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Valmieras izaugsmes izaicinājumi
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
“Valmieras attīstības veicināšana,
kas iet kopsolī ar iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšanos, ir mūsu
virzītājs, ieguldījums pilsētas iz
augsmē un atdeve ilgtermiņā. Tas pa
rādās arī 2019. gada budžetā, izceļot
prioritātes, bet arī saglabājot līdzsva
ru starp dažādām jomām. Valmieras
pārdomāto attīstību novērtējuši arī
Latvijas iedzīvotāji un reemigranti,
jo Valmiera ir vienīgā pašvaldība aiz
Rīgas un Pierīgas pašvaldībām, kur
aizvadītajā gadā iedzīvotāju skaits
pieaudzis. Ņemot vērā, ka lielāko daļu
pašvaldības budžeta veido iedzīvotā
ju ienākuma nodokļa ieņēmumi, tam
vajadzēja atspoguļoties arī pašvaldī
bas 2019. gada budžetā. Taču iedzīvo
tāju ienākuma nodokļa reformas dēļ
diemžēl šogad Valmierai neizdevās
sasniegt plānoto un līdz šim augstā
ko – 2008. gada – izaugsmes līmeni.
Iepriekšējos piecus gadus Valmieras
pilsētas pašvaldības nodokļu ieņē
mumi ik gadu palielinājās par 5 – 6 %,
šogad samazinājums – 5 %. Diemžēl
šobrīd esam atkarīgi no politiskiem
lēmumiem – vai un kādi kompensē
šanas mehānismi pašvaldībām tiks at
balstīti un cik lielā mērā. Taču attīstība
Valmierā neapstāsies, 43 % budžeta
ienākumu ir novirzīti kapitālajiem
ieguldījumiem, pateicoties Eiropas
Sa
vienības struktūrfondu un valsts
budžeta līdzfinansētajiem lielajiem
projektiem,” apņēmību turpināt pilsē
tas izaugsmes veicināšanu apliecina
Valmieras pilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Uzņēmējdarbības attīstība, kas
nodrošina darba iespēju piedāvāju
mu ar konkurētspējīgu atalgojumu,
plašais valsts iestāžu un komersantu
pakalpojumu spektrs, medicīnas pa
kalpojumu pieejamība, pašvaldības
piedāvājumi, piemēram, vieta bērnu
dārzā ikvienam Valmierā deklarētam
iedzīvotājam, kvalitatīvas izglītības
un daudzveidīgas interešu izglītības
iespējas, brīvā laika pavadīšanas, kā
arī kultūras un sporta piedāvājumu
novērtē gan vietējie iedzīvotāji, gan
cilvēki no daudzām citām pašvaldī
bām, kuri Valmierā ierodas strādāt,
saņemt pakalpojumus, pavadīt brīvo
laiku vai iepirkties.
“Iedzīvotāju piesaiste, jaunu īres
mājokļu būvniecība, atbilstošas vides
izveide uzņēmējdarbības paplašinā
šanai arī šajā gadā būs galvenie Val
mieras izaicinājumi,” stāsta J. Baiks.
To, ka pērn dažus mēnešus pēc no
došanas ekspluatācijā visi jauno īres
namu dzīvokļi jau kļuvuši par mājvie
tu daudzām ģimenēm, ir pierādījums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks

Valmieras spējai ne tikai identificēt
iedzīvotājiem un uzņēmējiem svarī
gas problēmas, bet, negaidot ārēju
palīdzību vai valsts atbalstu, pašiem
rast risinājumu un sekmīgi to īstenot.
Latvijā pirmais pašvaldības kapitāl
sabiedrības īstenotais daudzdzīvokļu
īres namu būvniecības projekts tika
sekmīgi realizēts un šobrīd kalpo par
piemēru mājokļu pieejamības prob
lēmu risināšanā visā Latvijā.
“Mājokļu pieejamība ir viens no
lielākajiem pilsētas izaicinājumiem.
Par to mēs varam pateikties Valmieras
uzņēmumiem, kas aktīvi veido pilsē
tas ekonomisko augšupeju. Lai turpi
nātu nākamo īres namu būvniecību,
kuros paredzēti 300 dzīvokļi, esam sa
skārušies ar finansējuma nepieejamī
bu šādam mērķim, līdz ar to vērtējam
izdevīgākās finansējuma piesaistes
iespējas. Mēs lepojamies, ka pilsētā
ir zems bezdarba procents, bet tas arī
nozīmē, ka uzņēmējiem trūkst darba
spēks. Līdz ar to iedzīvotāju piesais
tes izaicinājumu mēs risinām ar dzī
vesvietas pieejamības veicināšanu,”
skaidro J. Baiks.
Esošajiem un jaunajiem iedzīvo
tājiem Valmiera ir pievilcīga arī pie
dāvātās kvalitatīvās izglītības dēļ.
Šogad tiks pabeigta Valmieras Pār
gaujas ģimnāzijas pārbūve, Valmie
ras Viestura vidusskolas pārbūve un
jaunās sporta zāles būvniecība, kā
arī uzsākta jauna mācību korpusa un
sporta zāles būvniecība Valmieras
Valsts ģimnāzijā un sporta zāles pro
jektēšana Valmieras Gaujas krasta vi
dusskolas – attīstības centram. “Bērni
mācīsies energoefektīvās ēkās ar er
gonomiskiem un moderniem mācību
līdzekļiem aprīkotās telpās. Šogad pa
beigsim arī dienesta viesnīcu pārbūvi
ar 160 vietām Ausekļa ielā. Valmieras
izglītības iestādes ir gatavas arī izglītī
bas reformai,” izglītības iestāžu attīstī
bu raksturo J. Baiks.
Attiecībā pret iedzīvotāju skaitu,

salīdzinot ar citām pašvaldībām,
Valmierā ir ievērojami lielāks skolēnu
skaits. “35 % no visiem Valmieras iz
glītības iestāžu audzēkņiem ir no ci
tām pašvaldībām. Uzskatu, ka mums
jānodrošina kvalitatīvas izglītības
iespējas ikvienam bērnam. Mēs ne
vienu nešķirojam – ikviens Valmieras
izglītības iestāžu skolēns neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas sabied
riskajā transportā pilsētas maršrutos
brauc bez maksas. Tāpat tiek nodro
šināta peldētapmācība no sešu gadu
vecuma līdz 3. klasei, slidotapmācība
4. klašu skolēniem, brīvpusdienas 1.–
4. klasei par valsts budžeta līdzekļiem,
5., 6. klasei – no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, ir plašs interešu izglītības
piedāvājums Valmieras Bērnu sporta
skolā, Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskolā un Valmieras Mūzikas sko
lā ar salīdzinoši nelielu vecāku līdz
maksājumu,” papildu ieguvumus mā
cībām Valmieras skolās min J. Baiks.
“Cilvēku atgriešanās Latvijā un
izvēle dzīvot Valmierā ir indikators,
ka iespēju un priekšrocību grozs Val
mierā ir lielāks nekā nosacītais ār
valstīs gūto ienākumu zaudējums,”
pilsētas pievilcību reemigrantu vidū
skaidro J. Baiks. Pašvaldībai Valmieras
pārstāvniecībā Rīgā ir savs koordina
tors reemigrācijas jautājumos, kurš
cieši sadarbojas ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas re
emigrācijas koordinatori Vidzemē.

“Mums vēl ir daudz darba atbilsto
šas vides izveidē uzņēmējdarbības
attīstības paplašināšanai un veicinā
šanai. Ir iespējas piesaistīt finansēju
mu šādu teritoriju pilnveidei,“ skaidro
Jānis Baiks. Šogad Valmierā turpinā
sies Rietumu industriālās maģistrāles
attīstība – Leona Paegles ielas savie
nojuma ar apvedceļu izbūve un Kau
guru ielas pārbūve, piesaistot Eiropas
Savienības finansējumu.
“Ņemot vērā, ka Valmierā ir ļoti
maz teritoriju uzņēmējdarbības at
tīstībai, mums bija ļoti lielas cerības
uz bijušā Valmieras gaļas kombināta
teritoriju, taču valmierieši tā vietā
saņēma solījumus un gadiem neno
maksātu nekustamā īpašuma nodok
li,” norāda J. Baiks. Atbilstoši likumdo
šanai Valmieras pilsētas pašvaldība ir
vērsusies par nekustamā īpašuma no
dokļa parāda piedziņu, ir zināms, ka
ir notikusi īpašuma izsole. “Cerēsim,
ka reiz arī šajā teritorijā atdzims uz
ņēmējdarbība, kas veicinās Valmieras
izaugsmi un radīs jaunas darbavietas
pilsētā un iedzīvotājiem reģionā,” tā
J. Baiks.
Veicinot dzīves kvalitāti un pilsētas
pievilcību, 2018. gadā atklāts Valmie
ras peldbaseins, noslēdzot desmit
gadu darba posmu, lai valmierieši
varētu turpināt senās peldēšanas tra
dīcijas. Valmieras Bērnu sporta skola
daudz efektīvāk un plašāk šobrīd īs
teno peldēšanas sporta programmu.

Valmieras peldbaseins kļuvis iecienīts
gan kā treniņbāze, gan sacensību vie
ta, atpūta vietējiem iedzīvotājiem un
tūrisma piesaistes objekts.
Atdzimšanai gatavojas arī viens no
Valmieras simboliem – Jāņa Daliņa
stadions. Tur top jauna, iespējams,
Baltijas valstīs modernākā vieglatlē
tikas manēža, ko gaida gan augstas
klases sportisti, gan sporta entuziasti.
Arī tuvākās nākotnes ieceres, kas
saistītas ar Valmieras Kultūras centra
un Valmieras pils kultūrvides centra
būvniecības būvprojektu izstrādes
pabeigšanu un realizācijas uzsākša
nu, būvprojekta pabeigšanu Gaujas
promenādes izveidei, apliecina, ka
Valmierā ir svarīga līdzsvarota attīs
tība, lai ikviens iedzīvotājs, kurš šeit
dzīvo, strādā, mācās vai atpūšas, jūtas
labi. Runājot par Valmierā pieejamo
pakalpojumu kvalitāti, daudzveidību
un attīstību, J. Baiks komentē arī re
ģionālās reformas ieceres. “Es noteikti
esmu par izvērtētu, jēgpilnu un pār
domātu reģionālo reformu. Uzskatu,
ka tā ir ļoti vajadzīga Latvijas reģio
nu ekonomiskajai attīstībai. Plānojot
jauno reģionālo reformu, uzskatu, ka
noteikti jāņem vērā dabiskā iedzīvo
tāju kustība uz darbu, līdz ar to nebūs
mākslīgi jāmaina iedzīvotāju paradu
mi – cilvēkiem būs ērti un viegli sa
sniedzami ikdienā nepieciešamie pa
kalpojumi, un ir saprotami jāsakārto
valsts iestāžu reģionālā pieejamība”.

Valmieras pilsētas pašvaldības
2019. gada budžets
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
31. janvārī, Valmieras pilsētas
pašvaldības deputātiem vienbalsīgi
balsojot “par”, apstiprināts Valmieras
pilsētas pašvaldības 2019. gada bu
džets.
Salīdzinot ar aizvadītā gada bu
džetu, šobrīd pieņemtais paredzēts

pašvaldības pamatfunkciju nodroši
nāšanai, uzsākto attīstības projektu
īstenošanai un to attīstības projektu
realizēšanai, kuriem piesaistīts ārējais
finansējums.
2019. gada budžets vairāk atbilst
“tehniskā” budžeta definīcijai, tāpēc
vairāki pilsētas investīciju projekti šo
brīd ir atstāti ieceru sarakstā. Iemeslus skaidro Valmieras pilsētas paš


Vienbalsīgi pieņemts 2019. gada Valmieras budžets

valdības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks: “Iepriekšējos piecus gadus Val
mieras pilsētas pašvaldības budžets
atbilstoši pilsētas attīstības tempiem
ik gadu palielinājās par 5–6 %. Tas
ļāva sabalansēt ekonomisko attīs
tību ar iedzīvotāju dzīves kvalitātes
nemainīgu uzlabošanu izglītības,
sociālajās, drošības, vides, sporta un
kultūras jomā. Taču 2018. gada no
dokļu reformas rezultātā ir samazi
nāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu daļa, kas nonāk pašvaldī
bu budžetā, līdz ar to fiskālā ietekme
2019. gada Valmieras budžetam ir
negatīva – 1,6 miljoni EUR. Līdz ar to
šobrīd esam atkarīgi no politiskiem
lēmumiem. Pēc valsts budžeta pie
ņemšanas zināsim, kādi kompensē
šanas mehānismi pašvaldībām tiks
atbalstīti un cik lielā mērā. Tāpēc par
projektu turpmāku īstenošanu un ko
pējo darbu apjomu lemsim pēc valsts
budžeta pieņemšanas.”
Turpinājums 2. lpp.

Aicina iedzīvotājus uz
tikšanos
Lai informētu valmieriešus par aktualitātēm pilsētā, lielākajiem
iesāktajiem un plānotajiem projektiem, pārrunātu 2018. gadā paveikto
un arī iepazīstinātu ar 2019. gada galvenajiem uzdevumiem, kā arī
sniegtu atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par šī gada budžetu,
21. februārī plkst. 18.00 Valmieras peldbaseinā (Rīgas iela 91)
Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos.
Iedzīvotāju tikšanās sāksies ar ekskursiju pa Valmieras peldbaseinu,
ko vadīs Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks. Pēc ekskursijas Valmieras peldbaseina Notikumu zālē visi tās
dalībnieki aicināti uz neformālām sarunām kopā ar Valmieras pilsētas
pašvaldības vadību un speciālistiem.
Iedzīvotāju tikšanās ilgums – aptuveni divas stundas.

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
22.01.2019. lēmumu Nr. 1, izsludina publisko apspriešanu par:
• 7 parasto liepu, 4 parasto ozolu, 4 rietumu tūju un 1 parastās
kļavas ciršanu atbilstoši SIA “BM-projekts” izstrādājamā būv
projekta “Valmieras 5. vidusskolas teritorijas labiekārtojums
Raiņa ielā 3, Valmierā” teritorijas labiekārtošanas plānam.
Ar Koku novērtēšanas komisijas 22.01.2019. lēmumu Nr. 1 un
būv
projekta teritorijas labiekārtošanas plānu iespējams iepazīties
Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā pašvaldības darba
laikā vai mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Sabiedrības
līdzdalība” – “Publiskās apspriešanas”.
Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami
rakstiski Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Lāčplēša ielā 2 Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz
2019. gada 28. februārim.

Izsoles
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atkārtotās
atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
• neizīrētu vienistabas dzīvokli Purva ielā 11-73, Valmierā (tel
pu grupas kadastra apzīmējums 96010050405001073), 5. stā
vā ar kopējo platību 42,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās
385/29015 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzī
vojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010050405001)
un 385/29015 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes
vienības kadastra apzīmējums 96010050405) izsolē 27.03.2019.
plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – 13 400 EUR, nodrošinājums –
1340 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR;
• neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 6, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061030), platība 1519 m2, izsolē
27.03.2019. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena – 4200 EUR, nodro
šinājums – 420 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR;
• neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Savariņa ielā 7, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061038), platība 1675 m2,
izsolē 27.03.2019. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – 4500 EUR,
nodrošinājums – 450 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa –
30 EUR;
• neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Savariņa ielā 11, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061040), platība 1578 m2,
izsolē 27.03.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 4400 EUR,
nodrošinājums – 440 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa –
30 EUR.
Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas
“Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 25.03.2019. plkst.17.00.
Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba
dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2,
Valmierā, 109. kabinetā. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni
64207145. Izsoļu noteikumi publicēti mājaslapā www.valmiera.lv,
sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles un sludinājumi”.

Valmieras pilsētas pašvaldības
2019. gada budžets
Turpinājums no 1. lpp.
2019. gadā plānotie pamatbudže
ta ieņēmumi ir 43,896 miljoni EUR.
2019. gada iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi tiek prognozē
ti 16,437 miljoni EUR, nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi –
2,01 miljoni EUR, azartspēļu nodokļa
ieņēmumi – 208,2 tūkstoši EUR un citi.
Kopējie transfertu ieņēmumi plā
noti 20,02 miljoni EUR, tajā skaitā 5,6
miljoni EUR no dažādiem ārējiem fi
nanšu instrumentiem attīstības pro
jektu īstenošanai.
2019. gadā ir saglabātas visas NĪN
atlaides, tajā skaitā atlaides vientu
ļajiem pensionāriem, pensionāriem,
vecākiem par 70 gadiem, I un II gru
pas invalīdiem, daudzbērnu ģime
nēm, uzņēmumiem par atjaunotām
ēkām, par būvniecības stadijā esošu
daudzdzīvokļu māju un rūpnieciskās
ražošanas ēkām un citām NĪN atvieg
lojumu kategorijām.
Izdevumi
Valmieras pilsētas pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta kopējie
izdevumi plānoti 52,39 miljoni EUR,
kas tiks segti no ieņēmumiem un
aizņēmumiem. Lielāko daļu no tiem
veido izdevumi izglītībai – 28,19 mil
joni EUR, kas ir 53,8% no kopējiem iz
devumiem. Izdevumi sportam, kultū
rai un reliģijai – 9,30 miljoni EUR, tajā
skaitā sporta infrastruktūras attīstības
projektiem, ekonomiskajai darbībai –
4,27 miljoni EUR. Tāpat pašvaldības te
ritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
tiks novirzīti 3,72 miljoni EUR, sabied
riskās kārtības un drošības nodroši
nāšanai 364,28 tūkstoši EUR, 169,73
tūkstoši EUR paredzēti veselības veici
nāšanas pasākumiem.
No visiem izdevumiem kārtējo iz
devumu segšanai paredzēti 49% un
investīcijām 43%.
Izglītība
No 2019. gada 1. septembra plā
nots palielināt pedagogu algas par
likmi no 710 uz 750 EUR. Tā nodroši
nāšanai no septembra līdz decem
brim pašvaldības budžetā papildus
ir nepieciešami 46 tūkstoši EUR. Brīv
pusdienu nodrošināšanai Valmieras
izglītības iestāžu 5.–6. klašu bēr
niem paredzēti 100 tūkstoši EUR. Arī
2019. gadā Valmieras skolu audzēkņi
Valmieras pilsētas sabiedriskajā trans
portā varēs braukt bez maksas. Lai
turpinātu paaugstināt Valmieras iz
glītības iestāžu piedāvātās izglītības
kvalitāti, jaunu pedagogu piesaistei
paredzēts noslēgt līgumu ar nodi
binājumu “Iespējamā misija”, kā arī
paredzētas studiju stipendijas jauna
jiem pedagogiem, lai nodrošinātu pe
dagogu piesaisti Valmieras izglītības
iestādēm.
Tiks uzsākta URBAN projekta ievie
šana ar mērķi radīt jaunas darbavietas
un attīstīt prasmes, kas nepiecieša
mas darba tirgū.
Tiks pabeigta Valmieras Pārgaujas
ģimnāzijas pārbūve, Valmieras Vies
tura vidusskolas pārbūve un sporta
zāles būvniecība un izglītības iestāžu
dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa
ielā.
Savukārt Valmieras Valsts ģimnā
zijas jaunā mācību korpusa un sporta
zāles būvniecībai un Valmieras Gaujas
krasta vidusskolas-attīstības centra
sporta zāles būvniecībai tiks pabeigta

būvprojekta izstrāde.
Sporta, kultūras un reliģijas pro
grammai paredzēti 9,3 miljoni EUR.
Lielākie izdevumi saistīti ar sporta
infrastruktūras attīstības projektu
turpināšanu. Turpināsies Jāņa Daliņa
stadiona pārbūve un vieglatlētikas
manēžas izbūve, kā arī BMX trases un
tās starta ēkas būvniecība. Vidzemes
Olimpiskā centra, sporta pasākumu
un sporta klubu atbalstam plānoti
1,19 miljoni EUR, tajā skaitā 398,4 tūk
stoši EUR dažādu sporta klubu atbals
tam, 50 tūkstoši EUR paredzēti BMX
čempionāta organizēšanai Valmierā
2019. gada jūlijā.
Šogad tiks pabeigta Valmieras Kul
tūras centra un Valmieras pils kultūr
vides centra būvniecības būvprojektu
izstrāde un uzsākta realizācija.
Budžetā 83 tūkstoši EUR atvē
lēti pilsētas svētku organizēšanai,
savukārt Val
mieras Drāmas teātra
atbalstam – 151,6 tūkstoši EUR, tajā
skaitā finansējums Valmieras vasaras
teātra festivālam. Pilsētas noformē
jumam dažādos svētkos paredzēti 50
tūkstoši EUR. Tāpat 2019. gadā tiks
saglabāts atbalsts kultūrvēsturisko
objektu, valsts nozīmes kultūras pie
minekļu un objektu uzturēšanai, plā
noti 71,9 tūkstoši EUR.
Sociālajai aizsardzībai paredzēts
izlietot 3,28 miljonus EUR. Pašvaldī
ba saglabājusi visus sociālo pabalstu
un pakalpojumu veidus, kā arī pie
šķirts finansējums jaunām iniciatī
vām. Bērna piedzimšanas pabalstiem
plānoti 40 tūkstoši EUR, braukšanas
maksu atvieglojumiem skolēniem un
pensionāriem – 356,5 tūkstoši EUR.
Atbalstam iedzīvotājiem par komu
nāliem maksājumiem plānots izlietot
406,4 tūkstošus EUR. Tāpat finansē
jums paredzēts pakalpojumu nodro
šināšanai cilvēkiem ar invaliditāti,
asistenta pakalpojumiem, aprūpei
mājās, pansionāta darbības nodroši
nāšanai, pakalpojumiem sociālā riska
ģimenēm ar bērniem un program
mām bērniem ar uzvedības traucēju
miem.
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izde
vumi 364,3 tūkstošu EUR apmērā,
turpinot videonovērošanas sistēmas
attīstīšanu – 31,5 tūkstoši EUR, kā arī
atskurbtuves pakalpojumu nodroši
nāšanai – 18,7 tūkstoši EUR.
Jaunu stāvlaukumu, ielu, ietvju

pārbūve no pamatbudžeta nav pare
dzēta līdz valsts budžeta apstiprinā
šanai aprīlī, kad būs zināms kopējais
pašvaldībai pieejamais finansējuma
apjoms.
Taču līdz aprīlim, kad notiks bu
džeta pārskatīšana, pilsētā turpināsies
aizvadītajā gadā uzsākto ielu pārbūve
un to ielu izbūve, kur piesaistīts ārē
jais finansējums, piemēram, Kauguru
ielas pārbūve un Rietumu industriālās
maģistrāles attīstība – Leona Paegles
ielas savienojuma ar apvedceļu izbū
ve. Tiks pabeigta Ziloņu ielas pārbū
ves projekta izstrāde.
Vides aizsardzībai 2019. gadā
piešķirti 1,03 miljoni EUR. Līdzekļi pa
redzēti zaļo zonu kopšanai, atkritumu
izvešanai, kapu apsaimniekošanai, lie
tus kanalizācijas uzturēšanai, remon
tam un caurteku, grāvju un slūžu uz
turēšanai, ziedu stādījumu veikšanai
un kopšanai, pārvietojamo tualešu
uzturēšanai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā
plānots izlietot 3,72 miljonus EUR,
tajā skaitā finansējums zemes iegā
dei 110,8 tūkstoši EUR, nedzīvojamo
ēku remontiem – 238,8 tūkstoši EUR.
Tāpat 2019. gadā tiks turpināta ener
goefektīvā apgaismojuma uzstādīša
na pilsētas ielās. Tiks uzsākta Gaujas
krasta promenādes būvprojekta iz
strāde.
Tāpat kā iepriekšējos gados
2019. gadā pašvaldība turpinās līdzfinansēt pagalmu pārbūves/ēku ener
goefektivitātes uzlabošanas pasāku
mus, šim mērķim atvēlot 75,6 tūk
stošus EUR.
Lai atbalstītu jaunās ģimenes, Val
mieras pilsētas pašvaldība turpinās
iesākto tradīciju Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā deklarē
tiem iedzīvotājiem Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā nodrošināt svi
nīgo laulību reģistrēšanas ceremoniju
bez maksas.
Tāpat atbalsts piešķirts uzņēmēj
darbības inovāciju grantu program
mai.
Valmieras pilsētas pašvaldības bu
džets ir izstrādāts, pamatojoties uz
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīs
tības stratēģiju 2015.–2030. gadam
un attīstības programmā 2015.–
2020. gadam ietvertajiem pašvaldī
bas ilgtermiņa attīstības mērķiem un
prioritātēm.

Eiropas Parlamenta
vēlēšanu iecirkņi Valmierā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Šī gada 25. maijā Latvijā notiks
kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēša
nas. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vē
lēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs
jāievēl astoņi deputāti.
Vēlētājiem šajā dienā Valmierā būs
pieejami septiņi vēlēšanu iecirkņi šā
dās telpās:
• SIA “Valmieras Namsaimnieks”,
Semināra ielā 2A (ērta piekļuve arī cil
vēkiem ar kustību traucējumiem);
• Valmieras 2. vidusskolā, Raiņa
ielā 11 (ērta piekļuve arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem);

• Valmieras 5. vidusskolā, Raiņa
ielā 3;
• Valmieras Kultūras centrā, Rīgas
ielā 10 (ērta piekļuve arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem);
• Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā,
Zvaigžņu ielā 4 (ērta piekļuve arī cilvē
kiem ar kustību traucējumiem);
• Valmieras Pārgaujas sākumskolā,
Meža ielā 12A (ērta piekļuve arī cilvē
kiem ar kustību traucējumiem);
• Valmieras skolu dienesta viesnī
ca, Ausekļa ielā 25C.
Plašāka informācija par Eiropas
Parlamenta vēlēšanām Latvijā pieeja
ma Centrālās vēlēšanu komisijas mā
jaslapā www.cvk.lv.
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Valmieras Valsts
ģimnāzija saņem LU balvu

Uzsākts unikāls inovāciju projekts

Uģis Švalbe,
Valmieras Valsts ģimnāzija

23. janvārī, kopā sanākot 10 part
neriem no Ventspils un Valmieras,
tika uzsākts aktīvs darbs pie Urban
Innovative Actions programmas ino
vāciju projekta “Eiropas nākamās pa
audzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe) ieviešanas.
Vērienīgā projekta realizēšanai Eiro
pas Reģionālās attīstības fonds pie
šķīris gandrīz 5 miljonus EUR.
Projekts tiek ieviests no 2018. gada
novembra un noslēgsies 2021. gada
oktobrī. Gan šī projekta, gan pašas
Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) iniciatīvas mērķis ir

1. februārī Latvijas Universitātē
(LU) Lielajā aulā notika LU darbinieku
kopsapulce un LU Gada balvas svinī
gā pasniegšana. LU 2018. gada skolu
balvu Vidzemes skolu grupā saņēma
Valmieras Valsts ģimnāzija.
“Vismaz viena trešdaļa Valmieras
Valsts ģimnāzijas absolventu jau vai
rākus gadus par savu nākamo mācī
bu iestādi izvēlas Latvijas Universi
tāti, kur veiksmīgi turpina mācības
dažādās augstskolas fakultātēs. Sa
ņemtā balva apliecina, ka Valmieras
Valsts ģimnāzijā skolēni ieguvuši la
bas pamatzināšanas un veiksmīgi tur
pina mācības augstskolā, lai iegūtu
izvēlēto profesiju,” norāda Valmieras
Valsts ģimnāzijas direktors Artūrs
Skrastiņš.

LU Gada skolu balvu piešķir, lai iz
celtu un atbalstītu tās Latvijas skolas,
kas devušas ievērojamu ieguldījumu
skolēnu sagatavošanā studijām LU,
papildinot LU studentu saimi.

Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra

atbalstīt pilsētu inovatīvās idejas, eks
perimentus un pilotprojektus. Vents
pils un Valmieras kopējā projektā tiks
realizēta virkne inovatīvu risinājumu
ar mērķi radīt jaunas darbavietas vie
tējā ekonomikā un attīstīt prasmes,
kas nepieciešamas šodienas un nā
kotnes darba tirgū.
Projektā “Eiropas nākamās paau
dzes mazās pilsētas” tiks testēti un
ieviesti inovatīvi risinājumi pilnvērtī
ga karjeras attīstības atbalsta jomā,
kā arī kvalificēta darbaspēka piesais
tes un darbinieku pārkvalificēšanas
jautājumos. Abu pilsētu tehnikumos
un augstskolās tiks izstrādātas un ie
viestas jaunas paaudžu mārketinga
pieejas izglītojamo un studentu pie

Informatīvās dienas
topošajiem pirmklasniekiem
un viņu vecākiem
Valmieras skolās

Vidzemes Augstskolā
Ziemas izlaidums
Vera Grāvīte,
Vidzemes Augstskola
16. februārī plkst. 15.00 koncertzālē “Valmiera” Ziemas izlaidumā
teju 50 absolventi no bakalaura, ma
ģistra un doktorantūras studiju prog
rammām saņems Vidzemes Augstskolas (ViA) diplomu. Arī šogad Zie
mas izlaidumā augstskolu absolvēs
profesionāļi, kuri augstāko izglītību
ieguvuši studiju virzienos “Tūrisms
un atpūta”, “Informācijas tehnoloģi
jas”, kā arī “Būvniecība”. Tostarp pirmo
reizi ViA vēsturē notiks doktorantes
sveikšana – Dace Aizstrauta absolvēs
studiju programmu “Sociotehnisku
sistēmu modelēšana”.
Izlaiduma diena iesāksies ar tradi
cionālo “Ceļamaizes” pasākumu, kas
norisināsies Vidzemes Augstskolā
(Tērbatas ielā 10) plkst. 12.30, kur
Vidzemes Augstskolas lektori, darbi
nieki un absolventi teiks pateicības
vārdus un laba vēlējumus.

Savukārt plkst. 15.00 svinīgajā
ceremonijā koncertzālē “Valmiera”
(L. Paegles ielā 10) studiju virzienu
vadītāji absolventiem pasniegs Vidze
mes Augstskolas diplomus. Izlaiduma
galvenā tēma būs “Ziemas pasaka”.
Ar svinīgu uzrunu absolventus, pa
sniedzējus un izlaiduma viesus sveiks
Vidzemes Augstskolas rektors Gatis
Krūmiņš un Valmieras pilsētas paš
valdības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks.
“Ikviens augstskolas absolvents ir
svarīgs un nozīmīgs, taču šajā izlaidu
mā mums ir īpašs notikums – Dacei
Aizstrautai pasniedzam pirmo diplo
mu par Vidzemes Augstskolā iegūtu
doktora zinātnisko grādu. Pēdējos ga
dos esam sevi pozicionējuši arī kā zi
nātnisku institūciju, un doktorantūra,
tās studenti un absolventi ir būtisks
faktors zinātniskās kapacitātes stipri
nāšanai,” norāda Vidzemes Augstsko
las rektors G. Krūmiņš.

Privātmājām pieejami konteineri
šķirotajiem atkritumiem
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
SIA “ZAAO” (ZAAO), attīstot mo
dernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu, ievieš
individuāli dalīti vāktu atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu pri
vātmāju iedzīvotājiem arī Valmierā.
Pakalpojums, kas ietver 240 litru ie
tilpības konteineru uzstādīšanu vieg
lā iepakojuma un stikla iepakojuma
nodalīšanai no sadzīves atkritumiem,
privātpersonām pieejams bez mak
sas.
ZAAO Šķiroto atkritumu apsaim
niekošanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: “Priecājos, ka esam raduši
iespēju iepakojuma nodošanas pa
kalpojumu piedāvāt vēl tuvāk klientu
namdurvīm. Klientu aptaujas anketās
jau vairākus gadus saņemam priekšli
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saistei gan no Latvijas, gan ārvalstīm.
Valmierā izglītības iestādēs tiks
veikts izglītības tehnoloģiju audits.
Vairākus ļoti modernus izglītības
tehnoloģiju risinājumus mācību pro
cesā varēs izmēģināt un lietot abu
projektā iesaistīto pilsētu tehnikumu
audzēkņi, augstskolu studenti un pa
sniedzēji. Projektā iesaistītās izglītības
iestādes izstrādās jaunas un pilnvei
dos esošās studiju programmas un
mācību līdzekļus atbilstoši darbam ar
modernajām izglītības tehnoloģijām.
Projekts ”Eiropas nākamās paau
dzes mazās pilsētas” ļaus arī Ventspilī
un Valmierā ieviest un testēt jaunas
pieejas darbavietu radīšanā. Abās pil
sētās tiks izveidotas atvērta tipa pro
totipēšanas un koprades vietvides.
Tiks realizētas vairākas ārvalstu inves
toru piesaistes stratēģijas un kampa
ņas. Tāpat Valmierā tiks īstenota arī
inovāciju projektu atbalsta program
ma uzņēmējiem.
Projekta vadošais partneris ir
Ventspils pilsētas dome, pārējie pro
jekta partneri ir Valmieras pilsētas
pašvaldība, Valmieras Attīstības aģen
tūra, Vidzemes Augstskola, Valmieras
tehnikums, SIA “IntelliTech” (Valmie
ra), Ventspils Augsto tehnoloģiju
parks un tā Biznesa atbalsta centrs,
Ventspils Augstskola, Ventspils Tehni
kums un SIA “Aspired” (Ventspils).
Iniciatīva “Pilsētu inovatīvās darbī
bas” radusies 2015. gadā, tās mērķis
ir atrast un testēt inovatīvus risinā
jumus Eiropas pilsētu ilgtspējīgai
attīstībai, kas tālāk būtu aprobējami
arī citās pilsētās. 2017. gada beigās
izsludinātajā 3. pieteikšanās kārtā tika
saņemti 184 pieteikumi no 21 Eiropas
Savienības dalībvalsts, no kuriem 66 –
abu Latvijas pilsētu izvēlētajā tematā
“Darbavietas un prasmes vietējā eko
nomikā”.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģio
nālās attīstības fonds iniciatīvā “Pilsē
tu inovatīvās darbības” .

kumus šāda pakalpojuma ieviešanai.
Tas ir arī solis tuvāk Eiropas regulu
izpildei – samazināt apglabājamo
atkritumu daudzumu un maksimāli
daudz pārstrādei derīgu materiālu at
griezt apritē jaunu materiālu ražoša
nā. Mērķis ir tuvākajos gados ieviest
šo pakalpojumu pēc iespējas plašākā
uzņēmuma darbības teritorijā.”
Lai pieteiktos pakalpojumam,
iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klien
tam, kuram ir noslēgts līgums par
sadzīves atkritumu apsaimnieko
šanu ar konteineru. Pieteikt līguma
noslēgšanu par individuāli dalīti
vākto atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu iespējams, zvanot pa
tālruni 29221847, rakstot uz e-pastu
zaao@zaao.lv vai ierodoties klātienē
birojā Valmierā, Rīgas ielā 32.
Pareizi šķirojot un nododot pār
strādei otrreiz izmantojamos mate

riālus, iedzīvotājiem ir iespēja izvairī
ties no maksājumu sadārdzinājuma
par sadzīves atkritumu izvešanu. Ta
rifa izmaiņas nosaka grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā, paredzot ik
gadēju dabas resursa nodokļa likmes
pieaugumu par atkritumu apglabāša
nu poligonā. Iepakojuma konteineri
tiks nodoti lietošanā un tukšoti bez
maksas.
Konteiners vieglajam iepakoju
mam būs ar dzeltenu vāku, tajā drīkst
ievietot papīru, kartonu, PET dzērienu pudeles, polietilēna plēves (LDPE),
kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepa
kojumu (HDPE), kā arī metāla priekš
metus. Stikla pudeļu un burku no
došanai tiks uzstādīti konteineri ar
melnu vāku.
Līdz šim noslēgti pirmie 500 līgu
mi par dalīti vāktu atkritumu apsaim
niekošanu privātmājās.

Aizvadīta simtgade un sagaidīta
60. jubileja
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
82 976 apmeklējumi, 736 jauni
materiāli, 17 izstādes. 2018. gads –
Latvijas 100. jubilejas sagaidīšanas
laiks – bijis darbīgs Valmieras mu
zejam, izceļot Latvijas vēsturē un
mākslā nozīmīgus cilvēkus un noti
kumus. Muzeja krājums papildināts ar
stāstiem par Valmieras vēsturi. Savu
kārt izstādēs klātienē bija iespēja ap
skatīt leģendāru Latvijas mākslinieku
darbus. 2019. gadā Valmieras muzejs
sagaida 60. gadskārtu.
Individuāli muzeja piedāvātās ie
spējas cilvēki izmantojuši 39 331 reizi,
savukārt skolēnu, tūristu vai cita vei
da grupās – 11 054. Valmieras muzeja
rīkotajās ekskursijās, dažādās norisēs,
sniedzot konsultācijas un palīdzot
meklēt atbildes pētnieciskiem jautā
jumiem, uzskaitīts 32 591 apmeklē
jums.
Iecienīta ir Muzeju nakts, kas Val
mierā norisinājās jau 14. reizi. Savu
kārt jau 10 gadus muzeja durvis ir
atvērtas arī gadumijā, pērn pulcējot
1035 apmeklētāju.
No 82 976 muzeja apmeklējumiem
76 052 bijuši bez maksas. Šādu iespē
ju izmantot aicināti skolēni, pensio
nāri, Vidzemes Augstskolas studenti,
kā arī vairāku sociālo grupu pārstāvji.
Jāpiemin, ka kopš 2018. gada Valmie
ras izglītības iestāžu audzēkņiem bez
maksas ir arī muzeja pedagoģisko
programmu apmeklējums. Pērn tika
novadītas 316 muzejpedagoģiskās
programmas, kas ir par 34 vairāk nekā
2017. gadā.
Muzeja krājums 2018. gadā papil
dināts ar 736 jauniem lietiskiem un
dokumentāriem materiāliem. Īpaša
uzmanība veltīta Valmieras vēstures

izzināšanai. Interesants jauniegu
vums ir M. Karitona veidotais Valmie
ras fotoalbums ar stāstiem. Krājums
papildināts arī ar J. Naumova dāvinā
tajām fotogrāfijām, kurās dokumen
tēta Valmieras vēsture. Kultūrvēsturis
kā mantojuma saglabāšanai muzejā
pašlaik ir vairāk nekā 65 tūkstoši kul
tūras mantojuma vienību. Ikviens in
teresents ar Valmiera muzeja krājuma
glabātajām vērtībām var iepazīties,
tās apskatot digitāli Latvijas Nacio
nālā muzeja krājuma kopkatalogā,
bet muzeju kolekciju tīklā “Meandrs”
(www.meandrs.lv) var atrast informā
ciju par 27 334 Valmieras muzeja krā
juma kolekciju vienībām.
Valmieras muzejā 2018. gadā bija
skatāmas 17 izstādes. Tekstila darbos
ievīti gadalaiki, gaisīgi, sievišķīgi un
vienlaikus spēcīgi porcelāna izstrā
dājumi, brīnumainā materiāla stik
la daudzveidīgās pārvērtības, ilknis,
melnkoks un citi materiāli neparastās
rotās, gleznās apslēpts Latvijas aina
vu kods – šīs ir tikai dažas izstādes,
kas aicināja uz pasauli paraudzīties
mākslinieku acīm.
Latvijas simtgadē Valmieras mu
zejā bija skatāmi arī Latvijas mākslas
attīstībā nenovērtējamu mākslinie
ku darbi. Džemma Skulme aicināja
materializēt dzīvošanas sajūtu. Maija
Tabaka izcēla cilvēku kā vienreizē
ju būtni, “aizrokoties” līdz skatītāja
zemapziņai. Dažāda veida materiālu
apvienošanu teātrim līdzīgā darbā,
svarīgu lomu atvēlot scenogrāfijai,
gaismas un ēnas spēlēm, atklāja Edīte
Pauls-Vīgnere.
Tāpat vairākas izstādes aicināja iz
zināt dažādas kopsakarības, vēstures
līkločus un dabas daudzveidību. Pērn
ārpus muzeja eksponētas 12 izstādes,
stāstot gan par lauku muzikantiem

un kapelām Vidzemē, gan vācu kultū
ras mantojumu, Pārgaujas vēsturi u.c.
2018. gadā muzejs piedāvā
ja 51 lekciju, ko noklausījās 1204
apmek
lētāji. Tāpat arī aizvadītas
83 ekskursijas. Konsultācijas par
kultūrvēs
turisko mantojumu sa
ņēmuši 67 interesenti, bet pēt
nieciskie pieprasīju
mi bijuši 408.
294 dienās jeb 2058 stundās, kad
muzejs pērn bija atvērts apmeklētā
jiem, skanējuši arī seši koncerti, no
tikušas piecas tērpu izstādes, kā arī
dažādas radošās darbnīcas un meis
tarklases.
“Šogad atzīmējam Valmieras mu
zeja 60. gadadienu. Dažādas norises
būs visa gada garumā. Lepojamies ar
mūsu krājumu un aicinām par to uzzi
nāt vairāk. Izstāžu nama vestibilā stās
tīsim par muzeja krājuma kolekcijām
ekspresizstādēs “12 stāsti”. Kultūras
mantojuma saglabāšanai būs veltīta
arī izstāde “Uzmanību-EKSPEDĪCIJA”.
Ar to pateiksimies sabiedrībai, jo cil
vēku dāvinājumi veido muzeja krāju
ma pamatu,” stāsta Valmieras muzeja
direktore Iveta Blūma.

Aicina pieteikties vokālistu konkursam
“Cālis 2019”
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
10. martā plkst. 12.00 Valmieras
Kultūras centrā norisināsies mazo
vokālistu konkurss “Cālis 2019”. Lai
veicinātu pirmsskolas vecuma bērnu
muzikālo spēju attīstību, Valmieras
Kultūras centrs jau vairākus gadus
organizē konkursu, aicinot piedalīties
Valmieras pilsētas un citu Vidzemes
novadu mazos vokālistus līdz 5 gadu
vecumam (ieskaitot).

Konkursa dalībniekiem repertuā
rā jāiekļauj viena dziesma pēc brīvas
izvēles, to izvēloties atbilstoši izpildī
tāja vecumam un balss spējām. Kon
kursanti sagatavoto dziesmu varēs
izpildīt a cappella, mūzikas instru
mentu vai fonogrammas pavadījumā.
Dalībnieku sniegumu vērtēs žūrija,
pievēršot uzmanību izvēlētā priekš
nesuma sarežģītības pakāpei, māks
linieciskajai kvalitātei un dalībnieku
vizuālajam tēlam. Veiksmīgākais vokā
lists iegūs galveno balvu “Cālis 2019”.

Jāpiemin, ka balvas saņems ikviens
konkursa dalībnieks.
Vecāki un pedagogi dalībnie
kus konkursam aicināti pieteikt līdz
4. martam, aizpildot pieteikuma an
ketu un nosūtot to uz e-pastu evija.
dzvinko@valmiera.lv.
Plašāka informācija, zvanot pa tāl
runi 26899787 (Evija). Konkursa noli
kums un pieteikuma anketa pieejama
Valmieras Kultūras centra mājaslapā
www.vkc.lv.

Mūzikas un dejas izrāde “Māsa Kerija”
Aigars Dinsbergs,
Producentu Grupa 7
1. martā plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā viesosies “Māsa Keri
ja”. Šogad apritēs 40 gadi, kopš die
nasgaismu uz skatuves, skaņu platē
un videofilmā piedzīvoja Raimonda
Paula un Jāņa Petera skaistākais kop
darbs “Māsa Kerija”. Tas ir pēc Teodora
Dreizera romāna motīviem veidots
stāsts par jaunu meiteni, kas dodas uz
lielpilsētu ar sapni kļūt par aktrisi.
Atzīmējot mūzikla “Māsa Kerija”
jubileju, režisora Valda Lūriņa un ho
reogrāfa Alberta Kivlenieka tandēmā
top šī stāsta jauna versija ar Kristīnu
Zaharovu, Rihardu Leperu un Nor
mundu Rutuli galvenajās lomās, kur
noteicošā būs mūzikas un dejas va
lodas sintēze. “Māsa Kerija” aizvadīto
gadu laikā piedzīvojusi vairākus jaun
iestudējumus. Stāsts par mākslinieka
skaudro likteni savu aktualitāti nav
zaudējis arī mūsdienās, un Maestro
radītā izcilā mūzika joprojām aizkusti
na ikviena klausītāja sirdi.

Raimonds Pauls atzīst, ka tas ir
viens no viņa skaistākajiem mūža
darbiem, bet Jānis Peters, atceroties
gatavošanos 1979. gada pirmizrādei
Operetes teātrī, sacījis: “Pauls toreiz
dzīvoja tikai šai jaunajai mīlestībai –
nabaga amerikāņu meitenei, kurai
būs vēlāk lemts kļūt par zvaigzni. Var
būt viņš ar šo darbu aizrāvās tādēļ, ka
juta kādas paralēles savai dzīvei?”
“Šī ir aktuāla tēma. Kerija ir skatu
ves cilvēks, un šī problēma skar katru
radošu cilvēku – ko darīt ar dzīvi un
kā iemīlēt tos, kas tevi nomētā ar ak
meņiem,” par iecerēto stāsta režisors
Valdis Lūriņš. “Atšķirībā no iepriek

šējiem iestudējumiem šoreiz lielāka
nozīme būs Jāņa Petera piedāvāta
jam dzīves karnevālam. Šo karnevālu
kopā ar solistiem izspēlēs desmit de
jotāji Alberta Kivlenieka skatuviskajā
zīmējumā un brīnišķīgajā Paula mūzi
kā – tīrā, dramatiskā un emocionālā.”
Biļetes iespējams iegādāties “Biļe
šu paradīzē”. Pasākuma norisi atbalsta
Valmieras Kultūras centrs.
Mūzikas un dejas izrādi “Māsa Ke
rija” iestudē “Producentu Grupa 7”.
Scenogrāfs Egils Kupčs, tērpu māksli
niece Ilze Kaša, muzikālais aranžētājs
Kristaps Krievkalns.

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 26. februāra līdz 1. martam.
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