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Aicinām apmeklēt 
vides forumu

Lasiet 6. lpp.

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Koncertzālē “Valmiera” desmit di
enas pirms Latvijas 100.  gadadienas, 
8.  novembrī, norisināsies “Brīvības 
forums. Valmiera. Latvija. Šodien un 
rīt”. Komponists Ēriks Ešenvalds, uz
ņēmēja Baiba Rubesa, dzejniece un 
skolotāja Daina Sirmā un vēl citi ie
dvesmojoši cilvēki dalīsies pārdomās, 
kas viņiem ir brīvība un Latvija. Aici
nāts ikviens interesents! Ieeja – bez 
maksas.

Forumu atklās Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks. Stāstos par brīvības da
žādību, rosinot padomāt, ko tā no
zīmē katram klātesošajam, dalīsies 
mākslinieks Valdis Celms, Vidzemes 

Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, 
SIA “Wunder Latvia” vadītājs Ernests 
Gabrāns, uzņēmēja Baiba Rubesa, re
žisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs, 
komponists Ēriks Ešenvalds, dzej
niece un skolotāja Daina Sirmā. 

Sarunas par brīvību kā pamatu, 
zināšanu brīvību, brīvību uzdrīkstē
ties, brīvību sadarboties, brīvību kā 
iespēju, iekšējo brīvību un brīvību 
nākamajiem 100 vadīs Ojārs Rubenis.

Valmierā norisināsies Brīvības forums

Vecpuišu parka paviljona ēka, kurā 1918. gada 18. novembrī notika Latvijas Republikas 
proklamēšanai par godu noturēta sapulce

Jāpiemin, ka forumā pirmizrādi 
piedzīvos Valmierā tapusi animāci
jas filma “Karoga stāsts”. Radošajā 
animācijas nometnē un nodarbībās 
Valmieras Dizaina un mākslas vidus
skolas un tehniskās jaunrades nama 
“Annas 2” skolēni profesionālas ani
matores Ilzes Ruskas vadībā radīja 
zīmējumus materiālam par Latvijas 
valsts nacionālā karoga vēsturisko 
attīstību. Filmas scenāriju veidoja 
dramaturģe, Valmieras Drāmas teāt
ra direktore Evita Ašeradena. Karoga 
stāstu ierunājis aktieris Gundars Ābo
liņš un animācijas studijas audzēk nis 
Gustavs Šķudītis. 

Forums koncertzālē “Valmiera” no
ri sināsies no plkst. 14.00 līdz 18.00. 

Forums notiek Latvijas simtgades 
iniciatīvas “No Brīvības līdz brīvībai. 
Brīvības ielu stāsts” laikā, kas šogad 
norisinās deviņās republikas nozīmes 
pilsētās. 

Organizē Valmieras pilsētas paš
valdība sadarbībā ar Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības mi
nistriju, Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru, Latvijas Lielo pilsētu aso
ciāciju un Latvijas Republikas Kultū
ras ministriju.
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Inita Nerātne,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs 

Valmieras Restorānu nedēļas laikā, 
no 5. līdz 11. novembrim, Valmieras 
pilsētas, Kocēnu un Burtnieku novada 
restorānos ēdienkarti būs sastādījis 
pats rudens. Brūklenes, dzērvenes, 
medījumi, cidonijas, ķirbji, zivis, sēnes 
un citas garšas būs atrodamas krāsai
nās un vitamīniem bagātās maltītēs.

Selerijasbumbieru krēmzupa ar 
zilo sieru un karamelizētu bumbie
ru čipsi, kadiķa dūmos apdūmota 
buka gaļas tartars ar vītinātu brieža 
šķiņķi un dārzeņu friti, ērgļzivs ar ru
dens dārzeņiem un cidonijusviesta 
putām, griķu uzputenis ar Burtnieka 
ezera zandartu un baraviku, dūmota 
foreles fileja ar cidoniju sīrupu un lēni 

Valmieras Restorānu nedēļā – 
rudens garšas

gatavotu bieti, kā arī citi ēdieni, kas 
parāda rudens garšu krāšņo paleti. 
Savukārt desertā gardēži varēs no
garšot kaltētu dzērveņu saldējumu ar 
bumbieruķirbja bezē un piparmētru 
šokolādi, brūklenes, lazdu riekstus un 
ābolu Valhorna šokolādē, ābolu musu 
brūkleņu spoguļglazūrā ar Latvijas ru
dzu maizes gelu, egļu sveķubrūkleņu 
saldējumu ar bišu maizes krēmu un 
dzērvenēm pūdercukurā, kā arī īpašu 
Latvijas simtgadei gatavotu desertu – 
skābā krējumu musu ar dzērvenēm.

Ēdienkartes būs pieejamas www.
visit.valmiera.lv, kā arī restorānu mā
jaslapās.

Trīs kārtu ēdienu piedāvājumu 
20 EUR vērtībā aicinās izbaudīt pieci 
Valmieras pilsētas, Kocēnu un 
Burtnieku novada restorāni:

•	 restorāns	“Rātes	vārti”
•	 restorāns	“Vecpuisis”;
•	 restorāns	“Agnese”;
•	 Valmiermuižas	alus	virtuve;
•	 Dikļu	pils	restorāns.
Lai nobaudītu īpašos piedāvāju

mus, nepieciešams veikt iepriekšēju 
galdiņu rezervāciju.

Gaidīsim jūs Valmieras Restorānu 
nedēļā no 5. līdz 11. novembrim, lai 
baudītu senās garšas mūsdienu izpil
dījumā!

Liene Zālīte, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Ģīmes dabas takā satikās orien
tieriste Inguna Valdmane un AS “Val
mieras stikla šķiedra” bijusī Personāla 
daļas speciāliste Gunta Vintere, turpi
not kādu īpašu stāstu. Tajā, sagaidot 
Latvijas simtgadi, norisinās 12 sadar
bības, tiekoties dažādu jomu pārstā
vošiem valmieriešiem.   

“Ar orientēšanos man līdz šim nav 
bijusi nekāda saistība, bet zinu, ka 
daļa manu kādreizējo kolēģu no AS 
“Valmieras stikla šķiedra” aktīvi pie
dalījās orientēšanās sacensībās “Mag
nēts”,” sarunu iesāka Gunta. 

 “Mana pirmā darba vieta ir bērnu
dārzā. Es vēl biju vecāko klašu skol
niece, kad sāku strādāt. Vecāki mani 
virzīja, bija nolēmuši, ka vasaras brīv
laikā vajadzētu gūt pieredzi. Man ļoti 
patika darboties ar bērniem. Tā izlē
mu, ka apgūšu pirmsskolas pedago
ģiju un psiholoģiju. Par pirmsskolas 
pedagogu strādāju četrus gadus, bet 
turpmākais darbs saistās ar AS “Val
mieras stikla šķiedra”. Biju sabiedriska, 
piedalījos dažādās aktivitātēs, organi
zēju pasākumus, un mani pamanīja, 
tā nu arī vairāk nekā 40 turpmākie 
darba gadi tika pavadīti šajā uzņēmu
mā. Sākumā strādāju Kadru sagata
vošanas daļā un vēlāk Personāla daļā 
līdz pat 2017.  gada martam. Tagad 
esmu pelnītā atpūtā. Lai nāk jaunie ar 
jaunām idejām, metodēm un darbo
jas. Ir jāmainās līdzi laikam,” par darba 
gaitām pastāstīja Gunta. Klausoties 
Guntas pieredzē, Inguna pamanījusi 
līdzīgu iezīmi. Viņas mamma ir bijusi 
bērnudārza audzinātāja, tāpēc pirmā 
darba pieredze arī gūta bērnudārzā. 

“Viena mana mīlestība ir mežs, bet 
otra – sports. Pēc vidusskolas apguvu 
mežsarga profesiju Ogres tehniku
mā, toreiz man ļoti gribējās būt mežā 
vairāk nekā jebkur citur, to es arī iz
vēlējos. Atceros, ka kādā no augusta 

pēdējām dienām pie mums ciemos 
atnāca draugi, kuri tolaik strādāja sko
lā, un pastāstīja, ka ir nepieciešams 
sporta skolotājs. Nākamajā dienā de
vos uz skolu un teicu, ka gribētu strā
dāt. Lai gan tolaik atbilstošas izglītī
bas man nebija, viss sanāca veiksmīgi, 
un 1.  septembrī jau varēju doties uz 
darbu. Protams, ka nākamais solis bija 
arī studijas Latvijas Sporta pedagoģi
jas akadēmijā,” stāsta Inguna. 

Jautāta par darba pienākumiem 
uzņēmumā AS “Valmieras stikla 
šķiedra” Gunta norādīja, ka izglītoša
nās uzņēmumam ir bijusi svarīga vi
sos laikos un saistībā arī ar profesio
nālo orientāciju ir darīts daudz. “Man 
darbā nekad nav bijusi rutīna. Bija jā
organizē dažādi kursi un semināri. Va
dīju ekskursijas skolu jauniešiem no 
visas Latvijas. Biju atbildīga par mā
cību programmu sagatavošanu, pro
cesa kontrolēšanu, dokumentēšanu 
un jauno darbinieku apmācību līdz 
pat eksāmenu pieņemšanai un kvali
fikācijas piešķiršanai – tādi bija mani 
tiešie pienākumi, strādājot Kadru sa
gatavošanas daļā. Kad nonācu Perso
nāla daļā, tad visus pienākumus no 
Kadru daļas pārmantoju, turklāt veicu 
arī jaunus – atlasot personālu un slē
dzot darba līgumus. Personāla daļā 
strādājot, pievērsu uzmanību tam, 
lai darbinieks ir lojāls uzņēmumam, 
ar iepriekšēju darba pieredzi un at
bilstošu kvalifikāciju. Darbs ražošanā 
nav viegls, tas ir ļoti intensīvs. Ražo
šanas process nevar apstāties, tāpēc 
darbs tiek organizēts četrās maiņās, 
katra no tām strādā 12 stundas un 
vairākas dienas pēc kārtas. Stikls ir 
jākausē bez pārtraukuma, lai no tā 
iegūtu stikla šķiedru.” Gunta uzsvēra, 
ka personāla speciālists ir salīdzinoši 
jauna profesija. Agrāk izglītības iestā
des nepiedāvāja šādas studiju prog
rammas. Kad viņa sākusi strādāt, tad 
lielākais palīgs bijis darba likums. 

Orientieristes un personāla 
speciālistes satikšanās

Turpinājums 5. lpp.

Inguna Valdmane un Gunta Vintere
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Jautājums: Kur Valmierā pieejami 
atkritumu šķirošanas konteineri? 

Atbilde: Konteineri dalītai atkritu
mu vākšanai pilsētā noņemti vairākās 
vietās privātmāju rajonos. Tam ir viens 
cēlonis – negodprātīgu iedzīvotāju rī
cība, kas šķirošanas konteineros izmet 
sadzīves atkritumus, sabojājot kon
teineros ievietoto dalīto iepakojumu, 
kas bez maksas tiktu nodots otrreizē
jai pārstrādei.

Šāda rīcība ir necienīga attieksme 
pret godprātīgo iedzīvotāju darbu, 
šķirojot atkritumus. Tas rada neērtības 
apkārtējo māju iedzīvotājiem. Sadzī
ves atkritumi, kam konteineros nebū
tu jāatrodas, rada smaku un piegružo 
apkārtni, par šo Valmieras pilsētas 
pašvaldība regulāri saņēmusi arī ap
kārtējo iedzīvotāju sūdzības. Turklāt 
par dalītajiem atkritumiem, kuru sa
turs ir sabojāts ar sadzīves atkritumu 
piejaukumu, pašvaldībai ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir jānorēķinās kā par 
sadzīves atkritumiem, jo pārstrādei 
tādi dalītie atkritumi nav derīgi.

Dalīto atkritumu nodošanas pun
kti vairs nav pieejami Valmierā pie 
Viestura laukuma, Burkānciemā, pri
vātmāju rajonā aiz bāra “Putniņi”, kā 
arī Jāņparkā pie Rīgas ielas. Dalītās 
atkritumu vākšanas konteinerus plā
nots noņemt arī Mednieku ielas pub
liskajā nodošanas punktā.

Valmieras pilsētas pašvaldība poli
cija aktīvi, izmantojot tiešsaistes sistē
mu LAIPA, konstatē un vēršas pie tiem 
iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgu
mus par sadzīves atkritumu savākša
nu no savas mājsaimniecības. 

Taču tiem iedzīvotājiem, kuri 
iesaistās iepakojuma nodošanā pār
strādei, pagaidām ir jāizmanto EKO 
laukumu pakalpojumi vai jāor ganizē 
dalīto atkritumu šķirošana savās 
mājsaimniecībās individuāli ar EKO 
so mu un EKO kastu piedāvājumu. 
Jautā  jumu gadījumā jāsazinās ar SIA 
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas 
daļu, zvanot pa tālruni 64281250, kas 

Aicinām piedalīties lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas sanāksmē

31.  oktobrī plkst.  17.00 Valmieras pilsētas pašvaldība aicina piedalīties lokālplānojuma zemes vienībām 
Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela un tā vides pārskata publiskās apspriešanas 
sanāksmē, kas norisināsies Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas sanāksmju zālē Lāčpleša ielā 2. 

Ar publiskajai apspriešanai nodoto lokāplānojumu un tā vides pārskatu iespējams iepazīties: 
•	 izdrukas	formā	pašvaldības	ēkas	foajē	Lāčplēša	ielā	2,	Valmierā;
•	 elektroniskā	 formā	 pašvaldības	 mājaslapā	 www.valmiera.lv, sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – 

“Lokālplānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.
Priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto lokālplānojumu un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 

6. novembrim. 
Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 

14. novembrī plkst. 17.00. 

Aicinām piedalīties tematiskā plānojuma 
publiskās apspriešanas sanāksmē

7. novembrī plkst. 17.00 Valmieras pilsētas pašvaldība aicina piedalīties tematiskā plānojuma “Valmieras pilsē
tas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” un tā vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksmē, 
kas norisināsies Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas sanāksmju zālē Lāčplēša ielā 2.  

Tematiskā plānojuma mērķis – izvērtēt esošo Valmieras pilsētas transporta infrastruktūru, identificēt problēmas, 
izstrādāt iespējamo attīstības koncepciju, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu sa
sniegšanai. Dokuments piedāvā nozares profesionāļu veiktu Valmieras pilsētas autotransporta, velotransporta un 
gājēju infrastruktūras izvērtējumu, kā arī stratēģiskos uzstādījumus un priekšlikumus transporta infrastruktūras at
tīstībai.   

Ar publiskajai apspriešanai nodoto tematisko plānojumu un tā vides pārskata projektu iespējams iepazīties: 
•	 izdrukas	formā	pašvaldības	ēkas	foajē	Lāčplēša	ielā	2;
•	 elektroniskā	formā	pašvaldības	mājaslapā	www.valmiera.lv, sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Tema

tiskie plānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv. 
Priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto tematisko plānojumu un tā vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 

13. novembrim.
Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 

21. novembrī plkst. 17.00. 

Pārdod
Valmieras pilsētas pašvaldība atkārtotā izsolē pārdod vieglo pasažieru 

automašīnu “DACIA DUSTER” (1.  reģistrācijas datums: 14.11.2011., krāsa: 
gaiši pelēka, degviela: dīzeļdegviela, motora tilpums: 1461 cm2, odometra 
rādījums: 106 242 km, reģistrācijas Nr. HU2347). 

Izsole notiks 14.11.2018. plkst.  17.00, izsoles sākumcena 4000 EUR 
(ieskaitot PVN), izsoles nodrošinājums 400 EUR, reģistrācijas maksa 
30 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas 
Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 12.11.2018. plkst. 17.00. Iepazīšanās 
ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darbdienās darba laikā 
Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 109.  kabinetā. Plašāka 
informācija, zvanot pa tālruni 64207145.

Izsoles noteikumi mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – 
“Izsoles un sludinājumi”. 

ieteiks labāko individuālo risinājumu 
katrā situācijā.

Jautājums: Vai būtu iespējams iz
veidot gājēju pāreju uz Matīšu šosejas 
pie tirdzniecības centra “Depo”? 

Atbilde: Valmieras pilsētas paš
valdības Satiksmes drošības komisija 
ir izvērtējusi iespēju izveidot gājēju 
pāreju pār Matīšu šoseju pie tirdznie
cības centra “Depo”. Ir uzsākti organi
zatoriskie darbi iespējami drīzai gājē
ju pārejas izveidei Matīšu šosejā pie 
Mālu ielas. Tiks izvietotas atbilstošas 
ceļa zīmes, kā arī uzklāts horizontālais 
marķējums.  

Līdz 13.  novembrim interesenti 
ir aicināti rakstiski iesniegt priekšli
kumus un ierosinājumus publiskajai 
apspriešanai nodotajam tematiska
jam plānojumam “Valmieras pilsētas 
transporta infrastruktūras attīstības 
koncepcija”. Tajā norādīta nepiecie
šamība satiksmes uzlabošanai pilsētā 
atsevišķos ielu krustojumos, tai skaitā 
Matīšu šosejas un Mālu ielas krustoju
mā izbūvēt luksoforus. Tādēļ, lai izvēr
tētu ielas posma atbilstību tā lietotāju 
drošības prasībām, tiks pasūtīts arī 
ceļu drošības audits Matīšu šosejai, 
ietverot Mālu un Ķieģeļu ielas krusto
jumus. 

Valmierieši jautā

Paziņojums 
No 16. oktobra ir uzsākta pieteikšanās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8 īres tiesību izsoles astotajai kārtai.
Ar astotajā kārtā piedāvāto dzīvokļu sarakstu var iepazīties SIA “Val

mieras Namsaimnieks” mājaslapā http://www.vnami.lv, sadaļā “Īres 
nami” – “Pretendentu un izsoļu saraksts dzīvokļu izsolei Mālu ielā 1, Ķieģeļu 
ielā  8”, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, 
sadaļā “Pakalpojumi” – “Nekustamais īpašums” – “Daudzdzīvokļu īres nami”.

Pieteikšanās īres tiesību izsoles astotajai kārtai notiek līdz 29. oktobrim.
Dzīvokli klātienē varēs apskatīt 22. oktobrī un 24. oktobrī plkst. 17.00, 

iepriekš piesakoties pa tālruni 64207300.
Dzīvokļu izsole notiks 31.  oktobrī plkst.  17.00 SIA “Valmieras 

Namsaimnieks” zālē Semināra ielā 2A. 

Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Zvirbulis 

Jānis Olmanis 
Kocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs 

Īpašie viesi :

Luminor ekonomists
Pēteris Strautiņš 

PĒCPUSDIENA 
AR MĒRU

Aicina Valmieras pilsētas mērs Jānis Baiks 

23. NOVEMBRIS | 14:00-17:00  

Uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori 
Paveiktais pašvaldībās 2018. gadā 
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Uzņēmēj, nāc un uzzini pirmais

Koncertzāle "Valmiera", L. Paegles iela 10 

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kopš jūlija vidus Valmierā notiek 
Rietumu industriālās maģistrāles 
būvniecība. Izbūvējot jauno ielu, dar
bi tika veikti Leona Paegles ielas pos
mā gar Putriņu mežu, kā arī jaunajā 
ielas posmā starp Voldemāra Baloža 
un Somu ielu. 

Leona Paegles ielas posmā gar 
Putriņu mežu ir izbūvētas apakšze
mes komunikācijas, veikti ielas pa
matnes būvniecības darbi. Tiek liktas 
ielas apmales, lai šogad ieklātu arī pir
mo asfaltbetona kārtu. 

Voldemāra Baloža ielas posmā no 
Jumaras līdz Somu ielai veikti ar ko
munikāciju izbūvi saistītie ielas saga

tavošanas darbi. Būvdarbi tiks turpi
nāti ziemā.

Pārbūvējamā Voldemāra Baloža 
ielas posmā no Ausekļa līdz Jumaras 
ielai šogad tika sagatavotas apakšze
mes komunikācijas. Darbus veica gan 
SIA “Valmieras ūdens”, gan VAS “Latvi
jas Valsts radio un televīzijas centrs”. 
Ziemā ielu saglabās atvērtu satiksmei. 

Valmieras Rietumu industriālās 
maģistrāles būvniecības mērķis ir 
nodrošināt atsevišķu Valmieras indus
triālo teritoriju savstarpēju sasaisti, 
kā arī savienojumu ar starptautisko 
autoceļu tīklu TENT, kur ietilpst arī 
autoceļš A3. Būvniecība paredz Leo
na Paegles ielu turpināt gar Putriņu 
mežu līdz Ausekļa ielai, tālāk virzoties 
pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža 

ielai. Voldemāra Baloža ielai pie pa
grieziena uz Jumaras ielu no jauna 
tiek izbūvēts turpinājums līdz Somu 
ielai.

Rietumu industriālās maģistrāles 
izbūves darbus veic SIA “Limbažu 
ceļi”. Būvuzraudzību veic SIA “Geo 
Consultants”. Projekta realizēšanai 
piešķirts Eiropas Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums 2 870 688 EUR ap
mērā. Projekta kopējie attiecināmie 
izdevumi ir 4 012 000 EUR. Ielu pārbū
vi paredzēts realizēt līdz 2020.  gada 
jūnijam.

Turpinās Rietumu industriālās 
maģistrāles būvniecība

Kohēzijas fonds

http://www.valmiera.lv
http://www.valmiera.lv
http://www.valmiera.lv
http://www.v-nami.lv
http://www.valmiera.lv
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Benita Brila, 
Vidzemes slimnīca 

Vidzemes slimnīcā līdz gada bei
gām visas pacientu gultas diennakts 
stacionārā un dienas stacionārā tiks 
nomainītas pret jaunām daudzfunk
cionālām, elektroniski regulējamām 
un pacientiem drošākām gultām.

Pirmās jaunās gultas uzstādītas 
Neiroloģijas nodaļā ar insulta vienī
bu. Ņemot vērā nodaļas specifiku, te 
pacientu gultas aprīkotas ar kombi
nētiem pretizgulējumu matračiem, kā 
arī ar funkcijām, kas atvieglo daudzu 
terapeitisko un diagnostisko proce
dūru veikšanu nekustīgiem un maz
kustīgiem pacientiem, nepārvietojot 
viņus uz speciāliem ratiem. Nepie
ciešamības gadījumā gultām ir ērti 
uzcelt sānu malas, radot pacientam 
papildu drošības sajūtu.  

“Māsas un māsas palīgi jau novēr
tējuši jauno gultu daudzās priekšro
cības pacientu aprūpē,” stāsta neiro
loģijas nodaļas virsmāsa Inta Sīka. 
Ar ērti lietojamu pulti gulta paceļama 
augstāk, lai darbinieks ergonomiski 
pareizi var izdarīt, piemēram, injekci
ju vai pievienot “sistēmu”. Tāpat mai
nāmais gultas augstums noder, kad 
pacientam jāatsāk celšanās kājās, lai 
veiktu vingrojumus ar fizioterapeitu. 
Pacientiem, kuri paši spēj kontrolēt 
savu stāvokli, pieejama pults, kas ļauj 

viņam izvēlēties un mainīt pozu pēc 
savas pašsajūtas. Vēl svarīga jauno 
gultu priekšrocība ir tīrīšanas un de
zinfekcijas procedūru atvieglošana, 
jo detaļas un virsmas ir gludas, viegli 
tīrāmas. 

“Agrāk populārais teiciens par “pa
gulēšanu” slimnīcā neatbilst mūsdie
nīgam ārstniecības procesam, kur viss 
notiek daudz intensīvāk, un gultas 
dienu skaits netiek mērīts mēnešos. 
Taču zinām, cik svarīgi labi izgulēties 
ir veselam cilvēkam. Slimības skarta
jam tas ir vēl būtiskāk. Šobrīd turpinās 
vairāku telpu pārbūve, lai sakārtotu 
slimnīcas infrastruktūru. Loģiski, ka 
izremontēto nodaļu telpās gribam 
sagādāt gan labākus ārstēšanās aps
tākļus pacientiem, gan ērtāku dar
ba vidi personālam. Tāpēc atbilstīgi 
mūsu slimnīcas vērtībām un ilgtspē
jīgas attīstības vīzijai tika pieņemts 
lēmums par finanšu ieguldījumu, no
mainot visas pacientu gultas. Daļa 
no tām iegādātas Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā. Esam pār
liecināti, ka jaunās gultas ir ne vien 
maksimāli komfortablas pacientiem 
atveseļošanās procesā, bet arī atvieg
lo personāla darbu, samazinot fiziska 
spēka izmantošanu pacientu aprūpē 
un pārvietošanā,” komentē Vidzemes 
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis 
Muskovs. 

Vidzemes slimnīcā jaunas 
pacientu gultas

Sanda Serafinoviča,
Valmieras Attīstības aģentūra

Lai vairotu ideju, zināšanu un pie
redzes apmaiņu informācijas tehno
loģiju (IT) nozares profesionāļu vidū 
un veicinātu IT kopienas veidošanos 
Vidzemē, oktobra sākumā Valmierā 
notika konference Share IT. 

Tajā pulcējās vairāk nekā simts 
profesionāļu un nozares ekspertu no 
Vidzemes, Latvijas un starptautiska 
mēroga uzņēmumiem, kā arī studenti 
un citi jomas interesenti. Šāda kon
ference, kurā dažādu IT uzņēmumu 
eksperti sniedza praktiskus padomus, 
dalījās pieredzē un informēja par jau
nāko IT nozarē, Vidzemē notika pirmo 
reizi. Lielais dalībnieku skaits un at
sauksmes pēc pasākuma liecina par 
tēmu aktualitāti, nozari pārstāvošo 
speciālistu ieinteresētību un vēlmi 
iesaistīties kopīgās diskusijās un zi
nāšanu apguvē. Dalībnieki izteica 
atzinību ne vien par iespēju uzzināt 
un apspriest aktuālās tendences no
zarē, bet arī tīkloties un dibināt jau
nus kontaktus, lai veidotu sadarbības 
projektus un stiprinātu Vid zemes IT 
kopienu. 

“Rīgā šādas konferences notiek 
diezgan bieži. Arī Vidzemes reģionā 
ir daudz IT profesionāļu, kurus pulcēt, 
lai sniegtu iespēju apmainīties ar pie
redzi, rosinātu jaunas idejas un runā
tu par kopīgām problēmām. Vēlētos, 
lai šis kļūst par ikgadēju pasākumu 

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras, Beverīnas, Burtnieku 
un Kocēnu pašvaldības atbalsta pro
grammas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jau
nu produktu un inovāciju realizēšanu, 
stiprināt esošos uzņēmumus un vei
cināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu 
veidošanos Valmieras pilsētas, Beve
rīnas, Burtnieku un Kocēnu novadā. 
Programmas “ZĪLE” finansējumu šo
gad saņēmuši pieci biznesa inovāciju 
projekti. Viens no tiem ir uzņēmuma 
SIA “SunGIS” projekts “Telpiskie plāni 
un projekti”.

Go GIS ir SIA “SunGIS” pamatpro
dukts – ģeogrāfiskās informācijas 
sistēma (ĢIS), kas ļauj vienkopus uz 
kartes uzskatāmā veidā atainot ielu 
plānojumu, apgrūtinājumus un sar
kanās līnijas, kadastra robežas, inže
nierkomunikācijas, zemes vienības 
un to piederību, kā arī citu telpisko 
informāciju. Informācija tiek attēlota 
uz kartes, nodrošinot iespēju to skatīt 
un/vai rediģēt katram speciālistam, 
kura darbs pašvaldībā ir saistīts ar šo 
datu izmantošanu.

Go GIS sistēma ir ērti izmantojama 
teritorijas plānošanā, projektēšanā, 
remontdarbu saskaņošanā un citu 
pašvaldībās būtisku procesu nodro
šināšanā. Tā, piemēram, jaunu ob
jektu būvniecības procesā sistēma 
nodrošina vieglu piekļuvi ūdensvadu, 
kanalizācijas tīklu, elektrības kabeļu 
vai gāzes cauruļu atrašanās vietas un 
raksturlielumu informācijai. Tādējādi 
iespējams gūt priekšstatu par dažā
du objektu telpisko novietojumu, kas 
ļauj paātrināt lēmumu pieņemšanas 

procesu, samazinot izdevumus un 
taupot laiku.

Šobrīd SIA “SunGIS” risinājums 
ģeotelpiskās informācijas attēlošanā 
tiek izmantots 29 pašvaldībās Latvijā, 
kā arī ir uzsākts darbs pie eksporta tir
gus meklēšanas. “SunGIS” pārdošanas 
vadītājs Gints Lūkins stāsta, ka šī ri
sinājuma ieviešana Latvijā ir vieglāka 
nekā, piemēram, Igaunijā, jo šeit tiek 
izmantots vienots mērniecības stan
darts. Igaunijā ir pieci dažādi mēr
niecības standarti, kas apgrūtina vie
notas ģeotelpisko datu pārlūkošanas 
platformas ieviešanu.

Šobrīd risinājums ir ļoti attīstīts un 
plaši izmantots inženierkomunikāci
ju darbības uzraudzības un remontu 
vajadzībām. Savukārt ar programmas 
“ZĪLE” atbalstu notiek darbs pie kartes 
papildināšanas arī ar administratīva
jiem objektiem, lai apkopotā veidā 
būtu pieejama ne tikai apsaimnie
kotājiem interesējoša un noderīga 
informācija, bet lai arī pašvaldību 
administrācija varētu izmantot karti 
darbu plānošanā. Projekta īstenoša
nas rezultātā uz kartes tiks attēlota 
informācija par plānotajiem, uzsākta
jiem, realizētajiem būvniecības pro
jektiem, veiktajiem remontdarbiem, 
publicējot arī saistošo informāciju par 
veiktajiem darbiem objektā, remont
darbu laikiem u.c. Atverot program
mu, kartē būs attēlota konkrētā ob
jekta īstenošanas stadija, norādot, vai 
tā ir iecere vai jau realizēts projekts, 
tā plānotais realizācijas laiks un plā
notie darbi, būvatļaujas informācija, 
realizācijā iesaistītās puses, kontakt
personas un cita saistītā informācija. 
Tādējādi vienkopus tiks nodrošināta 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
piedāvātās iespējas

maksimālā informācija par konkrēto 
objektu.

Ar programmas “ZĪLE” atbalstu ta
pušais risinājums būs unikāls ne vien 
Latvijas, bet visas Baltijas mērogā, jo 
līdz šim nevienā no reģionā pieeja
majiem ĢIS risinājumiem nav bijis ie
spējams tīmekļa pārlūkā pievienot un 
apskatīt informāciju tik plaši lietotos 
datu formātos. Tas ļaus esošos datus 
aplūkot kontekstā ar pamatdatiem, 
gūstot priekšstatu par vienotu teri
torijas attīstību. SIA “SunGIS” strādā, 
izmantojot bezmaksas programma
tūru, kas padara to pieejamāku daudz 
plašākai publikai.

Nākotnē risinājumus plānots vēl 
pilnveidot, paredzot iespēju uz kartes 
3D formātā attēlot jau izprojektētus, 
bet vēl neuzbūvētus objektus (ēkas, 
ielas, ietves u.c.). Tas ļautu laikus pa
manīt nepilnības un pilsētas kopējo 
tēlu veidot vēl pārdomātāku.

Lai izstrādātā programma būtu 
maksimāli ērti lietojama un atbilstu 
lietotāju vajadzībām, SIA “SunGIS” 
risinājumu izstrādā sadarbībā ar paš
valdībām, ņemot vērā pilsētas plāno
tāju vajadzības un pieredzi, sniedzot 
risinājumus dažādām aktuālām prob
lēmām, ar ko jāsaskaras ikdienas dar
bā. Tādējādi programmu iespējams 
pielāgot katras pašvaldības specifikai 
un vajadzībām. Atbalsta programmā 
“ZĪLE” tapušo produktu plānots iz
strādāt un ieviest līdz šī gada novem
bra beigām.

Ģeotelpiskās informācijas sistē
mas programma šobrīd ir izstrādes 
procesā, ko plānots pabeigt līdz no
vembra beigām.

šajā reģionā, un ticu, ka Share IT ir labs 
formāts, lai šis nodoms īstenotos,” no
rādīja Ernests Gabrāns, SIA  “Wunder 
Latvia” vadītājs, Share IT idejas inicia
tors. 

Konferences Share IT dalībniekiem 
tika piedāvāta intensīva vienas dienas 
programma ar vairākām lekciju un 
diskusiju sesijām, no kurām ikviens 
dalībnieks varēja izvēlēties sev inte
resantāko un atbilstošāko. Eksperti 
pārstāvēja spēcīgākos Vidzemes IT 
uzņēmumus un nozīmīgus nozares 
uzņēmumus valsts un starptautiskā 
līmenī. Konferencē tika apspriesti tādi 
temati kā moderno interneta pārlūku 
drošība, biznesa inteliģences risināju
mi, programmatūru kvalitātes testē
šanas pieejas, IT risinājumi medicīnas 
nozarē, mašīnprasmju izmantošana 
produktivitātes celšanai un darbi
nieku emociju atpazīšanai un citi. Kā 
īpašais viesis ar tēmu par kiberdrošī
bu uzstājās Eiropas Kodolpētniecības 
centra CERN datoru drošības nodaļas 
vadītājs Stefan Lueders. 

Share IT rīkoja Valmieras Attīstības 
aģentūra sadarbībā ar SIA “Wunder 
Latvia”. Pateicamies arī pārējiem pa
sākuma atbalstītājiem: Vidzemes 
Augstskolai, uzņēmumiem “Drau
giem Group”, “TesDevLab”, “EchoTech” 
un “SunGis”, kā arī Vidzemes Plānoša
nas reģionam. 

Uz tikšanos Share IT 2019.  gada 
oktobrī!

IT nozares profesionāļu 
tikšanās Valmierā

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

2018.  gadā Valmierā bija plānoti 
apjomīgi ielu infrastruktūras pārbū
ves darbi. Atsevišķās vietās darbi vēl 
turpinās, taču lielākā daļa ir sekmīgi 
pabeigti. 

Šogad tika pabeigta pagājušajā 
gadā uzsāktā Vadu ielas pārbūve, 
veicot tās virskārtas remontu un 
asfaltēšanu. Pārbūvēts arī Mālu ielas 
posms no Matīšu šosejas līdz Ainažu 
ielai. Lai uzlabotu piekļuvi jaunajiem 
daudzdzīvokļu īres namiem, posmā 
no Matīšu šosejas līdz Dzegu ielai 
izbūvēta Ķieģeļu iela. Tika pārbūvēta 
Upes iela posmā no Limbažu ielas 
līdz Matīšu šosejai, ieklājot jaunu 
asfaltbetona segumu. Ielas virskārta 
atjaunota arī Kārļa Baumaņa ielā no 
Rīgas līdz Leona Paegles ielai. Oktobrī 
ir pabeigta arī Ausekļa ielas pārbūve 
posmā no Rīgas līdz Straupes ielai, 
tāpat pārbūvēts Georga Apiņa ielas 
posms no ielas sākuma līdz Leona 
Paegles ielai. 

Šajā daudzdzīvokļu māju iekš
pagalmu kvartālā un pie Valmieras 
Gaujas krasta vidusskolas–attīstības 
centra (Leona Paegles ielas 5/7) ir pa
beigta arī automašīnu stāvlaukumu 

izbūve. Pēc šīs teritorijas labiekārto
šanas iedzīvotājiem ir pieejami jauni 
apakšzemes atkritumu konteineri, kā 
arī ir nodrošināts apgaismojums pie 
pārejas Leona Paegles ielā pie Valmie
ras Gaujas krasta vidusskolasattīstī
bas centra. 

Šogad paplašināts un uzlabots au
tomašīnu stāvlaukums Beātes ielā 42 
pie bērnudārza “Buratino”. Tika 
atjaunota arī asfaltbetona virskārta 
autobusu apgriešanās laukumā pie 
Vidzemes slimnīcas. Uzlabojot gā
jēju un riteņbraucēju ērtības, pilsē
tā tika pārbūvētas ietves septiņos 
posmos.  Burkānciema, Jāņpraka un 
Kārlienas grantētajām ielām kopumā 
5,5 kilometru garumā veikta virsmu 
divkārtu apstrāde ar šķembām un 
bitumena emulsiju.  

Šogad darbi tiks pabeigti arī pa
vasarī uzsāktajā Andreja Upīša ielas 
posmā no Beātes līdz Rubenes ielai. 
Oktobrī paredzēta ielas asfaltēšana. 

Pārbūves darbi notiek Kārļa ielas 
posmā no Rīgas ielas līdz Lilijas ie
lai. Lilijas ielai ir ieklāts asfaltbetona 
segums, nodrošinot piebraukšanas 
iespēju arī Kārļa ielā esošajiem objek
tiem. Komunikāciju izbūves dēļ Kārļa 
iela nav caurbraucama posmā no Rī
gas ielas līdz veikala “Valrek” stāvlau

kumam. Ielas asfaltēšanu plānots veikt
vēl šogad.  

Lai uzlabotu gājēju, īpaši Valmie
ras 5. vidusskolas skolēnu drošību, kā 
arī paplašinātu Valmieras veloceliņu 
tīklu, uzsākta gājēju un veloceliņu 
izbūve Beātes ielā no Dzirnavu eze
riņa līdz Raiņa ielai. Celiņa izbūvi pa
redzēts pabeigt šogad.

Gaides ielas dzelzceļa sliežu pār
brauktuve savieno otrpus sliedēm 
esošo Valmieras uzņēmējdarbības 
teri toriju ar Pārgauju. Tā kā arvien 
vairāk darba ņēmēju uz darbavietām 
šajos uzņēmumos ikdienā dodas ar 
velosipēdu, pārbrauktuve ir svarīga 
velosipēdistu un gājēju infrastruktū
ras sastāvdaļa. Lai sliežu šķērsošana 
kļūtu drošāka un ērtāka, šogad tiks 
pabeigta pārbrauktuves pieeju izbū
ve. Tiek asfaltēti piebraucamie celiņi 
un uzstādītas vilcienu drošības bar
jeras. Ūdens ielas pusē tiks izbūvēts 
pārbrauktuves apgaismojums. Gai
des ielas puse līdz pārbrauktuvei bija 
apgaismota arī iepriekš. 

Valmieras pilsētas pašvaldība pa
teicas visiem valmieriešiem un pilsē
tas viesiem par sapratni un pacietību 
ielu pārbūves un remontdarbu radīto 
neērtību laikā.

Ielu infrastruktūras pārbūves darbi 
turpinās 



4 N Ā K A M A I S  I N F O R M AT Ī VĀ  I Z D E V U M A  N U M U R S  I Z N Ā K S  N O  6 .  L Ī D Z  8 .  N OV E M B R I M  4 N Ā K A M A I S  I N F O R M AT Ī VĀ  I Z D E V U M A  N U M U R S  I Z N Ā K S  N O  6 .  L Ī D Z  8 .  N OV E M B R I M 

Liene Zālīte, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Lai nodrošinātu psiholoģisku un 
praktisku palīdzību audžuģimenēm, 
aizbildņiem un adoptētājiem, Valmie
ras SOS bērnu ciematā darbu uzsācis 
Vidzemes ārpusģimenes aprūpes at
balsta centrs “Airi vecākiem”.

Vidzemes ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centrā ar audžuģimenēm 
strādā centra vadītāja, divi sociālie 
darbinieki, psihologs un nepiecieša
mības gadījumā tiek piesaistīti arī citi 
speciālisti.

Atbalsta centrs sadarbojas ar 14 
pašvaldībām, un tā galvenais uzde

Atklāts ārpusģimenes aprūpes atbalsta 
centrs

vums ir ne tikai sniegt atbalstu ve
cākiem, kuri savā ģimenē vēlas vai ir 
uzņēmuši bērnu, bet arī piesaistīt jau
nas audžuģimenes, krīzes un specia
lizētās audžuģimenes, adoptētājus, 
aizbildņus un viesģimenes.

Ārpusģimenes aprūpes atbal
sta centrs audžuģimenēm un bēr
niem sniedz ne tikai informatīvu un 
emocionālu atbalstu, bet nodrošina 
arī apmācības un ikgadējo zināša
nu pilnveides kursu apguvi. Jau no 
13.  oktobra tiek uzsākta apmācība 
po tenciālajām audžuģimenēm, kas  ir 
nepieciešamība un ir “obligātā apmā
cība”, lai bāriņtiesa pieņemtu lēmumu 
par audžuģimenes statusa iegūšanu. 

Anita Līduma,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Pilsonības un migrācijas lietu pār
valdes Valmieras nodaļa informē, ka 
31.  oktobrī plkst.  11.00 Valmierā, 
Meža ielā 7, 1.  stāvā (mācību klasē) 
no tiks informācijas diena tiem Lat vi
jas iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt Lat
vijas pilsonību naturalizācijas kārtā. 

Informācijas dienā interesenti 
varēs uzzināt: 

•	 kādi	 ir	 Latvijas	 pilsonības	 iegū
šanas	noteikumi;	

•	 kādi	dokumenti	nepieciešami;	

Informācijas dienas 
pilsonības pretendentiem 

•	 kādas	ir	naturalizācijas	pārbaužu	
prasības. 

Tāpat informācijas dienas dalīb
nieki varēs iepazīties: 

•	 ar	 latviešu	 valodas	 pārbaudes	
kārtību – izpildīt klausīšanās un lasī
šanas	testu	un	rakstu	darba	paraugus;	

•	 ar	 Pilsonības	 likumā	 noteikto	
zināšanu pārbaudes kārtību – izpildīt 
Latvijas vēstures un Latvijas Republi
kas Satversmes testu paraugus. 

Pieteikties aicina Valmieras no
daļā, zvanot pa tālruni 64231473, 
64231686 vai ierodoties personīgi 
Valmierā, Meža ielā 7. 

Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas pašvaldība aici
na valmieriešus iesaistīties kuplākās 
ģimenes (bērnu skaits 3 vai vairāk) 
nominēšanā. Līdz 25. oktobrim aici
nām iesniegt īsu aprakstu par ģimeni, 
kura ar ikdienas darbu un paveikto 
iedvesmo līdzcilvēkus un apliecina, 
ka mūsu pamats ir stipras un laimīgas 
ģimenes.

Pieteikumus lūgums sūtīt elektro
niski, rakstot epastu info@valmie 
ra.lv vai nodot Valmieras pilsētas paš
valdības Apmeklētāju pieņemšanas 

centrā Lāčplēša ielā 2. Tajā jānorāda 
ģimenes uzvārds, vecāku un bērnu 
vārdi, bērnu vecums, dzīvesvietas 
adrese un tālruņa numurs, kā arī īss 
vispārīgs apraksts par ģimeni un pa
matojums šīs ģimenes izvēlei.

Iesūtītie pieteikumi tiks apkopo
ti un nosūtīti Vidzemes plānošanas 
reģionam izvērtēšanai, kas nominēs 
četras kuplākās ģimenes no visa re
ģiona, kuras, turpinot iepriekšējo 
gadu tradīciju, dosies pie Valsts pre
zidenta Raimonda Vējoņa, lai kopīgi 
baudītu Ziemassvētku noskaņu un  
iedegtu svētku egli pie Rīgas pils.

Palīdzi noteikt Valmieras 
kuplāko ģimeni

Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas pašvaldība tur
pina projekta “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi Val
mierā” īstenošanu. Tā laikā plānots or
ganizēt peldēšanas un ūdens vingro
šanas nodarbības Valmieras jaunajā 
peldbaseinā (Rīgas iela 91) . 

Senioriem, kuri vecāki par 54 ga
diem, ir iespēja pieteikties peldēšanas 
un ūdens vingrošanas nodarbībām 
trenera uzraudzībā. Lai piedalītos 
nodarbībā, nepieciešams reģistrēties 
un saņemt bezmaksas apmeklējuma 
kuponus no 29.  oktobra līdz 2.  no
vembrim Valmieras pilsētas paš
valdības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu.  

Paredzēts, ka vienai grupai no
darbības notiks astoņas reizes Lielajā 
peldbaseinā, kura izmērs ir 21 x 25 
met ri, bet dziļums – 1,20 un 2,20 met

Piedāvā ūdens nodarbības 
senioriem

ri. Plašāka informācija par pieteikša
nos nodarbībām pieejama, zvanot pa 
tālruni 64207120 vai 64207120. 

 Nodarbību apmeklējums ir bez 
maksas. Lūgums pieteikties laikus, jo 
vietu skaits ir ierobežots. Izmantojot 
iespēju vienreiz, atkārtoti pieteikties 
peldēšanas un ūdens vingrošanas no
darbībām nevarēs. 

Aicinām sekot līdzi informācijai 
mājaslapā www.valmiera.lv un infor
matīvajā izdevumā par iespēju pie
teikties turpmākajām nodarbībām. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
257 049 EUR, tajā skaitā Eiropas Soci
ālā fonda līdzfinansējums 218 491,65 
EUR.

Projekta ietvaros peldēšanas no
darbības un ūdens vingrošana notiks 
līdz 2020. gada martam. 

Jaunais Valmieras peldbaseins
uzsācis darbību

Oktobra sākumā Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera domā un rada” nr. 188 tika 
publicēta neprecīza atlaide Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem, apmeklējot Valmieras peldbaseinu kopā ar 
ģimeni. Lai to labotu, šajā izdevumā tiek publicēta korekta informācija. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

No oktobra sākuma Valmieras peldbaseina kompleksa piedāvājums ir pieejams apmeklētājiem. Iedzīvotājiem, 
kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Valmieras pilsētā, ir izstrādāts īpašs cenu piedāvājums, atlaide noteiktos laikos ir 
paredzēta arī Valmierā deklarētiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, ģimenēm:

Lielais un 2 mazie 
peldbaseini 

(1 h 30 min), EUR
Atpūtas zona (2 h 30 min), EUR Peldbasieni+atpūtas zona 

(2 h 30 min), EUR

No pirmdienas līdz 
svētdienai Darba dienās

Sestdienās, 
svētdienās un 
svētku dienās

Darba dienās
Sestdienās, 

svētdienās un 
svētku dienās

Pieaugušie 5 10 12 12 14

Skolēni, studenti, 
personas ar invaliditāti 4 8 10 10 12

Deklarētie valmierieši 4 8 10 10 12

Deklarētie valmierieši  pensionāri 
un personas ar invaliditāti

3 (darba dienās 
no 8.00 līdz 14.00)

6 
(no 14.00 līdz 

16.00)
10

8
(no 14.00 līdz 

16.00)
12

Bērni no 4 līdz 6 gadiem 
(ieskaitot) Bez maksas 2 2 2 2

Bērni līdz 3 gadiem (ieskaitot) Bez maksas Bez maksas Bez maksas Bez maksas Bez maksas

Ģimenēm 3 personām (ar vismaz 
1 pieaugušo no 18 gadiem)

10 % atlaide no pamatsummas
Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem 20 % atlaide 

no valmieriešu piedāvājuma cenas

Ģimenēm 4 personām (ar vismaz 
1 pieaugušo no 18 gadiem)

20 % atlaide no pamatsummas
Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem 20 % atlaide 

no valmieriešu piedāvājuma cenas

Plašāka informācija par Valmieras peldbaseina piedāvājumu pieejama mājaslapā www.valmieraspeldbaseins.lv. 

Biruta Uzāre,
biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs”

Pulciņu nodarbības: 
•	 trešdienās	plkst.	11.00	un	piekt
dienās plkst.  10.00 vingrošana  
1. grupai;
•	 otrdienās	plkst.  12.15	un	piekt
dienās plkst. 11.15 vingrošana 
2. gru	pai;	
•	 otrdienās		plkst. 10.00 un ceturt
dienās plkst. 9.30 deju kopas mēģi
nājums	Valmieras	Kultūras	centrā;
•	 otrdienās		plkst.	14.00 šlāgergru
pas	mēģinājums;	
•	 trešdienās	 plkst.	 14.00 novusa 
spēle;	

•	 ceturtdienās	 plkst.	 10.00 zolītes 
spēle;	
•	 ceturtdienās	 plkst.	 11.00 angļu 
valoda;	
•	 14.  novembrī	 un	 28.  novembrī 
plkst.12.00	rokdarbu	pulciņš	“Made”;
•	 16.  novembrī	 plkst.  12.30 dārz
kopju	pulciņš;	
•	 11.  novembrī	 plkst.  10.00	 un	
19. novembrī plkst. 19.00 šaha sek
cijas	turnīri;
•	 pirmdienās	 un	 ceturtdienās	
plkst. 11.00 nūjošanas nodarbības.

Pasākumi:
•	 6. novembrī	plkst. 12.00 tikšanās 
ar	astropsiholoģi	O. Meļķi;		
•	 7. novembrī	plkst. 10.00 politiski 

represēto	biedrības	valdes	sēde;
•	 11.  novembrī Rīgā baleta izrā
des “Pie zilās Donavas’’ apmeklējums 
(pulcēšanās Valmieras Kultūras centra 
stāvlaukumā plkst. 14.00);	
•	 21. novembrī	plkst.10.00 pensio
nāru	biedrības	valdes	sēde;	
•	 30. novembrī	plkst.  12.30 grozi
ņu	pēcpusdiena;	
•	 pirmdienās	 no	 plkst.  11.00 dia
bēta biedrības dienas. 

Par bezmaksas juridiskajām kon
sultācijām lūgums sazināties ar bied
rības dežurantēm. Pensionāru biedrī
bas dežurantes strādās no otrdienas 
līdz piektdienai no plkst. 10.00 līdz 
17.00.  

Darba plāns novembrim “Atvasarā”

Tas ir būtiski, lai izvairītos no situāci
jām, kad bērns no audžuģimenes no
kļūst atpakaļ aprūpes iestādē. 

Iespēja pieteikties apmācībai un 
plašāka informācija par centra darbī
bu pieejama, sazinoties ar Vidzemes 
ārpusģimenes atbalsta centra vadī
tāju Agitu Dreiblati, rakstot epastu 
agita.dreiblate@sosbca.lv vai zvanot 
29244687. 

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta 
centru darbību Latvijā nodrošina 
biedrība “Latvijas SOS bērnu ciemata 
asociācija”, saņemot finansējumu no 
valsts budžeta. 

Aicinājums uz zīmola prezentāciju 
25. oktobrī plkst. 17.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu ielā 4)

notiks Valmieras zīmola identitātes prezentācija.
Aicināti visi interesenti, iepriekš piesakoties pa tālruni 64207136 vai 

rakstot epastu info@valmiera.lv.
Jāpiemin, ka prezentācijai būs iespējams sekot līdzi arī tiešraidē Val

mieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv un pilsētas Face-
book kontā, kā arī to pēc tam noskatīties ierakstā.

mailto:agita.dreiblate@sosbca.lv
tel:29244687
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Lauku mājās Smiltenes novada 
Palsmanes pagastā pieklīda ļoti 
labsirdīgs suņu puika, vidēja auguma. 
Čips netika atrasts. Sunim tuvākajā 
laikā ļoti nepieciešams atrast cilvēku, 
kas par to rūpēsies, veltīs mīlestību. 
Pārdzīvojumu dēļ zudusi apetīte.

Rotaļīga un dzīvespriecīga suņu 
meitene Reta meklē jaunas mājas. Ļoti 
labi saprotas ar bērniem, tādēļ būs 
brīnišķīgs draugs arī veselai ģimenei.

Meklējam mājas...

Par šiem un citiem Valmieras pat
versmē nokļuvušajiem dzīvniekiem 
iespējams interesēties patversmē 
Mālu ielā 5/7. Plašāka informācija 
pieejama arī Valmieras pilsētas paš
valdības mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Pakalpojumi” – “Dzīvnieku lab
turība”. Apmeklētāji patversmē tiek 
gaidīti darba dienās no plkst.8.00 līdz 
17.00 ar pusdienas pārtraukumu no 
plkst.  12.00 līdz 13.00. Sazināties ar 
patversmes darbiniekiem iespējams, 
zvanot pa tālruni 29230307.

Četrus gadus vecs suņu puika ilgā
ku laiku klaiņojis Smiltenes novadā. 
Tiek meklēti iepriekšējie saimnieki.

5 līdz 6 gadus vecam suņu puikam 
tiek meklētas jaunas mājas. Patversmē 
viņš ir iesaukts par Riču. Ir ļoti mīlīgs 
un labi saprotas ar bērniem.

Trīs gadus vecais Džeris meklē 
jaunas mājas. Džeris ir ļoti neparastas 
krāsas suņu puika ar plašu sirdi, 
kas pieķeras vienam saimniekam. 
Valmieras dzīvnieku patversmē nu 
jau ir labi iedzīvojies, taču pa īstam 
laimīgs Džeris jutīsies jaunās, īstajās 
mājās. 

Pēc pārdzīvotiem grūtiem laikiem 
suņupuika Renco ir kļuvis par kārtīgu, 
laimīgu un apmierinātu patversmē 
nokļuvušo suni. Pats viņš to šobrīd 
neapzinās, tomēr viņam ir nepiecie
šamas īstas mājas, kur kļūt par kārtīgu 
un uzticīgu cilvēka labāko draugu.

Turpinājums no 1. lpp.

Ingunai darbs vienmēr ir bijis arī 
viņas hobijs: “Ar orientēšanos sāku 
nodarboties 4.  klasē un to vienmēr 
esmu darījusi paralēli visam citam. 
Vidusskolā nācās kavēt skolu orientē
šanās sacensību dēļ, protams, ka sek
mes nedaudz tāpēc cieta. Savukārt 
pēc mežsarga un sporta pedagoga 
darbiem nokļuvu Valmieras Bērnu 
sporta skolā, kur strādāju par metodi
ķi. Tolaik man bija cerība, ka bērni un 
jaunieši orientēšanās sportu varētu 
apgūt arī sporta skolā, tagad orientē
šanās ir kļuvusi par profesionālās ie
virzes sporta veidu. Šobrīd skolā mēs 
esam trīs orientēšanās treneri. Tāpat 
jau 18 gadus organizēju sacensības 
“Magnēts” un kopā ar domubiedriem 
nodibināju biedrību “Ziemeļvidzemes 
orientēšanās centrs”, kur organizējam 
dažādas sacensības, sporta dienas, 
iesaistāmies pilsētas svētkos, sep

tembra beigās Valmierā organizējām 
arī  Nakts rogainingu, kas bija ļoti ie
cienīts. Sacensībās parasti piedalās 
vairāk nekā 400 cilvēku, vienā kārtā 
aptuveni 200, tas taču ir pilns mežs.” 
Gunta atzina, ka ar sportu ir uz “jūs”, 
bet mežā ļoti patīk gan sēņot, gan 
ogot vai vienkārši pastaigāties. Ingu
na stāsta, ka orientēšanās pārsvarā ie
ved azartā tos, kuriem patīk būt mežā, 
bet ne visiem ir ar to obligāti jānodar
bojas. “Ir bijuši gadījumi, kad vienreiz 
atnāk un pamēģina, bet otrreiz vairāk 
neatnāk. Ir bērni, kuri nāk kompānijas 
pēc. Orientēšanās pamatā ir individu
āls sporta veids.”  Domājams, ka ne 
visi varētu būt arī personāla speciā
listi. “Darba gados uzņēmumā esmu 
strādājusi ar tūkstošiem darbinieku. 
Lai varētu strādāt par personāla spe
ciālistu ir jāciena otrs cilvēks, jāprot 
ieklausīties un uzklausīt, jābūt atvēr
tam,” uzskata Gunta.  

Sarunas noslēgumā Inguna atklāja 

Orientieristes un personāla specialistes satikšanās

Evita Teice-Mamaja,
Valsts ieņēmumu dienests 

Uzņēmējiem ir tiesības ziedot bez 
ierobežojumiem. Tāpat kā līdz šim, 
nodokļa atvieglojumu ziedojumam 
piemēro noteiktā apmērā un tikai tad, 
ja uzņēmējs ziedo sabiedriskā labu
ma organizācijai, budžeta iestādei vai 
valsts kapitālsabiedrībai, kura pilda 
Kultūras ministrijas deleģētās funkci
jas. Taču veidi, kā saņemt atlaides, ir 
vairāki, tādējādi tagad uzņēmējs var 
izvēlēties izdevīgāko variantu. Ziedo
tājs pārskata gada laikā var piemērot 
vienu no turpmāk minētajiem atvieg
lojumu veidiem.

Ziedojuma apmēra noteikšanai 
izmanto iepriekšējā gada peļņu

Izvēloties šo ziedojuma veidu, ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli ne
apliek ziedoto summu, kura nepār
sniedz 5 % no uzņēmuma pērnā gada 
peļņas. Ziedojums ir uzskatāms par 
saimnieciskās darbības izdevumiem, 
no kuriem uzņēmumu ienākuma no
doklis nav jāmaksā.

Piemērs
Iepriekšējā gada peļņa = 1000 EUR. 

Maksimāli pieļaujamais ziedojums, 
no kura nebūs jāmaksā uzņēmumu 
ienākuma nodoklis, = 50 EUR (5 % no 
1000 EUR).

Ja faktiski ziedotā summa ir 
90  EUR, tad 50 EUR no ziedojuma 

summas ar nodokli neapliek, bet 
40 EUR iekļauj nodokļa bāzē un no tās 
maksā nodokli.

Ziedojuma apmēra noteikšanai 
izmanto iepriekšējā gada darba sa
maksas apmēru

Izvēloties šo ziedojuma veidu, uz
ņēmumu ienākuma nodokli nemaksā 
no ziedotās summas, kura nepār
sniedz 2 % no iepriekšējā gada ap
rēķinātās bruto darba samaksas, no 
kuras samaksāti valsts sociālās apdro
šināšanas maksājumi.

Piemērs
Iepriekšējā gada bruto darba sa

maksa uzņēmumā = 3000 EUR.
Maksimāli pieļaujamais ziedojums, 

no kura nebūs jāmaksā uzņēmumu 
ienākuma nodoklis, = 60 EUR (2 % no 
3000 EUR).

Ja faktiski ziedotā summa ir 
70  EUR, tad no 60 EUR nodoklis nav 
jāmaksā, bet 10 EUR iekļauj nodokļa 
bāzē un apliek ar nodokli.

Ziedojuma apmērs samazina 
uzņēmumu ienākuma nodokli no 
dividendēm

Ja uzņēmums aprēķina dividendes 
no 2018. gada peļņas, tad tas aprēķi
na uzņēmumu ienākuma nodokli no 
dividendēm. Šo nodokļa summu var 
samazināt par 75 % no ziedojuma, 
bet ne vairāk kā 20 % no nodokļa 
summas.

Piemērs
Aprēķinātais nodoklis no dividen

dēm ir 240 EUR.
Ziedotā summa ir 70 EUR. Atvieg

lojuma summa ir 52,50 EUR (75 % no 
70 EUR).

Maksimāli pieļaujamā atvieg
lojuma summa ir 48 EUR (20 % no 
240 EUR).

Tātad nodokļa summu 240 EUR sa
mazina par atvieglojumu 48 EUR, tā
dējādi budžetā maksājamais nodoklis 
ir 192 EUR (240 EUR – 48 EUR).

Savukārt ziedoto summu 70 EUR 
iekļauj nodokļa bāzē (kā ar saimnie
cisko darbību nesaistītu izdevumu) 
un no tās samaksā uzņēmumu ienā
kuma nodokli.

Ja aprēķinātais nodoklis no divi
dendēm būtu lielāks, piemēram, 
500  EUR, tad atvieglojumu varētu 
piemērot pilnā apmērā, t.i., 52,50 EUR.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa at
vieglojumu piemērošanu nosaka Uz
ņēmumu ienākuma nodokļa likuma 
12. pants. Plašāka informācija pieeja
ma Valsts ieņēmumu dienesta mājas
lapā www.vid.gov.lv, sadaļā “Uzņē
mumiem” – “Nodokļi” – “Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis” – “Informatīvie 
un metodiskie materiāli” – “Metodis
kais materiāls par uzņēmumu ienāku
ma nodokļa atvieglojumu piemēroša
nu ziedotājiem”. 

Par uzņēmēju iespējām ziedot 

to, ka netālu no Valmieras viņai ir mini 
zoo, ko iecienījuši apmeklēt skolē
ni un ģimenes. “Mums ir 15 dažādas 
šķirnes truši, mājputni, jūrascūciņas 
un dejojoša pundurkaza, ko man 
uzdāvināja orientēšanās audzēkņi.” 
Jāpiemin, ka mini zoo tikšanās lai
kā klātesošajiem izraisīja interesi un 
smaidu. Varbūt šī tikšanās ir pirmā, 
bet nebūs pēdējā un rezultēsies ar tā 
apciemojumu? 

Dažādās jomās strādājošu valmie
riešu satikšanās, sagaidot Latvijas 

simtgadi, ir Valmieras pilsētas pašval
dības aicinājums paskatīties, cik atšķi
rīgi esam, vienlaikus ieraugot līdzības. 
Stāsta varoņi akcijā iesaistās brīvprātī
gi un iepazīst cits cita ikdienu. Viņi ne 
tikai “apmainās” stāstiem, bet arī uzzi
na, kādu papildinājumu viņa stāstam 
“rakstītu” otrs varonis. “Rakstnieka” 
lo mā jau iejutušies aktrise Ruta Birge
re un māksliniece Malvīne Mennika, 
bibliotekāre Anita Apine un spēka
vīrs Mārtiņš Krūze, daiļslidotāja Lue
ta Siliņa un koklētāja Dace Cerbule, 

pirmsskolas izglītības skolotāja Inita 
Miglava un karavīrs Vilnis Pavlovičs, 
SIA “VTU Valmiera” autobusa vadītājs 
Edgars Zaķis un Valmieras Drāmas 
teātra dekoratore un pilsētas svētku 
noformējuma autore Inta Skrastiņa, 
vecmāte Antra Kupriša un fotogrāfs 
Raivo Sarelainens, vēsturnieks Alberts 
Rokpelnis un pavāre Inita Korne, rok
darbniece Maiga Antonija Brivka un 
kolāžu meistare Egija Zīrāpa, kā arī di
riģente Inga Zirne un kinoloģe Diāna 
Koka. 

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kopš oktobra sākuma Valmieras 
bijušajā mazuta saimniecībā Dzelz
ceļa ielā 9 ir uzsākta grunts eksperi
mentālā attīrīšana jeb sanācija ar ino
vatīvo un ilgtspējīgo elektrokinēzes 
metodi. Tās pielietošana tiks izmēģi
nāta turpmākos sešus mēnešus, lai iz
vērtētu metodes efektivitāti un pielie
tojamību visas ar mazutu piesārņotās 
bijušās mazuta saimniecības grunts 
sanācijai. 

Elektrokinēzes metode gruntī 
veicina mazutu noārdošu baktēriju 
kustību, vairošanos un aktivizēšanos. 
Metodi izstrādājuši Helsinku Univer
sitātes zinātnieki, un tā veiksmīgi pie
lietota Zviedrijā. Valmierā atrastajam 
mazutam ir molekulāras atšķirības, 
tādēļ eksperimentālās attīrīšanas lai
kā tiks pārbaudīta metodes efektivi
tāte šī tipa naftas produktiem. Pielie

totā sanācijas metode uzskatāma par 
ilgtspējīgu. Atšķirībā no tradicionāla
jām sanācijas metodēm ar šo metodi 
piesārņotā grunts netiek izrakta un 
noglabāta poligonā kā bīstamie atkri
tumi, bet tiek attīrīta no piesārņoju
ma tās atrašanās vietā. 

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 
eksperimentālo grunts sanāciju bi
jušās mazuta saimniecības teritorijā 
nodrošina SIA “Vides Konsultāciju 
Birojs”. Tās komercdirektors Pēteris 
Birzgalis uzsver: “Seši mēneši ir pietie
kami ilgs laiks, lai saprastu, vai meto
de ir pietiekami efektīva, lai sasniegtu 
normatīvajos aktos noteiktos grunts 
piesārņojuma rādītājus. Rezultātus 
var ekstrapolēt uz lielākām platībām 
un dziļumiem. Mūsu un Valmieras pil
sētas pašvaldības uzdevums būs arī 
saprast, cik maksā viens kubikmetrs 
attīrītās grunts. Ir pietiekami daudz 
metožu, kas jau šobrīd valstī tiek iz
mantotas, un ir zināms, cik izmaksā 

piesārņoto objektu attīrīšana”.
Ja metode izrādīsies sekmīga, pil

sētas pašvaldība varēs domāt par 
tālāku šīs teritorijas sakārtošanu. 
Perspektīvā tiek plānots šo gandrīz 
četrus hektārus lielo SIA “Valmieras 
Siltums” bijušo mazuta saimniecības 
teritoriju nodot uzņēmējdarbības at
tīstībai. Tādēļ Valmieras pilsētas paš
valdība ir ieinteresēta, lai teritorijas 
attīrīšana notiktu ne tikai finansiāli 
par visizdevīgāko risinājumu, bet arī 
lai laika ziņā tā nebūtu pārāk ietilpīga. 
Helsinku Universitātes profesors Mar
tins Romantšuks (Martin Romants-
chuk): “Ja mēs gaidītu ilgāku laiku, 
visticamāk, šī vieta attīrītos pati no 
sevis. Metodes izmantošana jebkurā 
gadījumā paātrinās attīrīšanas proce
su. Taču šobrīd ir grūti prognozēt, cik 
ātri tas notiks.” Bez sanācijas grunts 
pašattīrīšanās varētu notikt 250–300 
gadu laikā.  

Turpinājums 6. lpp.

Uzsākta grunts eksperimentālā 
attīrīšana ar elektrokinēzi

http://www.valmiera.lv
http://www.vid.gov.lv
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Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

1.  novembrī no plkst.  17.00 līdz 
19.00 Valmieras integrētajā biblio
tēkā Cēsu ielā 4 norisināsies vides 
forums “Dzīvojam zaļi 2018!”. Tajā ai
cināts piedalīties ikviens, kuram rūp 
pilsētas vides attīstība, vietējo, na
cionālo un globāla mēroga vides iz
aicinājumu risināšana lokāli, ir vēlme 
uzzināt vairāk par iespējām un intere
se mainīt savus ikdienas paradumus. 
Foruma dalībniekus aicinām ierasties 
jau no plkst. 16.30, kad būs iespējams 
piedalīties Ekoskolu jauniešu vadītās 
radošajās darbnīcās. 

Valmieras vides foruma “Dzīvojam 
zaļi!” laikā dalībniekiem būs iespē
jams uzzināt vairāk par valmieriešu 
līdzšinējām rūpēm par vidi un videi 
draudzīgu dzīvesveidu, kā arī Latvijas 
un pasaules vajadzībām vides jomā. 
Būs iespēja paust savu viedokli par 
nepieciešamajām rīcībām un uzlabo
jumiem, kā arī iespējām mainīt dzī
vesveidu ikdienā. 

Aptaujas rezultātus par videi drau
dzīgu rīcību Valmieras mājsaimniecī
bās vides izaicinājumu kopsakarībās 

prezentēs Latvijas Universitātes pēt
nieks un biedrības “Zaļā brīvība” val
des priekšsēdētājs Jānis Brizga. Tiks 
piedāvāta informācija par pilsētas 
pašvaldības iniciatīvām, valmieriešu 
iespējām iesaistīties un līdzdarboties 
videi draudzīgas rīcības jomā. 

Valmieras Ekoskolu jaunieši un 
bērni piedāvās papildu informāciju 
un vadīs radošās vides darbnīcas par 
tēmu “Nē plastmasai!”, piedāvājot 
pagatavot ikdienā ērti pielietojamas 
plastmasas alternatīvas vieglajam 
plastmasas iepakojumam, plastmasas 
maisiņiem. 

Valmieras vides forumu “Dzīvojam 
zaļi!” organizē Valmieras pilsētas paš
valdība sadarbībā ar Latvijas Univer
sitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes Vides un ilgtspējīgas attīs
tības pārvaldības grupas pētniekiem 
un Valmieras Ekoskolām – Valmieras 
2.  vidusskolu, Valmieras sākumskolu, 
Valmieras Viestura vidusskolu, ZAĻO 
SKOLU un bērnudārzu “Vālodzīte”. Pa
sākums ir daļa no Valmieras Ekoskolu 
aktivitātēm to Rīcības dienu ietvaros 
ar 2018.  gada vadmotīvu “Nē plast
masai!”. 

Aicinām apmeklēt vides 
forumu “Dzīvojam zaļi!”

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

“Kad vēl dzīvoju Rīgā, biju ieplāno
jis doties izbraukumā izpētīt jaunas 
makšķerēšanas vietas. Tam bija ne
pieciešams kajaks, kas kļūst populārs 
makšķernieku sabiedrībā, jo ir viegli 
transportējams un piemērots dažā
dām ūdenstilpnēm. Taču, ja vēlos to 
iznomāt, ir jādomā, kur dzīvoklī varu 
novietot 3,5 metrus garu laivu. Mek
lēju saliekamu kajaku, bet atradu 
ideju – jāsāk pašam tāds ražot,” stāsta 
Jānis Kārklītis, SIA “Pike Boy Kayak” 
vadītājs. 

Jau vairākus gadu desmitus salie
kami kajaki tiek ražoti dažādās pasau
les valstīs, bet Jānis iecerējis Latvijas 
vārdu ražotāju vidū izcelt ar īpašu 
piedāvājumu makšķerniekiem un ak
tīvās atpūtas cienītājiem. “Salokāmi 
kajaki lielākoties tiek ražoti tādi, kuros 
cilvēks sēž. Taču makšķerniekiem pa
tīk stāvēt kājās. Mana ideja ir, ka viņš 
nejūt atšķirību, vai makšķerē no salo
kāma vai ierasta kajaka. Salokāmam 
kajakam jābūt ērtam, drošam un, pro
tams, viegli pārvietojamam, ar iespē
ju salocīt to pat mugursomas izmērā.”

Pirms diviem gadiem garāžā tapis 
pirmais prototips. Jānis gan stāsta, 
ka šobrīd veikti ievērojami uzlaboju
mi: “Kajaks peldēja, bet forma nebija 
pareiza, tāpēc bija problēmas ar līdz
svaru. Šobrīd ir vairāki prototipi, kuros 

Kajaks līdzi ņemšanai
esmu ticis līdz tādai formai, lai kajaks 
būtu drošs, ērts, stabils un ātrs. Ir digi
tālais makets un rasējumi, laiks darbu 
sākt ražotājam.” 

Ideja ir guvusi atbalstu Valmie
ras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un 
Kocēnu novada inovāciju atbalsta 
programmā “ZĪLE”, kā arī jaunais uz
ņēmējs pieredzi gūst Valmieras bizne
sa inkubatorā. “Uzskatu, ka Valmierā 
par uzņēmējiem domā, ir pozitīva 
attieksme, dažādas atbalsta iespējas. 
Piemēram, pirmsinkubācijas periodā 
piedalījos ļoti vērtīgās mācībās, kur 
uzzināju par dažādiem risinājumiem 
biznesa attīstībai. Ļoti noderīgs bija 
seminārs par klientu piesaisti – zi
nāju, ka skaits ir pietiekams, bet ne
mācēju viņus atrast. Tā kā salokāmie 
kajaki lielākoties tiks eksportēti, kopā 
ar speciālistiem esmu sapratis, kas ir 
mans klients, kā viņu uzrunāt un kā 
attīstīt ražošanu.” Jānis uzskata, ka, 
ja ir ideja, nevajag gaidīt, ir jādarbo
jas, lai to īstenotu. Atbalsta iespējas ir 
dažādas, bet viena no svarīgākajām ir 
palīdzība sākumposmā. “Kad mēģini 
saprast, ko darīt ar ideju, kādas ir ie
spējas, tad ļoti svarīgs ir atbalsts “no 
malas”, kas neļauj atslābt un palīdz 
aptvert nākamos soļus.”

Tam piekrīt arī Valmieras biznesa 
inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis: 
“Mums ir prieks par tādiem jauniem 
un uzņēmīgiem cilvēkiem kā Jānis. 
Tuvākajā nākotnē mēs inkubatorā 

vēlamies redzēt arvien vairāk cilvēku, 
kuri spēj būt tik drosmīgi un īstenot 
sapņus, izkāpjot no savas kom forta 
zonas. Viens no mūsu galvenajiem 
uzdevumiem Valmieras biznesa in
kubatorā ir palīdzēt cilvēkiem attīstīt 
savu ideju līdz veiksmīgam, pelnīt 
spējīgam uzņēmumam. Tam mums ir 
izveidotas programmas un ir spēcīga 
un zinoša komanda. Mans aicinājums 
būtu visiem, kuriem ir biznesa ideja, 
nenolikt to malā un negaidīt “īsto” brī
di. Īstais brīdis ir tagad!”

Jānis ar sievu dzīvi Rīgā ir nomai
nījuši pret Valmieru, kopā pieņemot 
lēmumu, ka te ir laba vieta gan augo
šai ģimenei, gan uzņēmējdarbības at
tīstīšanai. “Neuzskatu, ka Rīgā ir vairāk 
iespēju. Valmierā ir zaļa vide, turklāt 
viss ir tuvu. Galvaspilsētā daudz laika 
patērēju neefektīvi, piemēram, pār
vietojoties no vienas iestādes uz otru, 
gaidot sastrēgumos. Valmierā viss no
tiek ātrāk un ir personīgāka attieksme 
pret mani kā jauno uzņēmēju.” Turklāt 
Valmiera, kuras galvenā iela ir Gauja, 
šajā gadījumā ir arī teicama vieta, kur 
ražot salokāmus kajakus makšķernie
kiem un visiem aktīvās atpūtas cienī
tājiem.

Līga Bieziņa, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

No 3.  novembra reizi mēnesī, 
sestdienās, jebkāda vecuma un no
darbošanās interesenti Valmieras in
tegrētajā bibliotēkā ir aicināti apmek
lēt bibliotēkas piedāvātu bezmaksas 
mūžizglītības kursu “Līdzsvarota dzī
ve: vide, cilvēks, sabiedrība”. 

Piecu nodarbību garumā kursa 
apmeklētājiem būs iespējams uzzināt 
vairāk par pasaules vides un sabiedrī
bas attīstības aktualitātēm, izprast šo 
procesu kopsakarības, ietekmi uz kat
ra indivīda dzīvi. 

Kursa mērķis ir iedvesmot un ie
drošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai 
ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzī
vojot saskaņā ar savām, sabiedrības, 
dabas un vides vajadzībām. 

Kursa lektori būs nozares profesio
nāļi, kuri sniegs ieskatu kursā ietverto 
jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvās 
praktiskus uzdevumus. Kurss rosi
nās izvērtēt dalībnieka dzīvesveidu 
nodarbības tēmas kontekstā. Nepie
ciešamības gadījumā praktiskie uz
devumi piedāvās ērti lietojamus risi
nājumus ikdienas paradumu maiņai. 

Kursa ievadnodarbība notiks 
3.  novembrī no plkst.  11.00 līdz 
14.00. Tā sniegs ievadu pasaules un 
individuālā līdzsvara problēmās, ri
sinājumus meklējot izaugsmes, ilg
termiņa labklājības un dzīvotspējas 
jautājumos. Kursa lektori būs pasau
les miera vēstnesis un vides aktīvists 
Judži Mijata (Yuji Miyata), pārstāvot 
organizāciju Peace Week Institute, kā 
arī ilgtspējas pētnieks un aktīvists, 
Latvijas Universitātes Sociālo un poli
tisko pētījumu institūta pētnieks, Lat
vijas permakultūras biedrības vadītājs 
Elgars Felcis. Nodarbību vadīs Valmie

ras pilsētas pašvaldības speciāliste vi
des komunikācijā Līga Bieziņa. 

1.  decembrī plānota kursa otrā 
nodarbība, kas atklās ķermeņa veselī
bas saistību ar vidi. Nodarbība piedā
vās Ekodizaina kompetences centra 
vadītāja, ekoloģiska dzīvesveida aiz
stāve un pētniece Jana Simanovska. 
Tiks runāts gan par ikdienas iepirkša
nās paradumiem, preču un produktu 
izvēli, gan par piesārņojuma ietekmi 
uz cilvēka veselību. Nodarbībā tiks 
pārrunāts arī pēdējā laikā popularitāti 
gūstošais Zero Waste dzīvesveids, sa
saistot cilvēka radīto atkritumu ietek
mi uz dzīvās dabas veselību. 

Jaunajā gadā kurss tiks turpināts 
ar nodarbību par garīgo veselību un 
garīguma nozīmi cilvēka dzīvē. At
sevišķa nodarbība tiks velīta vides 
līdz svara aktualitātēm. Nodarbībai 
notiekot dabas un tehnoloģiju parkā 
“URDA”, tiks sniegts ieskats pasaules 
piesārņojuma problemātikā, aptverot 
dažādus piesārņojuma veidus. Būs 
iespējams izzināt atkritumu apsaim
niekošanas sistēmas darbību, kā arī 
uzzināt vairāk par atjaunojamiem un 
neatjaunojamajiem zemes resursiem. 
Pēdējā, piektā, nodarbība būs veltīta 
cilvēka pašattīstībai, runājot par pār
maiņām un iespējām katram pašam 
sevi pilnveidot, lai kvalitatīvi un ap
zināti veidotu savu dzīvi, mērķtiecīgi 
saglabātu līdzsvaru starp savām, vi
des un sabiedrības vajadzībām. 

Aicinām apmeklēt gan atsevišķas 
nodarbības, lekcijas par sev interesē
jošām tēmām, gan apmeklēt visu kur
su kopumā. Apmeklējot vismaz 75% 
no visām nodarbībām, būs iespējams 
saņemt kursa apmeklējuma aplieci
nājumu. 

Notiks mūžizglītības kurss 
par līdzsvarotu dzīvi

Sanda Serafinoviča,
Valmieras Attīstības aģentūra

Tehnoloģijas ir neizbēgama mūsu 
nākotne, tās ir un būs jebkuras in
dustrijas sastāvdaļa. Taču Ekonomi
kas ministrijas aprēķini liecina, ka jau 
2022. gadā Latvijā IT un inženierzināt
ņu jomās Latvijā trūks 16 000 speciā
listu. Vispārzināmais fakts, ka tehno
loģiju jomās sieviešu ir krietni mazāk 
nekā vīriešu, atspoguļojas arī statisti
kā par studējošajiem – dati rāda, ka ti
kai 21% no IT studentiem ir sievietes. 

Ar mērķi līdzsvarot šo proporciju, 
izglītot un iedvesmot sievietes dar
boties tehnoloģiju jomās, ir izveidota 

Vidzeme TechGirls – iedvesma sievietēm 
tehnoloģiju jomās

apvienība Vidzeme TechGirls, radot ie
spēju satikties, veidot kontaktus, stip
rināt prasmes un kompetences teh
noloģiju industrijā. Vidzeme TechGirls 
piedāvās bezmaksas apmācības jau
nāko un aktuālāko digitālo prasmju 
apguvei, rīkos pasākumus, iedrošinot 
meitenes un sievietes saistīt savu pro
fesionālo nākotni ar tehnoloģijām un 
parādot sabiedrībai, kādu ieguldīju
mu sievietes var dot šajās nozarēs.

Pirmā Vidzeme TechGirls tikšanās 
Valmierā notika septembra beigās. 
Tajā guvām apliecinājumu, ka Vidze
mē ir daudz aktīvu, ieinteresētu, ar 
savu pieredzi un zināšanām dalīties 
gatavu sieviešu. Saskatām, ka šai 

brīvprātīgajai kustībai būs arī turpi
nājums. Jau tuvākajā laikā paredzēts 
organizēt pirmās nodarbības prog
rammēšanas pamatu apguvei, kā arī 
pulcēties uz nākamo iedvesmas stās
tu vakaru. 

Plašāka informācija Facebook lapā 
@VidzemeTechGirls. 

Atbalsts uzņēmējdarbības sākšanai –
Valmieras biznesa inkubators

Turpinājums no 5. lpp.

Brīdinājums. Ieeja šajā teritorijā 
ir aizliegta!  Atrašanās eksperimenta 
teritorijā un pieskaršanās iekārtām 
var būt bīstama dzīvībai! Eksperimen
tālās attīrīšanas laikā teritorija tiek ap
sargāta. 

 Bijušās mazuta saimniecības te
ritorijas izpēte un teritorijas ekspe
rimentālā attīrīšana tiek organizēta 
projekta “Inovatīva ilgtspējīga attīrī

šana” (INSURE) ietvaros. Projekts tiek 
īstenots Centrālā Baltijas jūras reģio
na pārrobežu sadarbības programmā 
2014.–2020. gadam. Projekta mērķi ir 
palielināt ilgtspējīgu piesārņoto vie
tu attīrīšanas metožu izmantošanu 
Centrālbaltijas	 reģionā;	 uzlabot	 Cen
trālbaltijas reģiona piesārņoto vietu 

attīrīšanas	 vadības	metodes;	 uzlabot	
Centrālbaltijas reģiona piesārņoto 
vietu vizualizāciju un prioritizēšanu. 
Kopējās projekta izmaksas Valmie
ras pilsētas pašvaldības aktivitātēm 
ir 130 000 EUR, tai skaitā Valmieras 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums  
13 000 EUR apmērā.

Uzsākta grunts eksperimentālā 
attīrīšana ar elektrokinēzi
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Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras muzeja Izstāžu nama 
Velvju zālēs 2. novembrī plkst. 16.00 
tiks atklāta izstāde “Prezidentu spēles. 
Valmiera 100 gados” – par notiku
miem, procesiem un personībām 
Valmierā no 1918.  gada, kad tika 
prok la mēta Latvijas Republika, līdz 
mūsdienām.

Izstāde “Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados”
Izstāde ir stāsts par politiskām, 

diplomātiskām, ideoloģiskām, saim
nieciskām un ekonomiskām “spēlēm”, 
kurās piedalās valstu vadītāji, bet 
ietekmi jūt ikviens iedzīvotājs. Ver
saļas miera līgums 1919. gadā, Mo
lotovaRibentropa pakts 1939.  gadā 
spilgti parādīja lielvalstu “spēlēšanos”, 
lemjot par daudzu cilvēku likteni.

Izstāde vēsta par piedzīvoto Val
mierā 100 gados, laika līniju iezī

Agita Buliņa,
Vidzemes Augstskolas studente

Viņi Latvijā tādi ir vienīgie – Val
mieras Kultūras centra senioru vīru 
koris “Baltie bērzi”. Jauno sezonu koris 
iesācis ar cītīgu gatavošanos 25 gadu 
jubilejas koncertam. “Mēs esam kopā 
ne tikai dziesmās, bet arī katrā mūsu 
īpašajā brīdī. Visi kopā kā viens vesels, 
un šie ir mūsu svētki,” stāsta kora diri
ģente Inga Zirne.

“Balto bērzu” jubilejas koncerts no
risināsies 11. novembrī plkst.16.00 
Valmieras Kultūras centrā. Koncertā 
būs dzirdams kora zelta repertuārs, 
īpaši atlasītas dažādu latviešu kom
ponistu dziesmas. Tās būs dziesmas 
par mīlestību, Latviju un mīlestību 
pret Tēvzemi. Koncertā koris uzstāsies 
kopā ar viesiem – “droši varam teikt, 
ka koris jubilejas koncertā sadziedā
sies ar mūsu īpašo viesi – dziedātāju 
Daumantu Kalniņu”, atklāj kora diri
ģente. 

Senioru kora dalībnieki mēģināju
mos ne tikai apzinīgi strādā, bet arī iz
bauda kopā būšanu un rod mieru no 
ikdienas raizēm. Viņus vieno dziesma 
un arī vēlme būt cilvēkos, būt kopā. 
“Dziesma un mūzika mani ir pavadīju
si visu mūžu. Šogad aprit jau astotais 
gads, kad esmu kopā ar šiem vīriem 
vienā korī. Šeit ir iespēja aizmirst savu 
ikdienu un raizes un pilnībā izbaudīt 
būšanu kopā,” atzīst kora dalībnieks 
Ēvalds Pavlovičs. Arī Ivars Briedis 
korī ir jau astoņus gadus. Ivars atklāj, 
ka vīru humors ir tas, kas notur šo 
kolektīvu tik pozitīvu un stipru. Šāds 
humors un atmosfēra ir tikai šeit, “Bal
tajos bērzos”.

Kora koncertmeistare Inese Rein
felde un diriģente Inga Zirne stāsta, 

ka sastrādāties ar vīriem esot ļoti 
viegli, netrūkst jautrības un nekur ne
pazūd arī nopietnība un darba spars. 
Kora dalībnieks Jānis Rūdolfs Plāns 
papildina, ka kora mēģinājumi varētu 
būt pat biežāk. Lielā pauze starp mē
ģinājumiem liekot ilgoties pēc kora. 
“Šis ir pirmais kolektīvs, kuram ir tik 
nopietna attieksme pret savu darbu. 
Vienreizēji labs un solīds koris,” stās
ta Jānis. Saticīgs, vienots, skanīgs un 
draudzīgs kolektīvs – tā par kolek
tīvu izsakās kora dalībnieks Andrejs 
Skalītis. Visi kā viens atzīst, ka korī kā 
nemainīga tradīcija izveidojusies ko
pīgā dalībnieku jubileju svinēšana. Šīs 
kopā sanākšanas reizes kora vīriem ir 
īpašas un nozīmīgas.

Jaunā sezona iesākusies ar dzies
motu braucienu uz Friča Bārdas mu
zeju 22. septembrī, kur “Baltie bērzi” 
uzstājās par godu Dzejas dienām. Ar 
šāda veida koncertiem koris Latviju 
izbraukājis krustu šķērsu. Vairākās 
vietās iegūti arī sadraudzības kolektī
vi, piemēram, sieviešu koris Ventspilī, 
jauktais koris Talsos, sieviešu kori Rīgā 
un Mārupē, kā arī kori Siguldā, Cēsīs, 
Limbažos, Salacgrīvā, Madonā, Valkā, 
Smiltenē un Igaunijā. Ar Veru vīru kori 
Igaunijā draudzība ilgst aptuveni pie
cus gadus, ik gadu viesojoties vienam 
pie otra. Nākamā abu koru satikšanās 
iecerēta jau pavasarī.

Inese Reinfelde vīriem kora jubi
lejā novēl veselību, izturību un prieku. 
“Kaut gan prieks viņiem tāpat ne
trūkst – viņi ir tik optimistiski, ka prie
ku smelties var tieši no viņiem,” stāsta 
Inese. Diriģente Inga Zirne aicina ik
vienu Lāčplēša dienā atnākt uz “Balto 
bērzu” koncertu, savukārt saviem pui-
sīšiem novēl: “Skaniet un esiet pozitīvi 
arī turpmāk!”.

Senioru vīru korim 
“Baltie bērzi” – 25

Laukumā pie Valmieras Kultūras 
centra
No 8.  līdz 30.  novembrim izstāde 
pilsētvidē. Pasākumu cikla “No 
brīvības līdz brīvībai”, “Brīvības ielu 
stāsti 9 pilsētās” ietvaros. 
18. novembrī plkst. 17.00 pasākums 
“Mūsu gaisma Latvijai” – uguns spēka 
zīmes. 

Koncertzālē “Valmiera”
8.  novembrī no plkst.  14.00 līdz 
18.00 forums “Brīvības forums. Latvi
ja.Valmiera. Šodien un rīt”. Pasākumu 
cikla “No brīvības līdz brīvībai”, “Brīvī
bas ielu stāsti 9 pilsētās” ietvaros. Ie
eja bez maksas. 

Valmieras Kultūras centrs 
12.  novembrī plkst.  13.00 koncert
programma “Ceļš”. Biļešu cena: 5 EUR. 
18.  novembrī plkst.  21.00 svētku 
balle ar grupu “Apvedceļš”. Biļešu 
cena: 5–10 EUR. 
23.  novembrī plkst.  19.00 koncert
stāsts Latvijai “Pūt, vējiņi!”. Biļešu 
cena: 12–20 EUR. 
24.  novembrī plkst.  10.00 jauno 
izpildītāju konkurss “Dziesmu virpulis 
Valmierā 2018”. Ieeja bez maksas.
28. novembrī plkst. 10.00 un 18.00 
muzikāls koncertuzvedums bērniem 
“Vali, mierā!”. Biļešu cena: 2 EUR. 
30.  novembrī plkst.  19.00 koncerts 
“Mans draugs Mārtiņš Freimanis”. 
Biļešu cena: 15–25 EUR. 

Valmieras integrētajā bibliotēkā
10.  novembrī plkst.  12.00 Ģimeņu 
rīts – muzikāls uzvedums Latvijas 
dzim  šanas dienu sagaidot “Saulīti 
Lat vijai!”. Ieeja bez maksas. 
No 12. līdz 18.  novembrim Zie
meļvalstu literatūras nedēļas “Ziemeļ
valstu varoņi” ietvaros rīkotas izstādes 
un lasījumi. Ieeja bez maksas. 
29.  novembrī no plkst.  17.30 līdz 
20.00 sarunu skolas “Lampa”  Tea Tree 
Impro meistarklase “Kļūdīties ir forši!”. 
Ieeja bez maksas. 

Valmierā
3. novembrī plkst. 11.00 Jāņa Daliņa 
piemiņas skrējiens. Pulcēšanās pie 
Jāņa Daliņa stadiona. 
No 5. līdz 11. novembrim Valmieras 
Restorānu nedēļa. 
15.  novembrī no plkst.  18.00 līdz 
19.30 ekskursija gida pavadībā 
“Valmiera – patriotisma simbols”. Da

lība bez maksas. Ekskursijas sākums 
pie Valmieras vecā ūdenstorņa Valde
māra ielā 1. 
16.  novembrī Valmieras Dizaina 
un mākslas vidusskolas audzēkņu 
zibakcija “Mana Latvijas vērtība”. 

Valmieras muzejā
8.  novembrī plkst.  16.00 izstādes 
“Kur ir Ūders?” atklāšana. Ieeja bez 
maksas. 
8.  novembrī plkst.  16.30 Vikas 
Ekstas Pētniecības mākslas izstādes 
“Vītola arheoloģija” atklāšana. 
23.  novembrī plkst.  9.30 IV  Zināt
niskā konference “Jauno Vēsturnieku 
Zinātniskie lasījumi”. Ieeja bez maksas.

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā 
11.  novembrī plkst.  11.00 Lāčplēša 
dienai veltīts dievkalpojums.
11. novembrī plkst. 17.30 Svētbrīdis 
pirms lāpu gājiena. 
11. novembrī plkst. 18.00 Lāpu gā
jiens no Valmieras rātslaukuma līdz 
Valmieras pilsētas Centra kapiem. 
Plkst.  18.30 Piemiņas brīdis Valmie
ras pilsētas Centra kapos. 
18.  novembrī plkst.  11.00 Latvijas 
simtgadei veltīts dievkalpojums. 

Kinoteātrī “Gaisma”
12.  novembrī plkst.19.00 tikšanās 
ar Latvijas simtgades filmas “Lustrum” 
radošo komandu. 

Veselības klubiņā “Jauns sākums”
4. novembrī plkst. 10.00 nodarbība 
“Veselību veicinoša vide”. Lektore 
Inga VītolaSaliete. Ieeja bez maksas 
(Meža ielā 7). 

Valmieras Drāmas teātrī
18.  novembrī plkst.  18.00 Latvijas 
Republikas Proklamēšanas dienai vel
tīts svinīgs sarīkojums – pašvaldības 
apbalvojuma “Goda valmierietis” un 
“Gada valmierietis” pasniegšana un 
svētku koncerts ar vokālo grupu “Lat
vian Voices”. Ieeja bez maksas. 

Valmieras Jaunatnes centrā “Vin 
da”
8.  novembrī plkst.  16.00 skolēnu 
Mārtiņdienas tirdziņš. Ieeja bez mak
sas. 

Valmieras Tūrisma informācijas 
cen  trā
13.  novembrī plkst.  18.30 Ingrīdas 
Zīriņas stāstījums par Valmieras pil
sētas vadītāju (1934–1940) Jāni Ru
ģēnu. 

Vidzemes Augstskolā
29.  novembrī plkst.  16.00 HESPI 
pētniecisko diskusiju pēcpusdiena ar 
Katrīni Kūkoju un Ligitu Kūli. Ieeja bez 
maksas. 

Vidzemes Olimpiskajā centrā
3.  novembrī plkst.  18.00 “Elvi” 
florbola līgas spēle. FBK “Valmiera” – 
FK “Ogres Vilki”. Biļešu cena: 2–3 EUR. 
7.  novembrī plkst.  19.00 ESTLAT 
Basketbola līgas (BL) spēle. “Valmiera 
Glass VIA” – “Jēkabpils/SMScredit.lv”. 
Biļešu cena: 2–3 EUR. 
10.  novembrī plkst.  19.00 ESTLAT 
BL spēle. “Valmiera Glass VIA” – “BC 
Kalev/Cramo”. Biļešu cena: 2–3 EUR. 
24.  novembrī plkst.  18.00 “Elvi” 
florbola līgas spēle. FBK “Valmiera” – 
“Ķekava”. Biļešu cena: 2–3 EUR. 

Pasākumi novembrī 

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība

13.  decembrī koncertzālē “Val
miera” norisināsies Jaunatnes sporta 
laureātu godināšanas ceremonija, 
savukārt 14.  decembrī Valmieras 
Kultūras centrā notiks tradicionālā 
Valmieras sporta balle, kad spor
ta laureātiem teiksim paldies par 
augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu 
sportā.

Lai izvērtētu sportistu sniegu
mus pagājušajā (2018. gada) sezonā, 
Valmieras pilsētas pašvaldība aicina 
līdz 31. oktobrim pieteikt sportistus 
apbalvojumu saņemšanai nomināci

Piesaki pretendentus apbalvojumam par 
sasniegumiem sportā

jā “Sportiskie sasniegumi” pieaugu
šajiem, kā arī nominācijā “Bērnu un 
jauniešu sporta laureāts”. Pieteiku
mus pieaugušo sportistu nomināci
jā aicinām sūtīt uz epastu sports@
valmiera.lv vai nogādāt Valmieras pil
sētas pašvaldības Apmeklētāju pie
ņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

Savukārt bērnu un jauniešu no
minācijai pieteikumus līdz 31.  ok
tobrim aicinām sūtīt Valmieras Bēr
nu sporta skolas direktorei, rakstot 
epastu vbss@valmiera.edu.lv vai 
nogādāt Valmieras Bērnu sporta skolā 
Rīgas ielā 25C.

Pieteikumā nepieciešams norādīt 
sportista un/vai komandas panāku

mus, kas apstiprināti ar oficiāla do
kumenta kopiju vai precīzu interneta 
adresi juridiskas personas mājaslapā. 
Pieteikumu apbalvojumu saņemša
nai var iesniegt sportisti, treneri, spor
ta klubu vai organizāciju pārstāvji un 
sporta entuziasti.

Ar apbalvojuma nolikumu (skatīt 
7., 8. un 9.  punktu) iespējams iepa
zīties Valmieras pilsētas pašvaldības 
mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā 
“Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Noli
kumi” – “Apbalvojumi”, kā arī sūtot 
pie prasījumu epastā sports@valmie 
ra.lv vai jautājot Valmieras pilsētas 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemša
nas centrā.

mējot Latvijas Valsts prezidentiem. 
Atsevišķos stāstos atklājas Latvijas 
proklamēšana, teritoriālās pārmaiņas 
Valmierā, arhitektūra, kultūra, sabied
rības dzīve, kā arī ideoloģiski, politis
ki un sociāli nozīmīgās norises. Liela 
loma vienmēr bijusi harizmātiskām 
personībām, kuras sniedz ieguldīju
mu gan pilsētas, gan valsts attīstībā, 
tomēr šoreiz biogrāfiskiem stāstiem 
atvēlēta sekundāra loma.

Izstādē izmantoti materiāli no 
Latvijas Kara muzeja, Valmieras un 
Limbažu muzeja, Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, 
Latvijas Valsts kinofotofonodoku
mentu arhīva, Valmieras zonālā valsts 
arhīva un privātkolekcijām.

Izstāde apskatāma līdz 2020.  ga
da 31. decembrim.

http://www.valmiera.lv
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Skanosie 
                laikmeti

Skanosie 
                laikmeti

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums  “Valmiera domā un rada”.
Reģistrācijas Nr. 000703429. 

Tirāža: 12 000.   Bezmaksas.   Iespiests: SIA „Latgales druka”.
Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).

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

Sandis Mohovikovs,
koncerta producents

3.  novembrī plkst.  19.00 Valmie
ras Kultūras centrā izskanēs Ievas 
Akurateres un Jura Kulakova kopīgais 
jubilejas koncerts “Gandrīz tautas
dziesma” kā kontrastu pilns muzikāls 
vēstījums, kurā triumfāli un eksisten
ciāli skaņdarbi, mijoties ar trauslas 
akustiskās mūzikas izsmalcinātību, 
atkal caur ironijas simboliku pāries 
klasiskajos “Pērkona” rokmūzikas hi
tos. Koncerta pirmajā daļā skanēs 
dziesmas “Mūžs”, “Liepiņa, māsiņa”, 
“Lampas un zvaigznes”, “Vanags”, “Kas 
kait Rīgas meitiņām”, “Reiz zaļoja jau
nība”, “Mīlestībā viļņo krūts”, “Baleto
mānija” un “Mana dienišķā dziesma”, 
bet otrajā – grupas lielākie hiti: “Labu 
vakar”, “Sapumpurots zars”, “Kāzas”, 
“Pie baltas lapas”, “Zaļā dziesma”, “Ac
tiņas”, “Mēs pārtiekam viens no otra”, 
“Slidotava”, “Gandrīz tautasdziesma”, 
“Ballīte” un citas. 

Dzīves plūdums, laika straume, dzī
vības stīgu pulsējošā skaņa. Ar kādu 
cilvēku šajā dzīves straumē tu esi vie
nā laivā – mākslas, mūzikas realitātē, 
kura it kā uz mirkli aptur plūsmu un 
paglābj no eksistenciālajām mīklām, 
radot skaistumu, kurš veidots no la
bākajām, aizrautīgākajām vēlmēm un 

Eva Eglīte,
kino “Gaisma”/3D Cinema

No 26. oktobra kino “Gaisma”/3D 
Cinema aicina noskatīties Dāvja 
Sīmaņa jauno spēlfilmu – Latvijas 
simtgades filmu “Tēvs Nakts”. Tā ir pēc 
Ineses Zanderes romāna “Puika ar 
suni” motīviem tapusi filma par Žaņa 
Lipkes ģimenes centieniem glābt 
ebrejus Otrā pasaules kara laikā un 
bērna pieaugšanu traģiskā vēstures 
situācijā. 

Desmit gadus vecais Zigis ar sa
viem vecākiem dzīvo Ķīpsalā. Ir sā
cies Otrais pasaules karš, bet Zigis 
bērnību vada bezrūpīgi. 1942.  gadā 
Latviju okupē vācu armija, Rīgā sā
kas represijas pret ebrejiem. Ziga 
tēvs Žanis Lipke strādā Rīgā izvie
totajā nacistu Luftwaffe rūpnīcā, uz 
kuru ik dienu spaidu darbos tiek vesti 
geto ieslodzītie ebreji. Žanis izdomā, 
kā izglābt rūpnīcā strādājošos, nā
vei nolemtos ebrejus, un savas 
mājas pagalmā izrok bunkuru viņu 
slēpšanai, bet Zigis kļūst par šo 
notikumu aculiecinieku. Žaņa lēmums 
pilnībā izmaina arī Ziga un viņa mātes
Johannas dzīvi.

Filma “Tēvs Nakts” ir patiesos noti
kumos balstīts stāsts par Žaņa Lipkes 
drosmes noslēpumu, mēģinot sa
prast, vai tā pamatā ir azarts, pārgal
vība, spīts vai pienākums pret savu 
tuvāko. Kā vēlāk sacīja viens no izglāb
tajiem – gan paša Žaņa parādīšanās, 
gan viņa paveiktais, visapkārt valdo
šās nežēlības apstākļos glābjot sev 
pilnīgi svešus cilvēkus, bijis visīstākais 
brīnums.

Rūta Lapiņa,
Valmiermuižas alus darītava 

3. novembrī no plkst. 11.00 līdz 
15.00 Mārtiņbērnus uz Mārtiņdienas 
svinībām un tirdziņu “Gardu muti” 
gaidīs pie Vamiermuižas alus darī
tavas.

Mārtiņi ir ziemas sagaidīšanas 
svētki – rudens raža ir novākta un 
laiks to celt galdā. Lai iepazīstinātu ar 
100 mūsdienu garšām Latvijas simt
gadē, tirgotāji Valmiermuižā būs sa
veduši krietnus vezumus ar bagātīgās 
rudens ražas labumiem un citiem gar
dumiem. Amatnieki līdzi ņems pilnus 
grozus ar saviem meistardarbiem. 

Tā kā Mārtiņbērniem vajadzīgi 
dažādi trokšņu rīki, tad tirdziņā būs 
iespējams izzināt, kā top celma bun
gas. Mazākajiem tirdziņa apmeklētā
jiem būs sarūpētas radošas nodarbes 
darbnīcās, sanākušos priecēs folkmū
zikas grupa “Jāņoga”, kas dziedās, mu

zicēs un arī kādu rotaļu izvedīs. Mār
tiņš ziemā rūpējas arī par zirgiem. Kā 
neatņemama tirdziņa daļa ir izjādes 
kopā ar Valmiermuižas Jātnieku skolu.

Žanim un viņa sievai Johannai ir 
piešķirts Izraēlas valsts apbalvojums 
“Taisnīgie starp tautām” ar vēstījumu: 
“Kas izglābis viena cilvēka dzīvību, tas 
izglābis pasauli”. Netālu no viņu mājas 
Ķīpsalā, Mazajā Balasta dambī 8 ir 
radīts Žaņa Lipkes memoriāls.

trakākajām, maigākajām emocijām. 
Šī nevaldāmā vēlēšanās ar mūzikas 
palīdzību tuvināties un piederēt savai 
tautai rada dziesmas, kas, laikabiedru 
uzklausītas un līdzpārdzīvotas, kļūst 
gandrīz par šā laika tautasdziesmām. 

Pēc koncerta būs iespēja iegādā
ties grupas “Pērkons” kompaktdiskus 
un saņemt mākslinieku  autogrāfus. 
Biļetes var iegādāties “Biļešu paradī
zē”. Koncerta norisi atbalsta Valmieras 
Kultūras centrs.

Latvijas simtgades filma “Tēvs Nakts” 
Valmierā

Mārtiņdienā Valmiermuižā izzinās 
100 garšas 

Ievai Akuraterei un 
Jurim Kulakovam – 60!

Valmiermuižā ar tradīcijām un tirgošanos tiks sagaidīta Mārtiņdiena 

Žani un Johannu Lipkes atveido 
aktieri Artūrs Skrastiņš un Ilze Blau
berga, viņu dēla Zigfrīda lomā – skol
nieks Matīss Kipļuks. 

Plašāka informācija par seansiem 
mājaslapā  www.3dcinema.lv, tālruņa 
numurs kasē 64222641.

Sanākušie varēs mieloties ar Val
miermuižas alus virtuves un darītavas 
meistaru sarūpētajiem ēdieniem un 
dzērieniem. 

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa 1.  decembrī plkst.  13.00 
organizē pasākumu pāriem, kuriem 2018. gadā ir Zelta kāzu jubileja – 
laulībā nodzīvoti 50 gadi – un kuri ir Valmieras pilsētas iedzīvotāji.

Aicinām pārus pieteikties personīgi dzimt sarakstu nodaļā līdz 
9. novembrim. Kontakttālrunis – 64225313. 

Cienījamie Valmieras pilsētas iedzīvotāji!

http://www.3dcinema.lv/
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