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Valmieriešu 
ģimenē piedzimuši 

trīnīši!
Lasiet 2. lpp.

Vera Grāvīte, 
Vidzeme fashion

28.  aprīlī plkst.  19.00 Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) Valmieras biznesa inkubatorā 
norisināsies lielākais modes pasākums 
ārpus Rīgas – “Vidzeme Fashion show” 
(VFS), izrādot jaunākās un aktuālākās 
latviešu dizaineru kolekcijas.

Lelde Bukovska,
Vidzemes Olimpiskais centrs

5. maijā plkst. 21.00 Gaujas Stāvo 
krastu Sajūtu parkā notiks jau tradi-
cionālais Sajūtu parka vasaras sezonas 
atklāšanas pasākums “Maģisko sajūtu 
nakts”. Ikviens apmeklētājs varēs bau-
dīt gaismas, skaņas, garšas un krāsas 
maģisko saspēli dabā. “Maģisko sajūtu 
nakts” ir kļuvis par iecienītu atpūtas 
pasākumu, uzsākot vasaras sezonu.

Gaidāma plaša un aizraujoša prog-
ramma. Vakara gaitā Gaujas Stāvo 
krastu Sajūtu parkā varēsiet baudīt 
maģiskas gaismu spēles, saklausīt mu-
zikantus kokos, vērot sapņu burātājus, 
censties ieraudzīt maģiskās meža būt-
nes, dodoties uz kādu no brīvdabas 
koncertiem, vai skatīties brīvdabas 
teātri. Tāpat īpaši padomāts arī par 
mazākajiem apmeklētājiem. “Maģisko 
sajūtu nakts” noslēgsies ar uguņošanu 
gleznainajos Gaujas krastos.

Biļešu cenas iepriekšpārdošanā, 
līdz 27.  aprīlim – 7  EUR, skolēniem, 
studentiem un pensionāriem – 5 EUR. 
No 28.  aprīļa līdz 4.  maijam biļešu 
cena – 7 EUR, cena pasākuma dienā – 
10 EUR. Pirmsskolas vecuma bērniem 
un personām ar speciālām vajadzī-
bām ieeja bez maksas.

Biļetes iespējams iegādāties 
www.bilesuserviss.lv, kā arī Vidzemes 
Olimpiskā centra kasē. 

Valmiera lepojas! 

Sveicam FBK "Valmiera"
ar augstajiem panākumiem Latvijas čempionātā �lorbolā, Virslīgā. 

Jāpiemin, ka ieeja pasākumā no 
plkst. 20.30. Uz tikšanos “Maģisko 

Tuvojas “Maģisko sajūtu nakts 2018”

Iepriekšējos trīs gadus VFS koman-
da izvēlējusies dažādas pasākuma 
norises vietas, kas ikreiz pārsteidza 
pasākuma apmeklētājus. Par astotā 
šova vietu izvēlēts LIAA Valmieras 
biznesa inkubators (Purva iela 12A), 
kur uzburs šī gada tematiku “Svētku 
dzirksts”. 

Pasākuma organizatore Karlīne 
Cercina stāsta: “Latvijas simtgadi 

Svētki dzirkstīs 
“Vidzeme Fashion show 2018”

Aicinām apmeklēt svinības, kas veltītas modei un Latvijas simtgadei! 

ieski cēsim Latvijas modes gadsimta 
griezumā, velkot paralēles ar mūsdie-
nām. Šogad kolekcijas būs ļoti dažā-
das – sākot ar peldkostīmiem, turpi-
not ar zīda diegiem izšūtām korsetēm 
un beidzot ar krāšņām latviešu dizai-
neru kolekcijām.”

Skatītājiem būs iespējams aplūkot 
jaunākās latviešu dizaineru apģērbu 
kolekcijas, tajā skaitā arī bērnu. Šogad 
tiks prezentēti vairāk nekā 10 modes 
zīmoli un dizaineru darbi: Agnese 
Eiduka, In The Pit, Laima Jurča, Wild 
Spirit un Reinis Ratnieks. Savukārt 
savu debiju uz VFS skatuves piedzī-
vos Anna Elizabete Kasparsone, Dinari 
Couture, Elīna Grīnberga un Sanita 
Kapeika, kā arī Rock and Mouse. Pasā-
kuma viešņa būs Karīna Pētersone ar 
projektu “Aleksandra pasakas”. Pārstei-
gumu šova noslēgumā būs sarūpējusi 
dizainere Zane Zaharova sadarbībā ar 
Brillante komandu.

Horeogrāfiju pasākumam veido 
kustību režisore Linda Mīļā. 

“Vidzeme Fashion show 2018” pa-
sākuma biļešu cena: no 12 līdz 18 EUR. 
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” 
kasēs. Plašāka informācija VFS mājas-
lapā www.vidzemefashion.lv. 

Zane Bulmeistare, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Lielā Talka Valmieras Mākslas die-
nu laikā ir īpaša vēl kāda notikuma 
dēļ – pilsētā tiek atklāti mākslinie-
ku apgleznoti soliņi. Gaujmalā virs 
ziedu uzraksta “Valmiera” 28.  aprīlī 
plkst.  13.00 ikviens intresents aici-
nāts ieraudzīt, kādu gleznojumu uz 
soliņu dēļiem izveidojuši mākslinie-
ki Vija Zariņa, Kaspars Zariņš, Aivars       
Vilipsons un Aleksejs Naumovs.

Mākslinieki pirms darba tapšanas 
aplūko vietu, kur soliņi tiks izvietoti, 
bet tas, ko atainot, ir viņu idejas, 
domas un izpildījums. Arī šogad 
soliņu pārvērtības tiks atklātas tikai 
Lielās Talkas dienā. Jāpiemin, ka Vija 
un Kaspars Zariņi pievērsušies dabas 
tēmai, soliņus “ietērpjot” tās plašumā 
un īpašajā noskaņā. Aivars Vilipsons 
valmieriešiem un pilsētas viesiem 
piedāvā sava “rokraksta” atainojumu 
pilsētvidē, šoreiz aicinot darbu ne 
tikai apskatīt, bet to izmantot kā 
ērtu atpūtas vietu. Savukārt Aleksejs 
Naumovs galvenokārt “tver” ainavas. 
Vai tas būs kāds Valmieras skats vai 
gleznojums, kur katrs varēs ieraudzīt 
ko citu, bet sev tuvu – to varēs uzzināt 
“Mākslas soliņu” atklāšanas dienā.

“Mākslas soliņi” Valmieras ainavu 
papildinās jau trešo gadu. Pērn auto-
rus iedvesmoja tēma “Mākslas dārzs”. 
Pie Valmieras Mūzikas skolas jau gadu 
“dzīvo” Paulas Zariņas-Zēmanes, kā 
viņa to raksturoja, “gaišs, krāsains un 
plaukstošs soliņš, uz kura apmeties tā 
pastāvīgais iedzīvotājs – mazais cilvē-
ciņš”. Blakus ir Jura Dimitera darbs, at-
ainojot vienu no viņa iecienītākajiem 
motīviem – sērkociņus. Savukārt pie 
Valmieras Mākslas vidusskolas ir And-
ra Vītoliņa apgleznots soliņš, māksli-
niekam pētot cilvēku izgudrojumu un 
dabas mijiedarbību.

Pirmie pieci Valmieras “Mākslas so-
liņi” ir Signes Vanadziņas “Ķiršu lietus” 
pie Valmieras Kultūras centra, Elitas 
Patmalnieces “Nakts klusā daba” pie 
Valmieras pilsdrupām, Patricijas Brek-
tes “Gaujas garšas palete” Valterkal-
niņā un divi Valmieras Drāmas teātra 
komandas apgleznoti soliņi. 

Valmieras Mākslas dienas “Dzimša-
na” norisinās no 3. aprīļa līdz 3. mai-
jam. Par norisēm vairāk iespējams 
uzzināt Valmieras pilsētas pašvaldības 
mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā 
“Kultūra” un Valmieras Tūrisma infor-
mācijas centra mājaslapā www.visit.
valmiera.lv.

Atklās jaunus 
“Mākslas soliņus”

sajūtu naktī 2018”!
Pēc Lielās Talkas dosimies baudīt mākslu, kas tapusi uz soliņiem

http://www.vidzemefashion.lv
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Zināms ielu pārbūvju plānotais grafiks
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Šogad Valmierā plānoti apjomīgi 
ielu infrastruktūras pārbūves darbi. 
Tiem noslēdzoties, tiks uzlabota Val-
mieras ielu kvalitāte, kā arī satiksmes 
drošība. Ir izveidots darbu veikšanas 
grafiks, paredzot tos veikt secīgi.

Aprīļa vidū tiks atsākta Ķieģeļu 
ielas būvniecība, bet aprīļa beigās – 
Vadu ielas pārbūve, kā arī sāksies au-
tomašīnu stāvlaukuma paplašināšana 
Beātes ielā 42 pie pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Buratino”. 

Maija otrajā nedēļā paredzēts uz-
sākt Upes ielas, kā arī Lilijas un Kārļa 
ielu pārbūvi.  Upes ielu pārbūvēs pos-
mā gar Vienības laukumu – no Limba-
žu ielas līdz Matīšu šosejai. Kārļa ielu 
pārbūvēs posmā no Rīgas līdz Lilijas 
ielai un Lilijas ielu – posmā no Miera 
līdz Andreja Upīša ielai. 

Maija vidū sāksies Ausekļa ielas 
(posmā no Rīgas līdz Straupes ielai) un 
Andreja Upīša ielas (posmā no Beā-
tes līdz Rubenes ielai) pārbūve. 

Savukārt jūnijā plānota arī divu 
stāvlaukumu izbūve un ielas brauk-
tuves pārbūve Georga Apiņa ielas 
sākumposmā pie Valmieras Gaujas 
krasta vidusskolas – attīstības centra, 
kā arī Mālu ielas posma no Matīšu šo-
sejas līdz Ainažu ielai pārbūve. 

Šogad plānota arī grantēto ielu 
plaša apmēra divkārtu apstrāde ar 

Liene Zālīte, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

6. aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, 
Vidzemes slimnīcas valdes priekšsē-
dētājs Uģis Muskovs un labklājības 
ministrs Jānis Reirs sveica valmie-
riešu Kovisāru ģimeni, kurā naktī uz 
29. martu pasaulē nāca trīnīši – divas 
meitenes un zēns. 

Mamma Baiba un tētis Kalvis pa-
stāstīja, ka ģimenē tagad aug četri 
bērni, jo māsiņas Emmu un Emiu un 
brālīti Miku mājās gaida divarpus ga-
dus vecais brālis Toms. Piedzimstot 
abas māsiņas svērušas aptuveni divus 
kilogramus, bet brālītis – divarpus ki-
logramus. Pašlaik trīnīši ir dūšīgi pie-
ņēmušies svarā un jau devušies mājās. 

Valmieras pilsētas pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Jānis Baiks ģime-
nei dāvināja ziedus un rokdarbnieces 
Tijas Frīdenbergas unikālas adītas 
zeķītes Valmieras karoga krāsās (mei-
tenēm – dzeltenas, zēnam – zilas) ar 
ieadītām latviešu spēka zīmēm, kas 
mazuļus ne tikai sildīs, bet arī simbo-
liski stiprinās un sargās. Tāpat trīnīši 
saņēma arī rokdarbnieces T.Frīdenber-
gas adītas cepurītes ar ieadītu pilsētas 
nosaukumu un Latvijas simtgades 
zīmi. Šādu cepurīšu dāvināšana jaun-
dzimušajiem valmieriešiem ir tradī-
cija, īpašo veltījumu saņem ikviens 
Valmieras Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēts mazulis. Savukārt trīnīšu vecāka-
jam brālim Tomam dāvāta adīta rokas 
lelle – Valmieras talismans vērsēns 
Voldiņš. 

“2018.  gada Lieldienu laiks, saņe-
mot ziņu, ka valmieriešu ģimenē pie-
dzimuši trīnīši, pienāca īpaši svētīgs 
un priekpilns ne tikai Kovisāru kupla-
jai saimei, bet arī pilsētai. Stipras un 
stabilas ģimenes ir Valmieras vērtība. 
Strādājam pie tā, lai Valmiera jauna-
jām ģimenēm kļūtu par vislabāko 
mājvietu – uzlabojam izglītības kvali-
tāti, nodrošinām darbavietas, paplaši-
nām dzīvojamo fondu un rūpējamies 
par interesanta un saturīga brīvā laika 
pavadīšanas iespējām dažāda vecu-
ma iedzīvotājiem. Vēlu izturību, ve-
selību un pacietību, lai ģimenē valda 
saticība, mīlestība un ir daudz laimes 
pilni brīži,” sveicot Kovisāru ģimeni ar 
trīnīšu piedzimšanu, novēlēja Valmie-
ras pilsētas pašvaldības domes priekš-
sēdētājs J.Baiks. 

“Pateicos trīnīšu vecākiem par to, 
ka viņi izvēlējušies Vidzemes slimnīcu 
par savu bērniņu dzimšanas vietu. Ar 
gandarījumu skaitām, kā pieaug pie 
mums dzimušo bērnu skaits – šī gada 
pirmajos trīs mēnešos tas bijis lielāks 

Sveicam ar trīnīšu 
piedzimšanu

nekā gadu iepriekš. Protams, ka trīnīši 
un dvīnīši šo statistiku ļoti uzlabo. Kad 
2016.gada pavasarī te piedzima trīs 
braši puiši no Amatas novada, iepriek-
šējā trijotne – trejmāsiņas no Gulbe-
nes – jau mācījās skolā. Šodien viss 
notiek straujāk, tāpēc gribētu izteikt 
vēlēšanos, lai turpmāk vismaz katru 
otro gadu pie mums notiktu šādi jauki 
brīži, kad ģimene uzreiz kļūst bagā-
tāka par trīs bērniem. No savas puses 
apņemamies turpināt darbu pie slim-
nīcas un Dzemdību nodaļas attīstības, 
lai radītu mazuļiem un jaunajiem ve-
cākiem vēl draudzīgāku un drošāku 
vidi,” norāda Vidzemes slimnīcas val-
des priekšsēdētājs U. Muskovs.  

Valmieras pilsētas pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par pašvaldības 
pabalstiem Valmieras pilsētā” paredz 
trīnīšu ģimenei izmaksāt 200 EUR lielu 
vienreizēju pabalstu par katru jaun-
dzimušo. Tiesības saņemt pabalstu ir 
vienam no vecākiem ar nosacījumu, 
ka abu vecāku deklarētā dzīvesvieta 
pēdējos divpadsmit mēnešus ir Val-
miera. 

Plašāku informāciju par jaundzi-
mušā pabalstu iespējams saņemt, 
sazinoties ar Valmieras pilsētas paš-
valdības Sociālo lietu pārvaldes soci-
ālās palīdzības organizatorēm Sandru 
Lapiņu, tālrunis 64207153, e-pasts: 
sandra.lapina@valmiera.lv vai Līgu 
Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts: 
liga.olina@valmiera.lv. 

Valmieras pilsētas pašvaldības do-
mes sēdē 26.  aprīlī lems par papildu 
vienreizēja finansiāla pabalsta izmak-
sāšanu trīnīšiem un viņu vecā kiem. 
Savukārt 10.  aprīļa Ministru kabine-
ta sēdē pieņemts lēmums Vidzemes 
slimnīcā dzimušo trīnīšu ģimenei pie-
šķirt vienreizēju pabalstu – 8538 EUR 
apmērā pēc nodokļu samaksas. 

Lai Valmieras trīnīši aug gudri, stipri un veseli! 

Līga Bieziņa, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas pašvaldība no-
slēgusi vienošanos ar Centrālo finan-
šu un līgumu aģentūru (CFLA) par 
projekta “Valmieras pilsētas Rietumu 
industriālās maģistrāles attīstība – 
L.  Paegles ielas savienojums ar TEN-T 
tīklu” īstenošanu. 

Projekta realizēšanai piešķirts Eiro-
pas Kohēzijas fonda finansējums 2,87 
miljonu EUR apmērā.  Ielu pārbūvi 
paredzēts realizēt līdz 2020.  gada jū-
nijam. Šobrīd projektam izsludināts 
iepirkums par būvuzraudzības pakal-
pojumiem, kā arī notiek būvdarbu 

jamo posmu apzaļumošanu, kā arī 
atsevišķos ielu posmos atpūtas vietu 
izveidi gājējiem un velosipēdistiem.

Ielu pārbūves mērķis ir nodrošināt 
atsevišķu Valmieras industriālo terito-
riju savstarpēju sasaisti, kā arī savieno-
jumu ar starptautisko autoceļu tīklu 
TEN-T, kur ietilpst arī autoceļš A3. Tas 
sasaucas arī ar vienotā Eiropas trans-
porta pamattīkla izveides nepiecieša-
mību veicināt turpmāku ekonomisko 
izaugsmi, kā arī nodrošināt vienotā 
Eiropas tirgus sekmīgu darbību.

Par Rietumu industriālās maģistrāles attīstību

Līga Bieziņa, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Iestājoties pavasarim, turpinās 
2017.  gada nogalē uzsāktā dabas ta-
kas izveide pie Ģīmes upītes un Ģīmes 
dzirnavu dīķa, starp Leona Paegles un 
Smilšu ielām. Būvniecība rit saskaņā ar 
plānoto. Darbi, ko bija paredzēts veikt 
gada aukstajā sezonā, ir pabeigti. 

Dabas izziņas taka sāksies pie 
Leona Paegles ielas no Ģīmes upītes 
slūžām, virs kurām izbūvēta skatu 
platforma. No Leona Paegles ielas gar 
Ģīmes dzirnavu dīķa malu virzienā uz 
Valmieras sākumskolu noslēgumam 
tuvojas ūdens dzīves izziņas laipas 
būvniecība. Uz laipas izbūvēti arī divi 
paplašinājumi – skatu platformas. 
Drošības, konstrukciju noturības un 
ilgmūžības apsvērumu dēļ platformas, 
tāpat kā pārējā laipa, ir ar terases dēļu 
segumu. Visā takas garumā būs izvie-
toti informācijas stendi ar dažādiem 

interaktīviem elementiem un intere-
santiem uzskates materiāliem. Lai ta-
kas apmeklētājiem būtu iespējams ie-
pazīties ar dīķa zemūdens pasauli, uz 
laipas margām tiks izvietoti 48 dažādu 
Ģīmes upītē un Ģīmes dzirnavu dīķī 
sastopamu zivju un ūdensorganismu 
3D telpiski ciļņi – mulāžas. Mulāžas/
ciļņi būs izgatavoti no izturīgiem ma-
teriāliem, krāsoti tā, lai radītu pēc ie-
spējas reālu izskatu, kā arī izceltu sugu 
raksturīgākās iezīmes. 

Laipas galā, ievērojot universālā 
dizaina principus, ir izbūvēta laivu 
piestātne. Ir pabeigti darbi arī pie ska-
tu paviljona un skatu terases izbūves. 
Lai gan dabas takas izbūve turpinās, 
darbu virzību ietekmē arī laikapstākļi. 
Piemēram, celiņu izbūvei nepiecieša-
ma atkususi zeme. 

Ģīmes dabas takas koncepcijas un 
satura izstrādi veic biedrība “Ūdensai-
na”, izstrādes vadītāja ir hidrobioloģe 
Loreta Urtāne. Paredzēta arī takas 

saturam atbilstoša mācību materiāla 
sagatavošana. Tiks novadītas arī ap-
mācības  Valmieras skolu dabaszinību 
pedagogiem par takas izmantošanu 
mācību procesā. 

Dabas taka tiek būvēta projekta 
“Vides izglītības infrastruktūras ob-
jekta “Ģīmes upes dabas taka” izveide” 
ietvaros, saņemot 60 000 EUR Latvijas 
vides aizsardzības fonda līdzfinansēju-
mu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 
takas izveidi veic SIA “Būvinženieris”. 
Jauno vides izglītības konstrukciju sa-
glabāšanai ilgtermiņā taku paredzēts 
aprīkot arī ar pašvaldības policijas 
Operatīvās informācijas centra uzrau-
dzītu videonovērošanas sistēmu.

Turpinās Ģīmes dabas takas izveide

šķembām un bitumena emulsiju. Lai 
darbi noritētu iespējami secīgi un 
raiti, kā arī, ņemot vērā nepiecieša-
mos darbus pazemes komunikāciju 
sakārtošanā, ielu apstrāde sadalīta trīs 
daļās. Maijā un jūnijā paredzēts veikt 
Bērzu, Rūjas, Kazarmu un Podnie-
ku ielas, kā arī Ūdens ielas posma no 
Zaķu līdz Brenguļu ielai apstrādi. Jūlijā 
paredzēta Krāsotāju, Šķūņu, Ma-
zās Šķūņu, Jaunās un Pīlādžu ielas 
apstrāde, kā arī Sporta ielas posmā 
no Limbažu ielas līdz Matīšu šosejai 
un no Matīšu šosejas līdz Jāņparka 
ielai apstrāde. Savukārt augustā plā-
nota Sila, Rūjienas, Kocēnu, Salnu, 
Mednieku un Sloku ielas apstrāde. 
Pirms cietā seguma ieklāšanas ielām 
sakārtos apakšzemes komunikācijas 
un akas. Tādēļ ielām, kuras ietilpst div-
kārtu apstrādes pirmajā daļā, rakšanas 
darbus plānots uzsākt aprīļa beigās. 
Tā kā pēc darbu veikšanas vairākus 
gadus ielām būs rakšanas aizliegums, 
namīpašnieki aicināti vērsties SIA “Val-
mieras ūdens” Klientu apkalpošanas 
daļā Rūpniecības ielā 50 vai zvanīt 
pa tālruni 642 26001, 28233110, lai 
uzsāktu maģistrālā ūdensvada un/vai 
kanalizācijas pievienojuma izveidi. 

Šovasar paredzēts uzsākt arī Val-
mieras pilsētas Rietumu industriālās 
maģistrāles būvniecību, savienojot 
Valmieras Rietumu daļā esošās indus-
triālās teritorijas ar pilsētas apvedceļu, 
kā arī veikt asfaltbetona seguma virs-

kārtas nomaiņu Kārļa Baumaņa ielai 
posmā no Rīgas līdz Diakonāta ielai 
un Alvila Freimaņa ielas autobusu 
apgriešanās laukumam pie Vidzemes 
slimnīcas. 

Lai uzlabotu sniegto ūdens pa-
kalpojumu kvalitāti, SIA “Valmieras 
ūdens” plāno apakšzemes komunikā-
ciju izbūvi atsevišķās pilsētas ielās  – 
Beātes ielā (posmā starp Purva un 
Jāņa Enkmaņa ielu) un Jāņa Enkma-
ņa ielā, Burtnieku ielā, Ūdens ielā 
pie Pauku ielas un Pauku ielā, kā arī 
Ziedu gravā. 

Ielu pārbūves laikā gaidāmi satik-
smes ierobežojumi, tāpēc aicinām ie-
dzīvotājus būt saprotošiem un sekot 
līdzi aktuālajai satiksmes organizēša-
nas informācijai un izliktajām ceļazī-
mēm. 

Kā ik gadu, arī šopavasar pēc 
7.  maija pilsētas asfaltētajām ielām 
tiks veikts plānotais bedrīšu remonts. 
Taču ielām, kurām šogad paredzēta 
pārbūve, ikgadējie remonta darbi 
nenotiks.  

Jāpiemin, ka lielu daļu ielu remont-
darbus ir iespējams veikt tiem atbil-
stošos laikapstākļos, kā arī jārēķinās 
ar situācijām, ka būvdarbu laikā var 
atgadīties iepriekš neparedzēti sarež-
ģījumi. Tāpēc ielu remontiem iespēja-
mas nelielas novirzes no to veikšanas 
plānotā grafika. 

veikšanas atklātā konkursa piedāvāju-
mu izvērtēšana.

Plānots palielināt maģistrālo ielu 
caurlaides spēju, transporta plūsmas 
vidējo ātrumu un samazināt pārvie-
tošanās laiku, veicinot ekoloģiskās un 
dzīves vides kvalitātes uzlabošanos 

Valmieras iedzīvotājiem. Paredzams, 
ka pēc projekta realizācijas tiks sa-
mazināta vidējā satiksmes intensitāte 
kravas transportam Jumaras un Au-
sekļa ielās.

 Veidojot Valmieras pilsētas Rietu-
mu industriālo maģistrāli, paredzēts 
pagarināt Leona Paegles ielu un savie-
not to ar autoceļu P18 Valmiera–Smil-
tene. Leona Paegles iela tiks turpināta 
gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai. 
Tālāk kravas auto maģistrāle virzīsies 
pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža 
ielai. Savukārt Voldemāra Baloža ielai 
pie pagrieziena uz Jumaras ielu plā-
nots izbūvēt turpinājumu līdz Somu 
ielai. Būvprojekts paredz arī izbūvē-

mailto:sandra.lapina@valmiera.lv
mailto:liga.olina@valmiera.lv
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Anete Bērziņa, 
Valmieras Attīstības aģentūra

Aprīļa sākumā koncertzālē “Val-
miera” notika biznesa forums “Māksla 
būt uzņēmējam”, kas pulcēja vairāk 
nekā 200 dalībnieku. Šāds forums 
Valmierā notiek jau trešo reizi, šogad 
pulcējot gan radošas personības, gan 
biznesa praktiķus. Foruma veidotāji ir 
pārliecināti, ka uzņēmējdarbība ir ra-
došs process, kurā nepieciešamas gan 
ļoti praktiskas zināšanas, gan arī spēja 
pielāgoties straujai tirgus mainībai. Tā 
kā forums notika Valmieras mākslas 
dienu laikā, tad arī foruma program-
ma tika veidota, lai uzņēmējdarbību 
kā procesu būtu iespēja iepazīt no da-
žādām pusēm. 

Forumu atklāja Uģis Melders, aktī-
vā tūrisma centra “Eži” radošais direk-
tors, kurš klātesošajiem lika no dota-
jiem Lego materiāliem izveidot savu 
“pīlīti”, kā rezultātā sanāca gandrīz 
200 dažādu tās variantu. Lai arī pīlīšu 
veidošana atšķiras no svarīgu biznesa 
lēmumu pieņemšanas, tomēr secinā-
jums ir viens – vienas pareizās pieejas 
nav, katrs meklē un atrod savu bizne-
sa formulu, instrumentus un darba 
metodes. 

Arvien vairāk sabiedrībā tiek dis-
kutēts par paaudžu maiņu un uzņē-
mēju nespēju pielāgoties jaunajiem 
darbiniekiem un viņu prasībām, bet 
kā apliecināja foruma lektors Ernests 
Gabrāns (Kā būvēt ilgtermiņa attiecī-
bas ar Millennials paaudzes darbinie-
kiem) – nekādas ķīmijas šajā procesā 
nav, ir tikai jāveido konstruktīvs dia-
logs ar mileniāļiem. Mileniāļi būs tie, 
kuri spēs mainīt gan uzņēmuma attīs-
tības gaitu, gan veicināt tā izaugsmi, 

Aizvadīts biznesa forums “Māksla būt 
uzņēmējam”

tomēr veiksmīgai abpusējai sinerģijai 
darba devējiem ir jākļūst elastīgākiem 
domāšanā, plānošanā, prasmē rast 
kompromisus starp jauno personību 
vēlmi strādāt brīvākā un pielāgotākā 
darba režīmā. 

Ingemārs Vekteris (Kā noķert 
klientu) apliecināja, ka mediju attīs-
tība šobrīd norit ļoti strauji, un spēt 
ieraudzīt un atklāt savu komunikācijas 
kanālu un uzrunāt konkrētu mērķau-
ditoriju ir ne tikai prasme, bet māks-
la  – pētīt, analizēt un pieņemt lēmu-
mus. 

Viena no radošākajām foruma da-
lībniecēm Gunita Kulikovska (Ko 
nozīmē draudzēties ar startup; Forbes 
30 under 30) atklāja, ka startup būtis-
kākās īpašības ir elastīgums, ātrums, 
iesaiste, kā arī spēja nebaidīties kļū-
dīties. Gunita uzsvēra nepieciešamī bu 
pēc lokālas savstarpējas sadarbības 
uzņēmumiem: “Globālas ambīcijas 
kļūst par realitāti caur lokālām zināša-
nām.” 

Priestera Ronalda Melkera vēstī-
jums bija viens no novērtētākajiem 
stāstiem šajā forumā (Vērtībās balstīta 
uzņēmējdarbība). Viņš stāstīja par vēr-
tībās balstītu dzīvi, uzņēmējdarbību 
un saskarsmi. Tikai katrs pats sev var 
uzdot šo būtisko jautājumu – kas ir 
manas vērtības, kā es par tām rūpējos, 
cienu un attīstu. 

Savukārt Ģirts Rungainis (Pārstei-
gums vai likumsakarība) klātesošos 
informēja par kriptovalūtu attīstības 
dinamiku un finanšu sektora pašrei-
zējiem izaicinājumiem. Klātesošajiem 

aktuāls jautājums Rungainim bija par 
Latvijas banku un investīciju vides 
turpmākajām attīstības tendencēm. 

Krista Pētersone stāstīja, ko ņemt 
vērā, apgūstot jaunus eksporta tirgus 
(Kā konkurēt eksporta tirgos, kad 
neesi lētākais). Kristas atziņa: “Fokuss. 
Zini savu nišu un esi izcils tajā, ko dari.”

Ja Ingemārs Vekteris parādīja ceļu, 
kur meklēt savu potenciālo mērķaudi-
toriju, tad Vilhelms Meisters (Jēgpil-
na digitālā komunikācija – kā būt pa-
manāmiem internetā) deva praktiskus 
padomus, ko darīt un nedarīt tad, kad 
šie ceļi atrasti. Vilhelms uzsvēra, ka rei-
zēm pārprasta vēlme ir būt visur. Viņa 
ieteikums bija definēt sociālo tīklu 
komunikācijas mērķus, vēstījumu un 
mērķauditoriju, kā arī definēt noteiktu 
komunikācijas valodu.

Par iespējām radošajiem uzņēmē-
jiem informēja Kultūras ministrijas 
pārstāvis Andrejs Lukins (Radošā Ei-
ropa), bet Mārtiņš Zemītis (Eiropas 
nauda Latvijā 2020+) iepazīstināja ar 
aktualitātēm un plāniem par Eiropas 
fondu atbalstu pēc 2020. gada.

Foruma prezentācijas iespējams 
noskatīties mājaslapā www.maksla-
butuznemejam.lv. Foruma mājaslapā 
pieejamas arī visas lektoru prezentā-
cijas. 

Foruma organizatori – Valmieras 
Attīstības aģentūra sadarbībā ar Eiro-
pas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 
un “Europe Direct” informācijas centru 
Valmierā – pateicas foruma lektoriem 
un tā apmeklētājiem. Uz tikšanos nā-
kamā gada forumā! 

Marika Upnere, 
AS “Valmieras stikla šķiedra”

11.  aprīlī Dublinā Džordžijas štatā 
ASV, piedaloties AS “Valmieras stikla 
šķiedra” valdei, padomei un lielāka-
jiem akcionāriem, Latvijas ekonomi-
kas ministram Arvilam Ašeradenam, 
Latvijas vēstniekam ASV Andrim 
Teikmanim, Valmieras pilsētas pašval-
dības domes priekšsēdētājam Jānim 
Baikam, augstām Džordžijas štata 
amatpersonām un uzņēmuma īpaš-
niekiem, svinīgi atklāta AS “Valmieras 
stikla šķiedra” meitas kompānijas P-D 
VALMIERA GLASS USA Corp. jaunā ra-
žotne.

Ražotnes atklāšanas lenti pārgrie-
za AS “Valmieras stikla šķiedra” Uz-
raudzības padomes priekšsēdētājs 
un lielākais uzņēmuma akcionārs 
Jirgens Heincs Preiss-Daimlers (Jür-
gen Heinz Preiss-Daimler). Svinīgajā 
pasākumā piedalījās vietējās amat-
personas, Džordžijas gubernators 
Neitans Dīls (Nathan Deal), Džordžijas 
ekonomiskās attīstības komisārs Pats 
Vilsons (Pat Wilson), Dublinas pilsē-
tas padomes loceklis Džeralds Smits 
(Gerald Smith), Laurensa apgabala 
komisārs Džefs Deiviss (Jeff Davis), 
Dublinas-Laurensa apgabala Attīstī-
bas pārvaldes vadība, kā arī projektā 
iesaistītie sadarbības partneri. 

“Ražotnes paplašināšana ASV ir uz 
klientu vērsts biznesa attīstības solis. 
VALMIERA GLASS GRUPAS pārdoša-
nas apjomi Ziemeļamerikā aug katru 
gadu. Tagad nodrošināsim produktu 
esamību tuvāk klientam, piegādes 
termiņi būs daudz īsāki un mums būs 
iespēja attīstīt ciešākas sadarbības sai-
tes ar lielākajiem klientiem. Paplašinā-

Atklāta jaunā VALMIERA 
GLASS ražotne ASV

šanās stiprinās VALMIERA GLASS GRU-
PAS pozīcijas pasaules stikla šķiedras 
tirgū. Pateicos VALMIERA GLASS ko-
mandai un sadarbības partneriem par 
ieguldīto darbu, Džordžijas štatam un 
Laurensa apgabalam par sniegto in-
vestoru atbalstu, lai veiksmīgi īstenotu 
projektu!” norāda AS “Valmieras stikla 
šķiedra” prezidents un P-D VALMIE-
RA GLASS USA Corp. izpilddirektors 
Andre Švionteks (Andre Schwiontek).

Džordžijas gubernators Neitans 
Dīls un Džordžijas ekonomiskās attīs-
tības komisārs Pats Vilsons atzinīgi no-
vērtēja starptautisko sadarbību, kas 
nodrošinājusi tik iespaidīga projekta 
īstenošanu, un pateicās investoram 
VALMIERA GLASS GRUPAI, par ieguldī-
juma mērķi izvēloties Džordžijas šta-
tu.  Savukārt Laurensa apgabala komi-
sārs Džefs Deiviss uzsvēra, ka jaunā un 
vērienīgā ražotne ne tikai nodrošinās 
darbavietas, apgabala ekonomisko iz-
augsmi un veicinās cilvēku pirktspēju, 
bet arī radīs lepnumu reģiona iedzīvo-
tājos.

Ražotnes atklāšanas pasākumā, 
prezentējot ne tikai uzņēmumu, bet 
arī Latviju, uzstājās un ar muzikāliem 
priekšnesumiem priecēja vokālā gru-
pa Latvian Voices.

2015.  gada 26.  martā Dublinā 
Džordžijas štatā ASV svinīgi tika atklā-
ta AS “Valmieras stikla šķiedra” mei-
tas kompānijas P-D VALMIERA GLASS 
USA Corp. pirmā ražotne 7,4 tūkstošu 
kvadrātmetru ražošanas platībā. Pir-
majā posmā tika investēti 20 miljoni 
dolāru un radītas 150 darbavietas, ot-
rais posms līdz ar paplašināšanos pa-
redz līdz 2022. gadam radīt vēl papil-
du 425 darbvietas un 90 miljonu ASV 
dolāru investīciju. 

AS “Valmieras stikla šķiedra” prezidents un P-D VALMIERA GLASS USA Corp. 
izpilddirektors Andre Švionteks 

Evita Teice-Mamaja, 
Valsts ieņēmumu dienests 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) in-
formē, ka VID Elektroniskās deklarēša-
nas sistēmai (EDS) iespējams pieslēg-
ties ne tikai ar VID piešķirto paroli un 
personas internetbankas rekvizītiem, 
bet arī, izmantojot autentifikācijas lī-
dzekli “eParaksts Mobile”.

Lai pieslēgtos VID EDS ar “eParaksts 
mobile”, EDS autentifikācijas lapā 
jāizmanto spiedpoga “eParaksts” vai 

Latvija.lv pieteikšanās modulī izvēlne 
“eParakstsmobile”.

Mobilā lietotne “eParaksts mobi-
le” ir mūsdienīgs un drošs rīks savas 
e-identitātes apliecināšanai dažādās 
informācijas sistēmās. Pakalpojums 
“eParaksts mobile” ir bez maksas pie-
ejams lietotājiem ar viedtālruņiem, 
kas strādā ar iOS, Android operētājsis-
tēmām. 

Plašāka informācija par pakalpo-
jumu “eParaksts mobile” pieejama tī-
mekļa vietnē www.eparaksts.lv. 

Ar eParakstu var pieslēgties 
arī VID EDS

Evita Teice-Mamaja,
Valsts ieņēmumu dienests 

Aprīļa sākumā svinīgā Valsts ieņē-
mumu dienesta (VID) Lielo nodokļu 
maksātāju apbalvošanas pasākuma 
laikā finanšu ministre Dana Reiznie-
ce-Ozola un VID ģenerāldirektora 
pienākumu izpildītāja (p.i.) Dace Pe-
lēkā pasniedza īpaši šim pasākumam 
darinātas balvas un atzinības rakstus 
2017.gada lielākajiem nodokļu mak-
sātājiem divdesmit dažādās nominā-
cijās.

Balvas un atzinības rakstus saņēma 
arī divi 2017.  gada lielākie nodokļu 
maksātāji no Valmieras: AS “Val-
mieras stikla šķiedra” – 2017.  gada 
lielākais darbaspēka nodokļu mak-
sātājs Vidzemes plānošanas reģionā 
lielo nodokļu maksātāju grupā (ko-
mercsabiedrība) – un SIA “Woltec” – 
2017.  gada lielākais darbaspēka no  -
dokļu maksātājs Vidzemes plānoša-
nas reģionā vidējo nodokļu maksātāju 
grupā (komercsabiedrība). 

Kā pasākumā atzina VID ģenerāl-
direktora p.i. Dace Pelēkā: “Galvenais 
kritērijs, par kuru vēlos pateikties ne 
tikai svētkos, bet arī ikdienā – godprā-
tīga attieksme pret valsti un iedzīvotā-
jiem. Latvija šogad svin simtgadi, sa-

vukārt VID tā ir 25 gadu jubileja. Šajā 
laika posmā ir attīstījusies gan mūsu 
valsts, gan uzņēmējdarbības vide. 
VID ir gājis kopsolī ar uzņēmējiem, 
pilnveidojis sniegtos pakalpojumus. 
Valsts sektorā strādājošajiem un uzņē-
mējiem ir svarīgi turpināt augšupeju 
vienotā kopsolī vismaz nākamos 100 
gadus.”

Finanšu ministre Dana Reiznie-
ce-Ozola norādīja: “Man kā mērķtie-
cīgam cilvēkam vistuvākie ir tie, kuri 
patriotismu pauž darbos. Iespējams, 
viscildenākais darbs, ko dara īstens 
valsts patriots – godīgi maksā nodok-
ļus. Sumināsim tos, kuri neslēpj algas 
aploksnē un rūpējas par darbinieku 
sociālo nodrošinājumu. Paldies, ka 
esat izvēlējušies par savas uzņēmēj-
darbības vietu Latviju! “

Arī šogad lielākajiem nodokļu 
maksātājiem tika pasniegtas īpaši 
darinātas balvas, kuru vizuālais risinā-
jums ir iekšējās izaugsmes un dzīvības 
simbols – plaukstošs koks, kuram, 
lai augtu, ir vajadzīgas dziļas saknes 
un zemes spēks, bet, lai vairotu savu 
varenumu – svarīga vēlme un spēja 
tiekties pret debesīm un augstākiem 
horizontiem. Balvas kontekstā koks ir 
izvēlēts kā sekmīgas uzņēmējdarbī-
bas un ilgtspējīgas tautsaimniecības 

simbols, kas iezīmē ceļu no jaunas 
biznesa idejas rašanās brīdim līdz tās 
sekmīgai īstenošanai un attīstībai, 
tādējādi sniedzot ieguldījumu visas 
valsts ekonomikā un labklājībā.

Lielākie nodokļu maksātāji tika 
godināti jau 21. gadu. Svinīgais pa-
sākums norisinājās VID administra-
tīvajā ēkā Talejas ielā  1 Rīgā, klātesot 
arī VID sadarbības partneru – Latvijas 
Darba devēju konfederācijas, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
un  Latvijas Nodokļu konsultantu aso-
ciācijas – pārstāvjiem.

Jāpiemin, ka šī gada aprīlī tradi-
cionāli tiek izsūtītas VID pateicības 
vēstules tiem nodokļu maksātājiem, 
kuri 2017. gadā veikuši ievērojamas 
iemaksas valsts budžetā, kuriem biju-
si godprātīga un atbildīga attieksme 
pret nodokļu saistību izpildi un sek-
mīga līdzšinējā sadarbība ar nodokļu 
administrāciju.

2017.  gada lielāko nodokļu mak-
sātāju apbalvošanas nominācijas un 
izvērtēšanas kritēriji ir noteikti noli-
kumā, kas pieejams VID mājaslapā
www.vid.gov.lv, sadaļā “Uzņēmu-
miem” – “Labā prakse uzņēmējiem”  – 
“Lielāko nodokļu maksātāju apbalvo-
šana”.

Apbalvoti 2017. gada lielākie nodokļu 
maksātāji

http://www.eparaksts.lv
http://www.vid.gov.lv
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Laura Moča, 
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Valmieras pilsētas pašvaldībā tur-
pinās projekta “Veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pasākumi 
Valmierā” īstenošana. Pasākuma “Mo-
bilitātes akadēmija” ietvaros tiek or-
ganizētas vingrošanas nodarbības se-
nioriem, savukārt pasākuma “Topošo 
māmiņu skola” laikā tiek organizētas 
teorētiskās un vingrošanas nodarbī-
bas grūtniecēm.

Senioriem, kuri vecāki par 54 ga-
diem, ir iespēja pieteikties vingroša-
nas nodarbībām fizioterapeita uzrau-
dzībā. Pieteikties iespējams Valmieras 
veselības centra reģistratūrā (Bastiona 
iela 24), uzrādot personu apliecino-
šu dokumentu. Paredzēts, ka vienai 
grupai nodarbības notiks vienu mē-
nesi. Plašāka informācija pieejama 
Valmieras veselības centra reģistra-
tūrā, zvanot pa tālruni 64232318 vai 
28692800.

Savukārt grūtniecēm ir iespēja pie-
teikties vingrošanas un teorētiskajām 
nodarbībām. Grūtnieču vingrošanas 
nodarbības, tāpat kā līdz šim, notiks 
Valmieras veselības centrā, un tām 
pieteikties iespējams Valmieras pilsē-
tas pašvaldības Apmeklētāju pieņem-
šanas centrā (Lāčplēša ielā 2), uzrādot 
personas apliecinošu dokumentu.

Biruta Uzāre,
biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs”

Pulciņu nodarbības:
•	 otrdienās	 plkst.  12.30	 un	
piektdienās plkst. 10.00 vingrošana 
2. grupai;
•	 otrdienās	 plkst.	 10.00	 un	
piektdienās plkst. 13.00 deju kopas 
mēģinājums;
•	 otrdienās	 plkst.  14.00 šlāger-
grupas mēģinājums;
•	 trešdienās	 plkst.  11.00 un 
piektdienās plkst. 11.30 vingrošana 
1. grupai;
•	 trešdienās	 plkst.	 14.00 novusa 
spēle;
•	 ceturtdienās	 plkst.  11.00 angļu 
valoda;
•	 ceturtdienās	 plkst.  14.00 vācu 
valoda;
•	 ceturtdienās	 plkst.  10.00 zolītes 
spēle;
•	 2. maijā	un	23. maijā	plkst. 12.00 
rokdarbu pulciņš “Made”;
•	 15.  maijā	 plkst.  13.30 dārzkopju 
pulciņš;
•	 13.	un	21.	maijā plkst. 10.00 šaha 

Savukārt teorētiskās nodarbības 
topošajām māmiņām notiks Vidze-
mes slimnīcā (Jumaras ielā 195). Tajās 
būs iespēja uzzināt par grūtniecības 
un dzemdību procesu, kā tam sagata-
voties gan fiziski, gan emocionāli, kā 
parūpēties par sevi un apkopt bērni-
ņu viņa pirmajās dzīves dienās un mē-
nešos (ģērbšana, higiēna, zīdīšana), 
kā arī gūt atbildes uz citiem jaunajai 
ģimenei būtiskiem jautājumiem. 

Teorētisko un vingrošanas nodarbī-
bu apmeklējuma kuponus iespē jams 
saņemt Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
(Lāč plēša ielā 2), uzrādot personas 
apliecinošu dokumentu. Pēc kupona 
saņemšanas pieteikšanās nodarbībām 
un plašāka informācija par teorētis-
kajām nodarbībām Vidzemes slimnī-
cā, zvanot pa tālruni 64202595, par 
vingrošanas nodarbībām Valmieras 
veselības centrā, zvanot pa tālruni 
64222247.

Nodarbību apmeklējums ir bez 
maksas. Lūgums pieteikties laikus, jo 
vietu skaits ir ierobežots. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir 257  049 EUR, tajā skaitā Eiro-
pas Sociālā fonda līdzfinansējums 
218 491,65 EUR.

sekcijas ikmēneša turnīrs.
Pasākumu plāns:

•	 pirmdienās	 no	 plkst.  11.00	
Diabēta biedrības dienas;
•	 2.  maijā	 Politiski represēto 
biedrības biedru pasākums;
•	 4.	maijā	 plkst.  9.00 brauciens uz 
“Siguldas stādu parādi”, pieteikties pie 
dežurantes;
•	 10.,	 14.,	 24.,	 28.	 maijā	 plkst.	
9.00 braucieni uz SPA Pērnavā (no 
stāvlaukuma);
•	 16. maijā	plkst. 10.00 pensionāru 
biedrības valdes sēde;
•	 30. maijā groziņu pēcpusdiena;
•	 24. maijā vienas dienas ekskursija 
pa Limbažu un Straupes apkārtnes 
skaistākajām un interesantākajām 
vietām, pieteikties pie biedrības 
dežurantēm no 8. līdz 19. maijam.

Bezmaksas juridiskām konsultāci-
jām aicinām pieteikties pie biedrības 
dežurantēm, lai jurists varētu sazinā-
ties personīgi.

Pensionāru biedrības (Rīgas ielā 53) 
darba laiks ir no otrdienas līdz piekt-
dienai no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Nodarbības senioriem un 
topošajām māmiņām

Darba plāns “Atvasarā” maijā

Meklējam 
mājas...

Piecus gadus vecā Džīna vēl sēro 
par aizgājušo saimnieku. Taču laiks 
dziedē visas brūces. Skaista dzīve 
Džīnai vēl priekšā. Tiek meklēts jauns, 
gādīgs un mīlošs saimnieks. 

Trīs gadus vecais Džeris meklē 
jaunas mājas. Neparastas krāsas suņu 
puika ar plašu sirdi bija ļoti saradis 
ar iepriekšējo saimnieci. Nonākot 
jaunajās mājās, būs vajadzīgs laiks, lai 
satuvinātos.

Kaķene ir enerģiska un dzīves-
priecīga. “Zib vāvere” nav tās īstais 
vārds, taču sava straujā rakstura dēļ 
patversmē šādu pagaidu vārdu tā ir 
iemantojusi.  

Mīlīgā un lēnprātīgā 4–5 gadus 
vecā kucīte Aļfa meklē jaunas mājas. 

Par šiem un citiem Valmieras pat-
versmē nokļuvušajiem dzīvniekiem 
iespējams interesēties Mālu ielā 5/7. 
Plašāka informācija pieejama arī 
Valmieras pilsētas pašvaldības mā-
jaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pa-
kalpojumi” – “Dzīvnieku labturība”. Ap-
meklētāji patversmē tiek gaidīti darba 
dienās no plkst.  8.00 līdz 17.00, pus-
dienas pārtraukums no plkst.  12.00 
līdz 13.00. 

Četrus gadus vecais Renco pēc 
pārdzīvotiem grūtiem laikiem meklē 
jaunu saimnieku. Ir labsirdīgs, bet būs 
arī kārtīgs mājas sargs. 

Benita Brila, 
SIA “Vidzemes slimnīca”

Ārstēties ne tikai slimnīcā
Joprojām vērojams īpaši liels ap-

slimušu un traumas guvušu cilvēku 
pieplūdums Vidzemes slimnīcas Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības un 
pacientu uzņemšanas nodaļā (NMP). 
Tāpēc veidojas garākas rindas, pail-
dzinās gaidīšanas laiks un nodaļās ir 
pārpildītas palātas, kā arī personāls ir 
noslogotāks. NMP nodaļas virsārste 
Anita Ābele stāsta, ka teju katram ot-
rajam, kurš ierodas pēc palīdzības, ir 
veselības traucējumi, ar kuriem būtu 
jāvēršas pie ģimenes ārsta, nevis jādo-
das uz NMP nodaļu. 

Angīna, saaukstēšanās ar paaugsti-
nātu temperatūru, bronhīts, ilgstošs 
klepus, kad rentgena izmeklējums 
neapstiprina plaušu karsoni, un citas 
līdzīgas slimības ārsti iesaka ārstēt 
mājās, jo joprojām slimnīcā ārstējas 
pacienti ar gripas izraisītām kompli-
kācijām. Tāpēc slimnīca šobrīd nav 
drošākā vieta, kur ārstēt iekaisušu 
kaklu vai uzlabot veselību pēc laikus 
nekompensēta cukura diabēta.

Slimnīcas Uzņemšanas nodaļā 
sniedz neatliekamo medicīnisko pa-
līdzību dzīvībai bīstamos stāvokļos, 
tomēr arvien biežāk NMP nodaļā pa-
cienti ierodas, lai saņemtu pakalpoju-
mu, kas veicams pie ģimenes ārsta – 
vakcinēties, pārsiet brūci. Ja pacients 
ambulatori veicamu procedūru, kas 
nav saistīta ar dzīvības glābšanu, 
tomēr vēlas saņemt Uzņemšanas 
nodaļā, ir jārēķinās, ka tas ir maksas 
pakalpojums pēc slimnīcā spēkā eso-

Vidzemes slimnīcas 
aktualitātes

šā maksas pakalpojumu cenrāža. To 
paredz Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 1529 rakstītais 160. pants.

Noteikums attiecas gan uz pieau-
gušajiem, gan bērniem. Nereti rodas 
pārpratumi ar vecākiem, kuri vēršas 
NMP nodaļā, lai bērnam pēc operāci-
jas vai traumas veiktu kārtējo brūces 
pārsiešanu. Vecāku neapmierinātība 
rodas brīdī, kad par šo pakalpojumu 
tiek prasīta samaksa. Atgādinām, ka 
MK noteikumu 23. pants paredz, ka 
bērni līdz 18 gadu vecumam ir atbrī-
voti no pacientu iemaksām, bet ne no 
maksas pakalpojuma apmaksas.

 Slimnīca iesaka un lūdz izvērtēt, 
vai veselības problēma ir neatliekama 
un nav atrisināma ar ģimenes ārsta pa-
līdzību: palikt mājās, lietot ārsta izrak-
stītos medikamentus, veikt vienkāršas 
procedūras, ievērot uztura un gultas/
mājas režīmu veselības atgūšanai. Ja 
ģimenes ārsts nav pieejams, ir iespē-
jams zvanīt uz ģimenes ārstu konsul-
tatīvo kabinetu pa tālruni 66016001, 
bet dzīvības apdraudējumu gadījumā 
vērsties slimnīcas Uzņemšanas nodaļā 
vai zvanīt NMP dienestam pa tālruni 
113.

Apgrūtināta ausu-kakla-deguna 
ārsta pieejamība

Sakarā ar Vidzemes slimnīcas po-
liklīnikas ausu-kakla-deguna ārsta 
ilgstošu darbnespēju šī speciālista 
pakalpojumi uz laiku būs pieejami 
otrdienās un piektdienās pēc iepriek-
šēja pieraksta. Pieteikšanās, zvanot 
pa tālruni 64202601, 64202603 vai 
elektroniski www.vidzemesslimnica.
lv/e-pieraksts. 

http://www.valmiera.lv
http://www.vidzemesslimnica.lv/e-pieraksts
http://www.vidzemesslimnica.lv/e-pieraksts
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Laura Moča, 
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Līdz 30.  aprīlim notiek pieteiku-
mu pieņemšana bērnu uzņemšanai 
1.  klasēs 2018./2019. mācību gadam 
pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, 
kas sniedz pamatizglītības program-
mas apgūšanas iespējas. Pieteikumus 
iespējams iesniegt elektroniski viet-
nē www.latvija.lv (pirms tam aizpil-
dot pieteikuma anketu, ko var atrast 
www.valmiera.lv), kā arī klātienē Val-

Anete Bērziņa, 
Valmieras Attīstības aģentūra 

Aprīļa sākumā Valmierā, kafejnīcā 
“Jauna saule” pulcējās jaunieši un 
vairāku nozaru eksperti, lai iepazītu 
un atklātu dažādo profesiju stāstus, 
diskutētu un neformālā atmosfērā 
pavadītu vakaru. 

Pieredzē dalījās viesmīlības eksper-
te Ieva Stīpniece no “Valmiermuižas 
alus”, kura atklāja jauniešiem savu 
pieredzi un iespaidus par studiju laikā 
gūto ārvalstu praksi, aicinot jauniešus 
izmantot augstskolu piedāvājumus, 
īpaši uzsverot Vidzemes Augstskolas 
lieliskās iespējas. Ieva ieteica jaunie-
šiem nebaidīties no dažādu darbu 
veikšanas, galvenais – gūt pieredzi, 
kontaktus un pilnveidoties pašiem. 
Ieva uzsvēra, ka mūsdienās ikvienam 
jaunietim ir jābūt proaktīvam, nav 
jābaidās uzrunāt uzņēmējus vai pie-
teikties un kļūt par brīvprātīgā darba 
veicējiem. Bet dzīvē pats svarīgākais ir 
darīt to, ko liek sirds. 

Savukārt Mārtiņš Sausais iepazīs-
tināja ar  savu interesanto profesiju 
Siguldas bobsleja trasē un ceļu, kāds 
ejams līdz tai. Klātesošos pārsteidza 
Mārtiņa dienas ritms un intensīvais 
režīms bobsleja sezonas laikā, kā arī 
darba specifika, ko var apgūt tikai dar-
bavietā, neatlaidīgi strādājot. Mārtiņš 
uzsvēra, ka, esot labam speciālistam, 
ir iespēja kļūt novērtētam visā pasau-
lē, daloties ar neseno pieredzi olimpis-
kajās spēlēs Phjončhoanā. Jauniešus 
īpaši uzrunāja Mārtiņa aizrautība un 
degsme, kā arī viedoklis, ka neviens 
cits nepateiks, ko darīt nākotnē, tikai 
paša jaunieša uzdevums ir saprast un 
izvēlēties.

Jaunākais štata aktieris Latvijā 
Kārlis Arnolds Avots iedvesmoja fo-
ruma dalībniekus ar īpaši interesanto 
stāstījumu. Kā, pieņemot dažādus iz-
aicinājumus un pat izdarot negaidītas 
izvēles dzīvē, viņš ir nonācis aktiera 
studijās. Kārlis Arnolds uzsvēra, ka ti-
kai ar neatlaidību, spītību un spēcīgu Turpinās bērnu pieteikšana pirmajām 

klasēm
mieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša 
ielā 2, 317. kabinetā).

Bērnu var pieteikt mācību uzsākša-
nai 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kad 
bērnam aprit septiņi gadi. Atkarībā no 
veselības stāvokļa un psiholoģiskās 
sagatavotības bērns var sākt pamat-
izglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai 
vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un 
ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu 
(medicīniskā izziņa 026/u jāpievieno 
reģistrācijas pieteikumam).

Valmieras pilsētas pašvaldības 

raksturu vari nonākt pie izvēlētā mēr-
ķa, un atgādināja, ka ir jāsaprot, “ku ras 
dzīves kārtis ir vissvarīgākās”. 

Radošā uzņēmēja Kitija Role, uz-
ņēmuma Zvēru dārzs izveidotāja, 
atklāja, ka strādājusi da žādos ama-
tos – arī ļoti nopietnos un atbildīgos. 
Dzīvē pienāca brīdis, kad bija jāizvē-
las, ko darīt tālāk, viņa nolēma sekot 
sirdsbalsij un hobiju pārvērst uzņē-
mējdarbībā. Kitija uzsvēra, ka ikviena 
viņas līdzšinējā dzīves pieredze ir bi-
jusi būtiska uzņēmuma izaugsmē un 
attīstībā.

Hokeja meistars Sandis Zolmanis 
iepazīstināja jauniešus ar profesionā-
lā hokeja aizkulisēm, uzsverot, ka ti-
kai paša apņēmība un darbs ir visu 
panākumu pamatā. Sandis akcentēja 
arī mācību un mūžizglītības nepiecie-
šamību, jo īpaši tad, ja esi sportists, – 
profesionālais sports var būt aktuāls 
tikai uz noteiktu brīdi dzīvē. 

Garšu meistare, blogere un grāma-
tas “Kā mēs ēdam Latvijā” autore Kar-
līna Latsone klātesošos pārsteidza, jo 
atklāja, ka studē farmāciju un šogad 
absolvēs augstskolu. Tomēr Karlīna iz-
vēlējusies darboties radošākās aktivi-
tātēs. Viņa savā stāstījumā uzsvēra, ka 
ne vienmēr darba rezultāts ir atalgo-
jums – ir vēl citas svarīgas vērtības, ku-
ras novērtēt naudas izteiksmē ir grūti. 

Šis bija jau otrais jauniešu forums, 
kurā tika aicināts piedalīties ikviens 
jaunietis. Šogad forums pulcēja vai-
rāk nekā sešdesmit interesentu no 
dažādām skolām. 

Valmieras Attīstības aģentūra pa-
teicas visiem foruma dalībniekiem, jo 
īpaši iedvesmojošajiem stāstniekiem. 

Aktivitātes īstenotas Eiropas Soci-
ālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs”. Projekts 
tiek realizēts darbības pro grammas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglītojama-
jiem vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs” ietvaros.

Valmierā noticis otrais 
jauniešu “Iedvesmas forums” Liene Zālīte,

Valmieras pilsētas pašvaldība

20. un 21. aprīlī Valmieras Viestura 
vidusskolā (VVV) un Valmieras Drāmas 
teātrī (VDT) notiks bērnu un jauniešu 
teātru festivāls “..un es iešu un iešu!”. 

Plānots, ka šogad festivālā pie-
dalīsies vairāk nekā 850 dalībnieku, 
kuri Valmierā ieradīsies no visas Latvi-
jas – Madonas, Limbažiem, Jelgavas, 
Ogres, Liepājas, Rūjienas, Gulbenes, 
Alūksnes, Salaspils, Siguldas, Jūrmalas 
Rīgas, Ikšķiles un citām pilsētām un 
novadiem. Jau otro gadu pēc kārtas 
festivālā piedalīsies arī skolu teātris no 
Lietuvas. 

Šogad festivāls tiek veltīts Latvijas 
simtgadei, tāpēc skolēnu teātru reži-
sori tika aicināti īpaši piedomāt pie re-
pertuāra un izvēlēties latviešu drama-
turgu darbus. Festivālā būs skatāmas 
izrādes – R. Blaumaņa “Maija”, A. Briga-
deres “Sprīdītis”, M. Stārastes “Pelēkais 
namiņš”, I.  Ziedoņa “Saprast taureņu 
brīvību”, K.  Skalbes “Ziemeļmeita”, 
V. Belševicas “Bille” un citas, tajā skai-
tā uzvesti arī ārzemju autoru darbi. 
Jāpiemin, ka festivālā būs iespējams 
noskatīties vairāk nekā 50 izrādes. 

Tāpat šis gads ir īpašs arī ar to, ka 
pirmo reizi izrādes tiks demonstrētas 
ne tikai VVV, bet arī VDT, sniedzot jau-
niešiem iespēju izbaudīt profesionālā 
teātra skatuvi. 

20.  aprīlī plkst.  10.00 ar atklāša-
nas pasākumu savas durvis jaunajiem 
aktieriem un skatītājiem vērs VDT. Pēc 
atklāšanas visas dienas garumā teātra 
zālēs varēs vērot skolēnu teātru izrā-
des. Savukārt 21. aprīlī no plkst. 8.10 
skatītāji tiek gaidīti uz izrādēm VVV. 
Festivāla noslēgums ap plkst. 18.00. 

Dodot ceļazīmi dalībai, skolēnu te-
ātru sniegumu pirms festivāla vērtēja 
Valsts izglītības satura centra (VISC) 
izveidota žūrija pēc šādiem kritēri-
jiem: dramaturģiskā materiāla izvēle, 
režisora darbs, aktieru darbs, audiovi-
zuālais noformējums un izrādes kop-
tēls. Savukārt festivāla laikā darbosies 
jauniešu žūrija, kas vērtēs izrādes un 

izvirzīs savas nominācijas un noslēgu-
mā pasniegs balvas. 

Festivāla galvenais mērķis ir veici-
nāt bērnu un jauniešu teātru attīstību, 
motivēt radīt kvalitatīvas izrādes bēr-
niem un jauniešiem, piedāvājot dažā-
du žanru iestudējumus, kā arī sekmēt 
teātru režisoru profesionālo pilnveidi, 
veicinot savstarpējo pieredzes apmai-
ņu. Festivāla norisē ir iesaistīti pro-
fesionāli režisori un eksperti. Tā laikā 
tiek noteikti veiksmīgākie iestudējumi 
un labākie aktiermākslas sniegumi.

Festivālu organizē Valmieras pilsē-
tas pašvaldība sadarbībā ar VISC, VDT, 

Aicina bērnu un jauniešu teātru festivāls
VVV, Valmieras Jaunatnes centru “Vin-
da”, citu pilsētu un novadu pašvaldī-
bām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, 
izglītības un kultūras iestādēm. 

Ar festivāla nolikumu iespējams 
iepazīties mājaslapā www.viesturi.
edu.lv, sadaļā “Teātris” – “Festivāls”.

Latvijas bērnu un jauniešu teātru 
festivāls “..un es iešu un iešu!” tiek 
organizēts kopš 2008.  gada. Pirmajā 
festivālā ar izrādēm piedalījās septiņi 
skolu teātru kolektīvi, bet 2017. gada 
festivālā jau varējām skatīt 33 izrādes 
ar 500 dalībniekiem. 

Annija Ņizina,
Vidzemes Augstskola 

No 19.  līdz 30.  jūnijam Baltijas 
Starptautiskā vasaras skola (BISS) 
divdesmito reizi norisināsies Vidzemes 
Augstskolā (ViA). Ārzemju un latviešu 
studenti iegūs zināšanas, apgūstot 
tēmu “Mediju pratība un demokrātija: 
Baltijas perspektīva”. 

Programmas mērķis ir padarīt 
studentus par zinošākiem mediju 
patērētājiem un satura veidotājiem, kā 
arī uzlabot spēju analītiski un kritiski 
lūkoties uz mediju lietojumu. Islams 
Bairamovs no Kazahstānas stāsta, ka 
vasaras skolas pieredze ļāvusi saprast 
medijus no citas perspektīvas: “BISS 
laikā mēs analizējām medijus ne tikai 
no lasītāja un patērētāja pozīcijas, bet 
arī no mediju satura veidotāju puses.”

BISS 2018.  gada programmā dar-
bosies studenti no Latvijas, ASV un 

citām valstīm. Dalībnieki piedalīsies 
lekcijās, semināros un darbnīcās, ku-
ras vadīs dažādu mediju un komuni-
kācijas jomas pārstāvji. Tāpat studen-
ti iepazīs Latvijas kultūru un dabu, 
dodoties izbraucienos un kopīgi 
svinot tradicionālos vasaras saulgrie-
žus.  BISS programma un informācija 
par pieteikšanos pieejama Vidzemes 
Augstskolas mājaslapā www.va.lv. 

BISS ir 10 dienu gara vasaras izglītī-
bas programma angļu valodā, kas ViA 
norisinās kopš 1999.  gada. Vidzemes 
Augstskola BISS 2018 rīko sadarbībā 
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, 
Baltijas jūras valstu padomi, Minneso-
tas Universitāti un Valmieras pilsētas 
pašvaldību.

Baltijas Starptautiskā 
vasaras skola Valmierā mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā 

“Izglītība” – Vispārējā izglītība –  “Bēr-
nu uzņemšana 1.  klasēs” iespējams 
iepazīties ar kārtību bērnu reģistrāci-
jai un uzņemšanai 1.  klasē Valmieras 
pilsētas pašvaldības vispārējās izglītī-
bas iestādēs, kur noteikti kritēriji, pēc 
kuriem tiek veidotas rindas uz vietām 
1. klasēs vispārējās izglītības iestādēs. 
Pieteikuma veidlapa lejuplādējama 
mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā 
“Pašvaldība” –“Dokumenti”. 

Paziņojums par skolēnu vasaras 
nodarbinātības programmu 

Valmieras pilsētas pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmai varēs pieteikties no 7. līdz 
15. maijam ne vēlāk kā 2018. gada 1. janvārī Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēti jaunieši vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs.

http://www.va.lv
http://www.valmiera.lv
http://www.valmiera.lv
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Gerda Čevere-Veinberga, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

No 17.  aprīļa mākslas “Galerijā 
Laipa” skatāma Toma Harjo perso-
nālizstāde “Patiesībā”, kas tiek rīkota 
Valmieras Mākslas dienu “Dzimšana” 
laikā. 

Izstāde ir refleksija par cilvēka 
alkām pēc iederības, viņa attiecībām 
ar ticību un reliģiju. Tiekšanās pēc 
garīgās un morālās tīrības dialogā ar 
emocionālu distancētību pret cilvēku 
vairumu, kas nav patiesībā*. Tie ir 
līdzsvara meklējumi starp šaubām 
un patētisku pārliecību starp sevi un 
citiem, starp vientulību un piederību.

Projekta “Patiesībā” pamatā ir 
mākslinieka ilgā pieredze kā Jehovas 
lieciniekam, kas savukārt sniedz ie-
spēju runāt par mākslas robežām un 
mūsu iecietību pret citādo – ne tikai 
formāli, bet pēc būtības. Toms Harjo 
stāsta par projektu: “Galvenā iedves-
ma nāca no manas pieredzes, esot 
vienam no Jehovas lieciniekiem. Je-
hovas liecinieki ir pazīstami pēc sava 
augstā morāles dzīvesveida un pub-
liskās sludināšanas cilvēkiem ielās un 
mājās, runājot par Bībeles vēstījumu 
un cilvēces cerībām tuvā nākotnē. 
Nereti apkārtējie pārprot vai pieņem 
vispārējus aizspriedumus par liecinie-
ku darbu un reliģiskajām aktivitātēm. 
Cilvēki ir dažādi, tomēr daudzkārt, 
īpaši jauniešiem, nākas saskarties ar 

atsvešinātību. Apzinoties sabiedrības 
neglaimojošos priekšstatus, es bieži 
atskārtu, ka neapzināti mēģinu sa-
plūst ar apkār tējiem, agrāk vai vēlāk 
apjaušot, ka atrodos uz identitātes ro-
bežas un mani sāk mākt šaubas. Lai arī 
šaubas var būt kā postoša identitātes 
zemestrīce, dažkārt ir svarīgi ļaut paša 
trauslajiem pamatiem sabrukt, lai uz-
būvētu tos no jauna.”

Izstāde apskatāma līdz 16.  mai-
jam.  

Toms Harjo (1996) absolvējis ISSP 
divu gadu programmu laikmetīgajā 
fotogrāfijā. Viņa ilgtermiņa projekts 
“Patiesībā” guvis plaša mēroga atzinī-

Skatāma Toma Harjo izstāde “Patiesībā”

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

No 23.  aprīļa līdz 6.  maijam Val-
mieras pilsētas administratīvajā teri-
torijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvo-
tāji varēs Valmieras EKO laukumos bez 
maksas nodot lielgabarīta atkritumus. 
Šogad ir mainīti lielgabarīta atkritumu 
nodošanas akcijas noteikumi, un tie 
tiks stingri ievēroti. 

•	 Akcijas	laikā	no	vienas	mājsaim-
niecības tiks pieņemti ne vairāk kā 
2 m3 lielgabarīta atkritumu. Par akcijas 
laikā nodotajiem lielgabarīta atkri-
tumu apjomiem, kas pārsniegs 2 m3 

tilpumu, jānorēķinās saskaņā ar SIA 
“ZAAO” pakalpojumu cenrādi.

•	 Atgādinām,	ka	lielgabarīta	atkri-
tumi ir mēbeles, matrači, paklāji, me-
tāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekš-
meti, ko izmēru dēļ nevar ievietot 
sadzīves atkritumu konteinerā. Liela 
izmēra atkritumiem (sekcijas, skapji) 
jābūt pēc iespējas izjauktiem.

•	 Akcijas	 ietvaros	netiks pieņem-
ti tādi atkritumi kā būvgruži, tekstils, 
trauki, maza gabarīta sadzīves priekš-
meti, teritorijas tīrīšanas atkritumi, sa-
slaukas. Arī jebkāda veida nolietotas 
automašīnu riepas nav lielgabarīta 
atkritumi, tās akcijas laikā netiks pie-
ņemtas bez maksas. 

•	 Akcijas	 laikā	 tiks	 veikta	 stingra	
uzskaite, tādēļ, lai piedalītos tajā, ie-
dzīvotājiem nepieciešams iepriekš 
noskaidrot un nosaukt EKO laukuma 
pārziņiem Valmieras mājsaimniecību 
sarakstā fiksēto savas mājsaimniecī-
bas (mājas, dzīvokļa) adresi, kā arī ar 
ZAAO noslēgtā līguma Nr. vai līgum-
slēdzēju. 

•	 Valmieras	 EKO	 laukumu	 adre-
ses: Beātes iela 47 un Dzelzceļa iela 5. 
Akcijas laikā EKO laukumi būs atvērti 
katru dienu (arī maija svētku dienās) 

no plkst. 9.00 līdz 20.00.
ZAAO EKO laukumos akcijas lai-

kā un arī pēc akcijas noslēguma bez 
maksas var nodot atkritumus, kas ir 
derīgi otrreizējai pārstrādei  – papīru 
un kartonu, dzērienu kartona iepa-
kojumu (tetrapakas un elopakas), po-
lietilēna plēvi, PET dzērienu pudeles, 
sadzīves ķīmijas un kosmētikas plast-
masas pudeles un kannas, pudeļu un 
burku stiklu, logu stiklu, metāla iepa-
kojumu (skārdenes un konservu kār-
bas) un metāla sadzīves priekšmetus, 
neizjauktas sadzīves elektriskās un 
elektroniskās iekārtas.

Valmieras pilsētas pašvaldības fi-
nansētā akcija tiek organizēta ar mēr-
ķi atbalstīt Valmieras iedzīvotājus pa-
vasara sakopšanas darbos un novērst 
atkritumu nokļūšanu vidē. Taču, lai 
novērstu akcijas ļaunprātīgu izman-
tošanu, kad pie EKO laukumu vārtiem 
ārpus to darba laika tiek atstāti dažā-
da veida atkritumi un nevajadzīgi liel-
gabarīta priekšmeti, šogad EKO lauku-
mi būs aprīkoti ar videonovērošanas 
kamerām. Kameru fiksēto informāciju 
saņems Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas policijas Operatīvās informācijas 
centrs.  EKO lakumu apsekošana tiks 
iekļauta arī pašvaldības policijas pat-
ruļdienesta operatīvo reidu maršru-
tos. Par nelikumīgu atkritumu novie-
tošanu ārpus EKO laukumu teritorijas 
paredzēta administratīva atbildība, 
paredzot naudas sodu fiziskām per-
sonām līdz 50 EUR, bet juridiskām līdz 
200 EUR. 

Notiks lielgabarīta 
atkritumu akcija

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Šogad 28. aprīlī visā Latvijā notiek 
Lielā Talka, savukārt aprīlis Valmierā 
ir pavasara sakopšanas mēnesis. Ai-
cinām iesaistīties ikvienu darboties 
gribošu valmierieti un domubiedru 
grupu, uzņemties iniciatīvu un orga-
nizēt kādu vērtīgu labiekārtošanas vai 
uzkopšanas darbu savas mājas pagal-
mā vai pilsētā, kā arī piedalīties “Zaļajā 
referendumā”.  

Līdz 25.  aprīlim iniciatīvas iespē-
jams pieteikt mājaslapā www.talkas.lv,
uz kartes atzīmējot norises vietu, ie-
vadot nepieciešamo informāciju un 
gaidot koordinatora apstiprināju-
mu. Organizējot talku publiskā vie-
tā, iespējams saņemt nepieciešamo 
daudzumu talkas maisu, kā arī vie-
noties par piepildīto maisu izvešanu. 
Skolu un klašu kolektīviem tiks no-
drošināti arī darba cimdi. Par šo aici-
nām sazināties ar Valmieras pilsētas 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
speciālistu Dzintaru Franci, zvanot 
pa tālruni 28314534 vai rakstot 
dzintars.francis@valmiera.lv.  

Lielā Talka šogad sākas arī ar ai-
cinājumu piedalīties “Zaļajā referen-
dumā” – balsojumā un aptaujā par 
Latvijas nākotni. Tajā Lielās Talkas or-
ganizatore, biedrības “Pēdas” vadītāja 
Vita Jaunzeme kopā ar citiem idejas 
atbalstītājiem un domubiedriem aici-
na cilvēkus balsot par likumdošanas 
izmaiņām – nostiprināt likumdoša-
nas augstākajā līmenī – Satversmē, 
ka Latvija ir zaļa/ilgtspējīga valsts. 
“Zaļā referenduma” moto ir “Mainām 
Latviju! Maināmies paši!”. Tā mērķis ir 
Latvijas attīstība ilgtermiņā, ne tikai 
sakoptības ziņā, bet arī labklājības 
ziņā. Nobalsot iespējams mājaslapā 
www.parzalulatviju.lv. 

Piedalies Lielajā Talkā! 
Laura Zvaigzne, 
LIAA Valmieras biznesa inkubators 

20. aprīlī plkst.  15.00 aicinām 
ikvienu interesentu uz iedvesmas 
pēcpusdienu “Lūst vai plīst” jeb uz-
ņēmējdarbības neveiksmes stāstiem 
Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūras (LIAA) Valmieras biznesa inkuba-
torā (Purva ielā 12A). 

Iedvesmas pēcpusdienā ar savu 
pieredzi dalīsies trīs savas nozares 
speciālisti:

•	 Karlīne	 Cercina ir lielākā mo-
des pasākuma ārpus Rīgas “Vidzeme 
Fashion show” galvenā organizatore 
un mākslas “Galerija Laipa” vadītāja. 
Karlīnes dzinulis un izaicinājums jau 
vairāk nekā desmit gadus ir mākslas 
norišu organizēšana Valmierā. Karlīne 
uzskata, ka ikvienam pasākumam ir 
jābūt rūpīgi gatavotam un izlolotam, 
jo mūsdienās līdzcilvēki alkst pēc sa-

tura, domas un kvalitātes.
•	 Ingemārs	Vekteris ir Vidzemes 

Televīzijas un televīzijas kanāla Re:TV 
valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis 
Radio Skonto+, Radio Skonto Latvi-
ja. Ingemāram ir vairāk nekā 20 gadu 
pieredze televīzijā un radio, sākot no 
kasešu pienešanas līdz pat valdes 
priekšsēdētāja amatam. Ingemāram 
ir bijusi iespēja strādāt 10 gadus arī kā 
reklāmas un mārketinga projektu va-
dītājam, tā izbaudot, ko vēlas klients, 
ko medijs.

•	 Jurģis	 Priedītis ir jaunais Val-
mieras biznesa inkubatora vadītājs ar 
iepriekšēju pieredzi banku pakalpoju-
mu sektorā. Pirms Valmieras biznesa 
inkubatora Jurģis vairākus gadus ir 
vadījis biznesa klientu apkalpošanas 
nodaļu shared-service centrā, kas pie-
der vienai no vadošajām Skandināvi-
jas bankām. Jurģa vērtība ir komanda 
un kopīgi sasniegtais rezultāts. Jurģis 

uzskata, ka veiksmīga uzņēmuma pa-
mats ir labi uzstādīts mērķis un plāns, 
kā šo mērķi sasniegt, kā arī motivēta 
un labi saliedēta komanda. Jurģi ie-
dvesmo un motivē jauni izaicinājumi 
kā darbā, tā brīvajā laikā. 

Uz pasākumu aicināts ikviens inte-
resents, iepriekš reģistrējoties pasāku-
mam līdz 19. aprīlim LIAA mājaslapā 
www.liaa.gov.lv, sadaļā “Pasākumi”. 
Dalība pasākuma ir bez maksas.

Valmieras biznesa inkubatora pa-
kalpojumi pieejami uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem 21 paš-
valdībā. 

LIAA Biznesa inkubatori tiek finan-
sēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju inku-
bators” ietvaros.

Plašāka informācija par LIAA Val-
mieras biznesa inkubatora aktivitā-
tēm Facebook.com lapā. 

Iedvesmas pēcpusdiena “Lūst vai plīst”

bu, uzvarot laikmetīgās mākslas cen-
tra KIM? rīkoto konkursu “Open Kim 
Call” 2018, kur šogad veidota Harjo 
personālizstāde. T.  Harjo piedalījies 
arī grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs, 
piemēram, Rīgā (“Caurvējš” 2017), 
Parīzē (JCE biennāle 2017), Lisabonā 
(Parallel Intersection 2017), Derbijā 
(“Format” 2018). Šobrīd viņš strādā 
kā ārštata fotogrāfs un video māksli-
nieks, attīstot dažādus projektus.

*Lokatīvā izmantots lietvārds 
“patiesība” Jehovas liecinieku sarun-
valodā apzīmē nemateriālu telpu, kurai 
pieder ticības biedri.

Gita Dukure, 
Valmieras Mākslas vidusskola

21.  aprīlī no plkst.  11.00 līdz 
14.00 Valmieras Mākslas vidusskolā 
(VMV) Purva ielā 12 notiks Atvērto 
durvju diena, ko aicinām apmeklēt 
gan bērnus un jauniešus, gan viņu 
vecākus. 

Pasākuma laikā būs iespēja iepazī-
ties ar skolu un tās piedāvātajām izglī-
tības programmām. Bērni un jaunieši 
varēs radoši darboties grāmatu veido-
šanas darbnīcā. Tāpat būs skatāmas 
vairākas izstādes: 1.semestra darbu iz-
stāde visās izglītības programmās un 

priekšmetos, kas atspoguļo mācību 
procesu; izstāde “Mana mazā grāmati-
ņa”, kurā tiks eksponēti skolas audzēk-
ņu šī gada Valsts konkursa (Latvijas 
profesionālās ievirzes mākslas un di-
zaina izglītības programmu audzēk-
ņiem) 1. kārtas darbi – ilustrētas dze-
jas grāmatiņas; vidusskolas audzēkņu 
darbu izstāde “Burts. Vārds. Dzimša-
na”, kas tapusi par godu Latvijas simt-
gadei; starptautiskā Saldus mākslas 
plenēra 2017 dalībnieku darbi.

Šobrīd skolā iespējams apgūt trīs 
profesionālās vidējās izglītības četru 
gadu programmas:  reklāmas dizains, 
interjera dizains un apģērbu dizains 

jauniešiem ar iegūtu pamatizglītību. 
Kā arī četras divu gadu programmas: 
interjera dizains, apģērbu dizains, 
foto dizains un metāla izstrādājumu 
dizains jauniešiem ar iegūtu vidējo iz-
glītību. Vēl VMV piedāvā profesionālās 
ievirzes izglītības programmas “Vizuā-
li plastiskā māksla” gan pamatskolas, 
gan vidusskolas vecumam. Sadarbībā 
ar biedrību “Vidzemes mākslas izglī-
tības attīstības centrs” skola pašlaik 
organizē arī trīs mēnešu kursus pie-
augušajiem.

Par iespējām VMV vairāk Atvērto 
durvju dienā, uz tikšanos! Uzzini par 
aktuālo VMV mājaslapā www.vmv.lv. 

Atvērto durvju diena VMV

Jaunā un talantīgā Toma Harjo darbi apskatāmi Valmierā

mailto:dzintars.francis@valmiera.lv
http://www.parzalulatviju.lv
http://www.liaa.gov.lv
http://www.vmv.lv
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Rūta Lapiņa,
Valmiermuižas alus darītava

Atzīmējot pavasara beigas un 
vasaras sākumu, pie Valmiermuižas 
alus darītavas 5.  maijā norisināsies 
Ūsiņdienas svinības un tirdziņš “Ar 
Gardu muti Valmiermuižā”. 

Ūsiņi ir svētki, kur valda skaļums 
un jautrība, izteikti jaušama vīrišķā 
enerģija un spēks, tamdēļ viesiem būs 
iespējams izmēģināt savas prasmes 

dažādās darbnīcās un izzināt tradī-
cijas. Pavasara noslēgums ir arī tas 
brīdis, kad latvietis ar abām rokām 
mieru rod zemē, tāpēc šajā tirdziņā 
līdztekus mājražotāju un amatnieku 
sarūpētajam galdā tiks celti zaļumi un 
stādi, kas vēstī par vasaras sākumu. 
Tā kā Ūsiņš ir arī zirgu aizgādnis, īpaši 
saposusies būs Valmiermuižas staļļa 
saime, kas gan izrādīsies, gan izvizinās 
atnākušos. 

Ūsiņdienas svinības un 
tirdziņš Valmiermuižā

Ar lustēšanos, jautrām izdarībām un mielošanos ar gardiem labumiem Valmiermuižā 
tiks svinēta Ūsiņdiena

Vitolds Gorņevs,
grupa “Galaktika”

29.  aprīlī plkst.  16.00 Valmieras 
Kultūras centrā notiks grupas “Galak-
tika” koncerts “Sirds vēl tic”. Tajā ska-
nēs dziesmas no grupas jaunā albu-
ma, kā arī dziesmas, kas jau iekļuvušas 
“Galaktikas” zelta repertuārā, neizpa-
liks arī dažādi pārsteigumi.  

Īpašu skanējumu piešķirs pava-

Apmeklē grupas “Galaktika” 
koncertu

do šais sastāvs – Vadims Meļuščen-
kovs (bungas), Andrejs Kraliks (bass), 
Vadims Kraliks (ģitāra), Vitolds Gor-
ņevs (taustiņi). Solisti un bek vo kāls – 
Normunds Litovnieks, Ingrīda Balode 
un Ieva Grēvele.

Ieejas maksa: 8–15 EUR. Biļetes var 
iegādāties “Biļešu paradīzē”. Koncerta 
norisi atbalsta Valmieras Kultūras 
centrs. 

Zane Ceriņa, 
Valmieras Drāmas teātris 

Sākusies biļešu tirdzniecība uz 
Valmieras teātra izrādēm maijā un 
jūnijā, tajā skaitā trīs pirmizrādēm – 
J. Slovacka darbam “Baladīna” (režisors 
Viestura Kairišs), Annas Brigaderes 
“Dievs. Daba. Darbs” (režisors Jānis 
Znotiņš) un Deivida Berija stāstam 
“Augusta vaļi” (iestudē Felikss Deičs).  

12. maijā Lielajā zālē pirmizrāde 
poļu dramaturga Juliuša Slovacka lu-
gai “Baladīna”, ar ko režijā Valmieras 
teātrī debitē Viesturs Kairišs. Galvena-
jā – Baladīnas – lomā Elīna Vāne. 

Pārējās lomās: Inga Apine, Rūta 
Dišlere, Dace Everss, Kārlis Freimanis, 
Tālivaldis Lasmanis, Ivo Martinsons, 
Mārtiņš Meiers, Māra Mennika, 
Krišjānis Salmiņš un Imants Strads.

Ar lugu “Baladīna” J. Slovackis poļu 
literatūrā lika pamatus novatoriskai, 

leģendām un pasakām caurvītai, folk-
lorā sakņotai dramaturģijai, kas stāsta 
par varaskāres pārņemtu, līdz saltai 
nežēlībai nocietinātu sirdi, kas ar vil-
tu un nelietību Baladīnai liek iet pāri 
līķiem uz karaļa troni.

Izrādes scenogrāfs ir Reinis Dzu-
dzilo, kostīmu māksliniece – Krista 
Dzudzilo, horeogrāfe – Elīna Lutce, 
gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, 
video mākslinieki – Dzudzilo un Toms 
Zeļģis. “Baladīna” skatāma arī 19.,	26.	
maijā un 7. jūnijā. 

25. maijā izrāde bērniem un viņu 
vecākiem – Annas Brigaderes “Dievs. 
Daba. Darbs”, ko iestudē Jānis 
Znotiņš. 

Kopā ar galveno šī stāsta varoni An-
neli noskaidrosim: kas ir Dievs Annelei 
un mums šodien, kas ir daba Annelei 
un mums šodien, kas ir darbs Annelei 
un mums šodien, kas ir vecāki Annelei 
un mums šodien? To visu kopā piedzī-

vojot un iztēlojoties. Kopā spēlējoties. 
Kopā lasot. Kopā pasauli izzinot.

Ar šo iestudējumu režisors Jānis 
Znotiņš turpina izrādē “Staburaga 
bērni” aizsākto – balstoties uz latviešu 
literatūras kanonā iekļautajiem dar-
biem, radīt aizraujošu, dzīvu un brīnu-
mu pilnu pasauli burtiski no nekā.

Izrādē piedalās: Aigars Apinis, 
Kārlis Arnolds Avots, Rihards Jakovels, 
Ingus Kniploks, Inese Pudža.

Radošajā ansamblī scenogrāfs 
Artūrs Arnis, kostīmus veido Berta Vi-
lipsone, gaismu mākslinieks – Mareks 
Lužinskis, dramaturģijas konsultan-
te – Madara Rutkēviča.  Izrāde “Dievs. 
Daba. Darbs” skatāma arī 26.,	 29.	
maijā,	8.	un	10.	 jūnijā.  Tā tapusi ar 
Lat vijas valsts simtgades programmas 
atbalstu.  

Pēdējā sezonas pirmizrāde būs 
15.  jūnijā – Deivida Berija stāsts par 
divām māsām “Augusta vaļi”, ko iestu-
dē režisors Felikss Deičs sadarbībā ar 
scenogrāfu un kostīmu mākslinieku 
Valteru Kristbergu. 

Valmieras teātrim šī ir ļoti īpaša iz-
rāde – kopdarbā satiekas vecmeistars 
Felikss Deičs ar teātra leģendām: Ligi-
tu Dēvicu, Leldi Kalēju, Agri Māsēnu, 
Aigaru Vilimu un Māru Zemdegu no 
Latvijas Nacionālā teātra.

Kā katru vasaru, divas māsas, Lībi-
ja un Sāra, ir apmetušās savā vasaras 
mājā vientulīgas salas krastā pie oke-
āna. Taču šī vasara ir citādāka. Varbūt 
mūža nogale nav tikai vecums, kas 
neizbēgami piemeklēs mūs visus, bet 
kāda vieta kā neizbēgama vientulība, 
kas ilgojas vēl pēdējo reizi ieraudzīt 
vaļus. Varbūt abas māsas, gaidīdamas 
vaļus, kas vēsta par rudeni, spēs vie-
na otru ieraudzīt no jauna – kā pirmo 
reizi. Izrāde “Augusta vaļi” skatāma arī 
16. un 17.  jūnijā. 

Biļetes uz izrādēm iespējams iegā-
dāties Valmieras teātra kasē (tālrunis 
6420733), “Biļešu paradīze” kasēs un 
www.bilesuparadize.lv. 

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība

22.  aprīlī distancē no Cēsīm līdz 
Valmierai startēs SEB kalnu divriteņu 
maratona 17.  sezona, kurā iekļauti 
kopumā septiņi posmi.

Tāpat kā ik gadu, arī šoreiz Cēsu– 
Valmieras posmā iekļautas distances 
interesantākās vietas un skaistākie da-
bas skati. Trase vedīs pa taciņām, pļa-
vām, grants un meža seguma ceļiem.

Seriāla dalībniekiem, vadoties pēc 
vecuma un sportiskās sagatavotības, 
būs iespēja startēt kādā no četrām 
distancēm: “Toyota Hybrid” (50 – 
60  km) braucienā, kas piemērots ak-
tīviem riteņbraucējiem, kuri aizvada 
velo treniņus ikdienā; “Virši – A” (35  – 
40  km) distance domāta aktīvās at-
pūtas cienītājiem, kuriem riteņbrauk-
šana ir hobijs, šī distance ir nedaudz 
īsāka un vienkāršāka, tomēr arī tajā 

ir iekļautas interesantas vietas; cilvē-
kiem, kuri vēlas nesteidzīgi baudīt 
dabu, braucot ar velosipēdu, piemē-
rotākā būs “Mammadaba” veselības 
brauciena distance (15 – 25 kilometri). 
Savukārt visi mazie riteņbraucēji aici-
nāti piedalīties azartiskajos “Rasēna” 
bērnu braucienos (400 – 5000 metri).

Pieteikties SEB MTB maratona pos-
miem, kā arī iepazīties ar pasākuma 
programmu iespējams mājaslapā 
www.velo.lv.

Izšķirošās cīņas un maratona finišs, 
kā ik gadu, norisināsies Valmierā, tādēļ 
22. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 17.00 
satiksmei tiks slēgti vairāki ielu pos-
mi pilsētas centrā un Jumaras ielas 
apkārtnē. Drīzumā gaidāma plašāka 
informācija par satiksmes ierobežo-
jumiem, tāpēc aicinām sekot līdzi 
jaunumiem pašvaldības mājaslapā 
www.valmiera.lv. 

Notiks ikgadējais SEB kalnu 
divriteņu maratons

Teātris aicina uz trīs pirmizrādēm

Inita Nerātne, 
Valmieras Tūrisma informācijas centrs 

9.  maijā plkst.  18.30 Valmieras 
Tūrisma informācijas centrā notiks 
Ceļotāju stāstu vakars. Tas būs veltīts 
velo-kino festivālam “Kino pedālis”, 
kas Valmierā un apkārtējos novados 
notiks 11. un 12. maijā. Stāstu vakarā 
viesosies aizrautīga ceļotāja Marika 
Latsone, kura divarpus gadu laikā 
ar velosipēdu veikusi 18 000 km, lai 
nokļūtu no Sanfrancisko (ASV) līdz 
Ušuaijai (Argentīnā), kas dēvēta arī 
par pasaules malu.

Tas būs stāsts par lielajiem sap-
ņiem un uzdrīkstēšanos mainīt ieras-
to, par dzīvi uz divriteņa un došanos 
dienvidu virzienā, līdz beidzas ceļš. 

Ceļojuma laikā šķērsotas 13 valstis, 
vairāki tuksneši, tropi, ekvators, Andu 
kalni, maģiskā Patagonija, mēģinot 
atrast savu spēku robežas. Ceļotāja 
pastāstīs par nakšu pavadīšanu pie ak-
tīva vulkāna, kaktusu mežos, okeāna 
krastā, sāls tuksnesī, ugunsdzēsēju 
depo un viesmīlīgu cilvēku namos. 
Uzzināsiet par apmaksāta darba ap-
vienošanu ar būšanu ceļā un darba-
vietas regulāru pārvietošanu no telts 

uz galdiņu kafejnīcā vai ciema biblio-
tēkā. Stāsts par to, ka, uzdrīkstoties 
pārkāpt robežu starp domāšanu un 
darīšanu, šādi var ceļot jebkurš.

Dalība stāstu vakarā ir bez maksas. 
Aicinām interesentus pieteikties lai-
kus, rakstot e-pastu tic@valmiera.lv,
ierodoties Valmieras Tūrisma infor-
mācijas centrā vai zvanot pa tālruni 
26332213, 64207177.

Stāstīs par ceļojumu uz “pasaules malu”

Iedvesmojošs stāsts par ceļošanu, riteņbraukšanu un drosmi šīs sezonas pēdējā Ceļotāju 
stāstu vakarā 

Šis ir Ceļotāju stāstu vakaru sezo-
nas pēdējais pasākums. Nākamais 
gaidāms septembrī, kad klausītājus 
iepriecināsim ar jauniem stāstiem. 
Plašāka informācija pieejama www.
visit.valmiera.lv. 

Vairāk par festivālu “Kino pedālis” 
un tajā piedāvāto filmu programmu, 
velospēli un maršrutiem iespējams uz-
zināt mājaslapā www.kinopedalis.lv. 

Publicitātes vizuālais materiāls no izrādes “Baladīna” 

http://www.valmiera.lv
http://www.kinopedalis.lv
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Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums  „Valmiera domā un rada”.

Reģistrācijas Nr. 000703429. Tirāža: 12 000.   Bezmaksas.   Iespiests: SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa”.    
Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).

Kontaktinformācija:  Valmieras pilsētas pašvaldības  Sabiedrisko attiecību nodaļa, 
tālrunis: 64207634,  e-pasts:  info@valmiera.lv.          Izdevumu var lasīt arī:  www.valmiera.lv

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Latvijas Republikas Neatkarības 
at jau nošanas dienā, 4. maijā, Valmie-
ras Tūrisma informācijas centrs aicina 
piedalīties pilsētas ekskursijā “Brīvī-
bas stāsts Valmierā”. Ekskursiju vadīs 
gide un vēsturniece Ineta Amoliņa, 
atklājot Valmieras lomu Latvijas neat-
karības veidošanās ceļā. Pulcēšanās 
plkst. 11.00 pie Valmieras Sv. Sīmaņa 
baznīcas.

Ekskursijas laikā būs iespēja uz-
zināt, kādi svarīgi notikumi risināju-
šies valmieriešiem ikdienas gaitās 
tik ierastās vietās. Vairāk nekā gadu 
pirms Latvijas valsts proklamēšanas 
pirmo reizi Valmierā tika pacelts sar-
kanbaltsarkanais karogs. Tas rotāja 
Valmieras Latviešu biedrības namu, 
kas mūsdienās nes Valmieras Drāmas 
teātra vārdu. Bet jau 16. gadsimtā re-
formācijas idejas iesakņojās arī Livoni-
jā, un Valmieras landtāgs pasludināja 
ticības brīvību.  

Kāpēc Valmieras Sv. Sīmaņa baznī-
cā ir piemiņas plāksne Kārlim Ulma-
nim un īpaši godināts kāds igauņu 
skolnieks – arī šiem stāstiem, ko atklās 
vēsturniece, ir būtiska nozīme Lat-
vijas ceļā uz neatkarību. Kur atradās 
Valmieras reālskola, kāpēc godinām 
Skolnieku rotas jauniešus un kāda 
nozīme šajos notikumos bija vingro-
šanas skolotājam Alfrēdam Lukstiņam 
un skolas direktoram Ludvigam Ada-

movičam? Kas norisinājās Vecpuišu 
parkā pirms Pirmā pasaules kara? 
Par ko ar svecīšu gaismiņām ik gadu 
Lāč plēša dienā godinām aizgājējus, 
kuru atdusas vietas sargā balti krusti? 
Kāda Valmieras skolotāju semināram 
ir saistība ar 1905.  gada revolūciju? 
Kādas pasaules vēsturē iespaidīgas, 
jo miermīlīgā pretošanās kustībā ie-
saistījās neskaitāmi Latvijas brīvības 
aizstāvji, akcijas dalībnieki esam bijuši 
paši vai mūsu ģimenes locekļi? Šie ir 
tikai daži jautājumi, par kuriem sais-
tošā veidā ekskursijas laikā pastāstīs 
I. Amoliņa.

Dalība ekskursijā ir bez maksas. Ai-
cinām interesentus pieteikties laikus, 
rakstot e-pastu tic@valmiera.lv, iero-
doties klātienē Valmieras Tūrisma in-
formācijas centrā vai zvanot pa tālruni 
26332213,	64207177.

Ekskursija norisināsies projekta 
“Brīvības ielas stāsts 9 pilsētās, reģio-
nu simboli un vērtības” ietvaros. Kat-
ram stāsts par brīvību ir citādāks – no 
nacionālā un valstiskā skatījuma līdz 
dzimtai, ģimenei un personībai. Val-
mierā Brīvības ielas stāsti būs vairāku 
norišu kopums ar vienojošo vadmo-
tīvu “Brīvības iela”, un tos vēsturē pa-
līdzēs “ierakstīt” vēsturnieki un sabied-
riskie darbinieki, iedzīvotāji, atklājot 
savus īpašos notikumus.

Projektu “Brīvības ielas stāsts 9 
pilsētās, reģionu simboli un vērtības” 
īsteno Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija, Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūra, Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija sadarbībā ar devi-
ņām republikas pilsētām.  

Aicinām ekskursijā “Brīvības 
stāsts Valmierā”

Una Griškeviča,
Izklaides producentu grupa 7

11.  maijā Valmieras Kultūras 
centrā vērienīgā koncertā “Dvēseles 
6 stīgas” pulcēsies draugi un domu-
biedri: komponisti Mārtiņš Brauns 
un Jānis Lūsēns; dziedātāji Zigfrīds 
Muktupāvels, Olga Rajecka, Uģis 
Roze, Zane Gudrā un Ieva Sutugova; 
mūziķi Raimonds Ozols (vijole), Juris 
Kristons (taustiņinstrumenti), Modris 
Laizāns (bass), Rūdolfs Dankfelds (si-
tamie instrumenti) un Andis Klučnieks 
(flauta, stabules) – savu 60 gadu jubi-
leju svinēs īstens rokmuzikants – ģitā-
rists Aivars Gudrais.  Koncertā skanēs 
dziesmas un instrumentālā mūzika 
no Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna un 
Mārtiņa Brauna 80.  gadu un vēlākas 
daiļrades: “Lielais Alberts”, “Elpo”, “Ne-
laid, māte, bērnus mežā”, “Apvij rokas”, 

fināls no mūzikas kinofilmai “Pūt, vēji-
ņi”, “Taisnība”, “Tēvu zeme” un citas. 

“Melotu, ja teiktu, ka visu mūžu 
esmu gaidījis koncertu par godu savai 
60 gadu jubilejai. Dzīves laikā ir spē-
lēts ļoti daudzos projektos, bet šī kon-
certa priekšrocība ir tā, ka pro grammā 
skanēs pašam vistuvākais. Un īpašu 
prieku man sagādā fakts, ka tieši uz 
šiem svētkiem iznāks mans un mei-
tas Zanes Gudrās jaunais solo albums 
“Saucēja balss”. Tajā ietvertas mazāk 
zināmas Mārtiņa Brauna, Jāņa Lūsē-
na un Imanta Kalniņa astoņdesmito 
gadu dziesmas, kurās ieklausoties ar-
vien var atrast ko dvēselisku un dziļu,” 
stāsta Aivars Gudrais. 

Mūzikas žurnālists Uldis Rudaks 
teicis: “Astoņdesmitajos gados Latvijā 
Aivars Gudrais bija ģitārists “uz izķer-
šanu”. Ārtroka un simforoka grupām 
vajadzēja ģitāristu, kurš varētu izspē-

Skanēs koncerts “Dvēseles 6 stīgas”

Eva Eglīte, 
kino “Gaisma”/3D Cinema

No 20.  aprīļa kino “Gaisma” / 3D 
Cinema aicina noskatīties vienu no 
Latvijas simtgades filmām – režisores 
Ināras Kolmanes jauno pilnmetrāžas 
spēlfilmu visai ģimenei “Bille”. Sce-
nārija autori ir Arvis Kolmanis un Evita 
Sniedze.

Savukārt 23. aprīlī plkst. 19.00 
(pirms seansa) kino “Gaisma” / 3D 
Cinema norisināsies tikšanās ar Lat-
vijas simtgades filmas “Bille” režisori 
Ināru Kolmani, vienu no scenārija 
autoriem Arvi Kolmani un Valmieras 
teātra aktieriem – Elīnu Vāni, kura 
filmā iejūtas Billes mātes lomā, un 
Agri Māsēnu, kurš filmā atveido Billes 
vectēvu.

“Man bija svarīgi sajust katru tēlu 
kā laikmeta liecību, kā tādu mazu 
30.  gadu pasaulīti, kas kopā veido 
kolorītu Rīgas nomales un Latvijas 
lauku ainu – katram ir savs raksturs, 
manieres, vizuālais tēls,” par filmā 
atspoguļoto laika posmu stāsta 
režisore I. Kolmane.

Galveno Billes lomu filmā atveido 
Rūta Kronberga, kurai šī ir pirmā kino 
loma. Rūtai, tāpat kā Billei, ir vērīgs 
acu skatiens, pamanot un izjūtot 
lietas, kas pieaugušajiem steigā šķiet 
nesvarīgas. Bille ilgojas pēc labākas 
nākotnes, ir zinātkāra, labprāt lasa 
grāmatas un vēlas būt labāka meita 
saviem vecākiem. 

Billes mātes lomā – Elīna Vāne, 
tēvu atveido Artūrs Skrastiņš, vec-
māmiņu – Lolita Cauka un vectēvu  – 
Agris Māsēns. Filmā piedalās: Lilita 
Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna Zari-

Latvijas simtgades filma “Bille”
ņa, Pēteris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Mai-
ja Doveika un citi. 

Plašāka informācija par seansiem 
pie ejama mājaslapā www.3dcinema.lv
vai zvanot pa tālruni 64222641.

Filma tapusi pēc latviešu rakstnieces Vizmas Belševicas romāna “Bille” motīviem, 
iepazīstinot skatītājus ar mazās meitenes stāstu 30. gadu Latvijā Bille

Filmas pirmizrāde Latvijas valsts simtgadē

lēt sarežģītas partitūras, kas bija ra-
dušās mūzikas autoru iztēlē. Aivars uz 
skatuves daudz nerunā un nedzied, 
bet izpaužas ģitārspēlē  – varētu pat 
teikt, ka viņš dzied ar elektrisko ģitā-
ru, jo reti kurš ģitārists no instrumenta 
stīgām spēj izvilināt skaņas, kas ir tik 
tuvas cilvēka balsij. Tas nav par ļoti 
ātru un sportisku neskaitāmu nošu 
izspēlēšanu jeb birdināšanu, bet plūs-
tošu skaņu ainavu radīšanu ar pirk-
stiem, jutekliski pieskaroties stīgām, 
lai radītu gandrīz nepārtrauktas skaņu 
vibrācijas. Šo A. Gudrā spēju un īpašo 
vibrāciju pazina un savās kompozīci-
jās izmantoja labākie latviešu kompo-
nisti, kuri vadīja rokgrupas, – Mārtiņš 
Brauns “Sīpolos”, Jānis Lūsēns “Zodia-
kā”, Imants Kalniņš “Turaidas Rozē”.”

Biļetes uz koncertu iespējams iegā-
dāties “Biļešu paradīzē”. Koncerta no-
risi atbalsta Valmieras Kultūras centrs. 

Gerda Čevere-Veinberga,
Valmieras pilsētas pašvaldība

20.  aprīlī plkst.  17.00 Valmieras 
integrētajā bibliotēkā būs skatāma 
režisora Jāņa Znotiņa jaunākā izrāde 
bērniem “Karnevāls un kartupeļu 
salāti”. Izrāde veidota pēc A. Kivirehka 
tāda paša nosaukuma grāmatas 
motīviem. 

Gan grāmata, gan izrāde runā par 
empātiju jeb spēju just to, ko jūt citi. 

Izrāde bērniem “Karnevāls un 
kartupeļu salāti”

Tā ir par bērnu iekļaušanos sabiedrībā, 
par viņu spēju pieņemt šīs pasaules 
noteikumus, cenšoties saglabāt savu 
būtību un unikalitāti. Guntara Godiņa 
tulkotā, Edmunda Jansona ilustrētā 
grāmata, kura izdota bērnu grāmatu 
izdevniecībā “Liels un mazs”, ir sava 
veida turpinājums vairākkārt izpār-
dotajai grāmatai “Kaka un pavasaris”, 
pēc kuras motīviem veidotā J. Znotiņa 
izrāde ieguva “Spēlmaņu nakts” bal-
vu kā gada labākā izrāde bērniem vai 

jauniešiem 2015./2016. gada sezonā. 
Izrādes radošā komanda: režisors 

Jānis Znotiņš, aktieri Ance Muižniece 
un Jānis Znotiņš, kostīmu māksliniece 
Ineta Urtāne, dramaturģe Rasa Buga-
vičute-Pēce un producente Alma 
Kušķe.

Ieeja – bez maksas. Vietu skaits ir 
ierobežots, tāpēc lūdzam iepriekš pie-
teikties, zvanot pa tālruni 64222512, 
26332241. 

http://www.3dcinema.lv
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