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Klaudija – 2018. gada pirmā valmieriete
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
5. janvārī Valmieras pilsētas paš
valdības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks un Vidzemes slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Uģis Muskovs sveica
pirmo 2018. gadā dzimušo valmierie
ti – Klaudiju – un viņas vecākus.
Meitenīte valmieriešu Sintijas un
Raivja Lašu ģimenē pasaulē nāca
3. janvāra naktī plkst. 02.14. Klaudija ir
veselīga, 56 centimetrus gara un gan
drīz četrus ar pusi kilogramus smaga.
Klaudijas mamma ir friziere, bet
tētis – uzņēmējs. Mazulītes vecāki
pastāstīja, ka Klaudija viņu ģimenē ir
pirmais bērniņš.
Valmieras pilsētas pašvaldības do
mes priekšsēdētājs Jānis Baiks pirma
jai 2018. gada valmierietei un viņas
vecākiem dāvināja unikālu zeltkaļa
Mārtiņa Mikāna darinātu sudraba ka
rotīti ar iegravētu Valmieras ģerboni
un spēka zīmēm par godu Latvijas
simtgadei, kā arī Valmieras sienas ka

lendāru un plānotājus 2018. gadam.
Tāpat Klaudijai dāvāta īpaša rokdarb
nieces Tijas Frīdenbergas adīta cepu
rīte Valmieras karoga krāsās ar ieadītu
pilsētas nosaukumu un simtgades
zīmi. Šādas cepurītes (meitenēm –
dzeltenas, zēniem – zilas) dāvināša
na jaundzimušiem valmieriešiem ir
tradīcija, to saņem ikviens Valmieras
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts ma
zulis.
“Audzinot gada pirmo valmierie
ti, vecākiem vēlu saticību un pacie
tību, cieņu vienam pret otru un pāri
visam – mīlestību. Ģimenes ir mūsu
vērtība, tāpēc Valmierā notiek rūpīgs
un sistemātisks darbs, lai nodrošinā
tu tām visu nepieciešamo. Būvējam
īres namus, peldbaseinu, kurā peldēt
prasmi apgūt varēs arī paši mazākie
tā apmeklētāji. Arvien modernāka un
pieejamāka kļūst Vidzemes slimnīca.
Rūpējamies, lai izglītības piedāvāju
ma – no pirmsskolas līdz mūžizglītī
bai, kā arī interešu un profesionālās
izglītības – kvalitāte augtu. Katrs jaun
dzimušais ir laime ne tikai vecākiem,
bet arī pilsētai. Ceru, ka 2018. gads pil

Lai 2018.gada pirmā valmieriete aug gudra, stipra un vesela!

sētai būs īpaši laimīgs un nesīs kuplu
skaitu jauno valmieriešu,” sveicot Lašu
ģimeni ar meitiņas piedzimšanu, no
vēlēja Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
“Gads Dzemdību nodaļā sācies ra

žīgi. Pirmajās četrās dienās piedzimuši
20 bērni, 10 meitenes un 10 zēni. Ar
ierakstu “dzimšanas vieta Valmiera”
viņi dosies uz savām mājām arī Rīgā,
Valkā, Balvos, Smiltenē, Lugažos, Ren
cēnos, Dobeles novada Auru pagastā,

Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagas
tā, Rūjienā, Palsmanē un Blomē. Pro
tams, esam gandarīti, uzzinot, ka ar
vien biežāk jaunie vecāki izvēlas mūsu
slimnīcu par sava bērniņa dzimšanas
vietu. Tāpēc turpinām darbu pie visas
slimnīcas un šīs nodaļas attīstības, lai
radītu jaunajiem vecākiem, jo īpaši
mammai un bērnam, viņu pirmajās
satikšanās dienās patiešām draudzīgu
un drošu vidi,” atzīst Vidzemes
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis
Muskovs.
Tāpat kā pērn, arī šogad jaunais
gads Vidzemes slimnīcas Dzem
dību nodaļā sācies ar meitenēm –
2018. gada 1. janvārī plkst. 02.59
pasaulē ieradās pirmais šajā gadā Vi
dzemes slimnīcā dzimušais bērniņš –
rīdziniece Alise – Madaras un Kristapa
ģimenē, bet līdz šīs pašas dienas bei
gām piedzima vēl viena meitenīte.
2017.gadā Vidzemes slimnīcā
piedzimuši 1103 bērni, 506 meitenes
un 597 zēni (2016.gadā – 1136
bērni, 541 meitene un 595 zēni), no
tiem 2017.gadā bijuši 11 dvīņu pāri
(2016. gadā – 20 dvīņu pāri).

2017. gadā sveikti trīs Dimanta pāri
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2017. gadā tika sveikti trīs Valmieras
Dimanta pāri – laulībā nodzīvoti 60
gadi – Vladimirs un Gaļina Molotkovi,
Gunārs un Rita Vitmaņi, Kārlis un
Elita Pētersoni. 2017. gada Dimanta
pārus sveica Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita

Viļumsone un vadītājas vietniece Vija
Kuģe, kurām pāri uzticēja arī savus
dzīvesstāstus.
Vladimirs un Gaļina Molotkovi
iepazinās Šeibuhtas lina fabrikā
(Vologdas apgabalā), kur Gaļinai pēc
Rīgas politehnikuma tika piedāvāts
gūt darba pieredzi. Lina fabrikā tolaik
par mehāniķi strādāja Vladimirs, un
abi satikās. Pāris reģistrēja laulību

Pateicamies par svētku sajūtu Valmierā!

Valmieras pilsētas pašvaldības vārdā pateicos tirdzniecības centram
“Valleta”, SIA “VTU Valmiera”, SIA “ZAAO” un SIA “Vidzemes slimnīca” par
krāšņo uguņošanu, kas priecēja valmieriešus un pilsētas viesus gadu mijā!
Patiess prieks arī par iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri iesaistījās
svētku sajūtas radīšanā pilsētā, radoši un glīti noformējot un izrotājot
savus namus, ēku pagalmus un veikalu skatlogus. Valmiera šogad bija īpaši
starojoša!
Lai labie vārdi piepildās! Lai Latvijas 100. un Valmieras 735. dzimšanas
dienas gadā mēs katrs justos noderīgs, vajadzīgs un īpašs, paveicot ko
vērtīgu līdzcilvēku, savas pilsētas un valsts labā! Laimīgu 2018. gadu!
Valmieras pilsētas pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Šeibuhtas Dzimtsarakstu nodaļā
1957. gada 9. novembrī, kad Gaļinai
bija 22, bet Vladimiram 25 gadi.
Vladimira un Gaļinas kāzu gadadiena
katru gadu tiek atzīmēta ģimenes
lokā. Neskatoties uz attālumu, svētkos
tuvinieki vienmēr pulcējas.
Pēckara gados Gaļinas vecākiem
pasliktinājās veselība. Lai atbalstītu
māti un tēvu, jaunlaulātais pāris pār
cēlās dzīvot uz Valmieru. Valmierā Ga
ļina arī pavadījusi bērnību un absol
vējusi Valmieras 2. vidusskolu. Pāris
stāsta, ka sākumā Valmierā darbu spe
cialitātē atrast bija grūti, tāpēc Gaļina
sāka strādāt par konduktori ATK-17,
bet Vladimirs – par atslēdznieku, vēlāk
par mehāniķi un automašīnu rezerves
daļu sagādnieku. Kad Valmierā sāka
celt stikla šķiedras rūpnīcu, Vladimiru
pieņēma darbā tās Mehāniskajā cehā,
bet vēlāk par mehāniķi Elektrokrāsns
cehā. Gaļina arī sāka darba gaitas Val
mieras stikla šķiedras rūpnīcā. Tāpat
viņa astoņus gadus nostrādāja par
meistari-pasniedzēju kādreizējā Val
mieras 36. arodvidusskolā.
Gaļina un Vladimirs ir izaudzinājuši
dēlu un nu jau var lepoties ar maz
dēlu, mazmeitu, sagaidīta arī maz
mazmeitiņa.		
Neskatoties uz saspringto ikdienu,
pāris vienmēr atradis laiku arī saviem
hobijiem un sirdslietām. Vladimiram
patīk veidot mēbeles, tās paši un
ģimene izmanto jau 45 gadus. Pāris
joprojām ikdienā rūpējas par dārza
māju un pirti, ko uzcēla Vladimirs ar
dēla un mazdēla atbalstu. Tā ir vieta,
kur pulcējas ģimene, radi un draugi, lai

atzīmētu dažādus svētkus un baudītu
kopā būšanu. Tāpat Vladimiram un
Gaļinai ļoti patīk pastaigāties mežā,
kā arī ogot un sēņot. Kādreiz pāris
bija iecienījis arī ceļot, abi atzīst, ka
kopā ir daudz redzēts un piedzīvots.
Joprojām vasarā ar bērniem un
mazbērniem Gaļina un Vladimirs mīl
aizbraukt uz jūru.
Pirms 60 gadiem 5. novembrī
“jā” vārdu viens otram teica Gunārs
un Rita Vitmaņi. Pāris 2017. gada
11. novembrī Dimanta kāzas atzī
mēja ģimenes lokā. Abi jaunībā sa
tikās Valmieras estrādē – ballē, kas
norisinājās pēc Pētera Lūča brīvdabas
izrādes “Seši mazi bundzinieki”.
Gunārs ieraudzīja Ritu un uzaicināja
uz deju, tā kopā nodejojuši jau 60
gadus. Gunāram tolaik bija 24, bet
Ritai 17 gadi. Aptuveni pēc gadu ilgas
draudzības pārim pieteicās dēls un abi
nolēma apprecēties.
Gunārs stāsta, ka savulaik tika
izsūtīts uz Sibīriju. Viņš bijis gan Mor
dovijas lēģeros, gan Krasnojarskā
un Taišetā būvējis Austrumsibīrijas
dzelzceļu, bet pēdējā izmitinājuma
vieta bijusi Omska, kur tolaik tapa
milzīga naftas pārstrādes rūpnīca.
Atgriežoties dzimtenē, Gunārs sāka
strādāt teātrī par skatuves strādnieku,
brigadieri un vēlāk par Dekorāciju
ceha vadītāju. Teātrī Gunārs ar pār
traukumiem aizvadījis vairāk nekā
desmit darba gadus.
Rita jaunībā bijusi ļoti aktīva – Ko
cēnos vadījusi komjaunatnes orga
nizāciju. Paralēli darbojusies arī te
ātrī par ģērbēju. Rita atceras, kamēr

darbojusies pie izrādēm, dēls auga
teātrī. Kad Valmieras stikla šķiedras
rūpnīcā sākās elektrokrāšņu apkalpo
šanas mācības, Rita darbu teātrī atstā
ja – abus apvienot nevarēja, turklāt
nopelnīt varējis vairāk. Pēc kāda laika
arī Gunārs pievienojies sievai darbā
Valmieras stikla šķiedrā – profesio
nāli tehniskajā skolā, kur nostrādājis
desmit gadus par meistaru. Saņemot
salīdzinoši lielākas algas, bija iespē
jams izbraukāt visu toreizējo Padomju
Savienību. Pēc darba Valmieras stikla
šķiedrā Rita strādājusi slimnīcā, kur
pabeigusi zemūdens masāžas kursus,
un darba pienākumus šeit veikusi līdz
pat pensijai. Gunārs no sievas ņēmis
piemēru, aizgājis no Valmieras stikla
šķiedras un kļuvis par slimnīcas kultū
ras nama pārzini.
Elita un Kārlis Pētersoni 60 gadu
kāzu jubileju atzīmēja 31. decembrī.
Kārļa māsa ar Elitu mācījās vienā
klasē, tāpēc viņi bija pazīstami jau no
padsmitnieku gadiem. Pēc Pētersonu
ģimenes atgriešanās Latvijā no izsū
tījuma uz Sibīriju, Kārlis savu Elitu
atkal satika, kad viņam bija 25, bet
mīļotajai 20 gadi. Pāris atceras, ka
sākuši draudzēties pavasarī, bet
Vecgada vakarā rīkojuši kāzas.
Kārlis absolvēja vakarskolu ar la
bām sekmēm. Viņam vienā gadā pat
nācies pabeigt divas klases. Izsūtī
juma dēļ augstskolā nebija viegli ie
stāties, pēc garas izjautāšanas Kārli
uzņēma Rīgas Politehniskā institūta
Arhitektūras un celtniecības fakultātē.
Turpinājums 3. lpp.

Goda valmieriete 2017 – Daina Sirmā
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Skolotāja un dzejniece Daina
Sirmā par skolotājas amata prestiža
celšanu un iedvesmošanu skolēniem
domāt, radīt, izjust kultūras vērtības,
spēku un garīgumu, rosinot vēlmi
baudīt un izzināt mūziku, mākslu, te
ātri, literatūru ne tikai skolā, bet visas
dzīves garumā, saņēmusi apbalvoju
mu “Goda valmierietis 2017”. Skolotā
ja jau 2013. gadā saņēmusi Valmieras
apbalvojumu “Gada valmierietis”, taču
joprojām jūtas pārsteigta un ļoti pa
godināta par šādu kolēģu un valmie
riešu novērtējumu. D. Sirmā teic, ka
šo apbalvojumu būtu pelnījuši vēl ļoti
daudzi skolotāji, kas ilgu mūžu strādā
juši skolā un veltījuši darbam daudz
enerģijas.
Nedodiet pavēles, dodiet izvēles
D. Sirmā savas pedagoga gaitas
sākusi likumsakarīgi. Daudzi viņas ģi
menes locekļi, tostarp mamma, bijuši
skolotāji, turklāt jau agri Daina izju
tusi izteiktu mīlestību pret literatūru.
Pēc augstskolas pabeigšanas uzsāku
si darbu Valmierā un Valmieras Valsts
ģimnāzijā nostrādājusi 25 gadus.
Skolotāja norāda, ka bērnu spēles,
domas un nedarbi šo gadu laikā pa
likuši nemainīgi, taču jaunieši ir kļu
vuši aktīvāki, patstāvīgāki, atraisītāki,
brīvāki un arī prasīgāki pret skolotāju.
“Ļoti mulsinoši ir šībrīža uzskati par to,
kas ir zināšanas. Agrāk bērni nāca uz
skolu, lai iegūtu zināšanas, taču tagad
tas viss ir katram pieejams viņa mobi
lajā telefonā. Šobrīd skolēniem, skolo
tājiem un izglītības sistēmai kopumā
ir izaicinājums saprast, kas mūsdienās
ir zināšanas un ko no tā ir iespējams
iegūt skolā,” stāsta D. Sirmā.
Stundās skolotāja vienmēr cen
tusies nodrošināt labu emocionālo
atmosfēru, arī problēmsituācijas vai
konfliktus risinot uz pozitīvu emociju
viļņa. “Skolotāja viens no darba pie
nākumiem, manuprāt, ir būt labā
garastāvoklī un sajust mīlestību pret

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Daina Sirmā, saņemot apbalvojumu “Goda valmierietis 2017”

bērniem kopumā,” skaidrojot spēju
ar jauniešiem uzturēt labvēlīgas un
sirsnīgas attiecības, stāsta D. Sirmā.
Lai veicinātu bērnos mīlestību pret
literatūru, skolotāja darbā vienmēr
vadījusies pēc principa “nedodiet pa
vēles, bet dodiet izvēles”. Literatūra
ir jāaktualizē, katrā daiļdarbā atrodot
tos sižetus, raksturus, problēmjautāju
mus, kas jauniešiem konkrētā vecumā
un laikmetā ir aktuāli un interesanti.
Skolēni ir dažādi, un arī grāmatas ir
ļoti daudz un dažādas, tādēļ jaunie
šiem jādod iespēja izvēlēties – lasīt
romantisku, vēsturisku vai kriminālro
mānu.
Tapuši jau trīs dzejoļu krājumi
D. Sirmā raksta arī dzeju. Viņas pir
mā dzejas grāmata “Kailsals” ieguva
Literatūras gada balvu 2012 nominā
cijā “Labākā debija”. Grāmata “Iekš
pagalms” 2015. gada Dzejas dienās
saņēma žurnāla “Latvju Teksti” balvu
dzejā kā gada labākais krājums. Sa
vukārt 2017. gada novembra beigās
iznācis autores trešais dzejoļu krājums
“Dievaines”.
D. Sirmā stāsta, ka dzeja viņu vien
mēr ir interesējusi. Paralēli pienāku
miem skolā ir izlasītas teju visas lat
viešu valodā izdotās dzejas grāmatas.

Studiju laikā iegūtās zināšanas dzejas
teorijā, un it kā nejauši aizsāktās mā
cības “Literārajā akadēmijā” sasummē
jās vairāku dzejas krājumu tapšanā. “Ir
liels gandarījums, ka tu spēj radīt kaut
ko vērtīgu, ko atzinīgi novērtē arī citi –
kritiķi un pat skolēni,” atzīmē D. Sirmā.
Gods būt valmierietei
Būt par Goda valmierieti D. Sirmajai
esot pagodinājums un arī pār
stei
gums. Valmiera Dainai ir īpaša pilsēta.
Šeit jūtama sakņu un māju sajūta.
“Man ir liels lepnums par Valmieru.
Uzņemot viesus, vienmēr ir daudz ko
parādīt, pastāstīt par pilsētas vēsturi
un izaugsmi. Šeit jūtama rosība un
attīstība,” norāda skolotāja.
Valmieras Valsts ģimnāzijas direk
tors Artūrs Skrastiņš D. Sirmo raks
turo kā ekselentu latviešu valo
das
un literatūras skolotāju un rado
šu dzejnieci, kura 25 mūža gadus
veltījusi skolai: “Ar savu darbošanos
viņa rada prieku bērniem, kolēģiem
un visai Valmierai. Daina ir sirsnīga,
mīļa skolotāja ar savu personību un
attieksmi, kas nav tik ļoti tendēta
uz definīciju iekalšanu, bet vairāk uz
veidiem, kā bērniem iemācīt domāt,
izteikties, justies dzīvē radošiem.”

Aicinām piedalīties projektu konkursā
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Līdz 2018. gada 9. februārim
Valmieras pilsētas pašvaldība aicina
iesniegt projektu pieteikumus bērnu
un jauniešu nometņu rīkošanai, kul
tūras pasākumu īstenošanai vai spor
tiska dzīvesveida popularizēšanai.
Jauniešu nometņu projektu konkurss tiek rīkots, lai veicinātu bērnu
un jauniešu izglītošanos un saturīgu
brīvā laika pavadīšanu. Dalībnieki
aicināti iesniegt pieteikumus nomet
nēm, kurās tiks veicināta jauniešu
interese par tehnisko jaunradi (dato
rika, robotika, inženierzinātnes). Tāpat
nometnes mērķis var būt svešvalodu
apguve vasaras mēnešos. Par prioritā
ti izvirzīts arī mērķis rosināt bērnu un
jauniešu talantu attīstību. Aicināti pie
teikties arī pretendenti, kuri, rīkojot
nometni, veicinās bērnu ar speciālām
vajadzībām iekļaušanu.
Lai attīstītu daudzveidīgu kultūrvi
di un bagātinātu kultūras piedāvāju
mu, kultūras projektu konkursā tiks
atbalstītas idejas, kas ar saturiski kva
litatīvu un profesionālu piedāvājumu
papildinās Valmieras Mākslas dienas
(norisināsies no 3. aprīļa līdz 3. mai
jam), iekļaujoties konceptā “Dzimša

Ievieš tehnoloģijas
iedzīvotāju drošības
uzlabošanai

na”, dalībnieki var iesniegt arī pietei
kumus par vides vai gaismas objektu
eksponēšanu Valmieras Mākslas die
nu laikā. Tāpat projektu konkursā aici
nāti piedalīties interesenti, piedāvājot
dažādu aktivitāšu realizēšanu Valmie
ras pilsētas svētku laikā 27. un 28. jū
lijā. Tās var būt norises svētku gājiena
laikā, piedāvājums centrālās skatuves
mākslinieciskajā programmā, kā arī
vides vai gaismas objektu eksponēša
na pilsētas svētku laikā. Šajā konkursā
gaidīti arī piedāvājumi kultūras tūris
ma pilsētā attīstībai – tūrisma mar
šrutu, spēļu, velomaršrutu izstrāde ar
mērķi saistošā veidā iepazīstināt ar
Valmieru. Aktivitātes var norisināties
arī Valmieras Mākslas dienu, Valmieras
pilsētas svētku vai Valmieras vasaras
teātra festivāla laikā.
Sporta projektu konkursa mērķis
ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu,
sporta un brīvā laika pavadīšanas ie
spējas, kā arī veicināt sporta attīstību
Valmierā. Konkursā gaidīti pieteikumi,
paredzot aktivitātes, kas bagātinās
Valmieras pilsētas svētkus, aicinās
iesaistīties ģimenes ar bērniem. Tiks
atbalstīti pieteikumi ar mērķi veicināt
tautas sporta attīstību, iesaistot iedzī
votājus un popularizējot Valmieru kā
sportisku pilsētu. Tāpat dalībnieki aici

nāti iesniegt idejas aktivitātēm rudens
un ziemas sezonā (piemēram, koptre
niņi, skriešanas un orientēšanās se
riāli, kontūrskrējieni, nūjošana u.c.).
Konkursā tiks atbalstīti arī projektu vai
nometņu pieteikumi ar mērķi veicināt
sporta pamatprasmju apgūšanu, pie
mēram, peldēšana, velobraukšana u.c.
Pretendentiem jāparedz, ka ide
jas jārealizē Valmieras pilsētas paš
valdības administratīvajā teritorijā
2018. gadā. Pašvaldība līdzfinansē
jumu piešķirs līdz 50% no iesniegtā
projekta atbilstošo izmaksu kopējās
summas, kas iekļaujas apmērā no 140
līdz 2000 EUR.
Pieteikumi
jāiesniedz
līdz
2018. gada 9. februāra plkst. 16.00
Valmieras pilsētas pašvaldības Ap
meklētāju
pieņemšanas
centrā
Lāč
plēša ielā 2, vai arī ieskenēts
un parakstīts pie
teikums jāsūta uz
pasts@valmiera.lv ar norādi “Pietei
kums projektu konkursam”. Papildu
informācija, projektu konkursā no
teiktās prioritātes, kurām projektiem
ir jāatbilst, kā arī pieteikuma veidlapas
atrodamas Valmieras pilsētas pašval
dības mājaslapas www.valmiera.lv sa
daļā “Pašvaldība” – “Projektu konkur
si” – “Valmieras pilsētas pašvaldības
projektu konkursi”.

Gada sākumā Valmieras pilsētas
pašvaldības policija uzsāka darbu
piemērotākās telpās Purva ielā 12A.
Iedzīvotāju ērtībām tika izveidots arī
bezmaksas atbalsta tālrunis 8484.
Lai celtu darba kvalitāti, 2017. gadā
Valmierā turpināta drošības uztu
rē
šanas atbalsta sistēmas moder
nizē
šana.
Operatīvās informācijas centrā, kas
vienlaikus ir arī pašvaldības policijas
dežūrdaļa, šogad uzstādīta lielformā
ta video siena. Tā atvieglo pilsētā iz
vietoto videokameru fiksētās informā
cijas novērošanu un nepieciešamības
gadījumā palīdz nodrošināt operatīvu
reaģēšanu.
Informāciju par Valmierā notiekošo
pašvaldības policija turpina saņemt,
policijas patruļām veicot apsekošanu,
pie jaunās video sienas vērojot pilsētā
izvietoto 60 videokameru fiksēto
informāciju, kā arī saņemot zvanus
pa vienoto bezmaksas atbalsta tālruni
8484.
Par to, ka iedzīvotāju drošības un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
Valmierā tiek veikta videonovēroša
na, liecina arī informējošas ceļazīmes,
iebraucot pilsētā. Papildu videonovē
rošanas kamera šogad uzstādīta Vec
puišu parkā, kā arī netālu no Gaujas
tilta Pārgaujas pusē, fiksējot notieko
šo Vecpuišu parkā, kā arī Cēsu ielā un
tās apkārtnē.
Sākoties jaunajam gadam, Valmie
ras pilsētas pašvaldība turpinās uz

labot drošības uzturēšanas tehnisko
nodrošinājumu. Pašvaldības policijas
darbiniekiem būs formastērpā iebū
vētas triecienizturīgas video kameras.
Tās bez pārtraukuma varēs veikt līdz
12 stundu garu videoierakstu, ļaujot
analizēt un uzlabot policistu komuni
kācijas prasmes un darba efektivitāti.
Ar šo kameru palīdzību būs iespējams
pārbaudīt dialogos radušās konflikt
situācijas. Administratīvo pārkāpumu
gadījumos ierakstītais materiāls būs
izmantojams kā lietišķais pierādījums.
“Gribam palielināt esošās drošības
sistēmas inteliģenci. Tas nozīmē, ka
Operatīvās informācijas centrā dežu
rējošais policists saņems brīdinošus
skaņas signālus un attēlus, ja kāda
no videokamerām fiksēs, piemēram,
skaļākus trokšņus, bļaustīšanos, atšķi
rīgi straujas kustības. Tiks pamanītas
pilsētā atstātās lielāka izmēra mantas,
kā arī negaidīta cilvēku drūzmēšanās.
Ja nepieciešams, būs iespējams palie
lināt un saskatīt kameru fiksēto auto
mašīnu numurus,” par gaidāmajiem
uzlabojumiem stāsta Valmieras pilsē
tas pašvaldības Informācijas tehnolo
ģiju nodaļas vadītājs Mārtiņš Apinis.
Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību pie
Dzirnavu ezeriņa, 2018. gadā plānots
pilnveidot videonovērošanas sistēmu
arī šajā apkārtnē.
Iedzīvotāju ērtībām arī turp
māk
būs pieejams bezmaksas vienotais at
balsta tālrunis 8484. Tas izmantojams,
ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams
saimniecisks risinājums vai operatīva
reaģēšana un pašvaldības policijas
palīdzība.

Koku ciršanas publiskā
apspriešana
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas 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
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 15.11.2017.
lēmumu Nr. 129 un Nr. 134, izsludina publisko apspriešanu par:
• 4 parasto liepu ciršanu Beātes ielas zemes nodalījuma joslā Valmie
rā pie nekustamā īpašuma Beātes ielā 42 (pirmsskolas izglītības iestāde
“Buratino”) atbilstoši izstrādājamā būvprojekta “Automašīnu stāvlau
kums. Beātes iela 42 Valmierā” koku ciršanas plānam;
• 166 koku ciršanu Eduarda Lācera ielā 7, Voldemāra Baloža ielas,
Ausekļa ielas, Leona Paegles ielas un Jaunās Smilšu ielas Valmierā,
zemes nodalījumu joslās atbilstoši izstrādājamā būvprojekta “Somu iela,
Voldemāra Baloža iela (posms no Eduarda Lācera ielas līdz Ausekļa ielai),
Ausekļa iela (posms no Voldemāra Baloža ielas līdz Leona Paegles ielai),
Leona Pegles iela (posms no Ausekļa ielas līdz Brēžas ielai)” koku ciršanas
plānam.
Ar Koku novērtēšanas komisijas 15.11.2017. lēmumiem, būvprojektu
koku ciršanas plāniem un Dabas aizsardzības pārvaldes 29.12.2017.
atzinumu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpa
šuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2 Valmierā, 109. kabi
netā pašvaldības darba laikā līdz 2018. gada 26. janvārim vai
mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Publiskās apspriešanas”.
Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami
rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Lāčplēša ielā 2 Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018. gada
26. janvāra plkst. 16.00.
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Piesakies VJC “Vinda” pulciņiem
Agija Plauka,
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
Janvārī Valmieras
Jaunatnes
centrā “Vinda” turpinās audzēkņu
uz
ņemšana interešu izglītības pro
grammās 2017./2018. mācību gadā.
“Vindā” darbojas 26 dažādi interešu
izglītības pulciņi, no kuriem trīs ir
jauni: programmēšana (no 7 līdz 13
gadiem), mehatronika (6.–9. klašu
skolēniem) un skolēnu mācību uzņē
mumi (pamatskolu grupa).
“Vinda” aicina iepazīties ar pieeja
mo interešu izglītības pie
dāvājumu
un izvēlēties sev saistošo:
Pirmsskola:
• tautas deju kolektīvs “Liesmiņa”,
skolotājs Artis Mellups;
• vokālā studija “Ķipari”, skolotāja
Kitija Bērziņa;
• Ziķeru
darbnīca,
skolotāja
Dzirkstīte Stūraine;
• pirmsskolas rokdarbu studija
“Rūķītis”, skolotāja Zinta Irbe.
No 7 līdz 13 gadiem:
• vokālā studija “Sekundiņas”,

skolotāja Alise Ketlere-Kaņepone;
• Ziķeru
darbnīca,
skolotāja
Dzirkstīte Stūraine;
• tehniskā modelēšana, skolotāja
Dace Zvejniece;
• teātris un skatuves runa, skolo
tāja Ilze Lieckalniņa;
• programmēšana, skolotājs Dainis
Cipruss;
• animācija, skolotājs Reinis Bajors;
• Jaunsardze (no 10 līdz 12
gadiem), seržante Lita Meistere.
No 7 līdz 25 gadiem:
• breika un house dejas, skolotājs
Eduards Ruicis;
• vokāli instrumentālais ansamblis,
skolotājs Kaspars Berklāvs;
• Podnieku studija, skolotāja
Laimdota Virskūna;
• Skaistuma pasaule, skolotāja Lita
Feldmane;
• šūšanas un modelēšanas studija
“Fantāzija”, skolotāja Zinta Irbe;
• mākslas un dizaina studija,
skolotāja Inga Logina;
• video, foto pulciņš “Paskaties sev
apkārt”, skolotājs Reinis Bajors;

• trases automodelisms, skolotājs
Andris Taurītis;
• lidmodelisms, skolotājs Gunārs
Puriņš;
• modeļu būve un remonts,
skolotājs Gints Teteris;
• fitness meitemēm (no 13 līdz 25
gadiem), skolotāja Marta Empele;
• skolēnu mācību uzņēmumi,
skolotāja Lita Feldmane;
• mehatronika
(6.–9.
klase),
skolotāja Inese Birzniece;
• ģitārspēle, sitamie instrumenti,
skolotājs Kaspars Berklāvs.
Pirms līguma slēgšanas inte
re
sentiem ir iespēja bez maksas ap
meklēt trīs katra pulciņa nodar
bī
bas, lai iepazītos ar tajās notiekošo.
Informācija par nodarbību laikiem
un programmas skolotāju kontakt
informācija pieejama VJC “Vinda”
mājaslapas www.vinda.valmiera.lv sa
daļā “Nodarbību grafiks”.
Plašāka informācija, zvanot pa
tālruni 28684739 (Agija).

Pūriņu skola aicina saņemt paku
jaundzimušajam
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Biedrības “Sev, Tev un Ģimenei”
Pūriņu skola (Beātes ielā 10) piedāvā
pakalpojumu jaunajām māmiņām –
pakas jaundzimušajiem.
Māmiņas, kurām tuvāko mēnešu
laikā pieteiksies mazulītis, vai arī
māmiņas, kuras nesen savu jaundzi
mušo bērniņu ir sagaidījušas, turp
māk varēs saņemt Pūriņu skolas
sarū
pētās bezmaksas pakas jaun

dzimušajiem. Tajās ir gan drēbītes
mazulim iekštelpām, gan aktivitātēm
ārā, higiēnas preces, rotaļlietas, kā arī
informatīvie materiāli un kāda neliela
dāvaniņa jaunajai mammai. Jāpiemin,
ka pakas saturu nebūs iespē
jams
mainīt, jo tās ir jau iepriekš nokom
plektētas.
Jaundzimušo pakās esošais saturs
ir ziedojums, ko sniegušas māmiņas,
kuru mazulītis jau ir izaudzis. Zie
dotās lietas ir ļoti labā stāvoklī, bet
iepriekšējiem īpašniekiem vairs nav

nepieciešamas, tādējādi dāvājot tām
otro dzīvi.
Tāpat Pūriņu skola aicina ziedot
jaundzimušo sedziņas, higiēnas pre
ces (pamperus, mitrās salvetes) un
citas mazulim noderīgas lietas.
Lai saņemtu paku jaundzimušajiem
vai veiktu ziedojumu, aicinām mā
miņas sazināties ar Pūriņu skolas va
dītāju Artu Maseli, zvanot pa tālruni
26525359 vai rakstot purinu.skola@
inbox.lv.

Stāstu vakarā – uz Japānu
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jaunā gada pirmais Valmieras Tū
risma informācijas centra Ceļotāju
stāstu vakars aicinās doties tālā ceļā –
uz Klusā okeāna rietumiem. Pieredzē
to Japānā atklās ceļotāja un aktīvā
tūrisma entuziaste Santa Paegle. Ce
ļotāju stāstu vakars Valmieras Tūrisma
informācijas centrā (Rīgas ielā 10) –
24. janvārī plkst. 18.30.
Iespaidi par iedzīvotāju skaita ziņā
lielāko metropoli pasaulē un nejau

ša tikšanās ar latvieti vilcienā. Kāda
ir izslavētā japāņu viesmīlība, salu
valsts kultūras īpatnības un tradīcijas,
kulinārija ar maču (zaļo tēju) gandrīz
it visur, suši un citi ēdieni? Velobrau
ciens Japānas augstākā punkta –
Fudzi vulkāna – pakājē. Šos un vēl ci
tus interesantus stāstus atklās Santa
Paegle. Pērnā gada septembrī viņa Ja
pānas galvaspilsētā Tokijā starptautis
kā krosmintona turnīrā ieguva Latvijai
divas zelta medaļas.
Arī nākamais Ceļotāju stāstu vakars
Valmieras Tūrisma informācijas centrā

aizvedīs uz salu valsti, šoreiz uz Atlan
tijas okeāna ziemeļiem. 21. februārī
plkst. 18.30 piedzīvoto Islandē atklās
izlaušanās spēles “Timemachine1961”
autors, mūziķis, sportists un aktīvs val
mierietis Mārcis Bogdanovs.
Dalība stāstu vakarā ir bez maksas.
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām
interesentus pieteikties laikus, rakstot
e-pastu tic@valmiera.lv, ierodoties
Valmieras Tūrisma informācijas cen
trā vai zvanot pa tālruni 26332213,
64207177.

Godina topošos un jaunos
uzņēmējus
Laura Zvaigzne,
LIAA Valmieras biznesa inkubators
Decembra vidū Valmierā nori
si
nājās Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa
inkubatora Gada balvas pasniegša
nas ceremonija, kurā ko
pumā tika
apbalvoti 10 topošie un jaunie uzņē
mēji dažādās nominācijās. To starpā
ir divi uzņēmumi no Valmieras – SIA
“Echo Tech” un SIA “Agility Sport”.
SIA “Echo Tech” ieguva balvu
nominācijā “Tehnoloģiju inovators” –
uzņēmējs, kurš nav nobijies no
sarežģītām shēmām, laikietilpīga
pro
totipa radīšanas, beznosacījuma
personīgo investīciju ieguldīšanas
idejas vārdā. LIAA Valmieras biznesa
inkubatora vadītājs Jānis Kļaviņš
stāsta: “SIA “Echo Tech” ir Valmieras
biznesa inkubatora izsekojamākais
uzņēmums gan tiešā, gan pārnestā
nozīmē. Ikdienā mēs “Echo Tech”
komandai sekojam open office Purva
ielā, jo viņi ir gandrīz vienīgie, kas šo
atbalsta veidu izmanto pilnā apmērā,

Valmieras jauniešu forums
Agija Plauka,
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
19. janvārī plkst. 11.00 Vidzemes
Augstskolā (Cēsu ielā 4 Valmierā)
norisināsies forums jauniešiem par
uzņēmējdarbību. Forumā aicināts
piedalīties ikviens, taču īpaši svarīgi ir
jauniešu viedokļi par jautājumiem, kā
veicināt Valmieras pilsētas attīstību,
uzņēmējdarbību un jaunu uzņēmumu
dibināšanu Valmierā.
Pasākumā pieredzē dalīsies rado
šas personības – uzņēmēji, kā arī pār
stāvji no jaunizveidotajiem sko
lēnu
mācību uzņēmumiem. Pēc tam nori
sināsies darbs grupās un diskusija
“Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”.

2017. gadā sveikti trīs Dimanta pāri
Turpinājums no 1. lpp.
Savukārt Elita absolvēja vakara
vidusskolu, vēlāk Pārtikas rūpniecības
tehnikumu, paralēli strādāja Gaļas
kombinātā par gatavās produkcijas
grāmatvedi. Kad Kārlis beidza mā
cības, Elita iestājās universitātē, lai
studētu ekonomiku, apvienojot ar
darbu Mēbeļu kombinātā. Kārlis pēc
atgriešanās no Sibīrijas strādāja SCO,
pēc tam kolonijā par darbu vadītāju,
būdams vēl tikai otrā kursa students.
Vēlāk viņš mainīja darbavietu, ZETos
kļuva par iecirkņa vadītāju. Paralēli
mācībām un darbam pāris audzināja
arī divus bērnus.
Elita agrāk nodarbojās ar sportu.
Ziemā viņa slidoja, šo prasmi apguva
uz Gaujas ledus. Tas bija iespējams,
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jo ziemas bija bargākas nekā tagad
un upi klāja bieza ledus kārta. Vasarās
Elita peldēja un brauca ar riteni. Pāris
stāsta, ka savulaik ļoti paticis ceļot, abi
kopā redzējuši ne tikai Eiropu, bet arī
Austrāliju un Kanādu.
Pašlaik Kārlis sevi sauc par ģimenes
sagādnieku, bet Elita ir pavārs, abi
priecājās par bērniem un viņu atva
sēm, kuri arī dzīvojot Valmierā, tāpēc
salīdzinoši bieži iznāk visiem satikties.
Sveicam 2017. gada Dimanta pārus
un vēlam ilgu un laimīgu turpmāko
kopdzīvi!
Jāpiemin, ka 2017. gada 2. decem
brī Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļā notika pasākums pāriem, kuri
pagājušajā gadā atzīmēja Zelta kāzu
jubileju – laulībā nodzīvoti 50 gadi –
un kuri ir Valmieras pilsētas iedzīvo

savukārt uzņēmuma izstrādātā tehno
loģija spēj izsekot spēlētājus sporta
laukumā. Šī tehnoloģija ļauj treneriem
iegūt precīzus datus par komandas
fiziskajiem rādītājiem un analizēt, kā
arī zīmēt taktiskus risinājumus, lai
uzvarētu katru spēli. Šobrīd “Echo
Tech” tehnoloģiju testē Kocēnu sporta
nama florbolisti, kā arī atzinīgi to
novērtē Latvijas Florbola federācija.”
SIA “Agility Sport” ieguva balvu
nominācijā “Eksporta potenciāls” –
inkubācijas dalībnieks, kurš, mērķtie
cīgi izstrādājot savu produktu, ir
domājis par eksporta tirgiem un ne
grasās iekarot tikai Latvijas patērētāju
sirdis un makus. “SIA “Agility Sport”
ir uzņēmums, kurš mūs pārsteidz ar
savu neatlaidību un straujo izaugsmi.
Winmill zīmola hokeja trenažieris
jau piesaistījis daudzu lielo hokeja
komandu interesi. Šobrīd pre
zen
tētas nākotnes iespējas treniņu pro
cesā Krievijas tirgus grandiem. Ticam,
ka Winmill tehnoloģija drīz būs
sastopama visu kontinentu hokeja
treniņu ikdienā,” norāda J. Kļaviņš.

tāji. Dalībai pasākumā pieteicās 20
pāri – 18 no tiem tika sveikti svinīgā
pasākumā Valmieras pilsētas Dzimt
sarakstu nodaļā, savukārt divi – mājās.
Svinīgā ceremonija “Gada Zelta pāris”
notika jau 11. reizi, savukārt ceremo
nija “Gada Dimanta pāris” ir jauna tra
dīcija. 2016. gadā tika sveikti divi Di
manta pāri – Ausma un Hugo Brusovi,
kā arī Skaidrīte un Vilhelms Savineni.
Valmieras pilsētas pašvaldības
2016. gada 28. aprīļa domes sēdē ap
stiprināja Valmieras pilsētas Dzimt
sarakstu nodaļas svinīgo ceremoniju
“Gada Zelta pāris” un “Gada Dimanta
pāris” nolikumu. Šo svinīgo ceremoni
ju mērķis ir stiprināt ģimenes un laulī
bas lomu mūsdienu sabiedrībā, kā arī
godāt vērtības – ģimeni un laulību.
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Forumā piedalīsies politikas vei
dotāji un jaunieši, lai kopīgi veicinātu
jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lē
mumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē. Rekomendācijas un idejas
sniegs ieguldījumu plānošanas doku
menta “Valmieras pilsētas Jaunatnes
politikas attīstības programma 2018.–
2020. gadam” izstrādē.
Forums norisinās projekta “Jau
niešu nākotne uzņēmējdarbībā” ietva
ros, kas īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmā 2017. gadam. To finansē
no valsts budžeta.
Lūgums
iepriekš
pieteikt
dalību forumā, rakstot e-pastu
kristine.lace@valmiera.lv.

Notiks džeza teātra izrāde “Pēc pusnakts” Valmierieši koncertā
“Nāc līdzās Ziemassvētkos!”

Daiga Bināne,
“Aira Laiviņa Artists” pārstāve

27. janvārī plkst.19.00 Valmieras
Kultūras centrā notiks džeza teātra
izrāde “Pēc pusnakts/After Midnight”.
Džeza teātra izrādē stāstīts par
zemapziņas spēlēm, kuras sapņos
nepakļaujas saprāta kontrolei. Mai
gas, emocionālas, romantiskas, bet
tajā pašā laikā draiskas, koķetas un
izaicinošas būtnes klejojumi savās
fantāzijās par divām dažādām pasau
lēm tiek atklāti caur Amerikas mūzikas
Zelta laikmeta kompozīcijām.
“Pēc pusnakts / After Midnight” iz
skanēs skaistākā amerikāņu kino mū

zika konkursa “Supernova” 2018 de
bitantes Katrīnas Gupalo izpildījumā,
ko papildinās izcilā latviešu pianista
Andreja Osokina krāšņs klavieru pava
dījums, kā arī enerģijas pilni un jutek
liski horeogrāfes un dejotājas Gabijas
Bīriņas dejas priekšnesumi. Kopā tiks
radīta nakts piedzīvojumu, netveramu
vīziju un sapņu atmosfēra, skanot sla
venajām Kola Portera, Reja Čārlza, Me
rilinas Monro, Ninas Simones, Džordža
Gēršvina, Džūlijas Londonas un Ellas
Ficdžeraldas dziesmām un melodi
jām. Izrāde pārsteidz klausītājus ar
spilgtiem sižeta un mūzikas pavērsie
niem, krāšņu šovu un novatorisku pie
eju skatuves mākslai.

Aicinām apmeklēt džeza teātra izrādi!

Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja
2017. gada 14. februārī koncertzālē
“Lielais dzintars” Liepājā. Izrāde jau
izskanējusi ne tikai Latvijā, bet arī Lon
donā, Lielbritānijā, kur tā tika izrādīta
12. “Camden Fringe” festivālā, kas ik
gadu skatītājiem piedāvā teātra, ope
ras, mūziklu, kabarē, dejas, improvizā
cijas un stand-up izrādes, literāru sace
rējumu lasījumus un citus notikumus.
“Pēc pusnakts/After Midnight”
iekļautās dziesmas un melodijas
Liel
britānijā ir klasika, tomēr “The
Open Door” teātra kritiķe Keitlina
Blekmena recenzijā raksta: “Riski, ko
pārliecinošie mākslinieki uzņemas,
prezentējot tik mīlētas dziesmas tik
netipiskā veidā, atmaksājas ar uzviju.”
Autore salīdzina šovu ar Deivida
Linča radītu truša alu, kuras dzīlēs
slēpjas skaisti un ekscentriski triki, kā
spilgtākos šova brīžus minot Džordža
Gēršvina “Rapsodija blūza stilā” ārkār
tīgi neparasto atskaņojumu, kā arī
dejotājas Gabijas Bīriņas uznācienu uz
skatuves, izskatoties tieši tāpat vai pat
vēl labāk par Umu Tūrmani filmā “Pulp
Fiction”. Recenzijas noslēgumā kritiķe
piebilst, ka pēc šova devusies mājās
enerģijas pārpilna, dungojot izrādē
skanošās dziesmas.
Biļetes cena: 8–15 EUR. Biļetes
var iegādāties “Biļešu paradīzē”.
Pasākuma norisi atbalsta Valmieras
Kultūras centrs.

Valmieras teātrī debitē režisors
Georgijs Surkovs
Madara Rutkēviča,
Valmieras Drāmas teātris
Ar slavenā rakstnieka un dra
maturga Edvarda Radzinska lugu “104
lappuses par mīlestību” 26. janvārī
Valmieras teātra Apaļajā zālē debitēs
jaunais režisors Georgijs Surkovs.
Galvenajās lomās – Inga Apine un
Mārtiņš Meiers.
Pārējās lomās: Klinta Leja, Madara
Melne-Tomsone, Krišjānis Salmiņš, Ivo
Martinsons un Imants Strads.
Izrādes radošajā komandā arī sce
nogrāfe Dace Sloka, kostīmu māksli
niece Sintija Jēkabsone, gaismu
mākslinieks Jānis Sniķers un muzikā
lā nofor
mējuma autors Armans

Guščjans.
“Īpaša vērtība šajā lugā ir tā, ka
no vienas puses skatītāju acu priekšā
izvēršas traģisks stāsts, bet no otras
puses – tāda kā gaiša un skaista
pasaka, mīts par varonīgu mīlestību.
Jūsmīgs stāsts, kas norisinās gaisā
visromantiskākajā padomju laika pe
riodā – sešdesmitajos gados. Lugas
sižetam dramaturgs ir iedvesmojies
no reāla notikuma par kādu pilotu un
viņa lielo mīlestību pret stjuarti. Tāpēc
šīs lugas valodas un dialogu skais
tums, teatralitāte, humors, vieglums,
ar kādu tā ir uzrakstīta, uzreiz sagrābj
savā varā”, saka režisors Georgijs
Surkovs.
E. Radzinska luga “104 lappuses par

mīlestību” Valmieras teātrī tiks iestu
dēta otro reizi. Pirmo reizi 1964. gadā
to iestudēja Oļģerts Kroders, un tas,
līdzīgi kā režisoram Georgijam Surko
vam, arī bija viņa pirmais iestudējums
Valmieras teātrī.
Edvards Radzinskis (1936) ir īsta
padomju laika dzīvā leģenda. Pie viņa
lugām ir darbojušies labākie pasaules
režisori, to iestudējumi ir veidoti ASV,
Kanādā, Francijā, Vācijā, Zviedrijā,
Somijā, Japānā un citās valstīs. Luga
“104 lappuses par mīlestību” piedzīvo
jusi arī vairākas kino ekranizācijas.
Izrāde “104 lappuses par mīlestību”
arī 27., 28. janvārī, 8., 16., 18., 20.,
21. februārī (biļetes februāra izrādēm
pieejamas no 1. janvāra).

Visa gada garumā bērni bija veltījuši daudz laika un pūļu, lai piedalītos koncertā un
priecētu klātesošos, tostarp Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni ar kundzi

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pagājušā gada decembrī kon
cert
zālē “Cēsis” jau 11. reizi norisi
nājās labdarības koncerts “Nāc līdzās
Ziemassvētkos!”. Koncertā kopā ar tau
tā iemīļotiem skatuves māksliniekiem
uzstājās integratīvā mākslas festivāla
“Nāc līdzās! 2017” laureāti – vairāk
nekā 250 talantīgi bērni un jaunieši
ar īpašām vajadzībām. Valmieru kon
certā pārstāvēja Valmieras vājdzirdīgo
bērnu internātvidusskolas – attīstības
centra un speciālās pirmsskolas izglī
tības iestādes “Bitīte” bērni.
Valmieras vājdzirdīgo bērnu inter
nāt
vidusskolas – attīstības centra
priekšnesumā “Zaķīšu pirtiņa” tika ap
vienota melodeklamācija un deja. Ko
pā ar jauniešiem muzicēja Marts Kris

tiāns Kalniņš un grupa “Raxtu raxti”.
Savukārt bērnudārza “Bitīte” bēr
ni un pedagogi bija iestudējuši deju
“Murrā, murr” pēc Kārļa Skalbes pasa
kas “Kaķīšu dzirnaviņas” motīviem, ko
izpildīja kopā ar dziedātāju Nikolaju
Puzikovu. Priekšnesumā iesaistīti bija
bērni no dažādām speciālās pirmssko
las izglītības programmām ar redzes,
fiziskās un garīgās attīstības traucēju
miem. Tāpat, veidojot tērpus, frizūras,
grimu un aprūpējot bērnus, nesavtīgi
darbojās atbalsta komanda. Priekšne
suma vadmotīvs bija kaķīša teiktais
ķēniņam pasakā: “Kāpēc vairot sāpes?
Lai vairojas prieks!”
Liels gandarījums par priekšne
sumiem bija bērnu vecākiem, kuru
lolojumi kāpa uz lielās skatuves, lai
visai Latvijai parādītu savus talantus
un spējas.

Pasākumi janvārī
Valmieras Kultūras centrā
10. janvārī plkst. 18.00 Valmieras jau
natnes centra “Vinda” atskaites kon
certs “Pūcītes ziemas sapnis”. Ieeja bez
maksas.
12. janvārī plkst. 9.30 norisināsies
bezmaksas seminārs “Aicini vakci
nēties pret CPV, izglāb dzīvību”.
13. janvārī plkst. 17.00 JDK “Sadan
cis” 35 gadu jubilejas koncerts “Katram
ceļam savs stāsts”.
28. janvārī plkst. 17.00 ar program
mu “Un atkal kopā” viesosies Igors
Hristenko.
31. janvārī plkst. 10.00 Starptau
tiskais jauno pianistu konkurss. Ieeja
bez maksas.
Valmieras muzejā
12. janvārī plkst. 16.00 Edītes
Pauls-Vīgneres tekstila izstādes “Sie
viete un mēness” atklāšana. Muzeja
Izstāžu namā.

19. janvārī no plkst. 10.00 līdz 16.00
atmiņu dokumentēšana, bilžu slīdrāde
“Janvāris manās atmiņās”, lekcija. Ieeja
bez maksas. Muzeja Vecās aptiekas
ēkā.
Valmieras Mākslas vidusskolā
18. janvārī no plkst. 9.30 notiks
starptautisks mēbeļu un koksnes no
zares dizaina praktiskais seminārs
“Koka sastapšanās ar dizainu un inovā
cijām”. Pieteiksānās līdz 15. janvārim
mājaslapā www.vidzeme.lv.
Vidzemes Olimpiskajā centrā
10. janvārī plkst. 18.30 OlyBet Latvi
jas Basketbola līgas (LBL) spēle. “Val
miera/ORDO” – BK “Jēkabpils”.
13. janvārī plkst. 13.00 un 19.00
telpu futbola Optibet Virslīgas spēle.
VALMIERA GLASS/VIA – TFK Rēzekne.
Ieeja bez maksas.

14., 21. un 28. janvārī plkst. 10.45
publiskā slidošana “Ģimeņu rīts”.
“Elektrum” ledus hallē.
14. janvārī plkst. 18.30 BBL spēle.
“Valmiera/ORDO” – BK “Ogre”.
20. janvārī plkst. 18.30 OlyBet LBL
spēle. “Valmiera/ORDO” – BK “Ogre”.
23. janvārī plkst. 18.30 BBL spēle.
“Valmiera/ORDO” – “Barsy”.
27. janvārī plkst. 19.00 telpu futbo
la Optibet Virslīgas spēle. VALMIERA
GLASS/VIA – SK Monarhs. Ieeja bez
maksas.
28. janvārī plkst. 13.50 Latvijas
1. līgas spēle hokejā. Valmieras HK/
BSS/ViA – “Lido”. Ieeja bez maksas.
“Elektrum” ledus hallē.
No 30. janvāra līdz 3. februārim Pa
saules čempionāta florbolā vīriešiem
kvalifikācijas turnīrs.

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

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