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Līdzfinansējums uzlabojumiem daudzdzīvokļu namos
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 Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Viņiem piemīt milzīgas darba- 
spējas, un ticībā tam, ka izdosies, 
viņi pārliecina. Un izdodas! Viņu-
prāt, augt ir ļoti svarīgi. Viņi tic, ka 
iedomāto var izdarīt, kaut arī citi 
tam vēl nav noticējuši. Viņu spēks ir 
zinātkāre – izzināt, izstāstīt, izprast, 
izjust – un par visu priecāties, it 
kā tas vēl nebūtu bijis. Arī mieru 
viņi prot, kad doma kļūst stipra un 
skaista. Viņi spēj saķert tavu domu 
un pārvērst par pārdomu. Viņiem 
piemīt sirds siltums. Viņi dod, un 
nekas no tā neiet mazumā.

Apbalvojums “Goda valmierie- 
tis” un “Gada valmierietis 2020” tiks 
pasniegts, kad epidemioloģiskā si- 
tuācija būs stabilizējusies.  

Par lielajām darba spējām un 
entuziasmu, daudzu gadu garumā 
veidojot svētku noformējumu 
Valmierai nozīmīgās gadskārtu 
un svētku norisēs, par ilggadēju 
darbu Valmieras Drāmas teātrī, 
piedaloties teātra dekorāciju 
veidošanā, par attieksmi pret dar-
bu, dzīvesprieku un sirds siltumu 
apbalvojumu “Goda valmierietis” 
piešķirs Valmieras Kultūras cen-
tra māksliniecei (pilsētas svētku 
noformējumu autorei), Valmieras 
Drāmas teātra dekoratorei Intai 
Skrastiņai.

Par ieguldījumu lidmodelisma 
nozares popularizēšanā Latvijā, 
par devumu Valmieras tehniskās 
jaunrades attīstībā, nododot pie- 
redzi bērniem un jauniešiem un 
ieinteresējot viņus inženierzinātnē, 
kā arī par teicamiem rezultātiem, 
piedaloties Latvijas un pasaules 
mēroga lidmodeļu sacensībās, ap-
balvojumu “Goda valmierietis” 
saņems Gunārs Puriņš.

Par nenogurstošu spēju dalīties 
ar savu talantu, ko novērtējuši 
iedzīvotāji gan Latvijā, gan ārpus 
valsts robežām, par nemitīgu dar-
bu, sekojot savam aicinājumam, 
par neizsmeļamu dzīvesprieku 
un īpašu pasaules redzējumu, kā 
arī dāsnumu, dāvinot Valmieras 
muzejam gleznas, apbalvojumu 
“Goda valmierietis” piešķirs māk-
sliniekam Pēterim Postažam.

Apbalvojumu “Goda valmie- 
rietis” par radošu sadarbību ar 
Valmieras Mūzikas skolu, iesaisto-
ties kultūras dzīves bagātināšanā 
Valmierā, par mīlestību pret mūzi-
ku, to spējot apliecināt, uzstā-
joties publikai Latvijā un ārpus 
valsts robežām, kā arī kā Valmieras 
Mūzikas skolas absolventam neaiz-
mirstot saikni ar Valmieru un ied-
vesmojot jaunos talantus, saņems 
komponists Arturs Maskats.

Par mīlestību pret Latviju, kopā 
ar ģimeni izciešot izsūtījuma sāpes 
un postu, tomēr spējot atgriezties 
Latvijā un šeit atrast izaugsmes 

iespējas, par nesavtīgu devumu, 
daudzu gadu desmitu garumā 
brīvprātīgi palīdzot ikvienam, 
kuram tas nepieciešams, par kris-
tīgo vērtību stiprināšanu, čaklumu, 
sirsnību un rūpēm, meklējot iespē-
jas, kā sniegt atbalstu līdzcilvē- 
kiem, apbalvojums “Goda valmie- 
rietis” piešķirts pensionārei, Val- 
mieras Sv.Sīmaņa baznīcas drau- 
dzes kalpotājai Mārai Silvijai Ro-
zenbergai.

Apbalvojumu “Gada valmierie-
tis” par atbildīgu darbu, nosvērtu 
rīcību Covid-19 ierobežošanas un 
ārkārtējās situācijas laikā, strādā-
jot arī ārpus darba laika, sniedzot 
padomu Valmieras mediķiem, 
pilsētas pašvaldības un tās iestāžu 
vadītājiem un darbiniekiem, pa-
cientiem, iedzīvotājiem, kā arī 
mediju pārstāvjiem, par ilggadēju, 
godīgu un nesavtīgu ārsta dar-
ba pienākumu pildīšanu saņems 
Slimību profilakses un kontroles 
centra Infekcijas slimību riska 
analīzes un profilakses departa-
menta Vidzemes reģiona nodaļas  
epidemioloģe Areta Vītola.

Apbalvojumu “Gada valmierie-
tis” par grāmatas “MINI” izdošanu,  
par mīlestību pret Valmieru, ko 
viņa dēvē par radīšanas pilsētu, par 
īpašo dzejnieces rokrakstu, kam 
svarīga nozīme Latvijas literatūrā, 
par iesaistīšanos Valmieras kultūras 
norisēs saņems dzejniece Tamāra 
Skrīna.

Par stabila un droša uzņēmu-
ma izveidi, atgriežoties Valmierā 
pēc Lielbritānijā nodzīvota laika, 
par līdzcilvēku iedvesmošanu dar-
boties savas valsts un pilsētas at-
tīstības labā apbalvojums “Gada 
valmierietis” piešķirts SIA “Den-
taM” vadītājam Mārtiņam Vabu-
lim.

Apbalvojuma saņēmējiem tiks 
pasniegts Valmieras pilsētas paš-
valdības atzinības raksts un īpaši 
izgatavota piemiņas nozīmīte – 
Valmieras izaugsmes medaļa, kurā 
iegravēts apbalvojuma saņēmēja 
vārds un uzvārds.

Laikā no 2.septembra līdz 4.ok-
tobrim iedzīvotāji bija aicināti iz- 
virzīt kandidātus apbalvojumu 
saņemšanai, lai pateiktos cilvē- 
kiem, kuri veicinājuši Valmieras at- 
tīstību, izaugsmi, iedzīvotāju lab-
klājību un pilsētas atpazīstamī-
bu. Atbilstoši Valmieras pilsētas 
pašvaldības nolikumam “Par Val- 
mieras pilsētas pašvaldības ap-
balvojumiem” visus kandidātus 
izvērtē un apbalvojumu ieguvē-
jus apstiprina Valmieras pilsētas 
pašvaldības dome.

Valmieras pilsētas apbalvojumi 
“Goda valmierietis” un “Gada val- 
mierietis” tiek piešķirti kopš 1999.
gada.

Goda un Gada valmierieši

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Vēlot daudz laimes Latvijai, 
18.novembrī, iestājoties krēslai,  
Vecpuišu parkā Valmieras uzņēmu- 
mi un organizācijas no svecītēm 
veidotas spēka zīmes. 

Svinēsim Latvijas dzimšanas die- 
nu atbildīgi, ievērojot valstī no-
teiktos ierobežojumus Covid-19 
izplatīšanās novēršanai!

Spēka zīmes 
Vecpuišu 
parkā

Valsts kanceleja

Ņemot vērā epidemiologu 
izvērtējumu par pieaugošiem 
Covid-19 izplatības riskiem, no 
9.novembra līdz 6.decembrim 
Latvijā izsludināta ārkārtējā situāci-
ja, nosakot stingrus veselības 
drošības pasākumus, vienlaicīgi 
garantējot iedzīvotāju pamat-
tiesību ievērošanu un piekļuvi pa-
kalpojumiem pamatvajadzību no-
drošināšanai.

Iedzīvotājiem  pieejami tie klā-
tienes pakalpojumi, kuri ir īpaši 
svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei 
un kuru pieejamība nav atlieka-
ma. Izprotot ārkārtējās situācijas 
pasākumu ietekmi uz ekonomiku 
un sabiedrību kopumā, vienlaikus 
tiek strādāts pie atbalsta mehānis-
mu izstrādes darba devējiem, dar-
ba ņēmējiem un tām iedzīvotāju 
grupām, kuras visvairāk skar vīrusa 
izplatības ierobežošanas pasāku-
mi.

Pulcēšanās, izklaide, atpūta, 
sports un sabiedriskā ēdināšana

Tiek atcelti un aizliegti publis- 
kie pasākumi klātienē (piemēram, 
teātri, koncerti). Pulcēties privā-
tos pasākumos var ne vairāk kā 10 
cilvēki un ne vairāk kā divas māj-
saimniecības vienlaicīgi. Sapulcēs, 
gājienos un piketos ārā var pul-
cēties līdz 50 cilvēkiem. Bērēs var 
piedalīties vairāk nekā divas māj-
saimniecības, nepārsniedzot 10 

cilvēkus (neieskaitot cilvēkus, kas 
nodrošina bēru norisi).

Nenotiek izklaides pasākumi, 
piemēram diskotēkas. Slēgtas ir 
spēļu zāles un bāri, tāpat nestrādā 
slidotavas, bērnu viesību organi- 
zēšanas vietas, izklaides un atrakci-
ju centri, batutu parki, bērnu rotaļu 
laukumi un pieskatīšanas istabas 
(tai skaitā tirdzniecības centros). 
Nestrādā arī ūdens izklaides un 
atrakciju centri, pirtis un spa. Dabas 
takas ir pieejamas individuālai at-
pūtai un strādā arī muzeji, izstādes, 
bibliotēkas un citas kultūrvietas. 
Pasākumi šajās vietās nenotiek.

Nenotiek sporta pasākumi – sa-
censības, paraugdemonstrējumi, 
šovi u.tml. Sporta treniņos ārā 
vienkopus pulcējas ne vairāk kā 10 
personas, neskaitot treneri. Ģērb-
tuves nedrīkst izmantot. Iekštel-
pās var trenēties tikai individuāli 
– treneris un viens klients vai arī 
treneris un cilvēki no vienas māj-
saimniecības. Uz vienu personu ir 
ne mazāk kā 10 kavdrātmetru no 
kopējās iekštelpas platības. Darba 
laiks sporta pasākumu vietām un 
sporta klubiem ir līdz 22.00.

Bez skatītājiem notiek starptau-
tisko olimpisko sporta federāci- 
ju sporta sacensību kalendārā 
iekļautās sporta sacensības pieau-
gušo izlašu sportistiem un koman-
du sporta spēļu starptautisko un 

Turpinājums 4.lpp.

Līdz 6.decembrim  
izsludināta ārkārtējā 
situācija
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Pašvaldības komisija veic izpildīto darbu kvalitātes

un apjoma kontroli

Pašvaldības līdzfinansējums darbu izpildītājam tiek

izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas

Izvērtējums - vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

atbilst līdzfinansējuma piešķiršanas prasībām?

Komisija viena mēneša laikā no iesnieguma

saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam

par iesnieguma reģistrēšanu vai atteikumu

Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu

reģistrētajiem pieteikumiem to reģistrācijas secībā

Līdzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas

pieprasījuma ir pienākums informēt par atbalstīto

darbu gaitu

Pretendents* iesniedz  pieteikumu ar pielikumiem

un iesniegumu

Līdzfinansējuma saņēmējs 3 mēnešu laikā pēc

komisijas pieņemtā lēmuma stāšanās spēkā: 

Pretendenta pieteikumu izvērtē pašvaldības

komisija

organizē iepirkuma procedūru vai veic cenu aptauju par

darbu izpildi,

sagatavo un iesniedz pašvaldībai parakstīšanai trīspusēju

līgumu

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Papildus pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai un/vai

dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu

veikšanai un/vai dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai

Pieteikums

Obligāti iesniedzamie dokumenti

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai

*pretendents = mājas pārstāvis - biedrība, apvienība, persona,  kurai dzīvokļu īpašnieki

ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības

ENERGOEFEKTIVITĀTE

ēkas energosertifikācija, 

ne vairāk kā EUR 300

būvprojekta izstrāde, 

ne vairāk kā EUR 1 500

energoefektivitātes

paaugstināšana,

ne vairāk kā EUR 22 000

PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANA

mājas piebraucamo ceļu,

stāvlaukumu, iekšpagalmu un

gājēju celiņu atjaunošana vai

izbūve,

ne vairāk kā EUR 20 000

mājas servitūtu ceļu seguma

atjaunošana,

ne vairāk kā EUR 6 000

bērnu rotaļu laukumu

ierīkošana vai esošo laukumu

atjaunošana,

ne vairāk kā EUR 2 000

mājas zaļās zonas

labiekārtošana,

 ne vairāk kā EUR 2 000

topogrāfijas un

inženierģeoloģijas darbi,

ne vairāk kā EUR 200

zemesgabala labiekārtojuma

būvprojekta izstrāde, 

ne vairāk kā EUR 1000

pagalma apgaismojuma

atjaunošana un/vai būvniecība,

ne vairāk kā EUR 1000

vides pieejamības nodrošināšana

personām ar īpašām vajadzībām,

ne vairāk kā EUR 10 000

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju

kvartāla ēkām piesaistīto

zemesgabalu kopīga

kompleksa labiekārtošanas

būvprojekta izstrāde,

ne vairāk kā EUR 18 000

MĀJU ATJAUNOŠANAS DARBI

sertificēta speciālista atzinuma

par mājas vai tās daļas

tehnisko stāvokli

sagatavošana,

ne vairāk kā EUR 145

būvprojekta izstrāde,

ne vairāk kā EUR 1 500

dzīvojamās mājas atjaunošana,

ne vairāk kā EUR 5695

liftu nomaiņa,

ne vairāk kā EUR 28460

ārkārtas situācijas novēršanai pašvaldības dome var

pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma

piešķiršanu un tā apjomu

(ja māja, tās daļa vai atsevišķa tās tehniskā sistēma atzīta par bīstamu)

Līga Bieziņa, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras daudzdzīvokļu na-
mos dzīvojošajiem valmieriešiem 
pieejams pašvaldības atbalsts na- 
miem piesaistīto zemes gabalu la-
biekārtošanai, energoefektivitātes 
uzlabošanai un māju atjaunošanas 

darbiem. 2020.gadā atbalsts tika 
piešķirts 11 projektiem par kopējo 
summu 1 135 15,00 EUR.

Līdzfinansējums ik gadu tiek 
piešķirts Valmieras pilsētas paš-
valdības budžetā paredzēto lī- 
dzekļu apmērā rindas kārtībā vi- 
siem pieteiktajiem un kritērijiem 

atbilstošajiem projektiem rindas 
kārtībā. Līdzfinansējums uzlabo-
jumiem daudzdzīvokļu namos un 
tiem piegulošajās teritorijās tiek 
piešķirts atbilstoši 14.11.2012. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 13 
“Par Valmieras pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu un tā pie-

šķiršanas kārtību daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai, piesaistī-
to zemesgabalu labiekārtošanai 
un dzīvojamo māju atjaunošanai”. 
Tie pieejami Valmieras pilsētas 
pašvaldības mājaslapas www.
valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – 

“Saistošie noteikumi” – “Nekusta-
mais īpašums”. Plašāka informācija 
par projektu pieteikšanu un līdz-
finansējuma piešķiršanas kārtī-
bu pieejama Valmieras pilsētas 
pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 109.
kabinetā, kā arī zvanot pa tālruni 
20220247. 

Pašvaldības līdzfinansējums uzlabojumiem daudzdzīvokļu namos
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Juta Kārkliņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Augusta izskaņā tika uzsākts 
Valmieras vecā ūdenstorņa jumta 
remonts Krišjāņa Valdemāra ielā 
1. Tā laikā paredzēts atjaunot bo-
jāto jumta segumu un zem tā eso-
šo koka latojumu, kā arī uzstādīt 
jaunu karoga mastu sarūsējušā 
vietā.

Jumta remonta plānotais izpil-
des termiņš ir astoņas nedēļas. 
Darbus iecerēts pabeigt līdz 14.no-

vembrim. Lai spētu nodrošināt 
pilnvērtīgu darba procesu, no jum-
ta noņemts karoga masts, neie- 
tekmējot trauksmes sirēnas dar-
bību. Arī pēc ūdenstorņa jumta 
atjaunošanas darbiem abi iepriekš 
minētie objekti tiks atgriezti to 
sākotnējā atrašanās vietā.

Ūdenstorņa jumta remontu 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1 atbils- 
toši iepirkuma rezultātiem veic 
SIA “METĀLA ALINASE”. Līguma 
summa par darba izpildi ir 19 
720,67 EUR bez PVN. 

Noris Valmieras vecā 
ūdenstorņa jumta remonts

Juta Kārkliņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Oktobra izskaņā uzsākti būvdar-
bi Ziloņu ielā. Pārbūve tiek sākta 
Ziloņu ielas posmā no krustoju-
ma ar Bastiona ielu līdz pirmajam 
pagriezienam.

Kā pirmie plānoti apakšzemes 
komunikāciju – ūdensvada, lietus 
ūdens kanalizācijas un siltumtra- 
ses – izbūves darbi minētajā Ziloņu 
ielas posmā. Projekta ietvaros 
paredzēts sakārtot esošās mūra 
atbalstsienas, kā arī veikt Valmieras 
vecpilsētas 14.gadsimta aizsarg-
mūra ar šaujamlūku konservācijas 
darbus.

Veicot būvdarbus, tiek ņemts 
vērā, ka plānotie ielas pār-
būves darbi paredzēti valsts 
nozīmes arheoloģiskā pieminekļa  
aizsardzības zonā, līdz ar to pēc  
Nacionālās kultūras mantoju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ma pārvaldes izsniegto tehnisko  
noteikumu prasībām tiek nodro- 
šināta arheoloģiskā uzraudzība 
zemes rakšanas darbu laikā. Tāpat 
paredzēta arborista iesaistīšana, lai 
ievērotu koku aizsardzības pasāku-
mus – veiktu esošo koku veselības 
izvērtēšanu un vērtīgo koku sagla-
bāšanu.

Gan būvdarbu laikā, gan arī pēc 
pārbūves pabeigšanas Ziloņu ielā 
automašīnu kustība nav plānota, 
izņemot piekļuvi īpašumam Ziloņu 
ielā 11. Tā projektēta kā atpūtas un 
brīvā laika telpa bez automašīnām. 
Pēc projekta tiek plānots apmek- 
lētāju plūsmas pieaugums Ziloņu 
ielā izvietotajos kultūras un dabas 
mantojuma objektos.

Ziloņu ielas pārbūves darbu 
mērķis ir labiekārtot ielu un tai 
piegulošās teritorijas pie Dzirnavu 
ezeriņa, kā arī izveidot laukumu 

vides/mākslas objektam “Krode-
ra ābele”. Teritorijā plānoti vairāki 
laukumi, taču tā saglabās galvenos 
gājēju/velosipēdistu plūsmas vir-
zienus, vienlaicīgi kalpojot kā telpa 
gājējiem un kā atpūtas teritorija 
pilsētvidē. Nākamajos būvdar-
bu posmos lielākās pārmaiņas 
sagaidāmas Lāčplēša un Ziloņu 
ielas krustojumā. To paredzēts vei-
dot kā teātra priekšlaukumu, vien-
laicīgi  vizuāli paplašinot telpu un 
kļūstot kā teātra ārtelpas papildi- 
nājums.

Ziloņu ielas pārbūves būvpro-
jekta autors ir SIA “Ceļu komforts”, 
piesaistot ainavu arhitekti Helēnu 
Gūtmani. Būvdarbu veicējs atbil-
stoši iepirkumam - SIA “Limbažu 
ceļi”. Plānots, ka būvdarbi tiks 
pabeigti līdz nākamā gada beigām.

Ziloņu ielas pārbūve tiek īsteno-
ta, piesaistot Eiropas Savienības 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā virzie-
na “Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpo-
jumus” projektu “Valmieras Vēstu- 
riskā centra attīstība”, kura  ievie- 
šanai plānots ERAF finansējums 
2 000 000 EUR, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībai 70 588,24 EUR 
un pašvaldības finansējums 1 409 
107,63 EUR. Līguma summa par 
pārbūves darbu izpildi Ziloņu ielā 
ir 1 252 174,39 EUR bez PVN. 

Sākta Ziloņu ielas pārbūve

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Oktobra beigās Valmierā uz gā- 
jēju pārejas Rubenes ielā pie pirms- 
skolas izglītības iestādes “Ezītis” un 
Matīšu šosejā pie Mālu ielas sāka 
būvēt gājēju drošības saliņas. 

Gājēju saliņas izveides laikā ir 
ieviests ātruma ierobežojums – 30 

kilometri stundā, taču ielas ir caur-
braucamas un satiksmes kustība 
nav slēgta. 

Aicinām transportlīdzekļu va- 
dītājus būt uzmanīgiem un ievērot 
pagaidu ceļa zīmes! 

Gājēju drošības saliņu izveidi 
plānots paveikt līdz novembra 
beigām. 

Valmierā būvē gājēju drošības 
saliņas

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Līdz 2020.gada 31.decembrim 
Valmieras pilsētas pašvaldība ai-
cina nekustamā īpašuma īpašnie-
kus izvērtēt personu deklarēšanas 
nepieciešamību mājokļos, jo tā 
Valmieras pilsētā būtiski ietekmē 
nekustamā īpašuma nodokļa ap-
mēru. 

Valmieras pilsētas pašvaldības 
saistošie noteikumi nr.218 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanu Valmieras pilsētas ad-
ministratīvajā teritorijā” nosaka, ka 
tiem fizisko un juridisko personu 
īpašumā, tiesiskā valdījumā vai 
lietošanā esošajiem nekustamā 

īpašuma objektiem, kas paredzēti 
dzīvošanai, bet kuros nav deklarē-
ta neviena persona, tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 
1,5% no kadastrālās vērtības.  

Savukārt, ja taksācijas gada 
1.janvārī attiecīgajā mājoklī ir dek-
larēts vismaz viens iedzīvotājs, tiek 
piemērotas NĪN likmes 0,2% - 0,6% 
apmērā no kadastrālās vērtības.

Plašāka informācija pieejama, 
zvanot pa tālruni 64207128, 
64207856 vai rakstot e-pastu ilze.
kirse@valmiera.lv.

Aicinām izmantot iespēju 
taupīt resursus, deklarējot savu 
dzīvesvietu elektroniski portālā 
www.latvija.lv. Uzsākot darbu, zi-
lajā logā “ĀTRĀ PIEKĻUVE Popu- 

lārākie e-pakalpojumi” izvēlie- 
ties pakalpojumu “Dzīvesvietas 
deklarēšana”, autentificējieties kā 
internetbankas, e-paraksta vai 
eID kartes lietotājs un norādiet 
prasīto informāciju. Lai pārliecinā-
tos, ka deklarāciju esat aizpildījuši 
pareizi, “ĀTRĀ PIEKĻUVE Populā- 
rākie e-pakalpojumi” logā izvēlie- 
ties pakalpojumu “Deklarētās dzī- 
vesvietas pārbaude (Mani dati 
Iedzīvotāju reģistrā)” un piedāvātā 
dokumenta astotajā lapā pārbau- 
diet ziņas par deklarētās dzīves- 
vietas adresi.

Savukārt, izmantojot pakalpo-
jumu “Manā īpašumā deklarētās 
personas”, var noskaidrot, kurš ir 
deklarēts jūsu īpašumā.

Deklarējies Valmierā un samazini NĪN!

Koku ciršanas publiskā  
apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisi-
ja (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 
02.05.2012. noteikumu nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 
31.10.2013. saistošo noteikumu nr.182 “Par koku ciršanu 
ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 
7.punktu un Komisijas 02.11.2020. lēmumam izsludina pub-
lisko apspriešanu par šādu koku ciršanu atbilstoši Arhitektu 
kompānijas SIA “Ivara Šļivkas birojs” izstrādātajai skicei:

1. 43 parastās egles (diametrs 15 – 40 cm) Jāņa Daliņa ie-
las ekspluatācijas aizsargjoslā, kas atrodas uz stadiona 
jaunizbūvējamā žoga trases;

2. Viens āra bērzs (diametrs d=45 cm) Jāņa Daliņa ielā 2, 
kas traucē žoga un apgaismojuma masta izbūvi;

3. Trīs papeles (diametri 40 – 50 cm), viens nokaltis ozols 
un viena bojāta parasta kļava Jāņa Daliņa ielā 2, Val- 
mierā, kas traucē saskaņotā būvprojekta realizāciju.

Ar iesniegumu par koku ciršanu un koku ciršanas plānu 
var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.
valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Sabiedrības līdzdalība” – 
“Publiskās apspriešanas”. 

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu 
iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu rakstveidā Valmieras pilsē-
tas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša 
ielā 2 Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2020.gada 
26.novembrim plkst.17.00.

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Lai nodrošinātu investīcijām un 
komercdarbības veidošanai pievil-
cīgas vides pieejamību un sekmētu 
jaunu darbavietu radīšanu, Valmi-
eras pilsētas pašvaldība turpina 
Rūpniecības un Eksporta ielas in-
dustriālās teritorijas attīstīšanu. 

Projekta īstenošanas pirmajā 
kārtā notiek 5,998 ha lielās teri-
torijas Rūpniecības ielā 1 būvju 
demontāža un teritorijas sakār-
tošana. Teritorijā atrodas 26 ēkas 
un būves. Visām ēkām ir veikta teh-
niskā inventarizācija, kurā novērtē-
ti to tehniskie rādītāji attiecībā pret 
jaunu būvi, konstatētas avārijas 
vai pirmsavārijas stāvoklī esošas 
konstrukcijas un novērtēta būvju 
plānojuma, iekārtojuma un izman-
tošanas apstākļu atbilstība mūs-
dienu labiekārtojuma prasībām 

uzņēmējdarbībai. Būvju un ēku 
tehniskā inventarizācija ļāva izdarīt 
secinājumus par apstākļiem, kam 
pievēršama īpaša vērība turp-
māko renovācijas, pārbūves vai 
restaurācijas darbu veikšanā, kā 
arī par nepieciešamajiem pasāku- 
miem būves turpmākās eksplua- 
tācijas nodrošināšanai.

Balstoties uz inventarizācijā 
gūtajiem secinājumiem, no teri- 
torijā esošajām 26 ēkām sešas 
tika vērtētas kā atbilstošas turp-
mākai izmantošanas attīstībai, 
20 – kā turpmāk neizmantojamas 
un demontējamas. Rūpniecības 
un Eksporta ielas industriālo teri-
toriju izveides 1.kārtas projekts ir 
sadalīts divās kārtās.  Tiek nojauk-
tas deviņas no bijušā gaļas kom-
bināta būvēm un ēkām: virtuve 
suņu barošanai, gāzes uzskaites 
punkta ēka, priekškautuves bāzes 

sūknētava, tauku uztvērēja ēka, 
katlu māja, tehnisko fabrikātu cehs, 
šķūnis, putnu cehs, noliktava. 

Rūpniecībs ielas 1 teritori-
jas sakārtošanas darbu laikā tiks 
demontēts arī īpašumu nožogo-
jošais betona žogs un teritorijā eso-
šie betona elementi, tiks tamponēti 
artēziskie urbumi, demontētas ne- 
lietojamās komunikāciju akas un 
atbilstoši esošo augstumu atzīmēm 
veikta grunts izlīdzināšana. 

Vienlaikus turpinās darbi arī Ek-
sporta ielas teritorijā. Noslēgumam 
tuvojas lietus ūdens kanalizācijas 
kolektora izbūve teritorijai posmā 
no Eksporta līdz Cēsu ielai. Ir pār-
būvēti esošie lietus ūdens kolek-
tori, iztīrīta grāvju sistēma un līdz 
Cēsu ielai izbūvēti jauni grāvji, kā 
arī izbūvēts segtais lietus ūdens 

Turpinajums 4. lpp.

Turpinās industriālo teritoriju izveide

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

Decembra sākumā tiks uzsāk-
ta Dzelzceļa ielas, posmā no 
Rūpniecības ielas līdz šobrīd 
būvniecībā esošajai, jaunajai Eks- 
porta ielai, pārbūve. Pēc tās tiks 
uzlabota piekļuve Dzelzceļa ielā 
bāzētajiem uzņēmumiem un pa-
kalpojumu sniedzējiem, kā arī  
Dzelzceļa iela kļūs par Stacijas galā 
bāzēto uzņēmumu komerctrans-
portam nozīmīgu savienojošo in-
frastruktūru ar pilsētas apvedceļu 
virzienā uz Cēsu pusi.  

Lai iela būtu ērti izmantojama 
arī smagajam komerctranspor-
tam, ielai paredzēta viena 7m plata 
brauktuve ar vienu kustības jos-
lu katrā virzienā. Vienā ielas pusē 
paredzēts kopīgs 3m plats gājēju 
un velobraucēju ceļš, kuru no ielas 
brauktuves atdalīs zaļā zona. Ietvei 
un velobraucēju ceļam paredzēts 
bruģa segums, nodrošinot vides 
pieejamības prasības personām ar 
īpašām vajadzībām. 

Ielai tiks izbūvēta slēgta tipa 
lietus ūdens kanalizācija, apgais-
mojums ar LED tipa gaismekļiem. 
Darbu laikā paredzēts nojaukt gar 
jaunizbūvējamo Dzelzceļa ielas 

pieslēgumu uz Dzelzceļa ielu 9  
esošos demontētās siltumtrases 
dzelzsbetona balstus. 

Darbus paredzēts pabeigt līdz 
2021.gada novembra beigām.  
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 
ielas pārbūvi veiks SIA “8 CBR” par 
kopējo līgumsummu 758 777,56 
EUR ar PVN ar darbu izpildē pie-
saistīto galveno apakšuzņēmē-
ju SIA “WOLTEC”. Būvuzraudzību 
nodrošinās SIA “RS Būvnieks” par 
līgumsummu 11434,50 EUR ar 
PVN. 

Dzelzceļa ielas pārbūve ir daļa 
no aktivitātēm projektā “Industriā-
lo teritoriju attīstība Valmierā – 1. 
kārta”, kas tiek īstenots ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finan-
siālu atbalstu. Projekta kopējie at-
tiecināmie izdevumi 4 001 227,54 
EUR, no kuriem ERAF finansējums 
plānots līdz 3 142 525,17 EUR, 
valsts budžeta dotācija līdz 138 
640,82 EUR un pašvaldības finan- 
sējums līdz 498 856,99 EUR. Projek-
ta neattiecināmās izmaksas ir 1 013 
119,28 EUR, ko plānots finansēt 
no Valmieras pilsētas pašvaldības 
budžeta.

Pārbūvēs Dzelzceļa ielu

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Valmieras pilsētas pašvaldība ar 
Vidzemes plānošanas reģiona un 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atbalstu radī-
jusi Latvijā vēl nebijušu atbalsta in-
strumentu remigrācijas veicināša-
nai – informatīvu materiālu  “Jauno 
valmieriešu rokasgrāmata”, kurā 
sniegta nepieciešamā pamatin-
formācija jaunajiem vai topoša- 
jiem valmieriešiem.

Rokasgrāmatā ir pieejama in- 
formācija par dzīvi Valmierā, 
dzīvesvietas jautājumiem, nodar- 
binātību, atbalstu uzņēmējdarbī-
bai, par izglītību no kursiem jau-
najiem vecākiem un pirmsskolas 
līdz augstākajai un mūžizglītībai, 
iekļaujot arī interešu un profe-
sionālo izglītību, pieejamo atbals- 
tu remigrantiem un ģimenēm, 
drošības informāciju, kā arī brīvā 
laika pavadīšanas iespējām Val- 
mierā. “Jauno valmieriešu rokas-
grāmatā” publicēta īpaša e-pasta 
adrese parcelies@valmiera.lv, kur 
ikkatrs interesents var konsultēties 
par pārcelšanos un pašvaldības at-
balstu.

Drukātā veidā “Jauno valmie- 
riešu rokasgrāmata” pieejama 
Valmieras pilsētas pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā Lāčplēša ielā 2, Valmieras 
pārstāvniecībā Rīgā 11.novembra 
krastmalā 29, kā arī ar Ārlietu mi- 
nistrijas atbalstu tā nosūtīta Latvi-
jas vēstniecībām ārvalstīs un dias-
poras organizācijām.

“Šobrīd Latvijai ir vajadzīgi cil-
vēki, darbinieki, uzņēmēji, talanti – 

Latvijas virzītāji. Atgriešanās izvēlē 
racionālais aprēķins cīnās ar pie- 
derības faktoru. Tāpēc mums ir 
svarīgi, lai katrs cilvēks, kurš Val- 
mieru ir izvēlējies par jauna-
jām mājām, justos šeit gaidīts 
un pēc iespējas ātrāk iedzīvo-
tos. Cilvēku sajūtām par Valmie- 
ru kā “īsto” dzīvesvietu mēs vē- 
lējāmies pievienot lietišķu in-
formāciju, kas sniegtu praktisku 
palīdzību. Ceram, ka “Jauno val- 
mieriešu rokasgrāmata” palīdzēs 
emigrējušajiem cilvēkiem ievilkt 
Latvijas priekšrocību sarakstā vēl 
vienu “plusiņu”,” par projektu stās-
ta Valmieras pilsētas pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. 

Projekta “Remigrācijas veicinā- 
šanas pasākumi pašvaldībās” otra 
aktivitāte bija pieci tematiski vi-
deo stāsti par to, kā Valmierā jū-
tas cilvēki, kuri atgriezušies vai 
pārcēlušies uz Valmieru. 

“Īstenojot šo aktivitāti, mēs vēlē-
jāmies, lai Valmieras vēstījums ir 
autentisks, lai par Valmieru stāsta 
cilvēki, kuri ir dzīvojuši ārpus Lat-
vijas un kuri šobrīd dzīvo Valmie- 
rā, jo tikai viņi var salīdzināt vis-
patiesāk. Lai gan katram ir sava 
unikālā pieredze, tikai viņi vislabāk 
var novērtēt Latvijas un Valmieras 
priekšrocības. Viņi ir vēstneši arī 
neformālajā komunikācijā, jo caur 
savu pieredzi spēcīgi un emocionā-
li uzrunā līdzīgas izvēles priekšā 
esošos,” stāsta Valmieras pilsētas 
pašvaldības Zīmolvedības un sa-
biedrisko attiecību nodaļas vadītā-
ja Kristīne Melece. 

Digitāli rokasgrāmatas interak- 
tīvā versija un video pieejami Val- 
mieras mājaslapā www.valmiera.lv.

Rokasgrāmata jaunajiem  
valmieriešiem

Turpinājums no 1.lpp.
 
augstāko līgu sporta sacensības, 
kurās piedalās tikai pilngadīgi pro-
fesionāli sportisti.

Sabiedriskās ēdināšanas vie-
tas drīkst izsniegt ēdienu tikai 
līdzņemšanai, izņemot izglītības 
iestādēs, darbavietās un lidostā 
“Rīga”.

Pakalpojumu pieejamība, tir-
dzniecības vietas un darba laiks

Valsts un pašvaldību iestādēs 
pakalpojumi tiek nodrošināti at-
tālināti vai pēc pieraksta. Nestrādā 
skaistumkopšanas, pīrsinga un te-
tovēšanas pakalpojumu sniedzēji, 
taču pieejami frizieru pakalpo-
jumi pēc iepriekšēja pieraksta un 
ievērojot 2 metru distanci starp 
klientiem.

Brīvdienās un svētku dienās 
tirdzniecības centros strādā tikai 
pārtikas veikali, aptiekas, veteri- 
nārās aptiekas, dzīvnieku barības 
veikali, grāmatnīcas, preses tirdz-
niecības vietas, optikas veikali, 

higiēnas un saimniecības preču 
veikali, telekomunikāciju preču pa-
kalpojumu vietas.

Tirdzniecības vietās jānodrošina 
10 kvadrātmetri uz vienu apmek- 
lētāju un jāvalkā maska. Maska 
jāvalkā arī atklātā tirgus teritorijā 
un ielu tirdzniecības vietās.

Tirdzniecības centri – ēkas, 
kas iekārtotas pastāvīgai un sis-
temātiskai tirdzniecībai ar kopējo 
tirdzniecībai atvēlēto platību vis-
maz 10 000 kavdrātmetru vai ku-
rās atsevišķās tirdzniecības vietās 
darbojas vismaz 10 tirdzniecības 
dalībnieki vai pakalpojuma snie- 
dzēji.

No plkst. 6.00 līdz 20.00 ir 
saīsināts darba laiks kultūras pasā-
kumu vietām (var apmeklēt tikai 
individuāli) un izstādēm, baznīcām 
u.c. reliģiskām darbības veikšanas 
vietām.

Izglītība un regulējums citās 
nozarēs

Mācību process klātienē notiek 

1.-6. klasēs. Strādā pirmskolas 
izglītības, speciālās izglītības ies-
tādes un bērnudārzi. Attālināti 
mācās 7.-12. klases, kā arī studenti 
un pieaugušie profesionālajā piln-
veidē un tālākizglītībā, izņemot 
praktiskās nodarbības. Klātienē ne-
notiek bērnu nometnes, interešu 
izglītība, profesionālās ievirzes 
izglītības programmas un amatier- 
mākslas un citu māksliniecisko ko- 
lektīvu mēģinājumi, izņemot indi-
viduālas nodarbības un ja cilvēki ir 
no vienas mājsaimniecības.

Papildu regulējums ārkārtējās 
situācijas laikā ir arī tiesvedības 
procesu organizēšanai, bāriņtiesu 
darbam, sociālās aprūpes insti- 
tūcijām un sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem, kas sniedz sociālos 
pakalpojumus ar pilnu vai daļēju 
izmitināšanu, ieslodzījuma vietām,  
virsstundu darbam u.c.

Plašāka informācija un rīko-
jums par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu pieejams mājaslapā 
www.mk.gov.lv. 

Līdz 6.decembrim izsludināta ārkārtējā  
situācija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras bijušajā mazuta saim-
niecībā Dzelzceļa ielā 9, ko vēs-
turiski izmantoja naftas produktu 
pārkraušanai un kas ir reģistrēta 
kā piesārņota vieta, tika nojauktas 
un demontētas visas teritorijā es-
ošās ēkas, rezervuāri, cisternas un 
konstrukcijas. Uzsākta teritorijas 
piesārņojuma sanācija.

Pirms ēku un citas infrastruk-
tūras demontāžas teritorijā tika 

veikta mazuta atlikumu un ūdens 
maisījumu savākšana, tādējā-
di maksimāli samazinot bīstamo 
atkritumu daudzumu un tālāku 
vides piesārņojuma rašanās risku. 
Šobrīd veikta mazuta rezervuāru 
demontāža, darbi tiek turpināti pie 
mazuta pieņemšanas tvertnes un  
sūknētavas, paralēli veicot mazuta 
atlikumu izsūknēšanu.

Pēc šiem darbiem sekos pie-
sārņotās grunts sanācija, kas tiks 
veikta ar tradicionālo ekskavācijas 
metodi, izrakto piesārņoto grunti 
nogādājot utilizācijai specializētā 
poligonā. Aizvestā grunts tiks 
aizstāta ar kvalitatīvu, nepiesārņo-
tu grunts materiālu, sagatavojot 
teritoriju par piemērotu jaunas 
uzņēmējdarbības attīstīšanai. 

Visā sanācijas darbu laikā 
pirms un pēc bīstamo atkritumu 
noņemšanas tiek veikta grunts 
paraugu ņemšana un laborato- 
riska testēšana, lai pārliecinātos 
par visa piesārņojuma savākšanu. 
Ekskavācijas laikā sasniedzot 
gruntsūdens līmeni, tiks veikta arī 
gruntsūdens paraugu noņemšana 
un laboratoriska analīze, lai ne-
pieciešamības gadījumā varētu 
veikt piesārņojuma savākšanu ar 
vakuumiekārtu. 

Teritorijas sanācija tiek veikta, 
balstoties uz 2017.gadā veikto teri-
torijas ģeoekoloģisko izpēti. Izpēte 

tika veikta projekta “INSURE – In-
ovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” iet-
varos. 

Bijušās mazuta saimniecības 
sanācija ir daļa no Rūpniecības un 
Eksporta ielas industriālās teritori-
jas izveides aktivitātēm projektā 
“Industriālo teritoriju attīstība 
Valmierā – 1. kārta”. Ēku un būvju 
demontāžu un teritorijas attīrīšanu 
paredzēts pabeigt līdz 2021.gada 
aprīlim. Atbilstoši iepirkuma re-
zultātiem ēku demontāžu un teri-
torijas sanāciju veic SIA “BAO” par 
kopējo līgumsummu 317 282,38 
EUR par PVN. Būvuzraudzību objek-
tā atbilstoši iepirkuma rezultātiem 
nodrošina SIA “GEO Consultants” 
par kopējo līgumsummu 7453,60 
EUR ar PVN. Projekts tiek īstenots 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansiālu atbalstu. Projekta 
kopējie attiecināmie izdevumi 4 
001 227,54 EUR, no kuriem ERAF 
finansējums plānots līdz 3 142 
525,17 EUR, valsts budžeta dotācija 
līdz 138 640,82 EUR un pašvaldības 
finansējums līdz 498 856,99 EUR 
Projekta neattiecināmās izmaksas 
ir 1 013 119,28 EUR, ko plānots 
finansēt no Valmieras pilsētas 
pašvaldības budžeta.

Dzelzceļa ielā 9 notiek sanācija

Turpinās industriālo teritoriju izveide
Turpinājums no 3.lpp. 

kolektors pa īpašumu Eksporta ielā 
8 un perspektīvajām Bāles, Dum-
brāju un Sapas ielām. Šobrīd pie 
Kauguru ielas tiek veidots pies-
lēgums esošajai lietus ūdens kana-
lizācijai. Teritorija Eksporta ielā 8 
ir sagatavota 6020 m2 liela indus-
triālā laukuma un automašīnu stāv-
laukuma ar 96 stāvvietām izbūvei, 
kā arī Dzelzceļa ielu ar Kauguru ielu 
savienojošā Eksporta iela šobrīd 
ir izbūvēta tik tālu, lai tajā varē-
tu uzsākt apakšzemes inženier- 
komunikāciju izbūvi.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 
Eksporta ielas un stāvlaukuma Ek-
sporta ielā 8 izbūvi un lietus ūdens 
kolektora pārbūvi veic SIA “8CBR” 

ar darbu izpildē piesaistīto galveno 
apakšuzņēmēju SIA “WOLTEC” par 
kopējo līgumsummu 1 796 739,74 
EUR ar PVN. Būvuzraudzību no-
drošina SIA “RS būvnieks” par kopē-
jo līgumsummu 24 079 EUR ar PVN. 
Šos darbus paredzēts pabeigt līdz 
2022.gada maija beigām. 

Teritorijas Rūpniecības ielā 1 
sakārtošanu un ēku demontāžu 
atbilstoši iepirkuma rezultātiem 
veic SIA “ATR” par kopējo līgum-
summu 139  491,39 EUR ar PVN. 
Darbu pirmo kārtu paredzēts 
pabeigt līdz 2022.gada janvārim. 
Būvuzraudzību objektā “Ēku un 
būvju demontāža un teritorijas 
sakārtošana Rūpniecības ielā 1, 
Valmierā (1.kārta)” atbilstoši ie-
pirkuma rezultātiem nodrošina 

SIA “GEO Consultants” par kopējo 
līgumsummu 6534,00 EUR ar PVN. 

Darbi ir daļa no aktivitātēm pro-
jektā “Industriālo teritoriju attīstība 
Valmierā – 1. kārta”, kas tiek īsten-
ots ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansiālu atbalstu. Projekta 
kopējie attiecināmie izdevumi 4 
001 227,54 EUR, no kuriem ERAF 
finansējums plānots līdz 3 142 
525,17 EUR, valsts budžeta dotācija 
līdz 138 640,82 EUR un pašvaldības 
finansējums līdz 498 856,99 EUR 
Projekta neattiecināmās izmaksas 
ir 1 013 119,28 EUR, ko plānots 
finansēt no Valmieras pilsētas 
pašvaldības budžeta.

Drīzumā Dzelzceļa ielu gaida pārmaiņas

http://www.mk.gov.lv
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Zane Bulmeistre,
SIA “VTU Valmiera”

SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām Valmieras pilsētas 12.maršruta autobusa kustības sarakstā. No 1.no-
vembra pēc pieturas “2.vidusskola” nākamā pietura ir “Viesturskola”, pēc tam autobuss brauc uz Brīvības ielu.

Izmaiņas veiktas, lai  Valmieras bērni un jaunieši, kuriem tas nepieciešams, pieturā “Viesturskola” var pārsēsties 
reģionālajos maršrutu autobusos.

Pietura Atiešanas laiki

Purva iela 15:00 15:30 16:10 17:05 17:50 18:30 19:15 20:00

VID 15:02 15:32 16:12 17:07 17:52 18:32 19:17 20:02

“Buratino” 15:04 15:34 16:14 17:09 17:54 18:34 19:19 20:04

Annas iela 15:05 15:35 16:15 17:10 17:55 18:35 19:20 20:05

2.vidusskola 15:07 15:37 16:17 17:12 17:57 18:37 19:22 20:07

Viesturskola 15:10 15:40 16:20 17:15 18:00 18:40 19:25 20:10

Apgabaltiesa 15:12 15:42 16:22 17:17 18:02 18:42 19:27 20:12

Beverīnas iela 15:13 15:43 16:23 17:18 18:03 18:43 19:28 20:13

Brīvības iela 15:14 15:44 16:24 17:19 18:04 18:44 19:29 20:14

Beverīnas iela 15:15 15:45 16:25 17:20 18:05 18:45 19:30 20:15

Apgabaltiesa 15:16 15:46 16:26 17:21 18:06 18:46 19:31 20:16

2.vidusskola 15:18 15:48 16:28 17:23 18:08 18:48 19:33 20:18

Annas iela 15:20 15:50 16:30 17:25 18:10 18:50 19:35 20:20

“Buratino” 15:21 15:51 16:31 17:26 18:11 18:51 19:36 20:21

VID 15:23 15:53 16:33 17:28 18:13 18:53 19:38 20:23

Purva iela 15:25 15:55 16:35 17:30 18:15 18:55 19:40 20:25

Izmaiņas 12.maršruta autobusa kursēšanā

Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”

SIA “VTU Valmiera” informē, ka 
no 1.novembra slēgti sezonas 
maršruti:
•	 Valmiera–Brenguļi–Pūpoli– 

Valmiera plkst.08.30 un 
plkst.16.40 (reisa izpilde sest-
dienās);

•	 Valmiera–Gauja–Gaujma-
la–Valmiera plkst.08.30 un 
plkst.17.35 (reisa izpilde sest-
dienās);

•	 Valka–Pedele–Ērģeme 
plkst.17.50 (reisa izpilde svēt-
dienās);

•	 Ērģeme–Pedele–Valka 
plkst.18.25 (reisa izpilde svēt-
dienās).

Slēgti sezonas 
maršruti

Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”

SIA “VTU Valmiera” informē, ka 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
102.gadadienā, 18.novembrī, brau-
cieni Valmieras pilsētas maršrutu 
autobusos būs bez maksas. 18.no-
vembrī Valmieras pilsētas maršrutu 
autobusi kursēs kā sestdienā.

Izmaiņas gaidāmas arī starp- 
pilsētu un vietējās nozīmes marš- 
rutu autobusu kustībā. Izmaiņu 
saraksts skatāms uzņēmuma mā-
jaslapas vtu-valmiera.lv sadaļā 
“Pasažieru pārvadājumi”–“Izmaiņas 
kustību sarakstos”.

Sveicam Latvijas dzimšanas die-
nā un vēlam drošu ceļu!

Valsts svētkos izmaiņas  
autobusu kustībā

Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”

Lai aizsargātu māmiņu un jaun-
dzimušo veselību un dzīvību, kā arī 
atbalstītu vispārējos sabiedrības 
epidemioloģiskās drošības nosacī-
jumus, Vidzemes slimnīcas Dzem-
dību nodaļā ieviesti stingrāki iero-
bežojumi.

Visām akūti hospitalizētām 
grūtniecēm, dzemdētājām un 
nedēļniecēm, kā arī viņu pava-
došajām personām Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un pacien-
tu izņemšanas nodaļā tiks veikti 
Covid-19 testi. Ja personas varēs 
uzrādīt negatīvu Covid-19 testa 
atbildi, kas nav vecāka par 48h, at-
kārtoti tests nebūs jāveic.

Pavadošās personas ar augšējo 
elpceļu saslimšanas simptomiem 
stacionārā netiek ielaistas.

Jaundzimušo uz izmeklēju- 
miem drīkst pavadīt tikai viens no 
vecākiem.

Uz laiku ir pārtrauktas grūtnieču 
nodarbības.

Stājoties uz plānveida ķeizar- 
grieziena operāciju Dzemdību no- 
daļā, grūtnieces uzrāda Covid- 
19 testa atbildi, kas nav vecāka par 
48h. Pavadošās personas drīkst 
atrasties nodaļā, tikai uzrādot ne-
gatīvu Covid-19 testa atbildi, kas 
nav vecāka par 48h.

Ieeja Dzemdību nodaļā atļauta 
tikai ar sejas maskām un maiņas 
apaviem vai bahilām.

Papildu ierobežojumi Vidzemes 
slimnīcas Dzemdību nodaļā

Zane Leimane,
SIA “ZAAO”

SIA “ZAAO” turpina atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu, ievērojot drošības pa- 
sākumus darbinieku un klientu 
veselības aizsardzībai. Šobrīd no- 
teikti atsevišķi ierobežojumi pakal-
pojumu sniegšanā.

Līgumu slēgšana
Valmieras birojā klientu apkal- 

pošana netiek veikta klātienē, pie- 
teikumi tiek pieņemti, zvanot pa 
tālruni 64281250, rakstot e-pastā 
zaao@zaao.lv vai caur uzņēmuma 
mājaslapu www.zaao.lv. Paraks- 
tītus līgumus nepieciešamības ga- 
dījumā iespējams ievietot pasta 
kastē pie biroja ārdurvīm.

Aicinām nedoties slēgt pakalpo-
jumu līgumus klātienē arī uz EKO 
laukumiem-birojiem, bet risināt 
visus jautājumus, zvanot pa tāl-
runi 64281250 vai rakstot e-pastā 
zaao@zaao.lv.

Skaidras naudas norēķini 
EKO laukumos saņemot maksas 

pakalpojumus, tai skaitā nododot 
lielgabarīta, būvniecības un zaļos 
atkritumus, nepieciešamības gadī-
jumā ir iespējams norēķināties ar 
skaidru naudu.

Reģionālajā atkritumu apsaim- 
niekošanas centrā “Daibe” piedāvā-
jam norēķināties ar maksājumu 
karti vai samaksu veikt ar pārskaitī-
jumu. Nepieciešamības gadījumā 
skaidras naudas norēķini ir iespē-
jami, ievērojot norādītās drošības 
prasības.

Konteineru tukšošana
Sadzīves atkritumu konteineru 

un dalīti vāktu atkritumu kontei- 
neru tukšošana notiek pēc plānotā 
grafika.

Atsevišķu pakalpojumu snieg- 
šanā noteikti ierobežojumi 

Pārtraukta pakalpojumu snieg- 
šana, kas saistīta ar tiešu kontak-
tu ar klientu birojos, tai skaitā 
braukšana uz birojiem pēc “Vi- 
dei draudzīgs birojs” kastu satura. 
Daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās 
makulatūras kastes tiek tukšotas.

Nolietotas elektrotehnikas sa- 
vākšana no adreses tiek veikta, ja 
klients var nodrošināt, ka nolietotā 
elektrotehnika tiek novietota ār-
pus telpām.

Videi draudzīgus padomus va-
rat atrast URDA mājaslapā www.
urda.lv un sociālo tīklu kontos, pa-
domus un materiālus mācību satu- 
ram vaicājiet vides izglītības peda-
gogiem e-pastā izglitiba@zaao.lv.

Atgādinām, ka vienreizlieto-
jamās sejas maskas un vienreiz- 
lietojamie cimdi ir sadzīves at-
kritumi un tos nedrīkst ievietot 
iepakojuma vai tekstila konteine- 
ros. Ja mājsaimniecībā ir Covid-19 
slimnieks, tad atkritumi jāizmet 
sadzīves atkritumu konteinerā 
dubultā aizsietā maisā.

Aktuālā informācija par pa-
kalpojumu sniegšanu Covid-19 
laikā pieejama www.zaao.lv zem 
banera “Atkritumu apsaimniekoša-
na Covid-19”.

ZAAO atsevišķi ierobežojumi 
klātienes pakalpojumos

 Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Paredzēts, ka novembrī Valmie- 
ras pilsētas pašvaldība saņems vai- 
rākkārt lietojamas  higiēniskās 
maskas, lai varētu nodrošināt to 
bezmaksas izsniegšanu iedzīvotā-
jiem, kuriem noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss, 
kā arī tiem, kas uzturas patversmēs 
vai saņem dienas aprūpes cent-
ru, dienas centru, krīzes centru vai 
aprūpes mājās pakalpojumu. 

Higiēnisko sejas masku iegādei 
tiek veikts centralizēts iepirkums, ko 
organizē Valsts aizsardzības militāro 
objektu un iepirkumu centrs, kurš 
tās arī nogādās sadarbības terito- 
riju Civilās aizsardzības komisiju ap-
gādes koordinatoriem. 

Civilās aizsardzības komisiju ap-
gādes koordinatori organizēs masku 
izdali Sociālajiem dienestiem. Līdz 
ar to Valmieras pilsētas pašvaldības 
Sociālo lietu pārvalde, kura ikdienā 

strādā ar sociāli aizsargājamām 
grupām, ir apzinājusi 287 personas 
(2020.gada 9.novembra dati), lai 
varētu katrai personai piešķirt divas 
bezmaksas daudzkārt lietojamās se-
jas maskas. Bezmaksas higiēniskās 
maskas varēs saņemt saskaņā ar 
katrā konkrētā pašvaldībā noteikto 
kārtību.

Lai sociāli aizsargājamām gru-
pām sniegtu tūlītēju atbalstu, gai-
dot maskas, kurām tiek veikts cen-
tralizētais iepirkums, Sociālo lietu 
pārvalde no 9.novembra izsniedz 
Valmieras pilsētas pašvaldības re- 
zervēs esošās vienreizējās jeb me- 
dicīniskās maskas. 

Valmieras pilsētas pašvaldībā so- 
ciāli aizsargājamo grupu pārstāv- 
jiem sejas maskas tiks izsniegtas: 
•	 trūcīgās un maznodrošinātās 

personas aicinātas ierasties Val- 
mieras pilsētas pašvaldības So-
ciālo lietu pārvaldē 105.kabinetā; 

•	 sadarbībā ar nevalstiskajām or-
ganizācijām, kurām pašvaldība 

ir deleģējusi funkcijas darbā ar 
sociāli aizsargājamām personām: 
biedrībai “Latvijas Samariešu ap- 
vienība” sociālo pakalpojumu 
centra “Vanags” grupu dzīvokļu 
un naktspatversmes pakalpoju-
ma saņēmējiem, tāpat biedrībai 
tiks uzticēts izsniegt sejas maskas 
aprūpes mājās pakalpojuma sa- 
ņēmējiem; fondam “Iespēju tilts” 
Dienas aprūpes centra pakalpo-
juma saņēmējiem; 

•	 ja Sociālo lietu pārvaldes darbi-
nieks darba ietvaros veic apseko-
jumu vai nodrošina, piemēram, 
asistenta pakalpojumu un do-
das pie klienta, kas ir sociāli 
aizsargājamās grupas pārstāvis, 
tad  darbinieks nogādā masku 
dzīvesvietā;

•	 ierodoties Valmieras pilsētas paš- 
valdības Sociālo lietu pārval- 
dē, lai pieteiktos pabalstam vai 
kādam citam pakalpojumam.  

Bezmaksas sejas maskas sociāli  
mazaizsargātajiem 15 gadus sniedz palīdzīgu roku

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Oktobra izskaņā nodibinā-
jums “Centrs Valdardze” atzīmēja 
15.dzimšanas dienu, kas pienāku- 
si darbīgi un ar dažādiem profe-
sionāliem izaicinājumiem, tomēr ar 
gandarījumu par iespēju palīdzēt 
krīzes situācijās nonākušiem 
līdzcilvēkiem. 

“Atskatoties uz pagājušajiem 15 
gadiem jāsaka, ka darbs sociālajā 
nevalstiskajā organizācijā ir izaici-
nošs. Tas ir darbs ar misijas apziņu, 
neskaitot stundas. Gadi paskrējuši 
nemanot, laiks ir bijis intensīvs, 
dažādu pārbaudījumu un izai-
cinājumu pilns. Ir prieks, ka esam 
spējuši palīdzēt krīzes situācijā 
nonākušiem bērniem un pieau-
gušajiem gan emocionāli, gan fi-
ziski, sniedzot atbalstu. Pateicos 
savai komandai par nesavtīgo dar-
bu, centram “Dardedze” par meto-
diskajiem materiāliem, Valmieras 

pilsētas pašvaldībai par sapratni 
un risinājumu rašanu, Latvijas Bēr-
nu fondam par centra dibināšanas 
ideju un citiem sadarbības partne- 
riem, bez kuru klātesamības nav ie-
domājama mūsu darbība. Lai gan 
pašlaik ir sarežģīti plānot nākotnes 
darbus, jo  līdz ar pasaulē izsludinā-
to pandēmiju Covid-19 vīrusa dēļ 
valda lielāka neziņa, nekā ierastos 
apstākļos, tomēr ir jau padomā 
pāris jauni attīstības virzieni,” 
stāsta nodibinājuma “Centrs Val-
dardze” valdes priekšsēdētāja Eva 
Sāre-Aizsilniece.  

Nodibinājumu “Centrs Val-
dardze” nozīmīgajā jubilejā suminā-
ja arī Valmieras pilsētas pašvaldība. 
“Nodibinājums “Centrs Valdardze” 
ir nozīmīgs sadarbības partneris 
Valmieras pilsētas pašvaldībai so-
ciālo funkciju un pakalpojumu 
nodrošināšanas jomā. Novērtējam 
centra darbinieku spēju ātri reaģēt,  

Turpinājums 6.lpp.
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Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Valmieras pilsētas pašvaldība ai-
cina iedzīvotājus izvērtēt iespējas 
iesniegumu pašvaldības pabals- 
tiem Valmieras pilsētas pašvaldības 
Sociālo lietu pārvaldē iesniegt at-
tālināti, izmantojot e-pakalpojumu 
un piesakoties pabalstiem portālā 
www.latvija.lv vai nosūtot to pa- 
rakstītu ar drošu elektronisko pa- 
rakstu uz slp@valmiera.lv.

Aicinām pirms ierašanās klā-
tienē vispirms sazināties ar Valmie- 
ras pilsētas pašvaldības Sociālo 
lietu pārvaldi, zvanot pa tālruni 
64207153, 64210690 vai rakstot 
e-pastu slp@valmiera.lv, lai pre-
cizētu informāciju par iespēju pa-
balstam pieteikties attālināti. 

Sociālo lietu pārvaldes darbi-
nieks pārrunās iedzīvotāja iespējas 
iesniegt iesniegumu elektroniski 
vai nogādāt to iestādei. 

Jo īpaši aicinām izmantot at-
tālinātās pabalsta pieteikšanas 
iespējas seniorus un personas ar 
invaliditāti, kuri plāno pieteikties 
pabalstam, lai segtu izdevumus, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu. Pabalstu var pieprasīt 
vienu reizi visa gada garumā, tā ap-
mērs ir 300 EUR. 

Pabalstu var pieprasīt:
•	 persona ar I invaliditātes grupu 

vai ģimene, kurā ir persona ar I 
invaliditātes grupu;

•	 ģimene, kurā ir bērns ar 
invaliditāti;

•	 vienatnē dzīvojošs, nestrādā-
jošs vecuma pensionārs vai 
nestrādājoša persona ar in-
validitāti, kura vecuma vai 
invaliditātes pensija, vai so-
ciālā nodrošinājuma pabalsts 
nepārsniedz 85% no mini- 
mālās mēneša darba algas ap-
mēra;

•	 ģimene, kurā visi ģimenes 
locekļi ir nestrādājoši vecuma 
pensionāri vai nestrādājošas 
personas ar invaliditāti, kur 
katra ģimenes locekļa vecuma 
vai invaliditātes pensija, 
vai sociālā nodrošinājuma 
pabalsts nepārsniedz 70% no 
minimālās mēneša darba algas 
apmēra. 

Plašāka informācija par citiem 
Valmieras pilsētas pašvaldībā pie- 
ejamiem pabalstiem saistošajos 
noteikums nr.340 “Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par maznodrošinātu un 
pašvaldības sociālās palīdzības pa-
balstiem Valmieras pilsētā”, nr.341  
“Par pašvaldības pabalstiem Val- 
mieras pilsētas pašvaldībā” un 
nr.342 “Par Valmieras pilsētas 
pašvaldības materiālo atbalstu 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, audžuģi-
menēm un daudzbērnu ģimenēm”. 

Iesniegumu pašvaldības pabalstiem iespējams 
nosūtīt attālināti

Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds 

Lai turpinātu sekmēt uzskatu 
maiņu par jauniešiem ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT), šie 
jaunieši turpina piedalīties dažā-
dos Valmieras notikumos un vai-
rot savu izpratni par dažādām pa-
saulīgām tēmām. Fonda “Iespēju 
tilts” jaunieši ar GRT ne tikai atzīmē 
Dzīvnieku aizsardzības dienu un 
piedalās Pasaules talkā, bet arī 
pārdod pašu gatavotās rotaļlietas 
Valmieras rudens tirdziņā un vei-
do rekvizītus koncertuzvedumam 
bērniem “Krāsainā pasaule”.

Oktobrī pirmizrādi piedzīvoja 
koncertuzvedums “Krāsainā pa-
saule” Valmieras Kultūras centrā. 
Izrādei fonda jaunieši palīdzēja ga-
tavot rekvizītus – lielos un pūkai-
nos gubu mākoņus. Uzvedums 
bērniem aicināja ieraudzīt, sa-
klausīt, sajust un dzīvot līdzi lielās 
pasaules mazās lietas, tās parādīt 
jaunās krāsās un izspēlēt jaunās 
skaņās. Vai mūsu baltie un pūkai-
nie mākoņi tiešām paliks balti? 
Varbūt krāsainajā pasaulē tiem būs 
jaunas krāsas? Tādas bija jauniešu 
pārdomas pirms izrādes.

Iemēģinot roku pārdošanā, fon-
da jaunieši kopā ar audzinātāju 
Līgu un koordinatori Gundegu pār-
deva pašu gatavotos darinājumus 
Valmieras Hanzas tirgus tematiska-
jā rudens tirdziņā “Nobaudi rudeni 
Valmierā”. Šūtās sejas maskas un 
skaistie dāvanu maisiņi, kā arī 
gatavotie koka kluči, piramīdas 
un attīstošie torņi bērnu pirkstu 
trenēšanai, tās ir lietas, kas visvairāk 
uzrunāja pircējus tirdziņā. Ikviens 
no mums cer, ka gada izskaņā epi- 
demioloģiskā situācija būs stabi-
lizējusies un varēs notikt arī Val- 
mieras Hanzas tirgus tematiskais 
Ziemassvētku tirgus. Lai varētu 
sagādāt sirsnīgas dāvanas saviem 
mīļajiem, fonda jaunieši tajā plāno 
pārdot pašu gatavotos darināju-
mus, bet šoreiz kopā arī ar citu 
Valmieras organizāciju jauniešiem. 
Tādējādi ne tikai pircēji, bet arī jau-
nieši labāk iepazīs viens otru.

Lai veicinātu jauniešu ar GRT 
izpratni par atbildību un rūpēm 
pret mājas četrkājainajiem mīlu- 
ļiem un citiem mājdzīvniekiem, 
fonda “Iespēju tilts” jaunieši un 
darbinieki atzīmēja Dzīvnieku 
aizsardzības dienu. Dienas cen-
tra radošajās nodarbībās jaunieši 
zīmēja savus mājdzīvniekus – gan 
īstos, gan iedomu četrkājainos 
draugus, pēcāk daloties stāstos 
un pārdomās par tiem. Apzinoties 
dzīvnieku lomu mūsu dzīvē, ap- 
meklējām arī Valmieras dzīvnieku 

patversmi. Suņu meitenes Pele un 
Džīna bija priecīgas par sarūpēta-
jiem kārumiem. Arī kaķēni bija 
laimīgi par sagādāto pārtiku. Pirms 
ciemošanās Valmieras dzīvnieku 
patversmē gan jaunieši, gan fon-
da darbinieki pārskatīja pledu un 
silto pārklāju krājumus savās mā-
jās. Visu to, kas pašiem vairs nav 
aktuāls, bet vēl gana labs un lie- 
tojams, ņēmām līdzi un atstājām 
dzīvniekiem papildu siltuma no-
drošināšanai gada aukstajā laikā. 
Patversmes darbinieki jauniešus 
gaidīšot arī citā reizē, tāpēc ir ie-
plānotas jau nākamās Valmieras 
dzīvnieku patversmes ķepaiņu ap-
ciemošanas reizes.

Jaunieši ar GRT piedalījās arī 
Pasaules talkas dienā, iesaistoties 
Elku saliņas sakopšanas darbos. 
Apzinoties, ka palīdzam sakopt 
vienu no Latvijas aizsargājamajiem 
kultūras pieminekļiem, jauniešos 
tika radīta papildu pacilātības 
sajūta un motivācija labā darba 
veikšanai. Katrs jaunieša savāk-
tais zars tika iznests ārpus saliņas, 
lai tos vēlāk savāktu un sasmal-
cinātu zaru šķeldotājs. Valmieras 
pilsētas pašvaldība novērtēja jau-
niešu paveikto un pateicās tiem ar 
saldiem Valmieras šerbertiem.

Jaunieši ar GRT izzināja arī savu 
vietējo apkārtni, kopā ar citiem ak-
tīvistiem izstaigājot Ģīmes dabas 
taku. Gan lielā šķirstāmā grāmata, 
gan telpiskās mulāžas palīdzēja ie-
pazīt Ģīmes upē un Dzirnavu dīķī 
sastopamās zivis un ūdensorganis-
mus. Turklāt Ģīmes dabas takas 
lapenītē raisījās sarunas starp jau-
niešiem ne tikai par dabas tēmām, 
bet gan dzīvi kopumā. Jautājot 
jauniešiem par visvairāk paliekošo 
atmiņā no pārgājiena, pārliecinā-
jāmies, ka dīķa zivtiņu un pārējo 
mazo ūdens radību vērošana caur 
lupu sniedz prieku. 

Ja lasot šo ziņu sajūti sevī vēl-
mi un motivāciju brīvprātīgi ie-
saistīties un palīdzēt fonda “Iespē-
ju tilts” jauniešu ar GRT aktivitāšu 
plānošanā, īstenošanā un no-
drošināšanā, aicinām sazināties, 
rakstot e-pastu gundega.silina@
vnf.lv vai zvanot 27820430 (Gun-
dega). 

Pateicoties Sabiedrības inte-
grācijas fonda nevalstisko organi- 
zāciju programmas atbalstam, fon-
da “Iespēju tilts” jaunieši ar GRT sa-
darbībā ar Valmieras novada fondu 
apmeklē dažādas vietas, piedalās 
pasākumos un aktivitātēs, integrē-
joties sabiedrībā. Iekļaujošo aktivi-
tāšu mērķis ir veicināt sabiedrības 
uzskatu maiņu par cilvēkiem ar 
GRT, to moto – cilvēks, nevis diag-
noze!

Jauniešu ar GRT aktivitātes  
Valmierā

Gundega Siliņa, 
Valmieras novada fonds 

Nākotne pieder sadarbībai! Ar 
šādu entuziasma pilnu noslēguma 
sajūtu dalījās domrades dalībniece 
Ligita Jenča, noslēdzoties Lielajai 
domradei, kas notika 24. oktobrī. 
Nevaram nepiekrist – lai aktivizē-
tu Valmieras pilsētas un apkārtējo 
novadu iedzīvotājus, Valmieras 
novada fonds (VNF) sadarbībā ar 
Valmieras pilsētas un apkārtējo 
novadu pašvaldībām rīkoja vietējo 
apkaimju domrades un noslēdzošo 
Lielo domradi, kur iedzīvotāji kon-
statēja aktuālās problēmas un izai-
cinājumus un meklēja tām risinā-
jumus. Sadarbība starp apkaimju 
iedzīvotājiem savā starpā, iesaistot 
pašvaldības, nevalstiskās organi- 
zācijas un uzņēmumus, bija galve-
nais priekšnoteikums, lai jebkuri no 
atklātajiem izaicinājumiem rastu 
risinājumus. 

Ievērojot valstī noteiktos iero-
bežojumus, Lielā domrade noti-
ka Zoom platformā. “Esmu patiesi 
lepna un gandarīta, ka Valmieras 
novada fonds var darboties teri-
torijā, kurā ir tik aktīvi, uz sadarbību 
vērsti iedzīvotāji. Valmieras pilsētas 
apkaimju, Beverīnas, Burtnieku, 
Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rū-
jienas novadu 50 iedzīvotāji tikās 
tiešsaistē. Tas apliecina – iedzīvotā-
ju sadarbībai robežu nav un viss ir 
iespējams,” atzīst Valmieras novada 
fonda vadītāja Patricija Siliņa. 

Ar prezentācijām no Valmieras 
pilsētas mikrorajonu – Burkāncie-
ma, Centra, Jāņparka, Pārgaujas 
un Zvirgzdukalna, kā arī apkārtējo 
novadu domradēm dalībnieki dalī-
jās ar savas apkaimes galvenajām 
idejām. Ieskicējot idejas Valmierā, 
Burkānciema domradē radās ide-

jas par informatīvu zīmju izstrādi 
ātruma ierobežojumiem, muzikā- 
liem svētkiem un talku ar lielu zupas 
katlu, ko vēl “taustāmāku” padarī-
ja ideja par savas apkaimes bied- 
rības izveidi. Centra domradē tika 
runāts par integrētā atpūtas parka 
nepieciešamību visām paaudzēm, 
foto vietām pilsētvidē, aktualizē-
ta arī transportlīdzekļu plūsmas 
samazināšana. Jāņparkā – paša 
parka sakopšana, sākot ar puķu 
dobēm un beidzot ar celiņiem 
velosipēdistiem un skrituļotājiem, 
kā arī Gaujas krastu apguve un 
izmantošana visās sezonās. Pār-
gaujā – Pārgaujas svētki, un Zvirg-
zdukalnā – daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmu labiekārtošana un 
Karātavu kalniņa sakopšana. 
Plašāks ideju apkopojums pie-
ejams VNF mājaslapā www.vnf.lv. 

Daudzas no paustajām idejām 
tika iesniegtas arī VNF konkursā 
“Sev, tev novadam”. “Ir svarīgi ne 
tikai izrunāt aktuālās problēmas un 
pilnveidojamās lietas, bet arī mek-
lēt tām risinājumus. Ļoti ceram, ka 
mūsu konkursu “Sev, tev, novad-
am” apkaimju iedzīvotāji saredz 
kā iespēju, kur ar pašu spēkiem un 
pašu darbu var rast risinājumus sa-
vas apkaimes problēmām,” stāstīja 
P.Siliņa.

“Bijām priecīgi šogad sadar-
boties ar Valmieras novada fondu 
Valmieras apkaimju domražu or-
ganizēšanā. Iedzīvotāju tikšanās 
vienotas apkaimes ietvaros ir ļoti 
nozīmīgas, lai veicinātu sadarbību 
valmieriešiem ar pašvaldību un 
valmieriešiem savā starpā. Valmie- 
ras pilsētas pašvaldībai vienmēr ir 
bijusi svarīga iedzīvotāju līdzdalība 
un dialogs ar iedzīvotājiem. Tas ļauj 
pašvaldībai apzināt katras pilsētas 
apkaimes iedzīvotāju vajadzības, 

lai risinātu pašvaldības kompe-
tences jautājumus, un apliecina, 
ka iedzīvotāji arī paši ir gatavi 
apvienoties, veidot darba grupas, 
iesaistīties un darboties kopā kopē-
ja apkaimes iedzīvotāju labuma 
vārdā. Jautājumu loks ir ļoti plašs, 
piemēram, satiksmes drošības 
uzlabošana, līdzdalība pasāku-
mu organizēšanā, atbalsts sociāli 
mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, 
dzīves vides uzlabošana, uzņēmēj- 
darbības veicināšana u.c. Lielisks 
apkaimju iedzīvotāju sadarbības 
attīstības piemērs ir Burkānciema 
domrades aktīvistu paveiktais. Ne-
pilnu mēnesi pēc satikšanās dom-
radē viņi izveidoja savu biedrību 
“Burkānciema apkaime”, tikušies 
vairākās savstarpējās tikšanās un 
arī ar Valmieras pilsētas pašvaldības 
Attīstības pārvaldes speciālistiem 
par savas apkaimes dzīves vides 
pilnveidošanu,” stāsta Valmieras 
pilsētas pašvaldības Zīmolvedības 
un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Kristīne Melece.

Valmieras novada fonda uzde-
vums ir ne tikai motivēt cilvē- 
kus līdzdarboties, bet arī radīt 
apstākļus, lai cilvēki paši gribē-
tu piedalīties savas kopienas 
dzīves veidošanā. Domrades jeb 
iedzīvotāju satikšanās ir VNF un 
Valmieras pašvaldības kopīgi rīkots 
pasākums, lai iedzīvotāji justos 
piederīgi, sadzirdēti un iesaistī-
ti. Lai ikviens no mums varētu 
piedalīties lēmumu pieņemšanā 
par sev svarīgiem jautājumiem 
savā apkaimē, tādējādi mums pa- 
šiem iesaistoties savas apkārtējās 
vides veidošanā. Šogad iedzīvotā-
ju tikšanās jeb domrades notika, 
pateicoties Sabiedrības integrāci-
jas fonda atbalstam no Kultūras 
ministrijas līdzekļiem.

Noslēgušās Valmieras un novadu domrades

15 gadus sniedz palīdzīgu roku
 Turpinājums no 5.lpp.

ja nepieciešama steidzama palīdzī-
ba krīzes situācijā nonākušajiem, 
individuālu iedziļināšanos katrā 
gadījumā un profesionalitāti, risi- 
not sarežģītas situācijas. Centram 
vēlu gaišas un vieglas dienas un 
tā darbiniekiem rast nemitīgi no 
jauna iekšēju spēku, lai varētu 
turpināt sniegt palīdzīgu roku,” tā 
Valmieras pilsētas pašvaldības So-

ciālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija 
Muceniece. 2020.gadā Valmieras 
pilsētas pašvaldības Sociālo lietu 
pārvalde no nodibinājuma “Centrs 
Valdardze” pērk sociālās rehabili- 
tācijas pakalpojumu no vardar-
bības cietušām pilngadīgām per-
sonām, no prettiesiskām darbībām 
cietušiem bērniem, sociālā darba 
pakalpojumu darbam ar ģimenēm 
un bērniem, kurās ir bērns ar funk-

cionāliem traucējumiem, kā arī  
krīzes pakalpojumu ģimenēm ar 
bērniem.

Nodibinājums “Centrs Valdar- 
dze” sniedz konsultācijas vardar-
bības un krīzes situācijās, nodroši-
na klientu sociālo aprūpi, izglīto 
un veic preventīvo darbu. Plašāka 
informācija par centra darbību un 
piedāvātajiem pakalpojumiem mā-
jaslapā www.centrsvaldardze.lv. 

Jauniešu gatavotie darinājumi rudens tirdziņā

https://likumi.lv/ta/id/313561-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem-valmieras
https://likumi.lv/ta/id/313561-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem-valmieras
https://likumi.lv/ta/id/313561-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem-valmieras
https://likumi.lv/ta/id/313561-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem-valmieras
https://likumi.lv/ta/id/313561-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem-valmieras
https://likumi.lv/ta/id/313564-par-pabalstiem-valmieras-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/313564-par-pabalstiem-valmieras-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/313565-par-valmieras-pilsetas-pasvaldibas-pabalstu-barenim-bez-vecaku-gadibas-palikusam-bernam-audzugimenei-un-daudzbernu-gimenei
https://likumi.lv/ta/id/313565-par-valmieras-pilsetas-pasvaldibas-pabalstu-barenim-bez-vecaku-gadibas-palikusam-bernam-audzugimenei-un-daudzbernu-gimenei
https://likumi.lv/ta/id/313565-par-valmieras-pilsetas-pasvaldibas-pabalstu-barenim-bez-vecaku-gadibas-palikusam-bernam-audzugimenei-un-daudzbernu-gimenei
https://likumi.lv/ta/id/313565-par-valmieras-pilsetas-pasvaldibas-pabalstu-barenim-bez-vecaku-gadibas-palikusam-bernam-audzugimenei-un-daudzbernu-gimenei
https://likumi.lv/ta/id/313565-par-valmieras-pilsetas-pasvaldibas-pabalstu-barenim-bez-vecaku-gadibas-palikusam-bernam-audzugimenei-un-daudzbernu-gimenei
http://www.centrsvaldardze.lv
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Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

15.oktobrī Būvniecības valsts 
kontroles birojs pieņēma eksplu-
atācijā dienesta viesnīcu Ausekļa 
iela 25B, līdz ar to noslēgušies die-
nesta viesnīcas 1.kārtas pārbūves 
darbi. 

“Valmierā iespējams iegūt kvali- 
tatīvu un daudzveidīgu izglītību, 
to izmanto gan Valmieras, gan arī 
citu Latvijas pilsētu un novadu 
bērni un jaunieši. Lai Valmieras 
izglītības iestāžu skolēniem, ku- 
riem nav iespējams katru dienu pēc 
skolas nokļūt mājās, nodrošinātu 
ērtu, drošu un sakārtotu vidi, kā 
arī palielinātu pieejamo vietu skai-
tu Valmieras dienesta viesnīcās, 
Ausekļa ielas 25B pārbūves darbu 
rezultātā ir izveidotas 177 vietas. 
Esam radījuši labvēlīgus apstākļus, 
kur skolēniem uzturēties, mācīties 
un nakšņot, lai varētu koncen-
trēties pašlaik savam galvenajam 
uzdevumam – izglītības iegūšanai,” 
gandarījumu par paveikto pauž 
Valmieras pilsētas pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.  
Jāpiemin, ka, noslēdzoties 2.kārtas 
pārbūves darbiem Ausekļa ielā 25C , 
šajā dienesta viesnīcā kopā būs 
307 vietas. 

Paveicot 1.kārtas pārbūves dar-
bus, ēka Ausekļa ielā 25B apvieno-
ta vienā apjomā ar ēku Ausekļa 
ielā 25C. Būvniecības laikā 2., 3., 4. 
un 5.stāvā izveidotas divvietīgas 
istabas, pie tām ierīkotas tualetes 
un dušas telpas. Katrā stāvā ir kop- 
lietošanas virtuve, kā arī atpūtas 
un mācību telpa. Izbūvēts lifts no 
-1. līdz 5.stāvam, pie lifta atrodas 
neliels vestibils un istabas, kas 
piemērotas personām ar kustību 
traucējumiem. Ēkas pagraba stāvā  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
atrodas tehniskās telpas veļas 
mazgāšanai, žāvēšanai, gludināša-
nai un velosipēdu novietošanai. 
Paaugstināta ēkas energoefekti- 
vitāte – nomainīti logi un ārdurvis, 
siltināta fasāde,  pagrabstāva grīda, 
5.stāva pārsegums, izbūvēta ven-
tilācija ar rekuperāciju un citi darbi. 

Ēkas fasādei izvēlēti materiāli 
un tonis – ķieģeļsarkans un pelēks, 
kas iekļaujas apkārtējā vidē 
esošajā apbūvē. Savukārt dienesta 
viesnīcas iekštelpu interjers ir 
veidots viegli uztverams un 
jauneklīgs. Katrs dienesta viesnīcas 
stāvs ir krāsots citā tonī, lai 
saglabātu atšķirību un unikalitāti, 
kas ir nozīmīgas vērtības arī 
jauniešiem. 

Pašlaik dienesta viesnīcā Ausek- 
ļa ielā 25B noslēgusies grīdu 
vaskošana, turpinās telpu pilnī-
ga aprīkošana ar mēbelēm, lai jau 
pavisam drīz dienesta viesnīca 
varētu uzņemt skolēnus. 

Kad epidemioloģiskā situācija 
to atļaus, tad pēc iepriekšējas pie- 
teikšanās un ievērojot drošības 
noteikumus, plānots organizēt 
arī atvērto durvju dienu, lai ie-
pazīstinātu interesentus un medi-
ju pārstāvjus ar paveikto dienesta 
viesnīcā. Aicinām sekot līdzi in-
formācijai www.valmiera.lv. 

No jūlija līdz septembra vidum 
Valmieras pilsētas pašvaldība ai-
cināja Valmieras jauniešus, jo 
īpaši dienesta viesnīcā Ausekļa 
ielā 25C un Jāņa Enkmaņa ielā 14 
dzīvojošos, piedalīties konkursā, 
iesniedzot idejas Dienesta viesnī-
cas Ausekļa ielā 25 nosaukumam. 
Par labāko ideju atzīts nosaukums  
Auseklis, kas tiks papildināts ar 
tēmturi # un izvietots virs galvenās 

ieejas. Tuvākajā laikā Valmieras 
pilsētas pašvaldība sazināsies ar 
trīs konkursā labāko iesniegto ide-
ju autoriem, lai piešķirtu piedzīvo-
jumu spēles @TimemachineLatvia 
apmeklējumu. 

1.kārtas pārbūves darbi veik-
ti saskaņā ar PS “ARH STUDIJA” 
izstrādāto būvprojektu. Pārbūves 
darbus veica SIA “WOLTEC”. Kopē-
jās būvniecības izmaksas ir 5 383 
820,09 EUR. Objektā  būvuzraudzī-
bu veica SIA “Būvuzraugi.lv” par 
summu 62 000,40 EUR.

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 
25B 1.kārtas pārbūves darbi īste- 
noti ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 
diviem specifiskā atbalsta mērķiem 
(SAM) 8.1.2. un 4.2.2. līdzfinansēju-
mu. Līdz ar šo noslēgumam tuvo-
jas projekts “Valmieras Pārgaujas 
Valsts ģimnāzijas un Valmieras Vies- 
tura vidusskolas mācību vides 
uzlabošana un Dienesta viesnīcas 
Ausekļa ielā pārbūve”, kurā ietilpa 
divu izglītības iestāžu un dienesta 
viesnīcas 1.kārtas  pārbūve un lab- 
iekārtošana.  

Jāpiemin, ka dienesta viesnī-
cas pārbūves darbu 2.kārtu (die-
nesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C 
ēkas pārbūves darbi) arī paredzēts 
veikt SAM 8.1.2. un 4.2.2. pro-
jektu ietvaros, realizējot tālākos 
būvniecības darbus paralēli 
ar Valmieras Valsts ģimnāzijas 
2.stāvu mācību korpusa un ar to 
savienotās sporta zāles pārbūvi. 
Pašlaik notiek darbs pie doku- 
mentācijas sagatavošanas, lai uz- 
sāktu iepirkumu procesu un no- 
skaidrotu būvdarbu veicēju. 

Ēkas Ausekļa ielā 25B un 25C 
Valmieras pilsētas pašvaldība īpa-
šumā no Izglītības un zinātnes 
ministrijas saņēma 2015.gada sep- 
tembrī. 2015.gada novembrī Val- 
mieras pilsētas pašvaldība iz-
veidoja struktūrvienību “Dienesta 
viesnīca”, pakalpojumu paredzot 
Ausekļa ielā 25B, Ausekļa ielā 25C 
un Jāņa Enkmaņa ielā 14. 

2020./2021.mācību gadā Val- 
mieras pilsētas pašvaldības rīcībā 
esošās dienesta viesnīcas izmanto 
248 skolēni vecumā no 14 līdz 19 
gadiem. 

Prioritārā virziena “Izglītība, 
prasmes un mūžizglītība” SAM 
8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi” projekta 
“Valmieras Pārgaujas Valsts ģim- 

nāzijas un Valmieras Viestura vi-
dusskolas mācību vides uzlaboša-
na un Dienesta viesnīcas Ausekļa 
ielā pārbūve” kopējās izmaksas 
–  11 551 809,88 EUR. Projekta at-
tiecināmās izmaksas – 5 327 519,97 
EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 
3 729 263,98 EUR, kā arī Valmieras 
pilsētas pašvaldības finansējums 
– 1 278 604,79 EUR un valsts fi-
nansējums – 319 651,20 EUR. Ne-
attiecināmās izmaksas, ko finansē 
Valmieras pilsētas pašvaldība, – 6 
224 289,91 EUR.

SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašval-
dības integrētajām attīstības prog- 
rammām sekmēt energoefek-
tivitātes paaugstināšanu un at-
jaunojamo energoresursu izman- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tošanu pašvaldības ēkās” pro- 
jekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa  
ielā energoefektivitātes paaugs- 
tināšana un pārbūve” (būvprojek-
ta “Skolas ēkas un kopmītnes ēkas 
pārbūve par dienesta viesnīcu 
Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta”) 
kopējās izmaksas –  862 083,47 EUR. 
Projekta attiecināmās izmaksas – 
589 592,57 EUR, tajā skaitā ERAF 
finansējums 193 209,49 EUR, kā 
arī  Valmieras pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums –  317 106,46 EUR 
un Valsts budžeta finansējums – 79 
276,62 EUR.

Valmieras Attīstības aģentūra 

29. oktobrī Valmierā svinīgi tika 
atklāts karjeras materiālu resurss 
karjerasmateriali.lv. Tiešsaistes re-
surss ir vērtīgs dažādu materiālu, 
metožu, ideju apkopojums, kas 
būs noderīgs ikvienam, kam aktuā-
li karjeras jautājumi. Karjerasmate 
riali.lv ir Valmieras dāvana Latvijai 
Karjeras nedēļā.

Par resursu stāsta Valmieras 
Attīstības aģentūras karjeras un 
izglītības projektu vadītāja Inna 
Purmale: “Radot ideju par karjeras 
materiālu resursu, mūs vadīja divi 
sapņi. Pirmais sapnis bija par to, 
ka ikvienam speciālistam, peda-
gogam, vecākam un galvenokārt 
skolēnam ir vienuviet pieejama 
visa nepieciešamā informācija, ma-
teriāli, idejas un resursi, lai izdarītu 
un lai palīdzētu izdarīt atbilstošāko 
karjeras izvēli. Otrais sapnis bija 
par to, ka šāds resurss ir dzīvs, at-
vērts un pastāvīgi augošs, proti, ka 
ikvienam pedagogam un speciālis-
tam ir iespēja savu metodi, darba 
lapu vai karjeras pasākuma ide-
ju šajā resursā ievietot, daloties 
ar kolēģiem visā Latvijā. Esmu 
gandarīta, ka sapņi piepildās un ka 
karjeras materiālu resursu kā dāva-
nu Latvijai atklājām tieši Karjeras 
nedēļā.”

Karjerasmateriali.lv apkopo ļoti 
plaša spektra informāciju. Resursā 
speciālisti, pedagogi, vecāki un 
jaunieši var atrast materiālus dar-
bam stundās un tematiskajās no- 
darbībās, materiālus profesiju un 

darba tirgus iepazīšanai, meto-
diskos materiālus karjeras attīstī-
bai un testus par karjeras izvēli, 
personību, interesēm. Noderīgas 
būs idejas karjeras pasākumiem, 
informācija par ekskursijām un ra-
došo darbnīcu iespējām, kā arī in-
formācija par iespējām sadarbībai 
ar uzņēmumiem un darba devē-
jiem. Resursā apkopoti arī likumi, 
noteikumi un stratēģijas, kas saistī-
tas ar karjeras attīstības atbalstu, 
kā arī pieejamas saites uz citiem 
noderīgiem resursiem.

Resurss karjerasmateriali.lv pas- 
tāvīgi tiks papildināts, aicinot Lat-
vijas pedagogus dalīties ar saviem 
materiāliem, resursiem un idejām. 
Sadarbības partneri, pedagogi 
un speciālisti, kuri saredz iespēju 
sadarboties karjeras resursa at-
tīstīšanā un papildināšanā, ir ai-
cināti sazināties ar projekta vadītā-
ju Innu Purmali, rakstot e-pastu 
inna.purmale@valmiera.lv.

Aktivitāte tiek ieviesta projektā 
“Eiropas nākamās paaudzes mazās 
pilsētas”, un to līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds inicia- 
tīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” 
ietvaros. Šī informācija atspoguļo 
vienīgi autora viedokli, un iniciatī-
vas “Pilsētu inovatīvās darbības” 
iestādes neatbild par šīs informāci-
jas potenciālajiem izmantošanas 
veidiem.

Valmierā rada karjeras  
materiālu resursu

Ausekļa ielas 25B 1.kārtas pārbūve

Līga Bieziņa, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmierā uzsākta 452 nātrija 
gāzizlādes ielu apgaismojuma 
spuldžu nomaiņa pret energoefe-
ktīvajām gaismu izstarojošajām 
diodēm (LED) ar viedajiem sen-
soriem un viedo apgaismojuma 
vadības sistēmu. 

Energoefektīvu apgaismojumu 
pilsētā iegūs Rīgas iela posmā no 
Alvila Freimaņa ielas līdz Lāčplēša 
ielai, Valmieras rātslaukums un ska-
tu laukums pie Svētā Sīmaņa baz- 
nīcas, teritorija pie Lucas skvēra, 
iebraucamais ceļš no Raiņa ielas 
uz nodibinājumu “Centrs Valdar- 
dze”, Leona Paegles ielas posms 
no Brēžas līdz Semināra ielai, Bren-
guļu ielas posms no Stacijas ielas 
līdz Paula Valdena ielai, Vaidavas 
ielas posms no rotācijas apļa līdz 

pagriezienam uz AS “Valmieras  
Piens”. Jauns apgaismojums būs 
arī Raunas ielā, Purva ielā, Sporta 
ielā posmā no Limbažu ielas līdz 
Kazarmju ielai, uz bijušā šaursliežu 
dzelzceļa uzbēruma – gājēju-velo-
sipēdistu ceļa posmā no Cēsu ie-
las līdz Dzelzs tiltam, teritorijā pie 
Valmieras Viestura vidusskolas, 
skvērā pie Rūpniecības un Cēsu ie-
las krustojuma, kā arī Rūpniecības 
ielas posmā no SIA “Valmieras 
ūdens” līdz Dzelzs tiltam. 

Pirms apgaismojuma armatū-
ru nomaiņas, kamēr saglabājas 
salīdzinoši silti laikapstākļi bez 
grunts sasalšanas, tiek nomainīta 
daļa no nokalpojušajiem esošajiem 
dzelzsbetona un metāla apgais-
mojuma balstiem. Kā pagaidu ap-
gaismojums, līdz jauno armatūru 
saņemšanai no piegādātāja, tiek 
atliktas vecās armatūras.  

Uzstādītie jaunie gaismekļi 
būs aprīkoti ar pilsētā izmantotās 
gaismas vadības sistēmas kom-
ponentēm, lai nodrošinātu ap- 
gaismojuma attālinātu pārvaldī-
bu, ieslēgšanu un izslēgšanu no-
drošinot automātiski. Apgaismo-
juma ieslēgšanās un izslēgšanās ir 
noregulēta atbilstoši saules lēkta 
un rieta laikiem – tas iedegas 20 
minūtes pēc saulrieta un izslēdzas 
20 minūtes pirms saullēkta. Uz Rī-
gas ielas tiks uzstādīti arī video-
detektori ar automobiļu plūsmas 
kontroles sistēmu, nodrošinot ap-
gaismojuma līmeņa regulēšanu at-
bilstoši gājēju un transportlīdzekļu 
faktiskajai plūsmai. 

Pēc apgaismojuma sistēmas 
uzlabojumu veikšanas energoefek- 
tīvs LED apgaismojums būs uz-
stādīts 64,8% no pilsētas apgais-
mojuma kopējā tīkla. Pirms pro-

jekta īstenošanas tas bija 52,4% no 
pilsētas koptīkla. Plānotais elek- 
troenerģijas ietaupījums būs 337 
293 kWh/gadā, CO₂ samazinājums 
– 36764.93 kg gadā.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 
viedās tehnoloģijas Valmieras pil- 
sētas ielu apgaismojuma infra- 
struktūrā ievieš SIA “WOLTEC” par 
kopējo līgumsummu 704 864,97 
EUR ar PVN. Darbus paredzēts 
paveikt līdz nākamā gada feb-
ruārim.

Apgaismojuma nomaiņu pare- 
dzēts veikt Valmieras pilsētas 
pašvaldības īstenotā projekta 
“Viedo tehnoloģiju ieviešana 
Valmieras pilsētas pagaismojuma 
sistēmā” (līguma Nr. EKII–3/30) iet-
varos, ko paredzēts līdzfinansēt ar 
Emisiju kvotu izsolīšanas instru-
menta (EKII) finansējumu. Projek-
ta kopējās plānotās izmaksas ir 

747962,65 EUR, no kurām kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 560972,74 
EUR. EKII finansējums paredzēts 
359022,55 EUR (64%), pašvaldības 
līdzfinansējums – 201950,19 EUR 
(36%). Plānotais projekta realizāci-
jas laiks: 2019.-2020.gads.

 

Uzlabo pilsētas publisko apgaismojumu
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Līga Bieziņa, 
Valmieras pilsētas pašvaldība

Rudenī nobirušo koku lapu 
savākšana ir viens no galvenajiem 
pilsētas sakopšanas darbiem. Lai 
atvieglotu un sekmētu šī darba 
veikšanu, pašvaldības saistošie 
noteikumi par pilsētas teritori-
jas kopšanu nosaka atbildības un 
veicamo darbu sadali. Atbilstoši 
tiem privāto zemes gabalu vai ēku 
īpašnieki ir atbildīgi ne tikai par 
savu īpašumu sakopšanu, bet arī 
tiem piegulošo publiskā lietošanā 
esošu teritoriju sakopšanu. 

Īpašumam piegulošā teritorija 
ir publiskā lietošanā esošas ietves, 
izņemot sabiedriskā transporta 
pieturvietas, grāvji, caurtekas, 
zālieni u.c. apstādījumi līdz ielas 
brauktuves malai. Ja starp ietvi un 
brauktuvi ir zāliena nodalījums, arī 
tas ir daļa no īpašumam piegulošās  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teritorijas – par tā sakopšanu 
ir atbildīgs blakus esošā zemes 
gabala vai ēkas īpašnieks. Ja 
īpašums atrodas patālāk no ielas 
braucamās daļas, par kopjamo 
piegulošo teritoriju uzskatāms 
attālums līdz sešiem metriem, 
mērot no zemes gabala robežas 
līdz brauktuves malai, neieskaitot 
ietvi un veloceliņus. 

Lai atbalstītu zemes gabalu 
īpašniekus to īpašumiem piegu-
lošo teritoriju sakopšanā, Valmie- 
ras pilsētas pašvaldība līdz 
18.novembrim ir pagarinājusi 
rudens lapu akciju. Tās laikā māj- 
saimniecības, kuru piegulošajās 
teritorijās aug ozoli, var pieteikt ar 
lapām piepildīto 1,1 m3 speciali- 
zēto (big-bag) maisu bezmaksas 
izvešanu. Vienlaikus iedzīvotāji – 
fiziskas personas, vācot rudens 
lapas privātajos īpašumos, tās var 
vest un bez maksas nodot EKO 

laukumā Dzelzceļa ielā 5. Plašāka 
informācija par Valmieras rudens 
lapu akciju pieejama Valmieras 
pilsētas pašvaldības mājaslapas 
www.valmiera.lv sadaļā “Pakalpo-
jumi” – “Atkritumu apsaimniekoša-
na” – “Rudens lapu akcija 2020”.

Valmieras pilsētas pašvaldī-
ba organizē lapu slaucīšanu un 
savākšanu no pilsētas ielu brau-
camās daļas un pilsētas skvēros. 
Kopīgi šādi uzkopjot pilsētas pub-
liskās teritorijas un ielu infrastruk-
tūru, tiek uzlabota līdzcilvēku un 
satiksmes drošība. Lapas, kas krā-
jas uz ietvēm un ielu brauktuvju 
malās, var radīt aizsērējumus pilsē-
tas lietus ūdens kanalizācijā un 
spēcīga lietus gadījumā veicināt 
ūdens uzkrāšanos uz ielu brau-
camās daļas. Izmirkušas lapas kļūst 
ļoti slidenas, palielinot traumatis-
ma risku gājējiem, kuri pārvietojas 
pa šādām nenotīrītām ietvēm. 

Būtiski tomēr, ja atsevišķi 
dzīvojošs vientuļais vecuma pen-
sionārs un/vai vientuļā persona 
ar invaliditāti veselības stāvokļa 
dēļ nespēj veikt piegulošās teri- 
torijas kopšanu un rudens lapu 
savākšanu tajā, persona ir aicināta 
zvanīt un informēt Valmieras pilsē-
tas pašvaldības nekustamā īpašu-
ma apsaimniekošanas speciālistu 
pa tālruni 28314534, kurš organi- 
zēs šīs teritorijas sakopšanu.

Par piegulošo teritoriju uz-
kopšanas pārkāpumiem – ilgstoši 
nekoptām ietvēm un zālieniem – 
iespējams ziņot Valmieras pilsētas 
pašvaldības policijai, zvanot pa 
bezmaksas tālruni 8484.

Atbildība par rudens lapu savākšanu

Zane Leimane,
SIA “ZAAO”

Lai virzītos uz aprites ekonomi-
kas īstenošanu un veicinātu atkri-
tumu saimniecības attīstību, SIA 
“ZAAO” kopā ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru, Valmieras 
biznesa inkubatoru, AS VALMIERAS 
STIKLA ŠĶIEDRA un citiem sadar-
bības partneriem vēlas dot iespēju 
jauniem uzņēmējiem, zinātnie- 
kiem un vides entuziastiem līdzdar-
boties Latvijai svarīgos procesos, 
radot inovācijas atkritumu izpētes 
un pārstrādes jomā trim atkritu-
mu veidiem – riepām, stikla šķied- 
ras atkritumiem un no atkritu- 
miem iegūstamajam kurināmajam 
(NAIK).

2021.gada 20. un 21.februārī 
Reģionālajā atkritumu apsaimnie-
košanas centrā (RAAC) “Daibe” 
un Vidzemes Olimpiskajā centrā 
notiks Latvijā pirmais atkritumu 
pārstrādes veicināšanas hakatons 
“DaibeZero”.

Pasākuma PATRONS Vides un 
reģionālās attīstības ministrs Juris 
Pūce norāda: “Atkritumu poligonos 
apglabājamo atkritumu apjoms ir 
būtiski jāsamazina un jāpalielina 
to pārstrādes īpatsvars. Mūsdie- 

nu domāšana, radoša pieeja un 
atvērtība inovācijām ir ceļš, kas 
ved uz samilzušu vides problēmu 
risināšanu. Nozarēm, valsts pār-
valdei un privātajam sektoram sa-
darbojoties, kopīgi jāatrod veids, 
kā pēc iespējas vairāk un produk-
tīvāk saimnieciskajā apritē atgriezt 
izlietotos materiālus, piešķirot 
tiem otrreizēju vērtību, tādejādi 
īstenojot aprites ekonomikas prin-
cipus. Izsaku cerību, ka hakatons 
pulcēs tieši tādu sabiedrību – gan 
zinošus speciālistus, gan tālredzī-
gus uzņēmējus, kas kopīgi spēs 
piedāvāt un īstenot drosmīgas ide-
jas.” 

ZAAO valdes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis uzsver: “Latvi-
jā atkritumu pārstrādē joprojām 
ir brīvas nišas, lai varētu domāt 
par jaunu pārstrādes uzņēmumu 
veidošanos. Hakatona rezultātā 
sagaidām atkritumu pārstrādes 
un izpētes procesa idejas jauna 
materiāla radīšanai, kas būs izman-
tojams tautsaimniecībā vai arī kā 
izejviela jaunu produktu radīšanai. 
Potenciālajam pārstrādes uzņē-
muma veidotājam tiks piedāvātas 
iespējas infrastruktūras izveidei 
RAAC “Daibe”. Labākās idejas 
paredzēts iesniegt Latvijas in-

vestīciju un attīstības aģentūrai 
tālākai attīstīšanai.”

Komandu pieteikumi tiek gaidīti 
no 1.decembra līdz 17.janvārim. 
Komandās aicināti līdz sešiem cil-
vēkiem, maksimālais komandu 
skaits – 10. Pasākuma nolikums un 
pieteikšanās mājaslapā www.dai-
bezero.lv. Hakatona balvu fonds – 
10 000 EUR.

Lai veiksmīgi sagatavotu idejas 
pieteikumu, pasākuma organiza-
tori decembrī piedāvās vairākas 
hakatona mentoru on-line lek- 
cijas materiālzinātnē, dizaina do-
māšanā, projektu vadībā, finanšu 
piesaistē, mārketingā un citās 
jomās. Potenciālajām komandām 
pēc iepriekšēja pieteikuma 12.de-
cembrī būs iespēja apmeklēt arī 
RAAC “Daibe”, lai klātienē novērtē-
tu pārstrādei pakļaujamo materiā-
lu veidu, apjomu un uzdotu in-
teresējošos jautājumus.

Hakatona “DaibeZero” ģenerāl-
sponsors ir AS “AJ Power Recy-
cling”. Hakatonu atbalsta Valmieras 
Attīstības aģentūra, koprades dar-
bnīca “Dare”, SIA “Vidzemes Olim- 
piskais centrs”, Valmieras peldba-
seins, PIKC “Valmieras tehnikums” 
un citi.

Atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatons 
“DaibeZero” Unda Blaumane,

Valmieras Attīstības aģentūra 

Apbalvoti konkursa “Ģimenes 
rada” laureāti! Rezultātā izveido-
ti jauni mūzikas instrumenti, ro-
taļlietas, izjaukti un salikti motori, 
radīts periskops, olu spēle un citas 
noderīgas un inovatīvas lietas. 

Konkurss tika organizēts no 14. 
septembra līdz 13.oktobrim. Tā lai-
kā ģimenes bija aicinātas no otrreiz 
pārstrādājamiem materiāliem vai 
izmantojot modernās tehnoloģi- 
jas kopīgi veidot darbu, nofoto-
grafēt vai nofilmēt to un atsūtīt 
Valmieras koprades darbnīcai 
“DARE”. 

Kā stāsta Valmieras Attīstības 
aģentūras pārstāve Baiba Zvej-
niece: “Konkursa mērķis bija pie- 
vērst lielāku ģimeņu skaitu un 
sabiedrības uzmanību kopā darī-
šanas un kopā radīšanas idejai. 
Parādīt plašākai sabiedrībai, ka 
ģimenes, kopā darbojoties, spēj 
radīt daudz interesantu, noderīgu 
un inovatīvu lietu. Šajā steidzīgajā 
laikā motivēt ģimenes kvalitatī-
vi pavadīt laiku kopā ar bērniem, 
veicināt radošumu un radīt prieku 
visiem ģimenes locekļiem.”

Iesūtītos darbus vērtēja konkur-
sa žūrija, kurā bija pārstāvēti SIA 
“Wunder”, SIA “EchoTech”, SIA 
“ZAAO”, Valmieras Dizaina un  
mākslas vidusskola un Valmieras 
pilsētas pašvaldība. Žūrijas darbs 
nebija no vieglajiem, jo lielākā 
daļa iesūtīto koprades darbu bija 
interesanti, tajos bija ieguldīts liels 
darbs un mīlestība.

Konkursa laureāti tika noteikti 
piecās kategorijās. 

ĢIMENISKĀKAIS = laureāti Mož- 
villo ģimene, kuri no skābbarības 
ruļļu kodoliem bija izveidojuši 
mūzikas instrumentu. Kā pastāstīja 
ģimenes mamma Santa, par ins- 
trumentu interesi jau izrādījuši 
bērnudārzi un pašiem liels prieks, 
ka meitām šobrīd, darbojoties ārā, 
ir jauna aizraušanās. 

RADOŠĀKAIS = balvu saņēma 

Brinkmaņu ģimene par darbu 
“Tankkuģis jūrā”. Kuģis izgata- 
vots no kartona kastīšu pārpaliku- 
miem, iesaiņojumiem, salmiņiem 
un mājās neizmantotām dāvanu 
kastītēm – otrreiz pārstrādāja- 
miem materiāliem.

ILGTSPĒJĪGĀKAIS = apbalvota 
Barviķu ģimene, kuri kopā radījuši 
dāvanu maisiņus, dodot otro dzīvī-
bu vecajām avīzēm un pārvēršot 
tās līdz nepazīšanai īstos mākslas 
darbos. Vecāki locīja reklāmas 
bukletus un laikrakstus, iegūstot 
papīra turzas un dāvanu maisiņu 
formātus, bērni Paula, Alise un 
Justīne līmēja, zīmēja, gleznoja, 
spieda zīmogus – pašu darbs, pašu 
dizains.

INOVATĪVĀKAIS = laureāti Bā-
liņu ģimene kopīgi radījuši pe-
riskopu. Kā norāda ģimene, bērni 
šobrīd ļoti aizraujas ar spiegu lie-
tām, tāpēc izdomājuši izgatavot 
periskopu. Tika izmantoti izlietoti 
cipšu iepakojumi un mammas pa 
pusei saplīsušie kabatas spogulīši. 

NODERĪGĀKAIS = apsveicam 
Brikmaņu ģimeni, kur ar savām 
rokām izveidota no lietotiem dē- 
ļiem piekabe. Ģimene kopā dar-
bojas ar kokmateriāliem, atjauno 
puķupodus, restaurē sētu, kā arī 
ģimenes pirmklasnieks veikli dar-
bojas ar auto detaļām, tās pētot, 
izjaucot un saliekot. 

Laureāti saņēma īpaši šim 
konkursam radītas dizaina balvas 
un veselīgus kārumus iedvesmai 
turpmākajiem darbiem! 

Valmieras Attīstības aģentūras 
un DARE kolektīvs pateicas visiem, 
kuri piedalījās. Ceram arī turpmāk 
radīt kopā. 

Konkurss tika rīkots Valmieras 
Attīstības aģentūras un Valmieras 
pilsētas pašvaldības sadarbības 
projekta “KOPĀ DARĪT – KOPĀ 
RADĪT” ietvaros. Projekts tiek fi-
nansēts Latvijas valsts budžeta 
finansētās programmas “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” ietvaros, ko 
administrē Sabiedrības integrāci-
jas fonds. 

Ģimenes rada rudenī

Publiskā pirts slēgta līdz 6.decembrim 
Līdz 6.decembrim publiskā pirts Valmierā ir slēgta. Publiskās pirts darbību plānots  

atjaunot, noslēdzoties ārkārtējai situācijai. 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā 

www.valmiera.lv un informatīvajā izdevumā “Valmiera”. 

http://www.valmiera.lv


9

Ilze Eglāja, 
Valmieras Attīstības aģentūra 

Valmierā, vairāk nekā gadu kopā 
strādājot partneriem no publiskā, 
privātā, nevalstisko organizāciju 
un izglītības sektora, izstrādāta 
Valmieras industriālo teritoriju at-
tīstības koncepcija. Dokuments 
paredz ārvalstu un nacionālo in-
vestīciju piesaistes prioritāros vir-
zienus un aspektus, kas pilsētā 
realizējami nākamajos 20 gados. 
Dokumentu sadarbībā ar konsul- 
tantiem izstrādājusi Valmieras At-
tīstības aģentūra projektā “Eiropas 
nākamās paaudzes mazās pilsētas”.

Valmiera – Eiropas nākotnes 
pilsēta

Valmiera ir industriju un 
ražošanas pilsēta ar spēcīgām 
tradīcijām, dinamisku biznesa 
vidi un aktīviem uzņēmējiem. 
Saražotās produkcijas uz vienu 
iedzīvotāju apjomā Valmiera ir lī-
dere valstī, divas reizes pārsniedzot 
vidējo rādītāju Latvijā. Valmiera ir 
augoša, uz attīstību vērsta pilsē-
ta – zināšanu, talantu un biznesa 
centrs.

Valmieras pilsētas pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks 
saka: “Valmieras mērķis ir pie-
saistīt pilsētai talantus. Es uzskatu, 
ka ārējo tiešo investīciju piesaiste 
palīdzēs to sasniegt. Spēcīgi uzņē-
mumi, labvēlīga uzņēmējdar-
bības vide, konsekventa atbalsta 
sistēma un cieša sadarbība starp 
uzņēmējiem, izglītības iestādēm 
un pašvaldību palīdzēs mums 
sasniegt mērķi. Mēs turpināsim 
ieguldīt resursus cilvēkos, infra-
struktūrā, jaunās teritorijās, ve-
selības aprūpē, sportā, kultūrā 
un dzīves kvalitātē. Turpināsim 
piedāvāt lielisku atbalsta sistēmu, 
ļaujot uzņēmējiem un investoriem 
Valmierā justies gaidītiem.”

Valmiera ir ārvalstu tiešo inves- 
tīciju veiksmes stāsts. 2018./2019.
gadā Financial Times reitingā Val- 
miera bija trešā labākā Eiropas 
mikropilsēta ārvalstu tiešo in-
vestīciju piesaistes stratēģijā. 
2020./2021.gadā šajā pašā reitingā 
Valmiera ieņem ceturto vietu.

Pilsēta lepojas ar 44 ārvalstu 
tiešo investīciju uzņēmumiem, kas 
kopā veido 10% no pilsētas kopē-
jā darbaspēka un 26% no kopējā 
pilsētas uzņēmumu apgrozījuma. 
Valmiera ir piesaistījusi ārvalstu 
investīcijas no Vācijas, ASV, Itālijas, 
Polijas, Krievijas, Zviedrijas, Igauni-
jas, Somijas, Lielbritānijas, Lietuvas, 
Dānijas, Kipras, Beļģijas un Indi-
jas. Veiksmīgi apvienojot pilsētas 
uzņēmējdarbības garu un inovatī-
vo valmieriešu talantus, Valmierā 
tiek realizētas lieliskas idejas. Li-
kumsakarīgi, ka tieši Valmierā izau-
guši vairāki izcili Latvijas un Eiropas 
līmeņa uzņēmumi.

Valmieras industriālajās teri-
torijās ir pieejama un šobrīd tiek 
papildus izbūvēta augstākā līmeņa 
infrastruktūra. Investoriem pie-
ejami elektrības tīkli, optiskie tīkli, 
ceļi, gāzesvads, apgaismojuma 
tīkls, dzelzceļa savienojums, ūdens 
un kanalizācijas sistēmas. Investori 
var saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides 25% līdz 90% ap-
mērā.

Pilsētā uzņēmējdarbības vides 
attīstību veicina Valmieras Attīs- 
tības aģentūra, Valmieras pilsētas 
pašvaldība un Latvijas tirdzniecības 
un rūpniecības kameras Vidzemes 
nodaļa. Darbojas vairāki spēcīgi 
uzņēmēju klubi. Valmierā atrodas 

arī Vidzemes Augstskolas Zināšanu 
un tehnoloģiju centrs, Vidzemes 
plānošanas reģiona Uzņēmējdar-
bības centrs un Latvijas Investī- 
ciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Valmieras biznesa inkubators.

Valmiera ir starptautiskā UNESCO 
Izglītības pilsētu sadarbības tīk-
la (UNESCO Global Network of 
Learning Cities) dalībniece. Visap- 
tveroša izglītības sistēma ir Val- 
mieras inovāciju un uzņēmējdar-
bības pamatā. Darbaspēka saga-
tavošanā nozīmīgākie izglītības 
sektora dalībnieki ir Vidzemes 
Augstskola, Valmieras tehnikums 
un Valmieras Dizaina un māk-
slas vidusskola. Nozīmīga loma ir 
mūžizglītībai un pieaugušo izglītī-
bai.

Valmieras industriālo teritori-
ju attīstības koncepcija

Industriālo teritoriju attīstības 
koncepcijas uzdevumi bija šādi:

•	 identificēt faktorus, kurus inves- 
tori apsver, izvēloties noteiktu 
mērķa valsti par savu investīciju 
vietu;

•	 identificēt nākotnē attīstāmās 
industriālās teritorijas Valmierā;

•	 identificēt nozares, kuras īpaši 
attīstīt industriālajās teritorijās;

•	 identificēt izglītības program-
mas, kas attīstāmas investīciju 
piesaistes noteiktās nozarēs 
kontekstā;

•	 identificēt Valmieras priekš-
rocības un trūkumus, veicot citu 
Latvijas un ārvalstu industriālo 
parku analīzi, kā arī dažādu pie- 
ejamo resursu analīzi;

•	piedāvāt nākotnē attīstāmo un 
apsaimniekojamo industriālo te- 
ritoriju pārvaldības modeli un 
pārvaldītāja sniegtos pakalpoju-
mus investoriem;

•	 identificēt partnerus un citas ie-
saistītās puses;

•	 sagatavot investīciju piesaistes 
rīcības plānu, finanšu plānu un 
pamatnostādnes mārketinga  
stratēģijai.

Investoru izvēli nosakošie 
faktori

Veicot pētījumu, tika konstatēts, 
ka investoru izvēli galvenokārt 
nosaka trīs faktoru grupas. Pirmā 
faktoru grupa saistīta ar ekonomis- 
kajiem faktoriem jeb galvenajiem 
ekonomiskajiem kritērijiem pēc 
investora motīviem. Lielākoties in- 
vestoriem investīciju vieta in-
teresē kā noieta tirgus (vietējā tir-
gus lielums, produkcijas piegādes 
iespējas uz lieliem tirgiem), kā 
pieejami resursi (darbaspēka un 
kvalificēta darbaspēka pieejamī-
ba, izejmateriālu pieejamība, in-
frastruktūras esamība – izbūvēta 
teritorija, ceļi, pieslēgumi, ēkas 
un telpas) vai kā izmaksu sa-
mazināšanas un izmaksu efekti- 
vitātes iespēja (mazākas darbaspē-
ka un kvalificēta darbaspēka izmak-
sas, lētāki izejmateriāli vai ener- 
goresursi, lētāka infrastruktūra).

Otrā faktoru grupa ir ārval-
stu tiešo investīciju politika un 
vide, proti, ekonomiskā, politiskā 
un sociālā drošība un stabilitāte, 
ienākšanas noteikumi, tirgus funk-
cionēšanas struktūra un politika, 
attieksme pret ārvalstu investo- 
riem, starptautisko līgumu slēgša-
na, finanšu nosacījumi, nodokļu 
politika.

Trešā faktoru grupa ir uzņēmēj- 
darbības veicināšana un pieeja-
mais atbalsts investoriem, proti, 
dažādi investīciju veicināšanas pa-

kalpojumi, investīciju stimuli jeb 
granti, nodokļu atvieglojumi un 
SEZ esamība, sociālās ērtības un 
dzīves kvalitāte un biznesa atbalsta 
pakalpojumi.

Nākotnē attīstāmās indus-
triālās teritorijas

Kopumā industriālo teritoriju 
attīstīšanai Valmierā tika identificē-
tas teritorijas aptuveni 120 hektāru 
platībā, kartē veidojot trīs indus- 
triālo teritoriju klasterus: Rūp-
niecības un eksporta parku (bijušo 
gaļas kombināta teritoriju), Valmie- 
ras industriālo parku (no valsts at-
gūtā teritorija pilsētas dienvidos), 
kā arī industriālās teritorijas pie 
LIAA Valmieras biznesa un inovāci-
ju inkubatora ēkas. Rūpniecības un 
eksporta parkā šobrīd uzsākti plaši 
būvdarbi teritorijas sakārtošanai 
17 hektāru platībā. Teritorijā esoša-
jās ēkās šobrīd jau pieejama platī-
ba 42000 m2 apmērā. Pirmā jaunā 
ražošanas ēka 4000 m2 apmērā 
Rūpniecības un eksporta parkā 
investoriem būs pieejama 2022. 
gadā.

Industriālajās teritorijās at-
tīstāmās nozares

Pētījuma ietvaros tika veikta 
plaša nozaru analīze. Kā indus-
triālajās teritorijās attīstāmās 
nozares tika identificētas šādas: 
stikla šķiedras produktu un būvma-
teriālu ražošana, koka un papīra 
izstrādājumu ražošana (īpaši koka 
daudzstāvu ēku apbūvei), mašīn-
būve un metālapstrāde, enerģijas 
ražošana un materiālu pārstrāde, 
informācijas un komunikācijas pa-
kalpojumi, elektrotehnikas un elek- 
tronikas ražošana, uzglabāšanas 
un transporta palīgdarbības, pār-
tikas produktu un dzērienu ražoša-
na. Industriālajās teritorijās tiks ie- 
viesti industrijas viedie risinājumi, 
kā arī zaļināšanas, digitalizācijas un 
aprites ekonomikas principi.

Nozaru izvēlē tika ņemti vērā 
vairāki vērtēšanas kritēriji: šo-
brīd Valmierā vadošās nozares, 
Vidzemes viedo specializāciju no-
zares, nozares, kuru uzņēmumi 
ienākuši Valmierā vai izrādījuši 
interesi par atrašanos Valmierā, 
nozares ar augstāku atalgoju-
mu, nozares, kurām Valmierā un 
Vidzemē tiek sagatavoti speciālis-
ti, kā arī nozares, kurām Valmierā, 
Vidzemē, Latvijā un Dienvidigauni-
jā pieejami resursi un izejmateriāli. 
Tika definētas arī nozares, kurām 
dažādu iemeslu dēļ nevajadzētu 
atrasties pilsētā.

Industrijas vajadzībām at-
bilstošs izglītības programmu 
piedāvājums

Strauji attīstoties industriālajām 
teritorijām, strauji jāpieaug arī no 
jauna radīto darba vietu skaitam, 
turklāt noteiktās jomās un profesi-
jās. Nozīmīgu pienesumu šī mērķa 
sasniegšanā sniedz esošo un jaunu 
izglītības programmu un izglītības 
piedāvājuma attīstīšana, pilsētā 
nodrošinot studējošo skaita un 
līdz ar to jaunu darbaroku skaita 
pieaugumu. Industriālo teritori-
ju attīstības koncepcijas aprēķini 
lēš, ka, salīdzinot ar esošo situā- 
ciju, augstākajā izglītībā studējošo 
skaitam jāpalielinās par gandrīz 
50%, profesionālajā vidējā izglītībā – 
par gandrīz 60% un profesionāla-
jā tālākizglītībā un  profesionālās 
pilnveides izglītībā – par gandrīz 90%.

Papildu jau esošām izglītības 
programmām augstākās izglītības 
sektorā nepieciešams attīstīt jaunu, 
viedu materiālu zinātni un materiā-

lu inženieriju, aprites ekonomikas 
un inženierijas jomu, mašīnbū-
vi, vides inženieriju, ilgtspējīgas 
ražošanas un ražošanas vadības 
inženieriju, kā arī ilgtspējīgas 
būvniecības inženieriju.

Profesionālās vidējās, tālākizg-
lītības un pilnveides izglītības jomā 
papildu jau esošajām izglītības 
programmām nepieciešams attīstīt 
šādas nākotnē pieprasītas profesi-
jas: materiālu ražošanas vadītājs 
un meistars, atjaunojamās ener- 
ģētikas tehniķis, gaļas un gaļas 
produktu ražošanas tehniķis, pār-
tikas pārstrādes strādnieks, ēku 
būvnieks, kokapstrādes strādnieks, 
pārstrādes rūpnīcu operators un 
iekārtu operators, automatizēto 
līniju operators, kraušanas iekārtu 
operators, mehāniķis, elektriķis, 
noliktavu darbinieks, saimniecības 
vadītājs, klientu apkalpošanas 
speciālists, iepirkumu speciālists, 
digitālā mārketinga un jauno medi- 
ju speciālists.

Nozīmīgākie partneri izglītības 
jomā pilsētā ir Vidzemes Augstsko-
la, Valmieras tehnikums un Valmie- 
ras Dizaina un mākslas vidusskola. 
Sadarbība attīstāma arī ar citām 
izglītības iestādēm Vidzemē, Latvi-
jā un ārvalstīs.

Valmieras priekšrocības
Kā viena no Valmieras galvena-

jām un unikālajām priekšrocībām 
definēta stikla šķiedras produkcijas 
ražošana pilsētā, kas paver plašas 
attīstības iespējas citām nozarēm, 
piemēram, būvniecībai, kompozīt-
materiālu ražošanai un citām, kas 
izmanto stikla šķiedras diegu un 
produktus. Uzņēmumi ļoti augs-
tu vērtē arī pašvaldības īres namu 
programmu, pašvaldības inovāciju 
atbalsta programmu un Financial 
Times piešķirto augsto reitingu 
Eiropā par investīciju piesaistes 
stratēģiju.

Valmieras priekšrocības ir arī 
tuvums diviem lieliem tirgiem 
(Eiropas Savienības un Krievijas), 
pieeja resursiem un izejmateriā- 
liem, īpaši kokrūpniecībai, būvma-
teriālu un pārtikas ražošanai, 
pilsētas sakārtotā infrastruktūra, 
iespējas izmaksu samazināšanai 
un augstākai izmaksu efektivitātei, 
pieejamais atbalsts dažādu fondu 
finansējuma piesaistei uzņēmu- 
miem, kā arī lieliskā investīciju vide 
(drošība, investīciju politika, ekono- 
mikas izaugsme, zemie nodokļi 
un attieksme pret investoriem). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Dokumentā identificētas arī vai- 

rākas pilsētas nākotnes priekš- 
rocības, kā arī nākotnē realizējami 
lieli projekti rūpniecības, izglītības 
un biznesa atbalsta jomā.

Industriālo teritoriju attīstīša-
na

Industriālo teritoriju attīstības 
koncepcija ietver plašu analīzi par 
alternatīvām industriālo teritoriju 
attīstīšanai, administrēšanai, ap-
saimniekošanai un biznesa pakal- 
pojumu sniegšanai. Koncepcija no- 
saka arī veicamos darbus un pa-
kalpojumus, kas industriālo terito- 
riju operatoram jāsniedz klientiem, 
un ietver rīcības plānu un finanšu 
plānu.

Starp pakalpojumiem ir infra-
struktūras pakalpojumi (piemēram, 
nomnieku piesaiste, komunālie 
pakalpojumi, ēku kapitālie re-
monti, tehniskā uzturēšana, telpu 
pielāgošana, ēku un infrastruktūras 
tālāka izbūve u.c.), inovāciju pa-
kalpojumi (pētniecības infrastruk-
tūra, koprades infrastruktūra u.c.) 
un biznesa atbalsta pakalpojumi 
(finansējuma piesaiste, konsultāci-
jas, tīklošanās, personāla piesaiste, 
grāmatvedības un juridiskie pa-
kalpojumi u.c.).

Pakāpeniski tiek uzsākta Valmie- 
ras industriālo teritoriju attīstības 
koncepcijas ieviešana, galvenokārt 
izmantojot projekta “Eiropas nāka- 
mās paaudzes mazās pilsētas” fi-
nansējumu un iestrādnes. Pilsētā 
sadarbībā ar Financial Times iz- 
strādāta un ieviesta industriālo te- 
ritoriju datubāze investinvalmiera. 
eu, uzsākts darbs pie Rūpniecības 
un eksporta parka vizuali- 
zāciju izstrādes. Novembrī tiks 
sākta globāla investīciju piesaistes 
kampaņa. 2021.gada pavasarī tiks 
uzsākta digitālā mārketinga kam-
paņa.

Attīstot digitālo rīku investin-
valmiera.eu, Valmieras Attīstības 
aģentūra aicina teritoriju, industriā-
lu ēku un biroja ēku īpašniekus sazi- 
nāties par sadarbību un iespējām 
izvietot datu bāzē savā īpašumā 
esošus objektus ārvalstu un na-
cionālo investīciju piesaistei. Kon-
taktpersona Valmieras Attīstības 
aģentūrā: uzņēmējdarbības pro-
jektu vadītāja Māra Rudīte, mo-
bilais tālrunis 26454562, mara. 
rudite@valmiera.lv.

Valmieras industriālo teritoriju attīstības koncepcija
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Māra Rudīte,
Valmieras Attīstības aģentūra

30. oktobrī koncertzālē “Valmie- 
ra” norisinājās biznesa forums 
“Māksla būt uzņēmējam”. Jau 
ceturto gadu forumu organizē 
Europe Direct informācijas centrs 
Valmierā, Valmieras integrētā bib- 
liotēka, Valmieras pilsētas paš- 
valdība un Valmieras Attīstības 
aģentūra. Šogad uzsvars lielāko-
ties veltīts tiešsaistes skatītā- 
jiem un video tiešraides nodro- 
šināšanai. Ar iedvesmojošiem stās-
tiem dalījās astoņi Latvijā un Val- 
mierā labi zināmi uzņēmēji, kuri 
savu ceļu uzņēmējdarbībā katrs 
sācis un turpina pavisam atšķirīgi.

Pieredzes stāsti vienmēr ir bi-
jis labākais veids, kā izprast, cik 
visi esam dažādi, ko viens no otra 
varam mācīties, kā iedvesmoties 
un pielietot dzirdēto savā ikdienā. 
Nezaudēt savu “es”, izvirzīt mērķus 
un nepadoties pie pirmajām ne-
veiksmēm – šīs ir tikai dažas no 
atziņām, ar kurām uzņēmēji dalījās 
“Māksla būt uzņēmējam” laikā.

Valmieriete, Eiropas Parlamen-
ta Kultūras un izglītības komitejas 
viceprezidente, Latvijas Kultūras 
akadēmijas doktorante Dace Mel-
bārde stāstu par savu ceļu no 
Valmieras līdz Eiropas Parlamen-
tam sasaistīja ar rakstnieka Her-
maņa Heses grāmatu “Sidharta”. Ik 
viena ceļš uz mērķu sasniegšanu 
ir saistīts ar katra misijas apziņu, 
ļaujoties pārmaiņām, pastāvīgai 
izaugsmei, “kritieniem uz augšu” 
un sevis pilnveidošanu.

Marta Selecka, kura vairumam 
zināma kā Latvijas Televīzijas raidī-
jumu vadītāja un žurnāliste, par 
uzņēmēju kļuvusi sava jaunākā dē- 
liņa iedvesmota, veidojot seriālu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pašiem mazākajiem – Tutas lietas.  
Ideja par auklītes Tutas piedzīvo-
jumiem strauji attīstījusies, par ko 
pati Marta stāsta: “Es vēl joprojām 
vēlos darīt to, kas mani iedvesmo 
un interesē. Dažkārt nākas atteikt 
dažādiem sadarbības piedāvāju- 
miem, lai atliktu laiks turpināt savu 
lielāko aicinājumu – radīt saturu, 
kas aizrauj.” 

Par aizrautību un neatlaidību 
savā pieredzē dalījās SIA “Sniega 
Tehnika” vadītājs Vilnis Laizāns. 
Lai gan vairumam no mums sniega 
tehnika, traktori un sniega pūtēji 
saistās tikai ar slēpošanas trasēm, 
Vilnis kopā ar saviem klientiem 
radis risinājumu, kā savā īpašumā 
esošo tehniku noslogot visu gadu. 
Tagad SIA “Sniega Tehnika” pa-
kalpojumus izmanto gan kūdras 
ieguves vietās, gan ostās ogļu 
mitrināšanai. Viļņa aicinājums ir 
ieklausīties klientos, nebaidīties 
kļūdīties, kā arī sadalīt riskus, 
uzņēmējdarbību dažādojot. 

Valmieras uzņēmuma SIA “Echo 
Tech” tehniskais, radošais vadītājs, 
ideju ģenerators un realizētājs 
Kaspars Urbāns atklāja izaicinā-
jumiem pilno ceļu, ar ko saskārās, 
izstrādājot savu pirmo produktu. 
Neatlaidīgs darbs, vairāki mēģinā-
jumi, pārmaiņas, labāko sadarbības 
partneru meklējumi, produktu 
testēšana, analīze un rezultāts – 
šie ir tikai daži no posmiem, lai 
uzņēmuma gala produktu varētu 
piedāvāt tirgū.

Aizvien biežāk medijos tiek 
runāts par stresa ietekmi uz cilvēka 
veselību un dzīves kvalitāti. Valmie- 
ras Attīstības aģentūras valdes 
priekšsēdētāja Ilze Eglāja stresu 
aicināja uztvert kā iespēju un izai-
cinājumu. Kā savā prezentācijā 

stāstīja Ilze, pētījumos ir pierādīts, 
ka stresa laikā cilvēka organismā 
izdalās laimes hormons jeb oksi-
tocīns, kas var pozitīvi ietekmēt ik 
viena organismu, ja vien to spē-
jam novērtēt un meklēt veidus, kā 
kontrolēt un apzināties.

Par kontroli un soļiem, kā mērķ- 
tiecīgi attīstīt savu uzņēmējdar-
bību, stāstīja arī robotikas uzņē-
muma “Winmill” līdzdibinātājs 
Mārtiņš Marenis. Būvējot treniņu 
iekārtas sporta prasmju pilnveido-
šanai, uzņēmumā meklēts veids, 
kā piesaistīt ārējo riska kapitālu. 
Kā uzsver Mārtiņš, pirms doties 
pie iespējamiem investoriem, 
jāizstrādā kvalitatīvs prototips, 
skaidri jāizprot uzņēmuma mērķi 
un jāinvestē laiks investoru mek- 
lējumiem. Tikai pārliecinātam, 
zinošam un uz risinājumu vērstam 
uzņēmumam būs skaidrs ceļš pie 
investora. 

Pasaules tirgus iekarošana un 
pareizā ceļa meklējumi ir būtis-
ka panākumu atslēga arī mūzikas 
biznesā. Par iespējām nozarē dalī-
jās Guna Zučika – kādreizējā gru-
pas “Prāta Vētra” menedžere, tagad 
mūzikas menedžmenta un kon-
sultāciju kompānijas “Every Little 
Thing” valdes locekle un grupas 
“Carnival Youth” menedžere. Gunas 
pieredzē vairākkārt pierādījies, ka 
neatlaidība var tikt atalgota, kā arī 
ikvienas pārmaiņas var radīt iespē-
ju kā jauna vai nebijuša sākumam.

Stāsts par jaunu sākumu un 
drosmi uzsākt biznesu pasaulē ir 
SIA “PLŪKT” premium ziemeļu tēju 
zīmola vadītājai Mārai Lieplapai. 
Savu uzņēmējdarbību Māra sāka, 
vēl studējot. Ar neatlaidību, entu- 
ziasmu un ticību idejai SIA “PLŪKT” 
jau pirms produkta palaišanas 
tirgū ir saņēmuši vairākus pasaulē 
atzītus produkta apbalvojumus, kā 
arī augstu vērtējumu no tējas meis-
tariem. Balstoties uz savu piere-
dzi, Māras aicinājums ir izbaudīt 
produkta tapšanas un attīstības 
procesu, būt klātesošam izstādēs 
un sarunās ar potenciālo klientu, 
nezaudēt entuziasmu, kā arī ne-
baidīties prasīt pēc palīdzības.

Šī ir tikai neliela daļa no atziņām 
un ieteikumiem, ar kuriem dalījās 
foruma “Māksla būt uzņēmējam” 
dalībnieki. Visas prezentācijas ie- 
spējams skatīt Valmieras Attīstības 
aģentūras Youtube kanālā, kā arī 
foruma mājaslapā www.makslabut 
uznemejam.lv.

Uz tikšanos “Māksla būt uzņē- 
mējam” 2021.gadā, kad forums 
svinēs savu piecu gadu jubileju! 

Uzņēmēja stāsts kā iedvesma citiem

SIA “Valmieras ūdens”

Pēc SIA “Saimniecība 24” mak- 
sātnespējas procesa uzsākšanas 11 
daudzdzīvokļu nami Valmierā un 
Burtnieku novada Valmiermuižā 
uzsāka jauna apsaimniekotāja 
meklējumus. Līdz novembra sāku-
mam visi raduši risinājumu esoša-
jai situācijai, kas savukārt nozīmē 
iespēju SIA “Valmieras ūdens” 
turpināt centralizēto pakalpojumu 
– ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumapgādes – nodrošināšanu.

“Svarīgākais bija dzīvokļu īpaš- 
niekiem mobilizēties un pieņemt 
lēmumu par turpmāko nama ap-
saimniekošanas modeli, lai mēs no 
savas puses varētu pārslēgt līgu-
mu un turpināt nepārtrauktu pa-

kalpojumu sniegšanu. Aizvadītais 
mēnesis bijis saspringts, un esam 
gandarīti par iedzīvotāju izrādīto 
atsaucību, sapratni un iniciatīvu 
rast risinājumu šai krīzes situāci-
jai,” norāda SIA “Valmieras ūdens” 
Klientu apkalpošanas daļas vadī- 
tājs Dagnis Muižnieks. 

SIA “Saimniecība 24” maksāt-
nespējas procesa uzsākšana skāra 
astoņus namus Valmierā un trīs 
Valmiermuižā, ko iepriekš ap-
saimniekoja minētais uzņēmums. 
Līdz 5. novembrim vienošanos 
par jaunu apsaimniekošanas mo- 
deli bija panākušas septiņas 
daudzdzīvokļu mājas – Annas ielā 
6, Rīgas ielā 5, Krišjāņa Voldemāra 
ielā 3 un 5, Gaujas ielā 4 un 6, kā 
arī Ozolu ielā 2. Savukārt objek-

ti Garajā ielā 2, Diakonāta ielā 4,  
Viestura laukumā 8 un Dzirnavu 
ielā 5 panākuši konceptuālu 
vienošanos ar uzņēmumiem, kuri 
turpmāk nodrošinās apsaimnie-
košanas pakalpojumu, un šobrīd 
tiek kārtotas līgumu formalitātes, 
lai vienotos ar SIA “Valmieras 
ūdens” par centralizēti nodrošinā- 
to pakalpojumu saņemšanu.

SIA “Valmieras ūdens” ir Valmie- 
ras pilsētas pašvaldībai un Burtnie-
ku novada pašvaldībai piederoša 
kapitālsabiedrība, kuras galvenās 
darbības jomas ir ūdensapgāde, 
notekūdeņu savākšana un attīrīša-
na, kā arī siltumenerģijas piegāde.

Vienošanās par jaunu apsaimniekošanas modeli

Anita Tīlena,
Valmieras Tūrisma informācijas 
centrs 

Dabas taku vilinājums, rudens 
krāsu palete Gaujas krastos, 
brīvības sajūta, minot pedāļus, – 
tie ir tikai daži no piedāvājumiem 
Valmieras pusē, kā savas brīvdienas 
pavadīt aktīvi svaigā gaisā un iz-
vairīties no lielām ļaužu plūsmām. 

Lai rosinātu atpūsties epi-
demioloģiskajai situācijai atbil-
stošā veidā, nepieļaujot Covid-19 
plašāku izplatību, aicinām pilsē-
tas iedzīvotājus un viesus doties 
dabā, apmeklējot skaistākās Val- 
mieras vietas, apskates objektus 
un maršrutus. Valmieras Tūrisma 
informācijas centrs piedāvā doties 
kādā no tematiskajām pastaigām: 
“Zaļā Valmiera” (9km), “Vecpilsē-
tas dižkoku ēnā” (1,5km), “Valmie- 
ra – patriotisma simbols”(1,7km), 
“Brīvības stāsts Valmierā” (3,6km), 
“Daliņa loks” (5,5km) vai  “Atjautīgās 
pastaigas” (4km un 8km). 

Garākas pastaigas ainaviski 
gleznainās vietās aicinām baudīt, 
dodoties pārgājienā pa kādu no 
marķētajiem pārgājienu maršru- 
tiem, piemēram, pārgājiena marš-
ruts “Starp četriem Valmieras 
tiltiem” (12km) izvijās gar Gau-
jas labo un kreiso krastu, atklājot 
rudenīgās noskaņas upes malā. Arī 
aptuveni tikpat garā “Abula dabas 
taka” Beverīnas novadā būs lielisks 
maršruts dabas cienītājiem. Pavi- 
sam nesen atjaunots arī marķē-
jums 20km garajam pārgājienu 
apļveida maršrutam no Valmieras 

līdz Sīmanēnu svētozolam un atpa-
kaļ. Visiem maršrutiem pieejami arī 
GPX faili, kas ļaus doties maršrutā, 
izmantojot navigāciju savās viedie-
rīcēs. 

Ne mazāk bagātīgas iespē-
jas ir veloentuziastiem. Maršrutu 
piedāvājumā atradīsiet kā īsākus 
izbraucienus pilsētas robežās, tā arī 
garākus pa apkārtējiem novadiem. 

Apvienojot atpūtu svaigā gaisā 
ar izzinošiem un izklaidējošiem 
spēles elementiem, Valmieras Tū-
risma informācijas centrs aicina 
iesaistīties piedzīvojumu spēlēs 
“Valmierā dzīvojam zaļi!” un “Val- 
mieras vilinājums”! Tās tapušas šajā 
vasaras sezonā sadarbībā ar plat-
formu travitious.com.  

Tāpat arī Valmieras aktīvā tūris-
ma pasākumu aģentūra “Eži Events” 
aicina cilpot pa Valmieras takām, 
apvienojot kustību svaigā gaisā ar 
izklaidējošiem elementiem, atbil- 
dot uz dažādiem interesantiem 
jautājumiem un izvēloties sev in-
teresējošo tematiku.  

Lielisks veids, kā uzzināt inte-
resantus stāstus par dažādiem 
objektiem Valmierā, būs Valmie- 
ras Tūrisma informācijas centra 
audiogida piedāvājums. Zvanot 
pa automātisko bezmaksas tāl-
runi 25440011, sekojiet audiogi-
da norādījumiem un uzziniet par 
Valmieru vairāk! Īpaši jāuzsver, ka 
audiogida pavadonis būs kāds no 
Valmieras Drāmas teātra aktieriem! 

Plašāka informācija par atpūtas 
iespējām Valmieras pusē pieejama 
www.visit.valmiera.lv.

Aicinām stiprināt imunitāti, 
dodoties dabā!

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

2.novembrī stājās spēkā grozī-
jumi likumā “Par pašvaldībām”, 
kas nosaka papildu regulējumu 
pašvaldību informatīvo izdevu-
mu izdošanā. Turpmāk Valmieras 
pilsētas pašvaldības informatīvais 
izdevums “Valmiera” tiks izdots 
retāk – vienu reizi mēnesī – un 
tam būs nevis 8 vai 4 lapaspuses, 
kā līdz šim, bet gan 12 lapaspuses. 
Tā 1., 2., 11. un 12. lapaspuse būs 
krāsaina. Attiecībā uz saturu iz-
maiņas nav gaidāmas, tāpat kā līdz 
šim, informēsim iedzīvotājus par 
pašvaldības darbu.

5.novembrī Saeima galīgajā la- 
sījumā pieņēma grozījumus li-
kumā “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem”, kas 
pašvaldībām un to iestādēm liedz 
dibināt un izdot masu informāci-
jas līdzekļus. Uz Valmieras pilsētas 
pašvaldības informatīvo izdevumu 
tas neattiecas, jo izdevums nav 
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā kā 
masu informācijas līdzeklis. 

Informatīvais izdevums “Valmie- 
ra” ir viens no pašvaldības in-
formācijas izplatīšanas kanāliem, 
veids, kā pašvaldība nodod in-
formāciju iedzīvotājiem. Arvien 
pieaug iespējas informāciju par 
pašvaldības darbu iedzīvotājiem 
nodot ar digitālo komunikācijas 
kanālu palīdzību, turklāt to izdarīt 
ātri, bez maksas, un nekavējoties 
saņemt atgriezenisko saiti no 
iedzīvotājiem. Šāds komunikācijas 
veids atbilst iedzīvotāju paradu- 
miem, kā viņi iegūst informāciju 
par pašvaldības darbu. Debašu 
procesā par pašvaldību infor-
matīvajiem izdevumiem Valmieras 
pilsētas pašvaldība jau kopš 
2016.gada aizstāv to iedzīvotāju 
tiesības saņemt informāciju no 
pašvaldības, kuri nelieto digitālos 
komunikācijas kanālus. 

Informatīvo izdevumu kā ka- 
nālu, kur saņemt informāciju 
par pašvaldības darbu, ikgadējā 
iedzīvotāju aptaujā respondenti 
norādījuši kā trešo nozīmīgāko,  
uzreiz aiz pašvaldības mājaslapas 
un pašvaldības Facebook konta.

Par informatīvā izdevuma 
izdošanu

http://www.makslabutuznemejam.lv
http://www.makslabutuznemejam.lv
http://www.visit.valmiera.lv
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Latvijas Pasts, 
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Latvijas Pasts izdevis jaunu past-
marku un aploksni, godinot vienu 
no izcilākajiem latviešu vieglatlē- 
tiem – pirmo olimpiskās medaļas 
ieguvēju Latvijā un pirmo Eiropas 
čempionu soļošanā Jāni Daliņu 
(1904–1978). Pastmarkas pirmās 
dienas zīmogošana notika 23.ok-
tobrī Valmieras integrētajā biblio- 
tēkā. 

Jānim Daliņam veltītā past-
marka izdota 100 000 eksemplā-
ru tirāžā, savukārt īpašā aploksne 
– 1000 eksemplāros. Pastmarkas 
nominālvērtība ir 1,00 EUR, un tā 
atbilst vēstuļu korespondences 
apmaksai svara kategorijā līdz 20 
gramu Latvijas teritorijā. Filatēlijas 
jaunumu dizains tapis sadarbībā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību. 

“Valmiera var lepoties ar iz- 
cilām personībām dažādās jomās, 
jo īpaši sportā. Viens no viņiem 
ir ievērojamais latviešu spor- 
tists – viens no prasmīgākajiem 
vieglatlētiem Jānis Daliņš, kura 
darba spējas, neatlaidība un sas- 
niegumi joprojām turpina iedves-
mot gan jaunos sportistus, gan 
ikvienu Valmieras un valsts pat- 
riotu. Priecājos, ka pastmarkas at-
klāšanas dienā Valmierā varēja būt 
klāt Jāņa Daliņa mazdēls Pēteris 
Daliņš ar ģimeni, kuriem varēju 
parādīt paveikto Jāņa Daliņa sta-
diona pārbūvē. Patīkami saņemt 
atzinīgus vārdus no Jāņa Daliņa 
ģimenes, kuri novērtē, ka Val- 
mierā turam godā Daliņa atstāto 
mantojumu Valmieras un Latvijas 
sportistu saimei!” pauž Valmie- 
ras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks. Tāpat 
J.Baiks īpaši pateicas pastmarkas 
tapšanas procesā iesaistītajiem – 
Latvijas Pasts valdes priekšsēdētā-
jam Mārcim Vilcānam un Vērts- 
zīmju un filatēlijas departamenta 
direktoram Edmundam Bebrišam, 
SIA “Komersantu klubs” valdes 
loceklim Dzintaram Vildem, kā arī 
Valmieras pilsētas pašvaldības At-
tīstības pārvaldes Pilsētplānošanas 
nodaļas vadītājai, pilsētas galvena-
jai arhitektei Zandai Lapsai. 

Pastmarkas vizuālajā noformē-
jumā izmantots fotoattēls no 
Valmieras muzeja arhīva. To muzejs 
saņēma no kādas valmieriešu 

ģimenes, kas savulaik bijuši dedzī-
gi Jāņa Daliņa atbalstītāji. Izcilais 
soļotājs redzams sacensībās Rīgā 
1930.gados. Savukārt uz aploksnes 
redzams soļotāja Jāņa Daliņa vār-
dā nosauktais stadions Valmierā.

Pirms 88 gadiem, 1932.gada 
3.augustā, Losandželosā 50 kilo-
metru soļojumu veica valmierietis 
Jānis Daliņš. Tas bija soļojums pēc 
sudraba, pirmā olimpiskā medaļa 
Latvijai. Savu neticamo karjeru sā-
cis vien piecus gadus iepriekš, Jānis 
Daliņš ar talantu, vienkāršību un 
milzīgajām darba spējām apbūra 
līdzcilvēkus. Viņi izpirka biļetes, 
kāpa pat kokos un sēdēja uz sētas, 
lai redzētu Jāni Daliņu soļojam. 
Līdz ar viņa panākumiem Latvijā 
dzima līdzjutēju kustība.

Jānis Daliņš ir ievērojams lat-
viešu sportists – viens no visu laiku 
izcilākajiem latviešu vieglatlētiem. 
Savas profesionālās karjeras lai-
kā uzvarējis daudzās soļošanas 
sacensībās Latvijas un pasaules 
mērogā. 1932.gadā Amerikas Sa- 
vienotajās Valstīs, Losandželosā 
risinājās X olimpiskās spēles, kurās 
slavenais sportists izcīnīja sudraba 
medaļu 50 km soļojumā, iegūstot 
pirmo olimpisko medaļu Latvijas 
sporta vēsturē.

Starptautiskajā arēnā Jānis Da-
liņš debitēja 1929.gadā, izcīnīdams 
2.vietu populārajā 25 km soļojumā 
“Šķērsām Berlīnei”. 1930.gadā, 
piedaloties šajās sacensībās otro 
reizi, atkal uzvarēja. Rīgā pirmajās 
starptautiskajās sacensībās 1930.
gada 30.maijā Jānis Daliņš sīvā 
cīņā izcīnīja otro vietu, par ko viņu 
sveica milzīgs līdzjutēju pūlis. 1932.
gada 16.jūnijā Rīgas hipodromā 
viņš sasniedza jau divus jaunus 
pasaules rekordus – 25 jūdzēs 
(40,232 km), nosoļojot 3.32:26, un 
labojot pasaules rekordu 40 km 
(3.31:08). Šajās sacensībās viņš 
pieveica savus slavenos sāncenšus, 
Eiropā labi zināmos soļotājus 
Albertu Plambu, Paulu Zīvertu un 
šveicieti Artūru Švābu. Jāņa Daliņa 
sasniegtie rezultāti 40 km un 25 
jūdzēs bija Latvijas vieglatlētu 

pirmie oficiālie IAAF apstiprinātie 
pasaules rekordi. Par godu Jāņa 
Daliņa uzvarai un sasniegtiem 
rekordiem skatītāji cēlušies kājās 
un skaļi dziedājuši Latvijas valsts 
himnu. 1933.gada 1.jūnijā Rīgā 
Jānis Daliņš vienā soļojumā 
sasniedza četrus oficiālus pasaules 
rekordus: 20 km – 1.34:26; 15 
jūdzēs – 1.56:09,8, divās stundās – 
24,843 km, 25 km – 2.00:45,9. 1934.
gadā, piedaloties pirmajā Eiropas 
vieglatlētikas čempionātā Turīnā 
Itālijā, izcīnīja zelta godalgu 50 km 
soļošanas distancē un kļuva par pir-
mo Eiropas soļošanas čempionu. 
Par izciliem panākumiem sportists 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Sportista slava atspoguļojās arī 
populārajā kultūrā – dziedātāja 
Jāņa Āres radītā dziesma “Ak, kaut 
man Daliņa kājas būtu!” tika plaši 
dziedāta 20.gadsimta 30.gados un 
iekļauta pirmajā Rīgas radiofona 
izdotajā skaņuplatē.

Tā kā stadions Valmierā kļu-
va par mazu, lai varētu sarīkot 
starptautiskas sacensības un tajā 
iekļūtu visi, kuri vēlējās redzēt 
Jāni Daliņu soļojam, 30.gadu vidū 
Valmierā sāka būvēt jaunu stadio- 
nu. Pateicoties par sasniegto un  

godinot izcilo sportistu, stadionam 
Daliņa vārdu piešķīra Atmodas lai-
kā.

Šobrīd noslēgumam tuvojas 
Jāņa Daliņa stadiona vērienīgie 
pārbūves darbi un vieglatlētikas 
manēžas būvniecība, lai jau 
drīz sportistus un sporta entu-
ziastus uzņemtu modernā, starp- 
tautiskajiem standartiem atbilsto-
šā stadionā.

Pastmarku un aploksni sākotnē-
ji varēs iegādāties Rīgas 10.pasta 
nodaļā Elizabetes ielā 14/43, Rīgas 
50.pasta nodaļā t/c Origo, Stacijas 
laukumā 2, pasta centrā “Sakta” 
Brīvības bulvārī 32 Rīgā, kā arī Lat-
vijas Pasta e-veikalā https://veikals.
pasts.lv/.

Jauno pastmarku bloku un 
aploksni Jānis Daliņš iespējams 
aplūkot www.pasts.lv.

Vieglatlētam Jānim Daliņam veltīta pastmarka

Jānim Daliņam veltītās pastmarkas 
vizualizācija

Pasniegti Jāņa Daliņa pastmarkas pirmie goda eksemplāri 

Baiba Misiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas 
centrs 

7. novembrī Facebook tiešraidē 
norisinājās tūrisma akcijas “Iepazīs-
ti savējos!” noslēguma pasākums, 
kurā tika noskaidrots galvenās 
balvas – tūristu klases velosipēda – 
īpašnieks, kā arī citi veiksmīgie, 
kas saņēma vērtīgas balvas no Val- 
mieras pilsētas, Beverīnas, Burtnie-
ku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, 
Rūjienas un Strenču novada paš-

valdībām un uzņēmējiem.   
Sveicam galvenās balvas ie- 

guvēju Ludriksonu ģimeni no 
Valmieras, kuri jaunos atklājumos 
un velo izbraucienos varēs do-
ties ar jauniegūto tūristu klases 
velosipēdu! Galveno balvu no 
SIA “Aktīvā tūrisma centra EŽI” 
nodrošināja Valmieras Tūrisma 
informācijas centrs.

Valmieras Tūrisma informācijas 
centrs saņēma gandrīz 300 bukle-
tu. Visaktīvākie jaunā Valmieras no-

vada atklājēji izrādījās valmierieši, 
rīdzinieki un dalībnieki no Valmie- 
ras apkārtējiem novadiem. 

Īpaši vēlamies izcelt dalībnieci 
Ainu Pieli no Valmieras, kura bija 
sniegusi pareizas atbildes uz vi- 
siem 20 akcijas jautājumiem. Uz-
zināt pareizās atbildes uz akci-
jas jautājumiem iespējams visit. 
valmiera.lv.  

Noslēguma pasākuma ierakstu 
iespējams noskatīties Facebook 
kontā Visit Valmiera. 

Noslēgusies tūrisma akcija “Iepazīsti savējos!”

Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra 

Valmieras Attīstības aģentūra 
un Valmieras Tūrisma informāci-
jas centrs papildinājuši infor- 
māciju par uzņēmumiem Val- 
mierā un apkārtnē, kas piedāvā pro-
dukcijas piegādi uz mājām. Uzņē-
mumu un to piedāvājumu saraksts, 
kas tiks regulāri aktualizēts, pie- 
ejams Valmieras Attīstības aģentū-
ras mājaslapā www.developvalmie 
ra.lv, sadaļā “Piegādes Valmierā”. 
Sarakstā publicēti restorāni, kafej- 
nīcas, bistro un picērijas, pārtikas 

un saimniecības preču piegādes 
uzņēmumi, aptiekas, kas piedāvā 
medikamentu piegādi. Tāpat in-
formācijā norādītas noderīgas so-
ciālo tīklu saites, kurās tiek piedāvā-
ta “piegāde mājās” pakalpojums, kā 
arī uzņēmumi, kam piegādes pie- 
ejamas ar pakomātu starpniecību.

Lai publicētu savu pakalpoju-
mu vai produktu sadaļā “Piegādes 
Valmierā”, uzņēmēji aicināti sazi- 
nāties ar Valmieras Attīstības aģen-
tūras uzņēmējdarbības projektu 
vadītāju Māru Rudīti, rakstot uz 
mara.rudite@valmiera.lv.

Aktualizēta informācija par 
piegādēm Valmierā

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Valmieras pilsētas pašvaldība 
aicina iedzīvotājus ar tuviniekiem 
pārrunāt rīcības plānu, kā nodro- 
šināt bērnu vai senioru, arī lolojum-
dzīvnieku aprūpi, ja ģimenes pieau-
gušie ar apstiprinātu Covid-19 infek- 
ciju tiek ievietoti slimnīcā. 

Ģimenes locekļus un personas, 
kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā 
(mājsaimniecībā) ar pacientu, ku-
ram ir apstiprināta Covid-19 infek-
cija, uzskata par augsta inficēšanās 
riska kontaktpersonām, kurām 
jāievēro karantīna, tāpēc ir svarīgi 
apzināt pārējo ģimenes locekļu ap-
rūpes personas.

Ja bērnam nebūs iespēja no-
drošināt aprūpi pie radiniekiem vai 
citām bērnam tuvām personām  
pazīstamā vidē, saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” bērnu tiesību 
aizsardzību  īstenos pašvaldība, no-
drošinot bērna īslaicīgu aprūpi. 

Ģimenē ir bērni līdz 13 gadu 
vecumam

Lai būtu nodrošināta pilnvērtīga 
bērnu tiesību aizsardzība un bērna 
aprūpe turpinātos drošos apstākļos, 
aicinām vecākus vai to pilnvarotās 
personas pārrunāt, kuri bērnam tu- 
vi cilvēki būtu gatavi ģimenes dzī- 
vesvietā vai citā pašvaldības no-
rādītā vietā uz vecāku ārstēšanās 
laiku veikt bez vecāku aprūpes 
palikušu bērnu aprūpi. Tāpat arī 
sniegt psihosociālo atbalstu, nepie- 
ciešamības gadījumā nodrošināt 
pārtiku, rūpēties par bērnu drošību, 
novērot bērnu veselības stāvokli, 
kopīgi ar bērna ģimenes ārstu risi- 
nāt ar bērna veselību saistītus jautā-
jumus līdz brīdim, kad vecāks tiek 
izrakstīts no stacionāra. Šāds cilvēks 
var būt kāds no vecākiem, tuvi radi- 
nieki vai citas bērnam tuvas perso-
nas, taču tai nevajadzētu būt per-
sonai ar paaugstinātu saslimšanas 
risku vai ģimenēm, kurās ir bērni.

Ja bērns tiek nodots aprūpes per-
sonas uzraudzībā, bērna vecākam 
vai policijai ir pienākums par mi- 
nēto apstākli 24 stundu laikā in-
formēt Bāriņtiesu, kas sadarbībā ar 
pašvaldības Sociālo lietu pārvaldi 
līdz brīdim, kad vecāks tiek izrakstīts 
no stacionāra, sniedz psihosociālo 
atbalstu aprūpes personai un bēr-
nam, kā arī nepieciešamības gadī-
jumā nodrošina pārtiku, pārliecinās 
par bērna pilnvērtīgas aprūpes no-
drošināšanu.  

Ņemot vērā, ka bērna karantīna 
netiek paredzēta ilgāka par 14 
dienām, tad obligāts pienākums 
nav bērna izglītības procesa no-
drošināšana.

Ģimenē ir nepilngadīgs bērns, 
kurš ir vecāks par 13 gadiem

Ģimenē ir jāpārrunā, vai bērns 
spēj palikt mājās viens, ievērojot 
nepieciešamību bērnam nodrošināt  
14 dienu izolācijas pasākumus bez 
citas personas pastāvīgas uzrau- 
dzības. Ja jā, vecāks pirms došanās 
uz slimnīcu par to informē Bāriņtie-
su pa tālruni 64207164 (darbalai-
kā) vai bezmaksas atbalsta tālruni 
8484 (ārpus darbalaika) un sniedz 
informāciju par bērna ģimenes 
ārstu. Bāriņtiesa sadarbībā ar So-
ciālo lietu pārvaldes darbiniekiem 
bērnam, kurš mājās ir palicis viens, 
sniedz psihosociālo atbalstu, ne-
pieciešamības gadījumā nodrošina 
pārtiku, pārliecinās par viņa drošī-
bu un veselības stāvokli. Bāriņtiesa 
kopīgi ar bērna ģimenes ārstu risina 
ar bērna veselību saistītus jautāju-
mus līdz brīdim, kad vecāks tiek iz-
rakstīts no stacionāra. Ņemot vērā, 
ka bērna karantīna netiek paredzēta 
ilgāka par 14 dienām, tad obligāts 
pienākums nav bērna izglītības 
procesa nodrošināšana.

Ģimenē ir seniori
Ģimenes rīcības plāns nepie-

ciešams, ja mājsaimniecībā dzīvo 
seniori, kuriem nepieciešama pie-
augušo aprūpe. Šādā gadījumā ir 
jānodrošina, ka kāds ģimenei uz-
ticams cilvēks var piegādāt pārtiku, 
zāles, pārliecināties par fizisko, emo- 
cionālo pašsajūtu un veselības stā-
vokli senioram, kamēr ģimenes lo-
cekļi ārstējas stacionārā. 

Ģimenei ir lolojumdzīvnieki
Tāpat rīcības plāns nepiecie- 

šams, ja ģimenē dzīvo lolojum-
dzīvnieki. Aicinām laikus pārrunāt 
ar sev tuviem cilvēkiem, kā notiks 
dzīvnieku aprūpe jūsu prombūtnes 
laikā. Ja ģimene nebūs atradusi 
lolojumdzīvnieku aprūpētāju vai 
nodrošinājusi to nogādāšanu mā-
jdzīvnieku viesnīcā, Valmieras dzīv- 
nieku patversme īpašnieku slimības 
laikā var nodrošināt tikai suņu un 
kaķu pieskatīšanas un aprūpes pa-
kalpojumu. 

Iedzīvotāji, kuri vēlas brīvprātī-
gi veikt lolojumdzīvnieku pieska- 
tīšanu un aprūpi, aicināti pieteikties 
pa bezmaksas atbalsta tālruni 8484.

Valmieras pilsētas pašvaldība 
aicina atsaukties cilvēkus, kuriem 
ir pieredze bērnu un senioru pie- 
skatīšanā un aprūpes nodro- 
šināšanā un kuri  būtu gatavi veikt 
dažādu vecumu bērnu un senio-
ru aprūpi pašvaldības ierādītajās 
telpās, saņemot par to atlīdzību. 
Interesēties un pieteikties Sociālo 
lietu pārvaldē, rakstot uz e-pastu:  
slp@valmiera.lv.

Ģimenes drošības plāns – rīcība 
Covid-19 saslimšanas gadījumā

mailto:mara.rudite@valmiera.lv
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Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums       

Tirāža: 12 150.   Bezmaksas. Iespiests:  SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”.    Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).

Kontaktinformācija:  Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa, 
tālrunis: 64207150,  e-pasts: info@valmiera.lv.            Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv

Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 9.-12.decembrim.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.

Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Kurš ūdens tā būtu smējies,
Ja to pasmeļ ar sauju?
Dievs bija iemīlējies,
Pasaulē laizdams Gauju.
Mana mūžīgā kaite.
Mana spalva un ota.
Vidzemes asinssaite.
Latvijas kaklarota...
Vārdus, cik grib, var sacīt,
Neīsts man liekas katrs.
Es ar aizsietām acīm
Apņemos tevi atrast.
(O.Vācietis)

Svinot Latvijas 102.dzimšanas  
dienu, 18.novembrī gaismas un 
mūzikas stāsts uz Valmieras 
Sv.Sīmaņa baznīcas fasādes.

Gaismas un skaņas uzvedums 
ilgst aptuveni septiņas minūtes. 
Tas būs skatāms no plkst.18.00 
līdz 23.00, ievērojot 10 minūšu in-
tervālus. 

3D multimediāla projekcija “Sa-
just Latviju” ir stāsts par nerimstošo 
un urdošo Gaujas plūdumu, Val- 
mieras un Latvijas sajūtu gammu. 
Dzejnieka Henrika Eliasa Zēgnera 
rakstītais savijies ar vārdu meistara 
Ojāra Vācieša dzeju, ko muzikālā  
kompozīcijā ilustrē pavadījuma au- 
tora, pianista Vestarda Šimkus tieši 
šim uzvedumam radītais autor- 
darbs. Valmierai radītā augst-
vērtīgā multimediju mākslas kop- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekta idejas autors un mul-
timediju režisors ir Māris Kalve, 
skaņu režisors – Ernests Ansons. 
Balss pavadījumu ierunājuši Val- 
mieras Drāmas teātra aktieri Ieva 
Puķe un Aigars Vilims.

“Pirmo reizi Valmieras stāsts 
tiek veidots 3D multimediju pro-
jekcijas formā, kas izmanto esošo 
ēkas tektoniku un formas, tām 
kļūstot par svarīgu vizuālā stāsta 
sastāvdaļu. Teksts kopā ar mūzi-
ku un uz animācijas bāzes veido- 
tiem skaņu specefektiem, ko vei-
do ar diviem Lielajiem Kristapiem 
godalgotais skaņu režisors Ernests 
Ansons, radīs vienreizīgumu un 
brīnumu. Precīzais ēkas 3D mode-
lis tiks izmantots animācijā, tādā 
veidā radot telpisku transformāciju 
ilūzijas. Tas viss kopā ir jauns žanrs, 
kas, apvienojot praktiski visas māk-
slas, dzimst un attīstās acu priekšā, 
stāstot, izklaidējot un iedvesmojot  

 
 
 
 
 

 
vienlaikus. Mans kā mākslinieka  
radošais mērķis ir emocionāli ie-
saistīt skatītāju, lai pēc šīs piere- 
dzes paliek vieta pārdomām, sa-
jūtām un pilnīgi jaunām atziņām,” 
stāsta režisors Māris Kalve. 

Lai ko nestu rītdiena, spēks 
ir mūsu saknēs, bet mieru un 
drošības sajūtu varam rast tajā 
īpašajā vietā uz zemes, ko saucam 
par mājām. 3D projekcija veido-
ta, lai rosinātu pārdomas par sa-
jūtām, kas veicina piederību mūsu 
zemei un ģimenei – mūsu mājām. 
Valmieras lielākā vērtība ir cilvēki, 
to izaugsme, spēks un mīlestība 
pret savu pilsētu un apkārtējiem. 
Autori aicina novērtēt savas mājas 
un cilvēkus apkārt, visu, kas ir dots, 
– Latvijas dabu un kultūrvēstures 
bagātības, mūsu saknes un iekšējo 
spēku, ģimeni, kas mūs sargā un 
mīl, iespēju būt brīviem un laimī- 
giem savā pārliecībā par Latviju 
kā skaistāko un vērtīgāko vietu uz 
zemes. 

Projektu realizē SIA “Kalvestudi-
ja”, SIA “Story Hub” ar Valmieras 
pilsētas pašvaldības atbalstu. Sa-
darbības partneri: SIA “VPT Gru-
pa”, Valmieras Drāmas teātris, Val- 
mieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski 
luteriskā baznīca, Ernests Ansons.

Ievērībai! Projekcijas mēģinā-
juma laikā, 17.novembrī no 
plkst.17.00 līdz 18.00, kā arī norises 
laikā, 18.novembrī no plkst.17.30 
līdz 23.00, tiks izslēgts ielu apgais-
mojums Lāčplēša ielas posmā no 
Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas līdz 
krustojumam ar Raiņa ielu. Tāpat 
18.novembrī satiksmei būs slēgts 
rātslaukums un automašīnas tur 
novietot nevarēs.

Gaismas stāsts uz baznīcas sienas

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

18.novembrī sveicienu Lat-
vijai aicinām sūtīt, izskrienot vai 
izstaigājot Latvijas kontūru Valmie- 
rā. 12,5km garā maršruta sākums 
un finišs ir Valmieras rātslaukumā, 
starta laiks – pēc brīvas izvēles. 

Ņemot vērā noteiktos iero-
bežojumus Covid-19 izplatīšanās 
novēršanai, Latvijas kontūras skrē-
jienu – gājienu aicinām veikt indi-
viduāli vai vienas mājsaimniecības 
sastāvā.

Ceļš vedīs pa ielām, kas nosauk-
tas Valmierai un Latvijai nozīmīgu 
personību vārdā, gar iemīļotām 
apskates vietām un ēkām, kam 
īpaša nozīme valmieriešu un pilsē-
tas viesu dzīvē. Karte lejupielādē-
jama Valmieras mājaslapā www.

valmiera.lv.
Latvijas 102.dzimšanas dienai 

veltītajā norisē aicinām līdzi ņemt 
atribūtus ar Latvijas simboliku. 
Priecāsimies, ja patriotiskā skrē-
jiena – gājiena laikā tapušās fo-
togrāfijas būs apskatāmas sociā-
lajos kontos ar tēmturi #Valmie 
rasSveiciensLatvijai. Aktīvākajiem 
dalībniekiem arī pārsteiguma bal-
vas. Savukārt ierastā dalībnieku 
kopbilde šogad taps, izveidojot 
kolāžu no individuāli publicēta-
jām fotogrāfijām. Latvijas kontūras 
skrējienu/ gājienu Valmierā organi- 
zē Elīna un Toms Karlivāni, Kaspars 
Pakers un “Laivu nams - Valmiera”.

Veicot maršrutu, ievērosim vals-
tī noteiktos drošības pasākumus, 
kā arī ceļu satiksmes noteikumus, 
īpaši luksofora signālus pilsētā un 
šķērsojot apvedceļu.

18.novembrī – Latvijas kontūras  
skrējiens/ gājiens

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība 

Valmieras muzeja Izstāžu namā 
apskatāma Ievas Kampes-Krum-
holcas gleznu izstāde “Mēs nākam 
no viena koka”. Tā ir gleznu sērija 
par cilvēkiem, kas izteikta “augu 
valodā”. 

Dabas motīvs mākslinieces 
glezniecībā ir bijis klātesošs vien-
mēr, taču pēdējos četrus gadus 
viņas aizraušanās ir meklēt simbo-
liskas augu kompozīciju līdzības 
ģimeņu, sabiedrības un indivīda 
attiecībām ar sevi un ārpasauli. 
Augu lapas nereti nostājas tā, ka 
spēj izstāstīt līdzcilvēku noklusē-
to, palūgt nepalūgto piedošanu, 
atzīties slēptajā mīlestībā, norādīt 
uz atšķirībām un līdzībām vienlai- 
kus. Turklāt augu klātbūtne 
brīnišķīgi nomierina, atbrīvo un sa-
mīļo mūslaiku nogurušo cilvēku – 
tas ir ideāls sākums sarunai par to, 
ko atklāt nav laika, nav drosmes. 

Gleznu motīvi palēnām meklē-
ti un atrasti Eiropas botāniskajos 
dārzos, un, tāpat kā dārzos ir tema-
tiskās augu zonu grupas, arī izstādē 
augu gleznas aktualizē dažādas at-
tiecību līdzības. Piemēram, gleznas 
ar kaktusu motīviem ir tieši un iro- 
niski stāsti par ģimeņu attiecībām –  
par to, kā radinieku acīs visi maz- 
liet sacenšamies un ka visasākā 

adata, ko iedurt otram sānos, nāk 
no tuvākā. Paparžu motīvs stās-
ta par vieglām ļaušanās pilnām 
attiecībām pašam ar sevi. Palmu 
gleznās visbiežāk risinātas partner-
attiecību situācijas. 

Māksliniece Ieva Kampe-Krum-
holca dzimusi 1992.gadā Valkā. 
No 2011. līdz 2017.gadam Latvi-
jas Mākslas akadēmijā studēju-
si stājglezniecības restaurāciju 
un glezniecību. Šobrīd dzīvo un 
glezno Kocēnos. Izstāde Valmieras 
muzejā skatāma līdz 5.decem-
brim.

Gleznu izstāde “Mēs nākam no 
viena koka”

Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātris 

Uzsākta biļešu tirdzniecība uz 
Valmieras teātra decembra rep-
ertuāra izrādēm. 11.decembrī 
Lielajā zālē pirmizrāde amerikāņu 
dramaturga un rakstnieka Tenesija 
Viljamsa vienai no slavenākajām 
lugām “Ilgu tramvajs” Edmunda 
Freiberga režijā.

Trauslā un aizlauztā sapņotāja, 
netveramā Blānša, dzīvē zaudējusi 
visu, vēl cer atrast  patvērumu pie 
savas māsas Stellas kā pie pēdējā 
glābiņa. Tenesijs Viljamss lugas 
rakstīšanas laikā, attiecinot to uz 
sevi un arī uz Blānšu, ir teicis: “Šķiet, 
ka nejauši paziņas vai svešinieki pa- 
rasti bijuši pret mani laipnāki nekā 
draugi. Mani pazīt nenozīmē mani 
mīlēt.” 

Blānša, iespējams, ir aktrises 
lielākā dāvana. Valmieras teātra ie- 
studējumā Blānšas loma ir režisora 
Edmunda Freiberga veltījums vie-
nai no savas paaudzes labākajām 
aktrisēm – Ievai Puķei, kura par sev 

uzticēto galveno lomu saka: “Viņa 
ir noausta no sāpēm un nelaimīgas 
mīlestības. Viņas balsī skan ilgas un 
spīts. Viņu plosa meli un kaislība. 
Sekss un vardarbība. Neizskaidro-
jamais citādais. Dubļi un asinis. No 
tā visa viņa ir noausta. Un tomēr – 
tīra. Viena no visskaistākajām 
lomām, kas jelkad uzrakstīta.” 

Par amerikāņu dramaturga un 
rakstnieka Tenesija Viljamsa 1947. 
gadā sarakstīto lugu “Ilgu tram- 
vajs” fakti runā paši par sevi – pēc 
pirmizrādes ASV, Ņūheivenā, tajā 
pašā gadā tā kļuva par hitu, iekaro-
jot skatītāju atzinību visos Ameri-
kas teātros, kur vien tā tika iestudē-
ta, 1948.gadā saņemot prestižo 
Pulicera prēmiju, bet pasaules slavu 
tai atnes Elijas Kazana 1951. ga- 
da filma ar Vivienu Lī un Marlonu 
Brando tās centrā.

Izrādes radošajā komandā sce-
nogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu 
māksliniece Ilze Vītoliņa un gaismu 
mākslinieks Oskars Pauliņš.

Lomās: Ieva Puķe, Inese Pudža, 
Tom J. Benedict, Rihards Jakovels, 

Kārlis Freimanis, Ģirts Rāviņš, Ai-
gars Vilims, Uldis Sniķers, Māra Vī-
gante.

Plašāka informācija www.vdt.lv.

Aktuālais Valmieras teātrī decembrī
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