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2021. gada pirmais bērns – valmieriete Elza

Meitenīte Elza ar mammu Lauru un tēti Dāvi
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jaunā gada pirmais bērniņš
Vidzemes slimnīcas Dzemdību
nodaļā sagaidīts 2.janvārī – plkst.
12.57 pasaulē nākusi Elza, kas ir arī
gada pirmā valmieriete.
Kā pastāstīja mazulītes mamma
Laura, meitiņa piedzimusi 53 cm
gara un 3950 g smaga. Māsu mājās gaidot trīsarpus gadus vecais
brālis Valters un nepilnus divus gadus vecais Jēkabs, kuri arī pasaulē
nākuši Vidzemes slimnīcā. Arīdzan
abi brāļi, līdzīgi māsai, par savu
dzimšanas laiku izvēlējušies zīmīgus datumus – Valters dzimumdienu svin Jāņu dienā, bet Jēkabs
– ap Lieldienu laiku.
Elzas mamma un tētis ir dzimuši
gulbenieši, kas kādu laiku dzīvojuši un strādājuši Rīgā, bet pirms
četriem gadiem pārcēlušies uz
Valmieru. Viņi to dēvē par bērniem
un ģimenei draudzīgu pilsētu,
kas piedāvā daudzveidīgas un veselīgas atpūtas iespējas. Ģimenei
patīkot kopā doties dabas takās,
atbilstoši bērnu interesēm un
spēkiem apmeklēt bērnu rotaļu
laukumus, staigāt un izskrieties pa

Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parku –
Daliņiem.
Vidzemes slimnīcas gada pirmā
bērniņa un gada pirmā valmierieša
tradicionālā sveikšana šoreiz notika epidemioloģiskajai situācijai
atbilstīgi, t.i., attālināti, bez slimnīcas un pašvaldības vadītāju klātbūtnes, bez jauno vecāku intervijas
TV un presei.
Vidzemes slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Uģis Muskovs, apsveicot jaunos vecākus, pateicās
par ģimenes uzticību Vidzemes
slimnīcai, to izvēloties par bērnu
dzimšanas vietu. Tāpat U.Muskovs
apliecināja Vidzemes slimnīcas
mediķu profesionalitāti un uzsvēra
jaundzimušā aprūpes kvalitātes
nozīmi, kuru, kā rāda jaundzimušo skaits – jau septīto gadu
tas pārsniedz 1000 bērnus gadā,
novērtē topošie vecāki. “Tāpēc
turpinām darbu pie slimnīcas un
šīs nodaļas attīstības, lai radītu
vecākiem un jaundzimušajam, jo
īpaši viņu pirmajās satikšanās dienās, patiešām draudzīgu un drošu
vidi,” uzsvēra U. Muskovs.
“Jauns gads iesākas ar jaunām
vēlmēm, apņemšanos un cerībām.
Arī Valmierā Jauno gadu tradicionāli iesākam ar gaišu un cerību
pilnu notikumu – gada pirmā val-

mierieša sagaidīšanu un sveikšanu.
2021.gada pirmais Valmieras bērniņš ir meitenīte Elza, viņas nākšana pasaulē ir īpaši gaidīts notikums
ne vien ģimenei, bet arī pilsētai.
Ģimene ir kļuvusi ne tikai kuplāka
skaitā, bet arī ieguvusi daudzbērnu
ģimenes statusu. Aicinu izmantot
visas priekšrocības, ko piedāvā
pilsēta un valsts! Lai Elza aug vesela, stipra un enerģiska savas
pilsētas patriote, vecākiem vēlu
izturību, pacietību un mīlestību,
rūpējoties par meitenīti un viņas
abiem vecākajiem brāļiem,” sveicot ģimeni skaistajā notikumā,
vēl Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Valmieras pilsētas pašvaldība un
Vidzemes slimnīca, sveicot vecākus
ar Elzas ienākšanu ģimenē, sarūpējušas ne vien stiprinošus ceļavārdus turpmākajai dzīvei, bet arī
noderīgas veltes. Valmieras pilsētas pašvaldība 2021.gada pirmajai valmierietei un viņas vecākiem
dāvāja zeltkaļa Mārtiņa Mikāna
darbnīcā SIA “Zeltkaļi” darinātu
sudraba karotīti ar iegravētu Valmieras simbolu – izaugsmes medaļu, Valmieras stāstu un sajūtu grāmatu “Baznīcas gailis ir
valmierietis” ar Valmieras pilsētas
pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jāņa Baika ierakstu un vēlējumu
bērniņam un ģimenei, kā arī Valmieras sienas kalendāru 2021.
gadam. Tāpat Elzai dāvāta īpaša
cepurīte ar ieadītu pilsētas nosaukumu un latviešu spēka zīmēm.
Cepurītes dāvināšana jaundzimušajiem valmieriešiem ir tradīcija, to saņem ikviens Valmieras
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts
mazulis. Apsveicot Elzas vecākus
ar meitiņas piedzimšanu, arī
Vidzemes slimnīca dāvāja savu
sienas kalendāru, ar slimnīcas logo
rotātu koka kārbu, kas pildīta ar
Vidzemes pusē augušiem lauku un
pļavu labumiem, kā arī īpaša dizaina ūdens pudeli.
2020.gadā Vidzemes slimnīcā
piedzimis 1041 bērns: 530 meitenes un 511 zēni, un bijuši 18
dvīņu pāri.
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Paldies par svētkiem!
Ziemas pasaka – biežāk dzirdētais par Valmieru Ziemassvētku
un Jaunā gada sagaidīšanas laikā. Paldies ikvienam, kurš pasaku
uzrakstīja, uzzīmēja, īstenoja un piedzīvoja!
Vasarā Valmieras 737.dzimšanas dienā vēlējām labās domas
palaist lidojumā, lai tās iedvesmo un palīdz. Un, atskatoties uz
piedzīvoto gada izskaņā un arī kopumā 2020. gadā, vēlējums ir
piepildījies. Svētkus radījām mēs visi, un katra rīcība ir svarīga, lai
tiktu pāri grūtībām.
Mēs dalījāmies sirds siltumā un dzīvespriekā. Mēs uzdāvinājām
cits citam labāko dāvanu – rūpes par veselību. Mēs Valmierai tik
raksturīgo patikšanu darīt, darīt un vēlreiz darīt īstenojām, metoties
meklēt paslēptus maršrutus, iededzot lukturīšus un izdzīvojot īstu
svētku brīnumu, pavadot laiku kopā ar ģimeni mierīgās pastaigās,
izbaudot rotājumus, kas pārvērta Valmieru pasakā, un apmeklējot
visskaistākos dārzus, kur gaisma un skaņa ļāva ieraudzīt neparasto
mums apkārt. Tie ir labākie vitamīni veselības stiprināšanai, atklājot, ka svētku noskaņa mīt it visur, ja mēs tam ticam.
Paldies svētku rīkotājiem, paldies visiem, kuri iesaistījās rotāšanā
– arī sava pagalma, tuvākās apkārtnes vai uzņēmuma, tā padarot
Valmieru krāšņāku. Paldies par došanos svētku maršrutos! Paldies
par atbildīgo rīcību, ievērojot spēkā esošos noteikumus!
Valmieras lielākā vērtība ir tās iedzīvotāji. Paldies! Laimīgu Jauno
gadu!
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks

Drošības pasākumi pagarināti līdz 25.janvārim
Zane Ozola,
Ministru kabinets
Turpinoties Covid-19 izplatības
pieaugumam Latvijā, pagarināti
līdzšinējie drošības pasākumi līdz
25.janvārim. Tie attiecas gan uz
klātienes tirdzniecību, precizējot
pirmās nepieciešamības preču sarakstu, gan arī uz izglītības procesu.
Ir pagarināta arī mājsēde.
Vienlaikus, lai mazinātu Covid-19
krīzes radītās sekas ekonomikā,
valdība konceptuāli vienojusies
pagarināt arī pieejamību atbalsta
mehānismiem (pie detalizēta juridiska regulējuma nozares ministri-

jas turpina darbu). Par šiem lēmumiem vienošanās panākta 7.janvāra Ministru kabineta sēdē.
Tirdzniecības un pakalpojumu
nozarei līdz 25.janvārim jāturpina ievērot jau līdz šim noteiktie
drošības pasākumi un ierobežojumi, kas nepieciešami, lai novērstu cilvēku pulcēšanos veikalos un
pakalpojumu sniegšanas vietās,
kas savukārt veicina inficēšanās
risku ar Covid-19. Taču valdība ir
paplašinājusi klātienē tirgojamo
preču piedāvājumu ar cepurēm,
šallēm, cimdiem, sniega lāpstām
un citām precēm.

Līdz pat 25.janvārim tiek saglabāta iespēja klātienē iepirkties tikai pārtikas veikalos, aptiekās, degvielas uzpildes stacijās un citās tirdzniecības vietās,
kur var iegādāties ikdienā nepieciešamākās preces. Atgādinām,
ka distances tirdzniecībā un
e-komercijā pieejamais preču
piedāvājums nav ierobežots, un
aicinām iedzīvotājus to aktīvi izmantot.
Valdība pagarinājusi mājsēdi –
nakts stundās no piektdienas
uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu iedzīvotājiem ir
jāuzturas savā dzīvesvietā. Šis pār-

vietošanās ierobežojums spēkā
līdz 25.janvārim nedēļas nogalēs.
Neatliekamas vajadzības gadījumā,
aizpildot apliecinājumu, iedzīvotāji
var doties uz darbu klātienē, kā arī
saņemt neatliekamos pakalpojumus.
Vienlaikus, lai turpinātu atbalstu
iedzīvotājiem, kas visvairāk cietuši
Covid-19 izplatības dēļ, piešķirti
līdzekļi vecāku pabalsta turpinājumam, slimības palīdzības pabalsta
izmaksām, jaunā speciālista pabalstam, kā arī piemaksām pie dīkstāves atbalsta un bezdarbnieka
palīdzības pabalsta. Pašvaldībām
piešķirts finansējums kompensāci-

jām krīzes pabalsta izmaksām.
Lai neriskētu ar izglītojamo un
mācībspēku veselību, 1.–4. klasēm
pagarināts brīvlaiks līdz 25. janvārim. Savukārt no 11. janvāra
mācības attālināti sāka 5.–6. klases.
Jāatgādina, ka 7.–12. klašu izglītojamie, profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi un augstskolu
studenti attālināti mācās jau kopš
4.janvāra. Plašāka informācija par
mācību procesa organizēšanu
Valmieras izglītības iestādēs pieejama šī izdevuma 3.lpp.
Turpinajums 3.lpp.

Valmieras infrastruktūras attīstība 2020.gadā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieriešu ērtībām un dzīves
kvalitātes uzlabošanai Valmierā
2020.gadā aktīvi noritēja daudzveidīgi pilsētas infrastruktūras attīstības darbi.

Lielākie projekti
Katlumāja
2020./2021.gada apkures sezona sākās ar būtiskām izmaiņām
Valmieras siltumapgādes sistēmā.
Darbu sāka AS “Valmieras Enerģija”
jaunā katlumāja Dakstiņu ielā 1.
Dienesta viesnīca
Oktobrī noslēdzās dienesta
viesnīcas “Auseklis” Ausekļa ielā
25B pārbūves 1.kārta. Savienojot
ēkas Ausekļa ielā 25B un 25C un
daļai no telpām veicot pārbūvi,
dienesta viesnīcā radītas 177 vietas Valmieras skolu skolēniem un
Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sportistiem. Projekts turpināsies ar pārējo telpu
pārbūvi un apkārtnes labiekārtošanas darbiem.
Valmieras pils teritorijas revitalizācija
Tika uzsākti būvdarbi Valmieras
vēsturiskajā centrā. Vienlaikus nodrošinot arheoloģisko uzraudzību
un izpēti, būvdarbu mērķis ir restaurēt un konservēt Valmieras pils
Ziemeļu aizsargmūri un ZR daļas
pagrabu atsegtos mūrus, pārbūvēt
vecās aptiekas ēku ansambli, kā arī
uzbūvēt jaunu objektu, kas kopā
veidos Valmieras pils kultūrvides
centru.
Jāņa Daliņa stadions
Jāņa Daliņa stadionā turpinās
jaunās manēžas iekšdarbi. Taču
Covid-19 pandēmijas radītu apgrūtinājumu dēļ uz 2021.gada maiju pārcelti noslēdzošie stadiona
skrejceļa seguma sagatavošanas
darbi.
Valmieras Viestura vidusskola
Janvārī ekspluatācijā pēc pārbūves tika pieņemta Valmieras
Viestura vidusskolas vēsturiskā
ēka un sporta zāle. Skolas ēkā ir
nomainīta elektroinstalācija, gaismekļi, atjaunota apkures sistēma,
pārbūvēta ūdens apgādes un ventilācijas sistēma, izbūvēta jauna
ugunsdrošības sistēma. Pārbūves
rezultātā veikta daļēja nesošo konstrukciju nomaiņa un, piemērojot
skolas vajadzībām, izbūvēts skolas
4.stāvs, tai skaitā izbūvētas jaunas
kāpnes. Ir veikta telpu pārbūve, atjaunota aktu zāle. No 1. līdz 3.stāvam ir izbūvēts lifts. Tika nokrāsota
ēkas fasāde un vēsturiskajā dizainā
atjaunotas centrālās ieejas durvis. Daļēji veikta skolas apkārtējās
teritorijas labiekārtošana. Joprojām turpinās jaunas sporta halles
būvniecība.
Memoriāls
Memoriālā II pasaules karā
kritušajiem veikti 1.kārtas pārbūves darbi: atjaunotas ieeju vertikālās sienas, apakšējās kāpnes
un apbedījuma terases, atjaunotas
kapu plāksnītes un uzraksti, sakopti celiņi un zālājs. Darbu paredzēts
turpināt.
Rotaļu laukumi
Pārgaujā tika iekārtots jauns rotaļu un atpūtas laukums Krāču ielā
4. Laukumā izmantoti materiāli un
atjaunotas iekārtas no rotaļu laukumiem pie Jāņa Daliņa stadiona
un Valmieras skeitparka. Teritorijā
izbūvēta arī biedrības “For Better”
dāvinātā velotrase “BTA Velozinis

Pilsēta B”, kurā paši jaunākie velobraucēji varēs apgūt velobraukšanas iemaņas pilsētvidē.
Decembrī noslēdzās iepirkums rotaļu laukuma aprīkojuma
piegādei un uzstādīšanai pie Jāņa
Daliņa stadiona jaunās vieglatlētikas manēžas Jāņa Daliņa ielā
2. Pārbūvētajā stadiona teritorijā
plānots izveidot jaunu rotaļu laukumu, kas trijās zonās piedāvās
rotaļu un aktīvās atpūtas iespējas
visu vecuma grupu apmeklētājiem.
Pagājušajā gadā, ņemot vērā
valmieriešu un nozares profesionāļu ieteikumus, tika izstrādāts
būvprojekts Aktīvās atpūtas un
sporta parkam Rīgas ielā 43A.
Līdz gada beigām norisinājās tā
izbūves iepirkums. Parkā paredzētas septiņas zonas: skeitparka
zona, velo (pumpu) trases zona,
skrituļotāju celiņš, rotaļu laukumi, fitnesa zona, strītbola zona ar
pulcēšanās laukumu un tribīnēm,
kā arī piknika zona. Parka izveidi
paredzēts paveikt 2021.gadā, un
darbi daļēji tiks finansēti ar Latvijas
valsts mežu mērķziedojumu.
Sociālo pakalpojumu centrs
2020.gadā tika izstrādāts būvprojekts daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram, un
līdz gada beigām noritēja centra
būvniecībai nepieciešamie iepirkumi. Centru paredzēts būvēt Rīgas
ielā 53A. Tajā paredzēta telpu izveide dienas aprūpes centra pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētas darbnīcas, kā
arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Ielas un ietves
Jaunas ielas
2020.gadā tika pabeigta iepriekšējā gadā uzsāktā Dakstiņu
ielas būvniecība. Grantētā Dakstiņu iela nodrošina piekļuvi jaunajai
katlumājai Dakstiņu ielā 1 no Matīšu šosejas.
Šogad uzsākta Eksporta ielas
būvniecība. Eksporta iela savienos
Kauguru ielu ar Dzelzceļa ielu,
nodrošinot piekļuvi industriālajām
teritorijām Eksporta ielā 8,
Rūpniecības ielā 1 un Dzelzceļa ielā
9. Ielai daļēji pabeigta apakšzemes
komunikāciju izbūve. Darbi turpinās arī ziemā.
Ielu pārbūves
Augusta beigās noslēdzās Kauguru ielas pārbūve. Iela pārbūvēta
posmā no krustojuma ar Cēsu ielu
līdz Kauguru ielai 3.
Šogad tika uzsākta un pabeigta
Rūpniecības ielas posma no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve,
kas bija tehniski saistīta ar Kauguru
ielas pārbūvi.
Vasarā tika uzsākta Mālu ielas
posma no Beātes ielas līdz Matīšu
šosejai pārbūve, izbūvējot ielas
apgaismojumu un gājēju un velosipēdistu ceļu. Darbi tiks pabeigti šī
gada pirmajā pusē.
Uzsākta grantēto Teodora
Ūdera, Tālavas un Kāpu ielu
pārbūve. Šiem būvdarbiem šobrīd
tehnoloģiskais pārtraukums, pārbūvi plānots pabeigt 2021.gada
otrajā pusē.
Saistībā ar siltumtrases un inženierkomunikāciju būvdarbiem
šogad tika uzsākta arī Dārza ielas
posma no Rīgas līdz Beātes ielai
pārbūve. Pēc ziemas tehnoloģiskā
pārtraukuma ielai tiks ieklāta
asfaltbetona virskārta.
Pārbūve turpinās Ziloņu ielā un

tai piegulošajā teritorijā pie Dzirnavu ezeriņa. Teritoriju paredzēts
veidot kā telpu gājējiem un atpūtai. Darbus paredzēts pabeigt
2021.gada rudenī vai vēlāk, ja
būs nepieciešama papildu arheoloģiskā izpēte.
Decembrī tika veikti sagatavošanās darbi, lai janvāra sākumā
varētu uzsākt arī Dzelzceļa ielas,
posmā no Rūpniecības līdz jaunajai
Eksporta ielai, pārbūvi.
Grantētās ielas
Oktobra sākumā noslēdzās šogad plānotā Valmieras grantēto
ielu divkāršā apstrāde. Cieto virsmas segumu ieguva Ezera, Dauguļu, Dikļu, Krasta, Parka, Ūdru
un Upes iela, Vienības iela posmā no Austrumu līdz Brīvības ielai,
Lazdu, Pilātu, Jāņa Ziemeļnieka,
Sporta un Skolas iela, kā arī Ausekļa, Straupes un Ūdens iela.
Cietais segums ieklāts kopā 5,145
km līdz šim grantētajās ielās.
Ietves
Lai uzlabotu gājēju un velobraucēju drošību un veidotu
Valmieras velotīkla nepārtrauktību,
Rubenes ielas posmā no Beātes
līdz Georga Apiņa ielai un Valkas
ielas posmā no Raiņa līdz Tērbatas
ielai uzsākta apvienotā gājēju un
velosipēdu ceļa būvniecība.
Drošības saliņas
Lai uzlabotu gājēju drošību,
pagājušā gada rudenī tika izbūvētas divas drošības saliņas uz gājēju pārejām Rubenes ielā pie
bērnudārza “Ezītis” un uz Matīšu
šosejas pie krustojuma ar Mālu
ielu.
Apgaismojums
Mujānu ielā līdz Nauču ielai
un Mazajā Šķūņu ielā šogad tika
izbūvēts jauns ielu apgaismojums.
Pagājušā gada sākumā tika izbūvēts arī pagaidu apgaismojums
Vanšu tiltam pār Gauju. Gada
nogalē tika uzsākta 452 nātrija
gāzizlādes ielu apgaismojuma
spuldžu nomaiņa pret energoefektīvajām gaismu izstarojošajām
diodēm LED ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma
vadības sistēmu. Tā nodrošina
apgaismojuma intensitātes automātisku samazināšanu, ja tuvumā nav gājēju un citu satiksmes
dalībnieku. Gada nogalē publiskais
apgaismojums tika ierīkots arī gar
Jāņparka galvenajiem celiņiem.
Inženierkomunikācijas
Lai nodrošinātu lietus ūdens
noteci un varētu veikt cietā seguma ieklāšanu, 2020.gada vasarā
Sporta ielai posmā no Jāņparka
līdz Mednieku ielai un Skolas ielai
posmā no Sporta līdz Amatnieku
ielai tika sakārtota lietus ūdens
novadīšanas sistēma. Izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas un
drenāžas kolektori un sakārtota
grāvju sistēma.
Saistībā ar jaunās katlumājas
būvniecību, 2020.gadā būtiski
būvdarbi notika arī Limbažu, Dārza
un Beātes ielā. Siltumtrases izbūve Beātes un Dārza ielā tika
veikta kopā ar kanalizācijas tīkla
posmu un ūdensvada izbūvi.

attīstību pieejama www.valmiera.lv
un Valmieras pilsētas pašvaldības
informatīvā izdevuma “Valmiera”
2020.gada novembra un decembra
izdevumos.
Par šiem un citiem Valmieras in-

frastruktūras 2020.gada attīstības
darbiem plašāka informācija pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Attīstība” – “Inženiertehniskā infrastruktūra”.

Jaunā katlumāja Dakstiņu ielā 1 tās atklāšanas dienā

Dienesta viesnīca “Auseklis”

Valmieras Viestura vidusskolas vēsturiskais korpuss pēc pārbūves

Industriālās teritorijas

Pagājušajā gadā uzsākta Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveide.
Darbi notiek bijušā Valmieras gaļas
kombināta teritorijā Rūpniecības
ielā 1, Eksporta ielas teritorijā
un bijušajā mazuta saimniecībā
Dzelzceļa ielā 9. Plašāka informācija par Industriālo teritoriju

Cieto segumu ieguvusī grantētā Krasta iela Burkānciemā
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Drošības pasākumi pagarināti līdz 25.janvārim
Turpinājums no 1.lpp.
Novērtējot grāmatu izsniegšanu
bibliotēkās kā zemu risku inficēties
ar Covid-19, no 12.janvāra atvērtas
bibliotēkas, lai tās var veikt grāmatu izsniegšanu. Bibliotēku lasītavas
gan arī turpmāk ir slēgtas. Izņemot
muzeju ārtelpu ekspozīcijas, pārējie kultūras pakalpojumi un kultūrvietas turpinās būt pieejami vien
attālināti.
Lai nodrošinātu saskarsmes iespējas, regulējumā ir noteikta ie-

spēja vecākiem tikties ar bērniem,
kuri dzīvo citās mājsaimniecībās.
Izmaiņas skar arī starptautisko
pasažieru pārvadājumu jomu. No
15.janvāra tiem pasažieriem, kuri
izmanto starptautisko pasažieru
pārvadājumu pakalpojumus, lai
ierastos Latvijā ar lidmašīnu, autobusu vai vilcienu, 72 stundas
pirms došanās ceļā jāveic Covid-19
tests. Izmantot pārvadātāja pakalpojumus var tikai, uzrādot negatīvu testa rezultātu. Šī norma
attiecas arī uz tiem, kas iecerējuši

ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts jānorāda covidpass.lv anketā, ko varēs
pārbaudīt Latvijas robežsardze un
policijas pārstāvji.
Jāpiemin, ka 2020.gada 30.decembra Ministru kabineta sēdē
lemts par ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 7.februārim.
Ārkārtējās situācijas laikā drošības pasākumi Covid-19 izplatības
mazināšanai var mainīties, tāpēc
aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai www.mk.gov.lv.

Mācību procesa organizēšana Valmierā
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2021.gada 7.janvāra Ministru
kabineta sēdē lemts turpināt ievērot piesardzības pasākumus mācību procesa organizēšanā Covid-19
izplatības mazināšanai.
Klātienes izglītības procesu turpina īstenot visas Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes.
1.–4. klasēm pagarināts brīvlaiks
līdz 25.janvārim.
5.-6.klašu skolēni mācās attālināti. Skolēniem, kuri līdz šim
saņēmuši brīvpusdienas, dzīvo
Valmierā un kuru vecāki atsaucās
piedāvājumam, tiek nodrošināta siltu brīvpusdienu piegāde.
Skolēniem, kuri mācās Valmieras
izglītības iestāžu 5.–6.klasēs, bet
dzīvo ārpus Valmieras un kuru
vecāki atsaucās aicinājumam, nodrošina pārtikas produktu pakas.
Brīvpusdienu piegāde joprojām

turpinās projektā “Pumpurs” iesaistītajiem audzēkņiem.
7.–12. klašu izglītojamie, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi
un augstskolu studenti attālināti
mācās jau kopš 4.janvāra.
Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā līdz 22.janvārim mācības organizē šādi:
♦ pirmsskolas bērni mācās klātienē, turpina darboties diennakts grupas;
♦ 1.-4. klašu skolēniem ar dzirdes
traucējumiem un skolēniem
ar garīgās attīstības traucējumiem ir pagarināts brīvlaiks
līdz 22.janvārim;
♦ 5.–9. klašu skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem un 5.–12.
klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem mācās attālināti;
♦ 1.–9. klašu skolēni ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem at-

tīstības traucējumiem mācās
klātienē skolā (skolēni var nelietot sejas maskas).
Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī notiek tikai attālināti.
Plānots, ka no 25.janvāra skolās
klātienē atgriezīsies 1.–4.klašu
bērni, kā arī 9. un 12.klašu skolēni,
kuriem šogad jākārto noslēguma eksāmeni. Mācību procesam
atsākoties klātienē, skolās jānēsā
maskas mācību stundu laikā un
ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem. Valmieras
pilsētas pašvaldība gan skolēniem,
gan skolotājiem ir sagādājusi
vienu vairākkārt lietojamo sejas
masku, kā arī sejas maskas plāno
nodrošināt Izglītības un zinātnes
ministrija.
Plašākai informācija, sazinoties
ar Valmieras Izglītības pārvaldi,
rakstot e-pastu vip@valmiera.lv.

Paziņojums
Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvo izdevumu “Valmiera” kā kanālu, kur saņemt informāciju par pašvaldības darbu,
ikgadējā iedzīvotāju aptaujā respondenti norādījuši kā trešo
nozīmīgāko, uzreiz aiz pašvaldības mājaslapas un pašvaldības
Facebook konta, tomēr, atsaucoties vairāku iedzīvotāju interesei,
kas saistīta ar iedzīvotāju informācijas saņemšanas paradumu
maiņu un digitalizāciju, vēlamies informēt par iespēju atteikties
no Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” drukātās versijas saņemšanas.
Ja informāciju par pašvaldību un tās darbu saņemiet un patērējiet digitālajos komunikācijas kanālos un vēlaties atteikties no
Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera”
drukātās versijas saņemšanas mājsaimniecības pastkastītē, tad
sazinieties ar Valmieras pilsētas pašvaldību, uzrakstot un nosūtot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldībai, norādot vārdu,
uzvārdu, kontaktinformāciju un adresi, kurai vairāk nepiegādāt
izdevumu, un parakstiet. Iesniegumu var sūtīt pa pastu, adresējot
Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, nogādāt klātienē
Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, ievietot iesniegumiem paredzētā pelēkā pastkastē, kas atrodas ārpusē pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas
Lāčplēša ielā 2 vai arī parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un
nosūtīt e-pastam pasts@valmiera.lv.

Sociālo lietu pārvaldes darba
organizēšana
Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde aicina:
lai novērstu pulcēšanos un tiktu samazināts gaidīšanas
laiks, pirms ierašanās klātienē Lāčplēša ielā 2 pie speciālista iesniegt dokumentus trūcīgā statusa, sociālo pabalstu
vai cita materiālā atbalsta kārtošanai, iepriekš zvanīt pa tālruni 64207153 un pierakstīties konkrētam pieņemšanas laikam. Iepriekšēja pierakstīšanās ir vēlama, lai labāk organizētu Covid-19 ierobežošanas drošības noteikumiem atbilstošu
klientu plūsmu.
Pateicamies par sadarbību un sapratni!

Pašvaldības un tās iestāžu darbs ārkārtējā situācijā
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai ierobežotu
Covid-19 vīrusa izplatību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2021.gada 7.februārim
apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību un tās iestādes, bet
prioritāri izvēlēties attālinātu saziņu. Ja apmeklējiet klātienē, ienākot
Valmieras pilsētas pašvaldības un
tās iestāžu ēkās, jālieto sejas
maskas, jādezinficē rokas, jāievēro
2 m distance, nedrīkst apmeklēt,
ja ir augšējo elpceļu saslimšanas
pazīmes (drudzis, klepus, elpas
trūkums u.c.)! Aicinām iepazīties
ar Valmieras pilsētas pašvaldības
un tās iestāžu darbību līdz 2021.
gada 7.februārim, kas aktualizēta pēc 2020.gada 30.decembra
un 2021.gada 7.janvāra Ministru
kabineta sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Covid-19 izplatības mazināšanai.
Apmeklētāju pieņemšana
Valmieras pilsētas pašvaldības
ēkā Lāčplēša ielā 2
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lāčplēša ielā 2 turpina darbu un
apmeklētāju pieņemšanu, tomēr
aicinām primāri saziņai izmantot
E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties
e-pastā (konkrēti ar speciālistu
vai sūtot elektroniski parakstītus
dokumentus uz oficiālo e-pastu
pasts@valmiera.lv), pa tālruni vai
atstāt iesniegumus pastkastē, kas
izvietota pie Valmieras pilsētas
pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2.
Valmieras pilsētas pašvaldības
policija
Valmieras pilsētas pašvaldības
policija, tajā skaitā patruļdienests
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un Operatīvās vadības centrs, turpina darbu ierastajā kārtībā. Operatīvās vadības centra dežurantu
var sazvanīt, zvanot pa bezmaksas
atbalsta tālruni 8484. Tāpat, zvanot pa šo tālruni, valmierieši var
saņemt palīdzību dažādu problēmjautājumu atrisināšanai.
Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļa
Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus pēc
iespējas sniedz attālināti, savukārt
klātienē – tikai pēc iepriekšēja
pieraksta. Dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumus attālināti iespējams
izmantot caur portālu www.latvija.lv
vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot
pasta pakalpojumus.
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļa
sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju,
miršanas fakta reģistrāciju, laulības
reģistrāciju, vārda, uzvārda vai
tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.
Laulības reģistrācija ir atļauta,
klātesot tikai personām, kuras vēlas
noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, neskaitot
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.
Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību,
kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt
attālināti), jāsazinās ar Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot pa tālruni
64225913 vai rakstot e-pastu
dzimtsaraksti@valmiera.lv.
Valmieras Kultūras centrs
Līdz 7.februārim mainīts Valmieras Kultūras centra kases darba laiks. Kase atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās no
plkst.12.00 līdz 19.00. Otrdienās,

ceturtdienās un sestdienās kase ir
slēgta.
Valmieras Kultūras centrā uz
laiku atcelta visu publisko pasākumu norise. Sestdienās un svētdienās Valmieras Kultūras centrs būs
slēgts.
Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības tiks organizētas
tikai attālināti.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Lai gan klātienes apmeklētājiem
ārkārtējās situācijas laikā Valmieras Tūrisma informācijas centrs
(TIC) ir slēgts, tomēr interesenti
var saņemt informāciju, sazinoties
ar TIC gan telefoniski, gan rakstiski. TIC interesentus attālināti
apkalpos ierastajā darba laikā no
pirmdienas līdz piektdienai no
plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās
no plkst.10.00 līdz 15.00. Aktuālā informācija, kā arī maršruti
pastaigām dabā pieejami visit.
valmiera.lv. Arī ārkārtējās situācijas laikā ir iespējama attālināta
suvenīru iegāde, veicot iepriekšēju TIC sagatavota rēķina apmaksu
par suvenīriem un to piegādi. Vēl
joprojām pieejams arī Valmieras
sienas kalendārs 2021.gadam. Suvenīru piedāvājums elektroniski
apskatāms visit.valmiera.lv. Plašāka
informācija visit.valmiera.lv, kā arī
sazinoties pa tālruni 26332213 vai
rakstot e-pastu tic@valmiera.lv.
Valmieras integrētā bibliotēka
No 12.janvāra Valmieras integrētā bibliotēka atsākusi materiālu
saņemšanu un izsniegšanu uz mājām. Bibliotēkā lasītāji var ierasties
individuāli (viena persona vai vienā

mājsaimniecībā dzīvojošie), lietojot sejas maskas. Tiek nodrošināta
iespēja pasūtīt grāmatas Valmieras
reģiona bibliotēku kopkatalogā.
Pārējie klātienes pasākumi ir atcelti, tajā skaitā lasītavas izmantošana, telpu rezervācija.
Konsultācijas, informāciju par
attālināto reģistrēšanos, resursu izmantošanu un dokumentu, rakstu
(tie tiks skenēti un nosūtīti e-pastā)
elektronisko piegādi, paroļu un
autorizācijas datu iegūšanu var
saņemt, rakstot e-pastu biblioteka.
info@vcb.valmiera.lv.
Tāpat Valmieras integrētā bibliotēka aicina izmēģināt attālinātos
pakalpojumus – lasīt e-grāmatas,
izmantot datu bāzes, saņemt atbalstu digitālo rīku un e-iespēju
izmantošanā un citus. Plašāka informācija www.biblioteka.valmiera.lv.
Plašāka informācija, zvanot darba dienās no plkst. 10.00 līdz
19.00, sestdienās no plkst. 10.00
līdz 16.00:
♦ daiļliteratūra,
periodika
64222464, 26667919;
♦ nozaru literatūra 64281443,
26664430;
♦ Vidzemes Augstskolas mācību
literatūra 64207226;
♦ Bērnu apkalpošanas nodaļa
64222512, 26332241;
♦ vai rakstot e-pastu biblioteka.
info@vcb.valmiera.lv.
Valmieras muzejs
Līdz 7.februārim Valmieras
muzeja izstāžu un ekspozīcijas
telpas apmeklējumam klātienē ir
slēgtas. Tiek nodrošināti pakalpojumi attālināti:
♦ muzeja lasītava apkalpo elektroniskos pieprasījumus, rakstot uz e-pastu ingrida.zirina@
valmiera.lv, un nodrošina in-

formāciju, zvanot pa tālruni
64207636;
♦ informācija par muzeja krājumu tiek nodrošināta, rakstot uz
e-pastu indra.vilistere@valmiera.lv
vai zvanot pa tālruni 64207635;
♦ metodiskā un konsultatīvā darbība tiek nodrošināta elektroniski, rakstot uz e-pastu muzejs
@valmiera.lv.
Aicinām apmeklētājus sekot
līdzi aktuālajai informācijai, iepazīties ar Valmieras muzeja virtuālajiem piedāvājumiem mājaslapā
valmierasmuzejs.lv un sociālo tīklu
kontos.
Pansionāts “Valmiera”
Valmieras pilsētas pansionātā
“Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru
ielā 3 noteikta karantīna un netiek
uzņemti jauni klienti. Trešajām personām nav atļauts apmeklēt pansionāta klientus. Klientu saziņa ar
tuviniekiem notiek telefoniski.
Ir iespējama trešo personu sūtījumu nodošana pansionāta klientiem. Pansionāts pieņem trešo
personu sūtījumus tikai noteiktos
laikos – otrdienās, ceturtdienās
no plkst.9.00 līdz 16.00, un tiem
jābūt dezinfekcijai paredzētos iepakojumos. Ja vēlaties pansionāta
klientiem domātajā sūtījumā ievietot pārtikas produktus, tad ieteicams izvēlēties tādus produktus,
kas ātri nebojājas.
Publiskā pirts
Publiskā pirts Valmierā ir slēgta. Publiskās pirts darbību plānots
atjaunot, noslēdzoties ārkārtējai
situācijai.
Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības vai tās
iestāžu darbu lūgums sazināties,
zvanot pa tālruni 64207120 vai
rakstot ziņojumu elektroniski
pasts@valmiera.lv.

2020.gada Zelta pāri toreiz un tagad
Liene Pinne
Valmieras pilsētas pašvaldība

Margots un Gunta Brieži
Laulības 1970.gada 15.augustā.

Jānis un Vallija Streibas
Laulības 1970.gada 14.martā.

2020.gada decembra sākumā jau 14.reizi Valmieras
pilsētas pašvaldība un Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa sveica Valmieras Zelta pārus – laulībā
pavadīti 50 gadi, izceļot un godinot ģimenes un
laulības vērtību un nozīmi sabiedrībā.
Lai gan valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un epidemioloģiskie ierobežojumi neļāva rīkot tradicionālo Zelta pāru sveikšanas ceremoniju, sanākot visiem
kopā Valmieras Dzimtsarakstu nodaļā, tomēr katrs
Zelta pāris dzīvesvietā saņēma individuālu sveicienu.

Aleksandrs un Jeļena Golubevi
Laulības 1970.gada 27.februārī.

Aleksandrs un Jeļena iepazinās pirms Jaunā gada
dejās un sāka satikties.
Tolaik Jeļena vēl mācījās
vidusskolā, bet Aleksandrs
strādāja celtniecībā, jo bija
atsūtīts praksē no Kārsavas.
Jeļenas pamatdarbs ir bijis
Valmieras stikla šķiedras
rūpnīcā, bet Aleksandra –
dzelzceļa stacijā par celtņa
vadītāju. Ģimenē izaudzināta meita un dēls. Abi
bērni nu jau dibinājuši paši
savas ģimenes un dāvājuši
Aleksandram un Jeļenai
divas mazmeitas, mazdēlu
un mazmazdēlu. Lai gan
pāra bērni ar ģimenēm dzīvo Rīgā, tomēr uztur ciešu
kontaktu. Viņi lepojas ar
ģimenes turpinātājiem, kuriem dāvā savu mīlestību.

Margotu un Guntu uz
Valmieru atveda darbs.
Gunta ir no Piebalgas. Darba gaitas sākusi Bauskas rajona Jaunsaules ciema bibliotēkā, kam sekoja pārcelšanās uz Valmieru, mācības
par audēju un darbs Valmieras stikla šķiedras rūpnīcā.
Pēc 11 darba gadiem veselības problēmu dēļ nācās
mainīt darba vietu, turpinot darba gaitas jaunajā, tikko uzceltajā Vidze-

mes slimnīcā. Margots
dzimis Mārsnēnos, mācījies
kādreizējā Cēsu 4.arodvidusskolā. Prakses vietu
sameklējis Valmierā un
tur iepazinās ar Guntu.
Margotam bija jādodas
divu gadu dienestā armijā, atgriežoties strādājis
Valmieras stikla šķiedras
rūpnīcā un meliorācijā. Viņš
pēdējos 22 gadus strādāja
Vidzemes slimnīcā par sagādnieku un noliktavas
pārzini. Pārim ir viena
meita un znots, divas
mazmeitas, kuru skolas
un augstskolas gaitām just
līdzi. Margots un Gunta ir
iekopuši dārziņu, kur darbojas no agra pavasara līdz
vēlam rudenim. Abi labprāt
dodas kopīgās pastaigās,
klausās gan klasisko, gan
estrādes mūziku, lasa grāmatas, seko līdzi aktualitātēm avīzēs un žurnālos.

Valdis un Antra Lāči
Laulības 1970.gada 31.janvārī.

Vallija strādājusi Valmieras stikla šķiedras rūpnīcā,
tolaik dzīvojusi kopmītnēs,
ko Jānis kopā ar citiem draugiem apmeklēja, lai spēlētu
galda spēles un piedalītos
tur organizētajos pasākumos. Tur arī Jānis noskatīja
savu Valliju. Viņu draudzība
ilga trīs gadus. Tika svinētas kāzas. Vallija darba gaitas turpinājusi uzņēmuma
“Sortsemovošk” Valmieras
nodaļā līdz tā likvidācijai
un vēlāk līdz pensijai darbojusies Vidzemes sēklās.
Jāņa darba vieta bijusi
Valmieras Ugunsdzēsības
iekārtu rūpnīcā, tagad SIA
“VALPRO”, kur darba gaitas
turpina joprojām. Pārim
vienmēr ļoti paticis ceļot.
Darba gados atvaļinājumu
laikā apceļojuši Latviju,
Igauniju un Lietuvu, bijuši
arī Krievijā, Maskavā un
Sanktpēterburgā
(agrāk
Ļeņingrada). Pēc Latvijas

neatkarības atjaunošanas
pārim pavērās plašākas
iespējas citu zemju iepazīšanai un apskatei Eiropā un citur. Vēl viena
pāra kopīga aizraušanās
ir darbs dārzā, viņi nespēj
savu dzīvi iedomāties bez
zemes un mazdārziņa. Pāra
laulībā pasaulē nācis un
izaudzināts dēls. Pašlaik
Vallija un Jānis ir vecvecāki
mīļiem mazbērniem. Pāra
laulības dzīve vadīta Valmierā, augot kopā ar pilsētu un pilnveidojoties, tāpēc
pēc 50 gadiem pāris joprojām atzīstas mīlestībā ne
tikai viens otram, bet arī
pilsētai.

Aldis un Marlena Spranči
Laulības 1970.gada 4.jūlijā.

Jaunībā daudz ceļojuši gan
divatā, gan kopā ar bērniem.
Jeļenai patika adīt, Aleksandra aizraušanās bija
makšķerēšana, ko arī joprojām kādreiz labprāt dara,
un darbs ar koku – veidot,
griezt. Lai gan pašlaik abu
brīvā laika lielākais vaļasprieks ir darbošanās dārzā.

Juris un Veronika Mucenieki
Laulības 1970.gada 31.decembrī.

Pāris darba gados ir bijuši
ļoti strādīgi, viņus vieno darba tikums. Veronika strādājusi Valmieras stikla šķiedras
rūpnīcā un kādreizējā Valmieras putnu fabrikā, savukārt Juris strādājis Republikāniskajā radio un televīzijas centrā, Valmieras
9.CRPB un Valmieras stikla šķiedrā. Valmieras stikla
šķiedra ir arī abu pēdējā

darba vieta pirms došanās
pelnītā atpūtā. Pāris izaudzinājis meitu un dēlu. Abiem
īpašs prieks par mazdēlu, ko
lutināt.

Antru un Valdi kopā saveda kalni. Tolaik Antra Jeru
skolā mācīja latviešu valodu. Skolas direktors Modris Kalniņš uzaicināja skolā
strādāt savu kalnu draugu Valdi, viņu grupa katru
vasaru kopā kāpa Kaukāzā,
Pamirā, Altajā un citviet.
Valdis toreiz strādāja par
sporta skolotāju Mērniekos kādreizējā Limbažu rajonā. Pēc dažiem gadiem
pāris laulājās, un paši mīļi
atceras, ka kalnieši dejoja

viņu kāzās, bet skolas direktors ar sievu kļuva par abu
kopīgās ģimenes draugiem.
Viņi iekarojuši ne vienus
vien kalnus, tomēr paši pirmie kopīgie bijuši Tjanšana
kalni. Antru uzaicināja strādāt laikraksta “Liesma”
redakcijā, pēc pieciem gadiem ģimene pārcēlās uz
Valmieru, jo arī Valdim
piedāvāts darbs toreizējā
Valmieras 28.profesionāli
tehniskajā skolā. Šajās darba vietās pāris strādājis līdz
pat aiziešanai pensijā. Bez
kalniem, ceļošanas un tūrisma pārim vēl bija tāds kopīgs hobijs kā orientēšanās
sports, vēlāk arī dārzs un
grāmatas. Pāris ir izaudzinājis divas meitas un dēlu,
kas ir Antras un Valda lielākā
vērtība. Viņi priecājas, ka
bērni ar ģimenēm joprojām
dzīvo un strādā Latvijā un
ka Lāčiem ir turpinājums –
pieci mazbērni un mazmazmeitiņa.

Pāris iepazinās darbavietā, viņus kopā saveda
Valmieras tipogrāfija. 1965.
gadā Marlena sāka darbu Valmieras tipogrāfijā,
kas bija viņas pirmā un
vienīgā darba vieta, divus
gadus vēlāk no dienesta
armijā atgriezās galvenais
mehāniķis Aldis. Sākotnēji

pāra vidū valdīja koleģiālas
un lietišķas attiecības līdz
sešdesmito gadu beigās
Marlena uzņēmās jaunus
darba pienākumus – tirgot grāmatas tipogrāfijā.
Savukārt Alda amata pienākumos ietilpa viņas darba vietas iekārtošana un
palīdzība. Šajā laikā uzplauka romantiskas jūtas, kas
rezultējās ar kopīgu ģimenes dibināšanu un kāzām.
Spranču ģimenē dzimuši
divi bērni – dēls un meita.
Aldi gandrīz katru dienu
var satikt Kaugurvēra meža
takās skrienam, viņam patīk
braukt arī ar riteni. Abu
kopīga aizraušanās ir dārza
kopšana netālu no Gaujas
un grāmatu lasīšana.

2020.gada decembra sākumā sumināts arī Zelta
pāris Edgars un Vaļa Lāči. Dzīves sakritību un veselības
stāvokļa dēļ viņi savu kopīgo dzīvesstāstu vēlējās paturēt
pie sevis.
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Valerijans un Vija Ločmeļi
Laulības 1970.gada 8.augustā.

Pāris iepazinās zaļumballē, bet randiņu nesarunāja. Pagāja kāds laiks,
un abu skatieni nejauši satikās kinoteātrī. Sākās pāra
draudzība, un pēc gada tika
svinētas kāzas. Vija septiņus
gadus strādājusi bijušajā
Valmieras gaļas kombinātā
un vairāk nekā divdesmit

gadus Valmieras informācijas un skaitļošanas centrā.
Valerijans strādājis Valmieras tipogrāfijā. Abi stāsta, ka
strādāts ir daudz, arī brīvdienās Ločmeļu ģimene
brauca uz laukiem, lai apdarītu darbus. Pāra ģimenē
izaudzināti divi dēli, šodien viņu lepnums ir pieci
mazbērni. Pāris ir izveidojis
skaistu un sakoptu dārzu,
kur iecienījuši darboties.
Viņi nodarbojas arī ar stādu
audzēšanu. Laiks pietiek arī
kādas grāmatas lasīšanai
vai televīzijas seriālam.

Vilnis un Ilze Alliki
Laulības 1970.gada 19.septembrī.

Viktors un Elizabete Fjodorovi
Laulības 1970.gada 15.augustā.

1967.gadā Viktors sāka mācīties kādreizējā Rīgas Politehniskā institūta Valmieras filiāles vakara nodaļā
Automātikas un telemehānikas specialitātē. Pēc
gada mācības šajā pašā
skolā Ķīmiskās rūpniecības
ekonomikas un organizācijas specialitātē uzsāka Elizabete, vienlaikus strādājot
arī Valmieras stikla šķiedrā
par audēju. Studentu skaits
bijis diezgan liels, tomēr
abu satikšanās bija lemta
kādā studentu ballē. Viktors
uzlūdza Elizabeti uz deju,
un sākās abu draudzība,
kam sekoja laulības reģistrācija un kāzu balle, ko
svinēja Latgalē, kādreizējā
Rēzek-nes rajonā. Pēc studijām abi visvairāk darba gadus pavadījuši Valmieras
stikla šķiedrā. Ģimenē ir
meita, kura pārim dāvājusi mazdēlu, kurš turpina

ģimenes enerģētiķu tradīciju un mācās Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas fakultātē. Tāpat pārim ir
dēls, kurš arī apguvis enerģētiķa profesiju. Viņš Elizabetei un Viktoram dāvājis
divas mazmeitiņas. Pāra
kopīgais vaļasprieks ir darbs
un atpūta dārzā, kur bieži
viesi ir arī abi bērni ar ģimenēm.

Rūdolfs un Ludmila Maslovi
Laulības 1970.gada 8.maijā.

Juris un Helēna Buliņi
Laulības 1970.gada 20.jūnijā.

1969.gada septembris,
kādā no vakariem RCP
(tagad Multiklubā) norisinājās deju vakars, tur Juris un
Helēna viens ar otru pirmo
reizi saskatījās un griezās
kopīgās dejās visa vakara
garumā. Deju noslēgumā
sekoja Jura uzaicinājums
Helēnai doties uz kino. Jura
melnās acis Helēnu apbūra,
un tā jau 1970. gada jūnijā
mīti gredzeni. Pēc kāzām
kopā ar vecākiem uzsākta mājas būvniecība, kas
aizvien ir Buliņu ģimenes
mājas, kur pulcējas viņu
meita un dēls, kā arī četri
mazbērni. Juris un Helēna
bijuši vedēji deviņiem pāriem, no kuriem daži arī tuvojas zelta kāzu gadadienai.
Pāris cauri dzīvei ir gājis un
aizvien iet lustīgi, priecīgi,
atvērti un enerģiski. Pārim
patīk tikties ar ģimeni,
draugiem un paziņām, kā

arī tuvāki un tālāki ekskursiju un ceļojumu galamērķi
tiek sasniegti ik gadu. Kustības un daudz svaiga gaisa
ikdienā palīdz nodrošināt
laukos iekopjamais dārziņš
un mežs, kur pāris, it sevišķi
Juris, aizvada daudz laika.
Šo 50 laulībā pavadīto gadu
laikā ik gadu kāzu jubileja
tiek atzīmēta ar ziediem
un šampanieša glāzi. Par
godu 50 gadu kāzu jubilejai organizēta arī balle ar
klātiem galdiem, muzikantiem, lai var griezt dejas,
taču sakarā ar šobrīd pasaulē valdošo situāciju un
noteiktajiem ierobežojumiem, to nācās atcelt. Bērni
un mazbērni gan pāri pārsteidza, dāvājot dienu kopā ar viņiem, kur dienas
garumā viss bija izplānots
un noorganizēts viņu priekam un labsajūtai.

Gunārs un Dzintra Cīruļi
Laulības 1970.gada 12.septembrī.

Toreiz Vilnis strādāja par
šoferi AK-12. Veda celtniecības materiālus arī uz 43
Celtniecības pārvaldes objektiem, kur par darba vadītāju
strādāja Ilze, tā 1969.gada
pavasarī pāris iepazinās. Viņi
izaudzinājuši dēlu, un ikdienu
gaišāku padara trīs mazdēli.
Visai ģimenei patīk jūra, pie
tās labprāt pavada brīvo laiku, kopīgi atpūšoties.

Imants un Līga Ulmji
Laulības 1970.gada 8.augustā.

Līga 2020.gada decembra sākumā, saņemot apsveikumu zelta
kāzās. Diemžēl Imanta veselības stāvoklis tobrīd neļāva būt klāt.

Līgu un Imantu kopā
savedis dejas solis. Viņi iepazinās uzņēmuma, kurā
strādāja Imants par AK-17
šoferi, deju kolektīvā. Līgas darba vieta bijusi rakstāmlietu veikalā. Jaunībā
piedzīvots un redzētas
daudz
dažādas
vietas,
dodoties koncertēt ar deju
kolektīvu. Imanta un Līgas ģimenē ir izaudzināti divi bērni, sagaidīti arī
trīs mazbērni. Kad bērni
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bija paaugušies, visi kopā
labprāt ceļoja gan pa Latviju, gan ārpus tās. Pāris
mantojumā saņēma māju,
kur ieguldīja daudz laika un
pūles, lai to remontētu un
iekoptu ģimenes dārzu.

Ludmila ir no Viļāniem,
beidzot skolu, viņa nolēma turpināt dzīvi lielākā
pilsētā. Saskatot mācību
un darba iespējas, viņa
pārcēlās uz Valmieru. Pēc
mācībām Valmieras 36.
arodskolā Ludmila sāka
strādāt Valmieras stikla
šķiedras rūpnīcā par audēju. Rūdolfs ir dzimis un
audzis netālu no Valmieras,
Kauguru pagastā. Absolvējot Valmieras 2.vidusskolu, viņš iestājās Aviācijas
augstskolā Sizraņā, kur
apguva helihoptera vadītāja profesiju. Atgriežoties
strādāja Valmieras Brīvprātīgā Armijas, aviācijas
un flotes veicināšanas biedrībā (DOSAAF). Vēlāk uzsāka veiksmīgu karjeru SIA
“VALPRO”, sākot kā 1.ceha

tehnologs, vēlāk kļūstot
par 1.ceha vadītāju. 1969.
gada rudenī pie kinoteātra
“Gaisma” draugi Ludmilu
iepazīstināja ar Rūdolfu un
abi uzsāka draudzību. Pāra
ģimenē pasaulē nākušas
divas meitas. Ludmila un
Rūdolfs labprāt pavadīja laiku kopā ar savām meitenēm
– ogojot, sēņojot, braucot
pēc avota ūdens, dodoties
izbraukumā uz jūru, rūpējoties par nelielu dārzu Lizdēnos, ceļojot pa Latviju,
Igauniju un Lietuvu. Pāris,
jo īpaši Ludmila, palīdzējuši vecākajai meitai arī
mazmeitas audzināšanā,
kura nu jau ir izaugusi un
izskolota. Pašlaik Ludmila un Rūdolfs bauda dzīvi.
Viņiem patīk pastaigāties
pa Valmieru un tās parkiem,
ceļot, sazināties ar draugiem, skatīties televīziju,
lasīt grāmatas un izpalīdzēt
tuviniekiem. Viņu mājā mīt
silta cilvēku laime, to katru
brīdi izbauda un novērtē.

Pāri saveda kopā Valmiera. Lai gan pirms satikšanās
abu dzīve tika vadīta pilsētas tuvumā, tomēr nesastapās līdz brīdim, kamēr
neiepazinās Rīgas Politehniskā institūta vakara nodaļā Valmierā. Pirms laulībām
pāris draudzējās gandrīz
divus gadus. Gunārs un
Dzintra ir izaudzinājuši trīs
bērnus – divas meitas un

dēlu. Kad pašu bērni ir lieli,
pāris jūt līdzi trīs mazbērnu
gaitām. Jaunībā abi bija ļoti
sportiski – Gunārs slēpoja,
Dzintra skrēja. Pāris sekoja līdzi un atbalstīja viens
otru sportiskajos sasniegumos. Paticis arī ceļot gan
divatā, gan ar bērniem.
Dzintra 30 gadus strādājusi Valmieras skaitļošanas
cent-rā. Pēc atgriešanās
no dienesta armijā Gunārs
strādāja Ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīcā (tagad SIA
“VALPRO”), kam sekoja
darbs Valmieras Lauktehnikā. Pašlaik viņš turpina
darba gaitas paša izveidotā
metināšanas uzņēmumā.
Savukārt Dzintras pārziņā
ir mājas solis, patīk arī
lasīt grāmatas vai skatīties
iemīļoto seriālu un ar siltu maltīti mājās no darba
sagaidīt vīru.

Godināti trīs Valmieras Dimanta pāri
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
30.decembrī sveikti trīs Dimanta pāri – laulībā pavadīti 60 gadi – Andris un Ruta Rākini, Andrejs un Isvalda Brenči, Jānis un Irēna Dunkuri.

Andrim un Rutai nebija
viegla bērnība, agri palikuši
bez viena vai abiem vecākiem, strauji nācās pieaugt,
lai varētu sākt strādāt un
paši sevi nodrošināt. Pāris
satikās Jaunburtnieku pagasta Lauku brigādē. Andrim bija iepatikusies Ruta,
un viņš sāka izrādīt savas
simpātijas. Ruta stāsta, ka
rudens, kurā abi iepazinās,
bija ļoti skaists, šim laikam
īpašu noskaņu piešķīrusi
kuļmašīnu rūkoņa. Ne vien
kopīgā darbā aizvadītas
stundas, bet arī apmeklētas balles Vecpuišu parkā.
“Jā” vārdu viens otram teica pirms 60 gadiem 31.decembrī.
Andris un Ruta aizvadījuši piepildītus darba gadus, bet tagad devušies
pelnītā atpūtā. Ruta strādājusi par slaucēju kolhozā
Kocēnu pagastā, strādājusi arī Kocēnu veikalā un
Vidzemes slimnīcā. Andris
atceras, ka viņam skolas gados ļoti patika zīmēt, tomēr
dzīvē notika tā, ka pēc dienesta armijā, viņš ieguva
virpotāja profesiju. Andris
ir strādājis ugunsdzēšanas
iekārtas rūpnīcā, vēlāk arī

kopā ar Rutu kolhozā Kocēnu pagastā un Latvijas
autoceļu uzturētāja Valmieras ceļu rajona Valmieras iecirkņa pārvaldē.
Pāra dzīve vienmēr ritējusi Valmieras tuvumā, uz
pilsētu pārcēlās dzīvot
pirms 20 gadiem.
Ruta un Andris ir izaudzinājuši četrus bērnus – divas meitas un divus dēlus
un nu jau var lepoties arī ar
deviņiem mazbērniem un
sešiem mazmazbērniem.
Paralēli noslogotajai darba dzīvei un rūpēm par
bērniem, pāris atradis laiku
arī saviem hobijiem un interesēm. Abi kopīgi lolojuši
dārzu, ko iespēju robežās
uztur joprojām. Ruta atklāja, ka viņas sirdslieta ir
adīšana un izšūšana, bet
šobrīd viņa aizraujas arī
dažāda materiāla ziloņu
kolekcionēšanu. Savukārt
Andrim spēka gados prieku
sagādājusi makšķerēšana,
ko diemžēl pašlaik vairāk
nav iespējams īstenot veselības dēļ. Tagad par viņa
iecienītu nodarbi ir kļuvusi aktīva krustvārdu mīklu
risināšana un kopīga puzļu
likšana ar sievu Rutu.

2020.gada Zelta un Dimanta pāriem vēlam stipru
veselību arī turpmāk, mīlestību un
savstarpēju cieņu!

Jānis un Irēna Dunkuri

Andrejs un Isvalda Brenči

Andris un Ruta Rākini

Andrejs un Isvalda iepazinās Smiltenes tehnikumā, kur Isvalda mācījās
par zootehniķi un Andrejs
par veterinārfeldšeri. Abi
viens otru ieraudzīja skolas
dienesta viesnīcā un sāka satikties. Pēc skolas
beigšanas abu ceļi pašķīrās
– Isvalda tika norīkota darbā Malnavas tehnikumā,
Andrejs uz Naukšēnu veterināro iecirkni. Tomēr skolas laikā uzsāktā draudzība turpinājās ar vēstuļu
palīdzību.
Pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas absolvēšanas, Isvalda enerģiju
ieguldīja strādājot Imanta
Sudmaļa kolhozā par zootehniķi. Andrejs atgriezās
no dienesta armijā un
turpināja darbu iepriekšējā darba vietā Naukšēnos.
Pāris nu jau viens otram
atradās pavisam tuvu, un
1960.gada
19.novembrī
Naukšēnu ciemā Isvalda
un Andrejs mija gredzenus
šaurā lokā, klātesot vedējiem. Tika uzsākta pašu veidota jaunās ģimenes kopdzīve.
Pēc trīs gadiem, kas
pavadīti Arakstē, pāris
pārcēlās uz Matīšiem. Isvalda strādāja Matīšu vidusskolā un pēc tam kolhozā
Matīšu pagastā par fermu
pārzini, bet Andrejs pēc
darba
Lauksaimniecības

produktu valsts iepirkuma inspekcijā sāka strādāt
Lauksaimniecības pārvaldē. 1974.gadā Brenču ģimene uzsāka dzīvi Valmierā. Pēdējā darba vieta pirms
došanās pensijā Isvaldai
bija Valsts apdrošināšanas
inspekcijā, Andrejam –
Ūdensvada un kanalizācijas pārvaldē.
Andrejs dalās atmiņās,
ka piedzīvojuši arī ļoti
grūtus laikus, tomēr viens
otram palīdzējuši tos izturēt.
Pāris lepojas ar diviem
dēliem, četriem mazbērniem un trīs mazmazdēliem, kuru zvans vai apciemojums vienmēr priecē.
Andrejs un Isvalda viņiem
nekad neatsaka padomu.
Andrejs norādīja, ka
viņam vienmēr patikušas
medības, sports, jo īpaši
volejbols, vieglatlētika un
slēpošana. Isvalda atbalstījusi un jutusi līdzi
Andrejam. Abu kopīgais
vaļasprieks bija pašu iekopts dārziņš, dārza darbos
palīdzēja arī bērni. Pāris
agrāk labprāt arī kopīgi
ogoja un sēņoja, bet pašlaik
diemžēl veselība vairāk
neļauj ar to nodarboties.
Toties ir rastas jaunas interesantas nodarbes – televīzijas skatīšanās, avīžu,
žurnālu lasīšana un krustvārdu mīklu minēšana.

Jānis un Irēna ir valmierieši, kuri satikās Cēsīs skolas laikā, kad Irēna mācījās
Cēsu medicīnas – māsu
skolā, savukārt Jānis Cēsu
profesionāli tehniskajā skolā.
Irēna pastāstīja, ka pēc
skolas beigšanas abi lēmuši
par ģimenes dibināšanu un
apprecējušies.
Irēna un Jānis ir izaudzinājuši un izskolojuši divus
dēlus. Piedzīvojot smagu
un sāpīgu zaudējumu,
diemžēl no viena dēla,
kurš Valmierā strādāja par
ārstu, nācās pāragri atvadīties. Otrs dēls dzīvo un
strādā Jelgavā par juristu.
Savukārt abas vedeklas
pārim ir kļuvušas tik tuvas
kā meitas, ar kurām esot
ļoti labas un jaukas attiecības. Pāra ikdienu gaišāku dara ģimenes jaunākā
paaudze – četri mazbērni
un divi mazmazdēli, kuru
gaitām var just līdzi.
Jānis norāda, ka abi ar
sievu joprojām dzīvo laimīgi un saticīgi.

Jāpiemin, ka 2020.gada
28.augustā tika sveikts vēl
viens pagājušā gada Dimanta pāris – Jānis un Inta
Eškini. Plašāka informācija par pāra dzīvesstāstu
pieejama mājaslapā www.
valmiera.lv. Līdz ar to
2020.gadā Valmierā pavisam kopā godi nāti
četri Dimanta pāri.
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa domes sēdē apstiprināja Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu
nodaļas
svinīgo ceremoniju “Gada
Zelta pāris” un “Gada
Dimanta pāris” nolikumu. Šo svinīgo ceremoniju mērķis ir stiprināt
ģimenes un laulības lomu
mūsdienu sabiedrībā, kā
arī godāt vērtības – ģimeni un laulību.

Pateicamies 2020.gada Zelta un Dimanta
pāriem par uzticēšanos un atļauju dalīties
ar savas mīlestības un kopdzīves stāstiem!
Lai šie stāsti ir iedvesma un paraugs jaunajiem
valmieriešiem, kuri vēl tikai plāno dibināt ģimeni vai pašlaik sper savas kopīgās laulības pirmos
soļus.

Goda valmierietis – Gunārs Puriņš
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Viņš piešķir spārnus. Viņš meistaro vieglumu. Taču tajā ir saturs,
kam milzu vērtība. Viņa zelta rokās
koncentrējas precizitāte, fizikas likumi, pacietība. Un viņš zina, cik
līdzsvars ir svarīgs. Viegla lidojuma
pamatā ir smalki mehānismi,
nozīmīgu sasniegumu – rūpīgs
darbs.
Gunārs Puriņš pirmos lidmodeļus sāka būvēt 12 gadu vecumā.
Jau pēc diviem gadiem kļuva par
čempionu valsts mērogā. Studējot
Rīgas Politehniskajā institūtā, brīvajos brīžos viņš Tukumā vadīja
pulciņu jaunajiem lidmodelistiem.
Pēc studijām ceļš atveda uz Valmieru. Arī šeit sirdsdarbs turpinājās. Pēc darba dienas ugunsdzēšanas iekārtu rūpnīcā vakaros
Valmieras jaunieši Gunāra vadībā
Jauno tehniķu stacijā iepazina

smalko lidmodeļu būvēšanas
mākslu. Dalība Eiropas čempionātos, Pasaules čempionātos Latvijas
izlases sastāvā un Pasaules kausa
posmos. Latvija pārstāvēta sacensībās Rumānijā, Vācijā, Čehijā,
Itālijā, Portugālē, Francijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Amerikas
Savienotajās Valstīs u.c. Gunārs ir
vairākkārtējs Latvijas čempions un
godalgoto vietu ieguvējs. Garajā
sasniegumu sarakstā arī atzīme par
čempiona titulu Lietuvā un Baltijas
kausu.
Šobrīd esot pelnītā atpūtā, 41
gads pagājis, izglītojot un ar savu
piemēru iedvesmojot jauniešus.
Tas ir neatsverams ieguldījums
Valmieras tehniskās jaunrades attīstībā un jauniešu ieinteresēšanā
inženierzinātņu jomā.
“Man patīk, ka lidmodeļu
būvēšana ir dažādu prasmju
apvienošana. Svarīga fizika, jāprot
rasēt, jāapstrādā koks, jāvirpo –

visu nemaz nevar uzreiz uzskaitīt.
Tas nav vienkārši, tāpēc arī pacietība svarīga. Arī lidmodeļi ir dažādi:
brīvi lidojošie, planieri, ar gumijas
motoru, iekšdedzes dzinēju, radiovadāmie, telpu modeļi un vēl citi.
Bērni attīsta dažādas prasmes, arī
tās, kas, iespējams, skolā tik labi nepadodas, piemēram, matemātika,
fizika, darbs ar dažādiem materiāliem,” stāsta Gunārs Puriņš.
Pašam kļūt par pilotu nav bijusi doma, tehniskās lietas gan interesējušas jau kopš bērnības. Arī
pasauli Gunārs vairāk redz no tehniskās puses. “Man ir inženiera elektriķa izglītība, kādu laiku strādāju
arī ar celšanas mehānismiem. Visu
pamanu. Piemēram, agrāk, kad ar
bērniem apmeklējām karuseļus,
uzreiz redzēju, kur kaut kas nav
līdz galam izdarīts. Arī tagad visu
laiku gribas darboties – kaut kas
jāsalabo, kaut kas jāuztaisa. Ietrenēta acs – uzreiz redz darbu.”

Gunārs rāda fotogrāfiju albumus. Skrejceļi dažādās pasaules
malās, bet goda vietā – audzēkņi
ar lidmodeļiem. Par katru bildi viņš
var izstāstīt, kur tas bija, kā uzvedās
lidmodeļi, kāds bija vējš, kā izdevās
modeļu palaišana. Protams, bez
jokiem arī neiztikt – kādreiz lidmodelis pazūd debesīs bez pēdām,

citreiz jārāpjas tam pakaļ kokā.
“Lidmodeļi man vienmēr patikuši,
tāpat kā darbs ar bērniem. Joma
ir unikāla – daudzi brīnās, kas tas
vispār ir. Bet tur arī ir tas labums,
ka jāstrādā ar sevi, jāattīsta dažādas prasmes. Tehniskā domāšana ir
viens, bet tas ir liels darbs, tāpēc arī
interesanti un vērtīgi.”

Sveicam Gunāru Puriņu!
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Mācību procesam jābūt dinamiskam
izglītības projekts “Mācītspēks”
Liene Miķīte ir viena no izglītības
projekta “Mācītspēks” dalībniecēm,
kura projektam pieteicās, sekojot
intuīcijai un dzinulim, kas valodnieci neatlaidīgi mudināja teikt
“Jā!” iepriekš neiepazītajam un
izaicinošajam pedagoga darbam.
Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) “Valmieras tehnikums” angļu valodas
skolotāja Liene Miķīte stāsta
par savu pieredzi, aicinājumu un
ieklausīšanos sirdsbalsī.
Pirms uzsāku darbu skolā es
vairākus gadus strādāju par tulku
un šajā profesijā 2018. gadā ieguvu
arī profesionālo bakalaura grādu.
Lai gan, darbojoties kā tulks, uzkrāju daudz zināšanu un pieredzi,
mani nepameta sajūta, ka vēlos
kaut ko mainīt. Vairākus gadus biju
pašnodarbināta, – tas arī bija iemesls, kādēļ vēlējos pārmaiņas un
aktīvāku komunikāciju darba vidē.
Izjutu vēlmi nodot savas valodas zināšanas citiem un strādāt
kolektīvā, – vienmēr esmu tajā
saskatījusi augstu pievienoto vērtību. 2019. gadā uzsāku darbu PIKC
“Valmieras tehnikums” kā angļu
valodas skolotāja. Man ir ļoti svarīgi
attīstīties un ilgstoši nepalikt komforta zonā. Skolotāja amats ļāva
apvienot šīs abas vēlmes.
Pavasarī, kad tuvojās mācību
gada noslēgums, sāku analizēt
savu veikumu, lai saprastu, vai
vēlos turpināt skolotājas darbu.
Kopumā secināju, ka esmu īstajā
vietā, bet nepieciešams pilnveidoties un apgūt papildu zināšanas, lai
varu realizēt visu savu potenciālu
un sniegt jauniešiem kvalitatīvu
mācību saturu
Pavisam drīz “uzdūros” projektam “Mācītspēks”. Ilgstoši domāju
par to, vai pieteikties, jo vēlējos būt
pārliecināta par savu izvēli. Šķiet,
pieteikuma anketu nosūtīju pēdējā
atlases dienā, bet tālākais process
jau lika saprast, ka esmu izdarījusi
pareizo izvēli, jo kopš tā brīža jutu
patiesu aizrautību.
Mani tuvinieki mani ļoti atbalstīja lēmumā pieteikties projektam
“Mācītspēks” un iegūt pedagoga
kvalifikāciju, jo zināja, ka vienmēr
meklēju veidus, kā pilnveidoties.

Arī no kolēģu puses skolā saņēmu
uzmundrinošus vārdus, jo ikviens
zina, ka izglītības standartos un
sabiedrībā parādās arvien jaunas
tendences un ka mācību procesam ir nepārtraukti jāpielāgojas un
jādodas līdzi.
Apgūt jauno un dalīties pieredzē
Projekta ietvaros galvenokārt
vēlējos apgūt praktiskas iemaņas
un zināšanas. Uzskatu, ka šīs
izglītības studijas sniedz iespēju šīs
iemaņas izkopt vairāk un augstākā
līmenī, nekā iepriekš biju gaidījusi.
Katru nedēļu es uzzinu un praktizēju ko jaunu un noderīgu, kas dienu
no dienas turpina mani padarīt par
spēcīgāku pedagogu un personību.
Līdz šim brīdim spilgtākās
emocijas ir par vasaras mācībām
Jelgavā. Man tā bija pilnīgi jauna
pieredze. Visi dalībnieki tiek sapulcēti, lai divu nedēļu garumā no
rīta līdz vakaram mācītos, ģenerētu idejas un dalītos tajās. Tas bija
īpaši, jo mēs pārstāvējām ļoti dažādas profesijas. Spēja socializēties
ar citiem projekta dalībniekiem
un pasniedzējiem visdažādākajos
ārpusstudiju pasākumos un nodarbībās ir neaizmirstama un sirdi sildoša pieredze. Tiesa gan,
šobrīd jāmeklē veidi, kā šīs aktivitātes organizēt attālināti. Taču
varam aktīvi dalīties ar savām
zināšanām un kopīgi produktīvi
pavadīt laiku. To ir grūti gūt klasiskā studiju procesā, reti izdodas saorganizēties kādam kursa pasākumam. Projekta “Mācītspēks” ietvaros veidojas patiesi cieša kopienas sajūta.
Pārvarot klupšanas akmeņus
un izaicinājumus
Manā pirmajā mācību gadā
vēl pirms dalības projektā man kā
skolotājai trūka zināšanu par klasvadību un mācību pieejām. Atskatoties uz šo laiku, sapratu, ka ļoti
bieži mainīju savu pieeju mācību
stundām. Pamēģināju vienu, šķita, ka nedarbojas. Mēģināju citādi,
atkal nekā. Tā turpināju uz priekšu
un atpakaļ. Pēc šīs vasaras mācību
nometnes sapratu, ka jauniešiem ir
jāpierod pie konkrētās kārtības un
prasībām, tādēļ jābūt konsekven-

tai un pie konkrētā uzvedības
modeļa, ko vēlos īstenot mācību
stundās, ir jāpieturas ilgstoši. Šobrīd cenšos īstenot pozitīvās uzvedības modeli.
Tomēr svarīgi saprast, ka pareizās metodes pielietošana tevi
vēl nepadara par labu skolotāju.
Manuprāt, tā pamatā ir neizsīkstoša enerģija un vēlme mācīt – tas
ir kopums, ko vienā vārdā varētu
nosaukt par “mācītspēku”. Personīgi man kā skolotājai enerģija periodiski pazūd, bet, ja ir vēlme
mācīt, tad pēc atpūtas spēki atjaunojas, un idejas rosās no jauna.
Lielākais izaicinājums, ar ko
šogad saskaros, ir jauniešu sagatavošana centralizētajam valsts
eksāmenam angļu valodā, jo daru
to pirmo reizi un eksāmenam gatavojamies attālināti. Izmēģinu dažādas pieejas, - visinteresantāk līdz
šim bija īstenot runāšanas uzdevumu treniņus tiešsaistē. Tā ir nebijusi
pieredze gan jauniešiem, gan man
– mācāmies visi.
Lielākais sasniegums un gandarījums kā jebkuram skolotājam
ir dzirdēt no savu skolēnu puses:
“Paldies, skolotāj, šī mācību stunda bija vērtīga!” Priecājos par katru mācību stundu, kas aizvadīta
pozitīvā atmosfērā un produktīvā
mācību garā. Pagaidām šķiet, ka
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīku iesaistīšana mācību
procesā varētu būt mana stiprā
puse.
Reģionālais šarms slēpjas vienotībā un kopības sajūtā
Vienmēr esmu izjutusi vēlmi
pēc kopības sajūtas un vienojošas
atmosfēras mācību vidē, ko man,
strādājot, Valmierā, ir sanācis notvert ne vienu reizi vien. Papildu
tam tehnikuma specifika ir tā, ka
jaunieši ir no vairākiem reģioniem,
un līdz ar to tehnikums apvieno cilvēkus no visdažādākajām vietām
vienā klasē. Nereti ārpusmācību
pasākumos – maratonos, gājienos, sporta spēlēs un koncertos
– piedalās viss kolektīvs, iesaistot
gan skolotājus, gan studentus,
tādejādi vienojot visu tehnikuma
kopienu.
Manuprāt, reģionālajām izglītības iestādēm ir vieglāk izveidot

savu identitāti, kas vieno un veido
kopības sajūtu. Tas attiecīgi palīdz
darba organizācijā un iekšējās
komunikācijas veidošanā un uzturēšanā.
Novērtē gan kolēģi, gan
skolēni
Vineta Melngārša, PIKC “Valmieras tehnikums” direktore: “Esam
priecīgi, ka 2019. gadā Valmieras
tehnikuma pedagoģiskajam kolektīvam piepulcējās Liene – kolēģe
un skolotāja, kura ar savu pozitīvo
attieksmi, ieinteresētību, degsmi,
radošumu vēlas un spēj ieinteresēt
jauniešus sākt un turpināt apgūt
angļu valodu. Skolotāja, kura pati
mācās, nebaidās meklēt, mēģināt
pielietot savās stundās dažādas
darba metodes un paņēmienus
gan klātienē, gan attālinātajā mācību periodā. Kura dalās ar savu
pieredzi gan koleģiāli, gan izglītojoši. Viņas miers un smaids stundās
veicina savstarpējo uzticēšanos
klasē un individuālajā darbā.
Jānovērtē arī viņas spēja atvērti
un profesionāli runāt ar kolēģiem
par iespējām un vajadzībām, kas
rodas, lai uzlabotu stundu kvalitāti
un veicinātu jaunā satura ieviešanu
un īstenošanu.”
Pozitīvu novērtējumu par jauno skolotāju pauž ne tikai Lienes
kolēģi un skolas vadība, - neizpaliek arī viņas skolēnu novērtējums.
Labiem vārdiem par skolotāju
vēlējies dalīties arī kāds 3.kursa
jaunietis. “Liene Miķīte ir mūsdienīga un saprotoša skolotāja, uz
kuras stundām gribas iet!” uzsver
A.Tālums.
Jāpiemin, ka projektā “Mācītspēks” ir iesaistījies arī Valmieras
2.vidusskolas vēstures pedagogs
Arkādijs Karavājevs.
Par projektu “Mācītspēks”
Skolotāju izglītības projekta
“Mācītspēks” mērķis ir spējīgu
un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam,
nodrošinot nepieciešamo izglītību
un praktiskās mācības. Projekta
“Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta
iespēja 100 atlasītiem kandidātiem
viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no
Latvijas skolām.

Līdz 2021.gada 1.martam
notiek otrā pieteikšanās kārta,
tāpēc interesenti ir aicināti sekot
līdzi aktuālajai informācijai projekta mājaslapā www.macitspeks.lv.

Valmieras
skolas saņem
61 datoru
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība
no Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) saņēmusi 61 jaunu portatīvo
datoru. 24 datorus saņems Valmieras 5.vidusskola, 22 – Valmieras
2.vidusskola, 15 – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības
centrs.
6261 datora iegādei vispārējām
un speciālajām izglītības iestādēm
IZM organizēja iepirkumu, lai uzlabot skolu tehnoloģisko nodrošinājumu, mazinot Covid-19
krīzes radīto negatīvo seku ietekmi
uz izglītības nozari.
“Valmieras pilsētas pašvaldības
vispārējās un speciālās izglītības
iestādēm piešķirtais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
aprīkojuma atbalsts ir ļoti nozīmīgs
kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, jo īpaši attālinātā
mācību procesa apstākļos,” atbalstu atzinīgi vērtē Valmieras
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Iveta Pāže.
Datori tiks piešķirti pašvaldības
dibinātajām vispārējās izglītības
un speciālās izglītības iestādēm,
ņemot vērā skolēnu skaitu 7./12.
klašu grupā 2020. gada 1. septembrī. Atbalstam nekvalificējās izglītības iestādes, kurām
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju aprīkojuma iegāde
paredzēta citu projektu ietvaros.
Portatīvie datori ir paredzēti gan
pedagogiem, gan skolēniem mācību procesa nodrošināšanai 7.-12.
klasēm. Sadalījums skolām organizēts atbilstoši skolēnu skaitam.
Cenu aptaujā par izdevīgāko
atzīts uzņēmuma “Baltijas informācijas tehnoloģijas” piedāvājums – viena datora cena ir 634
EUR (ar PVN).

Konkursa “Tehno prātnieks” misija sasniedz finišu
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
Astoņas Valmieras jauniešu komandas veiksmīgi piedalījušās
konkursā, kura laikā ar zinātnisku
pieeju ielūkojās nākotnē, pētīja
iespēju dzīvot uz planētas MARS,
veidoja kosmosa stacijas bāzes
maketu un risināja daudzus ar
izdzīvošanu saistītus jautājumus.
Konkursa rezultātā 58 jaunieši
papildinājuši zināšanas fizikā,
matemātikā, dizainā, prezentācijas
un sadarbības prasmēs. Projekta
mērķis bija radīt un nostiprināt
Valmieras jauniešu interesi un
izpratni par dabaszinātņu, tehnoloģiju, mākslas un matemātikas
jeb STEAM nozaru perspektīvām
un daudzveidīgo pielietošanu.
Izaicinājumā piedalījās astoņas
komandas no sešām Valmieras
izglītības iestādēm. Visām komandām tika dots viens uzdevums,
un jauniešu komandām bija pašu
spēkiem jānonāk pie risinājuma un
jāprezentē tas žūrijai.
Ārkārtējās situācijas valstī dēļ
konkursa sākumā dotais uzdevums tika papildināts ar vēl vienu
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izaicinājumu. Darbs pie kosmosa
stacijas izveides vairs nebija iespējams klātienē, tāpēc tas bija
jāturpina, sazinoties neklātienē, un
stacijas makets jāveido elektroniskā formātā.
Konkursa fināls 3.decembrī
norisinājās tiešsaistes platformā
ZOOM un tika rādīts arī YouTube
kanālā. Noslēguma pasākuma
laikā visas komandas prezentēja paveikto un atbildēja žūrijas
jautājumiem. Jauniešu sniegumu
vērtēja pieci žūrijas pārstāvji: Pauls
Irbins, ZINOO komandas un misijas
“Pirmie Latvijas 100km kosmosā”
vadītājs, Kashers, brīvmākslinieks
un multimākslinieks, Aiga Kampenuss, Valmieras koncertzāles un
apartamenti “Valmiera” pārstāve,
Jurģis Priedītis, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras Valmieras
biznesa inkubatora vadītājs, un
Roberts Zemnieks, ZINOO projektu
koordinators.
Rezultātā, izvērtējot komandu prezentācijas un atbildes uz
jautājumiem, katrai komandai
tika piešķirta nominācija:
♦ Valmieras 2. vidusskolas komanda “Fomins 8” ieguva

nomināciju “Profesionāļi”;
♦ Valmieras 2. vidusskolas komanda “Marsieši” ieguva nomināciju
“Saliedētākā komanda”;
♦ Valmieras Viestura vidusskolas
komanda “Kosmonauti” ieguva
nomināciju “Jaunatklājēji”;
♦ Valmieras Viestura vidusskolas
komanda “Dream Team” ieguva
nomināciju “Zinātnieki”;
♦ Valmieras
Valsts
ģimnāzijas komanda “Ruruji” ieguva
nomināciju “Izdzīvotāji”;
♦ Valmieras 5. vidusskolas komanda “Piena ceļš” ieguva
nomināciju “Veiksminieki”;
♦ Valmieras tehnikuma komanda
“36.grupa” ieguva nomināciju
“Arhitekti”;
♦ Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskolas komanda “D.A.M.”
ieguva nomināciju “Estēti”.
“Bērnu un jauniešu iztēlei nav
robežu, viņiem viss ir iespējams.
To pierādīja konkursa prezentācijas. Mums kā pieaugušajiem būtu
jāmācās robežas nojaukt un no tām
reizēm arī atteikties,” pēc komandu
snieguma pārdomās dalījās Jurģis
Priedītis.

Komandu dalībnieki norādīja, ka konkurss “Tehno prātnieks”
pavēra iespējas iegūt un uzzināt
daudz informācijas par dzīvi uz
Marsa, apgūt jaunas prasmes
un zināšanas par tehnoloģijām,
strādāt ar jaunām datorprogrammām, atklāt sevī jaunus talantus
un interesanti pavadīt brīvo laiku.
Jaunieši labprāt arī turpmāk vēlētos piedalīties līdzīgos konkursos.
Žūrijas pārstāvis Pauls Irbins
pauž gandarījumu par komandu
paveikto darbu un atzinīgi vērtē, ka
Valmierā par konkursa vadmotīvu
tika izvēlēta kosmosa pētniecības
tēma. Viņš uzsver, ka, ja vēl nesenā
vēsturē cilvēki atklāja un pētīja
daudz lietu, piemēram, par okeānu,
tad šobrīd mūs visus gaida interesanta dzīve, kura tiks piepildīta ar
kosmiskiem piedzīvojumiem un
atklājumiem.
Kā norāda projekta aktivitāšu
koordinatore Inna Purmale: “Ir
gandarījums, ka, neskatoties uz
mainīgajiem apstākļiem, visas astoņas komandas sasniedza finiša taisni, tika galā ar komandas
uzdevumu un atrada interesantus un daudzveidīgus risinājumus.

Komandu jaunieši demonstrēja
gan zināšanas, gan uzdrīkstēšanos,
gan radošumu, kas visas ir būtiskas
nākotnes darba tirgus prasmes.”
Valmieras Attīstības aģentūras
komanda kā konkursa “Tehno
prātnieks” organizatori pateicas
par sadarbību visām skolām, kas
piedalījās konkursā, skolotājiem,
kuri pavadīja, atbalstīja un motivēja komandas strādāt un sasniegt
gala rezultātu, kā arī sadarbības
partneriem – ZINOO, Valmieras
koprades darbnīcai “Dare”, nodibinājumam “Tehnobuss Latvija”,
Karīnai Vītiņai, Uģim Melderam,
“Fizmix”, Valdemāram Weiss, Klāvam Skrastiņam, Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļai un
žūrijai par kopā veiksmīgi paveikto
darbu!
Konkurss “Tehno prātnieks” tika
organizēts Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

2020.gadā paveiktais un 2021.gadā plānotais kapitālsabiedrībās
Valmieras pilsētas pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja septiņās kapitālsabiedrībās: SIA “Valmieras namsaimnieks”, SIA “Valmieras ūdens”, SIA “ZAAO”, SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”,
AS “Valmieras Enerģija”, SIA “VTU Valmiera” un SIA “Vidzemes slimnīca”. Iepazīstināsim ar kapitālsabiedrībās nozīmīgākajiem pagājušā gada darbiem un plānoto 2021.gadā.

SIA “Valmieras Namsaimnieks”

SIA “Valmieras ūdens”

SIA “Valmieras namsaimnieks”

Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”

2020.gadā paveiktais
Pabeigtas daudzdzīvokļu māju
renovācijas ar ALTUM līdzfinansējumu – Gaujas iela 2, Stacijas iela
41, Viestura laukums 2, G. Apiņa
iela 10.
Veikta kvartāla pagalma labiekārtošana, piesaistot Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 30% apmērā no
visām izmaksām – Stacijas ielas
28, Smiltenes ielas 1A un Kauguru ielas 1 kvartāls – labiekārtotas
gājēju ietves, uzlabota autotransporta pārvietošanās pa teritoriju,
atjaunotas un paplašinātas autostāvvietas (34 stāvvietas vieglajiem transporta līdzekļiem), pārbūvēti piebraucamie ceļi, izbūvēts
pazemes konteineru laukums, izbūvēts bērnu un iedzīvotāju atpūtas laukums ar soliņiem un rotaļu
elementiem, veikta teritorijas apzaļumošana ar kokiem un apstādījumiem. Izbūvēts jauns apgaismojums un pārbūvēta lietus ūdens
kanalizācija.
Izstrādāti pagalmu labiekārtošanas projekti, piesaistot Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu – Rīgas iela 1, K. Baumaņa iela 2, Stacijas iela 14.
Realizēti
dažādi projekti ar
100% dzīvokļu īpašnieku finansējumu:
♦ izstrādāts projekts un veikti
darbi zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai Gaujas ielā 11;
♦ pagalma projektu izstrāde –
Gaujas iela 2, Stacijas iela 25,
Rīgas iela 18;
♦ balkonu atjaunošanas darbi
Annas ielā 8, A. Upīša ielā 17B.
2020.gadā konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020”
pieteiktā SIA “Valmieras namsaimnieks” apsaimniekotā daudzdzīvokļu ēka saņēma attīstības
un finanšu instrumenta ALTUM –
Simpātiju balvu “Par inovāciju” un
konkursa organizatoru Pateicību
par ēkas atjaunošanā uzstādītajiem saules kolektoriem.

Šajā Eiropas Savienības fondu
plānošanas periodā Rīgas iela 18
Valmierā ir vienīgā daudzdzīvokļu
ēka Latvijā, kuras dzīvokļu īpašnieki ir izmantojuši iespēju ar
ALTUM energoefektivitātes paaugstināšanas programmā pieejamo līdzfinansējumu uzstādīt
saules kolektorus karstā ūdens
uzsildīšanai.
Plānotie darbi 2021.gadā:
♦ procesā ir daudzdzīvokļu mājas
renovācijas darbi Rūpniecības
ielā 42 ar ALTUM līdzfinansējumu, kurus plānots pabeigt
2021.gada pirmajā ceturksnī
(plānotais siltumenerģijas ietaupījums 58.99 kWh/m2 gadā,
siltumnīcefekta gāzu samazinājums 35.68 CO2ekv.T/gadā);
♦ pagalma labiekārtošanas darbi,
izmantojot Valmieras pilsētas
pašvaldības līdzfinansējumu (ja
tiks piešķirts līdzfinansējums un
māju īpašnieki pieņems lēmumu par realizēšanu) – Rīgas iela
1, Stacijas iela 14, Rīgas iela 18,
K. Baumaņa iela 2, Gaujas iela 2,
Zvejnieku iela 13, Jumaras iela
195/1. korpuss, Stacijas iela 25
(2–3 kārtas);
♦ pagalma labiekārtošanas projekta izstrāde, izmantojot Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu – Beātes iela 23;
♦ uzsākt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, izmantojot AS “Attīstības finanšu
institūciju ALTUM” programmu
par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem (ja dzīvokļu īpašnieki
pieņems lēmumu par realizācijas uzsākšanu) – Tirgus iela 2, L.
Laicena iela 15, Smiltenes iela
2A, L. Laicena iela 12, L .Laicena
iela 13, Stacijas iela 39, J. Enkmaņa iela 1, A. Upīša iela 2A, V.
Baloža iela 7.

Viens no SIA “Valmieras ūdens”
svarīgākajiem uzdevumiem 2020.
gadā bija projekta “Siltumenerģijas
pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” realizācija un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas
komunikāciju būvniecība, lai savienotu centralizēto siltumapgādes
sistēmu ar jauno šķeldas katlumāju, ko Dakstiņu ielā 1 uzbūvēja un
nodeva ekspluatācijā AS “Valmieras
enerģija”. Siltumapgādes sistēmas
pārbūvei bija piesaistīts arī Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Savukārt par Valmieras
pilsētas pašvaldības finansējumu
tika pārbūvēta un paplašināta
lietus kanalizācijas sistēma.
Tika arī turpināta projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valmieras aglomerācijā
3.kārta”, kura ietvaros paplašināja
notekūdeņu savākšanas sistēmu
tajos rajonos, kuros līdz šim nav
izbūvēti centralizēti kanalizācijas
tīkli, tā nodrošinot iedzīvotājiem
kvalitatīvāku dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu. Līdz
2020. gada beigām tika pabeigta arī kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecību Abula ielā,
pārņemot no SIA “Lauktehnikas
Enerģētiķis” esošos klientus. Tieši
jaunu pakalpojumu saņēmēju piesaiste ir galvenais faktors, kas ļauj
saglabāt nemainīgu centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas noteikto tarifu. Savukārt, pateicoties
dabasgāzes iepirkuma cenas kritumam, 2020. gadā SIA “Valmieras
ūdens” trīs reizes vērsās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā, lai samazinātu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma
tarifu, kas līdz gada nogalei sasniedza 48,58 EUR/MWh.
SIA “Valmieras ūdens” turpināja apakšzemes komunikāciju tīklu sistēmu attīstīšanu Burtnieku
novada Valmiermuižā. Kā viens no
galvenajiem objektiem bija centralizētās ūdensapgādes tīklu izbūve
pa Vienības ielu līdz Valmieras cie-

tumam, lai minēto objektu varētu
pievienot kopējai ūdensapgādes
sistēmai. Jāatzīmē, ka šis realizētais
projekts līdzsvarojis centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas iespējamību Valmieras un tās aglomerācijas
teritorijā, nodrošinot vienlīdzīgu
to pieejamību iedzīvotājiem. Veiktie apakšzemes komunikāciju tīklu
paplašināšanas darbi arī veicinājuši
tīras pilsētvides attīstību, pateicoties kvalitatīvai notekūdeņu apsaimniekošanai.
2020.gada vasarā SIA “Valmieras
ūdens” bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās (BNAI), kas
atrodas Valmierā, Grīšļu ielā 6, tika
uzstādītas saules paneļu elektrostacijas iekārtas. Turpmāk šādi tiks
iegūta aptuveni trešdaļa no ikdienā BNAI darbībā nepieciešamās
elektroenerģijas.
Saskaņā ar izstrādāto 2021.gada
budžetu un investīciju programmu
SIA “Valmieras ūdens” plāno ieguldīt 48 3000 EUR ūdensapgādes,
kanalizācijas un siltumapgādes
tīklu rekonstrukcijā un izbūvē.
Būvniecības darbi paredzēti Valmieras pilsētas un Burtnieku novada Valmieras pagasta teritorijā.
“Mūsu galvenais uzdevums
paliek nemainīgs – nodrošināt
klientiem kvalitatīvu ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, kā arī savākto
notekūdeņu attīrīšanu. Tāpēc 2021.
gadā turpināsim atjaunot esošos
komunikāciju tīklus un paplašināt
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, lai arvien vairāk iedzīvotāju Valmieras pilsētā un Valmieras
pagastā ikdienā varētu saņemt
kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi
draudzīgi novadīt notekūdeņus.
Vēl turpināsim siltumapgādes
sistēmas pārbūvi saistībā ar tās
pievienošanu jaunajai šķeldas
katlumājai Dakstiņu ielā 1,” norāda SIA “Valmieras ūdens” valdes
priekšsēdētājs Indulis Frišfelds.
Nākamā gada budžetā iekļauta
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Valmierā, Alvila Freimaņa
un Brieža ielā posmā no Senču līdz

Patversmes ielai. Savukārt ūdensvads tiks atjaunots Straumes ielā
no Tālavas ielai līdz autoostai, kā arī
Pārgaujas ielas posmā no Straumes
līdz Teodora Ūdera ielai. Vēl plānots
izbūvēt sešus jaunus un atjaunot
desmit esošos hidrantus.
SIA “Valmieras namsaimnieks”
plāno darbus daudzdzīvokļu namu Linarda Laicena ielā 9, 13 un
15 pagalmu labiekārtošanā, pirms
kuriem SIA “Valmieras ūdens” atjaunos ūdensapgādes un siltumapgādes tīklus šo māju pagalmu
teritorijā.
Investīciju programmā paredzēti darbi arī siltumapgādes sistēmas
sakārtošanai. Linarda Laicena ielā
13 un 15, Annas ielā 4, Andreja
Upīša ielā 17B, Georga Apiņa ielā
6 un 8, kā arī Rūpniecības ielā 42
tiks pārvietoti siltumapgādes tīkli ārpus dzīvojamajām mājām un
izbūvēti jauni pievadi. Savukārt
Marijas ielā siltumtrasi pārbūvēs
līdz Rūpniecības ielas projekta darba zonai. Tiks turpināta arī
projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019)
2.kārtas realizācija, kuram piesaistīts līdzfinansējums no Eiropas
Kohēzijas fonda, uzrauga “Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra”, kurā
izbūvēs siltumtrasi no katlumājas
Rīgas ielā 25 līdz Miera ielai.
Komunikāciju tīklu paplašināšana tiks turpināta arī Burtnieku
novada Valmieras pagasta Valmiermuižā, veicot ūdensvada izbūvi Vidus ielā līdz Iršuparka alejai un puskilometru garo savienojumu starp
Krasta un Vanagu ielām, lai varētu
pievienot SIA “Valmieras ūdens”
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Vanagos esošos daudzdzīvokļu namus un pārējās ēkas, tā turpinot inženierkomunikāciju pārņemšanu no SIA “BN Komforts”.

jami finanšu līdzekļi ieguldīti arī
tehnoloģiju iegādē, kas nodrošina kvalitatīvu diagnostiku un
ārstēšanu.
Šobrīd slimnīcas darbinieku komandā ir vairāk nekā 700 cilvēki, esam viens no lielākajiem
darba devējiem un nodokļu maksātājiem reģionā. Jau sesto gadu
pēc kārtas uzņēmums 2020.gadu
būs pabeidzis ar pozitīvu finanšu
rezultātu. Par savdabīgu dāvanu slimnīcas jubilejā un kolektīva
darba novērtējumu uzskatāma
pirmoreiz iegūtā Zelta kategorija
uzņēmumu pašnovērtējumā “Ilgtspējas indekss”. Arī tas apliecina
Vidzemes slimnīcas galveno vērtību – apmierināts pacients, augsti
kvalificēts personāls un droša vide
– ilgtspēju.

Par aizvadītajā gadā paveikto liels paldies visiem – ārstiem,
māsām, māsas palīgiem, ārstniecības personām un pārējiem
darbiniekiem, kuri nodrošina mediķu darbu! Tikai kopā varam piepildīt savu misiju – būt par drošāko
atbalstu cilvēku veselībai Vidzemē.

SIA “Vidzemes slimnīca”
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Ārstniecības iestādē katrs gads
ir citādāks, taču tādiem pārsteigumiem pilnu, kāds bija aizvadītais,
laikam negaidīja neviens. Sākotnēji
Vidzemes slimnīcas 45. jubilejas
gadu plānojām piepildīt ar īpašiem
pasākumiem, taču situācija valstī
ieviesa korekcijas. Kopš marta
nonācām pirmajās līnijās cīņā
ar slimību, kas būtiski ietekmēja
slimnīcas darbu kopumā un katra
darbinieka ikdienu nodaļās un
kabinetos.
Nācās operatīvi veikt epidemioloģiskai drošībai nepieciešamos
pasākumus un izmaiņas darba
organizācijā, pārprofilēt nodaļas.
Taču turpinājām sniegt gan neat-

liekamo medicīnisko palīdzību,
gan ārstējām stacionāra pacientus,
saglabājot ambulatoro pakalpojumu pieejamību, kā arī ieviesām
jaunus pakalpojumus un piesaistījām jaunus speciālistus.
Īpašās situācijas dēļ 2020.
gada dati nav salīdzināmi ar
iepriekšējiem gadiem, kad apkalpoto
stacionāra
pacientu,
ambulatoro apmeklējumu, konsultāciju un izmeklējumu skaitam
bija vērojama pieaugoša tendence.
Teju nemainīgs palicis neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP)
un pacientu uzņemšanas nodaļā
apkalpoto pacientu skaits, vidēji
62 pacienti diennaktī. Ambulatorie
pakalpojumi pie speciālistiem
sniegti 38 251 reizi, dienas stacionārā palīdzību saņēmuši 3412

pacienti. Septīto gadu pēc kārtas
Dzemdību nodaļā piedzimuši vairāk nekā 1000 bērniem, pērngad –
1041 jaundzimušais.
Liels izaicinājums bija turpināt
darbu pie slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas, mūsdienīgas un drošas vides veidošanas.
2020. gadu sākām ar pārbūvētās
nodaļas – Hronisko pacientu
aprūpes nodaļa – atklāšanu, kam
sekoja pārcelšanās uz jaunajām
Endoskopiju nodaļas telpām.
Drīzumā pacientus uzņemsim izremontētajos ambulatoro speciālistu un izmeklējumu kabinetos, kā
arī varēsim pārvietoties pa izremontētām kāpņu telpām. Sākusies
Neiroloģijas nodaļas pārbūve. Jau
top NMP un pacientu uzņemšanas
nodaļas pārbūves projekts. Ievēro-
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SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”
Jolanta Dukure,
SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”
Vidzemes Olimpiskais centrs
2021.gadā, iepriekš definējot uzņēmuma pamatvērtības, plāno kopējo komunikāciju vērst plašāku ar
mērķi Vidzemes Olimpisko centru
akcentēt kā vietu, kur koncentrējas
ne tikai augsta līmeņa sportisti,
sporta skolu audzēkņi, tiek
organizētas sacensības. Plānots
uzsvērt tā sniegtās iespējas un pakalpojumu pieejamību plašākam
iedzīvotāju lokam Vidzemes reģionā, kas lielā mērā ir saskaņā ar
jaunajām sporta politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam.
Tāpēc 2020.gadā ir uzsāktas saru-

nas, lai veidotu ciešāku sadarbību:
♦ ar apkārtējo novadu izglītības
iestādēm, kuru jaunākajās klasēs turpmāk vairāk tiek plānots
integrēt peldēt un slidot apmācības programmas, kas tiks
realizētas Valmieras peldbaseinā un Vidzemes Olimpiskā
centra Ledus hallē;
♦ ar Vidzemes reģiona sporta
skolām sporta medicīnas jomā
(diagnostika, fizioterapija, rehabilitācija u.c.), personības izaugsmes un uztura lekciju organizēšanā, kā arī J.Daliņa stadiona sporta kompleksa izmantošanā, izvēloties to kā treniņu
sesiju vai treniņu nometņu organizēšanas vietu;

AS “Valmieras Enerģija”
SIA “Adven Latvia”
Neraugoties uz Covid-19 radīto
situāciju valstī, AS “Valmieras Enerģija” 2020.gads bijis ražīgs un
nozīmīgiem panākumiem bagāts.
Sabiedrība, kurā ilgtspējīgas enerģētikas uzņēmumam SIA “Adven
Latvia” pieder 52,15% akciju, bet
Valmieras pilsētas pašvaldībai –
47,85% akciju, aizvadītajā gadā
veikusi būtiskus ieguldījumus Valmieras centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošanā un attīstībā.
Kā nozīmīgāko sasniegumu
jāizceļ jaunās šķeldas katlumājas
Dakstiņu ielā 1 būvniecības procesa noslēgšanu un svinīgo darbības atklāšanu 2020.gada oktobrī.
Šķeldas katlumāja ne tikai veicina
Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā,
jo vairāk nekā 90% uzņēmumā
saražotā apjoma tiek ražoti no atjaunojamajiem energoresursiem
jeb šķeldas, bet arī ļauj samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas par
10 000 CO2 ekvivalenta tonnām
gadā.
Jaunā katlumāja ir aprīkota ar
tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt
lētāku zemākas kvalitātes šķeldu
un līdz ar to ražot siltumenerģiju
lētāk nekā pēdējās trijās apkures
sezonās, kas ir nozīmīgs ieguvums Valmieras iedzīvotājiem.
Katlumājas modernajam šķeldas
pieņemšanas mezglam ir augsta
ražība, un pieņemšanas process
ir maksimāli automatizēts. Tas ne
tikai ļauj nodrošināt augstu energoefektivitāti un saglabāt nemainīgu apkārtējās vides kvalitāti,
nepiesārņojot to ar šķeldas radītajiem putekļiem, bet arī samazināt
nepieciešamību pēc cilvēkresura,
lai šķeldu nogādātu līdz apkures
iekārtai. Arī citas katlumājas iekārtas ir ar augstu automatizācijas
pakāpi, lai nodrošinātu efektīvu
degšanas procesu vadību, kas
vienlaikus nodrošina samazinātu izmešu daudzumu. Papildus ir
īpaši padomāts par darba vides apstākļiem personālam, lai maksimāli
uzlabotu darba drošību, veicot ikdienas pienākumus. Kopumā katlumājā darbojas biokurināmā katls
ar 9 MW jaudu, kā arī dūmgāzu
kondensācijas ekonomaizers ar 1,5
MW jaudu.
SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris
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Kānītis: “Mūsu mērķis ir radīt vidi
un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā,
un jaunā šķeldas katlumāja tam ir
lielisks piemērs. Izmantojot dažādas tehnoloģijas, esam radījuši
siltumenerģiju ražojošu sistēmu,
kas ir mazāk atkarīga no fosilajiem energoresursiem un veicina
stabilāku, prognozējamāku siltumenerģijas tarifu. Tieši siltumapgādes tarifa stabilizācija bija viens
no galvenajiem uzdevumiem, realizējot katlumājas būvniecības
projektu. Ņemot vērā, ka izmaksas
par apkuri un karsto ūdeni sastāda
būtisku izdevumu daļu iedzīvotāju ikmēneša budžetā, vēlamies
palīdzēt Valmieras centralizētās siltumapgādes patērētājiem samazināt izmaksas par siltumapgādi šajā
un arī nākamajās apkures sezonās.”
Līdz ar jaunās katlumājas izbūvi,
kurā ir gan biokurināmā katls, gan
dabasgāzes katli, tika pilnībā modernizēta siltumapgādes ražošana
Gaujas labajā krastā. Šāda modernizācija ir nepieciešama, lai paaugstinātu un uzlabotu sistēmas drošību, energoefektivitāti, tajā skaitā
samazinātu radītās CO2 emisijas un
nodrošinātu Valmieras siltumapgādes sistēmas atbilstību ES vides
aizsardzības prasībām. Papildus
tam esošās katlumājas Rīgas ielā 25
dabasgāzes apkures iekārtas ir tehniski nolietojušās, un drīzumā tās
prasītu jaunas investīcijas, tāpēc šo
katlumāju ir plānots slēgt.
Šķeldas katlumājas Dakstiņu ielā
1 būvniecībā tika iesaistīti vairāki
Valmieras reģiona uzņēmēji, kuri
sniedza pakalpojumus, piegādāja
materiālus un iekārtas. Gan 2021.
gadā, gan arī turpmāk jaunā
katlumāja stiprinās ekonomiku,
vietējiem uzņēmējiem nodrošinot
iespēju apgādāt to ar apkurei
nepieciešamo izejvielu – šķeldu.
AS “Valmieras Enerģija” arī jaunajā gadā turpinās īstenot vidi
un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā,
vienlaikus Valmieru padarot par
veiksmīgu un dabai draudzīgu
piemēru enerģētikas nozarē.

♦ ar uzņēmējiem, uzņēmumu darbiniekiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, aicinot tos
izmantot sniegtās rekreācijas
iespējas Vidzemes Olimpiskajā
centrā, apmeklējot Valmieras
peldbaseinu, Atpūtas zonu vai
Ledus halli tieši brīvdienās un
nedēļas nogalēs, tādējādi veicinot dzīves kvalitāti un sabiedrības veselību kopumā.
Tāpat no jauna izveidotās
Vidzemes Olimpiskā centra Attīstības nodaļas darba virziens būs
J.Daliņa stadiona sporta kompleksa piedāvājuma sagatavošana un
sadarbības veidošana gan Latvijas,
gan arī starptautiskā līmenī. Valsts
Prezidenta balvas vieglatlētikā at-

tīstīšana, pateicoties augsta līmeņa
vieglatlētikas infrastruktūras pieejamībai un iespējām Valmierā kā
ziemas, tā vasaras sezonā. Ar 2021.
gadu tiek plānots uzsākt darbu, lai
vēsturiskās sacensības nākotnē izveidotu par pasākumu ar Baltijas
jūras valstu sportistu dalību salīdzinājumā ar līdz šim ierasto Baltijas
valstu mērogu. Šo sacensību statusa maiņu plānots realizēt sadarbībā
ar Latvijas Vieglatlētikas savienību
un Valmieras pilsētas pašvaldību.
2020. gadā Vidzemes Olimpiskā
centra Ledus hallē tika īstenoti ledus sporta veidi un dažādi pasākumi, no kuriem lielākais ir bijis
Vidzemes atklātais čempionāts
hokejā ar vairāk nekā 20 komandu

dalību. Valmieras peldbaseinu un
atpūtas zonu ik mēnesi ir apmeklējuši 5000–7000 cilvēki, tās pārsvarā
ir ģimenes ne tikai no Latvijas un
Dienvidigaunijas. Neskatoties uz
Covid-19 radītajiem ierobežojumiem, Gaujas Stāvo krastu Sajūtu
parkā 2020. gadā viesojās vairāk
nekā 12000 tūristu.

SIA “VTU Valmiera”
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
2020.gads SIA “VTU Valmiera” vēsturē paliks ar nozīmīgām
pārmaiņām Valmieras sabiedriskā transporta sistēmā. 15.oktobrī
svinīgā preses konferencē tika prezentēti deviņi jauni dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi. Pirmo videi
draudzīgo autobusu Gaujas zelta smilšu krāsā Valmieras ielās
iedzīvotāji ieraudzīja 26.oktobrī.
Tas ir liels solis vides kvalitātes
uzlabošanā un ilgtspējīgs ieguldījums pilsētas attīstībā. Autobusā esošā sistēma nodrošina, ka
bremzēšanas laikā tiek reģenerēta
enerģija un veikta akumulatoru
uzlāde. Tas ļauj, uzsākot braukšanu,
noteiktu laiku pārvietoties ar
izslēgtu dzinēju, tādējādi taupot
degvielu un samazinot izmešu
daudzumu.
Kvalitatīva darba apliecinājums
ir arī AAS “Balta” rīkotajā konkursā
“Drošākais
uzņēmuma
autoparks 2020” kategorijā “Pasažieru
pārvadātāji” saņemtais Sudraba
novērtējums. Uzņēmums konkursā
piedalījās jau septīto gadu, jo tā ir

lieliska iespēja gūt profesionāļu
ieteikumus, kā vēl uzlabot autoparku un tehnisko nodrošinājumu,
negadījumu novēršanu un pārvaldību, spēju izvērtēt un paredzēt
iespējamos riskus, kā organizēt
mācības darbiniekiem, veicināt atbildīgu rīcību.
Tāpat atkārtoti pēc ISO 9001
standarta sertificēta Kvalitātes
vadības sistēma, apliecinot, ka
uzņēmums rūpējas par pakalpojumu kvalitāti. Šajā kvalitātes
vadības sistēmā ir iekļauta arī
ISO 50001 standartam atbilstoša
energopārvaldības sistēma. Tā
palīdz rast iespējas energoresursu taupīšanai, pārtēriņa novēršanai un analizēšanai. Atkārtota
sertificēšana ir gan novērtējums,
gan uzdevums turpināt iesākto – pasažieriem, darbiniekiem
draudzīgs uzņēmums, kas domā
ilgtermiņā un rūpējas par vidi.
Par piedāvājuma kvalitātes
celšanu pateicamies arī pasažieriem. Iedzīvotājiem informējot
par nepieciešamajām izmaiņām
autobusu kustībā, arī 2020.gadā
tika uzlabots gan Valmieras pilsētas maršrutu, gan reģionālo

maršrutu autobusu kustības saraksts, nodrošinot ērtāku nokļuvi
uz izglītības iestādi, darbavietu
u.c. Šī gada viens no lielākajiem
izaicinājumiem būs ērtas un
modernas sistēmas izstrādāšana, kas, izmantojot viedtālruni,
palīdzēs veiksmīgāk izprast Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kursēšanas ceļus, ātri un ērti
atrast sev piemērotāko maršrutu.
2020.gads uzņēmuma vēsturē
ierakstīts arī ar jauniem noteikumiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. “Pateicos autobusa
vadītājiem, visiem darbiniekiem
un pasažieriem! Rūpes par veselību ir nopietns uzdevums, ar kuru
varam tikt galā tikai visi kopā. Lai
gan piedzīvoti dažādi brīži un
neziņa par turpmāko, atbildīga
rīcība vienmēr ir prioritāte. Ticu, ka
mums tas izdosies arī turpmāk. Lai
jaunajā gadā veselība un savstarpēja cieņa!” vēl SIA “VTU Valmiera” valdes priekšsēdētājs Oskars
Spurdziņš.

Ilgtspēja
2020.gadā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” realizēti un uzsākti projekti, lai
maksimāli izmantotu atjaunojamo
enerģiju, sekmētu aprites ekonomiku un meklētu iespējas samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu:
♦ ekspluatācijā nodota Saules
elektrostacija – paneļu parks.
Plānots, ka izveidotais saules
enerģijas parks gadu laikā
saražos aptuveni 10% no poligona patēriņam nepieciešamās
elektroenerģijas;
♦ ZAAO kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
(LIAA), LIAA Valmieras biznesa inkubatoru, AS VALMIERAS
STIKLA ŠĶIEDRA un citiem sadarbības partneriem organizē
hakatonu “DaibeZero”. Jauniem
uzņēmējiem, zinātniekiem un
vides entuziastiem tiek dota
iespēja līdzdarboties, radot
inovācijas atkritumu izpētes
un pārstrādes jomā trim atkritumu veidiem – riepām, stikla
šķiedras atkritumiem un no atkritumiem iegūstamajam kurināmajam. Pasākuma norise plā-

nota 2021.gada 20. un 21.februārī. Plašāk www.daibezero.lv.

SIA “ZAAO”
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
Pieejamība
2020.gadā SIA “ZAAO” (ZAAO)
turpināja pilnveidot sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti:
♦ EKO laukumos un vairākās publiskās vietās pie tirdzniecības
centriem tagad ir iespējams
bez maksas nodot lietošanai
vēl derīgus tekstila materiālus;
♦ dalīti vāktu atkritumu konteineri aplīmēti ar jaunām uzlīmēm, kuras vēl precīzāk ļauj
saprast, kurš materiāls ir derīgs
pārstrādei un no iedzīvotājiem
tiek savākts bez maksas;
♦ atkritumu savācējmašīnas aprīkotas ar video kamerām. Video
kamerās fiksētā informācija ļauj
loģistikas speciālistiem atbilstoši reaģēt neplānotās situācijās, tai skaitā, novērtējot ceļu
stāvokli, nepieciešamības gadījumā pārplānojot maršrutu.
Valmieras pašvaldība sadarbībā ar ZAAO arī šogad atbalstīja
iedzīvotājus īpašumu sakārtošanā,
rīkojot lielgabarīta atkritumu
nodošanas akciju un rudens lapu
savākšanas akciju.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā “Ilgtspējas
indeksā” ZAAO jau ceturto gadu
novērtēts ar Zelta kategorijas godalgu korporatīvās un sociālās atbildības aspektā.
Attīstība
ZAAO ir ieinteresēts sadarbības
partneris industriālās teritorijas attīstībā Valmierā. Uzņēmuma vadība iesaistās diskusijās par kopīgi
sasniedzamajiem mērķiem.
Kvalitāte
2020.gada gada rudenī ZAAO
saņēma apliecinājumu integrētās
vadības sistēmas efektivitātei –
vadības sistēma ir pārsertificēta un
atbilst standartu ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 prasībām.
Liels gandarījums, ka gan pašvaldības organizētā iedzīvotāju
aptauja, gan ZAAO klientu aptauja
apliecina, ka klienti ir apmierināti ar sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Ar MVU programmas atbalstu
īstenoti 11 projekti

Baiba Zvejniece,
Valmieras Attīstības aģentūra
10.decembrī noslēdzās mazo un
vidējo uzņēmumu (MVU) atbalsta programma. Projektu konkursu organizēja Valmieras pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar Valmieras
Attīstības aģentūru, lai mazinātu
Covid-19 krīzes izraisīto negatīvo
ietekmi Valmieras pilsētas mazo un
vidējo uzņēmumu vidū.
No 12 atbalstītajiem projektiem
īstenoti 11 projekti, nodrošinot
iespēju uzņēmējiem veicināt uzņēmumu atpazīstamību un/vai pakalpojumu paplašināšanu. Piešķirtā atbalsta summa īstenotajiem
projektiem ir 18 294,85 EUR.
Ar programmas atbalstu projektus īstenojuši Uģis Melders, SIA
“Valodu Mape”, SIA “Bērnu centrs”,
SIA “T Kings”, SIA “V.R. Zobu laboratorija”, SIA “Metāla Alianse”,
SIA “Parka apartamenti”, Z/S
“Mežmalas-1”, SIA “DRotas”, SIA
“Fototapetes LV” un SIA “Rūtiņdupsis”. Atbalstītie pasākumi saistīti ar
digitālā mārketinga un reklāmas
kampaņu īstenošanu, attālinātu
mācību programmu bērniem un
pieaugušajiem nodrošināšanu, tūrisma pakalpojumu pilnveidi, mājaslapas izstrādi un attīstīšanu
zobārstniecības pakalpojumiem,
vizualizācijas un dizaina risinājumu
ieviešanu pasākumu organizēšanā,
ražošanas pakalpojumu pilnveidi,
kā arī interaktīvu risinājumu ieviešanu informācijas apmaiņai
starp uzņēmumu un klientu.
“Sniegtais atbalsts mūsu uzņēmumam ir ļoti nozīmīgs, jo šobrīd
situācija sāk līdzināties pavasarim,
kad pircēji atkal vairāk izmantos internetveikala pakalpojumus,” norāda
SIA “DRotas” vadītāja Aiga Balule,
īstenojot projektu “Interneta vides
attīstība”. “Tiešām novērtējam,

ka šāds projektu konkurss tika
izsludināts, ātri reaģējot uz izveidojušos situāciju valstī, kad visiem jāievēro noteiktie ierobežojumi un tajā paša laikā vietējiem uzņēmumiem ir jādomā, kā
pārvarēt krīzi, lai izdzīvotu”, stāsta
SIA “Valodu Mape” direktore Lelde
Grava, saņemot programmā atbalstu projekta “Attālinātie valodu
kursi (neformālā izglītība pieaugušajiem)” ieviešanai.
SIA “Bērnu centrs” īstenojuši
projektu “Interešu izglītības programmas “Tehnoprātnieks” attālinātās mācību programmas izstrāde”. “Attālināto nodarbību nodrošināšana šobrīd ļauj uzņēmumam nepazaudēt aptuveni 15%
esošo klientu, kas ir ļoti būtiski,
lai uzņēmums spētu “pārziemot”
šo mācību gadu ar cerībām, ka
nākamais mācību gads noritēs
bez papildu ierobežojumiem interešu izglītībai,” stāsta uzņēmuma
pārstāve Agnese Nēliusa.
“Startēt grantu konkursā nolēmām, jo šī bija laba iespēja īstenot iecerēto mājaslapas izstrādi
mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā
pavasarī pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus un bažas par
tālāko, tika nolemts popularizēt
zobu protēžu izgatavošanu attālināti, izmantojot droša pasta
pakalpojumus nepieciešamo materiālu un produkta nosūtīšanai,”
informē SIA “V.R. Zobu laboratorija” pārstāve Agija Rumpe. Uzņēmums konkursā īstenojis projektu
“Mājaslapas ar pasūtījumu formu
izstrādāšana”.
Minimālais atbalsta apjoms
viena projekta īstenošanai netika
noteikts, bet maksimālais atbalsta
apjoms bija 2000 EUR. Atbalsta intensitāte programmā ir 100%, un
to piešķir de minimis ietvaros.

2020.gads Valmieras dzīvnieku patversmē
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2020.gads Valmieras dzīvnieku
patversmē pagāja, rūpējoties par
tur nokļuvušajiem suņiem un kaķiem, atrodot to saimniekus, kā arī
labiekārtojot patversmi.
2020.gadā būtiski samazinājies
patversmē nokļuvušo suņu skaits.
Patversmē ievietoti 50 suņi, kas ir
par 39 suņiem mazāk nekā gadu
iepriekš. No tiem 40 suņi nākuši no
Valmieras pilsētas administratīvās
teritorijas, pārējie – no apkārtējiem
novadiem, kam ar Valmieras dzīvnieku patversmi ir noslēgts līgums.
23 no patversmē ievietotajiem
suņiem tikuši adoptēti, atrodot
jaunu saimnieku. 21 suns atgriezies mājās pie esošā saimnieka.
Uzņemto kaķu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palicis
nemainīgi augsts. 2020.gadā patversmē ievietoti 134 kaķi, kas ir par
četriem kaķiem mazāk nekā gadu
iepriekš. 121 patversmē uzņemtais
kaķis bijis no Valmieras pilsētas
administratīvās teritorijas, pārējie – no apkārtējiem novadiem,
kam ar patversmi ir noslēgts līgums. 72 kaķi tikuši adoptēti, deviņi – atgriezušies mājās pie esošā
saimnieka.
Nereti patversmē nokļūst saimnieku kaķi, kas izlaisti ārā un de-

vušies garākā pastaigā. Lai no tā
izvairītos, kaķiem ap kaklu vēlams
aplikt speciālu kaklasiksnu, kādu
var iegādāties veterinārajos veikalos un kas ir droša pret kaķa traumatismu kaklasiksnas dēļ. Dzīvnieku
patversme arī šajā gadā organizēs
klaiņojošu kaķu izķeršanu pilsētas
rajonos, kur tas būs nepieciešams.
Un šādas kaklasiksnas kalpo kā
apliecinājums, ka pamanītais kaķis
nav bezsaimnieka.
Šogad Valmieras dzīvnieku patversmē uzlaboti apstākļi kaķu
mājā, vairākām telpām veicot
kosmētisko remontu.
Pateicoties dāvinājumiem, saņemti arī
lielizmēra būri kaķu nodalītai
turēšanai patversmē. Sadarbībā ar
Zemessardzes 22.kājinieku bataljonu tika veikta patversmes un tai
piegulošās teritorijas uzkopšana,
sētas remonts, veikta grants seguma nomaiņa dzīvnieku āra voljeriem, kā arī tika nostiprinātas suņu
būdas.
Valmieras dzīvnieku patversme
ir pagaidu mājvieta noklīdušiem
vai bez saimnieka palikušiem mājdzīvniekiem – suņiem un kaķiem.
Ja dzīvnieks bijis noklīdis, atbilstoši
Dzīvnieku aizsardzības likumam
pirmās 14 dienas tam tiek meklēti
iepriekšējie saimnieki, adopcijai
tas netiek piedāvāts. Ja šo divu
nedēļu laikā saimnieks nepiesakās,

dzīvniekam tiek meklēti jauni
saimnieki, to iespējams adoptēt.
Pamanot Valmierā bez saimnieka palikušus, klaiņojošus suņus vai
kaķus, kā arī ievainotus dzīvniekus,
valmierieši ir aicināti zvanīt pa vienoto atbalsta tālruni 8484. Valmieras dzīvnieku patversme atrodas Mālu ielā 5 Valmierā. Patversmes darba laiks darba dienās
no plkst.8.00 līdz 12.00 un no
plkst.13.00 līdz 17.00. Ieteicamais
apmeklējuma laiks no plkst.13.00
līdz 16.00. Vienmēr vēlams iepriekš
sazināties un vienoties par apmeklējuma laiku pa tālruni 29230307.
Informācija par patversmē nokļuvušajiem dzīvniekiem pieejama Valmieras dzīvnieku patversmes kontā sociālajā tīklā Facebook,
speciālajos portālos www.dzivnieku
policija.lv un www.pukainis.lv.
Pateicoties informatīvam atbalstam, saimnieki un jaunu mājas
mīluli meklējošie informāciju par
patversmē nokļuvušajiem suņiem
un kaķiem var atrast arī reklāmas
laikrakstā “Tava Izvēle”, laikrakstā
“Liesma”, kā arī ReTV.

Valmieras industriālo teritoriju attīstīšanas
2.kārta
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Decembrī tika noslēgts līgums
ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā –
2.kārta” īstenošanu. Ar šo projektu Valmieras pilsētas pašvaldība
turpinās iesākto Rūpniecības un
Eksporta ielas industriālās teritorijas izveidi, tādējādi nodrošinot
investīcijām un komercdarbības
veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmējot jaunu darbavietu radīšanu.
Projekta ietvaros paredzēta 11
turpmākai ekspluatācijai nede-

rīgu ēku nojaukšana un jaunas
ražošanas ēkas būvniecība bijušā
Valmieras gaļas kombināta teritorijā. Lai Rūpniecības un Eksporta
ielas industriālajā teritorijā būtu
pieejama visa uzņēmējdarbībai
nepieciešamā infrastruktūra, projekts paredz arī industriālo elektroenerģijas pieslēgumu ierīkošanu
un ar tiem saistītās jaudas palielināšanu, kā arī kanalizācijas un
ūdensapgādes infrastruktūras izbūvi teritorijā.
Papildu tam, lai nodrošinātu
piekļuvi revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai, paredzēta arī
Rūpniecības ielas pārbūve tās
posmā līdz Kauguru ielai. Bijušā

Valmieras gaļas kombināta teritorijā paredzēta Rūpniecības ielu
un Eksporta ielu savienojošas iebrauktuves izbūve, kā arī publiskā
automašīnu stāvlaukuma izbūve
43 automašīnām.
Visas ar industriālo teritoriju izveidi saistītās aktivitātes plānots
pabeigt līdz 2022.gada beigām.
Projekta kopējās izmaksas tiek
plānotas līdz 6963125,93 EUR. No
tām Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums paredzēts līdz
4236673,83 EUR.

jām Valmieras pilsētas pašvaldības
mājaslapā un izlēmām startēt projektu konkursā, jo uzņēmums regulāri meklē dažādas iespējas attīstībai. Pēc projekta apstiprināšanas
veicām tirgus izpēti, lai izvēlētos
inovatīvāko un efektīvāko risinājumu plānotās iekārtas iegādei,”
stāsta M. Balodis. Uzņēmums izvēlējies pasaulē vadošo apdedzināšanas krāšņu ražotāju no Vācijas “Nabertherm”, kura krāsnis arī
iepriekš ir uzstādītas ražotnē.
“Pēc cenu aptaujas veicām pasūtījumu ar SIA “Keramserviss”, kuri
iekārtu piegādāja un uzstādīja.
Pēc uzstādīšanas jauno apdedzināšanas krāsni sākām izmantot
dažādu testu veikšanā, kā arī nelielu produktu partiju izgatavošanā,
kas jau pirmā mēneša laikā ir bijis
ievērojams atbalsts ražošanas procesu uzlabošanai. Krāsns iegāde
ļaus ātrāk un elastīgāk izpildīt ne-

lielus pasūtījumus. Tāpat efektīvi veikt jaunu materiālu, glazūru
testus, kā arī trauku apdruku un
apdedzināšanu, netraucējot ikdienas ražošanas procesam lielajās
krāsnīs,” informē M. Balodis.
Kopējais atbalsta programmas
“Zīle” budžets 2020.gadā ir bijis 37
008 EUR. Vairāk par programmu un
tajā īstenotajiem projektiem www.
valmiera.lv un www.developvalmie
ra.lv.
Projektu līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros. Šī informācija atspoguļo
vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas
veidiem.

Īstenoti atbalsta programmas “Zīle” projekti
Baiba Zvejniece,
Valmieras Attīstības aģentūra
Jau trešo gadu Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu
novada uzņēmēji īsteno projektus,
saņemot programmas “Zīle” atbalstu. Programmas mērķis ir veicināt
jaunu produktu un inovāciju izstrādi, jaunu tehnoloģisku uzņēmumu
veidošanos, kā arī stiprināt esošos
uzņēmumus. Aicinām iepazīties ar
vēl diviem šajā gadā īstenotajiem
projektiem. Atbalstu kopā šogad
saņēmuši pieci uzņēmēji.
Iekšējo un pārdošanas procesu optimizācija
Atkārtoti programmas “Zīle”
atbalsts piešķirts metālapstrādes
uzņēmumam SIA “DAUPRO”, šogad īstenojot projektu “Vadības un
pārdošanas procesu datorizētas
sistēmas izstrāde iekšējo un pārdošanas procesu optimizācijai”. Par
projektu stāsta uzņēmuma valdes

priekšsēdētājs Igors Zinkevičs.
“Projekta ietvaros esam īstenojuši divas savstarpēji saistītas aktivitātes. Viena ir saistīta ar ražošanas
efektivitātes kontroli datorizētā sistēmā, kas ļauj kontrolēt ražošanas
gaitu, efektivitāti un atbilstību termiņiem. Otra aktivitāte ir jaunas
mājaslapas izstrāde un ieviešana.
Ar “Zīle” atbalstu tiek programmēta
jauna mājaslapa, izstrādāts dizains,
veidots atbilstošs saturs un attēli.
Papildus mājaslapā tiek iestrādāta
inovatīva sistēma, kas dos iespēju
mūsu klientiem piekļūt pie savstarpējās komunikācijas dokumentiem, piemēram, piedāvājumi, līgumi, dokumentācijas, sertifikāti. Tas
atvieglos un paātrinās komunikāciju un dokumentu apriti,” iepazīstina
I. Zinkevičs.
Uzņēmējs norāda, ka jauna
mājaslapa ir ilgi lolots projekts.
“Mājaslapas kvalitatīvai ievieša-

nai ir nepieciešami lieli līdzekļi,
līdz ar to gadu no gada šī ideja
tika atlikta, taču sapratām, ka tā
ir ļoti nepieciešama. Piešķirtais
programmas “Zīle” atbalsts ļauj
to realizēt dzīvē, padarot mūs
atšķirīgus, salīdzinot ar citu līdzīgu
uzņēmumu risinājumiem,” norāda
I. Zinkevičs.
Kompakta izmēra krāsns
iegāde
Atbalsts piešķirts arī SIA “Vaidava
Ceramics” – ģimenes uzņēmumam, kas kopš 1980.gada ražo
skaistus un funkcionālus dizaina
traukus no tīra Latvijas māla. Šobrīd uzņēmums nodarbojas ar
produktu dizaina izstrādi, ražošanu
un pārdošanu. Par dalību projektu
konkursā un projekta “Kompakta izmēra apdedzināšanas krāsns
iegāde” izstrādi stāsta uzņēmuma
pārstāvis Miks Balodis.
“Par programmu “Zīle” uzzinā-
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Caur kultūru uz līdzdalību Burkānciemā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pagājušā gada rudenī tika nodibināta aktīvo burkānciemiešu
biedrība “Burkānciema apkaime”.
Piedaloties Valmieras novada fonda organizētajā projektu konkursā
“Sev, tev, novadam”, biedrībai
piešķirts finansējums Burkānciema Mūzikas svētku turpināšanai.
Ar Burkānciema Mūzikas svētkiem
paredzēts attīstīt un pilnveidot
Valmieras kultūras daudzveidību
un veicināt burkānciemiešu iesaistīšanos savas dzīvesvides un
kultūrvides uzlabošanā.
Biedrība “Burkānciema apkaime” tika dibināta, lai radītu
iespēju ikvienam Burkānciema
iedzīvotājam būt līdzatbildīgam
un līdzaktīvam pievilcīgas, sakārtotas un drošas dzīvesvides veidošanā. Burkānciema Mūzikas
svētki plānoti kā aktivitāte, ar kuru
Burkānciema iedzīvotāji piedzīvos
klasisko mūziku, mākslu, dzeju un
balles dejas nevis koncertzālē, ballē
vai teātrī, bet savā dzīvesvidē, ielās
un pagalmos – “mūzika un māksla

izies Burkānciema ielās”. Vienlaikus
svētki būs iespēja burkānciemiešiem savstarpēji iepazīties, stiprināt
draudzīgas kaimiņu attiecības un
caur Burkānciema apkaimes biedrību uzņemties kopīgas dzīves
uzlabošanai svarīgas iniciatīvas.
Kultūra un kvalitatīva kultūras
piedzīvojuma radīšana kā valmieriešu pašiniciatīva jau divus gadus
ir bijusi Burkānciema dzīves sastāvdaļa. Ir notikuši četri koncerti un
izstādes – 2019.gada vasarā koncerti notika Namdaru un Dzejnieku
ielās, 2020.gada vasarā koncerti
notika Namdaru un Palejas ielās.
Uzstājās Latvijā un ārvalstīs atzinību guvuši profesionāli mūziķi,
mūzikas mācību iestāžu audzēkņi
un studenti, dzejnieki un aktieri. Bija iespēja apskatīt Jautrītes
Putniņas mātes Elzas Putniņas un
dēla Māra Putniņa gleznas, Līgas
Merginas keramikas un tēlniecības
darbu izstādi, iepazīties ar dzejniecēm Dainu Sirmo un Tamāru Skrīnu, kuras lasīja savu dzeju,
klausīties vēsturnieces Indras Vīlisteres stāstījumos par Burkānciema vēsturi. Koncertus organizēja

burkānciemieši Aivars Cepītis un
Ritma Pētersone-Cepīte.
2021.gada Burkānciema Mūzikas svētkus ar diviem koncertiem
plānots organizēt jūlijā un augustā, burkānciemiešiem Aivaram
Cepītim un Ritmai PētersoneiCepītei sadarbojoties ar biedrību
“Burkānciema apkaime” un biedrību “Balles deju klubs Valmiera”.
Biedrība “Burkānciema apkaime”
tika dibināta, pateicoties Valmieras
novada fonda un Valmieras pilsētas
pašvaldības 2020.gada septembrī
organizētajam Burkānciema domrades – Burkānciema iedzīvotāju
satikšanās pasākumam, iepazīstoties, atrodot domubiedrus kopīgu
vajadzību un iniciatīvu īstenošanai.
Burkānciema iedzīvotāji, kuri vēlas
līdzdarboties savas dzīvesvides
uzlabošanā, aicināti sazināties ar
biedrības “Burkānciema apkaime’’ pārstāvjiem, rakstot e-pastu
burkanciema.apkaime@inbox.lv,
kā arī sekot līdzi informācijai un
piedalīties 2021.gada Burkānciema Mūzikas svētkos!

Šoziem zemāki siltumapgādes tarifi
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai siltumenerģijas apgādes pakalpojuma jeb siltumapgādes gala tarifa izmaiņas.
No 2021.gada 1.februāra līdz
1.maijam siltumapgādes gala tarifs Valmierā un Burtnieku novada
Valmieras pagasta Viestura laukumā būs 53,29 EUR bez PVN. No
1.maija siltumenerģijas apgādes
pakalpojuma tarifs samazināsies
uz 52,52 EUR bez PVN. Izmaiņas
saistītas ar lielākā Valmieras siltumenerģijas ražotāja AS “Valmieras Enerģija” ražošanas cenas izmaiņām, ko 21.decembrī apstiprināja SPRK.
Siltumapgādes gala tarifu veido trīs komponentes: siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības komponente.
SIA “Valmieras ūdens” piegādā
iedzīvotājiem siltumenerģiju, kuru
iepērk no trim komersantiem –
siltumenerģijas ražotājiem: AS
“Valmieras Enerģija” (82,8%), AS
“Valmieras piens” (15,7%) un SIA
“ITA Ltd” (1,5%).
Siltumapgādes gala tarifs arī pēc
1.februāra būs zemāks nekā trīs ie-

priekšējās apkures sezonās:
♦ 01.02.2018. siltumapgādes gala
tarifs bija 58,94 EUR/MWh;
♦ 01.02.2019. siltumapgādes gala
tarifs bija 62,08 EUR/MWh;
♦ 01.02.2020. siltumapgādes gala
tarifs bija 57,63 EUR/MWh un
♦ 01.02.2021. siltumapgādes gala
tarifs būs 53,29 EUR/MWh.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa izmaiņas laikā
no 2018.gada 1.janvāra redzamas
zemāk attēlotajā grafikā.
2020.gadā SIA “Valmieras ūdens”
trīs reizes samazināja siltumenerģijas apgādes pakalpojuma
tarifu, kas bija saistīts ar zemākām
iepirktās saražotās siltumenerģijas
izmaksām. Pērn 1.jūlijā tas tika noteikts 48,58 EUR/MWh apmērā, un
pazeminātais siltumenerģijas tarifs
mājsaimniecībām Valmierā devis
būtisku atbalstu šajā izaicinājumu
laikā. Tas būs spēkā līdz 2021.gada
1.februārim.
Jāatzīmē, ka iepriekš apstiprinātajā siltumapgādes gala tarifā iepirktās siltumenerģijas ražošana bija balstīta uz dabasgāzes tehnoloģiju izmantošanu,
tāpēc dabasgāzes cenu svārstību
ietekmē pēdējo trīs gadu apkures

sezonās tarifs bijis virs 56 EUR/
MWh. Šobrīd iepirkto siltumenerģiju lielākoties saražo no atjaunojamiem energoresursiem, un tā
nav vairs tik ļoti atkarīga no fosilā
kurināmā svārstībām, jo balstīta uz
ilgtspējīgu biomasas kurināmā tehnoloģiju izmantošanu. Tas nozīmē,
ka arī ilgtermiņā tiks veicināta tarifa stabilitāte.
Kopš pagājušā gada septembra
Valmieras centra pusē esošajiem
siltumenerģijas patērētājiem siltums tiek piegādāts galvenokārt
no jaunās katlu mājas Dakstiņu ielā
1. Līdz ar jaunās katlumājas izbūvi,
kurā ir gan biokurināmā (šķeldas)
katls, gan dabasgāzes katli, tika pilnībā modernizēta siltumapgādes
ražošana Gaujas labajā krastā. Šāda
modernizācija bija nepieciešama,
lai paaugstinātu un uzlabotu sistēmas drošību, energoefektivitāti,
tajā skaitā samazinātu radītās CO2
emisijas un nodrošinātu Valmieras siltumapgādes sistēmas atbilstību Eiropas Savienības vides
aizsardzības prasībām.
Katlumāja Dakstiņu ielā 1 tika
izbūvēta projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā
krastā, Valmierā” ietvaros. To finansiāli atbalstīja Eiropas Savienības
Kohēzijas fonds.

Jāņparka iedzīvotāji veido
Jāņparku
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība izsaka pateicību Jāņparka
iedzīvotājiem par iniciatīvu un
aktivitāti savas apkaimes dzīves
uzlabošanā un kopienas stiprināšanā. Pateicoties iedzīvotāju
ieguldītajam brīvprātīgajam darbam, Jāņparks šajā rudenī tika
sakopts ziemai un ar sīpolpuķu
stādījumiem tika gatavots ziedošam pavasarim. Lai parka teritorijā būtu jaušams arī Ziemassvētku gaišums, parks ar jāņparciešu
rokām un sadarbībā ar Valmieras
Kultūras centru ieguva jaunas svētku rotas un izpušķotu eglīti.
Jāņparka aktīvo iedzīvotāju
tikšanās aizsākās šī gada septembrī, kad dažādās Valmieras apkaimēs nodibinājums “Valmieras
novada fonds” kopā ar Valmieras
pilsētas pašvaldību rīkoja Valmieras iedzīvotāju domrades. Tās
aicināja uz kopā sanākšanu, apkaimei aktuālo vajadzību pārrunāšanu un kopīgu rīcību to
risināšanai. Jāņparka sakopšana

Foto: Jānis Lārmanis

Mainīta maksa par atkritumu
apsaimniekošanu

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pamatojoties uz valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa
(DRN) izmaiņām, no 2021.gada
1.janvāra Valmierā mainīta maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Turpmāk tā būs 19,38 EUR/
m3 bez PVN. Attiecīgi 240l konteinera tukšošana izmaksās 5,63 EUR
ar PVN. Savukārt pie daudzdzīvokļu
mājām lielākoties esošo 1100l konteineru tukšošana izmaksās 25,80
EUR ar PVN par konteineru.
No šī gada 1.janvāra DRN likme
par atkritumu noglabāšanu poligonos pieaug līdz 65 EUR par
tonnu līdzšinējo 50 EUR vietā. Šīs
izmaiņas ietekmē arī atkritumu
apsaimniekošanas kopējo maksu,
radot atkritumu apsaimniekošanas
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un labiekārtošana, ceļā uz Jāņparka pievilcības atdzimšanu, bija
Jāņparka iedzīvotājus vienojošs
sapnis, ap kuru pēc domrades pulcējās darboties gribošie apkaimes
iedzīvotāji.
Savstarpēja saziņa gūst turpinājumu caur domradē izveidoto
WhatsApp grupu, klātienes darbnīcām, plānošanas sapulcēm, uzrakstītiem projektiem, kopīgu un
atsevišķu darbu, Jāņparka teritoriju sakopjot. Par Jāņparkā paveikto
un aktuālo iespējams uzzināt arī
iniciatīvai veltītajā Facebook lapā
@JanparksValmiera. Ir daudz interesantu ideju nākotnei.
Arī Valmieras pilsētas pašvaldība novērtē Jāņparka iedzīvotāju
ieinteresētību un iesaistīšanos.
Un, atsaucoties apzinātajām vajadzībām, Jāņparkā gar tā galvenajiem celiņiem ierīkots publiskais
apgaismojums. Jāpiemin, ka arī
gadumijā un pirmajās Jaunā gada
dienās Jāņparkā bija uzplaucis
viens no pilsētas trim Gaismas dārziem, ko iedzīvotāji varēja apskatīt
pastaigas laikā.

maksas sadārdzinājumu par 5%.
Lai samazinātu individuālos
tēriņus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA
“ZAAO” (ZAAO) aicina iedzīvotājus
izmantot uzņēmuma nodrošināto
dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO
punktus, kā arī individuāli dalīti
vākto atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu privātmājām.
Plašāka informācija par atkritumu apsaimniekošanas maksas
izmaiņām un iespējam samazināt individuālos izdevumus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pieejama, sazinoties ar
ZAAO Klientu apkalpošanas daļas
speciālistiem e-pastā zaao@zaao.lv
vai pa tālruni 64281250.

Barikāžu trīsdesmitgadei veltīta izstāde
Ingrīda Zīriņa,
Valmieras muzejs
Godinot barikāžu trīsdesmitgadi, Valmieras muzejs aicina uz izstādi “Janvāra barikādēm – 30” Hanzas
namiņos Valmieras pilsētas centrā.
Tur būs skatāmi valmierieša, fotogrāfa Mihaila Ignata iemūžinātie
vēstures mirkļi. Arī viņš toreiz bija
Latvijas aizstāvju vidū. Izstāde apskatāma no 15.janvāra līdz 28.
februārim (pirmdiena–sestdiena
plkst.10.00–17.00). Lūdzam ievērot
valstī noteiktos ierobežojumus
Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai!
Šogad aprit 30 gadi, kopš 1991.
gada janvāra notikumiem, kad
Latvijas neatkarības atbalstītāji
aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības
pretiniekiem. Padomju karaspēka uzbrukumi iedzīvotājiem Viļņā
1991.gada 12., 13.janvārī skaudri
apliecināja, ka baltiešu brīvības
alkām ir pretinieki. Lai aizstāvētu
Latvijas neatkarību, arī Rīgā jau
13. janvārī ap svarīgākajām valsts
un sabiedriskajām ēkām sāka celt
pirmās barikādes. Ar smago tehniku nobloķēja piekļuvi ēkām, izveidoja barikādes ap stratēģiski
svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Barikādes kļuva par
nozīmīgu tautas pašapziņas un
gribas izpausmes brīdi, kad cilvēki
bija apņēmības pilni nosargāt savu
zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīga pretošanās, un cilvēki bija gatavi
aizsargāties pat bez ieročiem.
Tikmēr neatkarības pretinieki
centās destabilizēt politisko situāciju un iedvest bailes iedzīvotājos un Rīgas aizstāvjos. Īpašo
uzdevumu vienības OMON kaujinieki laikā no 14. līdz 16.janvārim veica sešus bruņotus uz-

brukumus Vecmīlgrāvja un Brasas
tilta aizstāvjiem, kuri ar smagajām automašīnām un lauksaimniecības tehniku sargāja pieeju
Rīgas centram. 20.janvārī OMON
vienība ieņēma Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas ēku, apšaudē
nogalinot divus milicijas darbiniekus un trīs civilpersonas. Lai būvētu barikādes un apsargātu valdību,
Rīgā pulcējās iedzīvotāji no visiem
Latvijas rajoniem. Uz barikādēm
devās cilvēki no darba kolektīviem,

mācību iestādēm, kolhoziem,
ciemiem un pilsētām, tostarp no
Valmieras un toreizējā Valmieras
rajona.
1991.gada janvāra barikādes
ir būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa un unikāls nevardarbīgas
pretošanās piemērs. Laikam ritot,
par barikādēm nav dokumentēts
daudz jaunu faktu, bet, ikreiz tās atceroties, nozīmīgi kļūst jautājumi,
kas mums bija barikādes un kāda
bija to loma toreiz, tagad.

Jautrītes Putniņas atmiņu pieraksti grāmatā
grāmatu nams “Valters un Rapa”
Sava mūža beigu daļā pianiste
Jautrīte Putniņa pakrita un salauza roku kreisās plaukstas locītavā.
Sarežģīts un smags lūzums, kam
sekoja divas operācijas, metāla
rāmis, skrūves un beidzot īpašs
cements locītavā. Roka nebija lietojama, un klavieru spēle kļuva
neiespējama. Tad Jautrīte jautāja
dēlam Mārim, ko lai tagad iesāk?
Māris viņai ieteica uzrakstīt atmiņas – gan par senčiem, gan par
bērnību, kara laikiem, par divdesmit gadus ilgo aizliegumu koncertēt, tā laika pasauli un notikumiem. Dažkārt vecāki un vecvecāki
kaut ko pastāsta no senatnes, un
tas parasti ir ļoti interesanti, bet
ātri aizmirstas un pazūd. Un, kad
beigās cilvēks aiziet no dzīves, atmiņas ir pagalam un neglābjami
pazudušas.
Jautrīte sāka rakstīt par visu, ko
atcerējās un zināja. Bez īpaša nolūka izveidot memuārus, vienkārši
pierakstot to, kas tajā brīdī nāca
prātā.

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Valmieras pilsētas pašvaldības, Madaras Ozoliņas
un Mārtiņa Vabuļa finansiālu atbalstu.
Grāmatas izdevējs “Valters un
Rapa”.
Jautrīte Putniņa dzimusi 1929.
gada 8.martā Valmierā smalkmehāniķa un gleznotājas ģimenē.
Viņas talants un neatlaidība atainojusies visa mūža garumā, tāpat kā viņas mīlestība pret dzimto pusi – Valmieru. Jau trīs gadu
vecumā izdomājot, ka vēlas spēlēt
klavieres, Jautrīte pie tā turējusies
visu mūžu, 16 gadu vecumā iestājoties Konservatorijā, kur pēcāk
daudzus gadus mācījusi jaunos
pianistus. Pateicoties mākslinieces
iniciatīvai, tika iedibināts Valmieras Senās mūzikas festivals, tagad
zināms kā Ziemas mūzikas festivāls.
Cildinot goda valmierieti, pilsētas
rīkotais ikgadējais Starptautiskais
jauno pianistu konkurss tagad
nes izcilās pianistes, valmierietes
Jautrītes Putniņas vārdu.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 12 150. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”. Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 10.-13.februārim.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.

Jautrīte Putniņa mūžībā devās
2017.gada 22.janvārī. Viņa atdusas
Dīvala kapos Valmierā.

2020.gads Valmieras sporta
dzīvē
Rihards Zalte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Viens no Valmieras mērķiem
ir sportiski un aktīvi iedzīvotāji.
2020.gads pasaulē un arī Valmieras
sporta dzīvē bijis pārsteigumu un
izmaiņu pilns. Lai gan pagājušais
gads nedaudz mazinājis Valmieras sporta dzīves tempu, tomēr
pilsētas uzņemtais sportiskais virziens nav mainījies.
Kad epidemioloģiskā situācija
to atļāva, Valmierā tika rīkoti
sporta pasākumi, pulcējot lielāku skaitu dalībnieku. Tautas sporta
pasākumos piedalījās vairāki simti
aktīvo iedzīvotāju, kuri piedalījās
Latvijas valsts mežu Kalnu divriteņu maratona sacensībās, Valmieras skriešanas svētkos un
Valmieras rogainingā. Rudens
un ziemas laiks bija pateicīgs, lai
valmierieši un pilsētas viesi piedalītos Valmieras nakts rogainingā,
#BeActive pārgājienā, dažādos
kontūrskrējienos un citās aktivitātēs. 2020.gads bijis zīmīgs ar
skrējiensoļojuma “Rīga-Valmiera”
kritušajiem rekordiem gan sieviešu, gan kungu konkurencē. Pēteris Grīviņš 107km pieveica ātrāk
par 8 stundām (7:59:02) un Diāna
Džaviza pārspēja savu rekordu, distanci veicot 9 stundās, 21 minūtē
un 49 sekundēs. Kā ierasts, Valmiera uzņēma arī Latvijas čempionātus
jauniešiem un pieaugušajiem BMX
riteņbraukšanā, futbolā, basketbolā, florbolā, orientēšanās sportā
u.c.
2020.gada skaļākais sasniegums
izdevies Valmieru pārstāvošajai
Latvijas futbola virslīgas komandai
“Valmiera FC”, kura ieguva 3.vietu
turnīra kopvērtējumā. 2020.gadā
Valmieras sieviešu frisbija komanda apliecināja, ka ir neuzveicama
un atkārtoti ieguva Latvijas čempionu titulu. Lielisks sniegums
arī Valmieras sporta veterāniem,
kuri 57.Latvijas Sporta veterānu –
senioru savienības sporta spēlēs

izcīnīja 2.vietu lielo pilsētu grupā
un 3.vietu valsts kopējā vērtējumā.
Augstas klases sportistu sagatavošanas centra audzēkņi – Helvijs
Babris un Kristaps Miķelsons,
pierādījuši sevi arī ārpus Latvijas
robežām – Helvijam 14.vieta UCI
Pasaules kausa 3.posmā Elites
grupā un Kristapam 1.vieta 200m
un 400m kompleksā Baltijas valstu
čempionātā jauniešiem. Arī Valmieras vieglatlētiem 2020.gads bijis
ražīgs – daudzcīņnieks Ralfs Ūdris
pārspējis 12 valstu sāncenšus, kļūstot par U20 čempionu sacensībās
Minskā, bet Jānis Sausais 110 m/b
skrējienā un Agate Caune 3000m
distancē izcīnīja uzvaras Baltijas
komandu čempionātā. Agates
sasniegtais rezultāts ļāva kvalificēties 2021.gada Eiropas U18
čempionātam vieglatlētikā.
2020.gadā, pateicoties brāļiem
Dāvim un Dairim Bertāniem, tika
dibināta “Bertānu Valmieras basketbola skola”, kas stiprinās un
palīdzēs attīstīties Valmieras jaunatnes basketbola sistēmai un basketbolam kopumā.
2020.gadā aktīvi turpinājās
Jāņa Daliņa stadiona pārbūves un
attīstības projekts. Plānots, ka jau
2021.gada vasarā tur tiks nodrošināta augstākajiem standartiem
atbilstoša infrastruktūra sportam
un aktīvās atpūtas nodarbēm.
Vieglatlētikas manēža un sporta viesnīca kopā ar vieglatlētikas un futbola stadionu dos
plašas iespējas gan tautas
sporta aktivitātēm, gan augstākā
līmeņa futbola un vieglatlētikas
sporta pasākumiem un mācību-treniņu procesam.
Godinot Latvijas sportiskos sasniegumus, ieviesta Trīs Zvaigžņu
balva, kurā Valmiera bija nominēta
titulam “Gada sporta pašvaldība”.
Skatītāju un žūrijas balsojuma rezultāti būs zināmi 2021.gada sākumā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācija www.valmiera.lv.

Noteikti labākie mākslinieki un izrāde
Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātris
Ir noslēdzies ikgadējais skatītāju balsojums, ko jau devīto gadu
rīko Valmieras teātris sadarbībā ar
Latvijas vadošo piena pārstrādes
uzņēmumu “Food Union” un tā
zīmolu “Valmiera”. Ik gadu skatītāji
ar savām balsīm nosaka aizvadītās
sezonas iemīļotākos māksliniekus
un izrādi. Lai gan tradicionālā gada
noslēguma balvu pasniegšanas
ceremonija izpalika, balsojuma laureāti tika sumināti ar gardām un veselīgām balvām no inovatīvo piena produktu zīmola “Valmiera” un
ar vislielāko apbalvojumu – skatītāju atzinību.
2019./2020. gada sezonas
simpātiju balva “Skatītāju balss”
Šogad skatītāji savu balsi
varēja atdot tikai elektroniski.
Skatītāji noteica labākās aktrises
un labākos aktierus, nenodalot
pirmā un otrā plāna lomas. Šogad
skatītāju balsojums pilnībā sakritis
ar teātra kolēģu iekšējo vērtējumu.
Skatītāju simpātiju balvu saņēma
aktrise Māra Mennika, un trešo
gadu pēc kārtas par savu favorīti
teātra apmeklētāji atzinuši Elīnu

Vāni. Kungu konkurencē skatītāju
atzinību guvis aktieris Rihards Jakovels un otro gadu pēc kārtas arī
Mārtiņš Meiers. Šogad gan skatītājiem, gan kolēģiem pirmo reizi bija
iespēja balsot kategorijā “Gada
debija”. Skatītāji par labāko atzinuši
Sandi Rungi.
“Gada izrādes” titulu izpelnījusies monoizrāde “Visas labās
lietas” Inese Mičules režijā ar
Mārtiņu Meieru galvenajā lomā.
2019./2020. gada sezonas
labākie mākslinieki teātra iekšējā balsojumā
Valmieras teātra iekšējā balsojumā, nenodalot pirmā un otrā plāna lomas, par pagājušās sezonas
labākajām aktrisēm atzītas Māra
Mennika un Elīna Vāne, bet labāko
aktieru balvu saņēma Rihards Jakovels un atkārtoti Mārtiņš Meiers.
Iekšējā vērtējumā par labākajiem
kategorijā “Gada debija” atzīti
Diāna Krista Stafecka un Sandis
Runge, kuri šajā sezonā uzsāka savas gaitas kā Valmieras teātra štata
aktieri.
Gada tehniskā darbinieka balva šogad piešķirta uzvedumu daļas direktora palīgam Ričardam
Pūgulim. Iekšējā balsojuma laureā-

tu apbalvošanu atbalstīja Valmieras pilsētas pašvaldība.
“Valmieriešiem ir jāatbalsta
valmierieši, tieši tāpēc mūsu
draudzība ar Valmieras teātri ilgst
jau daudzus gadus. Un šķiet, ka
tieši šogad tai ir vēl lielāka nozīme,
jo pandēmija starp kultūras nozari
un tās baudītājiem ir radījusi pagaidu sienu. Un, lai arī aktieriem
šogad neizdevās tik bieži kā gribētu sastapt savus mīļos skatītājus
klātienē, mēs ceram, ka veselīgie
“Valmieras” gardumi viņiem sniegs
enerģijas devu un iedvesmu, lai
gatavotos nākamajiem iestudējumiem,” saka uzņēmuma Food
Union zīmola “Valmiera” vadītāja
Ilona Jaroša.
Pērn skatītāju balsojumā balvas
saņēma aktrises Ieva Puķe un Elīna
Vāne, bet par labākajiem aktieriem
tika atzīti Mārtiņš Meiers un Imants
Strads.
“Gada izrādes” titulu saņēma izrāde “Hamlets” Indras Rogas režijā.
Valmieras teātris saka lielu paldies visiem skatītājiem un teātra
draugiem par mīlestību un atbalstu šajā neparastajā laikā.
Veselību un sirdsmieru 2021.
gadā!
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