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... n auju es kājas, ņemu puķi par ceļaspieķi
Un dodos uz skolu. Nāc līdz!
Nav svarīgi, cik tev gadu, cik pieredzes daudz,
Bet skola arvien pie sevis gan lielu, gan mazu sauc.
A.Anitīna

Sveicam Zinību dienā!

Valkas novada dome

zsākot jauno mācību gadu, skolotājiem, skolēU
niem un atbalsta personālam novēlu, lai sirdīs
kvēlo motivējošā ugunsdzirksts, lai ir spēks un vēlme sevi pilnveidot visa turpmākā mācību gada garumā!
Kārķu sākumskolas direktore Baiba Smane

Sveiciens jaunajā mācību gadā!

ovēlu radošu, veiksmīgu, spēka un izturības
N
pilnu jauno 2018./2019. mācību gadu pedagogiem, skolēniem un vecākiem!
Ozolu sākumskolas direktore Irina Ziemiņa

Mīļi sveicam Zinību dienā!

Asteres, dālijas, gladiolas,
Kāda lapa, kas lejup krīt,
Satiekas visas uz ceļa,
Viena otrai saka: «Labrīt!»
Un visas tad raibā rakstā
Kā upe uz jūru plūst
Tā asteres, dālijas, gladiolas
Uz skolu ved katru mūs.
Viens dodas ar cerību sirdī,
Cits sapņus azotē slēpj,
Kāds mammai vai tētim pie rokas,
Jo pirmoreiz ejams šis ceļš.
A.Anitīna
aunajā mācību gadā novēlam:
pirmsskolas grupu audzēkņiem – zinātkāri;
skolēniem – motivāciju mācīties un draudzīgumu;
vecākiem – mīlestību pret saviem bērniem un vēlmi
viņus atbalstīt;
mums visiem – pacietību, sapratni un sadarbību!

J

Ērģemes pamatskolas kolektīvs
Es ieeju rudenī vēsajās salnās,
dāliju un gladiolu smaržās,
gājputnu klaigās.
Un savā skolā ....

r pagājusi karstā un saulainā vasara. Vēl tikai dažas dienas un visās Latvijas
I
skolās zvans aicinās skolēnus uz klasi – arī Vijciemā. Bet Vijciema skola
2018./2019.m.g. iesāks jaunā statusā kā Vijciema sākumskola.

Veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu!
Vijciema sākumskolas direktore Aīda Vītola

Sveiciens pirmajā zinību dienā!

P

riecē, ka jauno mācību gadu sāksim ar patīkamām pārmaiņām skolā – abās ēkās vasaras laikā notikuši remontdarbi,
un skolēni varēs mācīties mūsdienīgās un košās telpās.
Lai uzsāktu mācību gadu, ieguldīts gan liels darbs, gan līdzekļi,
par ko jāsaka paldies Eiropas Sociālā fonda un pašvaldības finansējumam.
Laiks piepildīt telpas ar skolas dzīvi! Novēlu gan audzēkņiem,
gan viņu vecākiem azartisku, bagātu un pozitīvu jauno mācību
gadu!
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga

I
Jaunais mācību gads J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā

Teksts: Līga Veinberga

J

aunais mācību gads sola lielas
izmaiņas J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā. Bez jaunumiem un
pārmaiņām skolas dzīvē neiztikt,
tāpēc katrs pirmais septembris nāk
ar idejām un iecerēm. Šis mācību
gads paies valsts 100 gadu jubilejas
zīmē, un jau ļoti laicīgi tiek plānoti
koncerti rudens un ziemas sezonai.
Tuvojoties vasaras izskaņai, trīs
izcili mūzikas skolas pedagogi –
Liesma Freiberga, Ārija Dzintra
Tomiņa un Guntis Freibergs (skolas ilggadīgais direktors) dosies
pelnītā atpūtā.
Liesma Freiberga skolā ir mācījusi vijoļspēli un izveidojusi brīnišķīgu vijolnieku ansambli. Guntis
Freibergs mācījis flautas un marimbas spēli, veiksmīgu skolas vadīšanu savulaik apvienojis ar paša
un domubiedriem kopā dibināto
un vadīto Valkas pūtēju orķestri.

Ārija Tomiņa mācījusi teorētiskos
priekšmetus un akordeona spēli,
ar panākumiem diriģējusi Strenču
jaukto kori.
Nopietnākie profesionālie sasniegumi ir plūktie lauri valsts un
citos neskaitāmos prestižos konkursos. Savukārt cilvēciskā gandarījuma mirkļi izdzīvoti katra mazā
skolas audzēkņa pirmajās skatuves
veiksmēs, ziedu klēpjos izlaidumos, vecāku un skolēnu patiesā pateicībā un cieņā par nesavtīgo pedagoģisko darbu, par ko arī saņemtas pateicības un apbalvojumi.
Dažādu kolektīvu sastāvā aizvadīti gadu desmiti mākslinieciskajā
pašdarbībā.
Kopā ar kolēģiem darba mūža
garumā piedzīvoti radošie pacēlumi, veiksmes un pārbaudījumi,
plēsti joki un vienojusi pienākuma
apziņa. Bet pāri visam strāvojusi
mīlestība uz savu darbu, nesavtība
un atbildība.
Par to arī J.Cimzes Valkas Mūzi-

Latvijas - Igaunijas institūtā
varēs apgūt dažādas valodas
Teksts: Lilita Šicāne, Latvijas-Igaunijas institūta biroja administratore

K

ā jau ik gadu, arī šogad jaunais mācību gads LatvijasIgaunijas institūtā sāksies oktobrī un
ilgs līdz maijam. Būs iespēja apgūt
sekojošas valodas:
• igauņu (bez priekšzināšanām);
• igauņu (ar nelielām priekšzināšanām);
• latviešu (ar nelielām priekšzināšanām);
• angļu (ar nelielām priekšzināšanām).
Jāpiebilst, ka latviešu valodas no-

V

darbības notiks igauņu valodā.
Valodu nodarbības plānotas darba dienu vakaros vienu reizi nedēļā.
Pieteikšanās laiks nodarbībām tiks
izziņots septembra mēneša sākumā
sociālajos tīklos: www.valka.lv,
www.facebook.com/LIILEI/notifications/, lii-lei.blogspot.com/ un
būs izliktas afišas pilsētas afišu stendos.
Lūdzam sekot līdzi norādītajai informācijai!
Laipni lūgti pieteikties! z

alkas novada dome arī šogad dāvinās pirmās klases
audzēkņiem dāvanu karti kancelejas preču iegādei 15.00
EUR apmērā.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmklasnieku vecāki dāvanu karti
var saņemt pie skolas sekretāres Raiņa ielā 28a.
Ērģemes pamatskolā, Kārķu un Vijciema sākumskolās dāvanu karti varēs saņemt pie skolas direktores.

F

zglītībā
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oto stūrītis

kas skola saka vislielāko paldies –
par sirdi, par dvēseli, par darba
mūžu, ko skolotāji Liesma, Ārija un
Guntis veltījuši mūzikai un skolēniem! Un gaidīsim ciemos kā svētku reizēs, tā arī ikdienā!

Uz mācību gada svinīgo sākumu
visus skolēnus kopā ar vecākiem
aicinām, kā ierasts 31.augustā
plkst. 12.00. Tad arī skolas audzēkņi varēs iepazīties ar jaunajiem
skolotājiem. z

Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta
skola 2018./2019. mācību gads realizē
licencētas profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas
Programma
Futbols

Kods
20V813001

Vieglatlētika

20V813001

Vieglatlētika
Šahs
Ložu šaušana
Florbols

30V813001
20V813001
20V813001
20V813001

I

Mācību – treniņu grupas
MT - 2
2008. – 2010. g. dz.
MT - 4
2006. – 2008.g. dz.
MT - 6
2004. – 2006.g. dz.
SSG
2008. – 2010.g. dz.
MT – 2 2007. – 2009.g. dz.
MT – 3 2006. – 2007.g. dz.
MT – 5 2004. – 2005.g. dz.
MT – 6 2002. – 2003.g. dz.
SMP - 2 2000. – 2001.g. dz.
SSG
2008. – 2013.g. dz.
MT – 4 2003. – 2005.g. dz.
MT – 2 2008. – 2009.g. dz.
MT – 4 2005. – 2007.g. dz.
MT – 6 2003. – 2005.g. dz.

Aicinām pieteikties jaunus dalībniekus!

estājoties sporta skolā jāiesniedz iesniegums ar ģimenes ārsta atļauju, dzimšanas apliecības vai pases kopiju un fotogrāfiju 3x4 cm.
Informācija pa telefoniem: direktore 26324114, direktores vietniece
26360387. z
25.augustā Valkā pie Zāģezera noslēdzies Valkas četrcīņas MTB
posms. Kopā startēja 77 dalībnieku no Latvijas un Igaunijas. Foto –
Dace Pūce.
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Latvijas Mūzikas akadēmijas
simfoniskā orķestra un kora sezonas
atklāšanas koncerts Valkā

27.

septembrī plkst. 19.00
Valkas pilsētas kultūras
namā notiks Latvijas Mūzikas
akadēmijas simfoniskā orķestra
un kora sezonas atklāšanas koncerts.
Programmā Karla Marijas fon
Vēbera Uvertīra operai Oberons, Pētera Plakida Vēl viena Vēbera opera
klarnetei un orķestrim, Jura Karlsona Magna opera Domini solistiem,
korim un orķestrim, Ludviga van
Bēthovena Fantāzija do minorā klavierēm, korim un orķestrim, solists
– viens no Latvijas redzamākajiem
un atraktīvākajiem pianistiem –
Andrejs Osokins.
JVLMA simfoniskā orķestra koncertu regulārie klausītāji ir pārliecinājušies par šī kolektīva repertuāra
daudzveidību. Pēdējā laika koncertprogrammas aptver plašu ārzemju
mūzikas panorāmu, bet tikpat kupli repertuārā tiek pārstāvēta arī latviešu skaņumāksla – no augstskolas
dibinātāja un patrona Jāzepa Vītola
hrestomātiski pazīstamajiem darbiem līdz pat studentu jaundarbiem.
Sezonas pirmajā vokāli simfoniskajā programmā izvēlēti vēl
klasiski, bet tomēr vācu romantisma un novatorisma caurstrāvoti
simfoniskās mūzikas paraugi, kā
arī divu latviešu komponistu muzikāli krāsaini skaņdarbi.
Orķestra jaunā mākslinieciskā
vadītāja un diriģenta Kapara
Ādamsona rokas vadīti, jaunieši
atskaņos 19.gadsimta vācu komponista, vācu romantiskās operas pamatlicēja Karla Marijas fon Vēbera
Uvertīru operai Oberons. Operas
Oberons jeb Elfu karaļa zvērests libreta pamatā ir skaista romantiska
pasaka par pārbaudījumiem, kuriem jāiziet cauri patiesas mīlestības vārdā. Uvertīras tēmās un muzikālajos motīvos kā raibā kaleidoskopā izskan operas galveno personāžu raksturojumi.
Koncerta turpinājumā skanēs
latviešu komponista un bijušā Mūzikas akadēmijas profesora Pētera
Plakida dzirkstoši asprātīgā parodija «Vēl viena Vēbera opera» klarnetei un orķestrim par vācu romantiskās operas aizsācēja Kārļa
Marijas Vēbera operu tēmām. Tajā
komponists apvienojis operas un
koncerta žanru, uzticot klarnetei
galveno lomu.
Koncerta otrajā daļā orķestrim
pievienosies jauktais koris, atskaņojot latviešu komponista, arī Mūzikas akadēmijas profesora Jura Karlsona 1989.gadā sacerēto kantāti
Magna Opera Domini – gaiša mirdzuma, cildenas jūsmas un gara
pacilājuma caurvīta kompozīciju.
Tās pamatā likts 110.psalms, kura
vārdi – Lieli ir Tā Kunga darbi. Komponista mūzika balstās uz emociju
kā apgarota intelekta izpausmi, uz
loģiku un sistēmu, kur nav emocijas bez argumenta.
Īsteni iespaidīgā Ludviga van

Bēthovena Fantāzija do minorā
klavierēm, korim un orķestrim piešķirs visam pasākumam nepieciešamo dramaturģisko noapaļojumu
un būs labs muzikālais ievadījums
jaunajai sezonai.
Taujāts par iespaidiem, pianists
Andrejs Osokins atklāj, ka viņa repertuārā jau ir visi Bēthovena koncerti klavierēm ar orķestri un šī
Fantāzija tiek apgūta īpaši šim sezonas atklāšanas koncertam. Tas ir
interesants izziņas process, jo katrs
Bēthovena skaņdarbs ir kā nākamais solis uz jauniem atklājumiem,
katrs darbs ir ļoti oriģināls gan pēc
savas uzbūves, gan izpildītāju sastāva, gan idejas, kā šajā Fantāzijā,
kura ir kā priekšvēstnesis Devītās
simfonijas finālam Oda priekam –
šodienas Eiropas Savienības himnai.
Latviešu pianists Andrejs Osokins plūcis laurus pasaules nozīmīgākajos pianisma konkursos, tostarp Artura Rubinšteina Starptautiskajā pianistu konkursā Telavivā, Longas - Tibo starptautiskajā
konkursā Parīzē, Līdsas Starptautiskajā pianistu konkursā un Karalienes Elizabetes Starptautiskajā
pianistu konkursā Briselē. Saņēmis arī Latvijas Lielo mūzikas balvu 2008. Kritiķu vērtējumā pianistam piemīt «hipnotizējoša personības pievilcība, plaša un ekspresīva
skaņu krāsu palete, kā arī neparasti pārliecinoša dažādu mūzikas stilu izjūta».
Pianista pēdējo koncertdzīves
spilgtāko notikumu vidū bijusi atgriešanās Berlīnes Filharmonijā ar
Pētera Čaikovska 1. klavierkoncertu; uzstāšanās ar orķestri Kremerata Baltica Frankfurtes Alte
Oper koncertzālē; Sergeja Rahmaņinova 2.klavierkoncerta atskaņojums ar diriģentu Vladimiru Fedosejevu un Latvijas Nacionālo
simfonisko orķestri; koncerts Trīs
Osokini operā: jaunā programma Latvijas Nacionālajā operā; viesošanās leģendārajā Berlīnes Konzerthaus kopā ar Georgiju Osokinu,
atskaņojot S.Rahmaņinova klavierkoncertus; solo koncerts Milānas La Verdi koncertzālē. Ierakstīti
un izdoti divi solo albumi. Kopā ar
pianisti, dziedātāju Katrīnu Gupalo radīta koncertizrāde «100 gadi ar
Piafu», kas jau izskanējusi 17 koncertzālēs visā Latvijā un Somijā, iegūstot lielu klausītāju mīlestību, kā
arī džeza teātra izrāde Pēc pusnakts/
After Midnight, kas kopš pirmizrādes 2017.gada 14.februārī Liepājas
koncertzāles Lielais dzintars Lielajā
zālē jau izrādīta lielākajās koncertzālēs un kultūras centros visā Latvijā, kā arī Londonā Lielbritānijā.
2018.gada pavasarī Andrejs Osokins kopā ar Katrīnu Gupalo ar
koncerttūri No Baltijas uz Atlantiju
viesojās lielākajās ASV pilsētās,
kur izpildīja latviešu un amerikāņu komponistu kamermūziku un
populāras melodijas, savukārt
maijā Andrejam Osokinam tika

pasniegts Londonas Karaliskās
mūzikas akadēmijas goda apbalvojums, ieceļot pianistu par Akadēmijas Asociēto biedru.
Koncertu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un izdevniecība

Musica Baltica.
Ieeja – 4 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras
namā, Biļešu paradīzes kasēs un
www.bilesuparadize.lv z
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Aicina uz izstādi
Omuļos
Teksts: Daiga Soloveiko

A

izvadītās nedēļas nogalē Valkā pulcējās mākslinieki, lai
kopā dotos uz gleznošanas plenēru
nomaļajos un mazliet mežonīgajos
Omuļos.
Kopā satikšanos māksliniekiem
un omuliešiem veicināja projekta
«Omuļu pastāsti» ideja. Darba sparu
un finansējumu nodrošināja biedrības «Atbalsts Valkas ģimenēm»
darbinieki un VAS «Latvijas valsts
meži», kā arī Valsts kultūrkapitāla
atbalstītā Vidzemes kultūras programmas 2018.gada projektu konkurss.
Projektu konkursā tika atbalstīta
ideja par mākslinieku plenēra organizēšanu un pastkaršu izdošanu par
Omuļiem.
Dalībniekiem ne tikai izdevās
iemūžināt redzēto, bet arī dzirdēt
izsmeļošu vēsturiskus faktus un nostāstus par Omuļiem. Paldies par to
vietējiem iedzīvotājiem, paldies bibliotekārei Valvei Āboliņai un viesu
nama «Ausmas» saimniecei Ilzei un
citiem.
Ērģemes kapu svētku laikā varē-

ja aplūkot mākslinieku veikumu un
novērtēt to, atzīmējot sev tīkamāko.
Šoreiz skatītājiem nodotas vērtēšanā
vairāk kā 20 fotogrāfijas un 15 gleznojumi dažādās tehnikās. Izstādi
apmeklēja vairāk nekā simts iedzīvotāji gan no tuvākām, gan tālākām
Latvijas vietām. Bija iedzīvotāji, kas
atpazina sev zināmos stūrīšus, kāda
kundzīte no Siguldas priecājās par
ideju kapu svētku laikā aplūkot arī
mākslas izstādi, par to liels gandarījums, padarītais darbs nes augļus.
MĀKSLINIEKI – IEVIŅA KORČINSKA, ŽANNA DUDZINSKA,
JUDĪTE LIEPIŅA, ZANE SĪMANE,
GUNDA SĪMANE, SKAIDRĪTE
BONDARE, KRISTĪNE VALTIŅA,
DAIGA SOLOVEIKO UN JURIS
FREIMANIS.
Plenēra darbu izstādi un jau gatavās pastkartes Valkas novada iedzīvotāji varēs aplūkot Valkas Lugažu
muižas izstāžu zālē.
Plenēra darbu izstādes atklāšana
28.septembrī plkst. 18.00.
Gaidām omuliešus! Iedzīvotāji
esiet atsaucīgi un apmeklējiet izstādi! z

14.septembrī Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā – Valsts
darba inspekcija
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 14.septembrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada
valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk –
VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI
darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem. Jums ir iespēja klātienē gūt
atbildes uz neskaidriem jautājumiem vai problēmsituācijām.
Valkas novada VPVKAC telpās VDI pakalpojumu sniegšana notiek
katra mēneša 2.piektdienā no plkst. 9.30 līdz plkst. 12.30.
Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt vēl sekojošus valsts
iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) klientu pieņemšanas laiki:
Pirmdiena: 9.00 – 18.00
Otrdiena: 9.00 – 17.00
Ceturtdiena: 9.00 – 17.00
Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) klientu pieņemšanas laiks
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00.
Valkas novada VPVKAC darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 16.00
Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt arī sekojošus valsts
iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus: VID, VZD, VDI, Lauku atbalsta
dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra un www.latvija.lv publicētos.
Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv
ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi,
kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības
datu centra datubāzē «Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma».
VID konsultatīvais tālrunis: 67120000
VZD informatīvais tālrunis: 67038800
Valkas novada VPVKAC kontaktinformācija:
Adrese: Rīgas iela 25, Valka
Tālrunis: 66954878; e-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv
Sīkākai informācijai:
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibasvienotais-klientu-apkalposanas-centrs z

Valgas andele 2018

Ja Tev mājās ir pārāk daudz lietu, tad nāc un pārdod tās Valgas andelē!
Andelēšanās notiks 8.septembrī no plkst. 9.00. līdz 14.00 Valgā, laukumā
pie veikala «Maxima».
Pieteikšanās (līdz 6.septembrim):
https://goo.gl/forms/LSUKMLyNCRApRWNW2
Uz vietas lūgums ziedot 2 eiro par tirgošanās vietu.
Tirgošanās – no savas mašīnas vai nojumes vai arī Valgas jauniešu centra
nojumē.
Īpaši gaidām tos, kuri tirgo apģērbus, apavus, rotaslietas, darba rīkus, saimniecības preces, utt.
Ja būs vajadzīgs galds, krēsli, stangas, lūdzam tos paņemt līdzi pašam/-ai.
TIEKAMIES ANDELĒ!
Valgas jauniešu centrs z

Pēc rekonstrukcijas darbu
turpina EKO laukums
Teksts: Zane Leimane, SIA «ZAAO»
sabiedrisko attiecību speciāliste

V

izuālas pārmaiņas ir piedzīvojis Valkas EKO laukums Austras ielā 10. Iedzīvotāji
joprojām tiek aicināti pārstrādei
derīgus materiālus neizmest sadzīves atkritumu konteineros, bet
nogādāt tos EKO laukumā. Tā ir
katra iedzīvotāja iespēja ietaupīt,
samazinot rēķinu, kas tiek piestādīts par sadzīves atkritumu konteineru tukšošanu.
EKO laukumā no iedzīvotājiem
bez maksas tiek pieņemts papīrs
un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls,
sadzīves metāla priekšmeti, sa-

dzīves bīstamie atkritumi, nolietota sadzīves elektrotehnika, izņemot TV un monitorus, kurus
var nodot par maksu. Bez maksas Valkas pilsētas iedzīvotāji
laukumā var nodot lielgabarīta
atkritumus. Kopš šā gada pavasara uz EKO laukumu var nest arī
apavus, kuri vēl ir derīgi valkāšanai.
Par samaksu laukumā var nodot arī logu stiklu, auto riepas, kā
arī būvgružus. Būvgružu savākšanai laukumā var iegādāties
mīkstos konteinerus jeb big-bag
maisus. Informācija par izmaksām pieejama www.zaao.lv vai
pie EKO laukuma pārziņa.
EKO laukuma darba laiks: otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 9 – 13 / 14 – 19, sestdien 9 –
13, pirmdien, svētdien slēgts. z

Pagastos: Kārķos
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Notiek būvniecības darbi
Kārķu Dabas koncertzālē

Īstenots projekts «Tautas
tērpu un deju apavu iegāde
Kārķu tautas nama deju
kolektīviem»

L

K

ārķu iniciatīvas veicināšanas biedrības «Ugunspuķe»
apstiprinātais projekts «Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana» lēnām tuvojas noslēgumam. Patlaban norisinās būvniecības darbi, kurus veic SIA «MJ
Eirobūve». Projekta ietvaros paredzēts uzlabot esošo koncertzāli,
uzstādot transformējamas dekoratīvās sienas, veicot ārējo sienu apdari, uzstādot notekūdeņu sistēmu
un izgatavojot 8 dekoratīvas puķu
kastes.
Pārējās projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir jau realizētas, ir
iegādāti 30 saliekamie krēsli un 6
galdi (piegādāja AS «AJ Produkti»),
un ir iegādāta portatīvā akustiskā
sistēma ar mikrofoniem (piegādāja
SIA «Diogens Audio»).
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku at-

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

Aicina baudīt lauku un
garīgus labumus rudens
tirdziņā Kārķos
Teksts: Sandra Pilskalne

S

estdien, 15.septembrī pulksten 10.00 Kārķos Dabas
koncertzālē notiks Rudens tirdziņš, kurā būs iespēja iegādāties
dārza, meža un lauku virtuves labumus, baudīt kopīgi gatavoto
Lielo ogu kokteili, degustēt mājās
vīnus, izjust īstu lauku tirgus noskaņu un noskatīties teātra izrādi.
Tirdziņā lauku labumus pārdos
mazpulcēni un vietējie mājražotāji.
Lai pagatavotu Lielo kokteili, Ikviens aicināts nākt ar sauju ogu
(var būt saldētas vai svaigi lasītas).
Šajā dienā būs iespēja izbaudīt
ne tikai vēderpriekus, pasākumu
kuplinās arī garīgas vērtības –
pulksten 12.00 visi aicināti Dabas
koncertzālē noskatīties Valmieras
pagasta
amatierteātra
Andra
Niedzviedža lugas «Dūdene zina»
izrādi, kas ir komēdija par dzīvi
kādā lauku pagastā ar mierīgu dzīves ritmu līdz brīdim, kad sākas

vēlēšanas. Pagasta sētniece Dūdene vienmēr visu zina par visiem,
bet vai beigās izrādīsies, ka Dūdene tomēr visu nezina, uzzināsiet
noskatoties izrādi.
Visas dienas garumā tautas
nama kamīnzālē būs iespēja aplūkot foto izstādi par kārķēniešu zaļumballēm 100 gadu garumā «Tā
tik bija zaļumballe!», kā arī kamīnzālē varēs aplūkot jauno Pētera
Apiņa grāmatu «Latvijai 100», kurā
ir no Kārķu pagasta 15 fotogrāfijas.
Tirdziņa laikā būs arī interesantas aktivitātes bērniem un ģimenē,
kā arī iespēja iepazīties ar projekta
«Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana» paveikto, izbaudīt un apskatīt projekta ietvaros iegādāto skaņas aparatūru, saliekamos krēslus un galdus.
Tirgotājus pieteikties līdz 14.septembrim – mob. t. 26068289 (Sandra Pilskalne).
Būsiet gaidīti Kārķos, lai baudītu tirgu un skaisto rudeni! z

5

īdz ar augusta iestāšanos noslēgušies darbi pie Valkas novada domes iesniegtā projekta «Tautas tērpu un deju apavu iegāde
Kārķu tautas nama deju kolektīviem» LEADER programmā īstenošanas. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam
apakšpasākuma «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekts īstenots no 2018.gada
5.aprīļa līdz 2018.gada 3.augustam.
Projekta mērķis bija iegādāties tautas tērpa komplektus Kārķu tautas

nama deju kolektīviem «Medneši»
un «Lustiņdancis», lai pilnveidotu
vidējās paaudzes un senioru kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un
veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.
Projekta īstenošanas laikā iegādāti 10 sievu un 10 vīru tautas tērpu
komplekti Kārķu tautas nama deju
kolektīvam «Medneši», kā arī 10 sievu un 10 vīru tautas tērpu komplekti
deju kolektīvam «Lustiņdancis».
Projekta kopējās izmaksas ir
15 931,20 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 %
no attiecināmajām izmaksām un
2431,20 EUR ir Valkas novada domes
nodrošinātais līdzfinansējums. z

Valkas novada foto liecības Pētera
Apiņa grāmatā «Latvijai 100»
Teksts: Sandra Pilskalne

16.

augustā Rīgā Ārstu biedrībā notika grāmatas «Latvijai 100» atvēršanas svētki. Grāmatā ievietotas vairāk nekā 4400
fotogrāfijas, ko iesūtījuši vairāk
nekā 1200 līdzautoru no visas Latvijas, tajā skaitā 41 fotogrāfija no
Valkas novada. Šīs fotogrāfijas iesūtītas no Valkas novadpētniecības
muzeja un Kārķu pagasta pārvaldes.
Grāmatas sastādītājs un tekstu
autors ir Latvijas Ārstu biedrības
prezidents Pēteris Apinis, savukārt
mākslinieks ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Grafikas katedras vadītājs Guntars Sietiņš. Gleznas un grafikas grāmatai atlasīja
mākslas zinātniece Anita Vanaga.

Lai atlasītu šīs fotogrāfijas, pārskatīti vairāk nekā 100000 fotogrāfiju,
480 lappuses biezā grāmata tapusi
divarpus gadu laikā. Izdevuma
mērķis – radīt Latvijas valsts ģimenes albumu Latvijas simtgadē, ietverot laika posmā no 1918. līdz
2018.gadam tapušas foto liecības.
Foto albumā no gandrīz katra Latvijas pagasta ir iekļauta vismaz viena fotogrāfija. Tā kā no Kārķu pagasta ir ievietotas 15 fotogrāfijas,
piemēram, Veckārķu pils, bitenieks
Pēteris Cābulis ar skolēniem Kārķu
skolas bišu dravā, mirklis pirms
Kārķu baznīcas iesvētīšanas, Jānis
Mitriņš ar paša gatavotu traktoru
un vēl daudzas citas – tās patiešām
ir nozīmīgas laikmeta liecības pagasta, novada un Latvijas skatījumā. z

Kārķēnietis Pēteris Cābulis parakstās grāmatā, kura tiek dāvāta valsts
prezidentam Raimondam Vējonim. Foto: Sandra Pilskalne

V
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eselības lappuse

Septembra aktivitātes projektā «Veselības veicināšanas
un slimību prof ilakses pasākumi Valkas novadā»
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas
novadā» (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros septembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas
aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties:
• Katru pirmdienu plkst. 18.15 Valkā, Beverīnas ielā 3 2.stāva zālē notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gada» cikla ietvaros.
• Katru otrdienu un ceturtdienu

(plkst. 09.00 – 10.00) Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā Semināra ielā 23 notiek pasākumu
cikls «Vingrošana senioriem 2017.
– 2019.gadā».
• 20.septembrī plkst. 10.00 Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas komitejas
ēkā Semināra ielā 23 notiks izglītojoša lekcija un ekspreskonsultācijas «Kā sadzīvot ar cukura diabētu?»
2018. gadā.
• 25.septembrī plkst. 15.00 Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas komitejas
ēkā Semināra ielā 23 2.stāvā aicināti
visi interesenti uz kārtējo praktisku,

izglītojošu nodarbību par ekonomiska, veselīga uztura tēmu pasākumu ciklā «Praktiskas, izglītojošas
nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu 2017. – 2019.gadā».
• Plānota arī papildinošu aktivitāšu īstenošana pēc skriešanas seriāla «Optimists» – iespēja noteikt
savu ķermeņa masas indeksu un nobaudīt veselīgo našķi-produktu, kas
patīk sirdij. Skriešanas seriāla «Op-

timists» dalībnieki aicināti šo iespēju izmantot arī šīs sezonas «Rudens»
kārtā: 6.septembrī, 13.septembrī,
20.septembrī, 27.septembrī.
Nodarbības un lekcijas notiek
BEZ MAKSAS!
Visi Valkas novada iedzīvotāji
aicināti piedalīties sev interesējošos iepriekš minētajos pasākumos! z

Jogas nodarbības Valkā
B

ērnu un jauniešu centra «Mice» telpās (Valkā, Semināra ielā 27) ceturtdienās plkst. 18.30 notiks jogas nodarbības. Pirmā nodarbība paredzēta 6.septembrī.
Esi laipni aicināts pievienoties – neatkarīgi no tā, vai
jogā esi iesācējs, vai praktizē to jau vairākus gadus; neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības un mērķa.
Informācija un pieteikšanās: edite.yoga@gmail.com
Uz tikšanos! z

Mobilais mamogrāfs

V

ESELĪBAS CENTRS 4 plāno ierasties VALKĀ pie J.Cimzes ģimnāzijas pagalmā, Raiņa iela 28a – 25. un 26.septembrī.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir
BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.
PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27866655. z

Medicīniskā komisija
Valkā 14.septembrī

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca

V

idzemes slimnīcā Valkā
piektdien, 14.septembrī, no
plkst. 8.00 līdz 12.00 strādās medicīniskā komisija un būs pieejamas
obligātās veselības pārbaudes.
Klientu reģistrācija medicīniskās komisijas un obligātās
veselības pārbaudes dienā no-

tiek līdz plkst. 11.00.
14.septembrī nebūs pieejama
medicīniskā komisija šaujamieroču glabātājiem (nēsātājiem) un darbam ar ieročiem, kā arī transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaudes.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

5.oktobrī Valkā iedzīvotājus
konsultēs asinsvadu
ķirurgs Jānis Rozentāls
Teksts: Baiba Vorobjeva, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

B

iedrība «Atbalsts Valkai» sadarbībā ar biedrību «Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas komiteja»
šogad turpina labdarības akciju
«Latvijā vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros 2018.gada 5.oktobrī
Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta
Valkas komitejas Veselības istabā,
Semināra ielā 23, iedzīvotājus konsultēs viens no vadošajiem asins-

vadu ķirurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls.
Pierakstīties uz konsultāciju var,
zvanot pa tālruni 28644365.
Akcijas noteikumi nav mainīti.
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju,
visi ieinteresētie pacienti konsultācijas dienā tiks lūgti veikt mērķziedojumu 12 eiro apmērā. z
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Valkas pilsētas teātra
pirmizrāde – Antons
Čehovs «Jubileja»s

Valkā norisināsies jau
piektais kūku konkurss

Teksts: Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

27.

oktobrī plkst. 11.00 Valkas gramiem.
Konkursa dalībniekus vērtēs propilsētas kultūras namā
norisināsies jau piektais Kūku fesionāla žūrija piecās nominācijās.
Kūku konkursa dalībniekiem dalība
konkurss.
konkursā ir bez maksas, bez tam
Šogad konkursā organizatori cer
pašvaldība katram kūku meistaram
atrast garšu, kas būtu raksturīga tiedāvina dalību meistarklasē.
ši Valkas novadam.
Meistarklasi vadīs Maija un Jā«Kā parasti, tiek dota vaļa brīvai
nis Kairi.
izvēlei. Torte vai kūka var būt gan
Atgādinām, ka kūku konkursu
sāļa, gan salda. Galvenais, padomāt,
novadā organizē, lai popularizētu
kas ir tās garšas un arī krāsas, kas
un attīstītu šo mājražošanas nozari
raksturīgas Valkas novadam vai Zienovadā un Latvijā.
meļlatvijai vispār», stāsta konkursa
Aicinām kūku un toršu cepējus
organizatore Sniedze Ragže.
pieteikt dalību konkursā, zvanot uz
Konkursa noteikumi paredz, ka
tālruni – 26488684 vai rakstot uz etortes vai kūkas svars nevar būt mapastu sniedze.ragze@valka.lv z
zāks par trīs ar pus līdz četriem kilo-

«Valka Beach 2018»
sezona ir noslēgusies!

L

ietainos laikapstākļos noskaidrots «King of the Beach» un «Apakšiņu
Karalis», kā arī apbalvotas trīs labākās komandas «Valka Beach 2018»
sezonā!
«King of the Beach» – Toms Dandens, «Apakšiņu Karalis» – Toms
Dandens.
«Valka Beach 2018» kopvētējums:
1.vieta – Švecs/Dadens (Gints Švecs, Toms Dandens);
2.vieta – Presējam (Rihards Zvejnieks, Gints Cirītis);
3.vieta – Vectēvs atgriežas (Edgars Zalužinskis, Elmārs Savickis).
Paldies visiem, kas šajā sezonā atvēlēja savu brīvo laiku un piedalījās
«Valka Beach» posmos, kā arī liels paldies mūsu atbalstītājiem!
«Valka Beach 2018» atbalstīja: ARVEL Wood Fuel, Irklis Wood Pellets,
Valkas novads, Volejbola klubs «Valka». z

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas teātra režisors

P

iektdien, 21.septembrī plkst.
19.00 Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) uz pirmizrādi –
Antona Čehova «Jubileja», aicina
Valkas pilsētas teātris.
Antons Čehovs (1860. – 1904.) rakstnieks un ārsts, vodeviļu «Jubileja» uzrakstīja 1891.gada decembrī,
trīsdesmit viena gadu vecumā.
Tas ir stāsta «Nevarīga būtne»
pārstrādājums, ko ar diezgan lieliem
labojumiem 1892.gadā autors ievietoja savā lugu krājumā.
Valkas pilsētas teātrī šis ir piektais Antona Čehova darba iestudējums, šoreiz vodeviļa vienā cēlienā
ar groteskas elementiem par haosu,
ko ap sevi, paši to negribēdami, rada
cilvēki, kuri, nepareizā vietā un laikā kļūdoties, ar ironiju runā par nopietno un bez smaida – par smieklīgo, radot jautrību, asprātību un negaidītus notikumu pavērsienus.

A.Čehovs tāpēc ir ģeniāls, ka viņš
vodeviļas centrā ieliek notikumu.
Galvenais nav kaut kāds sižetiņš,
bet tas, kas notiek starp cilvēkiem, ir
tik nesamelots, godīgs un guļ paša
Čehova pārdzīvojumos. Viņam nav
mazu vai lielu cilvēku. Viņam ir interesanti cilvēki ar savu patību, kas
ir vērtība.
Tieši ar to viņš ir atšķirīgs, ka ārkārtīgi mīl savus dīvainos, visādos,
pavisam ne varonīgos vai pilnvērtīgos, varoņus. Viņā ir tā mīlestība
pret to, kā ir, nevis pret to, kā vajadzētu būt vai ir pareizi. Tas ir Čehova fenomens.
Iestudējuma režisors un scenogrāfs – Aivars Ikšelis. Režisora palīdze Evgenija Kozlova. Lomās: Juris
Mencis, Gunita Gendrjuka, Vilis Daņilovs un Daiga Putniņa.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties pie kultūras nama dežuranta/kasiera katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 18.00. Biļete maksā 3
eiro. z

Valkas novadā

14.00 Zinību dienas radošā darbnīca «Kustīgi, lustīgi pirkstiņi».
• 15.septembrī no plkst. 11.00
līdz 12.00 pasākums pirmsskolas
un sākumskolas bērniem «Bērnu
rīts».
• 26.septembrī plkst. 15.00 Eiropas valodu dienai veltīts pasākums
«Dažādās mēlēs» (rīko Valkas
ESIP).

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 20.septembrī lielajā zālē Vakanču gadatirgus.
• 21.septembrī plkst. 19.00 kamerzālē Valkas pilsētas teātra
pirmizrāde – Antona Čehova «Jubileja». Ieeja- 3 eiro.
• 27.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Latvijas Mūzikas akadēmijas
simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts. Ieeja – 4 eiro. Biļešu
iepriekšpārdošana Valkas pilsētas
kultūras namā, Biļešu paradīzes
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
• 29.septembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē Muzikālās apvienības «Paldies Tev, draugs» koncertizrāde
«Ceļojošais Vijolnieks». Biļešu cenas: 8; 10 un 12 eiro. Tās var iegādāties «Biļešu Serviss» kasēs,
«Circle K» DUS, «Latvijas Pasts»
nodaļās visā Latvijā, Valkas pilsētas kultūras namā.

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā
IZSTĀDES

• No 1. līdz 30.septembrim izstā-

de «Ir tādi vārdi …»: latviešu autoru dzeja.
• No 3. līdz 28.septembrim
Rakstniecības un mūzikas muzeja
veidotā izstāde «Zeme un mīlestība».
• No 10. līdz 29.septembrim izstāde «Latvijas lepnums»: laikraksta Diena un TV3 rīkotās akcijas
15.gadadiena.
• Līdz 23.septembrim novadpētniecības stendā izstāde «Tikai ar
pamatīgu izglītību mēs varam tikt
pie godīgas turības»: Jēkabs Dravnieks.

PASĀKUMI

• No 25. līdz 27.septembrim Jau-

no grāmatu dienas (grāmatu izsniegšana 28.septembrī).
• 29.septembrī plkst. 14.00 aicinām uz Valkas novada Dzejas dienu Valkas mākslas skolā. Piedalās:
Madara Gruntmane; Marija Luīze
Meļķe; Zane Brūvere-Kvēpa, u.c.
Pieminēsim novadnieci – dzejnieci
Ievu Sprīvuli.
BĒRNU LITERATŪRAS
NODAĻĀ
• 3.septembrī no plkst. 11.30 līdz
«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

Ērģemes pagastā

• 29.septembrī plkst. 17.00 Svecīšu vakars Ērģemes kapos.

Kārķu pagastā

• 6.septembrī rudenīga ekskursija (sīkāk – 26365892 (Dace)).
• 15.septembrī plkst. 10.00 Rudens tirdziņš Dabas koncertzālē.
• Tautas nama kamīnzālē – fotoizstāde «Tā tik bija zaļumballe».

IZSTĀDES KĀRĶU BIBLIOTĒKĀ
• No 3. līdz 14.septembrim Dzejas dienu mēnesis. «Meklējam dzejoļos» – jaunāko dzejoļu krājumu
izstāde.
• No 14. līdz 24.septembrim «Ar
atvērtu sirdi» – rakstniecei, dzejniecei Inesei Zanderei – 60.
• No 24. līdz 30.septembrim «Rudens nāk sētiņā» – Miķeļdiena.

Valkas pagastā

• 12.septembrī plkst. 18.00 Literāri muzikālais vakars. Sirsnīgas
sarunas un dziesmas ar Valkas novada literātu apvienību un «Nāburgiem».
• Līdz 21.septembrim skatāma
Anitas Kozlovskas rokdarbu izstāde.
• 28.septembrī plkst. 18.00 biedrības «Atbalsts Valkas ģimenēm»
projekta «Omuļu pastāsti» mākslas plenēra darbu izstādes atklāšana.
• No 1.septembra līdz 1.oktobrim
tiek izsludināts dzejnieces Velgas
Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkurss «Tu arī
mani spēsi izpildīt» (V.Krile).

V

ijciema pagastā

• 1.septembrī plkst. 18.00 Vijciema tautas namā Kauguru amatierteātra «Vīzija» izrāde Emīls Skujenieks «Diriģents», režisors Oskars
Morozovs.
• 7.septembrī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā Latvijas spēlfilma
visai ģimenei «Bille».
• 29.septembrī plkst. 17.00 Vijciema baznīcā Svecīšu vakara Dievkalpojums.
• 29.septembrī plkst. 18.00 Vijciema baznīcā klasiskās mūzikas
koncerts «Ar rudens zeltu pieliets
viss».

Sporta pasākumi

• 3.septembrī plkst. 18.15 Valkā
«Fiziskas aktivitātes sēdoša darba
darītājiem» (veselai mugurai).
• 4.septembrī no plkst. 9.00 līdz
11.30 Valkas Sociālajā aprūpes
namā (Rūjienas iela 3E) «Fiziski aktīvs, dzīvojot pansionātā».
• 6.septembrī plkst. 9.00 Valkā,
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 6.septembrī plkst. 14.30 mežā
pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls «Optimists».
• 6.septembrī plkst. 18.30 Bērnu
un jauniešu centra «Mice» telpās
(Semināra ielā 27) joga Valkā.
• 8.septembrī plkst. 16.00 Valkas
pilsētas stadionā FK Valka pret
Rīga «United» FC.
• 9.septembrī plkst. 12.00 Valgā
Valgas lūžņu rallijs.
• 10.septembrī plkst. 18.15 «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem» (veselai mugurai).
• 10.septembrī plkst. 18.15 Beverīnas iela 3 «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem».
• 11.septembrī plkst. 9.00 Valkā,
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 11.septembrī plkst. 9.00 Valkas
Sociālajā aprūpes namā (Rūjienas
iela 3E) «Fiziski aktīvs, dzīvojot
pansionātā».
• 13.septembrī plkst. 9.00 Valkā,
Semināra ielā 23 vingrošana senio-

riem.
• 13.septembrī plkst. 14.30 mežā
pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls «Optimists».
• 15.septembrī Kārķu Dabas koncertzālē «Autofoto orientēšanās
spēle».
• 15.septembrī plkst. 13.00 Valkas pilsētas stadionā FK Valka pret
FK Limbaži.
• 17.septembrī plkst. 18.15 Beverīnas ielā 3 «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem» (veselai
mugurai).
• 18.septembrī plkst. 9.00 Valkā,
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 18.septembrī plkst. 9.00 Valkas
Sociālajā aprūpes namā (Rūjienas
iela 3E) «Fiziski aktīvs, dzīvojot
pansionātā».
• 20.septembrī plkst. 9.00 Valkā,
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.
• 20.septembrī plkst. 14.30 mežā
pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls «Optimists».
• 22.septembrī plkst. 16.00 Valkas pilsētas stadionā FK Valka pret
DSVK Traktors.
• 24.septembrī plkst. 18.15 Valkā,
Beverīnas ielā 3 «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem».
• 25.septembrī plkst. 9.00 Valkā,
Semināra ielā 23 vingrošana senioriem.

• 3.septembrī plkst. 15.00 «Sveika, skola!» («Tere, kool!») pie Valgas
kultūras un interešu centra.
• 7.septembrī, plkst. 20.00 «RockStart 2018» ar grupām «So Lucid
Electric Feel», «Fuqtual» ja «Sorus»
Valgas rokklubā. Ieeja 4/6 eiro.
• 8.septembrī plkst. 9.00 «Valga
kirbukas» laukumā pie veikala
«Maxima».
• 8.septembrī no plkst. 10.00 līdz
17.00 gaileņu festivāls Otepē. Ieeja
5 eiro.
• 9.septembrī plkst. 12.00 Valgas
lūžņu rallijs («Valga romuring») Saviaugu ielas 18 teritorijā, Valgā.

• 10.septembrī plkst. 19.00 Margus Bamberg personālās izstādes
atklāšana. Izstāde būs apskatāma
no 11.septembra līdz 26.oktobrim.
• 11.septembrī no plkst. 17.00
līdz 19.00 Valgas kultūras un interešu centrā informatīvais pasākums par interešu nodarbību iespējām Valgas pagastā.
• 16.septembrī no plkst. 10.00
līdz 18.30 Tartu velomaratons Otepē. Pasaulē trešais lielākais velomaratons, kas norisināsies jau 21.
reizi.
https://www.visitestonia.
com/lv /tartu-velomaratons z

I

gaunijā

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

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt.
Sekojiet informācijai www.valka.lv vai
interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!
Atgādinam, ka publiskos pasākumos
tiks fotografēts un filmēts un fotogrāfijas varētu tikt izmantotas novada
publicitātes vajadzībām.
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Valgas centrālā laukuma atklāšana. Foto: D.Pūce

F

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere - Kvēpa. tālr. 26444002
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

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

