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Aicinājums
iesaistīties
«Likteņdārza»
īstenošanā

P

rojekta
«Likteņdārzs» īstenotāji –
«Kokneses fonds» aicina ikvienu piedalīties
šajā nacionālajā projektā, ko paredzēts īstenot līdz
2018.gadam kā dāvanu Latvijai
tās simtajā dzimšanas dienā.
Gan uzņēmumi, gan privātpersonas aicinātas atbalstīt «Likteņdārzs» tapšanu:
• piedaloties talkā vai iestādot
koku. Par koka stādīšanu Fonds lūdz
ziedojumu 50 latu apmērā. Koku
stādus Likteņdārzam gādā AS «Latvijas valsts meži» un Stādu audzētāju
biedrība. Visi stādi ir uz vietas
(lūgums nebraukt ar saviem stādiem,
jo tiek stādīti tikai projektā paredzētie
stādi).
• atvedot savu tumši pelēko laukakmeni (20 – 30 cm diametrā, apaļas
formas) Likteņdārza amfiteātra pelēkā akmens krāvumam. Akmeņus
lūgums novietot stāvvietā pie Likteņdārza plakāta. Par katru akmeni
lūdzam atstāt uz vietas vai atsūtīt
elektroniski uz adresi info@koknesesfonds.lv informāciju, kad un no
kurienes tas atvests, kas atvedis un
kam veltīts. Iecerētajam akmens krāvumam nepieciešami ap 600000 akmeņu. Vēl amfiteātra izveidošanai
nepieciešamas apmēram 380 m2 granīta flīzes (900 x 450 x 60 mm), 33
granīta pakāpieni (2000 x 600 mm),
1150 m3 betona (ar oļiem), sausais betons, elektroinstalācijas materiāli,
ģeotekstils un citi materiāli.
• ziedojot līdzekļus «Likteņdārza»
tapšanai uz Fonda norēķinu kontu –
Nodibinājums
«Kokneses fonds»
Adrese: Lāčplēša 75 – III,
Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs:
LV10 UNLA 0050 0068 7884 4
Banka: AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X
Likteņdārzs Koknesē ar Latvijas
tautas atbalstu top kā cerība nākotnei,
dārzs mierinājumam un mūsu tautas
spēka apliecinājumam. Pirmie kociņi
šajā dārzā tika iestādīti 2008.gada
23.aprīlī. Tā kā īstenojot projektu,
Likteņdārzā darāmo darbu kļūst arvien vairāk, ikviens ir laipni aicināts
lielākā vai mazākā – darba kolēģu vai
draugu – sabiedrībā pielikt savu roku
tā tapšanā. Katra Likteņdārza atbalstītāja vārds tiek saglabāts mūžīgi
– uz salas un mūsu tautas atmiņā.
Tuvāka informācija:
www.liktendarzs.lv
Valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa,
67289535; projekta vadītājs Koknesē,
valdes loceklis Bruno Cīrulis,
29259572.

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un Valgas pilsētas mērs Kalevs Härks cer, ka sadarbības
līgums, kas tika noslēgts Valkas - Valgas pilsētas svētku laikā, veicinās attīstību

Uz pirmajiem Ziedu svētkiem atskatoties

10.jūnijā, Valkas - Valgas svētku iet-

varos, Valkas pilsētā pirmo reizi notika
svētki «Puķu brīnumā». Tie bija veltīti
725.gadadienai, kopš Valka pirmoreiz
minēta vēstures avotos.
Varam droši apgalvot - svētki izdevās!
Tie izdevās, pateicoties daudziem atsaucīgiem cilvēkiem un iestādēm.
Svētku «Puķu brīnumā» galvenie notikumi bija: senā pilsētas nosaukuma
«Walk» rotāšana ar pilsētnieku un Valkas
viesu atnestajiem zaļumiem un ziediem, ziedu segas veidošana, trīs skaistu
izstāžu atklāšana, bērnu koncerts «Ziedu
smaidi» un dažu Valkas sakoptāko dārzu
apmeklējums.
Uzrakstu Walk izgatavoja Valkas
mākslas skolas audzēkņi, savukārt pēc
mitrām sūnām, kur ievietot sanestos ziedus, devās Valkas dāmu kluba dalībnieces.
Ticiet vai nē, bet sanesto ziedu bija tik
daudz, ka uzraksts tika izrotāts jau līdz
pusdienas laikam! Pēc tam kluba «Zelta
rudens» aktīvās sievas ziedus kārtoja,
papildinot un paplašinot ziedu segu un
ik pa laikam laistot ziedus ar vēsu ūdeni.
Ziedu sega tika veidota no ziedu
stādiem, kurus pilsētai dāvāja Valkas
iestādes. Paldies Latvijas Krājbankas
Valkas klientu apkalpošanas centram,
SEB bankas Smiltenes filiāles klientu
apkalpošanas centram Valkā, Hipotēku
un zemes bankas Valkas norēķinu grupai, autoservisam Ligumss, SIA Valkas
meži, SIA PEPI RER, veikalam «Oļupe»,
biedrībai «Atbalsts Valkai», laikraksta
«Ziemeļlatvija» redakcijai! Tagad šie ziedi
priecē pie mākslas skolas un pašvaldības
iestāžu ēkām, samtenes un krustaines
iestādītas lielajā atjaunotajā dobē Tālavas
un Ausekļa ielas krustojumā. Biedrības
«Atbalsts Valkai» dāvātās dekoratīvās
sarkanlapu ābelītes iedēstītas Lugažu
laukuma parkā.

Skaists bija arī bērnudārza «Pasaciņa»
izveidotais ziedu segas fragments.
Ziedu svētku laikā tika vākti ziedojumi
Pirmo Ziedu svētku koka iegādei. Par
saziedoto naudu tiks nopirkta sarkanlapu
kļava, ko iestādīs Lugažu laukuma parkā.
Paldies visiem, kas ziedoja!
Kultūras namā vēl apskatāmas divas no
trim Ziedu svētkos atklātajām izstādēm:
TLMS «Saulīte» dalībnieču darbu izstāde
«Uzziedi, uzziedi…», kurā blakus studijas sievu darbiem skatāmas arī vaidavietes Marikas Eglītes fotogrāfijas
«Leduspuķes» un Valkas mākslas skolas
audzēkņu un studijas dalībnieku darbu
izstāde «Ziedi». Ļoti skaista bija arī Valkas floristu veidotā izstāde «Šarmantās
kundzes tējas laiks».Pasakaini darbi!
Paldies floristēm Rudītei Gromulei, Evitai Stahovskai, Kristīnei Juhņevičai, kā arī
SIA «Ingra» un SIA «Elston»!
Paldies visiem mazajiem dziedātājiem
un dejotājiem, un cirka pulciņa dalībniekiem, kuri, karstajai pievakares
saulei spītējot, sniedza skaistu koncertu!
Paldies tiem Valkas skaisto dārzu
īpašniekiem, kuri laipni atļāva vienu
stundu ciemoties savā dārzā visiem, kas
to vēlējās!
Paldies fotostudijai «Reflex» par interesanto ideju par ziedu performanci un
tās īstenošanu!
Kā redzat, šis bija domāts raksts par
Ziedu svētkiem un beigu beigās iznāca daudzi paldies!
Vēl gan jāsaka paldies Ilonai Krastiņai,
pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas
nodaļai un personīgi - Inesei Vehi, kā arī
dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Mārai
Zeltiņai! Paldies visiem, kas aktīvi veidoja
svētkus!
Plānots, ka Ziedu svētki tiks organizēti
ik pēc pieciem gadiem.
• Līga Pandalone

Paldies par
piedalīšanos akcijā
«Dzijām savienotās
pilsētas»

11.

jūnijā notika akcija
«Dzijām savienotās pilsētas», kuras ietvaros tika
apdarināts objekts – ozols
netālu no robežakmens
«Valka-Valga 400» ar adījumiem – Latvijas un Igaunijas karogiem.
Akciju atbalstīja: Valkas
pilsētas adīšanas meistares
Raja Zaļā, Ziedīte Midega,
Ludmila Matvejeva , Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas nodaļas bērnu attīstības centra
pedagogs Gaļina Švabe un
bērni Gerda Broliša, Marija
Maslobojeva, Laila Vilne,
Aleksandrs Matvejevs, Mihails Deļatinčuks un Jānis
Jēkabsons, Valkas pilsētas
pensionāru kluba «Zelta rudens» dalībnieces: 14 «putnu» spārnus un astes adīja
Vija Kurmejeva, Monika
Pūce, dziju individuālie
sponsori: Dzidra Alberga,
Mārīte Meļķe, Valkas pilsētas
Adītāju komanda: TLMS
«Saulīte» dalībnieces: Millija
Ciguze, Edīte Ābena, Lillija
Krastiņa, individuālie adītāji:
Anete Zalužinska, Ināra Priste, Zaiga Purne (Zaiga ieguva
3.vietu 1. un 2.vieta igaunietēm). Paldies visiem atbalstītājiem un dalībniekiem.

• Mārīte Meļķe

Valkas Mākslas skolā aizvadīta darbīga sezona
Valkas Mākslas skolā 4.jūnijā notika 19 izlaiduma svinības. Šis izlaidums bija īpašs ar to, ka pirmo reizi
renovētās skolas telpās tika eksponēta absolventu kontroldarbu un
diplomdarbu izstāde, kā arī norisinājās svinīgā apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu
izdošana, kuras saņēma 21 skolas
absolvents. Aizvadītas arī mācību
prakses.

«Vasaras prakse ir obligāta profesionālās ievirzes mākslas izglītības
programmas «Vizuāli plastiskā māksla» sastāvdaļa. Valkas mākslas skolas
3. un 4.kursu audzēkņu mācību
plenērs – vasaras prakse šogad notika
no 6. – 10.jūnijam Naukšēnos. Audzēkņi šādi pilnveido zināšanas un iemaņas zīmēšanā un gleznošanā,
iepazīst apgaismojuma un kompozīcijas īpatnības strādājot dabā.
Plenēra prakse palīdz labāk izprast

priekšmetu un dabas formu uzbūvi,
apgūt ainavas uzbūvi, attēlot gaismēnu un apjomu ainavā. Šajā mācību
praksē mūsu skolas audzēkņiem bija
iespēja izzināt arī to, kā veidojies ciems Rūjas upes krastā 7 km no
Rūjienas. Ekskursijas gaitā vadītāja
interesanti pastāstīja apdzīvotās vietas vēsturi, uzzinājām, ka 16.gs, beigās
sākusi veidoties Naukšēnu muižas
apbūve.
Turpinājums 3.lpp.

Pabeigta tilta būvniecība pār Pedeles upi
E

iropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta «Tranzīta maršruta
ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā» (Nr.3DP/3.2.1.2.0 /09/
APIA/SM/002) ietvaros ir pabeigta tilta būvniecība pār Pedeles upi Rūjienas ielā un uzklāta asfalta pirmā kārta tranzīta maršruta posmiem Rūjienas un Varoņu ielā. Asfalta
otro kārtu uzklās, kad tiks pabeigta tranzīta ielas rekonstrukcija visā garumā no Igaunijas robežas līdz Raiņa/Zemgales ielas krustojumam. Notiek gājēju un veloceliņu bruģēšana, kā arī ielu apgaismojuma (LED lampu) uzstādīšana.
Kopējā līguma summa ar
būvdarbu veicējiem – Ceļu
būves firmu SIA «Binders», ir
3763011,88 Ls. Līdz 2011.gada 31.maijam
projektā paredzētie darbi ir izpildīti par
1426021 Ls vai 38 % apjomā. Darbus plānots
pabeigt līdz 2011.gada 30.novembrim.
Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir 4000891 LVL. Valkas novada dome ir
izsludinājusi iepirkumu par valsts galvenā

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
autoceļa A3 maršruta Rīgas – Zemgales ielas
krustojuma rekonstrukciju un tranzīta posma
Zemgales ielā, no Raiņa līdz Rīgas ielai, rekonstrukciju.
•Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Valkas novada sporta skolas futbolisti
piedalās turnīrā Zviedrijā

Nodots ekspluatācijā ūdenssaimniecības
infrastruktūras būvobjekts Sēļu ciemā

17.jūnijā

ekspluatācijā
tika nodoti jaunizbūvētie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Sēļu ciemā.
Būvdarbi tika veikti Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansētā projekta «Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība», ID. Nr. 3DP/3.4.1.1.0
/09/APIA/CFLA/030 ietvaros,
īstenojot tehniskajā projektā
«Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība
Sēļu ciemā, Valkas pagastā,
Valkas novadā» iekļautās
komponentes.
Būvdarbus Sēļu ciemā veica
SIA «Vidzemes energoceltnieks», saskaņā ar 2011.gada
30.martā noslēgtā līguma
nosacījumiem.
Līguma kopējās izmaksas ir
144608,27 lati, no tām Ls
100751,66 finansē Eiropas
Savienība, Ls 11853,14 iegulda Latvijas valsts, bet Ls
5926,57 tiek segta no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Būvniecības darbu ietvaros
kopumā ir izbūvēti 731,80 m
ūdensapgādes, 1916,75 m kanalizācijas tīklu un 1 kanalizācijas sūkņu stacija. Līvānu
māju rajonā 17 mājsaimniecībām tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
pievadi. Ciema centra daļā
izbūvēti ūdensapgādes pievadi 4 mājsaimniecībām. Lai samazinātu infiltrāciju tīklos,
tika gan rekonstruēti, gan
izbūvēti jauni kanalizācijas
tīkli, nodrošinot 6 mājsaimniecībām pieslēgšanās iespēju
pie centralizētās kanalizācijas
sistēmas.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības
pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
nodrošinot kvalitatīvu dzīves
vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju
eitrofikāciju, sekmējot ūdens
resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
• Eduards Ivļevs,
Attīstības un projektu
daļas projektu vadītājs

N

o 17.jūnija līdz 19.
jūnijam Valkas porta skolas
audzēkņi viesojās sadraudzības pilsētā Osthammerā,
kur risinājās Roslagscupen
turnīrs futbolā. Mūsu jaunie
futbolisti startēja divās vecuma grupās U-10 un U-12.
Pagājušajā vasarā zviedru
futbolisti viesojās Valkā. Šajā
turnīrā kopumā piedalījās ap
200 komandām.
U-12 futbolisti veiksmīgi
aizvadīja apakšgrupu spēles,
kur tika piedzīvots viens
zaudējums un 2.vieta savā
apakšgrupā. Turpinājumā ceturtdaļfinālā, ļoti saspringtā
Valkas novada sporta skolas komanda U-12
spēlē tika pieveikta vēl viena
kopvērtējumā
24 komandu konkurencē izcīnīja 4.vietu
zviedru komanda. Uzvaras
vārti tika gūti pēdējā spēles
minūtē. Pusfinālā veiksme nebija mūsu sabiedrotā un tika
piedzīvots zaudējums pret
komandu, kura uzvarēja šajā
turnīrā. Valkas futbolisti kopvērtējumā ierindojās 4.vietā
24 komandu konkurencē.
U-10 komandai tik labi
neveicās. Apakšgrupu spēlēs
tika piedzīvoti trīs zaudējumi
un viena spēle beidzās neizšķirti. Turpinājumā cīņas
gandarījuma jeb B grupās
turnīrā. Arī šeit zviedru futbolisti izrādījās pārāki. Kopvērtējumā dalītā 16. – 18.vieta
21 komandas konkurencē.
Tika iegūta pieredze un
atklāti mīnusi turpmākajam
darbam un izaugsmei. Visa
Valkas novada sporta skolas komanda U-10
komanda pateicas novada
pirms spēles vienojas kopējam mērķim
domei par atbalstu un šī
Plašāka informācija un www.roslagscupen.se.
brauciena organizēšanu .
spēļu rezultāti ir atrodami:
•Treneris Valērijs Kriviņš

Aicinājums amatniekiem un tirgotājiem

Sestdien,

2

9.jūlijā
no
plkst.14.00 Valkā, Lugažu
laukumā pie kultūras nama
būs Valkas novada diena
«NOVADA DIŽGALDS» ar
daiļamatnieku un mājamatnieku izstādi – tirgošanos. Aicinām lielus un mazus, čaklu
roku un izdomas bagātus
amatniecības darbu pratējus
gan izrādīt un prezentēt savas

amatu prasmes, gan arī piedāvāt iegādāties savus darinājumus novada svētku apmeklētājiem.
Interesentiem pieteikties pa
telefonu 64725522, mob.tel.
26446602 vai e-pastu:
tib@valka.lv.
Valkas novada diena «Novada dižgalds» notiek VI
Starptautiskās pierobežas kul-

tūras nedēļas (veltīta Valkas
pilsētas 725 gadu jubilejai,
kopš tā pirmoreiz minēta vēstures avotos) un IX Starptautiskā teātru festivāla «Tālvils
2011» (veltīts Valkas pilsētas
teātra 140 gadu jubilejai) ietvaros.

• Līga Lāne, Valkas novada
kultūras darba organizatore

Valkas novada
dome
Projektu «Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība»
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību
nodrošina ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

2011.gada 23.jūlijā notiks tautas
nobalsošana par 10.Saeimas atlaišanu

2011.

gada 30.maijā Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011.gada 28.maija
rīkojumu Nr.2 «Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu»,
izsludināja tautas nobalsošanu par 10.Saeimas atlaišanu. Tautas nobalsošana šajā jautājumā notiks sestdien, 2011.gada 23.
jūlijā.
Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz jautājumu
«Vai Jūs esat par 10.Saeimas atlaišanu?» Iespējamie atbilžu
varianti tautas nobalsošanas zīmē būs «par» vai «pret».
Tautas nobalsošanas dienā, 23.jūlijā, balsošanas iecirkņi
vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00. Vēlētāji
varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Valkas novadā būs atvērti 7 vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa
Nr.

Objekts

Adrese

884

Pilsētas
kultūras nams
J.Cimzes
mūzikas skola
Ērģemes
pamatskola

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas
novads, LV 4701
Semināra iela 25, Valka, Valkas
novads, LV 4701
Ērģemes pamatskola, Ērģeme,
Ērģemes pagasts, Valkas novads,
LV 4711
Ausmas, Kārķi, Kārķu pagasts,
Valkas novads lv 4716
«Lugažu muiža», Valkas pagasts,
Valkas novads, LV 4701
Dalderi, Vijciems, Vijciema pa-gasts,
Valkas novads, LV 4733
Luturskola,
Stepi,
Zvārtavas
pagasts, Valkas novads, LV 4735

885
894
898
906
908
909

Kārķu pagasta
pārvalde
Valkas pagasta
pārvalde
Vijciema pagasta pārvalde
Pagasta tautas
nams

Lai nodrošinātu to, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss,
vēlētāja pasē izdarīs atzīmi par dalību tautas nobalsošanā.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā. Balsošanai vēlētāju atrašanās vietā jāpiesakās no 2011.
gada 13.jūlija līdz 23.jūlijam.
Atbilstoši Satversmei, 10.Saeima būs atlaista, ja tautas
nobalsošanā par Saeimas atlaišanu nobalsos vairāk nekā puse
no tiem vēlētājiem, kuri piedalīsies tautas nobalsošanā. Šajā
gadījumā būs jāizsludina jaunas Saeimas vēlēšanas.
•Helēna Kurme, Valkas novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

2011.gada 26.maijā
Protokols Nr. 6

6.§.
Par Valkas novada teritorijas plānojuma un
Valkas novada domes saistošo noteikumu
«Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi» apstiprināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.
gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 «Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi» 47.punktu, vietējās
pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas
plānojuma apstiprināšanu un izdod kā saistošos noteikumus teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus.
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada teritorijas plānojumu.
2. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 «Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi».
3. Ar Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
«Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» spēkā
stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem 2009.gada
27.augusta Valkas novada domes saistošos noteikumus
Nr.2 «Par teritorijas plānojumiem».
4. Lēmumu publicēt vietējā laikrakstā «Ziemeļlatvija»,
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis», informatīvajā izdevumā
«Valkas Novada Vēstis» un ievietot Valkas novada
domes mājas lapā www.valka.lv
Ar apstiprināto Valkas novada teritorijas plānojumu
var iepazīties Valkas novada domē Semināra ielā 9, darba dienās no plkst. 8 līdz plkst.17, kā arī Valkas novada
domes mājas lapā www.valka.lv

«Dižģimene» – pasākums Zelta pāriem

9.jūlijā Valkas novada svēt-

ku ietvaros tiks dibināta jauna
tradīcija – organizēta pieņemšana Zelta pāriem, kurā
tiks godinātas un sveiktas mūsu
novadā dzīvojošās stiprās ģimenes – tie pāri, kuri kopā
pavadījuši 50 un vairāk gadus.
Iecerētais pasākums plānots
kā apliecinājums visskaistākajām vērtībām, ko varam pasaulē piedzīvot.

Ceru, ka izdosies sirsnīgs un
emocionāls saiets, kurā pāriem
ļausim atcerēties, kā viņi savulaik iepazinušies un pirms 50
gadiem reģistrējuši laulību.
Zelta pārus svinīgajā pasākumā sveiks Valkas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Viesturs Zariņš, nelielu koncertu sniegs mūziķi Silga Tīruma,
Pjērs Soldano un Andris Niklāvičs. Katram pārim gatavojam nelielu pārsteigumu! Pro-

tams, būs arī šampanietis un
skanēs «Rūgts!».
Priecājos par zelta pāru
atsaucību – pasākumam jau
pieteikušies 10 pāri! Laipni aicinu arī tos, kuri vēl domā, pieteikties novada Dzimtsarakstu
nodaļā (Beverīnas ielā 3, Valkā)
personīgi vai pa tālruņiem
64781556 vai 28350388!
• Māra Zeltiņa Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Valkas Mākslas skolā aizvadīta darbīga sezona
Turpinājums no 1.lpp.
Ekskursijas vadītāja iepazīstināja mūs ne tikai ar Naukšēnu
vidusskolu, Sociālās korekcijas
iestādi «Naukšēni», pastu, doktorātu, Naukšēnu muižas pili
un viesu namu «Nāras». Spilgti atmiņā audzēkņiem palika
Emīlijas tante, kas dzīvojusi
skolā un esot skolas gars, audzēkņi pat šo dāmu attēloja
karikatūrā. Audzēkņi veselu
nedēļu iemūžināja zīmējumos
un gleznojumos skaistākās
Naukšēnu ainavas, arhitektūras
celtnes un būves. Naukšēnos
dzīvo ļoti sirsnīgi un atsaucīgi
cilvēki. Esam ļoti pateicīgi par

viesmīlīgo uzņemšanu Naukšēnu cilvēkiem,» stāsta skolotāja
Daiga Soloveiko.
No 30.maija līdz 3.jūnijam
1. un 2.kursa audzēkņi zīmēja
un gleznoja arhitektūras celtnes, ielas skices, ainavas tepat
Valkā.
Pēc 5.kursa beigšanas audzēkņi tiek aicināti papildināt
zināšanas 6.kursā.
Beidzot 6.kursu audzēknes
šogad ieguva sertifikātu par izstrādāto projektu kultūras un
mākslas menedžmentā. Bez
tam 6.kursa audzēknes nodarbībās veidoja darbus Ziedu
svētku izstādēm Valkā. Valkas

kultūras nama telpās līdz 2.jūlijam aplūkojamas Mākslas skolas studijas, 3. un 6.kursa audzēkņu mācību darbu izstādes.
Valkas Mākslas skola aicina
pieteikties jaunus audzēkņus.
No 9 gadu vecuma uzņemam
audzēkņus 1.kursā.
Pieteikšanās skolā katru darba dienu no 9.00-12.00 13.0017.00.
Nepieciešamie dokumenti –
dzimšanas apliecības kopija,
deklarētās dzīves vietas izziņa/
kopija, ģimenes ārsta zīme.

• Sandra Pilskalne

Izglītības iestādēs noslēdzies mācību gads
Par notikumiem Valkas novadā izglītības jomā
regulāri bijusi lasāma informācija gan šajā laikrakstā,
gan novada mājas lapā. Šoreiz par mācību gada
rezultātiem. Katra skolēna, audzēkņa, klases un
grupas sasniegumi pārrunāti izglītības iestāžu gada
noslēguma pedagoģiskās padomes sēdēs. Izglītības
pārvalde ir sagatavojusi informāciju par mācību
gada noslēgumu novadā.
Aizvadītajā mācību gadā Valkas novada
vispārizglītojošajās skolās mācījās 944 skolēni.
Apliecību par pamatizglītību saņēma 103 9.klašu
absolventi. 12.klasi ir beiguši 58 izglītojamie. Viņi
Atestātu par vispārējo izglītību kopā ar sertifikātiem
par centralizēto eksāmenu rezultātiem saņems
12.jūlijā.
Pirmsskolas izglītības iestādes un grupas pagājušajā gadā apmeklēja 306 bērni. Obligātajā piecgadīgo bērnu apmācībā piedalījās 71 audzēknis, sešgadīgo un vecāku bērnu apmācībā - 93 audzēkņi. Mācībām 1.klasēs mūsu novada skolās ir pieteikti 78
izglītojamie.
Uzņemšana mācībām Valkas ģimnāzijas 10.klasēs
vēl turpinās.
Novadā darbojas trīs profesionālās ievirzes
izglītības iestādes. Valkas mākslas skolā iepriekšējā
mācību gadā mācījās 166 audzēkņi, skolu absolvēja
20 izglītojamie. J.Cimzes Valkas mūzikas skolā bija
111 audzēkņi, to pabeidza 13. Valkas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolā gan individuālos, gan komandu sporta veidos kopā trenējās 189 audzēkņi.
Apliecību par programmas apguvi saņēma 1 absolvente.
Valkas novada dome jau 2010. gada 28.janvārī ir
apstiprinājusi “Stipendiju piešķiršanas kārtību Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem”. Atbilstoši
tai, visa mācību gada garumā mēneša stipendijas
saņem desmit novada 9.klašu skolēni un 12 vidusskolēni. Kopā aizvadītajā mācību gadā šim mērķim
izlietoti Ls. 1930.00.
Mācību gada beigās Teicamnieka stipendiju saņem tie 4.-8.klases skolēni, kuru liecībās ir tikai 8, 9
un 10 balles, un tie 9. - 12.klašu skolēni, kuriem gadā
visos mācību priekšmetos ir vismaz 7 balles un vidējais mācību vērtējums ir vismaz 7.8 balles.
Šogad gada teicamnieka stipendiju ieguva:
Valkas ģimnāzijā - Artūrs Kriviņš 7.kl., Liene
Ķaukule 8.kl., Žanete Burkēvica, Elīna Bogdanova,
Jurģis Gartmanis, Laura Amanda Ģērmane, Līga
Lāce, Kristiāna Vehi (visi 9.kl.) Elizabete Ivane 10.
kl., Staņislavs Gruznovs, Mārcis Auzāns, Dace Barviķe, Marija Zālīte (visi 11.kl.), Karlīna Skudra, Ance
Varta (abas 12.kl.)
Ērģemes pamatskolā - Megija Stūre 4.kl.
Valkas pamatskolā – Alise Kruška, Zanda Esmeralda Markova, Līva Grēta Podniece, Dārta Estere
Zunte (visas 4.kl.), Mārtiņš Ķaukulis 5.kl., Daniela
Stoša 7.kl., Karīna Viskuba 9.kl.
Vijciema pamatskolā - Signija Beikmane 9.kl.
Gada sasniegumu stipendiju piešķir par izglītojamo sasniegumiem valsts līmeņa mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, skatēs. Šogad gada sas-

2010./2011.mācību gada Valkas novada veiksmīgākie skolēni pieņemšanā kopā ar Valkas novada
domes izpilddirektoru Gunti Bašķi un Izglītības pārvaldes vadītāju Dzintru Auzāni
Amanta Mazure par 3.v. jauno vokālistu konkursā
niegumu stipendiju ieguva:
Ērģemes pamatskolā –Artis Students un Baiba Jēkabpilī, Ainis Žīgurs kā Latvijas mūzikas skolu
Feldmane par Sudraba dejotāja titula iegūšanu tra- sitaminstrumentu konkursa diplomands, Elza Zane
dicionālo deju konkursā «Vedam danci 2011» , Gin- Zirne par 2.v. Vidzemes reģiona stīgu instrumentu
ters Juris Vehi 6.kl. un Viktorija Ķībere par Dižā de- konkursā, Alīna Veidemane par 1.v. Vidzemes rejotāja titula iegūšanu tradicionālo deju konkursā ģiona akordeona spēles konkursā.
Jau tradicionāli Valkas novada domes priekšsēdē«Vedam danci 2011».
Kārķu pamatskolā - Ilze Skrastiņa (3.kl.) par 1.v. tājs Kārlis Albergs jūnija sākumā rīkoja 2010./2011.
starpnovadu konkursā «Hei, matemātiķi!», Gusts mācību gada Valkas novada veiksmīgāko skolēnu
Svens Pētersons 5.kl. par Atzinību konkursā valsts pieņemšanu. Pasākumā skolēni saņēma stipendijas
par teicamām sekmēm un sasniegumiem valsts līkonkursā «Superpuika».
Valkas pamatskolā – Rūdolfs Miķelsons (5.kl.) meņa olimpiādēs un konkursos. Kopā izmaksāti
par Dižā stāstnieka titula iegūšanu stāstnieku kon- 765 lati.
31.maijā uz mācību gada noslēguma pasākumu
kursā «Teci, teci valodiņa», Monta Amanta Mazure
(5.kl.) par Lielā stāstnieka titula iegūšanu stāstnieku tika aicināti visu novada izglītības iestāžu pedagogi. 52 skolotāji saņēma Valkas novada Izglītības pārkonkursā «Teci, teci valodiņa»
Valkas ģimnāzijā – Ance Varta (12.kl.) par Atzinī- valdes Pateicības par ieguldīto darbu skolēnu izglību valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē, tošanā un audzināšanā, sagatavošanā olimpiādēm
Artūrs Kriviņš (7.kl.) par Atzinību valsts atklātajā un konkursiem. Svētku dalībniekiem koncertēja
Cēsu baltā kora dziedātājas Gunita un Ina.
matemātikas olimpiādē.
10. un 11. jūnijā notika 9.klašu izlaidumi, 18.jūnijā
Valkas novada Bērnu un jauniešu centra «Mice»
sporta deju kluba «Ziemeļvalsis» dejotāji - Artūrs ardievas skolai teica Valkas ģimnāzijas 12.klašu abKriviņš un Linda Lāce par 2.v. sezonas noslēguma solventi. Ir vasara. Lielākajai daļai skolēnu tās ir
sacensībās Valgā, Pēteris Kuzmenko un Simona skolas brīvdienas, izlaiduna klašu skolēni izvēlas
Mamatkulova par 3.v. sezonas noslēguma sacensī- tālāko izglītības vai profesijas ieguves ceļu, varbūt
uzsāk darba gaitas. Lai katram izdodas atrast sev
bās Valgā.
J.Cimzes Valkas mūzikas skolā - Rūdolfs Miķel- vispiemērotāko. Lai bērniem un jauniešiem, viņu
sons par 1.v. starptautiskajā jauno izpildītāju kon- vecākiem un skolotājiem laba vasara! Uz tikšanos
kursā «Kaunas Sonorum» Kauņā, par 1.v. Vidzemes jaunajā skolas gadā!
reģiona stīgu instrumentu konkursā, Mārtiņš Ri• Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
hards Mazurs par 1.v. starptautiskajā jauno izpildīDzintra Auzāne
tāju konkursā «Olimpico Musicale» Lietuvā, Monta
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Valkas novada afišu stabs.

VALKAS
novads

Valkas novadā viss notiek

FK VALKA mājas spēles
Valkas pilsētas stadionā
3.jūlijā plkst.14.00
FK VALKA – FK Alberts (Rīga)
17.jūlijā plkst.16.00
FK VALKA – FK Priekuļi
31.jūlijā plkst.17.00
FK VALKA – FK Avantis
(Rīga)
14.augustā plkst.14.00
FK VALKA – OSC Fortuna
(Ogre)
www.fkvalka.lv

• No 4. jūlija līdz 4.augustam Lugažu muižā
Ilzes Beldevas rotaļlietu izstāde.
• No 4.līdz 18.jūlijam Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā apskatāma izstāde «No
Valkas apriņķa līdz Valkas novadam».
• 8. jūlijā plkst. 22.30 Lugažu muižā teātra
festivāla dalībnieku draudzības vakars.
• 23. jūlijā plkst.11.00 Lugažu muižas parkā
Valkas pagasta vasaras sporta spēles.
• 21., 22.un 23.jūlijā Valkas pilsētā gadatirgus.
• 30.jūlijā plkst.20.00 Turnas tautas namā
Ērģemes pagasta dramatiskā kolektīva izrāde
M.Zīle «Sunītis un viņa kauliņš» plkst.22.00
balle, spēlēs grupa «Rolise».
Kapusvētki Valkas novada kapsētās jūlijā
30. jūlijā plkst. 15.00 Ērģemes kapos
31. jūlijā plkst.14.00 Aumeisteru kapos
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD)
rīcībā esošo informāciju, apmēram 132 personas lauku apvidos VZD Vidzemes reģionālajā nodaļā līdz 2010.gada 31.augustam
nebija iesniegušas iesniegumu lē-muma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu.
VZD informē, ka, sakarā ar pieņemtajiem
likuma grozījumiem, no 2011.gada 1.jūnija
gan lauku zemes, gan pilsētas zemes izpircēji, kuri nav paspējuši noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku, to varēs izdarīt līdz 2011.gada
30.decembrim.
Plašāku informāciju par pilsētas zemes
izpirkšanu varat saņemt attiecīgajā pilsētas
domē.
Par lauku zemes izpirkšanu jautājiet VZD
klientu apkalpošanas konsultantam. Klientu
apkalpošanas centru darba laiku atradīsiet
VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv sadaļā«Kontakti».

9.jūlijā notiks otrie Valkas novada svētki,
kuriem šogad dots nosaukums« Novada dižgalds»
Pirmie svētki notika pērn Valkas
pagastā Saieta namā Lugažu muiža,
savukārt šogad svētki notiks Valkā VI
Starptautiskās pierobežas kultūras
nedēļas un IX Starptautiskā teātru
festivāla «Tālvils 2011» ietvaros.
Vēlamies ar svētku programmu
stiprināt pārliecību, ka novadā ir
dzīvojuši un dzīvo diži cilvēki, kuri ar
savu ikdienas darbu un dzīvi mūsu
novadu dara bagātāku, kā arī teātru
festivāla dalībniekus no Baltkrievijas,
Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Ukrainas un Latvijas iepazīstināt ar dzīvi
mūs novadā.
Svētki sāksies pulksten 14.00
Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar Dievkalpojumu – aizlūgumu par novada ļaudīm, kuri
devušies plašajā pasaulē un mūzikas
koncertu «Divatā», kurā dziedās bijusī
valcēniete Silga Tīruma un Pjērs Soldano (Francija), koncertmeistars Andris Niklavičs.
No pulksten 14.00 Lugažu laukumā:
• Savus ražojumus, darinājumus,
produkciju izstādīt, prezentēt un citiem piedāvāt līdz vēlai vakara stundai aicināti lieli un mazi amatu prasmju apguvēji, mājražotāji un zemnieki. Pieteikties izstādei- tirdziņam lūdzam pa telefonu 64725522, mob.
tel.26446602 vai e- pastu tib@valka.lv!
• Valkas jauniešu dome atklās radošās darbnīcas. Ikviens varēs būt radošs
savā darbībā un līdzdarboties- pagatavot kādu rotājumu, veikt sejas apgleznošanu, gatavot magnētiņus, brilles, kā arī veidot dažādus brīnumus
no CD.
• Rokas un acs precizitātes noteikšanas nolūkā būs iespēja piedalīties
sportiskās aktivitātēs.
• Izpriecāties piepūšamajās atrakcijās aicinās Latvijas Gumijlēcēju kluba
atrakcijas. Šis prieks gan būs par maksu.
• Atspirdzinājumi, alus un ēdamie
labumi būs iegādājami līdz svētku iz-

skaņai.
No pulksten 14.00 Valkas mākslas
skolā atvērs novada bibliotekāru veidota ekspozīcija «Novada dižļaudis»,
kas stāstīs par katra pagasta, pilsētas
bijušajiem izcilākajiem cilvēkiem un
notikumiem.
Ikviens varēs piedalīties momentviktorīnā «Valkas novada CV»
Pulksten 16.00 Valkas J.Cimzes
mūzikas skolā sāksies pasākums aicinātiem viesiem «Novada dižpāris».
Tajā godinās tos novadā dzīvojošos
laulātos pārus, kuri saskaņā ir sagaidījuši Zelta kāzas.
Pulksten 17.00 Valkas mākslas skolā pasākums «Novada dižļaudis».
Tajā katrs no pagastiem un, protamsarī Valkas pilsēta, godinās kādu ļoti
labu, zinātkāru un aktīvu cilvēku vai
ģimeni, kurš ikdienā nav «spožs un
pamanāms», tomēr- pagastam un pilsētai- nozīmīgs, kā arī tiks noteikti trīs
momentviktorīnas uzvarētāji.
Pulksten 18.00 Lugažu laukumā
koncertēs sābri no Trikātas tautas mūzikas kapela «Abulmalas burlakas».
Pulksten 20.30 Lugažu laukumā
pasākums «Novada dižgalds», kurā
Valkas pilsētas, Kārķu, Ērģemes, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagastu amatiermākslas kolektīvi dziedās, dejos,
spēlēs teātri, no dārzā izaugušiem
labumiem veidos ēdamgaldu «Valkas
novads», iedegs savu izvēlēto latviešu
etnogrāfisko zīmi, kas tiem palīdzēs
ikdienas gaitās laikā līdz nākamajiem
Novada svētkiem.
Ap pulksten 22.00 Lugažu laukumā
sāksies «Novada Dižballe», kurā spēlēs kapela «Vecie turnavieši» un grupa
«Rolise» no Gulbenes novada.
Visas dienas garumā būs iespējams
noskatīties IX Starptautiskā teātru
festivāla «Tālvils 2011» teātru izrādes
Valkas kultūras namā.
Uz tikšanos otrajos Valkas novada
svētkos
• Novada svētku veidotāji

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

6. STARPTAUTISKĀ PIEROBEŽAS KULTŪRAS NEDĒĻA
veltīta Valkas pilsētas 725 gadu jubilejai, kopš tā pirmoreiz minēta
vēstures avotos un

9.STARPTAUTISKAIS TEĀTRU FESTIVĀLS «TĀLVILS 2011»
veltīts Valkas pilsētas teātra 140 gadu jubilejai

PROGRAMMA
Pasaules teātri Valkā 2011.gada 4.– 9.jūlijs

No 4.maija

JAUNATKLĀJUMS
«MINIMUM», (Viļņa, Lietuva), Atas
• Valkas novadpētniecības muzejā izstāde Teātris
Žvirbļisa
dramatizējums pēc Daniela
«Spēles prieks», veltīta teātrim Valkas no- Harmsa stāsta
«Profesora sievas liktenis»
vadā
– «Cilvēks kaste», režisors Atas Žvirbļis

Pirmdiena, 4.jūlijs

• plkst. 17.00 Valkas pilsētas kultūras nama 1.stāva informācijas centrā Aleksandra
Čerņenko (Baltkrievija) fotoizstādes «MODE.
FOTOFINIŠS» atklāšana

Otrdien, 5.jūlijs

• plkst. 17.00 Valkas pilsētas kultūras nama mazajā zālē Andra Vēža (Latvija) porcelāna izstādes «Baltais trauslums» atklāšana
• Valkas pilsētas kultūras nama 1.stāva
foajē un mazajā zālē Lilitas Postažas (Latvija) Piemiņas izstādes «Es esmu ar jums»
atklāšana

Trešdiena, 6.jūlijs

• plkst. 19.30 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē 9. starptautiskā teātru
festivāla «Tālvils 2011» atklāšanas

ceremonija – koncerts
«Ienāc mūsu pasaulē»

• plkst. 22.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts MONO
Neatkarīgais radošais projekts no Sanktpēterburgas «Alkatīgais Džamba», (Sanktpēterburga, Krievija), Aleksandrs Puškins
«Skopais bruņinieks», režisors Denis Širko
• plkst. 23.10 Valkas pilsētas teātra
kamerzālē TĀLVILA projekts MONO
Ā.Alunāna Jelgavas teātris, (Jelgava, Latvija), J.Griškovecs «Vienlaicīgi», režisore
Kristīne Zotova

Ceturtdiena, 7.jūlijs

• plkst. 12.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts
JAUNATKLĀJUMS
V.Kačāļina Novomaskovskas valsts teātris,
(Novomaskovska, Krievija), Fernando Arabals «Pikniks», režisore Valentīna Veinbendera
• plkst.15.00 Valkas pilsētas kultūras nama
lielajā zālē TĀLVILA projekts KLASIKA
Maskavas apgabala, Puškinas eksperimentālais teātris «Zovetnaja teleška», (Puškina,
Krievija), pēc Nikolaja Gogoļa darbu motīviem «Apskaidrotā», režisore Marija
Borodina
• plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras nama
lielajā zālē TĀLVILA projekts DIVI
Teātris – studija «NAŠ DOM», (Odincova,
Krievija), Alberts Remsdels Gērnijs (jaunākais) «Mīlestības vēstules», režisore
Alla Zorina
• plkst. 21.30 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts
JAUNATKLĀJUMS
Gatčinas eksperimentālais teātris- studija
«ZA UGLOM», (Gatčina, Krievija), Ludmila
Petruševska «Mīlestība», režisors Jurijs
Kalugins

Piektdiena, 8.jūlijs

• plkst. 9.00 Valkas pilsētas kultūras nama
spoguļzālē Krievijas teātra mākslas akadēmijas (bijušais GITIS), (Maskava, Krievija), docenta Oļega Snopkova meistarklase
• plkst. 16.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts
JAUNATKLĀJUMS
Tulas Kultūras un mākslas koledžas Tautas
teātris «Siņaja ptica», (Tula, Krievija), Rīss
Kreisijs «Septiņi mirstīgie», režisore Svetlana Judina
• plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
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

Sestdiena, 9.jūlijs

• plkst. 9.00 Valkas pilsētas kultūras nama
spoguļzālē Krievijas teātra mākslas akadēmijas (bijušais GITIS), (Maskava, Krievija), docenta Oļega Snopkova meistarklase
• plkst. 11.30 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts
JAUNATKLĀJUMS
Tartu Studentu teātris «TÜT», (Tartu, Igaunija), Aleksandrs Vedenskis «Ziemassvētki pie Ivanoviem», režisors Kalevs
Kudu
• plkst. 13.30 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts
JAUNATKLĀJUMS
Baltkrievijas valsts kultūras un mākslas
universitātes, teātra mākslas katedras
Teātris-studija «7 PAVERH», (Minska, Baltkrievija), Aleksandrs Vampilovs «Māja ar
logiem uz lauku», režisore Zinaīda Pasjutina

Projekts Valkas novada svētki

«NOVADA DIŽGALDS»

• plkst. 14.00 Valkas-Lugažu evaņģēliski
luteriskajā baznīcā 2.Valkas novada svētku
Dievkalpojums – aizlūgums par novada
ļaudīm, kuri devušies plašajā pasaulē –
garīgās mūzikas koncerts «Divatā», piedalās Silga Tīruma (Latvija), Pjērs Soldano
(Francija), Andris Niklāvičs (Latvija)
• no plkst. 14.00 Lugažu laukumā
Daiļamatnieku un mājamatnieku izstāde
– tirgošanās
• no plkst. 14.00 Lugažu laukumā
Valkas novada – Bērnu prieki
• no plkst. 14.00 Valkas Mākslas skolas zālē
Momentviktorīna «Valkas novada CV»
• no plkst. 14.00 Valkas Mākslas skolas
zālē ekspozīcija «Novada dižļaudis»
• plkst. 16.00 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas
skolā Dižpāris (Zelta kāzas)
• plkst. 16.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts MONO
Dienvidurālu Valsts universitātes Teātrisstudija «Manekens», (Čeļābinska, Krievija), Natālijas Širokovas skatuviskā kompozīcija «MEA», režisors Vladimirs Filonovs
• plkst. 17.00 Valkas Mākslas skolas zālē
Pasākums «Novada dižļaudis»
• plkst. 18.00 Lugažu laukumā Koncertē
sābri no Trikātas «Abulmalas burlakas»,
vadītājs Ando Krūze
• plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē TĀLVILA projekts
JAUNATKLĀJUMS
Kijevas akadēmiskais mākslas teātrisstudija «SUZIRYA», (Kijeva, Ukraina), Aleksandrs Oles «Viss par mīlestību», režisors
Oleksijs Kuzelnijs
• plkst. 20.30 Dārziņa iela, Lugažu laukumā
Valkas novada dižgalds, novada etnogrāfisko zīmju iedegšana, novada amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi
• plkst. 22.00 Lugažu laukumā
Novada dižballe
• plkst. 22.30 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē TĀLVILA projekts KLASIKA
Rjazaņas apgabala, Skopinas Jauniešu
teātris «PREDEL», (Skopina, Krievija),
Fjodors Dostojevskis «Lēnprātīgā», režisors Iļja Deļ
• plkst. 24.00 Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē
Radošais projekts 309.kabinets
Pasaules īsfilmu maratons

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

