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Jāņa Daliņa stadiona pārbūve
finiša taisnē
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jāņa Daliņa stadiona pārbūves
un vieglatlētikas manēžas būvniecības darbi tuvojas noslēgumam.
Objektu plānots nodot ekspluatācijā vasarā.
1.jūnijā Ministru kabinetā sēdē
tika lemts par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 27 miljonu
EUR apmērā 21 augstas gatavības
projekta īstenošanai valstī. Valdība
lēma no minētās summas 2,673
miljonus EUR piešķirt arī Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas manēžas pārbūves projektam. Projektu būtiskākie kritēriji bija to augstā
gatavība un īstenošanas uzsākšana
vai pabeigšana 2021.gadā. Tāpat
vērā tika ņemta projekta īstenošanas rezultātu ilgtspējas nodrošināšana pēc administratīvi teritoriālās
reformas.
Tādejādi valsts finansējuma daļa
nacionālas nozīmes sporta infrastruktūrai Valmierā – Jāņa Daliņa
stadiona pārbūvei, palielinājusies
no 6,1 miljona EUR uz 8,773 miljoniem EUR.
Ņemot vērā, ka objekts ir nacionālas nozīmes sporta būve ar valsts
finansējumu, jau no projektēšanas
sākuma procesā aktīvi piedalās
Latvijas Vieglatlētikas savienība.
No 42 vieglatlētikas disciplīnām,
stadionā un manēžā Valmierā būs
iespēja trenēties un sacensības
organizēt 24 vieglatlētikas disciplīnās. Turklāt stadions un stadiona labiekārtotā teritorija būs brīvi
pieejama ikvienam aktīvās atpūtas
cienītājam.
Vieglatlētikas manēža
Vieglatlētikas manēžas platība
kopā ar ēku zem tribīnēm un sportistu viesnīcu platība ir 12 367 m2.
Vieglatlētikas manēža atbilst 2.klases būves V kategorijai, kas ļaus
starptautisku
komercsacensību
organizēšanu. Vieglatlētikas manēža spēs nodrošināt gan treniņu
procesu, gan sacensību rīkošanu,
tā projektēta atbilstoši WA (World
Athletics) prasībām. Manēža jau
saņēmusi WA sertifikātu, kas apliecina tās atbilstību tehniskajām
prasībām. Sertifikāts izsniegts uz
5 gadiem.
Vieglatlētikas manēžā ietilpst:
augstlēkšanas sektors; tāllēkšanas
un trīssoļlēkšanas sektors; kārtslēkšanas sektors; lodes grūšanas
sektors; diska un vesera mešanas
treniņiem paredzēts sektors; astoņi celiņu 60 metru skrejceļš; četru
skrejceļu 200 m aplis; iesildīšanās
zona ap skrejceļiem; zona ar nolaižamu tīklu šķēpmešanas treniņiem.

Manēžā ir ierīkota speciāla stiklota
telpa sacensību komentētājiem un
sacensību tiešraižu nodrošināšanai. Skatītājiem būs 470 sēdvietas
un līdz 100 stāvvietām.
Telpās zem āra tribīnēm izvietotas ģērbtuves ar ietilpību līdz 230
vietām, treneru, mediķu un tiesnešu kabineti, dopinga kontroles
telpas, preses telpas, noliktavas
telpas, trenažieru zāle un kabineti
sportistu rehabilitācijai.
Manēžas ēkā atradīsies arī sportistu viesnīca līdz 100 vietām ar 10
divvietīgiem un 20 četrvietīgiem
numuriem. Katram numuriņam
privāts sanitārais mezgls. Sportistu
viesnīcas nodrošināšana ir svarīga
kompleksa piedāvājuma priekšrocība, kas ļaus uzņemt lielus sporta pasākumus, ar lielu dalībnieku
skaitu.
Uzsākta manēžas inventarizācija
un atzinumu saņemšana no tehnisko noteikumu izdevējiestādēm
ēkas nodošanai ekspluatācijā.
Latvijas Vieglatlētikas savienība
Valmieru un Jāņa Daliņa stadionu
redz kā vienu no stūrakmeņiem dažādu vecumu valstsvienību sportistu treniņu un nometņu darbam,
gatavojoties Eiropas un Pasaules
līmeņa sacensībām, kā arī lielisku
vietu vieglatlētikas sporta attīstībai
un popularizēšanai. Lielākais ieguvums vieglatlētiem protams būs
iespēja pilnvērtīgi aizvadīt darbu
gan vasaras sezonā, gan ziemā.
Vieglatlētikas stadions
Vieglatlētikas stadions būs
2. klases II kategorijas būve, kas
pieļauj Eiropas līmeņa junioru
līdz U23 vai veterānu sacensību
rīkošanu, kā arī Eiropas komandu
čempionāta uzņemšanu. Tas atbildīs WA II kategorijas prasībām,
LFF (Latvijas Futbola federācija)
futbola stadionu un infrastruktūras
noteikumu II kategorijas stadiona
nosacījumiem, dabīgā zāliena laukums izveidots atbilstoši FIFA (Fédération Internationale de Football
Association) un Latvijas Regbija federācijas prasībām.
Vieglatlētikas stadions paredzēts treniņu procesam un sacensību nodrošināšanai. Tas projektēts
atbilstoši WA klases sertifikātam un
pirms nodošanas ekspluatācijā arī
tiks sertificēts atbilstoši WA procedūrai, kas kalpos kā kvalitātes zīme
un sniegs iespēju Latviju un Valmieru izcelt uz vieglatlētikas starptautiskās skatuves.
Vieglatlētikas stadionā ietilpst:
astoņu skrejceļu aplis 400 metru
garumā; deviņi skrejceļi taisnē; divi
paralēli tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektori ar bedrēm abos galos,

Valmieras pilsētas svētki 23.-25.07.
Lasiet 11.lpp.

Šis ir gada visnoslēpumainākais laiks, kad
gaisā virmo maģija – pļavas ir jāņuzāļu
plaukumā, cilvēki izstaro prieku, izdzīvo
senču rituālus un nodod tos saviem
pēcgājējiem. Mēs slēpjam sevī mītisko kodu,
kas ļauj mums atdzimt, atdzimt ar jaunu
enerģiju un spēku!
Pušķosim istabas un sētas, apdziedāsim
laukus, sauli pavadīsim un sagaidīsim!

Drošus un atbildīgus
Līgo svētkus un Jāņus!
Valmieras pilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks

lai būtu iespējams rīkot sacensības
divās plūsmās un pie dažādiem vēja
virzieniem; papildus tāllēkšanas un
trīssoļlēkšanas sektors sporta spēļu
laukuma galā; divi augstlēkšanas
un kārtslēkšanas sektori; vesera un
diska mešanas sektors; divi šķēpmešanas sektori pretējos virzienos;
divi lodes grūšanas sektori. Skatītājiem paredzētas ar jumtu segtas
tribīnes ar 1250 sēdvietām.
Stadiona vidū esošais futbola
laukums veidots atbilstoši starptautisku sacensību tehniskajām
prasībām. Futbola laukums veidots
atbilstoši Latvijas Futbola federācijas prasībām – bija nepieciešams
izmainīt tā ģeometriju, auglīgās
augsnes granulometrisko sastāvu
dabīgā zāliena standartam futbola vajadzībām. Par zāliena sēšanu,
kopšanu, mēslošanu un uzturēšanu noslēgts līgums ar uzņēmumu,
kas specializējas zālienu veidošanā
un apsaimniekošanā. Tāpat zem
laukuma uzstādīta drenāžas un
laistīšanas sistēma. Jau aizvadītā
gada rudenī veikta futbola un regbija vārtu pamatnes betonēšana.
Apkārt Jāņa Daliņa stadionam
būs aptuveni 730 m garš asfaltēts
celiņš skrējējiem un skrituļslidotājiem. Teritorijā būs brīvi pieejami
3 brīvdabas sporta laukumi: 3x3
basketbola laukums un universāls
laukums volejbola; mini-futbola
spēlēm; Dāvja Bertāna basketbola
laukums, kas veltīts leģendārā basketbolista Kobes Braienta piemiņai. Teritorijā atradīsies arī Eiropas

Savienības standartiem un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem
atbilstošs bērnu rotaļu laukums ar
gumijas segumu – smilšu kaste,
dažādi kāpšļi, dažāda veida šūpoles, karuseļi un citas rotaļu iekārtas,
ielu vingrošanas komplekss, stabi
līdzsvara vingrinājumiem.
Līdz šim paveikti aptuveni 90
% darbu. Līdz stadiona nodošanai ekspluatācijā notiek pēdējie
telpu iekārtošanas, uzkopšana un
āra teritorijas labiekārtošanas un
sakopšanas darbi. Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, veikta
stadiona skrejceļa un āra basketbola laukumu seguma ieklāšana.
Pēc Jāņa Daliņa stadiona un
vieglatlētikas manēžas nodošanas
ekspluatācijā, tā apsaimniekošanu

veiks SIA “Vidzemes Olimpiskais
centrs”, kura kapitāldaļas pieder
Valmieras pilsētas pašvaldībai un
Latvijas Olimpiskajai komitejai.
Jāņa Daliņa stadiona pārbūves
kopējās izmaksas ir 21,1 miljons
EUR. Izmaksās iekļauta gan stadiona pārbūve, gan manēžas būvniecība, āra sporta laukumu un
rotaļlaukuma izveide, apkārtnes
labiekārtošana, telpu aprīkojums,
sporta inventārs, mēbeles u.c.
Būvdarbus veic pilnsabiedrība
“Lemminkainen Latvija”.
2021.gadā plānots stadionā uzņemt Valsts Prezidenta balvas izcīņu vieglatlētikā (13.–14.augusts),
Latvijas futbola virslīgas spēlēs u.c.
norises.

Jāņa Daliņa stadiona pārbūve noslēgsies šajā vasarā

Pašvaldības un tās iestāžu darba organizēšana
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ministru kabineta (MK) lēmumi
par dažādu ar Covid-19 drošības
pasākumu atvieglošanu, ir ietekmējuši arī Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darbību.
Apmeklētāju pieņemšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā
Lāčplēša ielā 2
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lāčplēša ielā 2 turpina darbu un
apmeklētāju pieņemšanu. Apmeklētāju uzturēšanās Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2
ir ierobežota. Ierodoties klātienē,
apmeklētājam par iepriekš pieteiktu konsultāciju ar speciālistu vai
citu nepieciešamību ir jāinformē
Apmeklētāju pieņemšanas centra
darbinieks, kurš sazināsies ar attiecīgo speciālistu un paziņos par apmeklētāja ierašanos. Apmeklētājs
uzgaida 1.stāva foajē, nešķērsojot
apmeklētāju plūsmu ierobežojošās
lentas, kamēr pie viņa ierodas speciālists, lai sniegtu konsultāciju.
Aicinām primāri saziņai izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā (konkrēti ar speciālistu
vai sūtot elektroniski parakstītus
dokumentus uz oficiālo e-pastu
pasts@valmiera.lv), pa tālruni vai
atstāt iesniegumus pastkastē, kas
izvietota pie Valmieras pilsētas
pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2 vai
sūtīt pa pastu.
Sociālo lietu pārvalde
Lai iespēju robežās mazinātu
klātienes kontaktus un ierobežotu
Covid-19 vīrusa izplatību, arī Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo
lietu pārvalde aicina primāri izvēlēties attālinātu saziņu, rakstot e-pastu slp@valmiera.lv vai zvanot pa
tālruni 64207153 vai 28674775.
Ģimenēm ar bērniem lūgums
sazināties ar sociālo darbinieku
Ģimenes atbalsta nodaļā vai zvanot
pa tālruni 64210698, 64207142
vai 64210695.
Sociālo lietu pārvaldes kontakti
pieejami mājaslapā www.valmiera.lv.

Ja tomēr klients ierodas klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības
ēkā Lāčplēša ielā 2, lai pieteiktos
materiālā atbalsta kārtošanai vai
saņemtu cita veida sociālo palīdzību vai pakalpojumus, Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieks
lūgs aizpildīt rakstisku iesniegumu,
kurā jāapraksta nepieciešamība
un jānorāda kontaktinformācija
– vārds, uzvārds, adrese, tālrunis.
Sociālo lietu pārvaldes speciālists
iesniegumu izskatīs un sazināsies
ar klientu.
Valmieras pilsētas pašvaldības policija
Valmieras pilsētas pašvaldības
policija, tajā skaitā patruļdienests
un Operatīvās vadības centrs, turpina darbu ierastajā kārtībā. Operatīvās vadības centra dežurantu
var sazvanīt, zvanot pa bezmaksas
atbalsta tālruni 8484. Tāpat, zvanot pa šo tālruni, valmierieši var
saņemt palīdzību dažādu problēmjautājumu atrisināšanai.
Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļa pakalpojumus pēc iespējas
sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai
e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot
pasta pakalpojumus.
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļa
sniedz pakalpojumus par bērna
dzimšanas fakta reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju, laulības
reģistrāciju, vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma
iesniegšanu, ja to nav iespējams
izdarīt attālināti.
Laulības reģistrācija ir atļauta,
atbilstoši valstī noteiktajam.
Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību,
kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt
attālināti), jāsazinās ar Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot pa tālruni 64225913 vai rakstot e-pastu
dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Valmieras Kultūras centrs
Līdz 30. jūnijam Valmieras
Kultūras centra kase atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās no
plkst. 12.00 līdz 19.00. Otrdienās,
ceturtdienās un sestdienās kase ir
slēgta. Lai veiktu biļešu atgriešanu,
līdzi jāpaņem personu apliecinošs
dokuments.
Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi jūnijā turpina mēģinājumus klātienē
ārtelpās – Valmieras estrādē, Valmieras sākumskolas amfiteātrī un
Valmieras muzeja teritorijā, ievērojot MK izstrādātās vadlīnijas nodarbību organizēšanai. Klātienes
nodarbības nav obligātas – kolektīvs var turpināt organizēt mēģinājumu norisi arī attālinātā veidā.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.
Valmieras Tūrisma informācijas centrs atvērts apmeklētājiem
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs atkal atvērts klientu apkalpošanai klātienē, aicinot ievērot
visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Tūrisma informācijas centrā iespējams
saņemt ieteikumus, uzzināt informāciju par ceļošanai un atpūtai
aktuāliem piedāvājumiem, maršrutiem, pakalpojumiem tūrismā Valmierā un Valmieras novadā, kā arī
Gaujas Nacionālajā parkā, Vidzemē
un citviet Latvijā. Tāpat tūrisma
informācijas centrā iespējams iegādāties dažādus reprezentatīvus
piemiņas suvenīrus, kas personalizēti ar Valmieras zīmolu. Valmieras
Tūrisma informācijas centrs vasarā
apmeklētājus gaidīs katru nedēļas
dienu. Darba laiks: darba dienās
no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās
no plkst. 10.00 līdz 17.00, savukārt svētdienās no plkst.10.00 līdz
15.00. Laipni gaidīti! Informāciju iespējams saņemt arī rakstot e-pastu
tic@valmiera.lv, zvanot pa tālruni
26332213 vai apmeklējot vietni
http://www.visit.valmiera.lv/lv/.
Valmieras integrētā bibliotēka
No jūnija sākuma apmeklētāji
var uzturēties Valmieras integrētās

bibliotēkas lasītavās:

preses lasītavā, atbilstoši
telpu platībai norādītajās vietās;

datoru izmantošanas laiks
līdz 1 stundai dienā, ierobežoto
vietu skaita dēļ iesakām laiku pie
datora iepriekš rezervēt.
Tālrunis saziņai 26667919,
26664430,
e-pasts
biblioteka.info@vcb.valmiera.lv.
No 1. jūlija līdz 31. augustam
Valmieras integrētā bibliotēka būs
atvērta pēc vasaras darbalaika:

pirmdienās no plkst.12.00
līdz 19.00;

otrdienās, trešdienās no
plkst.10.00 līdz 17.00;

ceturtdienās
no
plkst.12.00 līdz 19.00;

piektdienās no plkst.10.00
līdz 17.00.

sestdienās un svētdienās
– bibliotēka slēgta.
Grāmatas, žurnālus un CD/DVD
var nodot jebkurā diennakts laikā,
izmantojot grāmatu nodošanas
kasti pie ieejas bibliotēkā.
Turpinām izsniegt grāmatas,
žurnālus un citus materiālus uz mājām, kā arī aicinām lasīt e-grāmatas
latviešu valodā e-GRĀMATU portālā 3td.lv. Ja nepieciešami autorizācijas dati, sūtiet e-pastu biblioteka.
info@vcb.valmiera.lv.
Ja nepieciešams atbalsts e-pakalpojumu, interneta vai viedierīču izmantošanā, piesakieties
uz konsultāciju, rakstot e-pastā
biblioteka.info@vcb.valmiera.lv vai
zvanot pa tālruni 26665573.
Valmieras muzejs
Individuālajiem apmeklētājiem
atvērts Valmieras muzeja Izstāžu
nams. Darbalaiks: no pirmdienas
līdz sestdienai no plkst.10.00 līdz
17.00, svētdienās no plkst.10.00
līdz 15.00. Pastāvīgā ekspozīcija ir
slēgta.
Pansionāts “Valmiera” (Rīgas
ielā 55 un Kauguru ielā 3)
Sūtījumu saņemšana “Pansionātā” notiek bez sūtītāja fiziskā
kontakta ar klientu. Sūtījumus pieņem otrdienās un ceturtdienās no

plkst.9.00 līdz 16.00. Sūtījumos atļauta atsevišķu produktu piegāde
orģinālajos iepakojumos, ko var
dezinficēt.
Ievērojot drošības pasākumus,
tiek organizēti klient tuvinieku
apmeklējumi pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikšanās, zvanot darbalaikā:

pa tālruni 20203672
Kauguru iela 3;

pa tālruni 20218661
Rīgas iela 55.
Par katru apmeklējuma reizi tiek
veikta apmeklētāju reģistrācija,
fiksējot personas vārdu, uzvārdu
un kontaktinformāciju. Apmeklējumus organizē pansionāta “Valmiera” āra teritorijā. Vienā apmeklējuma reizē tiek uzņemta viena
persona. Tuvinieku apmeklējumi
notiek darba dienās, darbalaikā
no plkst.9.00 līdz 16.00. Klientu apmeklēšana pansionāta telpās nav
atļauta.
Tāpat joprojām ar klientiem iespējams sazināties pa telefonu vai
ar viedierīcēm, iepriekš vienojoties
ar sociālā darba speciālistiem, ja
klientam nepieciešama palīdzība
saziņas veikšanai.
Joprojām ir ierobežota klientu
pārvietošanos ārpus pansionāta
“Valmiera” teritorijas. Tā ir iespējama tikai pansionāta darbinieka
pavadībā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Patvaļīga
pansionāta teritorijas atstāšana ir
pārkāpums. Ja klients ir bijis nezināmā prombūtnē karantīnas laikā,
tad pēc atgriešanās 14 dienas jāatrodas pašizolācijā.
Publiskā pirts
Publiskā pirts Valmierā ir slēgta.
Publiskās pirts darbību plānots atjaunot, pēc jauniem MK Covid-19
drošības pasākumu atvieglojumiem.
Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības vai
tās iestāžu darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120
vai rakstot ziņojumu elektroniski
pasts@valmiera.lv.

Valmieras ielu pārbūvju garumi un izmaksas 2020. un 2021. gadā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība
šogad plāno ielu remontdarbus un
pārbūves vairāk nekā 4 km kopgarumā. Pēdējos piecos gados Valmierā grantēto ielu garums samazināts par 12,6 km jeb 26 %. Kopumā
Valmierā ir 120,4 km (01.01.2021.)
ielu. No tām 85,2 km ir ar cieto (asfalta vai bruģa) segumu, 35,1 km
– grantētas, 100 m ar citu segumu.
2021. gadā Valmierā notiks
ielu pārbūve 3,565 km garumā un
jaunas asfaltētās ielas būvniecība 0,523 km garumā. Papildu tam
šogad tiks pabeigta arī apvienoto
gājēju un velosipēdu ceļu izbūve
Rubenes un Valkas ielās.
Ielu pārbūve Valmierā tiek organizēta atbilstoši prioritārajam ielu
pārbūves sarakstam un pieejamam
finansējumam, finansējuma avota,
piemēram, Eiropas Savienības (ES)
fondu nosacījumiem.
2020. gadā tika veikti gan ielu
pārbūves darbi, gan arī ielu virsmas
divkārtu apstrāde. Pēc būvdarbiem
ekspluatācijā tika nodotas ielas 1,3
km kopgarumā, tostarp 0,235 km
jaunas grantētās ielas izbūve un

1,081 km pārbūvētu ielu ar asfalta
segumu. Pagājušajā gadā turpinājās arī grantēto ielu divkārtu apstrādes ar šķembām un bitumena
emulsiju. Cieto segumu ieguva
5,145 km pilsētas grantēto ielu.
Starp apstrādātajām ielām bija arī
intensīvāk izmantotās Skolas un
Sporta ielas, kurām pirms divkārtu
apstrādes ar šķembām un bitumena emulsiju bija nepieciešama virsūdens kanalizācijas un drenāžas
sistēmas izbūve, atrisinot ūdens
noteces jautājumus.
Ielu pārbūve grantēto ielu divkārtu apstrāde ar šķembām un
bitumena emulsiju šogad netiek
īstenota. Tas ir saistīts ar darbu izpildītāju trūkumu, kuri šogad ir ļoti
noslogoti, izpildot šī un pagājušā gada apjomīgo pasūtījumu uz
valsts autoceļiem.
Plānojot un organizējot ielu
pārbūvi Valmierā, prioritāras ir ielas, kas ir stratēģiski nozīmīgas
uzņēmējdarbībai, un kuru izbūvei ir iespējama ES fondu līdzekļu
piesaiste, tā atvieglojot pašvaldības budžetu. Nākamā prioritāte ir
grantētās ielas ar lielāku satiksmes
intensitāti, ielas, kurām blakus ir
pirmsskolas izglītības iestādes un

ielas ar esošu virsūdens noteci, jo
virsūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas izbūve ir ļoti dārga
un bez tās pārbūve - nelietderīga.
Dzīvojamo teritoriju ielu pārbūvi
iespējams realizēt tikai par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ir gadījumi, kad ielu prioritātes tiek mainītas. Galvenie iemesli, kāpēc kādas
prioritāras ielas pārbūve tiek atlikta
ir: 1) plānota jaunu inženierkomunikāciju izbūve (piemēram, gāzes
apgādei); 2) nepieciešama novecojušo inženierkomunikāciju pārbūve
(piemēram, gāzes, ūdensapgādes
un kanalizācijas); 3) nepieciešama
un plānota ielas savienojuma izveide ar citām ielām.
Lai Valmierā turpinātu grantēto
ielu divkārtu apstrādi, lielai daļai
šobrīd prioritāro grantēto pilsētas ielu pirms darbu veikšanas ir
nepieciešami būtiski ar virsūdens
noteces sakārtošanu saistīti priekšdarbi. Daļai ielu grunts un ielas
ģeometrijas dēļ vienīgais efektīvais
brauktuves kvalitātes uzlabošanas risinājums ir ielas pārbūve, to
asfaltējot (piemēram, Tālavas un
Teodora Ūdera ielas). Šāds risinājums (asfaltbetons) ir nepieciešams arī Vienības ielai posmā no

Brīvības ielas līdz Loku ielai. Ielu
divkārtu apstrāde nepieciešama
arī Loku ielā un Mujānu ielā – šīm
abām ielām ir izstrādāts virsūdens
novadīšanas sistēmas būvprojekts.
2021. gadā paredzēts veikt darbu
iepirkumu tās izbūvei. Sakārtojot Loku ielas virsūdens noteci, ar
reljefa palīdzību būs iespējams novadīt lietus ūdeni arī no Rožu ielas
un Mazās Loku ielas.
Ieguldītie līdzekļi
Ielu remonti, pārbūves un būvniecība Valmierā tiek organizēta
atbilstoši pieejamam finansējumam. No Valsts autoceļu fonda administrētajiem autoceļu lietotāju
nodoklī samaksātajiem līdzekļiem
pašvaldība ik gadu saņem apmēram 500 000 EUR. Pārējie izdevumi
tiek segti, izmantojot dažādus citus
finansējuma avotus: pašvaldības
budžetu, ES struktūrfondu līdzekļus (Eiropas Reģionālās attīstības
fonds, Eiropas Kohēzijas fonds),
valsts budžeta dotācijas, valsts
budžeta aizdevumu no Valsts kases.
2020. gadā Valmieras ielu pārbūvēs un divkārtu apstrādē tika
ieguldīti gandrīz 3,777 miljoni EUR,
tostarp kā ES līdzfinansēti projekti

1,249 miljoni EUR. Savukārt 2021.
gadā ielu pārbūvē plānots ieguldīt
vismaz 5,022 miljoni EUR, tostarp
kā ES līdzfinansēti projekti 3,815
miljoni EUR. Šobrīd notiek iepirkums “Rūpniecības ielas (posmā no
Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai
(2. kārta)) pārbūve, iebrauktuves
un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības ielā 1 un 9 un siltumtrases izbūve Rūpniecības ielā 1, Valmierā”,
ko iecerēts uzsākt šogad un kuras
pārbūve plānota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā “Industriālo teritoriju
attīstība Valmierā – 2. kārta”.
Atbilstoši iepirkuma līgumiem
par ielu pārbūvi, 1 km asfaltētas
ielas izbūve atkarībā no komunikāciju izbūves izmaksā no 800 000
līdz 1,1 miljonam EUR (bez PVN),
divkārtu virsmas apstrāde grantētajām ielām ar esošu noteci izmaksā 1 km – 80 000 EUR (bez PVN).
Taču, ja nepieciešama virsūdens
kanalizācijas un drenāžas sistēmas
izbūve, kas ir ļoti dārga, ilgtspējīgāks risinājums ir ielas asfaltēšana,
piemēram, kā Tālavas un Teodora
Ūdera ielās.
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Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs vasarā

Valmieras novada vēlēšanas

Guna Zvirgzda,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Lai Valmierā nodrošinātu ērtu
un pieejamu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, vasaras periodā
darbojas visas Valmieras pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes:

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis”
(Rubenes ielā 38) un tās struktūrvienība “Ābelīte” (Palejas ielā 5);

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
(Rūpniecības ielā 29);

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” (Smiltenes ielā 10) un
tās
struktūrvienība “Krācītes”
(Pārgaujas ielā 11A);

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena”
(Rūpniecības ielā 16A) un tās struktūrvienība “Pienenīte” (Georga Apiņa ielā 5)


Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino”
(Beātes ielā 42);

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupas
(Jumaras ielā 9);

Valmieras
2.vidusskolas
pirmsskolas izglītības grupas “Varavīksne” (Raiņa ielā 11).
Visiem bērniem, kuri jau šobrīd
apmeklē kādu no Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēm, ir iespēja apmeklēt bērnudārzu arī vasaras
periodā (tai skaitā arī bērniem, kuri
2021.gada rudenī uzsāks mācības
1.klasē).
Ēdināšanas maksa bērnudārzā
vasaras periodā ir noteikta tāda
pati kā mācību gada laikā – bērniem vecumā no pusotra līdz diviem gadiem – 2,13 EUR, savukārt
bērniem vecumā no trīs līdz sešiem
gadiem – 2,35 EUR dienā.
Vasaras periodā bērni no trūcīgām, maznodrošinātam un dau-

dzbērnu ģimenēm var saņemt
pabalstu ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Valmieras pilsētā. Plašāka informācija par pabalsta saņemšanu pieejama zvanot Valmieras pilsētas
pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes
speciālistiem pa tālruni 64207153
vai 64210690, vai rakstot e-pastā
slp@valmiera.lv.
Ikdienas darbs pirmsskolas izglītības iestādēs tiek organizēts, ievērojot arī Ministru kabineta 2020.
gada 10.jūnija noteikumos Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi
Covid-19 izplatības ierobežošanai”
noteiktos drošības pasākumus, lai
ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību.
Plašāka informācija par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu vasaras periodā pieejama katrā bērnudārzā, kā arī
Valmieras Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālruni 64207123 vai rakstot
vip@valmiera.lv.

Pakalpojumus varēs saņemt
ierastajās vietās un kārtībā
Juta Riekstiņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pēc 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām un 1.jūlijā stājoties spēkā Administratīvi teritoriālajai reformai,
Valmieras novada iestādēs un pagasta pārvaldēs varēs saņemt visus
pakalpojumus ierastajās pakalpojumu sniegšanas vietās un kārtībā.
Jauno Valmieras novada domes sasaukumu gaida nozīmīgi
lēmumi, kas ietekmēs un noteiks

turpmākos Valmieras novada procesus. Par aktuālo un svarīgo, par
visām izmaiņām, ko lems jaunā
Valmieras novada dome, iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi
www.valmierasnovads.lv.
Realizējot administratīvi teritoriālo reformu, tiek apvienotas
8 pašvaldības (Beverīnas novada
pašvaldība, Burtnieku novada pašvaldība, Kocēnu novada dome,
Mazsalacas novada pašvaldība,
Naukšēnu novada pašvaldība, Rū-

Valmierai ir jauna mājaslapa
jienas novada pašvaldība, Strenču novada dome un Valmieras
pilsētas pašvaldība), kā rezultātā
Valmieras novads sastāvēs no 31
administratīvās teritorijas – 5 pilsētām (Valmiera, Mazsalaca, Rūjiena, Seda, Strenči) un 26 pagastiem
(Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku,
Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu,
Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes,
Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna).

Tiks samazināts siltumenerģijas apgādes
pakalpojuma tarifs
Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens”
noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu,
kura izmaiņas bija saistītas ar ie-

pirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Gala tarifs siltumenerģijas
lietotājiem no 2021. gada 1. jūlija noteikts 51,64 EUR/MWh, kas ir
par 0,88 EUR zemāks, nekā līdz šim
spēkā esošais (52.52 EUR/MWh).
Noteiktais
siltumenerģijas
gala tarifs sastāv no siltumen-

erģijas ražošanas tarifa, pārvades
un sadales tarifa, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa. Ar tarifa
aprēķināšanas metodiku var iepazīties SIA “Valmieras ūdens” mājaslapā
www.valmierasudens.lv,
sadaļā “Siltumapgādes tarifi”.

Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs no
01.05.2021.
(bez PVN)
EUR/MWh

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs no 01.07.2021.
(bez PVN) EUR/MWh

Siltumenerģijas ražošana

35,64

34,88

15,61

15,49

Siltumenerģijas pārvade un
sadale

Siltumenerģijas tirdzniecība

Siltumenerģijas apgādes gala
tarifs

1,27

1,27

52,52

51,64

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem, tostarp siltumenerģijas ražotāja AS
“Valmieras Enerģija” (82,8%), AS “Valmieras piens” (15,7%), kā arī SIA “ITA Ltd” (1,5%).
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5. jūnijā norisinājās pirmās Valmieras novada vēlēšanas. Kopumā
no 41 525 balsstiesīgajām personām nobalsojuši 37,83% jeb 15 710
balsstiesīgo.
Ar pārliecinošu pārsvaru 55,02%
jeb 8636 balsīm uzvarējusi “Valmierai un Vidzemei”, Valmieras
novada domē iegūstot 12 no 19
domes deputātu vietām.
No “Valmierai un Vidzemei”
domē ievēlēti – Jānis Baiks,
Ričards Gailums, Jānis Olmanis,
Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš,
Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis
Dainis, Andris Klepers, Guntars
Štrombergs, Reinis Muižnieks,
Kaspars Kļaviņš.
“Latvijas Zemnieku savienība” ar
17,04% vēlētāju atbalstu jeb 2675
balsīm Valmieras novada domē ieguvuši 4 deputātu vietas.
No “Latvijas Zemnieku savienības” domē ievēlēti – Harijs

Rokpelnis, Juris Jakovins, Vugars
Ecmanis, Edgars Grandāns.
“Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”” ieguvusi 11,37 % vēlētāju
atbalstu ar 1785 balsīm, Valmieras
novada domē iegūstot 2 vietas.
No “Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”” domē ievēlēti: Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš.
“Jaunā Vienotība” ar 902 vēlētāju balsīm ieguvusi 5,75% vēlētāju
atbalstu un 1 vietu Valmieras novada domē.
No “Jaunā Vienotība” domē ievēlēts Jānis Upenieks.
5% atzīmi nav pārvarējušas un
domē nav iekļuvušas: “Latvijas Zaļā
partija” (740 balsis jeb 4,71%), “Kustība “Par!”” (331 jeb 2,11%), “Jaunā
konservatīvā partija” (316 balsis jeb
2,01%), “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija (137 balsis jeb 0,87%),
“Latvijas Krievu savienība” (83 balsis jeb 0,53%).
Avots: Centrālā vēlēšanu komisija

Juta Riekstiņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Esam rūpīgi strādājuši, lai jaunā
mājaslapa atbilstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajām prasībām – nodrošināta ērta piekļuve
un pieejamība personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem, kā
arī citām sabiedrības grupām, kam
nepieciešami pielāgojumi mājaslapas satura uztveršanai un izpratnei.
Kas ir mainījies jaunajā mājaslapā:
 mājaslapai mainīts uzsvars,
vairāk stāstot par pakalpojumiem;
 mainīta struktūra, pārkārtotas
sadaļas;
 ieviesta Valmieras pilsētas
identitāte, krāsas izvēlētas tādas,
lai nodrošinātu atbilstošu krāsu
kontrastu;
 mājaslapa ir pielāgota kā datora, tā mobilo ierīču ekrāniem;
 mājaslapa ir viegli administrējama un ērti lietojama kā iedzīvotājiem, tā pašvaldības darbiniekiem,
kuri ikdienā publicē un maina saturu www.valmiera.lv;
 mājaslapa ir veidota tā, lai jau
drīzumā tā būtu pielāgojama jau-

najam Valmieras novada konceptam;
 valmiera.lv ir izveidota kā ilgtspējīga un mainīgajiem apstākļiem
pielāgoties spējīga mājaslapa. Jau
no 1.jūlija mājaslapas domēns būs
www.valmierasnovads.lv.
Svarīgi! Ja iepriekš biji pieteicies
jaunumu saņemšanai savā e-pastā
un vēlies tos saņemt arī turpmāk,
aicinām pieteikties jaunumiem.
Ikvienu interesentu aicinām to darīt, lai ātrāk uzzinātu par Valmierā
un novadā notiekošo, kā arī par
pašvaldības pakalpojumu piedāvājumu un aktualitātēm.
Pēc iedzīvotāju aptaujām Valmieras mājaslapa ilgus gadus nemainīgi ir prioritārais un pirmais
iedzīvotāju informācijas iegūšanas avots par Valmierā notiekošo.
Centīsimies arī turpmāk to veidot
kā aktuālas un uzticamas informācijas kanālu, tikai jau mūsdienīgā
un pieejamā dizainā. Katrām pārmaiņām ir nepieciešams savs pielāgošanās laiks, dosim to arī jaunajai
mājaslapai un ļausim tai iejusties
mūsu ikdienā.
Mājaslapa joprojām ir izstrādes
stadijā, tāpēc ne viss saturs šobrīd
ir pieejams. Tas tiks publicēts pakāpeniski.

“Mana pirmā diena Valmieras
novadā” – fotokonkurss
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
1.jūlijs ir ne vien laiks, kad Latvijā stājas spēkā Administratīvi
teritoriālā reforma, bet tā ir arī Valmieras novada dzimšanas diena.
Aicinām Valmieras novada iedzīvotājus veidot kopīgu sveicienu
un radīt vēstures liecības, iemūžinot fotogrāfijās savu pirmo dienu
Valmieras novadā un piedaloties
fotokonkursā “Mana pirmā diena
Valmieras novadā”.
1.jūlijā iesūti info@valmierasnovads.lv paša uzņemtu fotogrāfiju, kas ataino tavu pirmo dienu

Valmieras novadā. Fotogrāfijā vari
būt redzams pats, ģimene, draugi,
kolēģi, dzīvnieki, ainavas, mīļlietas,
hobiji u.c. Nosūtot fotogrāfiju, pievieno īsu fotogrāfijas aprakstu un
arī sveicienu vai vēlējumu Valmieras novadam un tā iedzīvotājiem.
Fotogrāfijas apkoposim galerijā
un publicēsim Valmieras novada
mājaslapā www.valmierasnovads.
lv un Facebook lapā (domēns un
konts pieejams no 1.jūlija).
Trīs radošāko un interesantāko
fotogrāfiju autoriem piešķirsim
veicināšanas balvas no Valmieras
novada pašvaldības.

Bērnu drošība vasarā
Agrita Vītola,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta
bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus
par drošību.
1.Kā uzvesties, atpūšoties pie
ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme
“Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav
šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu
pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties
ar piepūšamiem peldlīdzekļiem
(riņķi, matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var
labi redzēt un nepieciešamības
gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais
atradīsies ūdenī starp krastu un
dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no

ūdens sporta veidiem vai vizinoties
ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk
glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns
var pakļūt zem ūdens un noslīkt.
Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst
par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez
pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD
aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni
bez pārtraukuma ir jāuzmana visu
laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela
nelaime un viņš var iekrist ūdenī.
2.Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzvana
uz tālruni 112?
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi
rīkoties un kur zvanīt, lai saņemtu
palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās,

kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz
tālruni 112 un kāda informācija
jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad
ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par
notikušo.
Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par
katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan
cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir
jāizskaidro, ka viņam par nelaimes
izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk
kritiskā brīdī bērns domās nevis
par to, kā izglābties pašam, bet gan
par to, kā izvairīties no gaidāmā
soda.
3.Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez
pieaugušo klātbūtnes?
Vasarā noteikti būs arī dienas,
kas jāpavada mājās bez pieaugušo
klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties,

Fonds “Iespēju tilts” darbībā jau 10 gadus
Gunta Dubulte,
Fonds “Iespēju tilts”
27.maijā fondā “Iespēju tilts”
notika apstiprinātā Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta sabiedrības
informēšanas pasākums, kurā klātesošie tika iepazīstināti ne vien ar
projekta aktivitātēm, bet arī ar 10
darbības gados paveikto.
Fonds ir reģistrēts 2011.gada
8.martā. Tas nevalstisko organizāciju vidū sevi pieteica kā mērķtiecīgu
un aktīvu organizāciju Valmierā,
kas savā ikdienas darbībā aktivizē
personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā.
Kopš dibināšanas ir īstenoti septiņi nozīmīgi projekti, kuru ietvaros
paveikts ļoti daudz – atjaunota
sociālo jomu nevalstisko organizāciju (NVO) koalīcija, izstrādāts un
parakstīts sadarbības memorands
ar Valmieras pilsētas pašvaldību,
organizēti labdarības koncerti,
radošas, fizioterapijas nodarbības, apmācības, aktīvas vasaras
nometnes, sašūti stilizēti tautastērpi mūsu jauniešiem, atzīmētas
Jēkaba un Annas dienas Valmieras pilsdrupās, īstenoti pieredzes
apmaiņas braucieni un integrējošas aktivitātes personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kad dejojām pat kopā ar Azerbaidžānas
vēstnieku Latvijā.
Fonds Valmierā un apkārtējos
novados pazīstams arī kā sociālo
pakalpojumu nodrošinātājs. Kopš
2015.gada augusta dienas aprūpes
centrā 15 personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošinātas dienas mājas. Pieprasījums pēc
sociāliem pakalpojumiem Valmierā
un Latvijā pieaug, tāpēc fonds kopš
2020.gada jūlija piedāvā arī specializēto darbnīcu pakalpojumu 10
personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Daudziem valmieriešiem un
viesiem jau zināms, ka Valmierā ir
amatnieku bodīte ar plašu pašdarinātu dāvanu piedāvājumu klāstu
“Čaklās bites bode”. Tas ir fonda izlolots sapnis, kā sniegt atbalstu vēl
kuplākam skaitam mazaizsargāto
iedzīvotāju. Atbalsts ļoti nepieciešams mūsu īpašajiem amatniekiem

– personas ar invaliditāti, seniori,
daudzbērnu māmiņas, bez darba
palikušie, kuri prot un vēlas radoši
izpausties, un arī pircējiem, kuri ar
saviem sociāli atbildīgiem pirkumiem paveic labu darbu.
Uz tikšanos bija aicināti Valmieras pilsētas pašvaldības un Sociālo
jomu NVO koalīcijas pārstāvji. Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne un Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece atzinīgi novērtēja fonda
paveikto, par ko esam ļoti gandarīti. Tas sniedz motivāciju strādāt
vēl vairāk, vēl ražīgāk un mesties
jaunos izaicinājumos!
Kopā sanākšanas iemesls bija arī
pastāstīt par fonda iecerēm turpmāk un iepazīstināt ar jaunā projekta aktivitātēm. Izturot vairāku
pakāpju vērtēšanas sistēmu, Aktīvo
iedzīvotāju fonds programmā “Kapacitātes projektu konkurss" ir atbalstījis iesniegto projektu “Fonda
“Iespēju tilts” mērķtiecīgas darbības stiprināšana”. Projekta ietvaros
tiks īstenotas trīs aktivitātes, viena no tām ir fonda vadītājas Zitas
Gustavsones vēlme doties pelnītā
atpūtā. Fonda vadītāja daudzus gadus nesavtīgi strādājusi personu ar
invaliditāti labā, ieguldījusi daudz
pūļu, raižu, mīlestības, neskaitāmas
darba stundas un kā pati saka: “Ir
pienācis brīdis, kad viss izveidotais
jānodod tik pat spējīgam jaunam
organizācijas vadītājam, lai nodrošinātu fonda darbību ilgtermiņā ar
jaunu brieduma līmeni”. Tāpēc nepieciešams raudzīties jauna vadītāja virzienā, kurš būs ar izpratni par
NVO sektoru, sociālo pakalpojumu
sniegšanu un sociālā uzņēmuma
attīstību.

Pandēmija savas korekcijas ieviesusi arī “Čaklās bites bodes”
darbībā. Ir jābūt spējīgiem reaģēt uz ārējo faktoru iedarbību,
ko nevaram ietekmēt. Ņemot vērā
izmaiņas sabiedrībā un ieradumos, cilvēki arvien vairāk ikdienā
izmanto digitālus risinājumus.
Tāpēc
nepieciešamība
izveidot e-veikalu ir tas, ko modernā sabiedrība sagaida arī no
mums. Pateicoties atbalstītajam projektam, veidosim e-veikalu fonda interneta vietnē
www.fondsiespejutilts.lv.
Savukārt trešā aktivitāte vērsta
uz fonda cilvēkresursu apmācību,
lai mēs būtu spēcīgi un argumentēti savā komunikācijā ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību
iestādēm, uzņēmumiem. Veidojot
sadarbību sociālās uzņēmējdarbības jomā, fondam ir jāmācās veiksmīgi pārvaldīt savas komunikācijas prasmes, kuras fonda darbinieki
apgūs un attīstīs režisora Viestura
Meikšāna Runas skolā.
Fondam ir pārliecība, ka konkrētās aktivitātes ir vērstas uz attīstību
un veicinās tā pāreju uz nākamo
organizācijas brieduma līmeni,
stiprinot organizācijas darbību ilgtermiņā.
Pateicamies Valmieras pilsētas
pašvaldībai par ēkas Garā ielā 10
nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
lai varam veikt lielas, sabiedrībai
nepieciešamas aktivitātes!
Tikšanās tika organizēta ievērojot visus valstī noteiktos drošības
pasākumus un ierobežojumus.
Projektu “Fonda “Iespēju tilts”
mērķtiecīgas darbības stiprināšana” finansē Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo
iedzīvotāju fonds”.

lai bērniem pašiem nav jāgatavo
vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar
draugiem spēlēties, var izcelties
ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība,
jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no
bērnu nezināšanas vai neprasmes
veikt saimnieciskos darbus. Pirms
uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves
tehniku, VUGD ierosina vecākiem
kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai
pēc tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.
4.Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un
cik ilgi?
Vasaras brīvlaikā daudzi bērni
mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem
būtu jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties
un ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs
prom.

Ikvienam vecākam būtu jābūt
spējīgam atbildēt uz jautājumu,
kur pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns.
Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds
nelaimes gadījums, vecāki varētu
palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu.
5.Kāpēc nedrīkst atrasties un
staigāt pa pamestām ēkām un
būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas
kā pastaigu un rotaļu vietu. Tas var
būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi gūstot
nopietnas veselības problēmas un
pat apdraudot savu dzīvību.
Aicinām vecākus pārrunāt ar
bērniem viņu drošības jautājumus,
lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem
un nestaigātu pa pamestām ēkām!
Novēlam saulainu un drošu vasaru!

Izmaiņas autobusu kustībā
Līgo svētku laikā
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” informē par
gaidāmajām izmaiņām autobusu
kustībā Līgo svētku laikā un pārceltajā darbadienā, no 19. līdz 25.jūnijam (ieskaitot).
Valmieras pilsētas maršrutu autobusi kursēs:
 19.jūnijā – kā darba dienā;
 23.jūnijā – kā sestdienā;
 24.jūnijā – kā svētdienā;
 25.jūnijā – kā sestdienā.
Mainīts tiks arī reģionālās nozīmes maršrutu autobusu kustības
saraksts. Tas skatāms uzņēmuma
mājaslapā vtu-valmiera.lv.
Lai Līgo svētki aizvadīti bez starpgadījumiem, SIA “VTU Valmiera”

aicina būt atbildīgiem satiksmes
dalībniekiem un nesēsties pie stūres alkohola reibumā. Uzņēmums
atgādina par iespēju veikt alkohola
koncentrācijas izelpā mērījumus
SIA “VTU Valmiera” caurlaides punktā (Kocēnu pagasta “Brandeļos”)
no plkst.5.00 līdz 21.30, kā arī Valmieras autoostā (Stacijas ielā 1),
Valkas autoostā (Rīgas iela 7, Valka), Rūjienas autoostā (Brīvības iela
12, Rūjiena) un Smiltenes autoostā
(Pils iela 1, Smiltene) iestāžu darbalaikā. Arī svētku dienās darbalaiks
minētajās vietās nemainīsies un
pārbaudes ar alkometru būs pieejamas (maksas pakalpojums).
SIA “VTU Valmiera” vēl drošu
vasaras saulgriežu sagaidīšanu un
labu mājupceļu!

Izmaiņas Valmieras pilsētas
nozīmes maršrutu autobusu
kustībā
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
Mainīts atiešanas laiks 10.maršruta stacija–Brīvības iela–SCO reisam no plkst.19.10 uz plkst.19.17
(izpilda katru dienu).
Mainīts atiešanas laiks 7.maršruta SCO–Valmiermuiža1–Brīvības
iela–Purva iela–stacija reisam no
plkst.19.32 uz plkst.19.39 (izpilda
darba dienās).

Līdz 31.augustam (ieskaitot) nekursē Valmieras pilsētas
12.maršruta autobuss (Purva iela–
Brīvības iela–Purva iela), kas pasažierus pārvadā darbadienās mācību gada laikā.
Izmaiņas autobusu kustībā skolēnu vasaras brīvlaikā ir arī reģionālās nozīmēs maršrutu autobusu
kustībā. Saraksts skatāms uzņēmuma mājaslapā vtu-valmiera.lv,
sadaļā “Pasažieru pārvadājumi” –
“Izmaiņas kustību sarakstos”.

Kapusvētki Valmieras un
apkārtnes kapos
Kapusvētki notiks:
 4.jūlijā plkst.15.00 Centra kapos;
 11.jūlijā plkst.15.00 Dīvala kapos;
 18.jūlijā plkst.15.00 Kocēnu kapos;
 1.augustā plkst.16.00 Kauguru kapos.
Aicinām ievērot noteiktās piesardzības prasības!
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Atbalsts bērnudārza
“Varavīksne” paplašināšanai

Valmierā norisinājās Karjeras nedēļa
skolēniem

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Inna Purmale,
Valmieras Attīstības aģentūra

Ministru kabinets apstiprinājis
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto rīkojuma projektu “Par
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai
vai esošas pirmsskolas izglītības
iestādes paplašināšanai, kuriem
piešķirams valsts budžeta aizdevums”, atbalstot 7 dažādu pilsētu
un novadu projektus Latvijā, tajā
skaitā arī Valmieras 2.vidusskolas
struktūrvienības bērnudārza “Varavīksne” paplašināšanu Valmierā.
Bērnudārza “Varavīksne” paplašināšanas projektam Valmierā
kopumā no valsts budžeta 2021.2023.gadā nepieciešams aizdevums 1 612 800 EUR apmērā,
atbilstoši projekta pieteikumam.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs 489 995 EUR.
Projekts ir būtisks, lai atbalstītu Valmieras un topošā Valmieras
novada jaunās ģimenes. Pēc bērnudārza “Varavīksne” telpu paplašināšanas pašvaldība ik gadu
vietu bērnudārzā spēs nodrošināt
apmēram par 112 bērniem vairāk

nekā līdz šim, lai apmierinātu augošo pieprasījumu un mazinātu
rindas uz vietu bērnudārzā, kļūstot
jaunajām ģimenēm vēl pievilcīgāki
un draudzīgāki.
Bērnudārza telpas tiks paplašinātas un atradīsies skolas korpusa trijos stāvos, izbūvējot liftu,
pandusu un vides pieejamības
prasībām atbilstošas sanitārās un
citas telpas. Telpu pārbūves projekta izstrādi atbilstoši iepirkuma
rezultātiem veica SIA “Campaign”.
Pašlaik notiek darbs pie dokumentācijas sakārtošanas, lai izsludinātu
iepirkumu un noskaidrotu būvdarbu veicēju. Bērnudārza paplašināšanas darbus plānots uzsākt vēl
2021.gadā.
Atbalsts piešķirts arī vēl vienam projektam topošajā Valmieras
novadā – Burtnieku novada, Valmieras pagasta bērnudārza “Burtiņš” ēkas piebūves būvniecībai
un teritorijas labiekārtošanai. Pēc
projekta īstenošanas vietu bērnudārzā varēs nodrošināt par 96 bērniem vairāk. Projektam no valsts
budžeta nepieciešams aizdevums
1 382 400 EUR apmērā. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums
629 694 EUR.

Projekta “Māksla Kvadrātā”
meistarklases

Laine Uzulēna,
Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskola

Maija beigās projekta “Māksla
Kvadrātā” ietvaros notika Elitas Patmalnieces meistarklase Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskolā.
Meistarklasē piedalījās profesionālās
ievirzes
izglītības
programmas izglītojamie, kuri
apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā
māksla”. Meistarklases laikā izglītojamie iepazinās ar mākslinieci
Elitu Patmalnieci, tās radošo darbību, oriģināldarbiem – gleznām,
kleitām, skicēm, apguva dažādas
mākslas darbu radīšanas tehnikas, attīstīja radošumu. Praktiskajā
meistarklases norises laikā radīja
mākslas darbus, skices un gleznas,
kuras eksponēs mākslas darbu izstādē VDMV galerijā K2 un vestibilā
septembrī un oktobrī.
Par veiksmīgu meistarklases
organizēšanu un realizēšanu pateicamies VDMV pedagogiem: Indrai Cālītei, Dacei Brizauskai, Ilzei
Ērglei-Vanagai, Sabīnei Piturai, Diānai Kokorēvičai, Inesei Andersonei,
kā arī VDMV direktorei Inesei Mētriņai un visiem iesaistītajiem skolas
tehniskajiem darbiniekiem.
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Plānots, ka jūnijā norisināsies
vēl divas profesionālo mākslinieku
meistarklases – gleznotāja Andra
Eglīša un video mākslinieces Katrīnas Neiburgas vadībā.
Projekts “Māksla Kvadrātā” tiek
realizēts ar Vidzemes plānošanas
reģiona, Latvijas valsts meži, Valsts
kultūrkapitāla fonda un Valmieras
pilsētas pašvaldības atbalstu.
Ar Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstīto
Vidzemes kultūras programmu
projektu atbalstu, VDMV 2018. un
2019. gadā jau ir notikušas profesionāļu vadītas meistarklases dizainā. Šāda izglītības forma ir kļuvusi
par VDMV nepieciešamību un tradīciju ilgtermiņā.

Līdz ar mācību gada beigām
Valmierā izskanēja Karjeras nedēļa.
Dažādās aktivitātēs piedalījās ap
2000 Valmieras skolēnu. 1. – 4. klašu
skolēni piedalījās video mīklu viktorīnā un mīklu spēlē par profesijām.
5. – 6. klašu skolēniem notika “Selfiju jeb pašiņu skrējiens pa Valmieru”.
Gatavošanās karjeras nedēļai
sākās jau maija sākumā, kad mazie
valmierieši un Valmieras uzņēmēji
tika aicināti izgudrot video mīklas
par profesijām. 1. – 4. klašu skolēni iesūtīja 92 mīklas, bet uzņēmēji
sagatavoja 10 mīklas par dažādām
profesijām. Lielā atsaucība ļāva izveidot divas spēles: video mīklu
viktorīnu “Uzmini nu, kas tas ir!”, ko
skolēni spēlēja kopā ar saviem klases biedriem, un mīklu video spēli
Kahoot platformā “Uzmini profesiju!”, ko skolēni spēlēja individuāli.
Daudz viktorīnas dalībnieku saņēma pārsteiguma balvas, ko lielākoties sarūpēja Valmieras uzņēmēji.
34 labākie individuālās spēles dalībnieki saņēma pārsteiguma balvas no Valmieras koprades darbnīcas DARE – viņiem kopā ar ģimeni
būs iespēja apmeklēt DARI un piedalīties aizraujošā ploterēšanas nodarbībā.
Kā atzina skolēni un skolotāji, skolēniem bija iespēja iepazīt
daudz jaunu profesiju, piemēram,
kiropraktiķis, koučs, ihtiologs, arborists un citas. Piedaloties aktivitātēs, bērni mācījās būt radoši, attīstīja prasmes uzmanīgi klausīties,
publiski uzstāties, uzdot jautājumus. Video mīklu viktorīna “Uzmini nu, kas tas ir?” tiks publicēta digitālajā karjeras materiālu resursā
www.karjerasmateriali.lv.
5. – 6. klašu skolēni piedalījās
“Selfiju jeb pašiņu skrējienā pa Val-

mieru”. Vadoties pēc fotogrāfijām
un norādījumiem kartē, skolēni
meklēja 12 Valmieras uzņēmumu
un organizāciju objektus un skrējiena laikā atbildēja uz dažādiem
jautājumiem. Orientēšanās spēle
kā neformāla izglītības metode
pievērsa bērnu uzmanību Valmierā
esošiem dažādu nozaru uzņēmumiem, profesionāļiem, kas strādā
uzņēmumos, un produktiem, ko
šie uzņēmumi ražo, veido vai rada.
Skolēni arī uzzināja, kurās Valmieras izglītības iestādēs var apgūt
noteiktas profesijas un kuros Valmieras uzņēmumos šo profesiju
pārstāvji strādā.
“Valmieras Attīstības aģentūrā vēlējās, lai Karjeras nedēļas aktivitātēs skolēni iepazīst
Valmieras uzņēmumus un tur
strādājošos profesionāļus, uzzina jaunu informāciju un faktus
par nākotnes un progresīvajām
profesijām. Šādi pasākumi rosina
skolēnus laikus domāt par savas
karjeras izvēli. Un šī ir arī lieliska

iespēja veicināt ciešāku uzņēmēju
un skolu sadarbību. Vēlos izteikt
pateicību uzņēmumiem, kas piedalījās un atbalstīja Karjeras nedēļu, skolēniem un vecākiem, skolām
un jo īpaši pedagogiem-karjeras
konsultantiem un klašu audzinātājiem, kuri iesaistīja skolēnus, vadīja
viktorīnas savās skolās un palīdzēja
skolēniem selfiju skrējienā,” stāsta
Valmieras Attīstības aģentūras Karjeras un izglītības projektu vadītāja
Inna Purmale.
Karjeras nedēļu organizēja Valmieras Attīstība aģentūra, sadarbojoties ar pedagogiem-karjeras
konsultantiem Valmieras skolās un
Valmieras pilsētas pašvaldību. Aktivitātēs piedalījās 1. līdz 6. klašu
skolēni no sešām Valmieras skolām:
Valmieras 2. vidusskolas, Valmieras
5. vidusskolas, Valmieras Pārgaujas
sākumskolas, Valmieras sākumskolas, Valmieras Viestura vidusskolas
un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra.

Valmierā atvērs Sporta klasi vidusskolēniem
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība
sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju Valmierā īstenos jaunu projektu sportistiem, kuri 2021./2022.
mācību gadu uzsāks vidusskolas
10.klasē. Projekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajiem augstu sasniegumu sportistiem izcilas mācību–treniņu iespējas, vispārējās
vidējās izglītības mācību programmu apvienojot ar sporta programmu. Tādējādi tiks veicināta sportistu
konkurētspēja Latvijā un pasaulē,
vienlaikus nodrošinot iespēju iegūt
teicamu vidējo izglītību un sportistu treniņu un sacensību grafikam
pielāgotu mācību procesu. Dokumentu iesniegšana līdz 2021.gada
22.jūnijam.
Sporta klases projekts tiks īstenots Valmieras 2.vidusskolā. Iestājoties Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē (padziļinātā sporta programmā),
jaunieši kļūs arī par Valmieras Bērnu
sporta skolas vai Bertānu Valmieras
basketbola skolas audzēkņiem. Tādējādi, absolvējot vidusskolu, būs
iegūts vispārējās vidējās izglītības
atestāts un profesionālās ievirzes
diploms attiecīgajā sporta veidā.
Pieteikties mācībām aicināti jaunieši, kuri pārstāv peldēšanas, badmintona, vieglatlētikas, orientēšanās, BMX riteņbraukšanas sportu,
kā arī florbolu, basketbolu, futbolu
vai hokeju.

Pieteikšanās
Skolēniem dokumenti klātienē
Valmieras 2.vidusskolā (Raiņa iela
11) un Valmieras Bērnu sporta skolā (Rīgas iela 25C) jāiesniedz līdz
22.jūnijam. Gadījumā, ja klase netiks pilnībā nokomplektēta, tiks organizēta papildu pieteikšanās.
Piesakoties mācībām Sporta
klasē un iesniedzot dokumentus
Valmieras 2.vidusskolā, jāpievieno
attiecīgā sporta veida atzītās federācijas rakstisks apliecinājums, ka
sportista līdzšinējie sasniegumi ir
augstvērtīgi un sportists ir Latvijas
valstsvienības pārstāvis vai tās kandidāts attiecīgajā sporta veidā.
Dokumenti, kas audzēknim kopā
ar vecāku/aizbildni jāiesniedz Valmieras 2.vidusskolā, piesakoties
mācībām vidusskolas 10.klasē (padziļinātā sporta programmā):

skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa
(pieejama Valmieras 2.vidusskolas
mājaslapā);

apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

fotogrāfija – fotografēšanās (skolēnu apliecībai) notiks klātienē Valmieras 2.vidusskolā;

apliecinājums par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu;

sporta federācijas rakstisks

apliecinājums, atzinums.
Plašāka informācija, zvanot pa
tālruni 64207543, 64207163 vai
www.v2v.edu.lv.
Dokumenti, kas audzēknim kopā
ar vecāku/aizbildni jāiesniedz Valmieras Bērnu sporta skolā, lai uzsāktu sporta izglītības apguvi:

vecāku iesniegums
(paraugs pieejams
https://www.vbss.valmiera.lv);

audzēkņa fotogrāfija
(3x4cm);

dzimšanas apliecības vai
pases kopija;

līdzfinansējuma līgums
(paraugs pieejams
https://www.vbss.valmiera.lv);

ārsta izziņa par to, ka bērns
var nodarboties ar sportu paaugstinātā fiziskā slodzē;

profesionālās
ievirzes
sporta izglītības iestādes apliecinājums (izziņa vai 20V813001 apliecība) par to, ka audzēknis iepriekš apguvis kādu no profesionālās ievirzes
izglītības sporta izglītības programmām.
Vairāk
informācijas,
zvanot
pa
tālruni
20220759,
64231076 vai rakstot e-pastu
vbss@valmiera.edu.lv.
Par dokumentu iesniegšanu Bertānu Valmieras basketbola skolā aicinām sazināties, zvanot pa tālruni
29417423, 26388723 vai rakstot
e-pastu info@bvbs.lv.

Ideju pieteikumi atkritumu
pārstrādes veicināšanai

Ceļu satiksmes noteikumi elektroskrejriteņu
vadītājiem

Zane Leimane,
SIA “ZAAO”

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Latvijā pirmais atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatons
“DaibeZero” tuvojas, tas notiks 21.
un 22. augustā. Pārstrādes ideju
maratonam idejas līdz 1.jūlijam
aicināti iesniegt gan vides entuziasti, gan pētnieki, zinātnieki, gan
uzņēmēji un citi interesenti.
Hakatona patrons Juris Pūce:
“Pašlaik vides stāvoklis pasaulē
ir smags – cilvēces ietekme, piesārņojums un mūsu rīcība ir atstājusi nozīmīgu iespaidu gan uz
klimatu, gan dabas aizsardzības
situāciju, gan sugu daudzveidību.
Spēja saglabāt cilvēkiem un visas
pasaules ekosistēmai labvēlīgus
apstākļus šobrīd ir apdraudēta un
mums par to ir jārūpējas. Hakatons
“DaibeZero” ir orientēts uz trim
atkritumu veidiem un, manuprāt,
tajos arī vajag atrast Latvijai patiešām svarīgus risinājumus.”
Hakatonam “DaibeZero” šobrīd
jau saņemti vairāki komandu pieteikumi, kas ietver pārstrādes ideju realizēšanu visiem organizatoru
definētajiem atkritumu veidiem –
riepām, stikla šķiedras atkritumiem
un no atkritumiem iegūstamajam
kurināmajam (NAIK). Visvairāk ideju šobrīd ir riepu pārstrādei.
Lai veidotu dziļāku izpratni par
hakatonā piedāvāto problemātiku,
komandām ir iespējams saņemt
konsultācijas par pārstrādājamo
materiālu veidiem – to apjomu,
sastāvu un citiem raksturlielumiem. Konsultācijas jāpiesaka pie
reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) “Daibe” vadītāja Ģirta Kuplā, zvanot pa tālruni
29334472, lai vienotos par konsultācijas veidu – telefonsaruna,
attālināta saruna interneta platformā vai komandas pārstāvja vizīte
RAAC “Daibe” materiālu apskatei,
ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
Atbalstu komandām sniegs
kompetenta mentoru komanda –
par katra mentora kompetencēm
var uzzināt pasākuma mājaslapā
www.daibezero.lv. Augusta pirma-

jā pusē mentori piedāvās attālinātas lekcijas komandu veidošanā,
projektu vadībā, materiālzinātnē,
prototipēšanā, ideju komercializēšanā un komunicēšanā. Pasākuma
norises laikā mentori būs atbalsts
dalībniekiem ideju attīstīšanā līdz
reālam biznesa projektam.
Hakatonu “DaibeZero” organizē
SIA “ZAAO” kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA),
LIAA Valmieras biznesa inkubatoru, Valmieras Attīstības aģentūru,
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
un citiem sadarbības partneriem,
lai virzītos uz aprites ekonomikas
īstenošanu un veicinātu atkritumu
saimniecības attīstību, kā arī dotu
iespēju interesentiem līdzdarboties Latvijai svarīgos procesos, radot inovācijas atkritumu izpētes un
pārstrādes jomā.
Pasākuma organizatori vērš uzmanību, ka atkritumu poligonos
apglabājamo atkritumu apjoms ir
būtiski jāsamazina un jāpalielina to
pārstrādes īpatsvars. Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas
nišas, lai varētu domāt par jaunu
pārstrādes uzņēmumu veidošanos.
Hakatona labākā ideja kopā ar
tās komandu tiks virzīta uz tālāku
attīstību sadarbībā ar LIAA. Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma
veidotājam tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei RAAC
“Daibe”.
Hakatona galvenā balva –
10000 EUR (informācija par balvas piešķiršanas kārtību pieejama
pasākuma nolikumā).
Pasākuma nolikums un pieteikšanās mājaslapā www.daibezero.lv.
Komandās aicināti līdz 6 cilvēkiem,
maksimālais komandu skaits – 10.
Komandu atlasi veiks žūrija, vērtējot visus saņemtos pieteikumus.
Hakatona “DaibeZero” ģenerālsponsors ir AS “AJ Power
Recycling”. Hakatonu atbalsta
Valmieras
pilsētas
pašvaldība, koprades darbnīca DARE,
SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”,
Valmieras
peldbaseins,
PIKC
“Valmieras tehnikums”, Red Bull,
Lofbergs, Grasbergs un citi.

Lai nodrošinātu visu ceļu
satiksmes dalībnieku drošību, spēkā stājušies 11.maijā apstiprinātie
Ceļu satiksmes noteikumu (CSN)
grozījumi, regulējot elektroskrejriteņu vadīšanu.
Saskaņā ar jauno CSN regulējumu ar elektroskrejriteņiem drīkst
pārvietoties gan pa ietvēm, gan
veloceļiem, gan atsevišķās vietās
arī pa brauktuvi. Taču, izmantojot
katru no iepriekš minētajām pārvietošanās iespējam, ir noteikumi,
kas katrā no tām ir jāņem vērā.
Pārvietojoties pa ietvi:
 priekšroka vienmēr ir dodama gājējiem;
 braucot ir jāizvēlas ātrums,
kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.
Pārvietojoties par brauktuvi:
 drīkst pārvietoties tikai pa

tām brauktuvēm, kur atļautais
braukšanas ātrums nepārsniedz
50 km/h;
 ar elektroskrejriteni ir jābrauc
vienā rindā, pēc iespējas tuvāk
brauktuves labajai malai;
 pirms gājēju pārejām un sabiedriskā transporta pieturām ir
jāsamazina ātrums.
Ar elektroskrejriteni aizliegts:
 braukt, neturot stūri;
 vest pasažieri;
 braukt, turoties pie cita transportlīdzekļa;
 braukt ātrāk par 25 kilometriem stundā (braucot pa gājēju
ietvi atļautais braukšanas ātrums
ir ievērojami mazāks – ne lielāks
par gājēju pārvietošanās ātrumu);
 pārvadāt kravu, kas apdraud
citus;
 braukt personām, kuras jaunākas par 14 gadiem.

Jūnijā atsākusies tirdzniecība Hanzas namiņos

Nepilngadīgai personai (vecumā no 14 līdz 18 gadiem), lai
brauktu ar elektroskrejriteni, nepieciešama riteņbraucēja vai mopēda vadītāja apliecība. Savukārt
par pārkāpumiem elektroskrejriteņu vadītājiem tiek piemēroti tādi
paši administratīvie sodi kā riteņbraucējiem.
Elektroskrejritenim ir jābūt labā
tehniskā stāvokli, aprīkotam ar
bremzēm, braukšanas laikā priekšpusē ir jādeg baltas gaismas lukturim, aizmugurē – sarkanas krāsas
lukturim. Ja iespējams, vadītājam
jābūt tērptam gaismu atstarojošā
vestē. Ieteicama ķivere.
Ceļu satiksmes noteikumi arī
nosaka, ka transportlīdzekļu vadītājiem jādara viss iespējamais,
lai satiksmē netiktu apdraudēti arī
elektroskrejriteņu vadītāji. Ceļu satiksmes ievērošana un cieņpilna attieksme vienam pret otru ir priekšnosacījumi drošai satiksmei.

Pļavas izglītība objekta “Maģistrāle PĻAVA”
attīstībā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ar pļavas augu izglītības aktivitātēm tiek turpināta zemes
mākslas projekts “Maģistrāle PĻAVA” attīstība. 8.jūnijā Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskolas
6.klases audzēkņiem, piedaloties
mācību praksē - plenērā, dabas
izglītības centra “Ziemeļvidzeme”
vadītāja Inta Soma un speciāliste
Linda Kauliņa vadīja izglītojošu
nodarbību par pļavā sastopamajiem augiem. Audzēkņi nodarbības
laikā apzināja pļavā augošo augu
sastāvu. Tika atrasti 42 dažādi augi
un noskaidroti to nosaukumi un
vietvārdi. Pedagogu Martas Madaras Grantiņas un Silvijas Melnūdres
vadībā, jaunieši uzsāka darbu pie
pļavas augu vizuālā herbārija veidošanas.
Mazās mākslas skolas plenēra
dalībnieku veidotos pļavā sastopamo augu gleznojumus un zīmējumus paredzēts noformēt kā pļavas

ziedu izstādi, kas vienlaikus būs izglītojošs process. Izstādes atklāšana paredzēta līdztekus ar mākslas
festivāla GreenFest’21 atklāšanu šī
gada augustā.
Pļava, kurā tiek veidots zemes
mākslas projekts “Maģistrāle PĻAVA”, pļava ir veidota iepriekš iekopto zālāju pakāpeniski attīstītot par
dabisko pļavu pilsētvidē, šī gada
maijā tajā tika izsēts bioloģiski vērtīga zālāja sēklu maisījums ar 31
augu sugu.
Zemes mākslas projekts “Maģistrāle PĻAVA” dabiskā pļava par tādu
attīstīsies vismaz trīs vai vairāk
gadu laikā, kur šo, pirmo, gadu projekta veidotāji – Valmieras Dizaina
un mākslas vidusskola – velta padziļinātai izziņai un pļavas izpētei.
Arī topošā izstāde ar zīmēto augu
herbāriju vēstīs par dabiskās
un kultivētās pļavas atšķirībām.

Sadarbībā ar Valmieras ZAĻO SKOLU teritorijā novietota zemes bišu
mājiņa ar mērķi saglabāt un attīstīt
kukaiņu populāciju pļavā.
Valmiera kā viena no dalībpilsētām šogad ir iesaistījusies
GreenFest’21 Mākslas festivālā –
mākslas un vides mijiedarbībā
balstītā notikumā, kā laikā no maija līdz oktobrim Valmierā, Cēsīs,
Siguldā un Gaujas Nacionālā parka
perifērijās tiek radīti vides objekti
landart formā. Valmieras Dizaina
un mākslas vidusskola iecerējusi
pļavā izpļaut noteiktas kontūras –
celiņus un laukumus –, kur apmeklētājiem iespējams vērot dabiskās
un mākslīgi veidotās vides atšķirības, tādējādi uzmanību vēršot uz
dabiskās pļavas daudzveidību pret
kultivētā zāliena vienveidību. Vides
objekts “Maģistrāle PĻAVA” atrodas
tuvāk Lucas un Palejas ielām esošajā Dīvaliņa pļavu zonā Valmierā.

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Atbalstot vietējos mājražotājus
un amatniekus, kā arī citus vietējo preču ražotājus, no jūnija līdz
oktobra beigām ielu tirdzniecībai
Hanzas laukumā Valmierā durvis atkal ver Hanzas namiņi.
Ielu tirdzniecības vietas apmeklētājiem atvērtas no pirmdienas

Liela daļa aizvadītā mācību gada
šogad norisinājās, laiku pavadot
ārpus skolas. Tas bija iemesls izmaiņām arī Ekoskolu vides izglītības
formātā. Dzīvojot līdzi gada norisēm un Covid-19 diktētajām iespējām, katra izglītības iestāde meklēja variantus padziļinātai vides
izglītībai gan skolā, gan ārpus tās.
Mācību gada sākumā, iesaistoties visām Valmieras Ekoskolām,
kopīgi izdevās ikgadējais jauniešu velobrauciens “Velosipēds
vieno”, rosinot tā dalībniekus uz
savstarpēju sadraudzību, novērtējot atpūtu dabā, izglītojoties par
velodrošību, kopā ar policijas tēlu
Runci Rūdi apmeklējot bērnudārzus “Vālodzīte” un “Krācītes”, novērtējot velobraukšanu kā klimatam
draudzīgu pārvietošanās veidu, kā
arī kopīgi pārrunājot un izvērtējot
pilsētas veloinfrastruktūru.
Valmieras 2.vidusskolas Ekoskolēni tematiski atzīmēja gan
Meža, gan Ūdens dienu, apgūstot

ar šīm tēmām saistītus vides jautājumus. Februārī tika svinēta Silto
džemperu diena, aktualizējot ar
klimata pārmaiņām saistītus jautājumus. Aprīlī, sakopjot gan skolas,
gan piemājas teritorijas, jaunieši
iesaistījās Lielajā Talkā. Tika rīkota
gan fotoorientēšanās, gan viktorīna, gan ar atkritumu tematiku saistītas Rīcības dienas. Jaunieši rīkoja
arī “Labo darbu nedēļu”, veicot dažādus noderīgus darbus gan skolai,
gan Valmierai. Veicinot veselīgu un
videi draudzīgu dzīvesveidu, jaunieši plānoja arī ar kājām un velosipēdu veicamus Valmieras un tuvākās apkārtnes tūrisma maršrutus.
Valmieras ZAĻĀS SKOLAS skolēnu un pirmsskolēnu īpašie šī
gada notikumi bija dalība Latvijas
Ornitoloģijas biedrības Gada putna zīmējumu konkursā “Laukirbe”,
kuru tās noslēgtā dzīvesveida dēļ ir
redzējis vien retais. Taču, darbojoties arī lielākā sadarbības projektā,
ZAĻĀS SKOLAS jaunieši ar prieku
iesaistās arī Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas zemes mākslas
projektā “Maģistrāle PĻAVA”, pašu

rokām izgatavojot un teritorijā uzstādot dažādām apputeksnētāju
sugām piemērotu bišu māju.
Vides līdzdalības akcijās šogad
aktīvi iesaistījās arī Valmieras Viestura vidusskola un Valmieras
Pārgaujas sākumskola, piedaloties gan Lielajā Talkā, gan Zemes
dienā, gan veselīgu dzīvesveidu
rosinošās iniciatīvās pilsētvidē. Neskatoties uz attālināto studiju procesu, arī Vidzemes Augstskolas
Studentu apvienības Zaļais virziens
pētīja un izmēģināja bezatkritumu
dzīvesveidu, iesaistījās Lielajā Talkā, sociālo tīklu sekotājus rosināja
videi draudzīgam dzīvesveidam,
kā arī attīstīja ideju par Absolventu parka izveidi Valmierā, rīkoja
telpaugu lološanas meistarklasi.
Papildu visa gada padziļinātajai
enerģijas temata izpētei viena no
īpaši aktīvām bērnudārza “Vālodzīte” izlolotām un izdzīvotām
aktivitātēm bija aprīlī notikusī Zemes diena. Tās laikā mazie vālodzēni pētīja zemi, stādīja tajā pašu
izaudzētos dēstus, kopa, izzināja
un smēlās spēku jaunam pava

zas namiņu tirdzniecības zonā gan
apmeklētājiem, gan tirgotājiem
spēkā ir drošības pasākumi:
 mutes un deguna aizsegu lietošana gan veikalu, gan tirgus apmeklētājiem un darbiniekiem;
 2 metru distances ievērošana;
 apmeklētāju informēšana par
piesardzības prasībām;
 pastiprinātas higiēnas ievērošana.

Lai iepirkšanās prieks Valmieras
Hanzas namiņos kļūst par skaistu
tradīciju, baudot Valmieras atmosfēru nesteidzīgās pastaigās svaigā
gaisā un atbalstot vietējos amatniekus! Taču būsim piesardzīgi un atbildīgi – sargājot sevi, sargāsim citus!
Iespēja
tirgoties
Hanzas
namiņos prioritāri tiek nodrošināta
Valmieras, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Rūjienas, Naukšēnu, Strenču,

Laine Kuzmane,
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Maija nogalē Mežaparka Lielās
estrādes atjaunošanas projektā tika
sasniegts jumta ieklāšanas posms.
Šajā posmā tika ieklāts kupola segums, kas veidots no 5324 m2 VALMIERA GLASS GRUPĀ ražota Atex®
4000 TRL arhitektūras auduma. Atsevišķās jumta daļās iestrādāts arī
Atex® Mesh 800 materiāls.
Tekstilmembrānas ir īpaši sagatavots, ar silikonu pārklāts stikla
šķiedras audums, kam piemīt augsta izturība pret ārējas vides iedarbību, tas ir nedegošs un akustisks
materiāls, kas nodrošina tā plašu
pielietojamību lielās mūzikas, izklaides un sporta būvēs.
Unikālais estrādes jumta segums pasargās dziedātājus no saules, vēja, un lietus, kā arī nodrošinās estrādē akustiku. Lai apjomīgo
membrānu ieklātu estrādes kupolā, darbu veica septiņi speciālisti no
Vācijas un 19 vietējie alpīnisti.

Jaunā estrāde nodrošinās gandrīz divreiz vairāk vietu koru dalībniekiem, sasniedzot 12 874 vietas,
kā arī varēs uzņemt vairāk dejotāju
paplašinātajā deju laukumā. Paredzēts, ka pēc pārbūves estrāde
svētku dalībniekiem būs ērtāka,
vieglāk pieejama un drošāka. Estrādē izbūvēta adiabātiskā sistēma,
kas karstā laikā ļaus atvēsināt dziedātājus, dzesējot sakarsušo gaisu
ar ūdens miglas palīdzību.
Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana tika sākta 2016. gada
11. martā, kad Rīgas pašvaldība un
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
parakstīja līgumu ar Jura Pogas un
Austra Mailīša arhitektu birojiem
par būvprojekta izstrādi. Estrādes
konceptuālā ideja atspoguļo Sidraba birzi dziesmu kalnā. Projekts tiek
īstenots pēc Rīgas domes Īpašuma
departamenta pasūtījuma, un to īsteno būvniecības uzņēmums “LNK
Industries”.
Līdz šim Atex® tekstilmembrānas arhitektūras risinājumos apjomīgi pielietotas tādos nozīmīgos

objektos kā Zenith mūzikas halle
(Strasbūra Francija), mākslas centrs
Medialab-Prado (Madride Spānija),

Volkenhaina skatu tornis (Berlīne
Vācija) un konferenču centrs The
Cloud (Roma Itālija). Mežaparka

TIEŠSAISTES

KARJERAS DIENA
platformā
Neformālā gaisotnē pastāstīsim par uzņēmumu un
atbildēsim uz tev interesējošiem jautājumiem par:

// darba iespējām un aktuālajām vakancēm;
// darba organizāciju, vidi un drošību;
// apmācībām un izaugsmes iespējām;
// atalgojumu, garantijām un citiem labumiem;
// transportu uz /no darba.

Vodafone arēna (Stambula Turcija),
Foto autors: Renārs Koris

Koprades darbnīca DARE ir kā
Tava personīgā darba studija.
Pie mums pieejamas modernas
iekārtas, instrumenti, mājīgas
telpas un tehniskais atbalsts, lai
Tu varētu strādāt pie jauniem
produktiem un radošiem
projektiem.
Darbnīca ir atvērta ikvienam, kam
ir vēlme nākt un darboties.
Darbnīcas lietošana ir bez
maksas.

Purva iela 12, Valmiera

Plašāka informācija un
pasākuma piekļuves dati:

2.vidusskolai, privātajai pamatskolai ZAĻĀ SKOLA un bērnudārzam
“Krācītes”. Latvijas Ekoskolu sertifikāts bija piešķirts bērnudārzam
“Vālodzīte”, Valmieras Viestura
vidusskolai, Valmieras Pārgaujas
sākumskolai un Vidzemes Augstskolai. Pateicība 2020./2021.mācību gadā piešķirta Valmieras sākumskolai.
Ekoskolu programma ir viens no
visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā
šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz
pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk
nekā 56 000 izglītības iestādes.
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Lielā estrāde ir šobrīd lielākais projekts Latvijā, kurā plaši pielietota
VALMIERA GLASS tekstilmembrāna.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

29. jūnijā plkst.13.00

sarim un vasarai. Arī bērnudārza “Krācītes” bērni šajā mācību
gadā darbojās ar zemes lietām, rudenī izglītojoties par dabu Valmieras “Meža dienu” pasākumā, kā arī
rūpējoties par vidi un izglītojoties
par vidi visa gada garumā.
Šajā mācību gadā sākas arī Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
universitāšu sadarbības projekts
“Vides ilgtspējīga attīstība 2030:
mācīšanās noturīgām un ilgtspējīgām kopienām”, kurā Valmiera un
tās Ekoskolas ir projekta sadarbības
partneri Latvijā.
No
Valmieras
2020.gada
Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Starptautisko Ekoskolu
Zaļo karogu piešķīra Valmieras

Mazsalacas novada un pēc Administratīvi teritoriālās reformas – Valmieras novadā reģistrētajiem mājražotājiem, amatniekiem vai vietējiem
ražotājiem.
Par
tirdzniecības iespējām interesēties Valmieras
muzeja
mājaslapā
www.valmierasmuzejs.lv, rakstot
e-pastu iveta.bluma@valmiera.lv,
ilze.mezapuke@valmiera.lv vai zvanot pa tālruni 26514633.

VALMIERA GLASS materiāli Mežaparka Lielajā estrādē

Ekoskolu vides izglītība pandēmijas gadā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

līdz sestdienai, katru dienu no
plkst.10.00 līdz 18.00. Tirgoties aicināti vietējo amatu pratēji ar uzturā
lietojamiem darinājumiem, dažādām saimniecībā noderīgām lietām
vai dāvanām tuvākajiem. Blakus
Hanzas namiņu iepirkšanās zonai
par garšīgiem vēderpriekiem gaumīgi iekārtotās āra maltīšu vietās ir
parūpējies restorāns “Rātes vārti”.
Epidemioloģiskajai drošībai Han-

ieej.lv/k8Wbu

Darba laiks: pēc iepriekšēja
pieraksta, zvanot uz 27001099

Uzzini pirmais par jaunāko
Facebook: DARE.VKD
Instagram: dare_valmiera

Iekārtas
3D printeri (auklas un
sveķu)
3D pildspalvas un skeneris
Lāzergriezējs
CNC frēze
Foto laboratorija
Šujmašīnas un overloks
Lodēšanas stacija
Stacionārais urbis
Griešanas ploteris un
termoprese

UZZIŅAI:

Tālr.: +371 22 04 80 62
www.valmiera-glass.com
VALMIERA GLASS

VALMIERA GLASS
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora
viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.
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Rehabilitācija pēc pārslimota Covid-19
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Vidzemes Rehabilitācijas centrs
(VRC) piedāvā jaunu pakalpojumu.– rehabilitācija pēc pārslimota
Covid-19 vīrusa.
“Uzkrājoties pieredzei, zināms,
ka Covid-19 pārslimojušajiem pacientiem, atkarībā no saslimšanas
smaguma pakāpes, vērojami dažādi veselības traucējumi. Biežāk
sastopamās komplikācijas ir elpas
trūkums, muskuļu vājums, nespēks,
aizdusa, ilgstošs klepus, atmiņas,
koncentrēšanās spēju un uzvedības traucējumi. Tie var saglabāties
mēnešiem ilgi vai arī izpausties
pēc kāda laika. Lai palīdzētu šiem
cilvēkiem atgūt darbaspējas un
atgriezties ierastajā dzīves ritmā,
nepieciešama rehabilitācija,” stāsta
VRC vadītāja Līga Svile.

Kompleksa rehabilitācija notiek
VRC dienas stacionārā, un to nodrošina speciālistu komanda pēc
katram pacientam individuāli sagatavota rehabilitācijas plāna. Plānu izveido fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts pēc pacienta
veselības stāvokļa izvērtēšanas un
sūdzību uzklausīšanas.
Atbilstoši rehabilitācijas plānam
procesā tiek iesaistīts fizioterapeits,
ergoterapeits, audiologopēds, psihologs, tiek nozīmētas fizikālās
terapijas procedūras, ārstnieciskā
vingrošana, nūjošana.
“Neveicot rehabilitācijas pasākumus, pēc Covid-19 vidēji smagas
vai smagas slimības gaitas pagarinās periods, kas nepieciešams, lai
atgūtu iepriekšējo funkcionēšanas
līmeni un darbaspējas. Veicot rehabilitāciju profesionālas komandas
uzraudzībā, jau pēc 2-3 nedēļām
ievērojami uzlabojas pacienta kus-

tību spējas un pašsajūta. Stacionārās rehabilitācijas ietvaros, lai
atvieglotu pacienta pārvietošanos
un pašaprūpi, tiek piemēroti palīglīdzekļi, kas nav pieejami mājas
apstākļos, bet ir ļoti nepieciešami
agrīnā atveseļošanās periodā. Tā kā
atveseļošanās posmā pacienti bieži izjūt nespēku, trauksmi, izmaiņas
sirdsdarbībā un periodiskus elpas
trūkumus pat pie nelielas slodzes,
ir svarīgi, lai būtu iespēja ātri saņemt speciālistu konsultācijas un
nepieciešamos izmeklējumus, kurus nodrošina rehabilitācijas nodaļa,” skaidro fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inta Kezika.
Speciālisti atzīst, ka pēc rehabilitācijas kursa vērojamas pozitīvas
izmaiņas pacienta veselības stāvoklī – uzlabojas elpošanas funkcija, uzlabojas plaušu ventilācija,
bronhu drenāža un atklepošanās
spējas, samazinās muskuļu vājums

un nogurums, palielinās fiziskā izturība un stabilizējas arī emocionālais stāvoklis.
Medicīniskā rehabilitācija pēc
pārslimota Covid-19 ir valsts apmaksāts pakalpojums. Lai to saņemtu, nepieciešams ģimenes
ārsta vai fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsta nosūtījums. Pakalpojumus saņemot dienas stacionārā, pieaugušajiem pacientiem
jāveic līdzmaksājums 7 EUR dienā.
Ja pacients ir atbrīvots no pacienta iemaksas likumā noteiktajā kārtībā, nepieciešama izziņas kopija
par piederību atbrīvotajai pacientu
grupai (uzrādot oriģinālu).
Ja pacients vēlas un veselības
stāvoklis atļauj, viņš var izmantot
arī citus VRC maksas pakalpojumus
(pēc cenrāža) – ūdensdziedniecības procedūras, masāžas.
Uzturoties dienas stacionārā,
pacients procedūru starplaikos var

atpūsties komforta krēslos VRC telpās.
Ja pacients vēlas visu rehabilitācijas laiku uzturēties nodaļā,
viņš var izmantot izmitināšanas
pakalpojumu (10 EUR par nakti,
bez ēdināšanas, ar ēdināšanu –
1,50 EUR par ēdienreizi). Pacients
var izmantot arī slimnīcas kafejnīcas piedāvājumu un iegādāties
(no plkst. 8.30 līdz 15.00) ēdienu
līdzņemšanai.
“Aicinām nenogaidīt un savlaicīgi vērsties pie ģimenes ārsta vai
ārsta-speciālista, saņemt nosūtījumu un uzsākt atbilstošu medicīnisko rehabilitāciju. Mūsu speciālistu
komanda sniegs visu nepieciešamo palīdzību,” uzsver L. Svile.
Plašāka informācija, zvanot
pa tālruni 64202584, 26310234
(VRC administratore).

Visu vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija pieejama www.pakalpojumucentri.lv/
vpvkac.
Sertifikāts par veikto vakcināciju ir izmantojams:
 ja pēc Jannsen pirmās potes,
Comirnaty vai Moderna abu pošu
saņemšanas ir pagājušas vismaz 14
dienas;
 no 22. līdz 90. dienai pēc
AstraZeneca / Vaxzevria 1. potes
saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes
saņemšanas;
 pārslimošanas sertifikāts tiks
atzīts par derīgu tikai gadījumā, ja
pēc pozitīva testa (Koronovīrusa
2019-nCov RNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāta
derīguma termiņš – 180 dienas).

Digitālā Covid-19 sertifikāta
izmantošana Eiropas Savienībā
Latvijā izsniegtos digitālos Covid-19 sertifikātus atpazīs arī citās
Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Tādējādi no 15. jūnija Latvijā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu varēs pilnvērtīgi izmantot arī,
pārvietojoties ES ietvaros – valstīs,
kuras arī būs pieslēgušās vienotai
vārtejai.
Plašāku
informāciju
par
digitālo
Covid-19
sertifikātu iedzīvotāji var noskaidrot
www.covid19sertifikats.lv
vai
pa informatīvo tālruni 8989.

Pieteikties vakcinācijai liela
mēroga vakcinācijas centrā var:
 vietnē www.manavakcina.lv, ja
personai ir internetbankas pilnā
versija un iespēja autentificēt sevi
portālā www.latvija.lv, izvēloties
sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu
un laiku;
 zvanot pa tālruni 8989,
izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.

Jaunietim ir iespēja pieteikties vakcinācijai arī citā ārstniecības iestādē vai pie ģimenes ārsta.
Tad iepriekš jāpārliecinās, vai šajā
vakcinācijas punktā ir pieejama
Pfizer – BioNTeCH ražotā vakcīna
Comirnaty. Vakcinācijas kabinetu
kontaktinformācija ir atrodama
www.vm.gov.lv.
Valmierā liela mēroga vakcinācijas centrs atrodas Rīgas ielā 10.

Par digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošanu
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 1. jūnija Latvijā ir uzsākta
digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Digitālie sertifikāti ir
apliecinājumi par veikto vakcināciju pret Covid-19, veiktā Covid-19
laboratoriskā testa rezultātu vai
Covid-19 pārslimošanas faktu.
Ikvienā digitālajā sertifikātā ir
iekļauts unikāls QR kods, kas ir digitāli parakstīts. Skenējot QR kodu,
iespējams noskaidrot, vai uzrādītais sertifikāts ir vai nav derīgs.
Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var apskatīt
www.covid19sertifikats.lv. Pieslēdzoties vietnei ar kādu no drošas
piekļuves līdzekļiem (internetban-

ka, eID karte, mobile ID), jāpieprasa
nepieciešamā sertifikāta izveide.
Izveidoto sertifikātu ieteicams saglabāt savā viedierīcē vai drukāt
papīra formātā.
Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Lāčplēša ielā 2 Covid-19 sertifikātu ir iespējams palīdzēt izdrukāt,
ja iedzīvotājs lieto internetu un ir
pieejami drošas piekļuves (autentifikācijas) līdzekļi. Pirms ierašanās
klātienē aicinām iepriekš sazināties, zvanot pa tālruni 64207120.
IEVĒRĪBAI! Iedzīvotājiem, kuri
nelieto internetu vai nevar autentificēties tīmekļvietnē, sertifikāta saņemšanai no 2021. gada
15. jūnija ir jāvēršas kādā no valsts
un pašvaldību vienotajiem klientu

apkalpošanas centriem. Valmierai
tuvākie vienotie klientu apkalpošanas centri atrodas (lai vienotos par
vajadzību un iespējām, aicinām iepriekš sazināties telefoniski):
 Kocēnu pagastā, Kocēnos,
Alejas ielā 8, tālrunis 66954826;
 Strenčos, Rīgas ielā 7, tālrunis
66954852;
 Matīšu pagastā, Matīšos,
Skolas ielā 11, tālrunis 66954907;
 Rūjienā, Raiņa ielā 3, tālrunis
66954842;
 Naukšēnos, Naukšēnu pagasta namā, tālrunis 66954829;
 Mazsalacā, Pērnavas ielā 4, tālrunis 66954867;
 Trikātas pagastā, Trikātā,
Nākotnes ielā 3, tālrunis 66954810.

Avots: Nacionālais veselības
dienests

Pusaudžu vakcinācija pret Covid-19
Veselības ministrija
Notiek 12-17 gadus vecu pusaudžu un jauniešu vakcinācija ar
Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty.
Saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes datiem Latvijā kopumā
ir 118 234 pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem.
Vakcinācijas kārtība 12-13 gadus veciem pusaudžiem
Vakcinācijai personu var pieteikt
vecāki vai citi likumiskie pārstāvji
ārstniecības iestādē, pie ģimenes
ārsta vai pa tālruni 8989. Vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai
tēva (vai cita likumiskā pārstāvja)
klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase
vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu
(ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta
pilnvara).
Vakcinācijas kārtība 14-17 gadus veciem pusaudžiem un jauniešiem
Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta
viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži
no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav
nepieciešama vecāku vai aizbildņu
atļauja vakcīnas saņemšanai.
Vakcinācijai pusaudži un jau-

nieši paši var pierakstīties vietnē
www.manavakcina.lv, kur autentificēšanās notiek www.latvija.lv, ja
ir pieejama pilnā internetbankas
vai Smart-ID versija, vai zvanot pa
tālruni 8989, kā vakcinācijas vietu
norādot kādu no vakcinācijas centriem.
Ierodoties uz vakcināciju, pusaudžiem un jauniešiem jāņem līdzi
personu apliecinošs dokuments –
pase vai ID, ja nav pases vai ID, tad

jādodas uz vakcināciju ar likumisko
pārstāvi.
Vakcinācija
pret
Covid-19
12-17 gadus veciem pusaudžiem
un jauniešiem notiek tikai ar
Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty.
Piesakoties svarīgi pārliecināties,
ka izvēlētajā vakcinācijas punktā
ir pieejama šī tipa vakcīna. Tās ir
pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības
iestādēs vai ģimeņu ārstu praksēs.

Gada valmieriete Areta Vītola

Gada valmieriete Tamāra Skrīna

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Viņas darba spējas ir nenovērtējamas. Aiz katra cipara viņa redz
īsto ainu un zina, cik ļoti kopā mēs
esam. Pasauli darīt labāku var ikviens, mūsu tagadējais darbs aizsniegsies līdz mazmazbērniem, to
savā profesionālajā darbībā viņa
pieredz ik dienu. Viņas atbildīgā
skatījuma pamatā ir zināšanas, cik
katrs esam svarīgs un cik daudz
spējam mainīt.
“Pagājušā gada martā nezinājām, ka tā būs pandēmija (tas nozīmē, ka vīruss aptver visu pasauli).
Ķīna taču šķiet tik tālu. Bet pasaule
ir mainījusies, ko šādu pieredzot.
Tas tikai pierāda, cik visi esam saistīti, mēs visi esam ķēdes posms, no
mūsu rīcības ir atkarīgi līdzcilvēki,”
stāsta Areta Vītola, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Vidzemes
reģiona nodaļas epidemioloģe.
Epidemiologa darbs ir atrast
vīrusa izplatīšanās iemeslus, sazināties ar cilvēkiem, aptaujāt viņus,
apzināt kontaktpersonas un ciešā sadarbībā ar ģimenes ārstiem
novērst vīrusa tālāku izplatīšanos.
“Mēs aptaujājam cilvēku, mēģinot saprast, kā inficējies, apzinām
avotu, piemēram, ja tā ir zarnu
infekcija, tad jautājam par lietoto
uzturu. Covid-19 gadījumā būtiski
ir pēc iespējas ātrāk apzināt kontaktpersonas, lai nodrošinātu, ka
šie cilvēki paliek mājās un nav saskarsmē ar citiem. Tikai tā vīrusu
var apturēt, tikai mēs visi kopā. Tāpēc ļoti svarīga ir iedzīvotāju godīga attieksme un atbildības sajūta.
Te arī ir tas neiedomājamais darba
apjoms. Piemēram, ja es uzzinu,
ka kontaktpersona ir kāds skolēns,
man ir svarīgi, ka ar ģimeni sazinos
pēc iespējas ātrāk, kaut arī vēlā vakara stundā, lai nākamajā dienā šis
bērns uz skolu neaizietu un neapdraudētu citus cilvēkus.”
Jautāta par profesijas izvēli, Areta stāsta, ka pozitīva un cieņpilna
attieksme pret medicīnas darbiniekiem ir jau kopš bērnības. “Mans
tētis bija šoferis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Dzirdēju ļoti daudz stāstu par ārstiem,
feldšeriem un citiem darbiniekiem,
kuri ik dienu palīdz cilvēkiem. Viņa
acīs tā bija īpaša un godājama profesija. Vēlāk vidusskolā piedalījos
pirmās palīdzības sniegšanas pulciņā. Valmieras Viestura vidusskolā
skolas ārsts bija pediatre daktere
Apsīte. Viņas vadībā devāmies mācību braucienā uz Bērnu klīnisko
universitātes slimnīcu. Tad sapratu,

ka vēlos būt pediatrs. Ir ļoti vērtīgi šādā veidā iepazīt profesiju.
Vēl jaunietim būtu svarīgi saprast
psiholoģisko piemērotību, jo tas ir
smags darbs, bieži arī ārpus darba
laika. Ļoti patika pediatra darbs,
jau no pirmās dienas studēju tieši
šo virzienu, tāpēc laikā, kad mainījās sistēma un nevarēju vairs veikt
tikai pediatra pienākumus, bet bija
jābūt arī ģimenes ārstam, nolēmu
mainīt virzienu.” Pieredze gūta un
turpmākie darba gadi pavadīti Veselības inspekcijā, pēc tam Pārtikas
un veterinārajā dienestā. Slimību
profilakses un kontroles centrā
Areta strādā jau 12 gadus.
Sākoties ārkārtējai situācijai, brīvais laiks ir ļoti maz, arī vaļasprieki
šobrīd otrajā plānā. Taču, jāsaka, ka
arī te Aretas darbīgums nepazūd.
Viņai patīk dārza darbi, pašas audzēti ziedi ir arī darba kabinetā. Iecienītas ir arī sporta pārraides, taču
tā mierīgi pie televizora nosēdēt
nevar, tad parasti topot adījumi
ģimenei un draugiem. Bet visvairāk Areta gaida iespēju atkal spēlēt
badmintonu.
Par saņemto apbalvojumu
“Gada valmierietis” Areta saka, ka
katra situācija ko māca. Pandēmija liek piebremzēt un ieraudzīt, cik
liela vērtība tomēr ir tam, ko līdz
šim uzskatījām par pašsaprotamu.
Līdzīgi ir ar apbalvojumu un spēju
lepoties. “Mēs augām sistēmā, kur
nebija tik svarīgi pateikt paldies un
lepoties, bija jāstrādā un jātiecas uz
mērķiem. Bet ir ļoti svarīgi pateikt
paldies, pateikt sirsnīgu vārdu. Tas
ir būtiski arī profesionālajā vidē, jo
dod gandarījumu un motivāciju.
Pandēmijas apstākļos darba apjoms ir ļoti plašs, tas tiešām prasa
daudz spēka. Tāpēc, ja tu redzi, ka
vari palīdzēt ar padomu, ka kādam
tas bijis svarīgi, ka vari iesaistīties,
lai situācija atrisinātos pēc iespējas
labāk, ka tu spēj ietekmēt ķēdi, neļaujot vīrusam izplatīties, tas dod
spēku turpināt. Meita, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā, ar kurjeru atsūtīja
ziedu pušķi, apsveicot ar saņemto
apbalvojumu. Asaras saskrēja acīs
par tik skaistu pārsteigumu un mirkļa sapratni, cik katrs varam daudz
ietekmēt.”

Sveikts Dimanta pāris –
Valentīna un Jurijs Azarovi
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Maija beigās sveikts Valmieras
Dimanta pāris – Valentīna un Jurijs
Azarovi – laulībā pavadīti 60 gadi.
Pāris iepazinās stikla šķiedras
rūpnīcā Gushrustaļnijas pilsētā
(Krievijā, Vladimiras apgabalā).
Valentīna un Jurijs dzīvo kopā no
1960.gada 5.decembra, bet laulību reģistrēja 1961. gada 29.maijā.
Tie bija tādi sarežģīti laiki un plašas
kāzu svinības nerīkojām, tā abi nosaka.
1966.gadā pārim piedāvāja
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braukt strādāt uz Latviju stikla
šķiedras rūpnīcā, jo tur tolaik trūka darbaspēka. Šo iespēju pāris
labprāt izmantoja. Tā Latvijā vadīta
darba un privātā dzīve, šeit pavadot jau 55 gadus.
Jurijs strādāja savā specialitātē par operatoru, bet Valentīna ar
jaunajiem kadriem, apmācot un
palīdzot apgūt specialitāti. Abiem
ir bagāts darba mūžs un uzkrāta
vērtīga pieredze, Jurijam ir 37 darba gadu stāžs, bet Valentīnai 40, viņai pasniegts arī pateicības raksts
(apliecība) par ieguldītajiem darba
gadiem un Darba veterāna medaļa.

Šķiet, ka redz viņa vairāk nekā
citi. Un uz visu skatās, it kā tas iepriekš vēl nekad nebūtu piedzīvots. Iespējams, tāpēc pie viņas atnāk vārdi ar dziļāko nozīmi. Katram
tie trāpa citādi, liekot satikt sevi.
Viks viņas trīsrindes dēvē par skrīnām – lai no šī brīža latviešu valodā
ir jauns sugas vārds!
“Tamāra savas trīsrindes raksta
pašas izlolotā formā – formā, kurā
galveno lomu spēlē neordinārs
sastatījums, kad, blakus novietoti,
sastopas un attopas citkārt visai attālināti jēdzieni, tēli vai to detaļas,
tādējādi radot pārsteiguma efektu,
kas, starp citu, ir arī viens no autores mērķiem.” Tie ir rakstnieka Vika
vārdi. “Trīsrindes izvelk no cilvēka
domas un liek viņam izprast, kāpēc
tieši šīs. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti.
Tāpēc, man šķiet, tikšanās ar lasītāju ir svarīgāka par grāmatu, jo
grāmata, kas nonāk pie lasītāja, ir
melnraksts, tikai man ir tīrraksts.
Tiekoties mēs apmaināmies ar
enerģiju. Tā ir kā dzīvība, kas rada,
kaut gan to neredzam. Valmieras
stikla šķiedrā strādāju ar mikro

šķiedru, diegiem, ko pat redzēt
nevar, bet ko tie rada! Līdzīgi ir ar
enerģiju. Mainās enerģija, garīgi radot, tur tas spēks. Kaut gan, runājot
par redzēšanu, man Valmiera ir kā
gaismas kolona. Tādas kolonas te
ir – enerģētiski radošas un garīgas,”
stāsta dzejniece Tamāra Skrīna.
Tamāra Skrīna pasaka vienlaikus
maz un ļoti daudz. Viņas vārdi ir kā
dialogs. Tikai līdz ar pirmajiem vārdiem viņa meistarīgi pazūd, un izrādās, ka lasītāja sarunas partneris
ir viņš pats. “Tā ir tā jēga – visīsākā
forma. Kā trijās rindās pateikt vairāk
nekā romānā? Ir svarīgi apzināties,
ka viss vajadzīgais ir manī pašā. Kā
es tajā brīdī jutīšos, tā arī vārdus uztveršu. Vārds liek caurdzīvot pašam
sevi. Vēl svarīgi ir mācīties aizmirst.
Ja man kaut kas sāk traucēt, es domās pārgriežu šādu saiti. Ir tiešām
jāmācās atteikties, nepiesaistīties,
aiziet un neatvadīties, ieraudzīt pirmo reizi.”
“Tamāru Skrīnu lasīt nepavisam
nav garlaicīgi. Viņas trīsrindēs ir
tik pulka visa kā – atradīsiet gan
I.Ziedoņa, S.Dalī, gan dainu, gan
sengrieķu mītu motīvus, bet par
visu vairāk sastapsiet sirds patikšanu domāt un rotaļāties ar vārdu.

Viņas trīsrindes nav haikas. Es dēvēju tās par skrīnām, tāpēc lai no šī
brīža latviešu valodā ir jauns sugas
vārds,” raksta Viks 2012. gadā.
Dzejniece neizmanto elektroierīces un izvēlas savrupu dzīvesveidu. Viņa aicina piedzīvot, viņa
uzsver, ka katrs šķietamais sīkums
ir liels. “Vista ir pēdīgā dinozauru
pēctece. Vai šādu saikni maz var
aptvert? Mani vecāki bija brīvdomātāji. Esmu augusi ar domu, ka
vienlaikus esmu viena, bet esmu
arī daudzi. Paskatīsimies vēl kādu
piemēru – sniegpārsliņa. Katra ir
atšķirīga, tās cita citu neatkārto, tās
nav jāpārveido. Iztēlei nav robežu,
tikai cilvēka prāts netiek līdzi. Mēs
varam tikai vērot pasauli un piedzīvot. Mans dzīvības spēks ir dzeja.”

Gada valmierietis Mārtiņš Vabulis
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Viņam ir svarīgi zināt un izprast.
Jo tas ir pamatā, lai veidotu vislabāko turpinājumu. Un domas viņam
ir svarīgas, lai darbi īsti. Būt īstiem
un izaicinājumus redzēt kā iespējas
ir viņa spēja iedvesmot.
“Es esmu no Madonas puses Sarkaņu pagasta, mācījos Sarkaņu pamatskolā un Cesvaines ģimnāzijā.
Uz Valmieru mani atveda studijas
Vidzemes Augstskolā. Esmu vairāk
dabas cilvēks, tāpēc Valmiera iepatikās ar to, ka te viss ir aptverams,
cilvēki jauki, viss tīrs, mežs un upe
piecu minūšu attālumā.
2009. gadā devos uz Lielbritāniju, Guernsey salu, jo krīze bija skārusi arī mani. Aizbraukšana palīdzēja
sakārtot domas, apzinoties, ka
prom esmu tikai uz laiku. Pēc četriem gadiem, kad Latvijā pavadīju
atvaļinājumu, iepazinos ar burvīgu
valmierieti Madaru. Uzreiz zināju,
ka tas ir īstais iemesls un laiks atgriezties,” stāsta Gada valmierietis
2020, uzņēmējs Mārtiņš Vabulis.
Šobrīd Mārtiņš kopā ar sievu
Madaru ir vecāki divām meitiņām.
Kopā ar sievu viņi vada ģimenes
uzņēmumu – zobārstniecību “Denta M”, kur Madara ir arī zobārste.
Mārtiņš stāsta, ka tieši ģimenes atbalsts bijis galvenais, kas palīdzējis
noticēt saviem spēkiem un īstenot

Pāra laime ir ģimene – izaudzināti divi bērni – dēls un meita, izloloti mazbērni – divas mazmeitas,
divi mazdēli un tagad jau priecē
četri mazmazbērni. Valentīna un
Jurijs pateicas ģimenei par kopā
būšanu un rūpēm!
Dimanta pārim vēlam veselību
un mīlestību!
Lai Dimanta pāru kopā būšanas
stāsti, kas caurvij cieņu, sapratni un
uzticību, ir iedvesma un paraugs
jaunajiem valmieriešiem, kuri ir savas ģimenes veidošanas sākumā.
Valmieras pilsētas pašvaldības
2016.gada 28.aprīļa domes sēdē

ieceri par uzņēmumu. “Madara tolaik zobārstniecības pakalpojumu
sniedza trīs dažādos uzņēmumos.
Kad radās iespēja iegādāties zobārstniecības iekārtu, doma par uzņēmuma dibināšanu sāka materializēties. Sākām rakstīt uzņēmuma
plānu, man bija neliela pieredze
uzņēmējdarbībā, lieliski agrākie
vadītāji, no kuriem daudz esmu
mācījies, un ārvalstīs gūtā pieredze. Ar ģimeni ļoti daudz runājām,
apspriedām iespējamos risinājumus, lai mazinātu bažas un rastu
pārliecību, ka viss izdosies. Ļoti
lepojamies ar mūsu darbiniekiem.
Tie ir dažādi cilvēki, ar dažādiem
raksturiem, bet, kas svarīgākais, ar
rūpīgu attieksmi pret savu darbu
un vēlmi mācīties, augt un piedāvāt labāko.”
Šobrīd uzņēmumā ir astoņi medicīnas darbinieki – zobārsti, higiēnisti un zobārsta asistenti, savukārt
Mārtiņa pārziņā ir informācijas
tehnoloģiju risinājumi un vadības,
attīstības darbs.
Jautāts, kur ņem enerģiju, Mārtiņš atbild, ka “dzīvesprieku dod
ģimene, kopā pavadītais laiks, kā
arī atpūta un sports dabā. Darbs
paņem daudz, nereti tie ir arī vakari un brīvdienas. Cik varam, savas kompetences robežās paši arī
veicam remontdarbus uzņēmuma ēkā Brīvības ielā 2. Ilgās darba
stundas, protams, paņem spēku,
bet, no otras puses, redzam rezul-

tātu un saskatām jaunus mērķus.
Ik pa laikam ir noderīgi “no malas”
paskatīties, kas ir sasniegts – uzņēmums aug, klientu loks aug, esam
savā ēkā. Tas palīdz saprast, kāpēc
to darām un ka tas ir tā vērts”.
Īpašs stāsts ir par ēku, kur atrodas uzņēmums. Brīvības ielā
2 savulaik dzīvoja izcilā pianiste
Jautrīte Putniņa, un Mārtiņa ģimene uzskata, ka ēkas atjaunošana ir
cieņas izrādīšana Putniņu ģimenei
un Valmierai. Madara un Mārtiņš
arī palīdzējuši Jautrītes Putniņas
dēlam Mārim Putniņam izdot grāmatu par pianisti. “Saules mūzika”
ir viņas atmiņu pieraksti, kas stāsta
par ēkas Brīvības ielā 2, Valmieras
un Latvijas vēsturi. “Šī grāmata noteikti jāizlasa ikvienam valmierietim,” iesaka Mārtiņš.
“Paldies par Gada valmierieša titulu! Uzskatu, ka tas ir dots avansā,
vēl daudz mērķi sasniedzami!”

apstiprināja Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļas svinīgo
ceremoniju “Gada Zelta pāris” un
“Gada Dimanta pāris” nolikumu. Šo

svinīgo ceremoniju mērķis ir stiprināt ģimenes un laulības lomu
mūsdienu sabiedrībā, kā arī godāt
vērtības – ģimeni un laulību.

Valentīna un Jurijs, saņemot apsveikumu Dimanta kāzās

Valmieras pieteikums EKG 2027 titulam

Valmieras Mākslas soliņi – maršrutā gar Gauju
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Audekla vietā koka soliņš, izstāžu zāles – Valmieras pilsētvide, turklāt skatītājiem ir iespēja mākslas
darbu ne tikai apskatīt, bet arī tajā
iesēsties. Tādi ir Valmieras Mākslas
soliņi. Arī šogad valmieriešus un
pilsētas viesus priecēs jauni mākslinieku apgleznoti soliņi. Aicinot
pastaigāties gar pilsētas galveno
ielu – upi Gauju – Mākslas soliņi
tiks izvietoti jaunā maršrutā Gaujas
abos krastos.
Saka, ka acis ir dvēseles spogulis
un tās daudz pastāsta. Vai arī soliņam var būt acs un ko tajā katrs
varam ieraudzīt, uzzināt aicina
mākslinieks Juris Dimiters. Šī būs
jau otrā reize, kad soliņa gleznojumā ieraudzīsim viņa neparasto rokrakstu. Soliņu aicinām apskatīt pie
Valmieras Mūzikas skolas.
Arī mākslinieks Andris Vītoliņš

otro reizi audeklu nomainījis pret
soliņa dēļiem. Par gleznu “Mūžība”,
kas rotās soliņu, mākslinieks saka:
“Savā darbā es pieskaros pārlaicīgām pasaules vērtībām. Dimants ir
kā simbols, runājot par procesiem,
kam ir mūžības nozīme. Manuprāt,
par šādām fundamentālām vērtībām ir nozīmīgi domāt, jo šobrīd
vairumu domu un ideju ātrumā
sagrābstām interneta dzīlēs.” Soliņš
novietots pie Kazu krācēm.
Tieši
šobrīd
mākslinieces
Patricijas Brektes-Pannetjē darbnīcā top Mākslas soliņš. Vai tam
būs kāda saistība ar mākslinieces
iepriekš radīto gleznojumu – zivīm,
kas mīt pie Valterkaniņa, uzzināsim
jūnija beigās, kad uz Valmieru ceļos
mākslinieces jaunākais darbs.
Neparastos mākslas darbus rada
arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) audzēkņi. Šogad
soliņa gleznojumu veidojusi VDMV
Reklāmas dizaina nodaļas 3.kursa
audzēkne Dārta Zane Jēgere pa-

sniedzējas Ievas Lapiņas-Strazdītes
vadībā. Viņas darbs ar nosaukumu
“Deficīts saskarsmē” skatāms Krāču
kaktā. “Tā ir atsauce uz pandēmijas
rādītājiem apstākļiem, kas lieguši
tik ierastas un pašsaprotamas lietas
kā nejaušus pieskārienus, siltus apskāvienus un otram veltītu smaidu,
kuri vēl šobrīd tiek distancēti un
slēpti maskās," stāsta Dārta Zane
Jēgere.
Mākslas soliņi Valmieras pilsētvidi papildinās jau sesto gadu, taču
turpmāk tiem būs jauns maršruts
– gar Gaujas abiem krastiem. Tādējādi mākslinieka Pētera Līdakas
apgleznotais soliņš, kas šobrīd atrodas pie tilta pār Gauju, atainojot
lidaparātus ar propelleriem, riteņus
un spārnus, tiks pārvietots virs ziedu uzraksta “Valmiera”. Klāva Lora
īpašā tehnikā – tekstila pigmenti
un rūsas efekts – apgleznotais soliņš, kas šobrīd ir Cēsu un Rūpniecības ielas krustojumā, tiks novietots
pie Kazu krācēm. Turpat netālu

jaunā mājvieta būs arī Kristīnes Kutepovas apgleznotajam soliņam
(šobrīd Rīgas ielā 20), kura dažādie
raksti un simboli stāsta par pasaules uzbūvi un ceļa meklējumiem.
Pie Kazu krācēm turpmāk līs ķiršu
lietus – Signes Vanadziņas šobrīd
pie Valmieras Kultūras centra novietotais soliņš. Krāču kakts jaunā
mājvieta būs VDMV audzēkņu darbam, kas tapa pasniedzējas Ivetas
Gudetas vadībā. Šis soliņš aicina
piesēst mākoņos, jaunajiem māksliniekiem atainojot izcilā mākoņu
gleznotāja Pētera Kundziņa ainavu.
Tāpat Valmieras Mākslas soliņu
kolekcijā ir Elitas Patmalnieces apgleznotais soliņš pie Valmieras pilsdrupām, aicinot baudīt nakts kluso
dabu. Paula Zariņa-Zēmane pie Valmieras Mūzikas skolas iedzīvinājusi
mazu cilvēciņu – ainavas vērotāju
un domātāju. Turpat blakus ir Ievas
Iltneres radītais darbs, izvēloties ornamentālu gleznojumu un dodot
savam soliņam vārdu “Gaujas indi-

āņi”. Virs ziedu uzraksta “Valmiera”
dabas skaistumu un īpašo noskaņu
atainojuši Vija Zariņa un Kaspars
Zariņš. Vilipsōna vadmotīvs soliņa
gleznojumā bija mīlestība. Aleksejs
Naumovs Gaujas krastā “novietoja”
laivas un kuģus. Anna Heinrihsone, apgleznojot soliņu pie Kazu
krācēm, domāja par pavasari un
vaboles saredzēja kā dzīvus dārgakmeņus. Turpat blakus pavasarim
raksturīgais košums valda arī Helēnas Heinrihsones mākslas darbā,
atainojot viņai raksturīgos elementus un personāžus – rozes, sejas,
kājas un pat galvaskausu, kas ir
mūžīgās dzīvības simbols. Pie krācītēm ir arī Ievas Jurjānes apgleznots soliņš. Māksliniece, iegravējot
uz soliņa tekstu, kā krāsu pigmentu
saistvielu izmantoja karstu kausētu
vasku.
Aicinām doties pastaigā un apskatīt Mākslas soliņus!

Valmieras muzeja Izstāžu namā
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras muzeja Izstāžu namam verot durvis individuālajiem
apmeklējumiem, līdz 27.jūnijam
aicinām apskatīt mākslinieces Ievas Iltneres gleznu personālizstādi
“Pielaide noslēpumam”. Savukārt
no 21. līdz 24. jūnijam Valmieras
muzeja Garšaugu dārzā skatāma
ziedu audzētājas Līgas Popovas
(Rukšānu stādaudzētava) peoniju
izstāde.
Ieva Iltnere ir viena no spožākajām un radoši piepildītākajām savas paaudzes māksliniecēm. Viņas
māksla caur intīmu sižetu spēj runāt par lielām, nozīmīgām tēmām,
kas ir svarīgas gan individuāli
katram, gan plašākai sabiedrībai.
Māksliniece ir radījusi savu tēlu
sistēmu ar spilgtu rokrakstu. Viņa
iecienījusi gleznot lielformāta darbus, kuros ideju pauž ne vien krāsu
gammās, bet arī sev vien raksturīgā telpiskā zīmju valodā.
Savukārt peoniju audzētāja Līga
Popova jau vairākkārt ar izstādēm
ir viesojusies Valmierā, aicinot aplūkot krāšņo dārza puķi peoniju.
Tā kā tās kopšanā nav jāiegulda
daudz darba un peonijas ir ne tikai daudzgadīgi, bet arī ilgmūžīgi
augi, stādu audzētāja cer, ka izstāde iedvesmos apmeklētājus izvēlēties dārzam arī šo krāšņo dabas
rotu.
Vadoties pēc valstī noteiktajiem

drošības pasākumiem, Valmieras
muzeja Izstāžu nama apmeklējums atļauts vienai personai vai
vienā mājsaimniecībā dzīvojošām
personām, nodrošinot apmeklētāju vienvirziena plūsmu. Apmeklētājiem un darbiniekiem jāturpina
ievērot savstarpēja divu metru
distance, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas. Tāpat
katram apmeklētājam nodrošināmi 25 kvadrātmetri publiskās telpas.
Gaidāmie notikumi Valmieras
muzejā:
 no 15. jūnija līdz 18. jūlijam
ekspresizstāde “Grāmatizdevējs Jānis Dūnis”. Valmieras muzeja Izstāžu namā;
 no 21. līdz 24. jūnijam “Peonijas”, ziedu izstāde. Līga Popova,
Rukšānu stādaudzētava. Valmieras
muzeja Garšaugu dārzā (bez maksas);
 no 3. jūlija līdz 1. augustam
“Dienasgrāmata”, rotas. Latvijas
rotu mākslas biedrības grupa izstāde. Valmieras muzeja Izstāžu namā;
 no 6. augusta līdz
25. septembrim “Redzēt. Domāt. Radīt”, Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas pasniedzēju
darbu izstāde. Valmieras muzeja
Izstāžu namā;
 no 6. augusta līdz
25. septembrim “Iegrimt peoniju
burvībā”, gleznas. Ilze Ērgle-Vanaga.
Valmieras muzeja Izstāžu namā.

Aicinām izmantot
brīvdabas sporta
laukumus pie Gaujas!
Aicinām ikvienu interesentu baudīt aktīvo atpūtu dabā! Šāda
iespēja ir pludmales volejbola un pludmales futbola laukumos
pie airēšanas bāzes “Krāces” (Kāpu iela 15), kur šobrīd ir izvietoti
jauni norobežojumi, tādējādi laukumi ir gatavi uzņemt aktīvās
atpūtas cienītājus.
Jāpiemin, ka ir 8x16m volejbola un 18x25m futbola laukumi
norobežoti arī ar līnijām. Laukumu izmantošana ir bez maksas,
par sporta inventāru jāparūpējas pašiem.
Pateicamies Valmieras Bērnu sporta skolai par ieguldījumu
teritorijas attīstībā un uzturēšanā!

Gaujas tramvajs uzsācis sezonu

Valmieras pilsēta Latvijā un starptautiski vairāk ir atpazīstama ar sasniegumiem ekonomikā un sportā.
Rezultāti ekonomikā atspoguļo
valmierieša pragmatisko dabu, rezultāti sportā – mērķtiecību un
smagu darbu ceļā uz panākumiem.
Valmieras vēlme kļūt par Eiropas
kultūras galvaspilsētu (EKG) ir saistīta ar vajadzību transformēties, lai
kļūtu arī par augstas kultūras mikro–lielpilsētu, kur kultūra mijiedarbojas ar pragmatisku saimniekošanas tradīciju.
Valmiera kopā ar Valmieras novadu vēlas kļūt par mikro–lielpilsētas paraugmodeli – pašvaldība
ar industriālu vidi un lauku teritorijām, spējot veiksmīgi risināt līdzās
pastāvošos izaicinājumus dažādās
sabiedrības dzīves dimensijās.
“Mēs tiecamies tikt atzīti un pamanīti Eiropā un pasaulē arī kultūras jomā, vienlaikus apzinoties
esošo kultūras “plaisu”, kas ceļā
uz mērķi ir jāpārvar un jāaizpilda.

EKG 2027 konkurss ir nepieciešamais katalizators, kam Valmiera
pievienos neatlaidīgu darbu ilgā
laika periodā. Tituls būs iedvesmas
un spēka avots ilglaicīgam darba
cēlienam, kuru iesim soli pa solim,
kopā ar sabiedrību izceļot gaismā
savas spējas un priekšrocības kultūras jomā, vienlaikus atklājot arī
trūkumus un sāpīgās vietas. Mēs
īstenosim vērienīgu pasākumu kopumu, kā sagatavošana ir sākta jau
2021. gadā,” par pieteikumu stāsta
Valmieras pilsētas EKG 2027 mākslinieciskās programmas vadītājs
Reinis Suhanovs.
Valmieras programmas vadmotīvs ir KONVERSIJA (pārmaiņa, parādības stāvokļa maiņa), aizsākot
virkni procesu, kuros piedzīvosim
būtiskas domāšanas un attieksmes
maiņas, attīstot Valmieru kā mikro–lielpilsētu. Tā ir izcila dzīvesvieta cilvēkam, kuru interesē kultūra,
ekonomika un ilgtspējīga vide.
Mūsu kultūras programma balstās
trīs augstākajos mērķos:
1. PAMANI UN ATZĪSTI MŪS!;
2. AIZPILDĀM KULTŪRAS PLAISU!;
3. VEIDOJAM ILGTSPĒJĪGU VIDI.

Valmieras EKG programma ir
strukturēta kā piecu secīgu un
savstarpēji saistītu ciklu kopums.
Laikā no 2021. līdz 2026. gadam
noritēs cikls PROCESS – KONVERSIJA, kad īstenosim programmas
sagatavošanas periodu. Tas būs
nozīmīgo pārmaiņu laiks. Mēs uzskatām, ka gatavošanās svētkiem
un to gaidīšana ir daļa no svētkiem.
Tā sasniegsim lielo mērķi – radīt
un aizpildīt novada kultūrtelpu ar
jaunu kultūras un radošo industriju
piedāvājumu, saturu, norisēm. Mēs
veicināsim sabiedrības līdzdalību,
aicināsim izzināt, sajust, izteikt viedokli, piedalīties. Veidosim jaunas
partnerības, attīstīsim kultūrvietas.
Četri pārējie cikli būs 2027. gada
norises, kas saistītas ar dabas ritējumu – gadalaikiem:
ZIEMA – pamani un atzīsti mūs!;
PAVASARIS – aizpildām kultūras
plaisu!;
VASARA – veidojam ilgtspējīgu
vidi!;
RUDENS – refleksija.
Tas viss, lai kopā attīstītu un pilnveidotu mūsu spējas izprast, radīt

un patērēt pasaules līmeņa kultūru
tās visdažādākajās izpausmēs, tādā
veidā apliecinot un nostiprinot
novada kā pievilcīgas kultūrvietas
lomu Vidzemes reģionā, Latvijā,
Eiropā un citur pasaulē.
2027. gada programma būs sešos iepriekšējos gados paveiktā
darba svētki gan iedzīvotājiem,
gan novada viesiem. Taču arī svētku
laikā darbs tiks turpināts, jo kultūras
attīstība
notiek
nepārtrauktā
procesā. Mēs esam sagatavojuši

plānu savu mērķu sasniegšanai un
esam sākuši radoši un mērķtiecīgi
strādāt, lai 2027. gada nogalē varētu teikt: “Mēs to paveicām! Tas bija
lieliski! Turpinām!”
Ja mēs varam to iztēloties, mēs
varam to īstenot!
Paldies ikvienam, kurš mūs
atbalsta, tic un piedalās!
Pieteikuma prezentācija starptautiskai žūrijai tiešsaistē notiks
7.jūlijā.

Fotogrāfijas deponējums no Latvijas Fotogrāfijas muzeja arhīva, fragments
"Stikla Strenči", Ansis Starks

Skolēnu sveiciens Dziesmu un deju svētkiem

Iestājoties vasarai, Gaujas tramvajs uzsācis savu sezonu, aicinot valmieriešus un pilsētas
viesus uz sava klāja!
Izbrauciens ar Gaujas tramvaju pašā pilsētas centrā ir laba izklaide gan ģimenei, gan atpūtai dabā kopā ar kolēģiem, gan jebkuram valmierietim un pilsētas viesim. Gaujas tramvajs
kursē noteiktos publiskajos laikos, ļaujot iepazīt ievērojamākos Valmieras apskates objektus
no Valmieras galvenās “ielas” – Gaujas. Viena brauciena ilgums ir 45 minūtes. Tramvaju ir
iespējams rezervēt arī atsevišķu grupu braucieniem. Gaujas tramvajs ir transporta līdzeklis
izklaides un ekskursiju braucieniem pa Gauju. Tramvaja mājvieta, kā arī vienīgā sākuma un
gala pietura ir laivu piestātne Valmieras vecpilsētā, Pilskalna ielā 1. Tramvaja maršruts ir posmā starp Kazu krācēm un Dzelzs tiltu. Peldlīdzekli vada “Gaujas tramvaja vadītājs – gids”, un
to uz priekšu virza motors.
Gaujas tramvajs vienlaicīgi var uzņemt 25 pieaugušus pasažierus. Kopā ar bērniem pasažieru skaits var būt līdz 30.
Kādos gadījumos noderēs Gaujas tramvajs? Dzimšanas un vārda dienu svinībās, bērnu
ballītēs, kāzās un kristībās, izlaidumos, vecpuišu/vecmeitu ballītēs, uzņēmumu svētkiem un
izklaidei, draugu un viesu izklaidēšanai, lai parādītu Valmieru, radošām sapulcēm un apspriedēm, kopīgām darba kolēģu satikšanās reizēm, prezentāciju pasākumiem un citām
kopā būšanām.
Tramvajs ir aprīkots ar ērtiem sēdekļiem, kas izvietoti gar bortiem, ērtu uzbrauktuvi, galdu, kas atrodas pa vidu sēdekļiem, jumtu, grilu un grilēšanas piederumiem, vizuālu vēsturisko materiālu par Gauju Valmierā, klusu motoru, glābšanas riņķiem, peldvestēm, signāla
zvanu un plediem.
Plašāka informācija un publisko braucienu laiki mājaslapā www.gaujastramvajs.lv,
rakstot e-pastu tramvajsgaujas@gmail.com vai zvanot 27828221.

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2020./2021. mācību gada noslēdzošajā nedēļā topošajā Valmieras
novadā skanēja skolu kolektīvu
dziedātāju balsis, orķestru un vokāli instrumentālo ansambļu radītās skaņas, bija vērojami dejotāju
soļi, teātra pulciņu etīdes un tērpu
demonstrējumi. Tika ieskandināta
Valmieras pilsētvide, Rūjienas estrāde un pieminekļa “Tālavas taurētājs” pakāje, Valmiermuižas parks,
Naukšēnu estrāde un Kokmuižas
parks Kocēnos. Vairāk nekā 40 vietējo skolu kolektīvu mazie un lielie
mākslinieki veidoja īpašu videoklipu, noslēdzot XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
piecgades ciklu.
“Esam gandarīti par Valmieras
kolektīvu vadītāju iniciatīvu apvienoties kopējā projektā, par izrādīto
atsaucību un dalību. Vēlējāmies ar
šo skaisto, sirsnīgo kopā būšanas
mirkli videoformātā pabeigt darba

Aicinām Valmierā spēlēt disku golfu

ciklu, kuru skolēni ar saviem pedagogiem uzsāka pirms vairākiem
gadiem, gatavojoties lielajiem svētkiem, un atstāt liecību vēsturei par
šo laiku. Turklāt šis projekts deva
iespēju kaut ar distanci, bet tomēr
satikties klātienē, ieraudzīt vienam
otru bez zoom ekrāna starpniecības un, iespējams, pirmo reizi
uzvilkt tautastērpus un skatuves
kleitas, kas tika gatavotas tieši lielajiem svētkiem, bet tā arī bija palikušas skapjos. Daudzi no mazajiem
māksliniekiem nu jau izauguši lieli,
šovasar absolvē vidusskolas, tāpēc
skolēnu svētkos vairs nepiedalīsies,
tāpēc jo svarīgāk mums šķita dot
iespēju vēl reizi izdziedāties, izdejoties un muzicēt kopā ar savējiem,
turklāt ne virtuālajā vidē,” stāsta
Valmieras Jaunatnes centra “Vinda”
direktore Sanita Loze.
Par videoklipa pavadījumu izvēlēta dziesma “Tu esi” ar Ojāra
Vācieša dzeju un Raimonda Paula
mūziku. Tā iekļauta Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
koru repertuārā. Piecu dienu laikā

operators Gatis Priednieks-Melnacis vairāk nekā 30 norises vietās tikās ar skolēnu kolektīviem un viņu
pedagogiem, lai iemūžinātu videomateriālā koru un ansambļu dziedāšanu, tautiskā un laikmetīgā stila
deju soļus, instrumentālās spēles
un citas mākslinieciskās izpausmes
skolēnu izpildījumā. Jāatzīmē, ka
filmēšanas procesā tika ievērotas
valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības.
“Esam pateicīgi kolektīvu vadītājiem un bērnu vecākiem par
izrādīto atsaucību un veltīto laiku
mazo mākslinieku sagatavošanai.
Vēlējāmies dot viņiem iespēju atkal satikties tik plašā lokā un noķert uzstāšanās, skatuves sajūtu
kopā, turklāt kopējiem spēkiem
radīt kaut ko paliekošu arī šajos
mainīgajos laikos, kas tiešām izdevās. Pieredzētais filmēšanas
nedēļā vien stiprināja mūsu pārliecību, ka šie bērni arī turpmāk
dziedās, dejos, spēlēs instrumentus, darinās tērpus, radīs mākslu un

“Jāņojam Jāņparkā”
22. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 22.00
“Jāņojam Jāņparkā” (Valmierā, Jāņparkā):

svētku tirdziņš;

muzikālā programma;

āra kafejnīca;

uguns iegūšana un
ugunskura iedegšana;

svētku fotostūris.

spēlēs teātri, jo viņi to dara no sirds.
Viņi kādudien atkal būs tūkstošiem
dalībnieku vidū Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos vai
jau jauniešu kārtā Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos,” stāsta Ingrīda Upīte, video projekta
koordinatore.
Valmieras un topošā Valmieras
novada tautas deju un mūsdienu

deju dejotāju, koristu, skolēnu
teātru dalībnieku, koklētāju, pūtēju
orķestru, vokāli instrumentālo ansambļu mūziķu, šūšanas un modelēšana studijas un vizuālās mākslas
pulciņu dalībnieku kopīgi veidotais
video sveiciens pirmizrādi piedzīvos Valmieras pilsētas 738.dzimšanas dienas svinību laikā 24.jūlijā.

 aicinām ievērot valstī esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus!

Plašāka
informācija
www.valmiera.lv un www.vkc.lv.

Piesakies dalībai svētku braucienā!

aktīvā dzīvesveida klubs “Savējais”
Aicinām izbaudīt dabas dotās
iespējas un Valmierā, Pauku priedēs izmēģināt disku golfu! Ikviens
interesents bez maksas aicināts
spēlēt disku golfu. Šobrīd nomai
pieejami 18 disku komplekti (maksas pakalpojums, vairāk dgp.lv),
taču aktīvās atpūtas cienītāji var
izmantot arī savu līdzi paņemto
inventāru.
Disku golfa parka “Pauku Priedes” izveide ir vairāku Valmieras
disku golfa spēlētāju iniciatīva,
projekta autoriem Kārlim Kozulānam un Gatim Rudiņam vēloties
izveidot vietu Valmierā, kur trenēties disku golfā.
Disku golfs ir sporta spēle, kurā
spēlētāja uzdevums ir iemest lidojošo šķīvīti jeb disku grozā ar pēc
iespējas mazāku metienu skaitu.
Lai uzsāktu spēlēt disku golfu, nav
nepieciešama īpaša fiziskā sagatavotība vai prasmes, tādēļ tas piemērots visām vecuma grupām.

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Valmieras dzimšanas dienā,
23. jūlijā no plkst. 19.00, norisināsies
svētku
brauciens
“Gala pietura: stacija!”. Aicinām
Valmieras uzņēmumus, iestādes,
organizācijas, ģimenes un ikvienu interesentu izrotāt savu automašīnu, velosipēdu vai cita veida
pārvietošanās līdzekli, doties paša
izvēlētā maršrutā pa Valmieras
ielām, noslēdzot braucienu dzelzceļa stacijā. Galapunktā svētku
brauciena dalībnieki tiks iemūžināti fotogrāfijās. Dzelzceļa stacijai kā
brauciena galapunktam ir simboliska nozīme - tā izvēlēta, lai sveiktu
Pārgauju 100. gadadienā.
Dalība svētku braucienā būs
iespēja atraktīvā veidā prezentēt
savu uzņēmumu, iestādi vai ģimeni valmieriešiem un pilsētas
viesiem. Tiem, kuri plāno piedalīties braucienā, vēlama iepriek-
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šēja pieteikšanās svētku braucienam, līdz 20. jūlijam elektroniski
aizpildot
pieteikuma
anketu
https://ieej.lv/gmomp vai sūtot
e-pastu evija.dzvinko@valmiera.lv
(e-pastā lūdzam norādīt organizācijas nosaukumu vai dalībnieka
vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, transportlīdzekļu skaitu, kā arī
norādīt, kurā laika posmā (no plkst.
19.00 līdz plkst. 20.30) plānojat doties svētku braucienā).
Informācija dalībniekiem:
..braucienā var piedalīties ar
vieglajām pasažieru automašīnām,
motocikliem, velosipēdiem vai citiem pārvietošanās līdzekļiem;
 brauciena dalībnieki apņemas
ievērot spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus;
 aicinām Valmierā dzīvot zaļi
un būt atbildīgiem par apkārtējo
vidi – izmantot dabai draudzīgu
pārvietošanās līdzekļa noformējumu. Ja braucienā tiek izmantoti hēlija baloni, lūdzam padomāt par to

nostiprināšanu, lai izvairītos no apkārtējās vides piesārņošanas riska;

Valmieras Drāmas teātra
atjaunošana
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
(VNĪ) aicina būvuzņēmējus pieteikties iepirkumam būvniecības
konkursā Valmieras Drāmas teātra
Lāčplēša ielā 4 Valmierā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
“Projekta rezultātā tiks atjaunots teātra ārējais veidols, radīti
ērti apstākļi teātra darbiniekiem
un apmeklētājiem un sasniegts
50% apkures enerģijas patēriņa un
izmaksu ietaupījums,” informē VNĪ
valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.
Valmieras Drāmas teātra atjaunošanas projektu plānots īstenot
līdz 2022. gada vēlam rudenim.
“Veiktie energoefektivitātes pasākumi būtiski palielinās komforta
līmeni telpās. Teātra darbinieki
iegūs mūsdienīgāku darba vidi,
bet skatītājiem būs patīkamāk apmeklēt izrādes, kā arī tiks papildu
izbūvēta vēl viena zāle teātra izrāžu baudīšanai. Tiks nodrošināts
ērts apmeklējums arī personām
ar īpašām vajadzībām. Īstenoto
būvdarbu gaitā tiks stiprināti ēkas
pamati, lai nodrošinātu teātra esošo funkcionalitāti un uzlabotu ēkas
ilgmūžību. Valmieras iedzīvotāji un
viesi iegūs mūsdienīgu un pievilcīgu vidi pašā Valmieras centrā,” norāda R. Griškevičs.
Būvdarbu gaitā ēkai tiks siltinātas ārsienas, jumts un bēniņu pārsegums, cokols, nomainīti esošie
koka un PVC logi, ārdurvis, pilnveidota apkures sistēma, izveidota
ventilācijas un aukstumapgādes
sistēma, novērstas neatbilstības
ugunsdrošības jomā, nodrošināta
vides pieejamība atbilstoši normatīvu prasībām, kā arī veikta apgaismes ķermeņu nomaiņa pret
energoefektīviem. Vienlaikus ēkai
tiks nodrošinātas, pastiprinātas un
izbūvētas pamatkonstrukcijas. Projekta ietvaros jau iegādāti skatuves
prožektori teātra Lielajai zālei, plānots iegādāties Lielās zāles skatuves krēslus un aprīkojumu jaunizbūvētajai zālei – skaņas, gaismas
iekārtas un skatītāju podestus.
Būvprojektu teātra atjaunošanas
un energoefektivitātes darbu veik-
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šanai izstrādājis SIA “SESTAIS STILS”.
Būvdarbus plānots īstenot paralēli daļējai teātra darbībai, paredzot skatītājiem iespēju apmeklēt
izrādes vienā no zālēm – Apaļajā
zālē. Pārējo izrāžu darbību teātris
pārcēlis uz viesizrādēm gan Rīgā,
Dailes teātrī, gan citviet Latvijā.
“Valmieras teātrim tas ir liels izaicinājums un pārbaudījums – atkal
atgriezties rekonstrukcijas fāzē,
cerot, ka tā ilgs solītos četrpadsmit
mēnešus, jo iepriekšējā teātra rekonstrukcija sadarbībā ar citiem
pasūtītājiem solīto 3 gadu vietā
ilga 17 gadus. Paļaujamies uz VNĪ
pieredzi un kompetenci un ceram,
ka šī prestižā projekta īstenošanai
pieteiksies labākās būvkompānijas
un pēc šīs rekonstrukcijas teātris
varēs lepoties ar to, ka kļuvis videi
draudzīgāks, zaļāks un būs samazinājušās uzturēšanas izmaksas, ka
skatītājiem iekštelpās kļūs ērtāk un
mums būs labākā un modernākā
black box zāle, kas ļaus piesaistīt
jaunas profesionāļu komandas un,
protams, skatītājus no visas Latvijas. Aiz katra jaunuma, kas tiek nosaukts, ko iegūsim, ir mūsu cerības
par Valmieras teātra spēju palielināt jaudu un efektīvāk strādāt, ekonomējot cilvēku darbu un domājot
tikai par saviem darbiniekiem, skatītājiem un mākslu, netērējot tik
daudz laika ikdienas sadzīvei, kā
tas notiek tagad,” norāda Valmieras Drāmas teātra direktore Evita
Ašeradena.
Būvuzņēmēji, kuriem ir interese par teātra atjaunošanu, aicināti pieteikties iepirkumam līdz
28. jūnijam. Pieteikšanās un plašāka informācija par iepirkumu
https://www.eis.gov.lv.
Valmieras Drāmas teātra ēka
nosaukta par vērtīgu sava laika
modernās arhitektūras piemēru
un ir kultūrvēsturisks objekts. Ēkas
galvenā – Lielā zāle skatītājiem tika
vērta 1996. gadā nogalē bijušā
Latviešu biedrības nama vietā pēc
arhitektu M. Ģelža, O. Upacieres un
J. Guseva projekta kā liela apjoma
moderna mūra ēka ar divām zālēm, teātra muzeju, mākslas salonu
un kafejnīcu. Taču kopumā teātra
ēka tika nodota drošā ekspluatācijā tikai 2004. gada decembrī.

Valmieras teātris atgriežas pie skatītājiem
Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātris
Atkalsatikšanās mirklis ir pienācis – uzsākam biļešu tirdzniecību.
No 15. jūnija Valmieras teātris atsācis klātienes izrādes un gaida skatītājus uz sešām pirmizrādēm, kas
tapušas no novembra – Treisija Letsa “Osedžas zeme”, Tenesija Viljamsa “Ilgu tramvajs”, dokumentālais
stāsts “Latvijas lepnums. Un aizspriedumi”, Māras Zālītes “Dzīvais
ūdens”, Leldes Stumbres “Nākošpavasar” un Deivida Lindsija-Ebēra
“Labie cilvēki”. Tāpat skatītājiem
būs iespēja redzēt iestudējumus
“Ģimene” un “Inišmoras leitnants”,
kam pirmizrādes kopā ar skatītājiem bija rudenī.
Ar amerikāņu dramaturga Treisija Letsa Pulicera prēmijas godalgoto lugu “Osedžas zeme“ Valmieras
teātrī atgriezies režisors Dž. Dž.
Džilindžers. Dziļi aizkustinošs, reizē
skumjš un uzjautrinošs, melnā humora piepildīts stāsts par Vestonu
ģimeni ar Daci Everss mātes lomā.
Tēva bēres atkal saved viņus visus
kopā bērnības mājā Oklahomā –
bumbā ar laika degli, kur uzsprāgst
viss līdz galam neizrunātais, pagātnes aizvainojumi un pāridarījumi,
atsienot ne tikai vienu konfliktu
pēc otra, bet radot arī jaunas atklāsmes.
Vienu no Tenesija Viljamsa slavenākajām lugām “Ilgu tramvajs”
iestudējis Edmunds Freibergs.
Trauslā un aizlauztā sapņotāja,
netveramā Blānša, dzīvē zaudējusi
visu, vēl cer atrast patvērumu pie
savas māsas Stellas kā pie pēdējā
glābiņa. Valmieras teātra iestudējumā Blānšas loma ir režisora Edmunda Freiberga veltījums vienai
no savas paaudzes labākajām aktrisēm – Ievai Puķei.
Jaunais režisors Reinis Boters ar
radošo komandu izvēlējušies runāt
par citādajiem mums līdzās, jo invaliditāte tieši vai pastarpināti var
skart jebkuru no mums, īpaši novecojot. Izrāde “Latvijas lepnums.
Un aizspriedumi” ir dokumentāls
stāsts par izvēlēm – jau pieņemtiem un vēl priekšā stāvošiem lēmumiem par to, kā sadzīvot ar sevi
un apkārtējo pasauli, un par valsti,
kurā dzīvojam.

Māras Zālītes lugu “Dzīvais
ūdens” kā savu režijas diplomdarbu iestudējusi Latvijas Kultūras
akadēmijas beidzēja Ilze Bloka.
Iestudējuma režisore kopā ar radošo komandu un aktieriem, balstoties Māras Zālītes lugā par notikumiem starp četriem cilvēkiem kādā
svētnīcā, ir jautājuši un meklējuši
atbildes, kā dzīvot, nepazaudējot dzīvo saikni ar pasauli, sevi un
vienam ar otru šodien – laikā, kad
tiekam pārbaudīti ik uz soļa, jo Mācekļa, Priestera, Ildzes un Laines
stāsts kaut kad jau ir noticis. Un tagad notiek atkal.
Repertuārā atgriezusies (pēc
Māras Ķimeles versijas 1988. gadā)
Leldes Stumbres luga “Nākošpavasar” Toma Treiņa interpretācijā. Stāsta centrā ir divi jauni,
tikko augstskolu beiguši rīdzinieki
– Inga Kniploka filologs un Klintas
Reinholdes mākslas zinātniece,
kuri savas īstās vietas meklējumos
pārceļas no Rīgas uz dzīvi laukos ar
apņēmību dzīvot saskaņā ar dabu.
Tomēr drīz vien realitāte laukos
neatbilst tam, kā viņi to bija iztēlojušies, un notikumi, kas seko viens
pēc otra, kļūst par pārbaudījumu
abu attiecībām un aicinājumam
sekot dzīves sapnim.
Inese Mičule izvēlējusies turpināt pētīt tēmu par labo cilvēkā,
iestudējot amerikāņu dramaturga
Deivida Lindsija-Ebēra lugu “Labie
cilvēki”, kas stāsta par kādu sievieti
Mārgaretu, kuras dzīve nav viegla,
taču viņas ticība un paļaušanās labajam ikvienā cilvēkā, humors un
pacietība liek ieraudzīt un vērtēt
apkārt notiekošo citādā gaismā.
Elīna Vāne Mārgaretas lomā ir radījusi smalku aktierisku meistardarbu – sava veida versiju par Forestu
Gampu, kura naivais un labticīgais
dzīves skatījums un ētiskie ideāli liks skatītājam pārvērtēt savas
komforta robežas.

Dramaturga Stīvena Karama
luga “Ģimene” Reiņa Suhanova
režijā runā par sešām fundamentālām bailēm, ko reizi pa reizei dažādās kombinācijās izjūt ikviens
cilvēks – bailes no nabadzības,
kritikas, sliktas veselības, pazaudēt
kāda mīlestību, vecuma un nāves.
Izrādē šīs bailes caur vidusšķiras
ģimeni, kas ir izaugušas no paša
autora pagātnes pieredzes, šajā
darbā līdz kaulam atklājot, ko nozīmē būt ģimenei.
Mārtiņa Eihes Tarantīno vērienā
iestudētā īru dramaturga Mārtina
Makdonas melnā komēdija “Inišmoras leitnants” ir skarbu joku,
pārpratumu un negaidītu pavērsienu caurvīts stāsts par kāda īru
rīkļurāvēja mīlestību pret savu kaķi
Tomasu, kas ir stiprāka par mīlestību pret dzimteni, tēvu, māti un
ģimeni. Neviens, kas būs darījis
pāri Tomasiņam, nepaliks vesels
pēc tam, kad par to būs dabūjis
zināt Īru Nacionālās atbrīvošanas
armijas leitnants Padriks. Gandrīz
neviens.
Biļetes pieejamas www.vdt.lv
un visās “Biļešu paradīze” kasēs.
SVARĪGI! Publisko pasākumu
apmeklējuma noteikumi šobrīd
paredz, ka izrādes apmeklēt klātienē būs iespēja tiem skatītājiem,
kuri ir vakcinēti pret Covid-19 un
ir pagājušas 14 dienas pēc pilna
vakcinācijas kursa pabeigšanas vai
trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās
ražotāja AstraZeneca vakcīnas, kā
arī tiem skatītājiem, kuri Covid-19
pārslimojuši pēdējā pusgada laikā.
Ikvienam ir iespēja elektroniski
vietnē www.Covid19sertifikats.lv
iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19
pārslimošanas faktu. Ierodoties
teātrī, skatītājiem būs jāuzrāda
personalizēta ieejas biļete kopā ar
derīgu personu apliecinošu dokumentu un Covid-19 sertifikātu.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 12 150. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”. Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
Jūlijā iznāks pirmais Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.
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