīšanu
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Sakarā ar remontdarbu uzsākšanu 
Valkas bibliotēkas Bērnu litera-

tūras nodaļā, no 17.augusta ieeja bib-
liotēkā būs no sētas puses.

Pieaugušo lasītāju apkalpošana notiks 
2.stāvā, bet jaunākās periodikas lasītava 
un bērnu apkalpošana 3.stāvā. Bibliotēka 
strādās ierastajā darba laikā pirmdienās 
– piektdienās no 10.00 līdz 18.00 un 
sestdienās no 10.00 līdz 15.00. 

Materiālus pēc tikšanās ar skolotāju 
S.Brahmani apkopoja Mudīte Lorence

Valkas ģimnāzijas ilggadīgā 
matemātikas skolotāja 

Skaidrīte Brahmane nācēju sagai-
da ar laipnu smaidu un mīļiem vār-
diem. Ritinās atmiņu kamols... Bagāti 
mūža 90 gadi. Pārdzīvoti pēdējā kara 
notikumi. Bērnības atmiņās pavīd 
dzimtās mājas Ērģemes pagastā, pir-
mās ganu gaitas vasarās, mācības 
vietējā pamatskolā, garie ziemas va-
kari internātā. Vislabāk patikušas 
matemātikas stundas skolotājas Run-
gules vadībā. Ar prieku palīdzējusi 
mācībās jaunāko klašu skolēniem. Šī 
vēlēšanās rūpēties par citiem sirmo 
skolotāju pavadījusi visu mūžu. Pēc 
Ērģemes pamatskolas beigšanas uz-
sākusi mācības Valkas ģimnāzijā, vē-
lāk Cēsu skolotāju institūtā, apguvusi 
matemātikas skolotājas darbam va-
jadzīgās prasmes. Zinību labirintos 
kopā soļojusi ar klasesbiedreni Valiju 
Ķīsi, kas arī pēc pirmajiem darba ga-
diem atgriezās Valkā un mācīja ma-
temātiku vidusskolā (tagadējā ģim-
nāzijā). Strādājusi Lugažu 7 - gadīgā 
skolā, izglītības nodaļā, vadījusi ne-
klātienes darbu vidusskolēniem.

Dažādas bijušas darba dienas, bet 
visas vadītas godīgā attieksmē pret 
skolēnu zināšanu vērtēšanu. Garajos 
darba gados daudz pieredzēts. Vis-
labākās atmiņas par audzināmo klasi, 
kurā mācījās visiem pazīstamais Ro-
berts Ķīlis, mūzikas cienītājs un labu izglītību 
ieguvušais, kas centies vienmēr ko vairāk 
uzzināt. Tāpat skolotāja priecājas arī par Modra 
Miķelsona skolas gadu aizraušanos ar mūziku. 
Roberts un Modris mūs priecējuši daudzos sko-
las pasākumos ar dziesmām, drosmi uzstāties. 
Un kā lai Skaidrītes balsī neskan lepnums par 
tagadējo Valkas ģimnāzijas fi zikas skolotāju 
Valdi Jerumu, kas prot ieinteresēt skolēnus 
dažādu uzdevumu veikšanai! Viņa vadībā gru-
pa bērnu bieži piedalās dažādos konkursos, 
sacensībās, gūstot labus rezultātus, pabūts arī 
citās valstīs.  Tas ir daudz, ja var aizvest no 
mūsu mazās pilsētas pētīt un mācīties gribošus 
jauniešus ārpus Latvijas. Arī par pārējiem sa-
viem audzēkņiem viņa saka labus vārdus. Visi 
šodien audzina bērnus, strādā, satiekot savu 
audzinātāju, atceras labos darbus un nedarbus 
skolas gados. 

Arī par saviem skolas direktoriem šodien tiek 
runāts atzinīgi. Galvenā vērtība jau ir cilvēciskai 
otra izpratnei, to skolotāja jutusi visu darba mū-
žu. Uzteic to gadu skolotāju kolektīvu, kas cen-
tās savstarpēji palīdzēt, atbalstīt arī dzīves ne 
tik priecīgās dienās.

Kopā ar vīru izaudzināti dēls un meita, izau-

guši jau mazbērni. Šodien šķiet, ka vislielākais 
prieks 85.dzimšanas dienā bija mazmazmeitas 
Līvas ierašanās pasaulē. 

Savās darba gaitās skolotājai bija laba sadar-
bība ar vecākiem, viņi nekad neatteica palīdzību 
klases pasākumos, centās izprast skolas prasī-
bas. Skaidrīte smaidot saka: «Viņi (audzināmie 
un vecāki) bija forši!» Šis atzinums ir tik sirs-
nīgs, patiess! Skolas direktore Lilita Kreicberga 
atceras savus skolas gadus, par savu matemā-
tikas skolotāju teic labus vārdus. Skolotāja Mu-
dīte Lorence Skaidrītes klasei 5 gadus mācīja 
latviešu valodu. Vienmēr apbrīnojusi viņas no-
svērtību, prieku par veiksmi darbā.

Sarunās paiet labs laiks, kad daudz pārru-
nāts, jāsaka uz redzēšanos. Vēlēsim skolotājai 
Skaidrītei veselību un dzīvotprieku, lai viņa sa-
gaida savas skolas 95.jubileju ar gaišumu sirdī, 
ar vēlēšanos satikt pagātnes un tagadnes jaunie-
šus, kas prot cienīt zināšanas, mīlēt savu dzimto 
pilsētu un skolu! Daudz labu vēlējumu tagadējai 
pedagogu saimei, izzināt savu mācāmo spējas, 
virzīt  viņus uz mērķu piepildījumu!

Paldies skolotājai par iespēju satikties un at-
miņās pārstaigāt savus gadus!

Ar Skaidrīti tiksimies skolas svētkos rudenī! 

Izglītībā

Galvenā vērtība – cilvēciska otra izpratne. 
Saruna ar skolotāju Skaidrīti Brahmani

1983.g. izlaidums Valkas 1.vidusskolā. No kreisās: latviešu valodas 
skolotāja Mudīte Lorence, matemātikas skolotāja un klases 
audzinātāja Skaidrīte Brahmane, direktore Skaidrīte Saliņa, mācību 
pārzine Diāna Magone, skolotāja 1. – 3.klasēs Anita Skrastiņa

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola vasaras 
periodā tikai ārēji izskatās pieklususi. 

Pašu spēkiem izremontēta mūzikas teorijas klase un 
veikti citi jauninājumi visu kopējai labsajūtai. 
Realizēta šāgada absolventu iecere – nomainīti telp-
augi, padarot monolītāku un gaišāku skolas gaiteni 
un izveidota apstādījumu zona pie Artas Dumpes 
skulptūras «Taciņa». Jāvēl tikai, lai stādiņi labi 
iedzīvojas, sakuplo un pārziemo. Nākotnē domāts, 
ka stādījumus varētu arī papildināt pašu un ga-
rāmgājēju priekam. 

Vasaras sākumā uzņemta viena daļa jauno 
skolēnu, savukārt 24., 25. un 26.augustā no plkst. 
16.00 līdz 18.00 notiek skolēnu uzņemšanas nākošā 
kārta. Laipni gaidīti skolā bērni ar vecākiem ne tikai 
šajā, bet arī citā laikā. 

Jaunajā mācību gadā skolotāju saimi J.Cimzes Val-
kas Mūzikas skolā, iespējams, papildinās vairāki 
pedagogi. Visi jau iepazinušies ar darba un vietējiem 
apstākļiem, un ir apņēmības pilni darboties mūzikas 
laukā. Viņu vidū ir topošie jaunie speciālisti, un šeit 
lieti noderētu novada  stipendija speciālistu pie-
saistīšanai.

Nākošais mācību gads būs arī skolas 70.jubilejas 
gads. Skola dibināta 1946.gada janvārī un sasniegusi 
cienījamu vecumu. Jau zināms, ka svētku nedēļa 
norisināsies pēc Lieldienām, 2016.gada 6. - 9.aprīlī. 
Šajā laikā jau tagad ar laikraksta palīdzību aicinām 
ciemos tuvus un tālus ciemiņus, pašmāju ļaudis, ab-
solventus, bijušos darbiniekus. Paralēli ikdienas 
mācību darba nopietnībai gatavosimies gan tra-
dicionāliem, gan pavisam īpašiem koncertiem, 
konkursiem. Un kā pašu galveno saglabāsim to īpašo 
gaismas stariņu, ko bērna izaugsmē spēj dot mūzika, 
tās klausīšanās un mācīšanās. Kā ierasts, jaunā 
mācību gada zvans skanēs 31.augustā plkst. 12.00, uz 
to aicinām visus Mūzikas skolas skolēnus ar viņu 
vecākiem. Lai visiem mums skaista pirmā skolas 
diena un spilgtiem mūzikas iespaidiem bagāts 
mācību gads! 

Teksts: Līga Veinberga, direktore

Mūzikas skola gatavojas 
jaunajam mācību gadam

VISIEM, VISIEM RADOŠAJIEM UN JAUNU 
ZINĪBU ALKSTOŠAJIEM! 

Jūs gaida VALKAS MĀKSLAS 
SKOLAS KOLEKTĪVS! 

Jau no 5.augusta līdz 28.augustam skolā norit 
audzēkņu uzņemšana, audzēkņi tiek uzņemti 
bez iestājpārbaudījumiem, bērni vecumā līdz 9 
gadu vecumam tiek uzņemti sagatavošanas kla-
sē, no 9 gadu vecuma 1.kursā. 

Arī šogad iespēja apgūt zīmēšanas, gleznoša-
nas, kompozīcijas pamatus, iepazīties un ceļot pa 
mākslas vēstures līkločiem, iedziļināties sentēvu 
amatu prasmēs un savas iemaņas attīstīt darbs 
materiālā – veidošanā un kokgriešanā. Daudz 
jaunu zināšanu Jūs sagaida mākslas pasaulē! 

Iestājoties audzēkņa vecāki aizpilda iesniegu-
mu / skolas veidlapa /, klāt jāpievieno dzimša-
nas apliecības kopija un, ja ir nopietna saslimša-
na – ārsta zīme / alerģija utt./ un iepazīšanās 
lapa ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

Laipni aicināti visi interesenti! 
Atrodamies VALKĀ, BEVERĪNAS IELĀ 5, 

TELEFONS UZZIŅĀM 64724078.

Valkas bibliotēkas Bērnu litera-
tūras nodaļas darbinieces 1.sep-

tembrī – Zinību dienā visas dienas 
garumā aicina bērnus uz spēļu mara-
tonu «Zinimini».

Apmeklētājiem būs iespēja gan 

individuāli, gan komandās izspēlēt 
jaunās projekta «Gudra brīvā laika pa-
vadīšana: Prāta spēju un radošumu 
veicinošas galda spēles Valkas novada 
publiskajās bibliotēkās» spēlēs un  tikt 
pie smaidu rosinošām balviņām.

Sīkāka informācija Valkas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā. 

Valkas ģimnāzijā un Val-
kas pamatskolā, Dzejas 

dienu ietvaros, 17.septembrī vie-
sosies jaunais, talantīgais dze-
jnieks Marts Pujāts.

M.Pujāta dzejoļu krājums 
«Nāk gaismā pati lampa» apbal-
vots kā labākais dzejoļu krājums 
2013.gadā. Jaunā dzejnieka dzeja 
ir interesanta un savdabīga – 
gluži kā mūsdienu jaunieši.

Tikšanās notiek Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstītā pro-
jekta «LaLiGaBa Ziemeļvidze-
mē» ietvaros. 

Teksts: Līga Mežule, galvenā 
bibliotekāre

Kultūras dzīvē: 
bibliotēkā

Valkā viesosies dzejnieks Marts Pujāts
Teksts: Līga Rozīte, lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vadītāja

Valkas bibliotēkas apmeklētāju ievērībai

Teksts: Ruta Korpa, bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja

«Zinimini» bibliotēkā



Nr. 70  2015.gada 26.augustā 7

29.augustā Valkas brīvda-
bas estrādē pēc vairāku 

gadu pārtraukuma notiks sporta 
diena «Atvadas vasarai».

Komandu reģistrācija no plkst. 
10.00. Atklāšanas parāde 10.30, 
sacensību sākums plkst. 11.00.

Sacensību organizatori aicina 
veidot jauktas, kopīgas komandas 
– pilsētas un novada iedzīvotājus, 
uzņēmumu un iestāžu darbi-
niekus, ģimenes un draugus, ko-
pīgu interešu pārstāvjus un viesus 
no citiem novadiem. Katra ko-
manda var sastāvēt no minimums 
8 (4 vīrieši + 4 sievietes), maksi-
mums 10 dalībniekiem (rezervē 2 
dalībnieki). Katra komanda izvir-
za komandas kapteini. Katrs sa-
censību dalībnieks drīkst pārstā-
vēt tikai vienu komandu.

Komandas kapteiņa vadībā aici-
nātas parūpēties par komandas 
vizuālo noformējumu.

Sacensības norisināsies 10 spor-
ta disciplīnās – basketbola soda 
metienos, fl orbola soda metienos, 
tautas bumbā, petankā, aklajā dvieļu 
volejbolā un citās.

Dalības maksa EUR 15 no koman-
das. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 
27.augusta plkst. 20.00 pa e-pastu 
sports@valka.lv, pieteikumā norādot 
dalībnieku vārdus, uzvārdus, koman-
das nosaukumu, kapteini un kapteiņa 
kontak-tinformāciju. Dalības maksa 
jāieskaita biedrības «Atbalsts Valkai» 
bankas kontā, reģ. nr. 40008063697, 
konts: LV90UNLA0050001012299.

Sacensību dienā dalības maksa 
jāmaksā skaidrā naudā uz vietas 
reģistrācijas un informācijas teltī.

Sacensībās tiks vērtēts tikai koman-
du vērtējums.

Sporta dienas laikā katram da-
lībniekam būs iespēja nobaudīt zupu.

Noslēgumā – diskotēka. Ieeja – bez 
maksas.

Sīkāka informācija sacensību no-
likumā un sacensību programmā: 
www.valka.lv/sporta-pasakumu-re-
zultati/ 

Uzraudzīs drošības noteikumu 
ievērošanu skeitparkā

Šajā sezonā vairakkārt 
uzvaras MTB sacen-

sībās izcīnījusi Valkas no-
vada jauniete Katrīna Jaun-
slaviete. Lai pilnvērtīgi sa-
gatavotos 2015.gada sezonai, 
Katrīna pavasarī devās uz 
Barselonu Spānijā, kur aiz-
vadīja treniņnometni 3 ne-
dēļu garumā. 

Treniņnometnes izdevu-
mus daļēji fi nansiāli atbalstī-
ja Valkas novada dome. Par 
nometnē ieguldīto darbu lie-
cina arī sportistes šīs sezonas 
augstie sasniegumi.

«Sezonas sākumu uzskatu 
par ne visai izdevušos, jo sva-
rīgās sacensībās saskāros ar 
velosipēda tehniskajām prob-
lēmām. Tādējādi nesanāca iz-
cīnīt plānoto uzvaru Latvijas 
čempionātā MTB maratonā. 
Par veiksmīgākajiem līdzši-
nējās sezonas startiem uz-
skatu iegūto 3.vietu Latvijas 
čempionātā šosejas grupas 
braucienā sievietēm, uzvaru 
Latvijas čempionātā MTB 
XCO disciplīnā, uzvaras 
vairākos VIVUS MTB maratona pos-
mos, uzvaru SEB MTB maratona Sm-
iltenes posmā, uzvaras Ādažu un 
Rīgas MTB maratonos, kā arī citus ne 
tik veiksmīgus startus, kur cīņā par 
pirmo vietu nācās piekāpties kon-
kurentēm,» stāsta Katrīna, «Vēlos 
vēlreiz teikt lielu paldies Valkas no-

vada domei, jo sevišķi Ventam Ar-
mandam Krauklim. Domāju, izpa-
liekot šai nometnei, rezultāti būtu 
zemāki. Esmu apņēmusies cīnīties un 
veiksmīgi turpināt sezonu – ir vēl da-
ži mērķi, kas jāīsteno!»

Vēlam Katrīnai veiksmīgus star-
tus arī turpmāk! 

Sportā

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

Teksts un foto: 
Gundega Veinberga

K.Jaunslaviete sacensību seriāla «Valkas četrcīņa 
2015» 2.posmā (MTB jeb kalnu riteņbraukšana) 
iegūst 1.vietu

Pēc ilgāka pārtraukuma rīko novada 
sporta dienu «Atvadas vasarai»

Valkas novada domes dar-
binieki ir saņēmuši pamato-

tus vecāku iebildumus par to, ka 
pilsētas skeitparkā bērni nelieto 
ķiveres un roku, kāju aizsargus. 
Turpmāk skeitparka uzraugs rū-
pīgāk uzraudzīs skeitparka lieto-
tājus. Skeitotāji bez aizsargaprī-
kojuma pirmajā reizē tiks brīdinā-

ti, bet jau otrajā – netiks ielaisti 
skeitparkā. Laikā, kad laukumu 
uzraugs nestrādās, novada Paš-
valdības policija biežāk apsekos 
un uzraudzīs skeitparka lietotājus, 
tāpat iepriekš brīdinot un skaidro-
jot, cik svarīgi ir lietot ķiveres un 
roku, kāju aizsargus.

Ar Valkas pilsētas skeitparka 
lietošanas noteikumiem var ie-
pazīties domes mājas lapā: www.
valka.lv 

Teksts: Gundega Veinberga
Foto: Beatrise Laura Kanaste

 5.septembrī plkst. 10.00 Valkas 
novada čempionāts minifutbolā 
Valkas pilsētas stadionā.
 6.septembrī plkst. 10.00 Valkas 
novada Pludmales volejbola tūre 
Valkā. 
 11.septembrī plkst. 18.00 
Skrējiens «Valga – Valka».
 12. – 13.septembrī Valkas nova-
da BJSS Valkas šaha meistaru at-
ceres turnīrs.
 13.septembrī plkst. 14.00 Val-

kas pilsētas stadionā LFF 2.līgas 
Vidzemes reģiona 2015.gada čem-
pionāts FK Valka/Valmiera – 
Staiceles bebri 2.
 18.septembrī Skrējiens «Valka – 
Valga».
 25.septembrī Valkas – Valgas 
orientēšanās sacensības.
 26. – 27.septembrī Valkas no-
vada BJSS Lāčplēša šahs 3.kārta.
 26.septembrī plkst. 18.00 Ēr-
ģemes pagasta galda spēļu čem-
pionāts 1.posms.

Valcēniete Katrīna Jaunslaviete 
veiksmīgi startē MTB sacensībās

Tuvojas skriešanas seriāla 
«Optimists» rudens kārta!

Sporta pasākumi septembrī

Valkas novada ie-
dzīvotāju vidū 

iecienītais skriešanas 
seriāls «Optimists» ru-
dens kārta aicina visu 
vecumu aktīvā dzī-
vesveida piekritējus no 
3.septembra, ceturtdie-
nās no plkst. 14.30 līdz 
plkst.18.30, mežā pie 
estrādes, aiz skulptūras 
«Koklētājs».

Seriālā tiek aicināti 
piedalīties ne tikai ak-
tīvie sportisti – skrējēji, 
bet arī nūjotāji un ģi-
menes ar bērniem. Kā jau katru 
gadu, arī šajā sezonā būs tautas klase 
tiem, kuri neskrien savai noteiktajai 
vecuma grupai atbilstošu distanci, 
bet gan tik, cik pats vēlas un spēj!
• 1.kārta – 3.septembris

• 2.kārta – 10.septembris
• 3.kārta – 17.septembris
• 4.kārta – 24.septembris
• 5.kārta – 1.oktobris
• 6.kārta – 8.oktobris

Kā ierasts – būs arī smalkmaizītes 
un silta tēja! Uz tikšanos! 

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja
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Tradicionālie Kārķu pagasta 
svētki, kas notika 7. un 8.

augustā pulcēja dažādu paaudžu 
kārķēniešus, viņu radus, draugus 
un interesentus no kaimiņu pa-
gastiem. Mini triatlons bija iz-
raisījis tik lielu interesi, ka tajā 
piedalījās pat meitenes no Igauni-
jas. 

Svētki aizsākās ar ziedu rotas vei-
došanu Dabas koncertzālei. Skaistās 
ziedu bumbas, kas tapa Laimas Vartas 
vadībā un kurās ir ielikts viss paš-
reizējais dārzu un pļavas ziedu košums, 
lieliski papildināja svētku noskaņo un 
joprojām priecē ikvienu, kurš mēro 
ceļu cauri Kārķiem. Piektdienas vakarā 
azartiski aizsākās sportiskās aktivitātes 
ar mini triatlonu un vakarā labam ga-
rastāvoklim lieti noderēja Kārķu tautas 
nama amatierteātra «Strops» Daces 
Piečes iestudētā izrāde «Trīsarpus 
atraitnes», kur lieliski lomās iejutās 
visi aktieri – Tatjana Āre, Juta Aušte, 
Ineta Andrejauska, Ilona Veidemane 
un Jānis Ābele. 

Svētku otrās dienas rīts aizsākās ar 
pagasta iedzīvotāju modināšanu – pa-
gasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pēter-
sons un  jaunā pagasta autobusa šoferis 
Guntars Krastiņš pagasta centrā un 
tuvējās lauku mājās no rīta sastaptos 
cilvēkus cienāja ar kafi ju un pī-
rādziņiem. Ikviens – gan zemnieki, kas 
steidzās lauku darbos, gan strādnieki, 
kas jau strādāja uz skolas jumta, gan 
ļaudis, kas posās uz pagasta svētkiem, 
atzina – tas ir patīkams pārsteigums, 
būtu labi, ja tā varētu katru rītu. 

Rīta agrumā ikvienam bija iespēja 
iepirkties lauku labumu tirdziņā un 
izbaudīt Kārķu un Ērģemes pagasta 
lauku labumus. Pēc tam sekoja sportis-
kas aktivitātes visām paaudzēm visas 
dienas garumā.

Vakarā pasākuma dalībniekus prie-
cēja koncerts «No maliņu maliņām», 
kurā šoreiz bija arī neparasti priekš-
nesumi, kā, piemēram, no Īrijas viesos 
atbraukušā 10 gadīgā Kārļa Kaugara 
teikvando cīņas mākslas demons-
trējumi. Skatītāju jūsmīgus aplausus 

saņēma arī visi pārējie priekšnesumi – 
Evelīnas Vīksnes saksafona spēle, Va-
lērijas Sermus dziedātprasme, Lindas 
Zirnes un Sandas Kuratņikas atraktīvs 
muzikāls priekšnesums, kā arī to visu 
vēl kuplināja Turnas dziesmu un deju 
grupas «Sirdsgraudi» dejotprieks.

Svētku izskaņā zaļumballē jaunajā 
estrādē spēlēja grupa «Mājupceļš», kas 
atkal ir kā atgriešanās mājās, lai 
domātu par jauniem svētkiem un ie-
cerēm, kas dod spēku ikdienai. 

Pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris 
Pētersons saka paldies visiem, kas ieli-
ka darbu un domas svētku sagatavošanā. 
«Īpaši paldies mehāniķim Arturam 
Bērziņam, kurš sagatavoja speciālu 
veiklības brauciena auto. Šīs bija aiz-
raujošas sacensības arī no skatītāju 
puses. Paldies arī komunālās daļas 
darbiniekiem, kas pievērsa īpašu uz-
manību apkārtnes sakopšanai svētku 
reizē, kā arī sagatavoja dubļu vannas 
un visas pārejas nepieciešamās akti-
vitātes. Lai svētku prieks turpinās, jo 
vasara pa īstam tikai tagad ir sākusies!», 
vērtē pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris 
Pētersons.

Gan piektdien, gan sestdien aktīvās 
atpūtas cienītāji varēja piedalīties da-
žādās sporta aktivitātēs. Piektdienas 
vakarā  Kārķu mini triatlonā piedalījās 
13 dalībnieki, kuriem vajadzēja pie-
veikt ūdens šķērsli, skrienot caur Ķires 
tiltapakšu, ūdens līmenis nesasniedza 
pat ceļgalu augstumu, tādēļ šis uzde-
vums bija pa spēkam pat tiem, kuri 
nemāk peldēt vai vienkārši baidās no 
ūdens. Šķērsli pievarēja visi dalībnieki 
bez nevēlamiem starpgadījumiem. Nā-
kamais uzdevums – no tilta jāskrien 1 
km gara distance cauri Lustiņdruvas 
takai līdz pagasta ēkai, kur dalībnieki 
jau iepriekš bija novietojuši savus 
divriteņus, ar ko pieveikt 7 km garo 
riteņbraukšanas disciplīnu. Pirmais fi -
niša līniju šķērsoja un savā vecuma 
grupā zelta medaļu ieguva Edmunds 
Veinbergs (laiks – 17:40,61).

Sestdienas rīts iesākas ar zoles sa-
censībām 15 ātrspēles dalībniekiem un 
riteņbraukšanas meistarības pārbaudi 
bērniem un jauniešiem Agijas Plaukas 
uzraudzībā. 

Autobraukšanas meistarības pār-
baudē, ko uzraudzīja Arturs Bērziņš, 
dalībniekus iedalījām divās grupās: 
sievietes un vīrieši ar vadītāju apliecī-
bu līdz 10 gadu stāžam un vairāk, kā 
10 gadu stāžam.  Jāizpilda 5 uzdevumi: 
jāpārved ūdens, jāpārbrauc estakāde, 
jānovieto auto stāvvietā atpakaļgaitā, 
jāizbrauc «astotnieks». Vislabāk šos 
uzdevumus izpildījuši – Kristiāna Šos-
taka, Jurģis Tobīss, Edgars Bezšapoč-
ņikovs un Vineta Vīksna.

Blakus piepūšamajām atrakcijām 
bērniem, pieaugušie varēja izmēģināt 
roku šautriņu mešanā un lodes grū-
šanā. 

Turpat blakus ap futbola laukumu 
aizrautīga rosība mini biatlona dis-
ciplīnā. Spītējot lielajam karstumam 
un spožajai saulei, teju ikkatrs garām-
gājējs saņemas izskriet šo apli. 

Kārķu pagasta svētku dalībniekus vieno 
prieks par savējiem un sportisks azarts

Pagastos: Kārķos

Renāte Alsberga un Ģertrūde Ābele ir vienas no tām, kuras gatavo
ziedu bumbas Dabas koncerzāles rotāšanai

Plašāka informācija www.valka.lv
Sportisko aktivitātāšu rezultātus apkopoja Silva Mieze, 
foto Vita Keiša, teksts Sandra Pilskalne. 

Spraigas emocijas un ovācijas sagādā viena no minitriatlona
sastāvadaļām – skrējiens pa Ķires upi

Paraugs džentelmeniskam fi nišam – Edijs Vīksna piebremzē, lai
pirmā fi nešētu Laila Juškeviča

Vitas Keišas mākslinieciski apgleznotajā mašīnā ikviens vēlas
izmēģināt veiksmi veiklības braucienā
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Svētdien, 16.augustā, Kārķos 
pie daudzdzīvokļu mājas Nr.8 

notika rotaļlaukuma atklāšana un 
svētku ballīte turpmākajiem lau-
kuma lietotājiem. Laukums tapis, 
pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, 
viņu ieguldītajam darbam un lī-
dzekļiem.

«Iepriekšējā pagalma rotaļu lau-
kuma elementi bija savu laiku jau 
nokalpojuši un palikuši diezgan ne-
droši, tāpēc izlēmām par jauna 
laukumiņa izveidi. Tā nu trīs ģimenes 
«uzmetām» skici un sākām būvēt. 
Ceram, ka pa visiem izdosies lau-
kumiņu saudzēt un uzturēt, lai mūsu 
bērniem un visiem viņu draugiem 
būtu rotaļāšanās prieks. Ceram arī 
uz vecāku atsaucību  rotaļu laukuma 
sakopšanā, lai bērni vienmēr var 
spēlēties sakoptā un tīrā laukumā,» 

stāsta viena no idejas autorēm Agija 
Plauka.

Pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris 
Pētersons saka paldies Agijai Plau-
kai, Jānim Veinbergam, Zanei un 
Jurģim Tobīsiem, Edmundam Vein-
bergam par iniciatīvu, ieguldīto dar-
bu, laiku un līdzekļiem, lai pagasta 
centrā izveidotu bērniem skaistu un 
drošu atpūtas vietu. «Prieks, ka ie-
dzīvotāji rūpējas par apkārtnes bēr-
nu aktīvas atpūtas iespējām, izbū-
vējot skaistas koka rotaļu iekārtas ar 
šūpolēm, kāpelēšanas sienu un slīd-
kalniņu. Bērnu prieks noteikti ir šo 
pūļu vērts. Šie bērni var būt īpaši 
lepni par saviem vecākiem, kas zie-
dojuši gan savu laiku, gan materiā-
lus, lai tas viss taptu. Bērni tā ir mūsu 
nākotne, mūsu spogulis, un cerēsim, 
ka arī šie bērni un jaunieši kādu die-
nu būs tikpat nesavtīgi un, redzot 
savu vecāku ieguldīto darbu, rū-
pēsies par kārtību šajā vietā. Mūs-
dienās, kad īpaši aktuāla ir bērnu 

aizraušanās ar datoru, domāju tas 
būs lielisks iemesls garākus vakarus 
pavadīt savas mājas pagalmā kopā 

ar citiem bērniem,» vērtē Pēteris 
Pētersons. 

Rotaļu laukums priecē Kārķu pagasta bērnus
Teksts: Sandra Pilskalne
Foto: Gundega Veinberga

Pagasta bērni kopā ar vecākiem priecājas par jauno rotaļu laukumu

Pagastos: Kārķos

12.augusta pēcpusdienā 23 
jaunieši no Valkas, Ēr-

ģemes un Kārķiem atzīmēja Starp-
tautisko Jaunatnes dienu. Ar jau-
niešiem Kārķos kopā darbojās Val-
kas novada domes jaunatnes lietu 
speciāliste Ilze Kalniņa, kura pa-
stāstīja, kas ir Jaunatnes diena un 
kādēļ to atzīmē.

Kārķu jauniešu centra vadītāja 
Svetlana Dudare viesmīlīgi izrādīja 
centra telpas. Pēc jauniešu centra ap-
skates visi kopīgi devās uz Kārķu 
tūrisma informācijas punktu, kur 
lauku tūrisma speciāliste Sandra 
Pilskalne jauniešiem vadīja spēli par 
pagasta personībām, kas guvuši vals-
tiskas nozīmes sasniegumus, gan arī 
lika atminēt senus priekšmetus, kas 
bija neatņemama sastāvdaļa mūsu 
senču sadzīvē.

Tā kā daļa no jauniešiem Kārķos 
bija pirmo reizi, pēc aktivitātēm 
tūrisma informācijas punktā, sporta 
organizatore Silva Mieze bija iz-
veidojusi orientēšanās spēli ar popu-
lārākajiem un interesantākajiem ap-
skates objektiem pagastā.

Lielajā karstumā noguruši, bet 
priecīgi jaunieši pēc orientēšanās iz-
spēlēja komandu sadarbības spēles 
un pēc tam devās  brīvā dabā baudīt 
garšīgu zupu, ko bija pagatavojušas 
Silva Mieze un Juta Aušte.

Ik gadu Starptautiskā Jaunatnes 
diena tiek svinēta 12.augustā, kā tas 
ir noteikts Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas Ģenerālajā asamblejā. Šī gada 
tēma ir «Jauniešu migrācija: virzot 
attīstību».

Šī tēma ir kā globāls aicinājums 
iedrošināt jauniešus visa pasaulē 
svinēt Jaunatnes dienu, īpaši izceļot 
jauniešu migrācijas jautājumu. Starp-
tautiskās Jaunatnes dienas ietvaros 
tiks publicēts 2013.gada Pasaules 

Jaunatnes ziņojums, kas ir globāls 
aicinājums uz rīcību jauniešiem, kā 
arī citiem iesaistītajiem visā pasaulē, 
mudinot attīstīt partnerības kopā ar 
jauniešiem un jauniešu labā, lai pa-

sauli padarītu vēl labāku.
Paldies visiem, kuri palīdzēja or-

ganizēt šo dienu un bija kopā ar 
mums. Tiksimies nākošajā gadā! 

Starptautisko Jaunatnes dienu atzīmē Kārķos
Teksts un foto: Kristīne Karole, Valkas 
novada domes Sporta un jaunatnes lietu 
daļas vadītāja

No 7. līdz 8.augustam Dikļos 
norisinājās «Spēlmaņu svēt-

ki 2015», kur divas dienas ar dažāda 
žanra izrādēm priecēja amatierteātri 
no visas Latvijas. Žūrija par labāko 
izrādi atzina un galveno balvu 
ieguva Valkas novada Vijciema 
amatierteātris «Čiekurs» ar A.Ki-
virehka traģikomēdiju «Igauņu 
bēres», un kā otrā plāna labākais 
aktieris apbalvojumu saņēma vij-
ciemietis Māris Šaicāns.

Amatierteātru svētkos Dikļos 
piedalījās kolektīvi no dažādām Lat-
vijas vietām – Vārmes, Saldus, Ma-
tīšiem, Kocēniem, Bērzaines, Vij-
ciema u.c. Divu dienu garumā 
amatierteātri sniedza izrādes skatī-
tājiem un žūrijai, kuras sastāvā bija 
aktrise Indra Burkovska, režisors 
Agris Māsēns un Dikļu kultūras un 
tūrisma centra vadītāja Inna Krēs-

liņa. Žūrija noskatījās un vērtēja 
vairāku žanru izrādes, kas kopskaitā 
bija teju desmit. Izrādes notika Dikļu 
kultūras un tūrisma centrā, vasaras 
terasē un noslēgums – Neikena Da-
bas koncertzālē. Svētku noskaņu 
papildināja Strazdumuižas pūtēju 

orķestris.
Svētku dalībniekiem bija iespēja 

apmeklēt ne tikai visas izrādes un 
apskatīt Dikļus, bet arī iedvesmoties 
meistarklasē, kuru vadīja Indra 
Burkovska. Harizmātiskā aktrise 
sniedza jaunas zināšanas, vingri-

nājumus un ļāva iepazīt citus da-
lībniekus, mācīties vienam no otra. 

Svētku noslēgumā, kas norisinājās 
Neikena Dabas koncertzālē, maskas 
krita, tika iedegtas uguns skulptūras 
un pasniegtas balvas vairākās no-
minācijās – pirmā plāna aktieris un 
aktrise, otrā plāna aktieris un ak-
trise, kā arī labākā izrāde –  māla ro-
kas ar sveci, kas simbolizē tiekšanos 
pēc gaismas, pēc jauniem panā-
kumiem. 

Patīkams pārsteigums sagaidīja 
amatierteātri «Čiekurs», kad apbal-
vošanas ceremonijā kā otrā plāna 
labākais aktieris tika paziņots «Čie-
kuru» Māris Šaicāns un kā labākā 
izrāde atzīta Vijciema amatierteātra 
«Čiekurs» izrāde «Igauņu bēres».

«Čiekurs» aicina visus teātra 
cienītājus sekot informācijai par 
tuvākajām teātra izrādēm un  jaun-
umiem sociālajos portālos: www.fa-
cebook.com/TeatrisCiekurs un 
www.draugiem.lv/teatrisciekurs/. 

Vijciema amatierteātrim «Čiekurs» labākā izrāde 
«Spēlmaņu svētkos 2015» 

Teksts: Liene Bērziņa, Vijciema 
amatierteātris «Čiekurs»

Pagastos: 
Vijciemā

Jaunatnes dienas izskaņā jaunieši baudīja Silvas Miezes un 
Jutas Auštes gatavoto zupu
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Valkā turpinās Starptautiskā 
kultūras un mākslas bien-

nāle «Dzīve». No 13.augusta Valkas 
Novadpētniecības muzejā (Rīgas 
ielā 64) ir apskatāma Andra Vēža 
porcelāna un Ievas Vēzes - Drei-
manes tekstiliju izstāde «Akmens 
dārzs».

Šī ir izstāde, kurā ar saviem dar-
biem divu spožu mākslinieku mijie-
darbību apliecina – tēvs, keramiķis 

Andris un meita, tekstilniece Ieva.
Ventspilī 1959.gadā dzimušais 

mākslinieks Andris Vēzis ir viens no 
vadošajiem un atpazīstamākajiem 
māksliniekiem, kas strādā Latvijā ar 
porcelānu, kopš 1980.gada regulāri 
piedalās starptautiskās izstādēs un 
keramikas simpozijos, biennālēs, fes-
tivālos Japānā, Vācijā, Argentīnā, Lie-
tuvā, Francijā, Ungārijā, Krievijā, 
Dānijā un Latvijā.

Ieva Vēze – Dreimane dzimusi 
1981.gadā. Maģistra grādu ieguvusi 
Latvijas Mākslas Akadēmijā. No 2001.
gada aktīvi piedalās Valsts mēroga un 
Starptautiskās tekstiliju izstādēs un 
Simpozijos.

Izstāde «Akmens dārzs» pilnībā 
attaisno savu nosaukumu. Ikvienu 
interesentu ekspozīcija pārsteigs ar 
latviešu tautai tik neraksturīgām, bet 
vienlaikus vilinošām jautrām, vasa-
rīgām krāsām, kas atainojas Andra 
porcelāna veidojumos un Ievas 
tekstilizstrādājumos.

Lai gan mākslinieki strādā atšķirī-
gās mākslas jomās, tomēr šajā izstādē 
viņi abi parāda savu gara vienotību, 
drosmīgi saspēlējoties ar dažādām 
jautrām un vasarīgajām krāsām gan 
miksējot auduma un porcelāna mij-
iedarbību, kas atstāj visnotaļ pacilā-
jošu un pozitīvu mājīguma iespaidu.

Andris Vēzis lieliski pārzina por-

celāna raksturu, viņš pēta krāsu un 
faktūras mijiedarbību, lai izceltu to 
izteiksmību. Viņa porcelāns ir viegls 
un gaisīgs, veidojot neatkārtojamu 
krāsu zīmējumu. To raksturo tehni-
ska virtuozitāte un ekspresivitāte. 
Mākslinieks pārzina trauslo porce-
lāna formu un ļauj iepazīt to kā iztu-
rīgu materiālu. Viņš savos mākslas 
darbos pielieto jaunas tehnoloģijas un 
eksperimentē ar krāsām un glazū-
rām, papildinot radošo sniegumu ar 
profesionālu briedumu un radošiem 
eksperimentiem.

Viņš eksperimentē, glancētajam 
pretī noliekot matēto, pelēkajam - sar-
kano, un par sevi joko –, strādājot ar 
porcelānu, tu esi nosmērējies balts, 
bet, strādājot ar māliem, ir kā nosmē-
rēties ar dubļiem.

Andra Vēža un Ievas Vēzes - Drei-
manes izstāde «Akmens dārzs» atklāj 
jaunas porcelāna un tekstīliju formas 
tā akcentējot mākslinieciski mūsdie-
nīgo garīgo identitāti.

Valkas Novadpētniecības muzeja 
darba laiks:

OTRDIENA – PIEKTDIENA
plkst. 11.00 – 18.00

SESTDIENA, SVĒTDIENA
plkst. 10.00 – 16.00

IEEJAS MAKSA:  0,75 €;
PENSIONĀRIEM, STUDENTIEM, 

SKOLĒNIEM 0,30 € 

Normunds Rutulis koncertēs Valkā

Teksts: Aivars Ikšelis, izstādes kurators

Kultūras dzīvē

Svētdien, 11.oktobrī 
plkst. 19.00 Valkas 

pilsētas kultūras namā ar 
jaunu koncertprogrammu 
uzstāsies dziedātājs Nor-
munds Rutulis.

Šogad Normunds Rutu-
lis iepriecinās sava talanta 
cienītājus ar jaunu muzi-
kālu projektu. Tā rezultātā 
izveidots nebijis duets ar 
jauno un talantīgo dziedā-
tāju Katrīnu Cīruli un 
zviedru mūziķa Hans An-
tehed trio. Pirmais šī pro-
jekta radio singls un video-
klips «Vēstule meitenei» 
klausītājus sasniedza tieši 
Valentīndienā. Tāds nosau-
kums dots arī albumam un 
koncerttūrei.

Hans Antehed ir zviedru 
mūziķis, kura ģimenes otru 
pusi veido latviete Inese. 
Hans labi runā latviešu va-
lodā un ir iemīlējies arī lat-
viešu mūzikā. To viņš aplie-
cinājis ar diviem latviešu 
dziesmu albumiem «Latvi-
an sentiments» 2011.gadā 
un «More latvian senti-
ments» 2014.gadā. 

Sadarbībai ar Hans Ante-
hed Normunds brieda 2 ga-
dus, līdz beidzot abas puses 
nolēma rīkoties.

Jaunajā dziesmu albumā 
«Vēstule meitenei» iekļau-
tas latviešu estrādes klasi-
kai pieskaitāmās – «Dzel 

manī sauli», «Anita», 
«Dziesmiņa Rīgai», «Rīta 
aicinājums., u.c. dziesmas 
Hansa Anteheda aranžē-
jumos.

Koncertam būs divas da-
ļas: pirmajā skanēs jaunā 
albuma repertuārs, bet ot-
rā būs veltīta Normunda 
«mūžam zaļajiem» hitiem 
– «Raudāja māte», «Tikai 
vienu reizi», «Cāļus skaita 
rudenī» u.c.

Tas viss, ar vieglu pie-
skārienu elitārajai mūzikai, 
sagādās patīkamas emoci-
jas kā jauniem, tā pieredzē-
jušiem klausītājiem, jo, kur 
mīt patiesa mīlestība uz 
mūziku, tur mijiedarbība 
starp klausītāju un izpil-
dītājiem kļūst nesaraujama. 
Atliek vien pārliecināties 
par to pašiem. 

Biļešu iepriekšpārdoša-
na Valkas pilsētas kultūras 
nama un Biļešu Paradīzes 
kasēs, un www.bilesupar-
adize.lv. Biļešu cena: 6; 8; 10 
un 12 eiro.

Papildus informācija: 
www.rutulis.lv un www.
antehedmusic.com 

Valkā notiek 
Zumbas nodarbības
Zumbas nodarbības notiek ce-

turtdienās plkst. 19.00 Bērnu 
un jauniešu centra «Mice» 2.stāva 
zālē. 

Maksa par vienu nodarbību – EUR 
5. Ir iespēja samaksāt par visu mēnesi, 
tad vienas nodarbības cena EUR 4.

Rudenī, iespējams, zumbas nodar-
bības notiks plašākās telpās.

Sekojiet līdzi informācijai. 

Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma Andra Vēža 
un Ievas Vēzes-Dreimanes izstāde «Akmens dārzs»

Amatiermākslas 
kolektīvi atsāk darbu
Nāk rudentiņš un darbu pēc at-

vaļinājumiem atsāks arī ama-
tiermākslas kolektīvi, arī Valkas 
pilsētas kultūras namā.

Jau otrdien, 1.septembrī plkst.16.00 
uz pirmo tikšanos kultūras nama 
spoguļzālē aicina cirka pulciņa va-
dītāja Ludmila Nevetšerja, savukārt 
bērnu un jauniešu aušanas pulciņa 
vadītāja Ārija Dzintra Tomiņa «savus 
bērnus» gaidīs pulciņa telpā trešdien, 
9.septembrī no plkst. 15.00 – 18.00. 

Vidējās paaudzes tautisko deju 
kopas «Aija» (vadītāja Liesma Ērgle) 
esošie dalībnieki un tie, kuri šajā ko-
lektīvā vēlas dejot, uz pirmo mēģi-
nājumu gaidīti trešdien, 2.septembrī 
plkst. 20.00.

Pirmdien, 7.septembrī plkst. 19.00 
2.stāva mēģinājumu telpā uz tikša-
nos gaidītas sieviešu vokālā an-
sambļa «Campari» (vadītāja Mārīte 
Meļķe) dziedātājas, bet trešdien, 9.sep-
tembrī plkst.19.00 turpat aicināti 
folkloras ansambļa / dziesmu drau-
gu kopas «Nāburgi» (vadītāja Mārīte 
Meļķe) dalībnieki.

 Trešdien, 9.septembrī plkst. 12.00 
senioru kluba «Zelta rudens» telpā uz 
atkalredzēšanos aicina senioru dra-
matiskais kolektīvs un tā vadītāja 
Līga Šnuka.

Modes deju grupas «Aija» (vadī-
tāja Māra Zariņa) dalībnieces uz pir-
mo nodarbību, domājams, pulcēsies 
pirmdien, 28.septembrī.

Protams, darbu turpinās arī ie-
priekš nenosauktie kolektīvi: pirms-
skolas vecuma bērnu kolektīvs 
«Saulstariņi»(vadītāja Skaidra Smel-
tere), folkloras deju kopa «Sud-
maliņas» (vadītāja Skaidra Smeltere), 
senioru deju kolektīvs «Zelta 
rudens» (vadītājs Alberts Smilga), 
senioru koris «Dziesmu rota» (diri-
ģente Tatjana Tīruma), TLMS «Sau-
līte» (vadītāja Inese Pētersone), Val-
kas pilsētas teātris (režisors Aivars 
Ikšelis) un sieviešu koris «Ziemeļ-
stīga». Par šo kolektīvu nodarbību 
laikiem informācija vēl sekos.
Visos Valkas pilsētas kultūras nama 

kolektīvos tiek gaidīti 
arī jauni dalībnieki!
Papildus informācija:

 liga.pandalone@valka.lv un 
mob.29440558 (Līga)

Valkas pilsētā turpinās 
Starptautiskā laikme-

tīgās kultūras un mākslas 
biennāle «Dzīve». No 12.au-
gusta Valkas pilsētas kultū-
ras namā būs apskatāma 
izstāde «Atmiņas un sapņi», 
kurā apskatāmas gleznotājas 
Mildas Bīrītes gleznas no 
Valkas Novadpētniecības 

muzeja krājumiem. Astoņas 
no izstādītajām gleznām in-
teresenti varēs ieraudzīt pir-
mo reizi pēc restaurācijas, 
kuru veicas valcēniete Ieva 
Kampe ar LR Kultūras mi-
nistrijas un portāla kultu-
ra.lv fi nansiālu atbalstu.

Milda Bīrīte dzimusi 1909.
gadā Valkā. 1949.gadā pabei-
gusi toreizējo LPSR Mākslas 
akadēmijas Stājglezniecības 
nodaļu.

Izstadē «Atmiņas un sap-
ņi» ir tikai daļa no māksli-
nieces mantojuma. Īpaši iz-
ceļot gleznotājas veikumu 
portretu un ainavu žanros, 
kas ir kā atmiņas, sapņi un 
realitāte, šodien ieguvusi 
vēsturisku aktualitāti.

Ikviena glezna izstādē se-
vī nes vienu bijušo mirkli 
– vienu maģisku brīdi. M.Bī-
rīte savos darbos centusies 
iemūžināt ainavas mirkli. 

Kaut arī smagnējās krāsu 
kārtās, tomēr smalkos toņu 
salikumos ar izteiktu 
gleznieciskumu viņas dar-
bus varam raksturot kā poē-
tiskus. Arī otas triepiens 
daudzajos portretos liek 
pievērst uzmanību – tas ra-
da sajūtu, ka gleznotāja dar-
bus radījusi elpas vilcienā – 
mirklī, kad ir nofi ksēta 
portretējamā dvēseles atvēr-
šanās. 

Valkā apskatāma Mildas Bīrītes gleznu izstāde
Teksts: Aivars Ikšelis,
 izstādes kurators
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Lai sildās sirds
Tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme
Debesīs dzied.
Lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet.

(Kornēlija Apškrūma) 

Val kas pil sē ta
Vita Lāce 01.09., Marina Viņņika 01.09., 
Vera Bizanska 01.09., Ludmila Zarembo 
01.09., Svetlana Dontsova 02.09., Valentīna 
Ļebedeva 02.09., Valerians Svetcovs 03.09., 
Māris Grasis 03.09., Vladimirs Lavriņenko 
03.09., Māris Zālītis 04.09., Marina Blo-
šenko 05.09., Vasilijs Romančenko 05.09., 
Anatoli Bostrov 07.09., Velta Krastiņa 
07.09., Mirdza Ozola 07.09., Valdis Kuplais 
08.09., Dzintra Kļaviņa 09.09., Vija Za-
tvorņicka 09.09., Valdis Milbergs 12.09., 
Valija Laviņa 12.09., Aina Čakārne 12.09., 
Ineta Rutina 13.09., Kārlis Dragons 13.09., 
Vija Mīlberga 13.09., Skaidrīte Gerharde 
14.09., Astra Veinberga 14.09., Mihails Se-
mučenko 15.09., Inga Zariņa 16.09., Igors 
Ņikiforovs 17.09., Mirdza Kažociņa 17.09., 
Natalija Kozlova 18.09., Skaidrīte Meļķe 
18.09., Aina Andersone 19.09., Ināra Saidāne 
19.09., Anatoli Barinovs 20.09., Līga Ka-
ričenska 20.09., Jevlampija Jablokova 
20.09., Liesma Freiberga 20.09., Valentina 
Dmitrijeva 21.09., Irgina Ķīkule 21.09., Vel-
ga Samarika 22.09., Ļubova Kaļina 23.09., 
Dzidra Jeļisenko 24.09., Baiba Piekalne 
24.09., Astrīda Kalniņa 25.09., Jeļena Bis-
trova 26.09., Guntis Lazdiņš 26.09., Igors 
Sisojevs 28.09., Dināra Auniņa 29.09., Na-
dežda Možarova 29.09., Inta Bedeice 29.09., 
Dzintars Laviņš 30.09., Modesta Savule 
30.09., Valentina Sermuse 30.09., Ivars 
Meļķis 30.09.

Ēr ģe mes pa gasts
Dzintra Studente 4.09., Valdis Miķelsons 
5.09., Agris Smilga 5.09., Mārīte Ūburga 
5.09., Pēteris Blaubergs 12.09., Uldis Pod-
nieks 12.09., Guntis Bringulis 13.09., 
Valdis Uibo 16.09., Ingrīda Lielmane 
19.09., Imants Gailišs 23.09.

Kār ķu pa gasts
Sandra Luhaera 05.09., Ināra Bišopa 08.09., 
Miroslavs Zavoģeckis 11.09., Ludmila Ra-
sicka 13.09., Andis Eglītis 15.09., Mārīte 
Kalniņa 15.09., Kārlis Koķis 25.09.

Val kas pa gasts
Astra Tetere 01.09., Ilga Vītus 03.09., Vera 
Geraskina 03.09., Ērika Pope 18.09., Ilze 
Putne 19.09., Ļuba Karlauska 19.09., Anita 
Markoviča 20.09., Praskovja Brjanceva 
20.09., Anna Poriete 26.09.

Vij cie ma pa gasts
Vladimirs Žukovs 13.09., Sniedze Ragže 
15.09., Imants Seglenieks 22.09., Iveta 
Vīnupe 26.09.

Zvār ta vas pa gasts 
Maigonis Treijers 06.09.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas 
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.

(Ā.Elksne) 

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.07.2015. līdz 15.08.2015. 
reģistrēti 8 mirušie:

 Grīslītis Miķelis (1925.), Kāposts Jānis 
(1929.), Pjatkins Boriss (1945.), Pogule 

Rasma (1932.), Polozkova Nadežda 
(1953.), Saričeva Aleksandra (1946.),

 Semenovs Vladimirs (1934.), 
Zirnis Jānis (1937.).

Izsakām līdzjūtību
 tuviniekiem –

Valkas novada dome

Val kas no va da Dzim tsa rakstu 
no da ļā no 16.07.2015. līdz 15.08.2015. 

reģistrēti 7 bērni:
 3 meitenītes – Sofi ja, Rasa un Ance, un 

4 zēni – Kristaps, Silvestrs, 
Aksels un Artjoms.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Nākamā medicīniskās komisijas darba diena 
Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā ir 

piektdiena, 11.septembris, plkst. 9.00 – 12.00. Būs 
pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs (acu ārsts), 
otolaringologs (ausu-kakla-deguna ārsts), narkologs 
un arodslimību ārsts. Varēs veikt elektrokardio-
grammas un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot 
analīzes. Klientu ērtībām komisijas laikā būs 
iespējams izdarīt arī audiometrijas un spirogrāfi jas 
izmeklējumus.

Pieteikšanās uz komisiju poliklīnikas reģistratūrā 
Valkā – tālr. 64722307. 

«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:
priekšsēdētāja sekretariāta 

sekretāre Gundega Veinberga
tālr. 29113378

e-pasts: gundega.veinberga@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

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

Teksts: Be ni ta Bri la, Vidzemes slimnīcas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk sa-

vai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 
24.septembrī.

Mobilais mamogrāfs piebrauks pie 
Valkas ģimnāzijas, Raiņa ielā 28 A.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uz-
aicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir 
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas da-
tuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša 
ārsta norīkojumu, kuram NAV lī-
gumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 
67142840 un 27866655 (lūgums sa-
gatavot personas kodu un telefona 
numuru). Sīkāka informācija www.
mamografija.lv vai uz e-pastu 
info@mamografija.lv 

Medicīniskā komisija 
Valkā septembrī

Līdz 31.augustam notiek SIA «ZAAO» 
(ZAAO) organizēta akcija «Sper EKOsoli!», 

kuras laikā EKO laukumos iespējams bez maksas 
nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elek-
trotehniku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, 
trauku mazgājamās mašīnas, matu fēnus, glu-
dekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļu-
sūcējus, mikserus un citas ierīces, kas darbinātas 
ar elektrību vai baterijām. 

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas 
vadītāja Ginta Gailuma: «Akcijas mērķis ir sa-
mazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritu-
mu nonākšanu neatbilstošos konteineros, mežos 
un citviet dabā, kur dažādās vielas – freoni, smagie 
metāli, u.tmldz., ko satur šie atkritumi, var radīt 
draudus cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Vēlos 
atgādināt, ka vairākas nolietotas elektrotehnikas 
detaļas ir piemērotas otrreizējai pārstrādei, pie-
mēram, pārstrādājot ledusskapi, izmantot var līdz 
pat 90% tā sastāvdaļu. Pagājušajā gadā, kad akciju 
rīkojām pirmo reizi, mēneša laikā iedzīvotāji node-
va 40 tonnas dažādas nolietotas elektrotehnikas 
vienības. Spersim arī šogad soli pretim drošai un 
sakoptai videi!»

ZAAO darbības teritorijas EKO laukumi jeb 
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi atrodas 
Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebal-
gā, Krimudā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjie-
nā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, 

Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā «Daibe». Akcijas nolikums 
pieejams uzņēmuma mājas lapā un pie EKO lau-
kumu pārziņiem.

Valkas EKO laukums, kas atrodas Austras ielā 
10, apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 19.00 
(pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00) 
un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Nododot nolietoto elektrotehniku, EKO laukuma 
apmeklētājs tiek aicināts aizpildīt īpašu akcijas 
kuponu un piedalīties balvu izlozē. Katrā no 20 EKO 
laukumiem uzvarētājus noteiks, izlozējot vienu 
kuponu. Katra EKO laukuma izlozētā kupona ie-
sniedzējs balvā saņems elektrisko tējkannu. Kopā 
tiks izlozētas 20 tējkannas. Visi kuponi, kas iemesti 
EKO laukumos akcijas kuponiem paredzētajās 
kastēs, automātiski piedalās izlozē par galveno bal-
vu- daudzfunkcionālu virtuves kombainu. Akcijas 
balvu fondu nodrošina AS «Latvijas Zaļais punkts».

Atgādinām, ka ZAAO bez maksas savāc neiz-
jauktu nolietoto sadzīves elektrotehniku arī pēc 
telefoniska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz 
mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var 
pieteikt pa tālruni 642 81250 vai mob.tālr. 26132288, 
kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv. 
Personas, kas izmanto šo pakalpojumu, konkrētajā 
akcijā nepiedalās. 

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uz-
ņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķi-
rošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, ap-
glabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes. 

Notiek nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija «Sper EKOsoli!»

Teksts: Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Sveicam JUBILĀRUS!

Mobilais mamogrāfs

Valkas novada dome ir 
izsludinājusi metu 

konkursu «Valkas novad-
pētniecības muzeja ekspozī-
cijas «Valka – Latvijas neat-
karības idejas šūpulis» māks-
linieciskā koncepcija».

Konkursa mērķis ir iegūt 
iespējami labāku muzeo-
loģiski un mākslinieciski 
augstvērtīgu dizana risinā-
jumu Valkas novadpētnie-
cības muzeja ekspozīcijai 
«Valka – Latvijas neatkarības 
idejas šūpulis».

Valkas novadpētniecības 
muzeja pastāvīgā ekspozīcija 
«Valka – Latvijas neatkarības 
idejas šūpulis» tiks izvietota 
muzeja ēkas otrajā stāva vienā 
telpā, platība – 67 kvadrāt-
metri.

Līdzdalība konkursā ir ie-
spējama visām juridiskām un 
fi ziskām personām, t.sk., arhi-

tektiem, dizaineriem, māksli-
niekiem un attiecīgajās no-
zarēs studējošajiem, kuri kon-
kursa nolikumā noteiktajā 
kārtībā iesnieguši konkursa 
piedāvājumu.

Interesenti ar konkursa no-
likumu var iepazīties www.
valka.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 
2015.gada 10.septembrim plkst. 
14.00 Valkas novada domē, 
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas 
novadā, LV – 4701, personīgi 
vai pa pastu.

Metu konkursa uzvarētā-
jam tiks piedāvāta iespēja iz-
strādāt ekspozīcijas tehnisko 
projektu un izveidot ekspo-
zīciju vai veikt ekspozīcijas au-
toruzraudzību.

Kontaktpersona – Valkas 
novadpētniecības muzeja gal-
venā krājuma glabātāja Aija 
Priedīte, 64722198. 

Izsludina konkursu 
muzeja ekspozīcijas 

mākslinieciskai koncepcijai
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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.septembrī plkst. 19.00 Kārķu amatierteātra 
«Strops» izrāde «Trīsarpuss atraitnes» Turnas tautas 
namā.
• 26.septembrī plkst. 17.00 Svecīšu vakars Ērģemes 
kapos.

• 1.septmebrī konkurss bērniem «Zinimini».

Valkas novadpētniecības muzejā

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

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

• No 8.līdz 30.septembrim Veronikas Žīgures dar-
bu izstāde saieta namā «Lugažu muiža».

• 12.septembrī plkst. 19.00 Kārķu amatierteātra 
«Strops» izrāde «Trīsarpus atraitnes» Vijciema tautas 
namā.
• No 18. līdz 19.septembrim Vijciema muižas 
svētki.
• 18.septembrī plkst. 18.00 pasākums «Dzejas 
Dienu Dīvāns» Vijciema tautas namā. Ieeja ar 
cepurēm, līdzi jāņem ambrozijs.
• 19.septembrī plkst. 10.00 Titulu «Muižas kučieris 
2015» un «Muižas stiprinieks 2015» izcīņa tautas 
nama pagalmā.
• 26.septembrī plkst. 17.00 Svecīšu vakars Vijciema 
kapos.

Lugažu muižā

• 11.septembrī konkurss / izstāde «Rudens noslē-
pums», dalībniekiem brīva vaļa domu lidojumam – 
sagatavot kompozīcijas no rudens veltēm – Mierkal-
na tautas namā.
• 12.septembrī plkst. 19.30 Vijciema amatierteātra 
«Čiekurs» izrāde «Igauņu bēres» Mierkalna tautas 
namā.

Valkas pilsētas kultūras namā
• 19.septembrī plkst.18.00 lielajā 
zālē – Antras Stafeckas koncerts. 
Biļetes – 3; 4; 5; 6 un 7 €.
• No 23. līdz 26.septembrim liela-
jā zālē – 11.Starptautiskā laikmetī-
gā teātra festivāla «Tālvils» izrā-
des. Ieeja 1 eiro, bet biļete uz vi-
sām festivāla izrādēm – 5 eiro:

23. septembrī plkst. 19.00 lielajā 
zālē – Valkas pilsētas teātra (Latvi-
ja) izrāde pēc Aspazijas nepabeig-
tās drāmas «Ragana» motīviem 
«Ragana»;
24.septembrī plkst. 17.00 lielajā 
zālē – Maskavas teātra «Otkrove-
nije» (Krievija) izrāde pēc Alekseja 
Arbuzova lugas «Mans nabaga 
Marats» motīviem «Nebaidieties 
būt laimīgi»;
24.septembrī plkst. 22.00 lielajā 
zālē – Rīgas Kultūras un tautas 
mākslas centra «Mazā Ģilde» 
Vecpilsētas teātra (Latvija) izrāde 
pēc Augusta Strinberga lugas 
«Jūlijas jaunkundze» motīviem;
25.septembrī plkst. 18.00 lielajā 
zālē – Kijevas akadēmiskā māks-
las teātra – studijas «SUZIRYA» 
(Ukraina) izrāde Aleksandro Ba-
riko «Deviņi simti (1900-ais)»;
25.septembrī plkst. 22.00 lielajā 
zālē – Ausekļa Limbažu teātra ( 
Latvija) izrāde Aldo Nikolaji «Tau-
renīt, taurenīt»;
26.septembrī plkst. 16.00 lielajā 
zālē – Tallinas teātra Krievu teātra 
skola (Igaunija) izrāde pēc Daniela 
Harmsa darbu motīviem «sm-
raH»;
26.septembrī plkst. 19.00 lielajā 
zālē – Viļņas teātra «Meno Kiaušai» 
(Lietuva) izrāde biogrāfi sks stāsts 
par Danielu Harmsu «Harms 14».

• 1.un 2.stāva foajē un 1.stāva 
pelēkajā zālē Valkas Starptautiskās 
mākslas un kultūras biennāles 
«Dzīve» ietvaros Mildas Bīrītes glez-
nu izstāde «Atmiņas un sapņi».

• 29.augustā. plkst. 19.00 – J.Ziemeļnieka Strenču 
tautas teātra izrāde «Brangumēni» brīvdabas estrā-
dē (lietus gadījumā – tautas namā).
• 11.septembrī – Dzejas dienu pasākums Kārķu 
tautas namā.
• 18.septembrī – Rudens tirdziņš kopā ar maz-
pulcēniem brīvdabas estrādē.

Valkas televīzijas 
studijas aktualitātes

Gada sākumā dziedātāja 
Antra Stafecka prezentē-

ja savu debijas albumu «Vientu-
ļā Zvaigzne» un nu dodas īpašā 
albuma koncerttūrē pa visu Lat-
viju. 

Plašākai publikai Antra Sta-
fecka kļuva zināma 2012.gadā 
kā TV šova «O’kartes akadēmi-
ja» dalībniece, kā arī sadarbojo-
ties ar Raimondu Paulu, Uldi 
Marhileviču, Guntaru Raču un 
Igo, grupām «Otra puse» un 
«Colt» un pasaulslaveno AlBa-
no.

Antras debijas albumā «Vien-
tuļā Zvaigzne» iekļautas dzies-
mas, kas radītas kopā ar dziedā-
tājas mammu Ilzi Mūrnieci 
(daudzu tekstu autore) un Jāni 
Čubaru (mūzikas līdzautors, 
grupas «Otra puse» ģitārists). 
Albums pieejams visā Latvijā, 
micrec.lv, kā arī internetā – do-
remi.lv

Antra Stafecka: «Albums tapa 
ilgi. Sākām tam noskaņoties jau 
sen. Daudz apspriedām, domā-
jām un runājām. Bet īsti nevarē-

jām izkustēties no vietas, jo biju 
iesaistīta citu mākslinieku pro-
jektos un pietrūka laika savai 
attīstībai. Taču tā bija skola un 
pieredze… Pērnruden beidzot 
sākām reāli strādāt un šā gada 
sākumā viss bija pabeigts. Man 
bija ļoti svarīgi, lai albumā nav 
nekā nejauša, lai viss ir pama-
tots, manis un pārējo iesaistīto 
izjusts un arī klausītājiem sajū-
tams. Pat tik ļoti, ka man bija jā-
būt pārliecinātai, ka arī cilvēks 
pie studijas pults saprot vārdus, 
ko dziedu. Tituldziesmas «Vien-
tuļā zvaigzne» tekstu mana 
mamma uzrakstīja jau pirms di-
viem gadiem, bet es gaidīju īstās 
emocijas, īsto dvēseles reakci-
ju!..»

Biļetes uz koncertu 19.sep-
tembrī Valkas pilsētas kultūras 
namā var iegādāties kultūras 
namā pie dežuranta. Biļešu ce-
nas: EUR 3; 4; 5; 6 un 7.

Vairāk informācija pieejama 
Antras Stafeckas mājas lapā un 
sociālajās lapās draugiem.lv, 
twitter un facebook. 

Antra Stafecka ar koncertu 
«Vientuļā Zvaigzne» – 19. septembrī 

plkst. 18.00 Valkā
Teksts: Vivita Leismane, Antras Stafeckas menedžments

• Līdz 27.septembrim - Andra Vēža porcelāna un 
Ievas Vēzes-Dreimanes tekstīliju izstāde «Akmens 
dārzs».

Zinību dienā – 1.septem-
brī plkst.19.00 īpašu 

koncertu J.Cimzes Valkas 
Mūzikas skolā sniegs post 
džeza grupa «Sheep Got 
Waxed» no Viļņas.

Grupas sastāvā muzicē trīs 
Lietuvas mūzikas un teātra 
akadēmijas džeza nodaļas stu-
denti:

Simonas Šipavičius – saksa-
sfons, Adas Gecevičius – bun-
gas, Paulius Vaškas – ģitāra.

Džeza grupa «Sheep Got 
Waxed» ir spontāni dzimusi 
mūzikas vienība, kuras galve-
nais virzītājspēks ir impro-
vizācija. Grupas mūzika ir 
pilna brīvības, spēka, tā ir 
modernu, negaidītu, dažkārt 
pat neierastu skaņu uzliesmo-
jums / izvirdums.

Lietuvā slavenais post dže-

za trio «Sheep Got Waxed» 
šovasar ir devies koncerttūrē 
pa Latviju, sniedzot koncertus 
Liepājā, Jelgavā, Valmierā un 
Cēsīs. Ceļā uz Igauniju pietur-
vieta ir pie mums Valkā, un 
arī valcēniešiem būs vien-
reizēja iespēja iepazīties ar 
džeza mūziku profesionālā 
līmenī.

Pirmā septembra svētku 
noskaņā pievakarē visi laipni 
aicināti uz koncertu mūzikas 
skolā!

Ieejas maksa 1 EUR. Mū-
zikas skolas audzēkņiem ieeja 
brīva. 

Rudenīgajā septembrī,  ie-
prieciniet sevi ar skaistu 

mūziku, azartiskiem mūziķiem. 
Šoreiz vilciens uzņems viesus 
no Valkas, Olaines, Valmieras, 
Rīgas, Cēsīm. Televīzijas skatī-
tājiem būs iespēja baudīt roken-
rola mūzikas stilu, skaistas 
balādes kā arī mūziku dažādās 
valodās. Septembrī  Re:Tv ka-
nālā 19.30 skatieties:
6.09. Atel-jē – Viktorija Jan-
sone
13.09. Autobuss Debesīs
20.09. Normunds Rutulis – Mi-
kus Frišfelds

27.09. Big Al & The Jokers
Katra mēneša pirmajā sest-

dienā, Re:TV kanālā translē 
koncertciklu «Melodiskais ceļo-
jums» Šoreiz koncertā 5.sep-
tembrī plkst. 17.30 iepazīsti 
enerģisko un atraktīvo dzies-
minieku no Valmieras Miku 
Frišfeldu. 

Bet 14.septembrī 19.00 «Melo-
diskajā ceļojumā» Valkas Tv 
studijā, koncertciklā uzstāsies 
Goran Gora. Biļetes iepriekš-
pārdošanā un koncerta dienā – 
Valkas kultūras nama kasē. 

Mūzikas skolā īpašu koncertu 
sniegs džeza grupa no Viļņas

Teksts: Līga Veinberga


