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Noslēgusies Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
22. martā Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas (VPĢ)
galveno mācību korpusu pēc tā pārbūves.
Pārbūvējot VPĢ, ir uzlabota drošība un telpu izkārtojums. Skolas ēkā
nomainīta elektroinstalācija un gaismekļi, apkures sistēma, pārbūvēta
ūdens apgādes sistēma, izbūvēta pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēma
ar rekuperāciju, kā arī izbūvēta jauna
ugunsdrošības sistēma. Uzstādītas
ugunsdrošās durvis un atjaunota iekšējā apdare visā ēkā. Skolēnu grupu
darbam izveidota atsevišķa tam paredzēta telpa. Ēkā ierīkoti moderni dabaszinību kabineti, multimediju telpa
un robotikas laboratorija.
Mācību kabineti ir aprīkoti ar ergonomiskām mēbelēm, tāpat kabinetos, gaiteņos un citviet ēkā ir izvietotas arī dizaina mēbeles atbilstoši
interjera projektam. Pašlaik notiek
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, robotikas un zāles aprīkojuma
iegāde. Plānots, ka viss aprīkojums

Lai radošs mācību process pārbūvētajās skolas telpās!

tiks uzstādīts līdz maija beigām.
“Pārbūves darbi VPĢ tika uzsākti
2018. gada aprīļa beigās, ir liels gandarījums, ka nepilna gada laikā skola
ir kļuvusi mūsdienīgāka, skaistāka un
drošāka. VPĢ pārbūves laikā skolēniem mācību darbs notika VPĢ darbmācības korpusā, ko pārbūves darbi
neskāra, Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Valmieras 2. vidusskolā, Val-

mieras sākumskolā, Valmieras Valsts
ģimnāzijā un Vidzemes Augstskolā.
Pateicos pārējām Valmieras skolām
par atbalstu VPĢ pārbūves laikā, tādējādi nodrošinot iespēju turpināt
VPĢ audzēkņiem mācību procesu.
Tāpat pateicos VPĢ audzēkņiem, viņu
vecākiem par izrādīto sapratni skolas
pārbūves laikā. VPĢ skolēni un pedagogi pakāpeniski atgriezīsies atjauno-

tajās skolas telpās, lai varētu īstenot
kvalitatīvu, jaunajai izglītības satura
koncepcijai atbilstošu darbu – ergonomiskā, ar modernām informācijas
un komunikācijas tehnoloģijām aprīkotā vidē,” ar lepnumu par paveikto
stāsta Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas
direktore Agita Zariņa.
Pēc mācību kabinetu aprīkošanas,
skolēnu un skolotāju atgriešanās ierastajā darba vidē 18. maijā no plkst.
12.00 līdz 15.00 notiks atvērto durvju
dienas, lai skolēnu vecāki, absolventi
un citi interesenti varētu aplūkot pārbūvētās skolas telpas.
Būvdarbus saskaņā ar SIA “SKONTO BŪVE” izstrādāto būvprojektu un
SIA “Graydesign” izstrādāto interjera
projektu veica SIA “R.K.C.F. RENE
SANSE”.
VPĢ
būvdarbi
izmaksāja
1 888 864,55 EUR. Būvuzraudzību veica SIA “TRANZIT ASK” (tagad
SIA “Marčuks”) par līgumsummu
22 801,24 EUR. Savukārt autoruzraudzību veica SIA “DUAL Arhitekti” –
12 087,90 EUR.
VPĢ pārbūves darbi veikti projektā “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas
un Valmieras Viestura vidusskolas

mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”. Šī
projekta, kas ietver abu skolu un dienesta viesnīcas pārbūves darbus, kopējās plānotās izmaksas ir 9 455 347
EUR. Projekta attiecināmās izmaksas
ir 5 327 520 EUR, tajā skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums no darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un
mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” – 3 729 264 EUR,
kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums – 1 278 604,79 EUR
un valsts piešķirtais finansējums –
319 651,20 EUR. Neattiecināmās izmaksas 4 587 715 EUR apmērā tiek
finansētas ar pašvaldības ilgtermiņa
aizņēmumu Valsts kasē. Visu projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada
beigām.
2018./2019. mācību gada 1. septembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā
mācības no 7. līdz 12. klasei uzsāka
573 skolēni.

2013) mūziķis Garijs Franks Skaggs,
piemontējis klavierēm velosipēdu, dosies pa Sanfrancisko ielām, iepriecinot
apkārtējos, bet pašmāju Ivara Zviedra
darbā “Ērik, atnāc!” (2005) skatītajiem
būs iespēja paviesoties Igaunijas pierobežā pie kolorītā filmas varoņa Ērika.
11. maijs | Velobrauciens
Plkst. 11.20 notiks velobrauciens.

Šogad velomaršruti vedīs pa jaunām
takām – Ģimeņu pedālis (15 km) ripos
uz Kocēniem, bet Puspedālis (25 km)
un Dižpedālis (50 km) aicinās iepazīt
Beverīnas novadu.
Braukšanas virzienu rādīs īpaša mobilā lietotne – interaktīva spēle, kas
līdz ar ceļa norādēm piespēlēs āķīgus
jautājumus. Ceļā dalībniekus gaidīs
īpašas pieturvietas ar dažādiem pārsteigumiem. Dalība velobraucienā
iespējama ar biļeti, kas reizē ir arī loze
lielajai loterijai, kur galvenā balva ir
jauns velosipēds no veikala “Eži”.
Vecpuišu parkā no plkst. 15.00
multfilmas un līdzsvara riteņu brauciens bērniem un street food festivāla
prieki, bet velobrauciena noslēgumā
ap plkst. 17.00 būs loterija un ballīte
kopā ar Uģa Meldera un Mikus Frišfelda tandēmu, kā arī grupu “7 DĒLI”. Šie
prieki visiem bez maksas.
Plašāka informācija skatāma festivāla mājaslapā www.kinopedalis.lv.
Pasākumu rīko aktīvā tūrisma
centrs “Eži” un Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu.

Aizraujošas īsfilmas un velomaršruti
Elīna Megne,
festivāls “Kino Pedālis”
Jau ceturto gadu Valmiera aicina ģimenes, draugus, kinomīļotājus
un velobraucējus apmeklēt festivālu
“Kino Pedālis”, piedāvājot aizraujošu
dokumentālo īsfilmu programmu, trīs
atraktīvus velomaršrutus un jestru izklaides programmu kā lieliem, tā maziem.
10. maijs | Kino nakts
Festivālu 10. maija vakarā atklās
kino nakts, kad ikviens būs aicināts doties uz neparastiem pop-up kinoteātriem Valmierā: koncertzāli “Valmiera”,
Valmieras Drāmas teātra zemskatuvi,
kinobusiņu pie Valmieras TV torņa un
slepenajiem kino (to atrašanās vieta
tiks noskaidrota festivāla atklāšanas
laikā). Visi seansi būs bez maksas. Vis
ērtāk nokļūt uz kino, lai pagūtu redzēt
vairāk, – ar divriteni. Festivāla atklāšana plkst. 19.00 Vecpuišu parkā.
Festivāla programmā šogad daudz
aizraujošu īsfilmu no dažādām pasaules valstīm, turpinot atklāt, cik plaša
ir velokultūra un cik nozīmīgs velo-

sipēds var būt cilvēka dzīvē. Neliels
ieskats filmu daudzveidīgajos stāstos.
“Plāns C” (Plan C II, 2018) vēstīs par
vīru, kurš 83 gadu vecumā, spītējot ārstu ieteikumiem un diagnozēm, dodas
4000 kilometru braucienā ar velosipēdu. Savukārt filma “Vilks” (Byc.Wilkiem,
2016) stāstīs par poļu velobraucēju,
kurš pēc smagām traumām atrod spēku un iedvesmu un gūst panākumus
paravelosportā. Filma “Ceļš uz priekšu”
(A Way Forward, 2016) aizvedīs uz Āfrikas lauku ciematiem, kur velosipēds
palīdz pārvarēt lielus attālumus un nevienlīdzību, kas pastāv starp jaunām
meitenēm un viņu nākotnes iespējām, bet “No krūmiem līdz vēderam”
(Bush to Belly, 2015) ļaus sekot līdzi
mobilai kafejnīcai, ap ko rosās bērni
lielajā Gibbas velobraucienā Austrālijā. Filma “Amsterdamas kājas” (Legs of
Amsterdam, 2015) ļaus iejusties kādas
velodarbnīcas ikdienā pie meistara ar
zelta rokām un plašu sirdi pilsētā, kur
velosipēds ir kāju vietā. Par sievietēm
profesionālajā velosportā runās filmas
“Turneja” (Tour, 2017) un “Manas kājas,
mani ieroči” (My legs, my gears, 2014),

bet “Ledus ceļš” (The Frozen Road,
2018) izgaismos vīrišķības robežas, ceļojot ar velosipēdu skarbos apstākļos
pāri pasaules lielākajam arhipelāgam.
Savukārt “Ceļš Kazbekā” (The Trail to
Kazbegi, 2015) četrus piedzīvojumu
meklētajus aizvedīs uz vienu no pasaules bīstamākajām kalnu grēdām
Kaukāzā. Filmā “Zvērs” (Unwieldy Beast,

Rezervē 10. un 11. maiju festivālam “Kino Pedālis”!

Pašvaldības projektu konkursos
atbalstītas 23 idejas

Valmieras peldbaseinam
pirmā vieta būvniecības skatē

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

28. martā Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināti pašvaldības projektu konkursu rezultāti
bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai, kultūras norišu īstenošanai un aktīva, sportiska dzīvesveida popularizēšanai. Līdzfinansējums 17 997 EUR
apmērā piešķirts 23 ideju īstenošanai.
Bērnu un jauniešu nometņu rīkošanas projektu konkursā atbalstīti deviņi pieteikumi. Valmieras rajona
invalīdu sporta klubs “StarsS” aicinās
bērnus un jauniešus ar invaliditāti
piedalīties sportiskās aktivitātēs un
sniegs atbalstu dalībnieku vecākiem.
Valmieras tehnikuma nometnē “Misija Robots” interesantās nodarbēs
dalībnieki iepazīs eksaktās zinātnes
un tehnoloģijas, kā arī vairāk uzzinās par inženieru ikdienu. Valmieras
2. vidusskolas nometnē bērni pētīs
Valmieras ekosistēmu, mācīsies šķirot atkritumus, meklējot iespējas
resursus izmantot atkārtoti. Savukārt, piedāvājot ar makšķerēšanu un
spiningošanu saistītas nodarbības,
izpratni par dabas vērtībām un vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu
veidos biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”. Biedrība
“Kristīgais žēlsirdības centrs”, rīkojot
radošās darbnīcas, izmantojot mūzikas terapiju, organizējot sporta dienu
un dārza svētkus, brīvo laiku saturīgi
aicinās pavadīt mazturīgo ģimeņu
bērnus. Ekspedīcijā robotu pasaulē
gaidīs biedrība “First Lego League

Latvia”. Dalībnieki apgūs programmēšanas metodes un konstruēs LEGO
robotus. Savukārt projekta pieteicējs
Jānis Ozoliņš aicinās bērnus un jauniešus iepazīt daudzveidīgo mūzikas
pasauli, kā arī mūzikas industriju. “Piedzīvojumu virpulī” ielūdz doties nodibinājums “Valmieras sporta klubs”,
nodrošinot saturīgu un drošu brīvā
laika pavadīšanu vasarā. Kādi virpuļi
būs nometnē “Robotu piedzīvojums
Vindā”, uzzinās dalībnieki, kuri vēlas
apgūt robotikas pamatus.
Sporta projektu konkursā tiks
īstenotas astoņas idejas. Jūlija izskaņā
Valmierā notiks biedrības “FC GAUJA” rīkots futbola turnīrs bērniem un
jauniešiem. Augustā – biedrības “Valmiera Summer Cup” organizēts basketbola turnīrs jauniešiem. Savukārt
oktobrī “Aktīva dzīvesveida klubs “Savējais”” frisbija turnīrā pulcēs Valmieras un apkārtējo novadu skolu jauniešus. Projektā #workshopValmiera
interesenti aicināti piedalīties lekcijās
un nodarbībās sporta speciālistu vadībā, lai uzzinātu par aktīva dzīvesveida un pilnvērtīga uztura nozīmi. Tāpat
atbalstīts projekts “Latvijas spēcīgākā pilsēta”, aicinot Valmieras pilsētas
svētku laikā ikvienu interesentu piedalīties svaru stieņa spiešanas guļus
sacensībās, tādējādi palīdzot Valmierai atgūt spēcīgākās Latvijas pilsētas
titulu. Ziemeļvidzemes orientēšanās
centrs Valmieras pilsētas svētkos gaidīs ikvienu interesentu orientēšanās
sprinta sacensībās. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino” rīkos nodarbības ģimenēm aktīvai un

interesantai kopābūšanai. Tāpat arī
Valmieras Bērnu sporta skola rīkos
Boccia turnīru bērniem un jauniešiem
ar invaliditāti kopā ar ģimenēm.
Kultūras projektu konkursā
iedzīvotāji īstenos sešas idejas. Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
Valmieras pilsētas svētkos piedāvās
“Harmoniju brīvdabā” – alternatīvās
mūzikas skatuvi Lucas un Palejas
ielas krustojumā. Biznesa, mākslas
un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
Valmieras vasaras teātra festivāla laikā rīkos vasaras skolu bērniem un
pusaudžiem. Paturot prātā ideju par
mūsdienīgu pagaidu arhitektūru,
Vecpuišu parkā taps multifunkcionāls atrakciju objekts. Valmiermuižas
kultūras biedrība Valmieras Mākslas
dienu laikā, 18. aprīlī, piedāvās režisora Vladislava Nastavševa un grupas
“Ezeri” koncertu Valmiermuižas teātra
kafejnīcā. Savukārt biedrība “Latvijas
Laikmetīgās mākslas centrs” Valmieras vasaras teātra festivāla laikā rīkos
desmit mākslinieku meistarklases
skolas vecuma bērniem. Īstenojot
projektu “Pasaka nesaka, pasaka pasaka”, biedrība “Rozā lietus” Valmieras
pilsētas svētku laikā aicinās apmeklēt
bērnu vokālās studijas “Smaidiņi” audzēkņu koncertu, kā arī demonstrēs
filmu. Savukārt Vidzemes Augstskola
Valmierā rīkos Dzejas nakti – būs radošā meistardarbnīca, dzejas lasīšana
un sarunas, piedaloties dzejniekiem
Guntaram Godiņam, CONTRA (Igaunija), Jānam Malinam (Igaunija).
Ar konkursu nolikumu un rezultātiem var iepazīties www.valmiera.lv.

Aprīlis – sakopšanas mēnesis Valmierā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Aprīlis Valmierā ir sācies ar zaru
šķeldošanas akciju. Līdz 2. maijam
Valmieras iedzīvotājiem iespējams
pieteikt un bez maksas izmantot šo
pakalpojumu.
Sava īpašuma adresi var pieteikt, zvanot pa tālruni 64224117,
26330076 vai 29126460, rakstot
e-pastu rita.vilne@v-nami.lv, inga.
dukure@v-nami.lv,
namsaimnieks
@v-nami.lv vai vēršoties SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” informācijas
centrā Semināra ielā 2A.
Pieteiktajās adresēs SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” veiks zaru šķeldošanu, līdz būs izpildīti visi pakalpojuma pieteikumi. Lūgums novietot
zarus ērti piebraucamās vietās, to
resnos galus novietojot pret ielu. Pēc
īpašnieka izvēles sasmalcināto zaru
šķeldu var atstāt izmantošanai īpašumā vai tiks nodrošināta tās aizvešana.
No 16. aprīļa līdz 7. maijam Valmieras iedzīvotāji ir aicināti piedalīties lielgabarīta atkritumu akcijā,
kuras laikā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji varēs bez maksas
Valmieras EKO laukumos nodot lielgabarīta atkritumus.
No vienas mājsaimniecības tiks
pieņemti ne vairāk kā 2 m3 lielgabarīta atkritumu. Par akcijas laikā nodotajiem lielgabarīta atkritumu apjomiem, kas pārsniegs 2 m3 tilpumu,
jānorēķinās saskaņā ar SIA “ZAAO”

(ZAAO) pakalpojumu cenrādi. Mēbeles un citi lieli priekšmeti, ko iespējams izjaukt, tiks pieņemti izjauktā
veidā.
Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles,
matrači, paklāji, izjauktas elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi, santehnika
un citi lielāki sadzīves priekšmeti, ko
izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves
atkritumu konteinerā. Lielgabarīta
atkritumi nav nešķiroti sadzīves atkritumi, būvgruži, šīferis un automašīnu
riepas.
Atgādinām, ka SIA “ZAAO” no
pri
vātpersonām, uzrādot personas
identitāti apliecinošu dokumentu,
gada laikā bez maksas pieņem vienu
komplektu automašīnu riepu, kuru
diametrs ir līdz 1,40 m. Pakalpojums
pieejams arī pavasara sakopšanas
mēneša laikā.
Akcijas laikā tiks veikta stingra
uzskaite. Akciju var izmantot ZAAO
klienti, kuriem ir līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu vai kuri
dzīvo daudzdzīvokļu namā, kam ir
noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem
nepieciešams zināt savas mājsaimniecības (mājas, dzīvokļa) adresi, kā
arī ar ZAAO noslēgtā līguma Nr. vai
līgumslēdzēju, lai to varētu nosaukt
EKO laukumu pārziņiem.
Piedaloties akcijā, nepieciešams
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. EKO laukumu adreses: Beātes
iela 47 un Dzelzceļa iela 5, Valmiera.
Akcijas laikā EKO laukumu darbalaiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz

20.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Lai novērstu akcijas ļaunprātīgu
izmantošanu, kad pie EKO laukumu
vārtiem ārpus to darba laika tiek atstāti dažāda veida atkritumi un nevajadzīgi lielgabarīta priekšmeti, EKO
laukumi būs aprīkoti ar videonovērošanas kamerām. Par nelikumīgu
atkritumu novietošanu ārpus EKO
laukumu teritorijas paredzēta administratīva atbildība, paredzot naudas
sodu fiziskām personām līdz 50 EUR,
juridiskām – līdz 200 EUR.
Visu gadu, bet jo īpaši aprīlī, kamēr daba vēl nav sazaļojusi, aicinām
čaklos un atbildīgos Valmieras kolektīvus, senioru kopas, jauniešu un
domubiedru grupas iesaistīties un
organizēt pilsētas sakopšanas talkas.
Lielā Talka šogad notiks 27. aprīlī.
Taču publisku teritoriju sakopšanas
talkas iespējams organizēt visu aprīli.
Talku iniciatīvas iespējams pieteikt
mājaslapā www.talkas.lv, atzīmējot
norises vietu un ievadot nepiecieša
mo informāciju vai sazinoties ar
pašval
dības nekustamā īpašuma
speci
ālistu Dzintaru Franci (tālrunis
28314534, e-pasts dzintars.francis@
valmiera.lv).
Talkas dalībnieku iesaiste šogad
visnoderīgākā būtu Gaujas abos krastos pie Dzelzs tilta – Kauguru vērī un
Putriņu mežā, Zvirgzdu kalna apkārtnē gar Dzirnavu ezeriņu, Jumaras ielas apkārtnē pie Vidzemes slimnīcas,
ap Cēsu ielā esošo piemiņas vietu un
Cēsu ielas abās malās posmā no Rūp-

28. martā notika skates “Gada
labākā būve Latvijā 2018” laureātu
apbalvošanas ceremonija. Valmieras
peldbaseinam piešķirta pirmā vieta
nominācijā “Publiskā jaunbūve”. Savukārt Valmieras daudzdzīvokļu īres
namiem Ķieģeļu ielā 8 un Mālu ielā 1
piešķirta atzinība nominācijā “Dzīvojamā jaunbūve”.
2018. gadā ekspluatācijā nodotais
Valmieras peldbaseins ir Latvijā pirmais 25 metru peldbaseins, kas ticis
sertificēts pēc jaunajām Starptautiskās Peldēšanas federācijas prasībām.
Tā būvniecības pasūtītājs – Valmieras
pilsētas pašvaldība, galvenais būv
uzņēmējs – SIA “Arčers”. Savukārt

daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ķieģeļu ielā 8 un Mālu
ielā 1 pasūtītājs bija SIA “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS”, galvenais būvuzņēmējs – SIA “MONUM”. Namos īrei ir
nodoti 150 dzīvokļi, vienas, divu un
trīs istabu mājokļus nodrošinot ģimenēm no dažādiem Latvijas reģioniem.
Skatei “Gada labākā būve Latvijā
2018” otrajai kārtai šogad kopā tika
izvirzīti 79 objekti.
“Gada labākā būve Latvijā 2018“
ir Latvijas būvniecības nozares 20
sabiedrisko organizāciju rīkotā skate. Tās mērķis ir veicināt būvniecības
procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses
piemērus būvniecības procesā Latvijā
un ārzemēs 2018. gadā.

Valmieras sākumskolā
izbūvēs ventilācijas
sistēmu
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Tā kā Valmieras sākumskolas ekspluatācija ir pierādījusi nepieciešamību pēc skolas mehāniskas ventilācijas, Valmieras pilsētas pašvaldība ir
veikusi visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai skolas ēkā veiktu
pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmas izbūvi.
2018. gada nogalē Valmieras pilsētas pašvaldība organizēja publisko
iepirkumu, noskaidrojot uzņēmumu
darbu veikšanai. Ventilācijas sistēmas izbūvi paredzēts īstenot, piesaistot aizņēmumu, kas pieejams pēc
2019. gada valsts budžeta pieņemšanas. Remonta darbus varēs veikt vasarā, kamēr skolā nenotiek mācības.
2010. gada 6. septembrī pieņemot
ekspluatācijā Valmieras sākumskolas
niecības līdz Kauguru ielai, Pleskavas
un Marijas ielu apkārtnē pie bijušās
naftas bāzes.
Lai samazinātu poligonos noglabājamo atkritumu apjomu, talku dalībnieki šogad ir aicināti atkritumus
šķirot. Zilās krāsas maisos lūdzam
mest tīrus, pārstrādei derīgus plastmasas un metāla materiālus (PET
pudeles, skārda bundžas), baltajos
maisos – visu pārējo. Pārstrādei vērtīgākais materiāls šobrīd ir stikls – tādēļ, ja talkotāji vēlas, arī stikla pudeles
būtu vācamas atsevišķā zilā maisā.
Dalīti savākto atkritumu maisus ir
iespējams atstāt ar talkas koordinatoru sarunātajā maisu atstāšanas vietā.
Taču, lai nodrošinātu, ka pārstrādei
derīgie materiāli tiek nodoti otrreizējai pārstrādei, talkotāji ir aicināti šos
maisus paši nogādāt uz kādu no Valmieras EKO laukumiem. Izrādot šādu
iniciatīvu, talciniekiem ir iespējams
piedalīties arī pateicības balvas – Valmieras labumu groza – izlozē.
Lai piedalītos izlozē, lūgums kopā
ar savāktajiem pārstrādei derīgo
materiālu atkritumu maisiem nofotografēties kādā no Valmieras EKO
laukumiem pie konteinera ar uzlīmi
“STIKLS” un publicēt šo fotogrāfiju

ēku Leona Paegles ielā 40A, klašu
telpās mehāniskā ventilācija nebija
izbūvēta. Kā norādīja projekta autors,
ventilāciju bija paredzēts nodrošināt
caur veramiem logiem. Saskaņā ar
tehnisko projektu mehāniskā ventilācija Valmieras sākumskolā sākotnēji
bija izbūvēta aktu zālei, sporta zālei,
virtuvei, laboratorijās, garderobēs,
tualetēs, mājturības klasēs un datorklasēs. Tomēr skolas ekspluatācijas
pieredze liecina, ka arī klašu telpās ir
nepieciešama mehāniskā ventilācija.
2017. gadā tika nolemts uzlabot
ventilāciju klašu telpās, projektējot
mehāniskās pieplūdes-nosūces ven
tilācijas sistēmas ar rekuperāciju.
Šādu sistēmu izbūve skar arī skolas nesošās būvkonstrukcijas. Tādēļ
pirms ventilācijas sistēmas izbūves
tika izstrādāts atbilstošs tehniskais
projekts.
savos Facebook, Twitter vai Instagram
kontos, izmantojot mirkļbirku #LielaTalkaValmiera un #Dzīvojamzaļi!, kā
arī atzīmējot (ietagojot) uzņēmumu
ZAAO. Fotogrāfiju iespējams iesūtīt
arī e-pastā liga.biezina@valmiera.lv.
Apkopojot iesūtītās fotogrāfijas, labumu groza izloze notiks 29. aprīlī.
Lai ar savu labo piemēru sakopšanai mudinātu ne tikai Valmieras un
Latvijas iedzīvotājus, bet līdzcilvēkus arī citās valstīs pasaulē, aicinām
jauniešus pieņemt starptautisko atkritumu savākšanas izaicinājumu –
nofotografēt, kā netīrā vieta izskatās
pirms un pēc talkas un publicēt šo
informāciju savos Facebook, Twitter
un Instagram kontos un mirkļbirkām
#LielaTalkaValmiera un #Dzīvojamzaļi!
pievienot mirkļbirku #trashtagchallenge. Piedaloties šajā akcijā, par sakopto vietu jāziņo pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Dzintaram
Francim (tālrunis 28314534, e-pasts
dzintars.francis@valmiera.lv). Arī šī
izaicinājuma dalībnieki, pārstrādei derīgos atkritumus nogādājot Valmieras
EKO laukumos, piedalīsies Valmieras
labumu groza izlozē.
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Atbalsta
grupa
vecākiem
Daiga Ramata,
Valmieras Gaujas krasta vidusskolaattīstības centrs
25. aprīlī plkst. 17.00 Valmieras
Gaujas krasta vidusskolā – attīstības
centrā Leona Paegles ielā 5/7 aicinām uz atbalsta grupas otro tikšanos
vecākus, kuri audzina bērnus ar speciālām vajadzībām. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni
26423136.
Pirmā tikšanās notika marta beigās, kad tika aicināti vecāki, kuri ģimenēs audzina bērnus ar speciālām
vajadzībām. Sarunas laikā vecāki dalījās pieredzē un vajadzībās, uzklausīja
citu vecāku ieteikumus dažādu situāciju risināšanai, kā arī saņēma grupas
vadītājas psiholoģes Līgas Bluķes
ieteikumus dažādām dzīves situācijām. Vecāki izteica vēlmi tikties atkal,
turpinot uzsāktās sarunas. Otrajā tikšanās reizē apspriežamie jautājumi
būs – ko darīt, ja bērns atsakās doties
uz dārziņu vai skolu, kā atpazīt robežas starp bērna “nevaru” vai “negribu”,
kā vecākiem neizdegt.

Izmaiņas
autobusu
kustībā
Lieldienās
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām autobusu kustības sarakstos
Lieldienu laikā, 19. un 22. aprīlī.
Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kustība noteikta:
• 19. aprīlī – kā sestdienā;
• 22. aprīlī – kā svētdienā.
Izmaiņas no 18. līdz 23. aprīlim
gai
dāmas arī maršrutu autobusu
kustības sarakstos. Tās skatāmas uzņēmuma mājaslapas vtu-valmiera.lv
sadaļā “Pasažieru pārvadājumi” – “Izmaiņas kustību sarakstos”.

Svini Lieldienas Valmierā!
21. aprīlī no plkst.12.00 līdz 14.00 laukumā pie Valmieras Kultūras
centra notiks Lieldienu sagaidīšanas aktivitātes.
Programmā:
• šūpošanās lielās un mazās šūpolēs;
• lielformāta spēles;
• radošās darbnīcas;
• rotaļas.
Pasākuma apmeklējums bez maksas.

Notiks Lielās piektdienas
gājiens
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ikviens interesents aicināts pievienoties Valmieras kristīgo konfesiju
kopīgā Jēzus Kristus Ciešanu Lielās
piektdienas svinēšanas gājienā. Tas
norisināsies 19. aprīlī no plkst. 11.00
līdz 12.30 no Valmieras Sv. Sīmaņa
ev. lut. draudzes nama Veides ielā 2
līdz Sv. Sīmaņa baznīcai.

Gājiens sāksies Veides ielā 2, turpināsies pa Limbažu ielu un Rīgas ielu
līdz Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcai.
Tā laikā Valsts policija sadarbībā ar
Valmieras pilsētas pašvaldības policiju veiks satiksmes kustības regulēšanu. Palēninātas satiksmes dēļ transportlīdzekļu vadītāji aicināti apbraukt
gājienu pa blakus esošajām ielām.
Pateicamies par sapratni!

Turpinās Valmieras kapsētu
informācijas digitalizācija
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Veicot kapsētu informācijas digitalizāciju, datubāzē www.cemety.lv ir
noderīga informācija ikvienam iedzīvotājam, kurš meklē un izzina dzimtas
saknes, arī par kapavietām Valmierā.
Vairs nebūs jāpavada garas stundas
pie dažādu reģistru un plānu pētīšanas. Turklāt virkne seno dokumentu
ir stipri cietuši, pazuduši vai iznīcināti,
ne visi no tiem ieskenētā veidā pieejami interneta datu glabātavās.
Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras kapsētu informācijas digitalizāciju uzsāka 2017. gadā. Šogad, pa
beidzot Kocēnu kapu digitalizāciju,
datubāzē www.cemety.lv būs pieejama informācija par visiem Valmieras
administratīvajā teritorijā esošajiem
kapiem.
Datubāzē ir izveidots plāns un digitāli uzmērīta informācija par kapa-

vietām (katrai ir savas koordinātas),
tā ir nofotografēta un papildināta ar
informāciju. Datubāzē ir gan atvērto
datu daļa, ko var papildināt un mainīt
ikviens iedzīvotājs, kā arī slēgto datu
daļa, kas pieejama tikai sistēmas administratoriem, piemēram, Valmieras
pilsētas pašvaldībai kā kapsētu īpašniekam un SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” kā kapsētu apsaimniekošanas funkciju veicējai. Tas atvieglos
darbu kapu pārvaldībā un datubāzes
informācijas papildināšanā, nodrošinot apbedīšanas datu saglabāšanu
mūsdienīgā, ērtā un cilvēkiem ātrāk
pieejamā un apstrādājamā veidā.
Valmieras administratīvajā teritorijā ir četras kapsētas: Kocēnu kapi,
Pilsētas kapi, Brēžas kapi un Dīvala
kapi. Kocēnu kapos tiek ierādītas jaunas kapuvietas, taču pārējās kapsētās
apbedīšanas iespējas ir tikai ģimenes
kapos.

Atcelta nomas maksa pašvaldības kapsētās
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2019. gada 28. marta Valmieras
pilsētas pašvaldības domes sēdē tika
lemts par grozījumu veikšanu Valmieras pilsētas pašvaldības domes
lēmumā “Par maksas pakalpo
jumu
apstiprināšanu Valmieras pilsētas
pašvaldības kapsētās”. Šāds lēmums
pieņemts, pamatojoties uz 2019. ga
da 5. marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018-08-03, ar ko atzīti
noteikti saistošo noteikumu Nr. 27
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” punkti par neatbilstošiem Latvijas
Republikas Satversmes 1. pantam.
Grozījumi paredz no 2013. gada
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31. oktobrī pieņemtā lēmuma Nr. 348
“Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras pilsētas pašvaldības
kapsētās” atzīt par spēkā neesošiem
punktus, kas līdz šim paredzēja vienreizēju nomas maksu par no jauna
iegādājamām aktētajām kapavietām
daļēji slēgtajās kapsētās – Pilsētas
kapos, Dīvala kapos, Brēžas kapos,
vienreizēju nomas maksu par kapavietas nomas tiesībām atvērtajā kapsētā – Kocēnu kapos, kā arī maksu par
kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un
nospraušanu dabā.
Valmieras pilsētas pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” jānodrošina
jaunu Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošo noteikumu izstrāde par kap-

sētu uzturēšanu Valmieras pilsētā, tos
virzot apstiprināšanai 2019. gada aprīļa komitejām un domes sēdei.
Tāpat lemts, ka līdz jaunu Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu par kapsētu uzturēšanu Valmieras pilsētā spēkā stāšanās brīdim
kapavieta tiek piešķirta tikai miruša
cilvēka apglabāšanai (bez iespējām
rezervēt kapavietu nākotnē).
Domes sēdē SIA “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS” uzdots atmaksāt
maksājumu veicējiem naudas summas, kas saņemtas par nomas maksas
pakalpojumiem, ja šādi maksājumi
veikti no 2019. gada 5. marta līdz brīdim, kad spēkā stāsies jauni saistošie
noteikumi par kapsētu uzturēšanu.

Pirmajās Lieldienās –
labdarības koncerts
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
21. aprīlī plkst. 16.00 Valmieras
Kultūras centrā norisināsies Valmieras Mūzikas skolas un biedrības “Valmierai. Mūzikai. Kultūrai” labdarības
koncerts “Mans solis, tavs solis. Satikšanās”. Tā laikā saziedotie līdzekļi
tiks ieguldīti mācību procesa bagātināšanai, dodot iespēju talantīgajiem
jauniešiem apmeklēt koncertprogrammas Rīgā, kā arī koncertkokles
iegādei skolas audzēknim.
“Šogad Valmieras Mūzikas skolas
kokles klase svin 30. gadadienu,
tāpēc kopā ar skolas draugiem –
biedrību “Valmierai. Mūzikai. Kultū
rai” – esam nolēmuši, ka koncerta
laikā gūtie ienākumi tiks iegul
dīti
jaunas koncertkokles iegādei. Šoreiz
instruments tiks nodots talantīgajai
audzēknei Katrīnai,” stāsta Valmieras
Mūzikas skolas direktore Inese
Sudraba.
Ar biedrības atbalstu audzēkņi
jau iepriekš dāvinājumā saņēmuši
ne tikai mūzikas instrumentus, bet
arī klātienē galvaspilsētā baudījuši
baleta mākslu un apmeklējuši Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Ar
koncerta rīkošanu biedrība “Valmierai. Mūzikai. Kultūrai” aicina mākslas
draugus atbalstīt mūzikas izglītību
Valmierā. Koncertā gaidīti visi interesenti, lai ne tikai satiktos ar izciliem
Valmieras Mūzikas skolas absolventiem, bet arī lai iepazītos ar šī brīža
mūzikas talantiem un sniegtu savu
artavu jauno talantu izaugsmē.
Mūzikas skolas audzēkņu, pedagogu un absolventu koncerts “Mans
solis, tavs solis. Satikšanās” norisināsies Valmieras Mākslas dienu laikā.
Labdarības koncertam notiekot jau
trešo gadu, arī šoreiz klausītājus prie-

cēs Valmieras Mūzikas skolas absolvents, komponists Arturs Maskats,
uzstājoties kopā ar Latvijas Nacionālās operas solistu Rihardu Mačanovski. Savukārt Lieldienu koncertu
ieskandinās Rīgas zvanu ansamblis
“Primus”. Uz satikšanos mūzikā aicinās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas audzēknis, pianists Roberts Ķibermanis, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkne,
koklētāja Katrīna Mačuka un Valmieras Mūzikas skolas audzēkne Anna
Šakena, kā arī skolotājs, akordeonists
Māris Rozenfelds. Klātesošie dzirdēs
arī četru Valmieras Mūzikas skolas
audzēkņu, konkursa “Latvijas talanti”
finālistu priekšnesumus – uzstāsies
Rūta Saulīte (klavieres), Izolde Bernadeta Ozoliņa (alts), Sendija Rozenšteine (flauta) un Rebeka Gailīte
(baritona saksofons). Savukārt komponista Bendžamina Britena dziesmas no cikla “Oh, this Island” izpildīs
skolotāja, soliste Zane Jankuna un
koncertmeistare Dace Kļava. Klātesošajiem būs lieliska iespēja gūt ieskatu, ko Eiropas koru olimpiādei un
Nācijas “Grand Prix”, kas norisināsies
augustā, sagatavojis skolas koris “SolLaRe” diriģentes Irēnas Zelčas vadībā.
Savukārt kopā ar jaunāko klašu kori
un diriģenti Mariku Rolmani uzstāsies komponists Arturs Maskats, izpildot ciklu “Princešu dziesmas”.
Koncertu vadīs Valmieras Drāmas
teātra aktrise Māra Mennika.
Bezmaksas ieejas kartes lūgums
iepriekš izņemt vai pieteikt Valmieras
Kultūras centrā vai Valmieras Mūzikas
skolā. Ziedot Valmieras Mūzikas skolas jauno talantu attīstībai būs iespējams klātienē koncerta laikā. Biedrība
“Valmierai. Mūzikai. Kultūrai” izsaka
pateicību ziedotājiem par atbalstu
biedrības mērķu sasniegšanai.

Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki
Sanita Loze,
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
10. maijā plkst.18.00 Vidzemes
Olimpiskajā centrā norisināsies Valmieras skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki “Ceļa zīmes”.
Pasākums pulcēs vairāk nekā 1000
Valmieras skolu, interešu izglītības
iestāžu un kultūras iestāžu māksliniecisko kolektīvu dalībnieku. Pasākuma
galvenā ideja ir stiprināt Dziesmu un

deju svētku tradīciju kolektīvos.
Koncertprogrammā uzstāsies Valmieras kori, vokālie ansambļi, tautas
deju kolektīvi, mūsdienu deju grupas,
popgrupas, vokāli instrumentālie ansambļi, pūtēju orķestri un koklētāju
ansambļi, izpildot gan latviešu, gan
ārvalstu skaņdarbus. Pasākuma īpašais viesis būs grupas “The Sound
Poets” solists Jānis Aišpurs.
Ieeja pasākumā bez maksas.

Valmieras invalīdu
biedrības “Atspēriens”
paziņojums
23. aprīlī plkst. 13.00 pie Valmieras muzeja notiks Valmieras invalīdu
biedrības “Atspēriens” Lieldienu pasākums. Plašāka informācija, zvanot
pa tālruni 64225497 vai klātienē Garajā ielā 9.
Tāpat aicinām pieteikties autentisko kreklu-kleitu piegriešanas, šūša
nas nodarbībām, zvanot pa tālruni 29339017 vai klātienē Garajā ielā 9.

Ivo Fomins koncertēs Valmierā
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
27. aprīlī plkst.19.00 Valmieras
Kultūras centrā notiks Ivo Fomina
pavasara tūres koncerts “Vēlreiz un
vēlreiz”. Tas būs mūziķa Ivo Fomina jubilejas koncertturnejas turpinājums.
Divu stundu ilgā koncertprogrammā “Vēlreiz un vēlreiz...” Ivo kopā ar

pavadošo grupu atskaņos lielāko daļu
dziesmu, kas skanējušas mūziķa karjeras laikā. “Gribu, lai tas būtu eleganti
un ar glanci – sākot no tā laika, kad es,
muzicējot kopā ar Tomasu Kleinu un
Guntaru Raču, kļuvu par to, kas tagad
esmu,” saka mūziķis. Viņš ir uzstājies
kopā ar grupām “Fomins&Kleins”,
“Neptūns”, “Saldās sejas”, “Melnā princese”, “Liepājas brāļi” un citām. Viņa

repertuārā bijušas Raimonda Paula,
Zigmara Liepiņa un citu komponistu
dziesmas.
Koncertā tiks prezentētas arī jaunas dziesmas, pie kuru tapšanas Ivo
Fomins pašlaik strādā.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzē”. Koncerta norisi atbalsta
Valmieras Kultūras centrs.

Lieldienās aicinām apmeklēt garīgās
mūzikas koncertu
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
22. aprīlī plkst. 16.00 Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcā uzstāsies vokālā
grupa “Putni” Antras Dreģes vadībā
un ērģelniece Larisa Carjkova ar koncertprogrammu “Musica Divina”.
Programmas pamatā ir viduslaiku, renesanses un baroka vokālās un
vokāli instrumentālās kompozīcijas,
kas tapušas, iedvesmojoties no seniem dziedājumiem un tekstiem par
mistiskajiem cilvēku aizstāvjiem un
Dieva sūtņiem eņģeļiem. Skaņdarbi
aptver plašu muzikālo stilu klāstu un
aicina iepazīties ar Latvijā reti atskaņotu autoru mūziku, tostarp unikālās
viduslaiku mistiķes un zinātnieces
Bingenes Hildegardes (Hildegard von
Bingen) lūgšanām, izcilo renesanses
polifonijas meistaru Jakoba Gallusa
(Jacobus Gallus) un Orlando di Lasso
(Orlando di Lasso) motetēm, kā arī
citu autoru opusiem. Savukārt ērģeļu
skanējums ļaus ielūkoties tā laika cilvēku pasaules uztverē, garīgā piepildījuma meklējumos, ikdienas priekos
un bēdās.
Ieeja par ziedojumiem.
Vokālā grupa “Putni” darbojas kopš
1993. gada. Astoņas dziedātājas savu
profesionālo meistarību apliecināju-

šas neskaitāmos festivālos, konkursos
un koncertos Eiropā, ASV, Japānā un
Austrālijā. Vokālā grupa “Putni” bija
pirmā Latvijā, kas sieviešu vokālo ansambļu muzicēšanā izveidoja jaunu
uzstāšanās stilu un ieviesa oriģinālu,
mūsdienīgu repertuāru, nevairoties
no nopietnām, tehniski sarežģītām
kompozīcijām un drosmīgiem eks
perimentiem mūzikā.
Grupas repertuārs ir stilistiski dažāds – no viduslaiku dziedājumiem
līdz pat avangarda mūzikai un kompozīcijām ar roka, popa, džeza un
ambient elementiem, taču īpaša vieta
“Putnu” programmās vienmēr bijusi mūsdienu komponistu jaunākajai
mūzikai. Diriģentes Antras Dreģes vadībā iestudēti vairāk nekā 100 pasaules pirmatskaņojumi, gūtas uzvaras
sešos starptautiskos koru konkursos,
izdoti septiņi albumi.
Larisa Carjkova ērģeļspēli studējusi Latvijas Mūzikas akadēmijā, Štutgartes Mūzikas un drāmas augstskolā.
Par spilgtu radošu darbību apbalvota
ar mācītāju Dr. A. Gaides un prāv.
I. Gaides Mūzikas balvu. Viņa sadarbojas ar dažādiem solistiem, koriem
un orķestriem Latvijā un ārzemēs. Aktīvi piedalās dažādos starptautiskos
festivālos. 2010. gadā kopā ar savu
novadnieci, ērģelnieci Gunu Kisi iedi

binājusi ikgadēju tradīciju dzimtajā
Latgalē – labdarības festivālu “Latgales ērģeļu dienas”.
Līdz 1. maijam Valmierā norisinās Mākslas dienas, radošās norises
apvienojot tematikā #Soļi.Pilsēta.Es.
Programma skatāma Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Kultūra” un www.visit.valmiera.lv.
Valmieras Mākslas dienas organizē Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Kultūras centru,
Valmieras muzeju, Valmieras integrēto bibliotēku, Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolu, Valmieras Mūzikas skolu, biedrību “Valmieras Attīstības aģentūra”, Valmieras Jaunatnes
centru “Vinda”, Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcu, Valmieras Drāmas teātri un
citiem partneriem. Informatīvi atbalsta portāls “Valmieras Ziņas”.
Pasākuma laikā var tikt fotografēts
un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras
pilsētas pašvaldības publicitātes vajadzībām.

Jāņa Bērziņa
ģitārspēles
meistarklase
jauniešiem
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jaunieši, kuri apguvuši ģitārspēli,
23. aprīlī plkst. 18.00 Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” aicināti uz ģitārista Jāņa Bērziņa meistarklasi. Dalība
bez maksas.
Ģitārists praktiskā nodarbībā dalīsies pieredzē, kā panākt pilnskanību,
radīt mūziku, izpaust radošumu un
emocijas.
“Katram dzīvē ir kāds dzinulis vai
enerģijas avots, un man tā ir ģitārmūzika. Sajūtot to, cik daudz enerģijas
manā dzīvē dod ģitāras spēle, sapratu, ka ar to ir jādalās. Spēlējot ģitāru,
vēlos dāvāt enerģijas lādiņu un reizē
ļaut nedaudz aizmirsties, pazust mūzikā,” stāsta Jānis Bērziņš un priecājas, ka jauniešiem par ģitārspēli ir
interese un ka Valmierā jauniešiem ir
dažādas iespējas to apgūt.
Jānis Bērziņš ir ģitārists, komponists. Viņš ir uzstājies kopā ar tādiem
Latvijā pazīstamiem māksliniekiem
kā Dons, Intars Busulis, Lauris Reiniks
un daudziem citiem. Riga Jazz Stage
2017 laureāts. Absolvējis Academy of
Contemporary Music un Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistra
programmu džeza ģitāras spēlē.

Teātra aktualitātes maijā
un jūnijā
Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātris
Uzsākta Valmieras teātra maija un
jūnija repertuāra biļešu tirdzniecība.
Maijā Valmieras teātrī gaidāmas divas
pirmizrādes – režisora Pētera Krilova
iestudējums “Stubenhocker: Velta
Kalniņa istabā” un Džeka Londona romāna “Mārtins Īdens” dramatizējums
Klāva Meļļa režijā.
Jaunās dramaturģes Annas Zvaigznes luga “Stubenhocker: Velta Kalniņa istabā” Valmieras teātra Apaļajā
zālē pirmizrādi piedzīvos 11. maijā.
Stāsts risinās istabā ar teicamu dejas grīdu, kur sadzīvo divas kundzes.
Viena gatavojas deju stundām un
ballēm. Šķiet, ka viņa tepat vien ir
un nekur nav aizgājusi, bet tajā pašā
laikā, ka viņas nav bijis vispār, jo viņa
nepieder pie tiem, par kuriem runā,
kurus citē, kurus iekļauj kultūras kanonā. Istabā dzīvo arī “Stubenhocker”.
Šai sievietei deja ir viss. Tā ir sieviete,
kuras vēriens, ar kādu īstenoti mākslinieciskie mērķi, kuras dzīves laikā
pieredzētas vēsturiskās pārmaiņas un
piemērošanās jaunai kārtībai, padara
viņu par izcilu, unikālu paraugu mūsdienu cilvēkam. Radoša personība,
kura ir dzīva pat pēc savas aiziešanas.
Istabā top nebeidzams dzīvesstāsts –
daudz
balsīga daudzu Stubenhocker’u saruna ar sevi un tiem cilvēkiem,
kuriem viņa, kā pašai šķiet, veltījusi

savu dzīvi, un arī ar tiem, kuros viņa
patiešām ir dzīva. Izrāde ir par to, kā
mēs atspoguļojamies sev un citiem,
kā mēs turpināmies un pārtraucamies
un kā vienā dzīvo daudzi un daudzajos – viens. Kas un kā veido mūsu
identitāti, kur ir māksla, kur darbs un
dzīve, kur fikcija.
Savukārt 24. maijā LMT Mansardā
pirmizrādes svētki gaidāmi romānam
“Mārtins Īdens” Klāva Meļļa režijā.
Vasara, jūra, jaunība, sapņi, mīlestība
un vilšanās. Stāsta, kura dramaturģiju
pēc Džeka Londona izcilā romāna
veidojusi dramaturģe Justīne Kļava,
centrā jaunu intelektuāļu un māksli
nieku komūna – humanitāro zinātņu studente Rūta, topošais filozofs
Artūrs, antropoloģe Anna, mūziķe
Paula Daniela, biennāles kurators
Emīls, dzejnieks Henrijs Elgars, foto
grāfe Florence un kāds nesen viņu
vidū parādījies svešs puisis Mārtins
Īdens. Viņš nelokāmi cenšas piepildīt
sapni par izglītību un iegūt literāta
slavu, izmisīgi vēloties piederēt šai,
viņaprāt, maģiski noslēpumainajai
kompānijai. Romāns “Mārtins Īdens”
pirmo reizi tika izdots 1909. gadā, tas
tiek uzskatīts par amerikāņu rakst
nieka Džeka Londona (1876–1916) izcilāko darbu, viņa radošās biogrāfijas
kopsavilkumu.
Ar repertuāru iespējams iepazī
ties Valmieras teātra mājaslapā www.
vdt.lv.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 12 000. Bezmaksas. Iespiests: SIA „Latgales druka”.
Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207634, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 25. līdz 30. aprīlim.
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