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Valmieras novada notikumu apskats 
(27.06.2022.–03.07.2022.) 

 

Diena/ laiks Notikums/ aktivitāte 

Pirmdiena,  
27.06.2022.  

 

Plkst. 8.30  Valmieras novada pašvaldības struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāju 
tiešsaistes sanāksme. 

Plkst. 16.00 Projekta ietvaros notiks bezmaksas tiešsaistes nodarbības topošām māmiņām 
“Bērna kopšana”. Plašāka informācija un pieteikšanās šeit. 

Otrdiena, 
28.06.2022. 

 

  

Trešdiena, 
29.06.2022.  

 

Plkst. 16.00 Projekta ietvaros notiks bezmaksas tiešsaistes nodarbības topošām māmiņām 
“Bērna zīdīšana”. Plašāka informācija un pieteikšanās šeit. 

Plkst. 
18.00-20.00 

Valmieras Koprades darbnīcā DARE radošā darbnīca “Radi pats”. Ieeja: 20 
EUR. Biļetes: darevalmiera.lv/pasakumi. 

Ceturtdiena, 
30.06.2022. 

  

Plkst. 10.00 Valmieras novada pašvaldības domes sēde (Valmieras sākumskolas zālē, 
Leona Paegles ielā 40A Valmierā). Domes sēdes dienaskārtība ir pieejama 
šeit. 

Plkst. 10.00 Rencēnu kultūras namā un Rencēnu pagasta estrādes skvērā notiks Ģimenes 
diena ar spēlēm, radošām darbnīcām, piepūšamām atrakcijām. Tālrunis 
uzziņai: 29183069. 

Plkst. 10.00 Vidzemes Augstskolā “VIPs DEMO diena” – projekta Vidzemes inovāciju 
programma studentiem VIPs 1. cikla noslēguma pasākums. 

Plkst. 18.00 Vasarā Naukšēnu sporta stadionā norisināsies Naukšēnu pludmales volejbola 
čempionāts MIX grupā. Dalība – bez maksas. Nolikums ir pieejams šeit. 

 Jāņa Daliņa stadionā Optibet Futbola Virslīgas 20. kārtas spēle: Valmiera FC–
FK Spartaks. Ieeja: 5 EUR. 

Plkst. 21.00 Valmiermuižas parkā brīvdabas kino vakars. 

Piektdiena, 
01.07.2022. 

 

 No 2 .līdz 3. jūlijam Burtniekos, Ezera iela 11A, tiksies labākie Baltijas vējadēļu 
burātāji un SUPotāji “Burtnieks vārās 2022”, kas tradicionāli pulcēs labākos 
visu klašu vindsērferus un arī SUP airētājus. Plašāk šeit. 

Plkst. 11.00 Skaņkalnes pagasta volejbola laukumā notiks pagasta atklātais čempionāts 

“Vasaras volejbolā”. Nolikums ir pieejams šeit. 
Plkst. 
14.00-15.00 

Cēsīs norisināsies ikgadējais sarunu festivāls ‘’LAMPA’’, kur uz Reģionu 
skatuves norisināsies diskusija “Drosme. Dinamika. Pārmaiņas.” Plašāk šeit. 
Sekot līdzi festivāla tiešraidei varēs mājaslapā festivalslampa.lv 

Plkst. 18.00 Naukšēnu sporta stadionā pludmales volejbola čempionāta 2. posms MIX 
grupā. 

Plkst. 19.00 Kocēnu estrādē notiks izrāde “ Gribu bērnu!” – muzikāla un pozitīva izrāde, ko 
tās veidotāji, “Pannas Teātris”, nodēvējuši par juteklisku komēdiju normāliem 
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cilvēkiem jeb demogrāfisko sprādzienu divās daļās. Ieeja: 15 EUR (jūnijā), 20 
EUR (izrādes dienā). Biļetes: “Biļešu paradīzes” kasēs. Biļetes: 15-20 EUR. 
Plašāk šeit. 

Plkst. 19.00 Restorāna Akustika gada jubilejas svinības: plkst. 19.00 Katrīnas Gupalo 
koncerts, plkst. 21.00 Toms Grēviņš un Kārlis Dagilis – plates. Ieeja: 10 EUR 
(rezervēta vieta pie galdiņa (1 pers.) un uzkodas). Biļetes: Akustikā vai 
www.bilesuparadize.lv . 

Plkst. 20.00 Valmieras Kultūras centrā “Latvian Voices” un “Estonian Voices” koncerts. 
Ieeja: 12–25 EUR. Biļetes: “Biļešu Paradīzē”. Plašāk šeit. 

Sestdiena, 
02.07.2022. 

 

 No 2 .līdz 3. jūlijam Burtniekos, Ezera iela 11A, tiksies labākie Baltijas vējadēļu 
burātāji un SUPotāji “Burtnieks vārās 2022”, kas tradicionāli pulcēs labākos 
visu klašu vindsērferus un arī SUP airētājus. Plašāk šeit. 

 2. jūlijā Rūjienas vidusskolas sporta laukumā strītbola turnīra “Rūjienas 3x3 
basketbola vasara 2022” 2. posms. 

Plkst. 10.00 Godinot vienu no Valmieras florbola aizsācējiem, Jāņa Daliņa stadionā 
Valmiera norisināsies Māra Rozenbaha piemiņas turnīrs florbolā, kur trijās 
grupās varēs sacensties jebkurš florbola spēles cienītājs. Plašāk šeit. 

Plkst. 10.00 Rencēnu kultūras namā notiks melnā māla keramikas meistarklase. 
Pieteikšanās pa tālruni 27401949. Dalības maksa: 25 EUR. 

Plkst. 11.00 Valmieras estrādē notiks bērnu ballīte “Putu Paradīze”. Plašāk šeit.  

Plkst. 19.00 Valmieras estrādē notiks Valmieras deju apriņķa kolektīvu svētki “Spēlējat, 
spēlmanīši, es iešu dancot”, kurā piedalīsies 17 Valmieras deju apriņķa 
kolektīvi. Dejotāju sniegumu bagātinās mūziķu grupas Ilzes Rijnieces vadībā 
izpildītā mūzika. 

Plkst. 19.30 Valmiermuižas terasē koncerts “A cappella nakts Ukrainai”’. 

Plkst. 20.00 Akustikas dārza koncerts – Laimis Rācenājs. Ieeja: 10 EUR (rezervēta vieta 
pie galdiņa (1 pers.) un uzkodas). Biļetes: Akustikā vai www. bilesuparadize.lv.  

Svētdiena, 
03.07.2022. 

 

 3. jūlijā Vaidavā “KRONIS Vaidavas triatlons 2022” – distances atbilstoši 
vecuma grupām, triatlona distance “Pirmais triatlons” (0,1+5+1 km), kas 
paredzēta, lai iedrošinātu izmēģināt spēkus simboliskā triatlona distancē, kā 
arī “KRONIS Vaidavas 2022. gada standarta distance” (1,5+40+10 km). 
Reģistrācija: www.sportlat.lv . 

 3. jūlijā tradicionālās jauniešu vieglatlētikas sacensības “Valmieras Spēles 
2022” atgriezīsies Valmierā, pirmo reizi norisinoties atjaunotajā Jāņa Daliņa 
stadionā. Plašāk šeit. 

Plkst. 15.00 Valmieras estrādē Putu ballīte. Ieeja: 4 EUR. Biļetes: “Biļešu Servisā”. 

Dažādas 
aktualitātes 

 

 Mazsalacā notiks Ģimeņu orientēšanās spēle “Atrodi Mazsalacā”, kurā aicina 
piedalīties dažāda vecuma dalībniekus. Uzdevums ir atrast paslēptos QR 
kodus, noskenēt tos un atbildēt pareizi un jautājumiem. Uzvarētāji saņems 
pārsteiguma balvas. Aktivitāte notiks projekta “Ģimene – dzimtas un tautas 
kodols” (nr. 2022.LV/ĢDP/67). Plašāk Mazsalacas KC Facebook lapā. 

 Valmieras novada pašvaldības mājaslapā vienkopus pieejama informācija par 
58 aktuālajiem darba piedāvājumiem pašvaldībā, valsts pārvaldē un 
uzņēmumos, kas savu darbību veic Valmieras novadā. Plašāk šeit. 

 Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs turpinās izlaidumu laiks. 
Plašāk šeit. 

 Jūlijā un augustā Valmieras novadā esošajās kapsētās norisināsies 
kapusvētki, kuru laikā aicinām sakopt un labiekārtot piederīgo kapavietas. 
Plašāk šeit. 

 Sākusies reģistrācija dalībai 41. skrējienam “Apkārt Vaidavas ezeram”, aicinām 
gan mazos skrējējus, gan lielos, lai mērotu 11,7 km distanci apkārt 
gleznainajam Vaidavas ezeram! Reģistrēšanās tiešsaistē līdz 4. jūlijam 
www.sportlat.lv. 
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 Pēc divu gadu pārtraukuma 16. jūlijā notiks MTB velobrauciena sacensības 
“Apkārt Burtnieku ezeram 2022” – ar jaunu starta/ finiša vietu Burtnieku muižas 
parkā, Burtniekos. Starts dalībniekiem tiks dots divās distancēs. Sporta klases 
jeb tradicionālajā maršrutā apkārt Burtnieku ezeram (49 km) un tautas klases 
distancē (22 km), kuros dalībniekiem būs iespēja sacensties dažādās vecuma 
grupās. 

 3. jūlijā Vaidavā jau 35. reizi norisināsies “Vaidavas triatlons”. Dalībniekiem ir 
iespēja izvēlēties sev piemērotāko distanci, izmēģinot spēkus Vaidavas 
Standarta distancē – 1,5 km peldēšana + 40 km riteņbraukšana + 10 km 
skriešana, kas vienlaicīgi būs arī Latvijas čempionāts. Reģistrācija 
www.sportlat.lv. 

 Izsludināts projektu konkurss jauniešu iniciatīvām “Īsteno savu ideju!”. Plašāk 
šeit. 

 Aicina mājražotājus, amatniekus un lauksaimniekus saņemt jaunāko 
informāciju mazās uzņēmējdarbības jomā Valmieras novadā. Pieteikties var, 
rakstot uz e-pastu guna.kibere@valmierasnovads.lv vai pa tālruni 29464888. 

 Aizvadītajā nedēļā (20.–26. jūnijā) Vidzemes slimnīcā piedzimuši 23 bērni – 11 
meitenes un 12 zēni. No visiem jaundzimušajiem pieci ir jaunie valmierieši, pa 
vienam bērniņam piedzimis ģimenēm Valmieras novada Jeru, Ķoņu, Kauguru, 
Naukšēnu, Sēļu un Zilākalna pagastā. 

 Valmieras Olimpiskais centrs izsludina pieteikšanos uz vairākām aktīvās 
atpūtas dienas nometnēm bērniem Valmierā “Piedzīvojumu virpulī” un 
“Peldētapmācība, drošība uz ūdens”. Plašāk šeit.  

 Valmieras tehnikums aicina jauniešus vecumā no 12 līdz 16 gadiem piedalīties 
robotikas dienas nometnē “DigiRobo2022”, kas norisināsies 15.–19. augustā 
Valmierā. Pieteikšanās līdz 18. jūlijam. Plašāk šeit. 

 9. jūlijā Valmierā, pie Valmieras Olimpiskā centra, notiks ielu sporta veidu un 
kultūras festivāls “Ghetto Games” – desmit stundu garumā sacensības un šovi 
vairākās disciplīnās (informē portāls balticevents.info). Reģistrācija 
dalībniekiem sāksies trīs nedēļas pirms pasākuma. Skatītājiem bez maksas. 

 Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas nodošanas iespējas 
ZAAO darbības reģionā. Plašāk šeit. 

 ZAAO aicina vākt pārstrādei derīgos materiālus un bez maksas nodot šķiroto 
atkritumu pieņemšanas jeb EKO laukumos. Plašāk šeit. 

 No 1. līdz 31. jūlijam notiks atkritumu šķirošanas laukumos jeb EKO laukumos 
Mazsalacā, Rūjienā, Strenčos un Valmierā ikviens kampaņas dalībnieks, kurš 
nodos kādu iekārtu, varēs piedalīties izlozē par vērtīgām balvām. Plašāk šeit. 

 Sākusies pieteikšanās Valmieras pilsētas svētku tirdziņam. Plašāka 
informācija šeit. 

 SIA “VTU Valmiera” informē, ka līdz 31. augustam (ieskaitot) nekursēs 
Valmieras pilsētas 12. maršruta autobuss. Plašāk www.vtu-valmiera.lv. 

 SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām maršrutu autobusu kustības 
sarakstos skolēnu brīvlaikā, līdz 31. augustam (ieskaitot). Plašāk www.vtu-
valmiera.lv. 

 No 22. līdz 24. jūlijam Valmiera ielūdz Tevi uz 739. dzimšanas dienu “Svētku 
randiņš”. Jau tradicionāli tā sāksies ar svētku gājienu. Gājienam šogad jauna 
satikšanās vieta – pulcēsimies pie Jāņa Daliņa stadiona 22. jūlijā plkst. 19.00. 
Gājiens “Valmiera lepojas” svētku randiņa noskaņās vedīs līdz Valmieras 
Kultūras centram. Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties dalībai 
svētku gājienā līdz 11. jūlijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu šeit. 

Atbalsts 
Ukrainai 

 

 72 stundas – “Kā rīkoties krīzes gadījumā”. Aizsardzības ministrijas informācija 
šeit. 

 Valmieras Attīstības aģentūra ir atvērusi ziedojumu kontu: 
LV37RIKO0002930340339. Ziedojot lūdzam norādīt mērķi “Atbalsts Ukrainas 
bēgļiem”. Plašāk šeit. 

 Valmieras novada iedzīvotājus aicina sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem! 
Plašāk šeit. 
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 Biežāk uzdotie jautājumi par personu no Ukrainas ieceļošanu Latvijā no 
Iekšlietu ministrija šeit. 

 Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas 
iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības 
integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība 
ukraiņiem Latvijā” – 27380380. Plašāk šeit. 

 Stiprinot Ukrainas ekonomiku, aicina izvēlēties Ukrainā ražotas preces. Plašāk 
šeit. 

Veselības 
aktivitātes 

 

 No 15. līdz 17. jūlijam Valmieras novada Matīšu pagastā norisināsies trīs dienu 
diennakts nometne, uz kuru aicina pieteikties Burtnieku apvienības Burtnieku, 
Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates un Valmieras pagastu daudzbērnu, 
nepilnās un trūcīgās ģimenes ar bērniem vecumā no 9 līdz 14 gadiem. Plašāk 
šeit. 

 Valmieras novada Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates un Valmieras 
pagastu iedzīvotājus aicina pieteikties dalībai nodarbībās ''SUP – FIT 
vingrošana'', kas norisināsies Burtnieku ezerā sākot no 6. jūlija darba dienu 
vakaros. Plašāk šeit. 

 Katru otrdienu no plkst. 19.00 līdz 20.00 Naukšēnu vidusskolas trenažieru zālē 
notiek nodarbības uz trenažieriem. Plašāk šeit.  

 Valmieras Veselības centrā turpinās bezmaksas vingrošanas nodarbības 
senioriem, kuri vecāki par 54 gadiem, “Mobilitātes akadēmija”. Pieteikšanās un 
plašāka informācija pa tālruņiem 64232318, 28642800 vai 28692800, vai 
piesakoties klātienē Valmieras Veselības centra reģistratūrā Diakonāta ielā 6 
vai Bastiona ielā 24. 

Izstādes   

 No 25. marta Matīšu Tautas namā ir apskatāma Limbažu novada Alojas 
Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mazā formāta tekstils” 
(skolotāja Gaļina Birkava). 

 No 29. aprīļa Rūjienas Izstāžu zālē, Upes ielā 7 Rūjienā, ir apskatāma 
gleznotājas Laines Kainaizes izstāde “Mūsu pusē - ir gaisma liela”. 

 No 26. maija Rūjienas Izstāžu zālē, Upes ielā 7 Rūjienā, ir apskatāma 
mākslinieces Andžellas Trinkunas darbu izstāde “Sievietes pasaule”. 

 No 13. jūnija Sedas pilsētas bibliotēkā ir apskatāma gleznotāja Leona 
Sevastjānova gleznu izstāde. 

 Jūnijā Mazsalacas muzejā Vincenta Ločmeļa gleznu izstāde. 

 Jūnijā Bērzaines Tautas namā apskatāma Šalkoņa Ozoliņa fotogrāfiju izstāde 
“Retrospekcija”. 

 Jūnijā Trikātas un Kauguru Kultūras namu, Brenguļu un Mūrmuižas bibliotēku 
logos bērnu zīmējumu izstāde “Vasariņa klāt!”. 

 Jūnijā Lodes pagasta telpās būs skatāma fotogrāfes Solveigas Šķiņķes foto 
izstāde “Paveries apkārt, mirklis ir skaists…” 

 Jūnijā un jūlijā Sēļu muižā: Izstāžu zālē Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas 
muzeja izstāde “Skroderdienas Bonaventūras muižā”, Velvju zālē mākslinieces 
Ineses Āboliņas keramikas izstāde “Laba diena”, klētī Latvijas Mākslas 
akadēmijas Keramikas katedras 2. kursa studentu arheoloģijas mantojuma 
keramikas darbu izstāde “Jauns-senais”, Mazajā zālē mākslinieces Mairas 
Veisbārdes izstāde “Latvijas ainavas”, stallī Jūrmalas mākslinieku Sēļu muižas 
plenēru darbi. Pastāvīgās ekspozīcijas: vēsturiskā ekspozīcija “Sēļu muiža un 
apkārtnes muižas”, porcelāna figūriņu kolekcija (Zviedrija). 

 Jūnijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā biedrības “Attīstības un 
inovācijas mācību centrs” un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta 
“7 gaismas stari” organizētas meistardarbnīcas ģimenēm ar bērniem. 
Mākslinieces, animatores un režisores Daces Liepas vadībā notiks animācijas, 
ēnu teātra un mākslas meistarklases, kā rezultātā taps bērnu un ģimeņu 
veidota animācijas filma. Projektā notiks arī sportiskas aktivitātes, tādēļ no 1. 
jūnija līdz 9. septembrim Mazsalacas pilsētas bibliotēkā tās darba laikā 

https://www.valmierasnovads.lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-personu-no-ukrainas-iecelosanu-latvija/
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https://www.valmierasnovads.lv/events/nodarbibas-uz-trenazieriem/


dalībnieki varēs saņemt u. Aktuālā informācija Valmieras novada pašvaldības 
mājaslapā un Mazsalacas apvienības Facebook lapā. 

 No 22. jūnija Rūjienas Tautskolā un tās logos būs skatāma Agitas Bērziņas 
dimantiņu gleznu izstāde. 

 Jūlijā Mazsalacas Kultūras centrā Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde “Pērļu zvejnieki”. 

 Jūlijā Mazsalacas muzejā izstāde “Pēteris Lūcis un Mazsalaca”. 

 Jūlijā Naukšēnu Cilvēkmuzejā ceļojošā izstāde “Lauku muzikanti”. 

 Jūlijā Naukšēnu doktorāta teritorijā ārtelpas izstāde “Ziemeļvidzemes pērles”. 

 Jūlijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pasniedzējas Silvijas 
Melnūdres leļļu izstāde “Laiks nenoveco”. 

 Līdz 3. jūlijam Kocēnu Kultūras namā Valda Celma izstāde “Latviskais 
pasaules skats. Patība. Raksts. Zīmes”. 

 Līdz 3. jūlijam Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde “Leļļu 
namiņš”. 

 No 4. jūlija līdz 29. jūlijam Ķoņu bibliotēkā Ineses Kalinkas foto izstāde "Mans 
GADA LAIKS". 

 No 4. jūlija līdz 5. augustam Naukšēnu pagasta bibliotēkā naukšēnietes 
Baibas Dālbergas fotoizstāde “Piliens”. 

 Līdz 10. jūlijam Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā radošo darbu 
izstāde “Satikšanās prieks – Vaidavā”. 

 Līdz 10. jūlijam Ipiķu pagasta bibliotēkā rūjienietes Vijas Dūtes gleznu izstāde 
“Mirklis dabā”. 

 Līdz 11. jūlijam Vilpulkas bibliotēkā ir apskatāma Gunas Ērgles gleznu izstāde 
un Anitas Muižnieces pinumi. 

 Līdz 13. jūlijam Kocēnu pagasta bibliotēkā būs skatāma novadnieces 
Sniedzes Sproģes privātkolekcijas ‘’Alus kausu’’ izstāde. Izstāde apskatāma 
bibliotēkas darba laikā. 

 Līdz 13. jūlijam Kocēnu pagasta bibliotēkā Kocēnos darba laikā apskatāma 
novadnieces Sniedzes Sproģes privātkolekcijas alus kausu izstāde. 

 Līdz 15. jūlijam Zilākalna Kultūras namā skatāma gleznotāja Jāņa Puriņa 
gleznu izstāde “Ainava dvēselei”. 

 Līdz 15. jūlijam Ēveles pagasta bibliotēkā mākslinieces Vitas Balodes gleznu 
izstāde “Mirkļu zibšņi’’. 

 Līdz 16. jūlijam Valmieras muzeja Izstāžu namā skatāma izstāde “No vienas 
saknes”. Plašāk šeit. 

 Līdz 16. jūlijam Valmieras muzeja Izstāžu namā būs skatāmas divas izstādes- 
1. stāvā gleznotājam, skolotājam, novadniekam Jānim Galzonam – 110. 2. 
stāvā – Jānis Galzons (juniors), Antra Galzone, Matīss Galzons, Miķelis 
Galzons. 

 Līdz 16. jūlijam Valmieras muzeja Izstāžu namā skatāma izstāde “No vienas 
saknes”. Plašāk šeit. 

 Līdz 17. jūlijam Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde “Dāvids 
Draule. Velniņi. Rūdolfs Blaumanis”. 

 Līdz 18. jūlijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā būs skatāma Pētera Korsaka 
Jubilejas fotoizstāde “Personības manā dzīves ceļā”. 

 Līdz 18. jūlijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā fotogrāfa, fotovēsturnieka un 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka Pētera Korsaka fotoizstāde “Personības manā 
ceļā”. 

 Līdz 19. jūlijam Strenču pilsētas bibliotēkā aplūkojama Agņa Šmita foto 
izstāde “Dzīvnieki mājās, pagalmā un pļavā”. 

 Līdz 20. jūlijam Burtnieku Mācītājmuižas kompleksa staļļa ēkā Guntara Sviķa 
gleznu izstāde. Apskates pieteikšana: tālr. 26479451. 

 Līdz 30. jūlijam Naukšēnu doktorāta teritorijā ārtelpas izstāde 
“Ziemeļvidzemes pērles”. 

 Līdz 30. jūlijam Trikātas Kultūras namā Ivetas Kreišmanes gleznu izstāde. 

 Līdz 1. augustam Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā izstāde “Ceļojumā caur 
suvenīru prizmu” no jaunklidziešu privātkolekcijām. 
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 Līdz 5. augustam Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, būs skatāma 
Kristīnes Kvitkas gleznu izstāde “Piezīmes no Itālijas”. Plašāk šeit. 

 Līdz 26. augustam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā Mazsalacas 
pirmsskolas izglītības iestādes ”Dārziņš” audzēkņu darbu izstāde. 

 Līdz 30. augustam Matīšu Tautas namā Regīnas Sergeles gobelēni un Baibas 
Feoktistovas gleznas. 

 Līdz 31. augustam Sedas pilsētas bibliotēkā Viktora Sevastjānova gleznu 
izstāde. 

 Līdz 31. augustam Sedas pilsētas bibliotēkā aplūkojama mākslinieka Leona 
Sevastjānova gleznu izstāde. 

 Līdz 4. septembrim Valmieras Kultūras centrā būs skatāma foto izstāde 
“Randiņš ar fotogrāfu”. 

 Līdz 1. novembrim Burtnieku baznīcā Leldes Kalcenavas afišu izstāde un 
ekspozīcija par baznīcas 14 solu restaurāciju. Apskates pieteikšana: tālr. 
26479451. 
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