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Uzņēmēji aicināti piedalīties tiešsaistes
diskusijā
Māra Rudīte,
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmieras pilsētas pašvaldība aici
na vietējos uzņēmējus uz sarunu, lai
informētu par jau īstenotajiem un
plānotajiem atbalsta pasākumiem
pašvaldībā un valstī Covid-19 aps
tākļos. Tāpat diskusijā pašvaldība
vēlas uzklausīt uzņēmēju stāstus,
aktualitātes un redzējumu, kā paš
valdība vēl varētu atbalstīt vietējos
uzņēmējus krīzes ietekmes mazi
nāšanai. Sarunā piedalīsies Valmie
ras pilsētas pašvaldības domes

priekš
sēdētājs Jānis Baiks, izpild
direktore Evija Voitkāne, Valmieras
Attīstības aģentūras darbinieki un citi
pašvaldības pārstāvji.
Tiešsaistes diskusija norisināsies
katrai nozarei atsevišķi, lai detali
zētāk pievērstos konkrētās nozares
aktualitātēm. Diskusijas laikā ikviens
uzņēmējs aicināts dalīties arī ar savu
pieredzi un redzējumu, kā Valmieras
pilsētas pašvaldība var iesaistīties
un atbalstīt katru uzņēmējdarbības
nozari. Plānotais diskusijas ilgums –
45 minūtes.
Lai pieteiktos dalībai diskusijā,

lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu
ej.uz/diskusijaValmiera.
Uz Jūsu norādīto e-pastu diskusi
jas dienā tiks nosūtīta saite, kur varēs
pievienoties tiešsaistes sarunai.
Diskusijas tiek organizētas treš
dienās un ceturtdienās, organizējot
tiešsaistes tikšanās katrai nozarei at
sevišķi.
Līdz šim norisinājušās jau trīs tik
šanās. Ja uzņēmējs nevar tikt savas
nozares pārstāvētajā laikā, tam ir ie
spēja pievienoties jebkurai no pārē
jām tiešsaistes tikšanās reizēm.
Turpinājums 2. lpp.

KĀ ES VARU
ATBALSTĪT VIETĒJO
UZŅĒMĒJU?
SOCIĀLIE MEDIJI
Dalies ar vietējo uzņēmumu jaunumiem sociālajos tīklos.
Ja esi sasniedzis jau ievērojamu skaitu sekotāju, izmanto šo
platformu citu cilvēku iedrošināšanai iegādāties vietējo, kā arī
publicējot atsauksmes par izmēģinātajiem produktiem.

DĀVANU IZVĒLE

Noslēgusies izaicinājuma #paliecvesels
pirmā kārta. Turpinām ar otro!
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
12. maijā noslēgusies Valmieras
pilsētas pašvaldības Endomondo
sportiskā izaicinājuma #paliecvesels
pirmā kārta. Tā kā valstī joprojām pa
stāv ārkārtējā situācija un vīrusa izpla
tība, ikviens aicināts turpināt stāties
pretī vīrusam ar aktīvu dzīvesveidu,
piedaloties izaicinājuma otrajā kārtā
#paliecveselsdubultā, kas turpināsies

līdz ārkārtējās situācijas atcel
šanai
Latvijā.
Pirmajā izaicinājuma kārtā, kas bija
sadalīts divās daļās – veloizaicinājumā
un izaicinājumā ar kājām, kopumā
iesaistījās 583 dalībnieki, kuri ar
velosipēdiem, skrienot, ejot, nūjo
jot kopīgi veica 116,4 tūkstošus kilo
metru un ceļā pavadīja kopumā vienu
gadu un gandrīz 10 mēnešus.
“Valmierieši un Valmieras draugi
vienmēr bijuši un būs sportiski

un aktīvi, tādēļ priecājos par lielo
dalībnieku skaitu izaicinājumā. Izejot
pilsētas ielās vai dodoties meža takās,
vienmēr redzu kādu nūjotāju, skrējēju
vai riteņbraucēju, un tā mēs cits citu
iedvesmojam un aicinām pavadīt
laiku aktīvi, nosoļot pāris kilometru
vairāk. Tas ne vien uzlabo fizisko
veselības stāvokli, bet arī uzmundrina
un stiprina garīgi, kas šī brīža situācijā
cilvēkiem ir īpaši vajadzīgs. Tāpat
turpināsim! Būsim veseli!” aicina
Valmieras pilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Sportiskajā izaicinājumā #paliec
vesels (ar kājām) piedalījās kopumā
451 dalībnieks, kopīgi veicot 73 tūk
stošus kilometru. Tas ir līdzvērtīgi
ceļam apkārt pasaulei 1,8 reizes. Aktī
vākā skrējēja šajā izaicinājumā bijusi
Iveta Jansone, kura ar kājām pievei
kusi 1136 km. Sieviešu konkurencē
otrā – Liene Kalniņa (770 km), tre
šā – Vita Solovjova-Šaicāne (724 km).
Vīriešu konkurencē pirmajā vietā ie
rindojās Ritvars Kalniņš (949 km), ot
rajā vietā – Basar Miles Teg (909 km),
bet trešais – Aleksandrs Semjonovs
(819 km).
Savukārt sportiskajā izaicināju
mā #paliecvesels (ar velo) kopumā
startēja 132 dalībnieki. Visiem sē
žoties uz divriteņiem, kopīgi arī tika
pieveikts attālums apkārt zemeslodei – nobraukti 43,4 tūkstoši kilo
metru. Aktīvākie velobraucēji vīriešu
konkurencē bija Vadims Juščenko
(pieveikti 2524 km), otrais – Ainārs
Judeiks (2204 km), trešais – Stanislaw
Piorkowski (2195 km).
Turpinājums 2. lpp.

Kā svētku dāvanas izvēlies dāvanu kartes un abonementus.
Uzņēmējam tas nozīmēs ienākumus šī brīža situācijā, lai šo
pakalpojumu Tev nākotnē varētu nodrošināt.

PIEGĀDES PAKALPOJUMI
Pasūti ēdienu līdzi ņemšanai vai ar piegādi uz mājām.
Ir lieliski, ka varam vairāk laika veltīt maltīšu gatavošanai mājās,
tomēr neaizmirsīsim palīdzēt kafejnīcām un restorāniem, kam
piegādes pakalpojumi šobrīd ir vieni no galvenajiem ienākumu
avotiem.

ATCELTIE PASĀKUMI
Ja pasākums, uz kuru iegādājies biļetes, ir atcelts, izvērtē
savu finansiālo situāciju un, ja iespējams, nepieprasi atpakaļ
naudu par biļetēm, bet uzskati to par ziedojumu pasākuma
organizētājam.

ZINĀŠANU APMAIŅA
Uzņēmējiem, iespējams, noderēs bezmaksas konsultācijas,
Facebook tiešsaistes vai video ar ieteikumiem, kas balstīti uz
Tavām profesionālajām zināšanām. Ja Tavā draugu un paziņu
lokā ir cilvēki, kuri ir eksperti savā jomā un spētu sniegt atbalstu
uzņēmējiem, paplašini tiešsaistes konsultāciju iespējas –
noorganizē brīvi pieejamu vebināru.

NORĒĶINĀŠANĀS LAIKUS
Izvērtē savas finansiālās iespējas. Ja vari, norēķinies par
pakalpojumiem un produktiem ātrāk, nekā to paredz samaksas
termiņš. Tā uzņēmējam izveidosies “finanšu spilvens”, lai ātrāk
pārvarētu Covid-19 izraisītās grūtības.

NEAIZMIRSTI PATEIKT PALDIES!
Dizaina idejas autore: Dina Linda Mīlberga

Atceļ āra tirdzniecības nodevu un paplašina
iespēju sniegt ēdināšanas pakalpojumus
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Māra Rudīte,
Valmieras Attīstības aģentūra

Tuvāko diskusiju norise
Nozares

Datums

Laiks

Būvniecība

27.05.

09.00

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

27.05.

10.30

Pārtikas produktu ražošana

27.05.

13.00

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un
motociklus

28.05.

09.00

Operācijas ar nekustamo īpašumu

28.05.

10.30

Apstrādes rūpniecības produktu ražošana (+ķīmiskā
un tekstila nozare + mašīnbūve un metālapstrāde)

03.06.

Tiks precizēts

Koksnes, koka un papīra izstrādājumi
(+elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde,
atkritumu apsaimniekošana)

03.06.

Tiks precizēts

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība,
mazumtirdzniecība un remonts

03.06.

Tiks precizēts

Transports un uzglabāšana

04.06.

Tiks precizēts

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un
motociklus

04.06.

Tiks precizēts

Noslēgusies izaicinājuma
#paliecvesels pirmā kārta.
Turpinām ar otro!
Turpinājums no 1. lpp.
Sieviešu konkurencē aktīvākā ve
lobraucēja – Liene Lelle (1085 km),
otrajā vietā – Ilona (1026 km), trešajā
vietā – Zaiga Voitehovska (607 km).
Aktīvākie izaicinājuma dalībnieki
saņem piemiņas veltes no Valmieras
pilsētas pašvaldības. Iepriekš minē
tos velobraucējus un kājām gājējus/
skrējējus aicinām pieteikties balviņas
saņemšanai, rakstot uz epastu info@
valmiera.lv. Apsveicam uzvarētājus!
Izaicinājuma 2. kārta #paliec
veselsdubultā
Tā kā ārkārtējā situācija Latvijā
turpinās, arī Valmieras pilsētas paš
valdība turpina izaicināt, mudinot
iedzīvotājus sportiski, aktīvi un vese
līgi pavadīt savu brīvo laiku, dodoties
pastaigā, skrējienā vai velo braucienā
un uzskaitot savus veiktos kilomet

rus. Izaicinājuma 2. kārta tiek izsludi
nāta no 2020. gada 13. maija līdz ār
kārtas situācijas noslēgumam Latvijā.
Tāpat kā iepriekš, ir izveidoti divi
izaicinājumi, ļaujot savstarpēji sa
censties velobraucējiem un kājām
gā
jējiem, skrējējiem, nūjotājiem.
Izaicinājuma noslēgumā tiks ap
balvoti aktīvākie dalībnieki, kuru
ikdienas sporta aktivitātes būs pub
liski ikvienam apskatāmas lietotnē
Endomondo.
Valmieras pilsētas pašvaldība ai
cina sportot individuāli vai ģimenes
lokā, ievērojot divu metru distanci
no citiem cilvēkiem, un savus veik
tos kilometrus reģistrēt Endomondo
mobilajā lietotnē.
Gūsim prieku no sacensības, dis
tancēsimies, būsim aktīvi un veseli!

Paziņojums
par publisko pirti
Līdz ārkārtējās situācijas noslēgumam 9. jūnijā publiskā pirts
Valmierā joprojām ir slēgta.
Publiskās pirts darbība varētu tikt atjaunota, Ministru kabinetam
lemjot par jaunu ierobežojumu atcelšanu.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv un informatīvajā izdevumā
“Valmiera”.

14. maijā Valmieras pilsētas paš
valdības domes ārkārtas sēdē de
putāti nolēma atbalstīt grozījumus
vairākos pilsētas saistošajos notei
kumus, kas nosaka āra tirdzniecības
un sabiedriskās ēdināšanas pakal
pojumu sniegšanu pašvaldības īpa
šumā esošajās āra teritorijās. Visiem
Valmieras pilsētas sabiedriskās ēdi
nāšanas pakalpojuma sniedzējiem ir
iespēja pieteikties uz pašvaldības āra
teritorijām par minimālo izmantoša
nas maksu, lai paplašinātu galdiņu
un cita viegli pārvietojama aprīkoju
ma izvietošanu. Tāpat jaunie grozī
jumi paredz atcelt āra tirdzniecības
nodevas maksu līdz 2020. gada 31.
oktobrim, kā arī atvieglot āra ēdi
nāšanas pakalpojumu saskaņošanas
procesu.
Maija sākumā Valmieras pilsētas
pašvaldība kopā ar Valmieras Attīstī
bas aģentūru sazinājās ar vairākiem
sabiedriskās ēdināšanas pakalpoju
mu sniedzējiem pilsētā, lai noskaid
rotu, kā pašvaldība varētu atbalstīt
uzņēmējus ārkārtējās situācijas ie
robežojumu laikā. Vairāki uzņēmēji
norādīja ierobežotās iespējas apkal
pot klientus savās jau esošajās āra
terasēs vai iekštelpās, kas saistīts ar
jaunajiem Latvijā izsludinātajiem ie
robežojumiem Covid-19 pandēmijas
laikā, kā arī ēdināšanas pakalpojuma
āra teritorijās saskaņošanas procesu.
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks
norāda: “Pārvietošanās ierobežojumi

ārkārtējās situācijas dēļ samazināja
iedzīvotāju un tūristu plūsmu pilsētā,
kas tieši ietekmēja ēdināšanas biz
nesu. Valmieras pilsētas pašvaldībai
ir svarīgi sniegt atbalstu ēdināšanas
uzņēmumiem, lai, iestājoties siltam
laikam, tie var atsākt un teritoriāli
paplašināt savu darbību, nodrošinot
visus distancēšanās nosacījumus.”
Pašvaldības āra teritoriju iz
mantošanas paplašinātās iespējas
sabiedriskajiem ēdinātājiem
Valmieras pilsētas sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma sniedzē
jiem ir iespēja pieteikties uz pašval
dības āra teritorijām par minimālo
izmantošanas maksu, lai paplašinātu
sabiedriskās ēdināšanas pakalpoju
ma sniegšanas teritoriju. Lēmums par
pašvaldības īpašumā esošo āra teri
toriju attiecas uz uzņēmējiem, kuri
ēdināšanas pakalpojumu sniedz Val
mieras pilsētas pašvaldības adminis
tratīvajā teritorijā. Paplašinātajās te
ritorijās plānots izvietot tikai galdus
un krēslus, kas ir viegli pārvietojami,
kā arī brīvi stāvošas mobilas puķu
kastes, saulessargus un citus lab
iekārtojuma elementus, kas ir viegli
pārvietojami un kuru uzstādīšanai
nav nepieciešama būvniecības iece
res dokumentācijas izstrāde. Maksa
par konkrētajām zemes vienībām
visiem ēdinātājiem tiek noteikta vie
nāda – minimālā valstī noteiktā – 28
eiro gadā, proporcionāli zemes vienī
bas faktiski izmantoto mēnešu skai
tam.
Visiem sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir ie
interesēti paplašināt āra ēdināšanas
pakalpojumu pašvaldības āra teritori
jās, jāiesniedz rakstveida iesniegums

Valmieras pilsētas pašvaldībā ar pie
teikumu uz zemes vienībām, kurās
plāno izveidot sabiedriskās ēdināša
nas pakalpojumu sniegšanas vietas
paplašinājumus. Piešķirot zemes vie
nības konkrētam pakalpojumu snie
dzējam, tiek ņemts vērā attālums līdz
darbības vietai, kurā tas jau sniedz sa
biedriskās ēdināšanas pakalpojumus.
Priekšroka tiks dota tam, kura darbī
bas vieta atrodas tuvāk izvēlētajam
zemes gabalam.
Nodevas atcelšana āra tirdznie
cībai Valmieras pilsētā
Tāpat līdz 2020. gada 31. oktob
rim tiek atcelta nodevas maksa ielu
tirdzniecībai publiskās vietās. Vēl
joprojām nepieciešams saskaņot ar
pašvaldību plānoto ielu tirdzniecību,
taču šajā sezonā par to netiks piemē
rots maksājums.
Atvieglota kārtība āra tirdzniecī
bas un ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas atļauju saņemšanai un
terašu saskaņošanai
Lai atbalstītu āra tirdzniecības un
sabiedriskās ēdināšanas darbu, Val
mieras pilsētā atvieglota kārtība at
ļauju izsniegšanai ielu tirdzniecībai
un sabiedriskās ēdināšanas pakalpo
jumiem. Tāpat arī turpmāk vienkār
šota sabiedrisko ēdinātāju āra terašu
saskaņošanas kārtība, kas tagad tām
ļauj darboties visu gadu, ja nepiecie
šams. Ja terase katru gadu tiek at
vērta vienā un tajā pašā vietā un pie
saistīta konkrētai ēdināšanas vietai,
atļauja vairs nebūs jāsaskaņo katru
gadu no jauna.
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi publicēti www.
valmiera.lv.

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas
sakārtošana Skolas un Sporta ielā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai uzlabotu grantēto Skolas un
Sporta ielu stāvokli, Valmieras pilsētas
pašvaldība uzsākusi Sporta un Skolas
ielu lietus ūdens kanalizācijas un dre
nāžas kolektoru izbūvi un grāvju sis
tēmas sakārtošanu. Būvdarbi notiks
Sporta ielas posmā no Jāņparka ielas
līdz Mednieku ielai un Skolas ielas
posmā no Sporta līdz Amatnieku ielai.
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas
sakārtošana ir priekšnoteikums cietā
virsmas seguma ieklāšanai šiem Val
mieras grantēto nozīmīgo (C klases)
ielu posmiem, kā arī būtiski uzlabos
gājēju, velobraucēju un automašīnu
satiksmes kustību mitros laikapstāk
ļos un ziemā.
Līdz šim Sporta ielas posmam no
Jāņparka ielas līdz Mujānu ielai un
Skolas ielas posmam no krustojuma
ar Mujānu, Sporta un Straupes ielām
līdz Amatnieku ielai gar malām bija
daļēji izbūvēti sāngrāvji ar nepiln
vērtīgi funkcionējošām caurtekām.
Sporta ielas posmam no krustojuma
ar Mujānu, Skolas un Straupes ielām
līdz Mednieku ielai nebija izbūvētu
sāngrāvju. Savukārt pirms atseviš
ķu zemes gabalu apbūves īpašnieki
to reljefu ir būtiski pacēluši virs ie

las brauktuves līmeņa, gar īpašuma
malām neparedzot grāvi virszemes
ūdeņu uzkrāšanai. Rezultātā lietus un
pazemes ūdens uzkrājās ielas malā,
uz brauktuves, kā arī dzīvojamo māju
pagalmos un pagrabos.
Lietus ūdens novadīšanas sistē
mas sakārtošanai tiks izbūvēts lietus
ūdens drenāžas kolektors no cauru
lēm ar betona akām un drenāžas cau
ruļu tīklu ielām piegulošās zaļās teri
torijas lietus ūdens un gruntsūdens
līmeņa regulēšanai, darbu veikšanu
organizējot divās kārtās. Vispirms
darbus īstenos Sporta ielas posmā
no Jāņparka ielas līdz Mednieku ielai.
Pēc tam būvdarbi notiks Skolas ielā
no Sporta, Straupes un Mujānu ielas
krustojuma līdz Amatnieku ielai.
Sporta ielā veicamie darbi: ielas
sāngrāvī posmā no Jāņparka ielas
līdz krustojumam ar Straupes, Skolas
un Mujānu ielām tiks izbūvēts
kolektors, veidojot seklus grāvīšus
ar uztvērējakām. Sporta ielas posmā
no krustojuma ar Straupes, Skolas
un Mujānu ielām līdz Mednieku ielai
tiks izbūvēts segtais kolektors. Lai
nodrošinātu šī ielas posma piegulošās
teritorijas virsūdeņu noteci, pa
abām ielas malām zaļajā zonā tiks
izbūvēts drenāžas tīkls virsūdens un
gruntsūdens ievadīšanai drenāžas

caurulēs.
Skolas ielā veicamie darbi: tiks iz
būvētas lietus ūdens drenāžas cauru
les pa Sporta, Vanagu un Amatnieku
ielās esošajiem sāngrāvjiem. Skolas
ielas malās esošajos grāvjos tiks izbū
vētas drenāžas caurules ar skatakām
ielu krustojumos, izvadot ūdeni gar
Jāņparka ielu esošajā novadgrāvī.
Lietus ūdens novadīšanas sistē
mas sakārtošanas būvdarbi radīs
satiksmes ierobežojumus Skolas un
Sporta ielās. Lai nodrošinātu satiksmi
un piekļuvi būvdarbu zonā esošajiem
namīpašumiem, būvdarbi tiks orga
nizēti pakāpeniski vairākos posmos.
Slēdzot automašīnu satiksmi, šobrīd
būvdarbi ir uzsākti Sporta ielas pos
mā no Straupes, Skolas un Mujānu
ielas krustojuma līdz Dauguļu ielai.
Apbraucamais ceļš tiek organizēts pa
Dauguļu, Ausekļa un Straupes ielām.
Aktuālā informācija un satiksmes or
ganizēšanas shēmas publicētas Val
mieras mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra”.
Aicinām sekot līdzi informācijai un iz
liktajām ceļa zīmēm.
Atbilstoši iepirkumam lietus
ūdens novadīšanas sistēmas sakār
tošanas būvdarbus Sporta un Skolas
ielās veic SIA “WOLTEC” par kopējo
līgumsummu 213 698,39 EUR ar PVN.
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Paplašināts pieejamo
veselības aprūpes
pakalpojumu klāsts
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Ņemot vērā Covid-19 infekcijas
izplatību, saslimušo statistiku, bet vēl
vairāk iedzīvotāju pieprasījumu pēc
veselības aprūpes pakalpojumiem
ierastajā kārtībā, Vidzemes slimnīca
pakāpeniski atsāk plānveida veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Ambulatorā veselības aprūpē tiks
turpināta vai atsākta virkne pakal
pojumu: “zaļā koridora” pacientiem,
pacientiem ar lipīgām ādas saslim
šanām, plaušu tuberkulozes pacien
tiem, pacientiem pēc traumām dina
miskai novērošanai, onkoloģiskiem
pacientiem, grūtniecēm, pacientiem
ar hroniskām slimībām, akūtās un
subakūtās rehabilitācijas pakalpoju
mi personām, kurām rehabilitācijas
pakalpojumu atlikšana var radīt in
validizācijas risku un/vai darbaspē
ju zaudēšanu, arī bērniem, kuriem
rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana
saistīta ar veselības stāvokļa paslikti
nāšanos.
Procedūru kabinetā pieejams vak
cinācijas pakalpojums – arī šobrīd tik
aktuālā vakcinācija pret ērču encefa
lītu!
Atsāksies veselības aprūpes pakal
pojumi mājās un diabētiskās pēdas
aprūpe.
Pieejamāki kļūs diagnostiskie iz
meklējumi – mamogrāfija, endosko
pijas, ehokardiogrāfija, ultrasonogrā
fija, rentgenoloģiskie izmeklējumi,
datortomogrāfija,
doplerogrāfija,
elektrokardiogrāfija (arī Holtera mo
nitorēšana), veloergometrija, elektro
encefalogrāfija, kā arī ārstu speciālis
tu konsultācijas.
Atsākta ambulatorās rehabilitā

cijas pakalpojumu sniegšana, tajā
skaitā būs pieejami medicīniskās
rehabilitācijas dienas stacionāra pa
kalpojumi. Tāpat dienas stacionārā at
sāksies ķirurģiskie veselības aprūpes
pakalpojumi, kuros neizmanto vispā
rējo narkozi.
Laba ziņa arī pacientiem, kuriem
nepieciešama locītavu endoprotezē
šana – pakāpeniski atsāksies plān
veida endoprotezēšanas operācijas.
Koronavīrusa karantīnas dēļ atcel
to izmeklējumu un konsultāciju skaits
ir ievērojams, tāpēc iedzīvotāji tiek
aicināti būt pacietīgiem un saproto
šiem: klientu reģistratores personīgi
sazināsies ar katru, kuram tika atcelts
pieraksts, dodot viņiem priekšroku
pakalpojuma saņemšanai, lai vieno
tos par vizītes laiku.
Tomēr, ņemot vērā Covid-19 izpla
tības risku un rūpējoties par pacien
tu un personāla drošību, veselības
aprūpes pakalpojumu saņēmējiem
jārēķinās ar vairākiem piesardzības
pasākumiem.
Plānveida ambulatorie pakalpoju
mi netiks sniegti pacientiem ar akūtas
elpceļu saslimšanas simptomiem.
Plānveida operāciju un invazīvo
manipulāciju gadījumā pacientam ne
vēlāk kā 48 stundas pirms pakalpo
juma saņemšanas ir jāveic Covid-19
tests, un rezultātam jābūt negatīvam.
Uz plānveida pakalpojuma saņemša
nu pacientam vēlams ņemt līdzi savu
sejas aizsargmasku un izpildīt visus
personāla norādījumus par uzvedību
ārstniecības iestādē, lai uzturēšanās
tajā būtu droša gan pašam, gan palī
dzības sniedzējiem.
Vairāk informācijas par veselības
aprūpes pakalpojumiem, zvanot pa
tālruni 64202601, 64202603.

Siltumtrases būvniecības dēļ satiksmei
slēgs Limbažu ielas posmu
Ingrīda Kraukle,
SIA “Valmieras ūdens”
Aktīvi turpinās būvdarbi projek
tā “Siltumenerģijas pārvades sis
tēmas pārbūve Valmieras pilsētā”
(Nr. 4.3.1.0/18/A/019), ko pēc SIA
“Valmieras ūdens” pasūtījuma veic
SIA “Woltec”. Apakšzemes komuni
kāciju būvniecība vienlaikus notiek
četru ielu posmos Valmieras pilsētā,
lai līdz nākamajai apkures sezonai
varētu nodot jauno, paplašināto sil
tumtrasi, kas savienotu esošo siltu
mapgādes sistēmu ar jaunuzcelto
katlumāju Dakstiņu ielā.
“Esam aizvadījuši būvdarbu pirmo
mēnesi un uzskatām, ka ir sasniegts
zināms progress. Jau izbūvēts un
pārbaudīts ir jaunais kanalizācijas
tīkla posms Beātes ielā no Andreja
Upīša ielas līdz Kārļa ielai, tāpat arī
ūdensvads Dārza ielā no Rīgas ielas
līdz Veides ielai. Savukārt siltumtra
ses būvniecība uzsākta no Dakstiņu
ielā esošās jaunās katlumājas, un
cauruļvadi ievietoti posmā no Daks
tiņu ielas līdz Limbažu ielai. Kopumā
projekta ietvaros dažādos punktos
vienlaikus strādā četras brigādes, kā
arī ir piesaistīti apakšuzņēmēji meti
nājuma šuvju pārbaudē, mērniecībā,
cauruļvadu dezinfekcijā un cauruļva
du TV inspekcijā,” norāda SIA “Valmie
ras ūdens” Attīstības daļas vadītājs
Nauris Kalniņš.
Turpinoties projekta realizācijai,
līdz 8. jūnijam paredzēti satiksmes
ierobežojumi – automašīnu satiksmei
tiks slēgts Limbažu ielas posms no
Ķieģeļu ielas līdz Limbažu ielai 15. Ka
mēr Limbažu iela būs slēgta, satiks
mei atkal būs atvērta Dārza iela. Tās
posmā no Vītolu līdz Veides ielai būv
darbi nenotiks, un iela būs piemērota
automašīnām caurbraukšanai.

Darbi sākušies.

Slēgtā Limbažu ielas posma ap
braukšana tiks organizēta pa Beā
tes, Dārza un Veides ielu, kā arī pa
Upes vai Sporta ielu, Matīšu šoseju
un Mālu ielu. Taču autovadītājiem,
plānojot braukšanas maršrutu, jā
patur prātā, ka būvdarbi turpinās
arī Beātes ielas posmā no Andreja
Upīša līdz Kārļa ielai un Beātes ielas
25A nama pagalmā. Gājēju kustība
automašīnām slēgtajā Limbažu ielas
posmā būs iespējama pa esošajām
ietvēm. Informācija par aktuālajiem
satiksmes ierobežojumiem pieejama
Valmieras pilsētas pašvaldības mājas
lapas www.valmiera.lv sadaļā “Pilsē
ta” – “Ielu infrastruktūra”.
Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto
līgumu ar Centrālo finanšu un līgu
mu aģentūru SIA “Valmieras ūdens”
realizēs projektu “Siltumenerģijas
pārvades sistēmas pārbūve Valmie
ras pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/019), kas
paredz savienot esošās katlumājas

Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar jaunbū
vējamu katlu māju Dakstiņu ielā 1.
Ar nolūku savienot jaunbūvējamo
katlumāju Dakstiņu ielā 1 ar esošās
katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīkliem
tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi
Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes
un Dārza ielā, kā arī rekonstruēti eso
šie siltumtrases posmi Annas, Miera,
Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša
ielā.
Projekta mērķis ir veicināt ener
goefektivitāti un atjaunojamo ener
goresursu izmantošanu centralizē
tajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks
veikti, piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējumu. Plā
nots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz
2021. gada jūlijam.

EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

Uzsāk Rūpniecības ielas posma pārbūvi
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ir uzsākta Rūpniecības ielas posma
no Kauguru līdz Sila ielai Valmierā
pārbūve. Ielas posms būvdarbu laikā
ir slēgts automašīnu, kā arī pilsētas
sabiedriskā transporta satiksmei.
Slēgtā posma apbraucamais ceļš
organizēts pa Cēsu un Kauguru ielām,
kā arī Stacijas, Meža un Sila ielām.
Pilsētas maršruta autobusi kursē pa
Stacijas, Sila un Rūpniecības ielām.
Slēgta pietura “Stacijas iela”. Pietura
“Kauguru iela” pārcelta pie Rūpniecī
bas un Sila ielas krustojuma.
Piekļuve bērnudārzam “Kārliena”

sākotnēji būs iespējama pa līdzšinējo
ieeju no Rūpniecības ielas puses. Taču
laikā, kad būvdarbu norise ierobežos
piekļuvi bērnudārzam no Rūpniecī
bas ielas puses, tā tiks organizēta no
Kauguru ielas puses.
Rūpniecības ielas posmam pār
būves laikā tiks veikta apakšzemes
komunikāciju nomaiņa un izbūve,
atjaunots ielas apgaismojums, kā arī
tiks ieklāts jauns asfaltbetona virsmas
segums. Ielas abās pusēs tiks izbūvēta
bruģēta gājēju ietve, nodrošinot vi
des pieejamības prasību ievērošanu
personām ar speciālām vajadzībām.
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem
Rūpniecības ielas posma pārbūvi

veic SIA “LIMBAŽU CEĻI” par kopējo
līgumsummu 250 000 EUR bez PVN.
Rūpniecības ielas posma pārbūve ir
tehniski saistīta ar šobrīd notiekošo
Kauguru ielas pārbūvi, kas tiek īste
nota ar Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta
“Atbalsts komercdarbībai – Kauguru
ielas pārbūve” finansiālu atbalstu.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām un aicinām sekot līdzi ceļu
sa
tiksmes zīmēm un norādījumiem!
Informācija par aktuālajiem satiksmes
ierobežojumiem Valmierā pieejama
Valmieras mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra”.

Notiek ūdensvada oderēšana Ezera ielā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
“Valmieras ūdens” 18. maijā uzsā
kusi ūdensvada oderēšanas darbus
Ezera ielas 171 metru garā posmā
no Andreja Upīša līdz Rubenes ielas
posmam. Būvdarbi plānoti līdz
29. maijam, līdz šim laikam slēdzot
minēto Ezera ielas posmu automašī
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nu satiksmei.
Ūdensvada oderēšana ir cauruļ
vada atjaunošanas metode, kas ļauj
izvairīties no apjomīgiem zemes
darbiem, rokot tranšejas, un rada
nebūtiskus traucējumus rekonstruē
jamā cauruļvada tuvumā esošajai
infrastruktūrai. Jau esošajā ūdensva
dā tiek ievilkts papildu pārklājums,
kas turpmāk pildīs ūdens pārvades
funkciju.

Slēgtā posma apbraucamais ceļš
tiek organizēts pa Andreja Upīša un
Rubenes ielu. Piekļuve īpašu
miem
tiek nodrošināta. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām un aicinām
sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm
un norādījumiem! Informācija par
aktuālajiem satiksmes ierobežo
ju
miem Valmierā pieejama Valmieras
mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā
“Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra”.

IZSOLES
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās
izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
• neizīrētu vienistabas dzīvokli Jumaras ielā 195 k-3-76 (telpu
grupas kadastra apzīmējums 96010030403001074), 5. stāvā
ar kopējo platību 38,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās
381/30792 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
(būves
kadastra
apzīmējums
96010030403001) un 381/30792 kopīpašuma domājamās
daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums
96010030403) izsolē 2020. gada 1. jūlijā plkst. 17.00.
Izsoles sākumcena – 14 200 EUR, nodrošinājums – 1420 EUR,
solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa –30 EUR;
• neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Salacas ielā 9 (ka
dastra apzīmējums 96010061050), platība 1645 m2, izsolē
2020. gada 1. jūlijā plkst. 17.30. Izsoles sākumcena –
9800 EUR, nodrošinājums – 980 EUR, solis – 200 EUR, reģis
trācijas maksa – 30 EUR.
Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas
“Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada
29. jūnija plkst. 17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un
reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas
pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 109. kabinetā. Plašāka informācija,
zvanot pa tālruni 20220247. Izsoļu noteikumi publicēti mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles un sludinājumi”.

Pagarināts dīkstāves pabalsta
pieteikšanas termiņš
Evita Teice-Mamaja,
Valsts ieņēmumu dienests
Turpinot pilnveidot Ministru kabi
neta noteikumus Nr. 165 “Noteikumi
par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem
darba devējiem, kuri kvalificējas dīk
stāves pabalstam un nokavēto no
dokļu maksājumu samaksas sadalei
termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz
trim gadiem”, tajos ir noteikts ilgāks
termiņš, kādā uzņēmumi var pieteikt
dīkstāves pabalstu saviem darbinie
kiem, kā arī noteiktas papildu darbi
nieku kategorijas, kas turpmāk varēs
pretendēt uz dīkstāves pabalstiem.
Grozījumi nosaka, ka iesniegumu
par dīkstāvi maijā var iesniegt līdz
31. maijam, bet par jūniju – līdz
30. jūnijam.
Saskaņā ar šiem grozījumiem dīk
stāves pabalstam var pieteikt arī dar
biniekus, kuri veic pedagoģisko vai
radošo darbu valsts vai pašvaldību
institūcijā vai kapitālsabiedrībā un
kuru ieņēmumi no tās nepārsniedz
430 EUR mēnesī. Lai šie darbinieki
dīkstāves pabalstu varētu saņemt arī
par laikposmu no 14. līdz 31. martam,
iesniegums dīkstāves pabalstam jāie
sniedz līdz 1. jūnijam.
Precizēts arī termina “eksports” lie
tojums – vērtējot saņemtos iesniegu
mus, tiek ņemts vērā, vai krīzes skartā
darba devēja īstenotā preču un pa
kalpojumu eksporta apjoms un pre
ču un pakalpojumu piegādes apjoms
Eiropas Savienības teritorijā 2019. ga
dā veido 10 % no kopējā apgrozījuma
vai ir ne mazāks par 500 000 EUR.
Atgādinām, ka arī gadījumos, ja
uzņēmums nekvalificējas dīkstāves
pabalstam saskaņā ar kādu no izslē
dzošajiem kritērijiem, iesniegums VID
ir jāsniedz, jo, saņemot atteikumu,
uzņēmuma darbinieki automātiski
saņems Valsts sociālās apdrošināša
nas aģentūras izmaksāto dīkstāves

palīdzības pabalstu.
Kā uzņēmums var pieteikties
dīkstāves pabalstam saviem darbi
niekiem?
Iesniegumu par dīkstāves pabal
stu darba devējs iesniedz VID Elek
troniskās deklarēšanās sistēmā (EDS),
aizpildot tam īpaši izveidoto veid
lapu.
VID to izskata piecu darba dienu
laikā un, ja uzņēmums atbilst visiem
MK noteikumos Nr. 165 minētajiem
kritērijiem, piecu darba dienu laikā
pārskaita dīkstāves pabalstu uz darba
devēja iesniegumā norādīto darbi
nieku kontiem kredītiestādēs vai pie
maksājumu pakalpojumu sniedzē
jiem Latvijā.
VID Elektroniskajā deklarēšanas
sistēmā par dīkstāves pabalstu iz
maksu informē darba devēju, savu
kārt darba devējs – savus darbinie
kus.
Atgādinām, ka uz dīkstāves pabal
stu var pretendēt arī tie uzņēmuma
darbinieki, kuri jau saņem vecuma vai
izdienas pensiju, taču vienlaikus tur
pina darba gaitas.
Darba devējam nekavējoties jāin
formē VID par dīkstāves pārtraukšanu
darbiniekam, kuram piešķirts dīkstā
ves pabalsts, kā arī par citiem apstāk
ļiem, kas ir pamats dīkstāves pabalsta
izmaksas pārtraukšanai.
Ar dīkstāves pabalstu paredzēts
kom
pensēt neizmaksātās darba al
gas no šī gada 14. marta līdz 30. jū
nijam.
Darba devēju sarakstu, kuru dar
binieki saņēmuši dīkstāves pabalstu,
VID publicē savā tīmekļa vietnē.
Kā tiek aprēķināts dīkstāves pa
balsta apmērs?
Vispārējā nodokļu režīmā strādā
jošo uzņēmumu darbiniekiem dīkstā
ves pabalsts tiek aprēķināts 75% ap
mērā no mēneša vidējās bruto darba
samaksas par pēdējo 6 mēnešu pe

riodu pirms ārkārtējās situācijas vai
atbilstoši par darbinieka faktiski dek
larētajiem datiem iepriekšējos sešos
mēnešos, bet ne vairāk kā 700 EUR
apmērā par kalendāra mēnesi.
Mikrouzņēmuma darbiniekiem
dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 50%
apmērā no mēneša vidējās bruto dar
ba samaksas mikrouzņēmumā par
2019. gada trešo un ceturto ceturks
ni, bet ne vairāk kā 700 EUR apmērā
par kalendāra mēnesi.
Personām, kuras dīkstāves laikā
atgriežas darbā no bērna kopšanas
atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu no
saka 100 % apmērā no piešķirtā vecā
ku pabalsta par sešu mēnešu periodu
pirms ārkārtējās situācijas izsludinā
šanas, bet ne vairāk kā 700 EUR ap
mērā par kalendāra mēnesi.
Kādi ir valdības noteiktie kritēri
ji dīkstāves pabalsta atteikumam?
Valdība ir lēmusi, ka dīkstāves pa
balstus saviem darbiniekiem var sa
ņemt tikai tie uzņēmumi, kuri līdz šim
ir bijuši atbildīgi un godprātīgi darba
devēji. Tādēļ, izvērtējot saņemtos uz
ņēmumu iesniegumus par dīkstāves
pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāva
dās pēc kritērijiem, kas noteikti MK
noteikumos Nr. 165.
Aktuālā informācija par atbalsta
pasākumiem nodokļu jomā saistībā
ar Covid-19 izraisītajām grūtībām un
iespēju tiem pieteikties pieejama VID
mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā
“Covid-19”, kā arī Finanšu ministri
jas mājaslapā www.fm.gov.lv, sadaļā
“Covid-19”.
Jautājumu un neskaidrību gadī
jumā iedzīvotāji var zvanīt pa īpaši
šim nolūkam izveidoto VID atbalsta
tālruni Covid-19 krīzes skartajiem no
dokļu maksātājiem 67120020, kā arī
uzdot savus jautājumus rakstiski VID
EDS, sadaļā “Sarakste ar VID”.

Atbalsta topošos izcilniekus motosportā
un airēšanā
Karīna Zīdere, Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
Valmieras novada fonda (VNF) Pa
dome ir lēmusi par atbalstu diviem
jauniem un talantīgiem sportistiem
ceļā uz izciliem sasniegumiem – seš
padsmitgadīgajam Ralfam Jurjānim
un septiņpadsmitgadīgajam Tomam
Virpačevam. Lai jaunieši varētu sevi
pierādīt dažāda līmeņa sacensībās un
uzlabot savus līdzšinējos sportiskos
sasniegumus sportā, VNF Bērnu un
jauniešu Izcilību programmas ietva
ros jaunieši tiks atbalstīti ar 3070 EUR.
Šogad atbalstītais valmierietis
Ralfs Jurjānis nodarbojas ar airēša
nas slalomu un ir Latvijas čempions
pārstāvētās vecuma grupas K1 laivu
klasē vīriešiem. Ralfs ir viens no vado
šajiem airēšanas slaloma junioriem
Baltijā un vairākkārtējs Eiropas Junio
ru kausa finālists. Paralēli apzinīgām
un centīgām sporta gaitām Ralfs sa
sniedz ievērojamus rezultātus arī sko

las mācību priekšmetu olimpiādēs.
Piešķirtais finansējums lieti noderēs
jauna aprīkojuma iegādei, kā arī pa
līdzēs plānotajiem startiem Pasaules
un Eiropas Junioru čempionātos.
Savukārt valmierietis Toms Vir
pačevs ir talantīgs motosportists,
pašlaik moto kluba “Salacas kauss”
dalībnieks. Ar motosportu jaunietis
aizraujas jau no četru gadu vecuma.
Par viņa neatlaidību un uzņēmību
liecina fakts, ka šī būs jau 13. sezona,
kopš Toms piedalās sacensībās, ik
gadu kāpjot uz goda pjedestāla Lat
vijā. Tomam ir ļoti saspringts treniņu
grafiks, taču jaunais sportists to veik
smīgi apvieno ar mācībām Valmieras
tehnikumā. Būt izcilā fiziskā formā ir
jaunieša ikdiena, tāpēc VNF atbalstu
Toms ieguldīs treniņos, iegādās jau
nu ekipējumu, kā arī piedalīsies Lat
vijas čempionātā un Latvijas Junioru
čempionātā.
Valmieras pilsētas un tai apkārtējo
novadu jaunieši tiecas sevi pilnveidot

un pierādīt, piedaloties augsta līme
ņa sacensībās, konkursos gan Latvijā,
gan ārpus valsts robežām. Taču ne
vienmēr esošais ģimenes budžets ir
pietiekams, lai segtu ceļa izdevumus,
dalības maksas, uzturēšanos ārze
mēs un citas izmaksas. Tādēļ topošo
izcilnieku atbalstam fondā jau piekto
gadu darbojas Bērnu un jauniešu iz
cilību programma, līdz šim atbalstot
četru jauniešu dalību starptautiskās
sacensībās un čempionātos.
Lai pieteiktos VNF Izcilību prog
rammas atbalstam, par pretenden
tiem jāsniedz aizpildīts pieteikums
un atbalsta vēstule vai rekomendāci
ja. Svarīgākais kritērijs – pretendentu
līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes
perspektīvas. Daļa programmas fi
nansējuma paredzēta sociāli mazaiz
sargāto bērnu un jauniešu atbalstam,
tādēļ ģimenes apstākļi var būt ietek
mējošs nosacījums. Plašāka informā
cija https://ej.uz/VNFizciliba.

Topošajiem
vidusskolēniem būs
jāizvēlas mācību virziens
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2020./2021. mācību gadā visās
Latvijas vispārējās vidējās izglītības
iestādēs tiek ieviests jauns vispārē
jās vidējās izglītības saturs, līdz ar to
no 2020. gada 1. septembra būtiskas
izmaiņas mācību procesā sagaida
10. klašu skolēnus.
Jau 2020. gada jūnijā 9. klašu ab
solventi – topošie vidusskolēni, varēs
izvēlēties savām interesēm, spējām
un nākotnes plāniem piemērotāko
vidusskolas programmu.
Kas sagaida skolēnu?
Reģistrējoties mācībām 10. klasē,
skolēnam būs jāizvēlas viens no sko
las piedāvātajiem kursu komplek
tiem, kā arī būs iespēja izvēlēties sko
lā pieejamos specializētos kursus.
Vispārējās vidējās izglītības ie
gūšanas nosacījumi paredz, ka sko
lēns:
• apgūst pamatkursus septiņās
mācību jomās: valodu, sociālajā un
pilsoniskajā, kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu,
matemātikas, tehnoloģiju, veselības,
drošības un fiziskās aktivitātes;
• apgūst trīs padziļinātos kursus
un saistībā ar vienu no tiem veic pat
stāvīgu pētniecības, jaunrades vai sa
biedrisko darbu.
Mācību satura apguve notiks trīs
līmeņos – vispārīgajā, optimālajā un
augstākajā.
Absolvējot vidusskolu, skolēnam
būs jākārto šādi valsts pārbaudes

darbi:
• latviešu valodā (vismaz optimā
lajā līmenī);
• svešvalodā (angļu, vācu vai fran
ču) vismaz optimālajā līmenī;
• matemātikā (vismaz optimālajā
līmenī);
• divos no padziļinātajiem kur
siem (augstākajā līmenī).
Aicinām topošos 9. klašu absol
ventus un viņu vecākus iepazīties ar
Valmieras pilsētas pašvaldības vispā
rējo vidējās izglītības iestāžu piedāvā
tajiem mācību virzieniem Valmieras
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.
valmiera.lv, sadaļā “Izglītība” – “Mā
cību virzieni topošajiem vidusskolē
niem”!
Par uzņemšanas norisi 10. klasēs,
aicinām sekot līdzi aktuālajai informā
cijai skolu mājaslapās:
• Valmieras Valsts ģimnāzija –
www.vvg.lv;
• Valmieras Pārgaujas Valsts ģim
nāzija – www.vpvg.edu.lv;
• Valmieras Viestura vidusskola –
www.viesturi.edu.lv;
• Valmieras 5. vidusskola – www.
v5v.edu.lv;
• Valmieras 2. vidusskola – www.
v2v.edu.lv.
Mācies un atklāj sevi Valmierā!
Jautājumu gadījumā iespējams
sazināties, rakstot e-pastu Valmieras
Izglītības pārvaldei vip@valmiera.lv.
Plašāka informācija par pilnveido
tā mācību satura un pieejas ieviešanu
mājaslapā www.skola2030.lv.

Sniedz palīdzību Valmieras
mediķiem
Agita Mačuka,
Lauvu klubs “Valmiera”
20. maijā Vidzemes slimnīca dā
vinājumā no Lauvu kluba “Valmiera”
saņēma 4000 ķirurģiskās maskas. Šis
atbalsts Latvijā ir tapis, pateicoties
Starptautisko Lauvu klubu fondam
(Lions Clubs International Foundation)
un tā koordinatora Jēkaba Grundma
ņa aktīvajam darbam. Galvenais Lau
vu kluba mērķis ir palīdzēt medicīnas
personālam šajā grūtajā pandēmijas
laikā.
No Lauvu kluba “Valmiera” pre
zidenta Oskara Spurdziņa un kluba
biedra Valtera Pumpura Vidzemes
slimnīcas vadītājs Uģis Muskovs saņē
ma 4000 ķirurģiskās maskas. “Ārkār
tējās situācijas laikā tas ir patīkams
pārsteigums. Ar Covid-19 saistīto
drošības pasākumu laikā ambulato
rajā daļā vien katru dienu nepiecie
šamas 400 līdz 500 ķirurģiskās sejas
maskas. Tās izsniedzam apmeklētā
jiem, kuri ierodas pie speciālistiem uz
konsultācijām vai izmeklējumiem,
turklāt arī personālam maskas regu
lāri ir jāmaina. Pateicos Lauvu klubam
“Valmiera” par noderīgo atbalstu!”
uzsvēra Vidzemes slimnīcas direktors
Uģis Muskovs.

Piesaistītais atbalsts nodrošina arī
ēdināšanas iespējas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
dežurējošajai brigādei Valmierā un
Covid-19 testu nodošanas punkta
darbiniekiem. Ēdināšana tiek nodro
šināta, pateicoties uzņēmuma “Kan
tīne B” komandai, kas brīvpusdienas
līdzfinansē un nodrošina 14 darba
dienas. Lauvu kluba “Valmiera” palī
dzības akcija aizsākās 18. maijā, kad
kluba prezidents Oskars Spurdziņš
kopā ar kluba biedri Ivetu Bošu iz
vadāja pusdienas personālam, kas
strādā Neatliekamās medicīnas palī
dzības dienestā un Covid-19 analīžu
pieņemšanas punktā. Ēdināšanas uz
ņēmuma “Kantīne B” īpašniece Iveta
Boša norāda: “Protams, ir jāpalīdz
tiem, kas rūpējas par mūsu veselību.
Ir jāpalīdz tiem, kuri dienu dienā strā
dā medicīnas nozarē ar Covid–19 pa
cientiem. Tas ir pats galvenais, un ļoti
žēl, ka finansiālie resursi ir ierobežoti.
Apzināmies, ka mediķi arī slimnīcā
būtu pelnījuši mūsu atbalstu!”
Sekojot līdzi vispasaules situācijai,
Starptautiskais Lauvu klubu fonds
aprīļa sākumā pieņēma lēmumu kat
rai valstij dot iespēju pieteikties mēr
ķfinansējumam, kas tiktu izlietots ar
mērķi samazināt Covid-19 izplatību.
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Attālināti pieejamas karjeras konsultācijas Konkursā “#ideja2020”
Inna Purmale,
ļos bija jāpielāgojas arī speciālistiem, konsultācijām. Vebinārs iedrošināja
atbalstīs četrus projektus
Valmieras Attīstības aģentūra
kuri nodrošina karjeras konsultācijas. un iedvesmoja Valmieras pedagogus
Mācību gads tuvojas noslēgu
mam, un izlaiduma klašu skolēnus sa
gaida viena no svarīgākajām izvēlēm
dzīvē – lēmums par nākotnes profesi
ju un nākamo mācību iestādi.
Karjeras konsultācijas – atbalsts
izvēles izdarīšanai
Karjeras ceļa izvēlē liels atbalsts
ir karjeras konsultācijas. Valmierā tās
nodrošina piesaistīts profesionāls
karjeras konsultants, kā arī zinoši
skolu pedagogi karjeras konsultanti.
Šo speciālistu uzdevums ir palīdzēt
skolēnam ieraudzīt viņa stiprās puses
un iespējas nākotnē, izvirzīt mērķus
un noteikt uzdevumus, kas ir svarīgi
mērķu sasniegšanai. Karjeras konsul
tants uzmundrina, atbalsta un motivē
jaunieti ieraudzīt sevī potenciālu, lai
mērķtiecīgi dotos pretī profesionāla
jai karjerai.
“Karjeras konsultācija nav tikai at
balsts skolēnam nākotnes profesijas
izvēlē. Tas ir arī rīks viņa personības iz
zināšanā, īpaši tiem skolēniem, kuri ir
sevis meklējumos un kuriem ir daudz
neatbildētu jautājumu par sevi. Tā ir
mērķtiecīgi virzīta saruna, kurā soli
pa solim karjeras konsultants palīdz
skolēnam saprast, ar ko dzīvē viņš vis
labāk varētu nodarboties. Skolēnam
piemērotākās izvēles tiek noteiktas,
balstoties uz pašizpēti, apzinoties sa
vas stiprās puses un rakstura īpašības,
kā arī analizējot iepriekšējo pieredzi
un intereses,” pieredzē dalās Valmie
ras 2. vidusskolas pedagoģe karjeras
konsultante Lolita Eklone.
Valmierā nodrošina karjeras
konsultācijas attālināti
Ārkārtējās situācijas ierobežojumi
un distancēšanās nosacījumi ieviesa
savas korekcijas arī karjeras konsul
tāciju jomā. Darbam jaunajos apstāk

Valmieras pilsētas prioritāte ir turpi
nāt nodrošināt karjeras konsultāciju
pakalpojumus, īpaši 9. un 12. klašu
skolēniem, tādēļ tika atrastas jaunas
iespējas, metodes un tehnoloģiskie
risinājumi, lai konsultācijas nodroši
nātu attālināti. Inovatīvu risinājumu
un metožu testēšana un izmantoša
na, kā arī jaunu digitālu prasmju ap
gūšana izglītības procesā ir arī viens
no uzdevumiem projektā “Eiropas nā
kamās paaudzes mazās pilsētas”, kuru
realizē Valmieras pilsētas pašvaldība
kopā ar vēl deviņiem partneriem.
Iespaidos par karjeras konsultā
ciju dalās Valmieras 5. vidusskolas
12. klases skolēns Gustavs Māziņš:
“Karjeras konsultāciju vēlējos iziet pie
neatkarīga konsultanta, kurš mani
nepazīst un kuram nav priekšstata
par manām spējām un interesēm.
Bija svarīgi iegūt neatkarīgu viedok
li. Esmu pārsteigts par rezultātu un
pozitīvo iznākumu. Tas vairoja ticību
savām spējām un pārliecību tam, ka
esmu uz pareizā ceļa. Saviem vien
audžiem iesaku izmantot iespēju un
pieteikties konsultācijai, it īpaši, ja
jaunietis svārstās un nav skaidri izlē
mis savas nākotnes karjeras ceļu.”
Valmieras pedagogi karjeras
kon
sultanti profesionāli pilnvei
dojas
Valmierā regulāri notiek dažādi
profesionālās pilnveides pasākumi
pedagogiem karjeras konsultantiem.
Viens no tādiem bija vebinārs “Karje
ras konsultācijas anatomija – soli pa
solim uz vislabāko rezultātu”, ko or
ganizēja Valmieras Attīstības aģentū
ra. Vebināru vadīja eksperte, karjeras
konsultante Jolanta Priede. Vebināra
uzdevums bija sniegt praktiskus pa
domus, atziņas un zināšanas par pa
reizi vadītām un efektīvām karjeras

Saņemti 345 pieteikumi
bērnu uzņemšanai 1. klasē
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Aprīļa beigās noslēdzās Valmieras
pilsētas pašvaldības organizētā bēr
nu pieteikšana pašvaldības vis
pār
izglītojošo izglītības iestāžu 1. klasēs.
Valmieras Izglītības pārvaldes vadītā
ja vietniece Iveta Pāže norāda, ka līdz
šim iesniegti 345 pieteikumi bērnu
uzņemšanai 1. klasē 2020./2021. mā
cību gadā.
Lielākais pieteikumu skaits ie
sniegts Valmieras Pārgaujas sākum
skolā (99 pieteikumi) un Valmieras
sākumskolā (99 pieteikumi). Valmie
ras Viestura vidusskolas 1. klasē pie
teikti 75, Valmieras 5. vidusskolā – 44,
Valmieras 2. vidusskolā – 20 bērni,
bet Valmieras Gaujas krasta vidussko
lā-attīstības centrā pieteikti 8 bērni.
Valmieras Izglītības pārvalde ir
izsūtījusi visiem vecākiem izziņu par
vietas piešķiršanu skolā, izņemot
to bērnu vecākiem, kuri iesniedza
pieteikumu Valmieras Gaujas krasta
vidusskolā – attīstības centrā, šajā
gadījumā skola pati sazinājās ar
vecākiem. Vietas piešķiršanas izziņai
pielikumā pievienots iesniegums,
kurš vecākiem jāiesniedz skolā līdz
5. jūnijam. Iesniegumu skolai var
iesniegt arī elektroniski (parakstot
ar drošu elektronisko parakstu) un
nosūtot šādām e-pasta adresēm:
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• Valmieras sākumskola – vs@
valmiera.edu.lv;
• Valmieras Pārgaujas sākum
skola – vps@valmiera.edu.lv;
• Valmieras 2. vidusskola – v2v@
valmiera.edu.lv;
• Valmieras 5. vidusskola –
v5vadm@valmiera.edu.lv;
• Valmieras Viestura vidusskola –
vvv@valmiera.edu.lv;
• Valmiera Gaujas krasta vidus
skola-attīstības centrs – vgv@valmie
ra.edu.lv.
Iesniegumu veidlapas pieejamas
arī Valmieras mājaslapā www.valmie
ra.lv.
Tie vecāki, kuri līdz šim vēl nav pa
guvuši pieteikt bērnu 1. klasē nāka
majam mācību gadam, to joprojām
var izdarīt, vēršoties Valmieras pilsē
tas pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2).
Tāpat arī turpinās pieteikšanās
mācībām Valmieras Gaujas krasta
vidusskolā-attīstības centrā, kur tiek
uzņemti bērni ar garīgās attīstības
traucējumiem un bērni ar dzirdes
traucējumiem. Pieteikties var klā
tienē skolā (Leona Paegles ielā 5)
vai elektroniski, sūtot e-pastu vgv@
valmiera.edu.lv, iesniedzot/nosūtot
iesniegumu un pedagoģiski medicī
niskās komisijas atzinumu. Plašāka
informācija par uzņemšanu skolas
mājaslapā www.vgv.lv vai pa tālruni
64222475, 26407817.

karjeras konsultantus ārkārtas aps
tākļos nodrošināt attālinātās konsul
tācijas skolēniem.
Karjeras konsultantes Jolantas
Priedes attālinātās konsultācijas Val
mieras skolēniem, kā arī apmācības
seminārs Valmieras pedagogiem kar
jeras konsultantiem tiek nodrošināts
projektā “Eiropas nākamās paaudzes
mazās pilsētas” (Nr. UIA 03-250, NextGen Microcities). Projektu līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbī
bas”. Šī informācija atspoguļo vienīgi
autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu
inovatīvās darbības” iestādes neatbild
par šīs informācijas potenciālajiem iz
mantošanas veidiem.
Valmieras pedagogu karjeras kon
sultantu attālinātās konsultācijas Val
mieras skolēniem tiek nodrošinātas
projektā “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001). Projekts tiek
realizēts darbības programmas “Iz
augsme un nodarbinātība” 8.3.5. spe
cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros, un to finansē Eiro
pas Sociālais fonds.
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Ričards Edijs Štibe,
VNF Jauniešu ideju laboratorija
Valmieras novada fonda Jauniešu
ideju laboratorija (VNF JIL) turpina
veikt savu misiju par apkārtējās ko
pienas pilnveidošanu – četras idejas
tiks atbalstītas projektu kon
kursā
“#ideja2020” par vairāk nekā 700 EUR.
Bija iesniegti septiņi projektu pie
teikumi, kas izvērtēti, vadoties gan
pēc pieteikumā rakstītās informācijas,
gan idejas autora prezentācijas tieš
saistes tikšanās reizē. Nozīmīgi kritē
riji bija devums vietējai sabiedrībai,
vietējo iedzīvotāju iesaiste projekta
realizēšanā, kā arī spēja pozitīvi ie
tekmēt apkārtni. Primāri tika izlemts
atbalstīt tās idejas, kas tiktu īsteno
tas ilgtermiņā vai bija ar kādas citas
organizācijas vai iestādes līdzfinan
sējumu. Pateicamies ikvienam, kurš
piedalījās un iesniedza idejas!
Ieskicējot atbalstītos projektus,
vispirms jāmin pārvērtības Valmieras
Jauniešu mājā (VJM) – Valmieras Jau
niešu domes aktīvisti veiks kosmētis
ko remontu, paralēli lietpratēju vadī
bā apgūstot nepieciešamās prasmes
šādu remontu veikšanai. Ideja “Sasildi
sirdi” paredz jauniešu došanos uz
Valmieras pansionātiem, apciemo
jot seniorus un iepriecinot viņus ar
pašu gatavotiem gardumiem. Lai to

varētu paveikt, VJM tiks aprīkota ar
plīti un cepeškrāsni. Valmieras Pār
gaujas Valsts ģimnāzijā (VPVĢ) arī
notiks remontdarbi – projekts “Val
mieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas
norvēģu klases remonta turpinājums
un galda spēles izveide” paredz tur
pināt minētās klases labiekārtošanu,
iegādājoties žalūzijas un pašrocīgi
papildinot tās ar norvēģu valodas
gramatikas likumiem. Vērtīgi piebilst,
ka galda spēles izstrādes procesā tiks
iesaistīti jaunieši no Rud videregående skolas, kas ir VPVĢ sadraudzības
skola. Savukārt VPVĢ teātra sporta
pulciņš ar ideju “Rokasgrāmata teātra
sporta tehnikām” mērķtiecīgi virzīsies
pretim improvizācijas attīstīšanai un
pilnveidošanai, aktualizējot jaunākās
teātra sporta tehnikas, kas noderēs
gan jaunajiem improvizatoriem mē
ģinājumu procesā, gan jaunā mācību
priekšmeta “Drāma” pasniedzējiem,
gan arī ikvienam interesentam kā
materiāls jautri pavadītam vakaram.
VNF JIL ik gadu rīko projektu kon
kursu ar mērķi finansiāli atbalstīt
jauniešu ieceres, kas sniedz devumu
vietējai kopienai un kā īstenošanas
laikā tiek iesaistīts pēc iespējas lielāks
sabiedrības loks. Šis jau bija vienpa
dsmitais projektu konkurss, līdz šim
tika atbalstītas 50 idejas ar kopējo
finansiālo atbalstu 11 532,80 EUR.

Bērnudārzos klātienes nodarbības var
atsākt 5–6 gadus veci bērni
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
7. maijā veiktie grozījumi Minis
tru kabineta rīkojumā Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
paredz pagarināt ārkārtējo situāciju
līdz 2020. gada 9. jūnijam, tostarp no
sakot iespēju pirmsskolas izglītības
iestādēm kopā ar pašvaldību lemt
par 5–6 gadus vecu bērnu mācībām
klātienē vai attālināti. No 12. maija
visās Valmieras pilsētas pašvaldības
izglītības iestādēs klātienes nodarbī
bas var atsākt 5–6 gadus veci bērni,
izņemot Valmieras pilsētas 5. pirms

skolas iestādi “Vālodzīte”, kur notiek
remontdarbi. Atsākt mācības klātienē
vai attālināti ir vecāku lēmums. Tiem,
kuri izvēlas palikt mājās, katra pirms
skolas iestāde nodrošinās mācību
procesu attālināti.
Bērniem vecumā līdz četriem ga
diem pakalpojums aizvien tiek no
drošināts dežūrgrupās, bet esot savā
iestādē. Ievērojot Ministru kabineta
noteikumos Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” minēto, ve
cāki pakalpojumu klātienē aicināti iz
mantot gadījumos, ja nav citu bērna
pieskatīšanas iespēju.
Valmieras izglītības pārvalde pa

teicas bērnu vecākiem, kuri atbildīgi
ievēro Ministru kabineta noteikumus,
vedot bērnus uz pirmsskolas izglītī
bas iestādi tikai tādā gadījumā, ja nav
iespējams citādi nodrošināt bērnu
pieskatīšanu.
Bērnudārzos tiek ievēroti visi pie
sardzības pasākumi. Iestādēs tiek
veikta pastiprināta telpu un virsmu
mitrā uzkopšana, dezinfekcija un re
gulāri vēdinātas telpas. Darbinieku
vajadzībām pieejami roku dezinfek
cijas līdzekļi, cimdi, individuālie aiz
sarglīdzekļi.

Izmaiņas Valmieras skolēnu vasaras
nodarbinātības programmā
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Saistībā ar ārkārtējo situāciju Lat
vijā un noteiktajiem ierobežojumiem,
lai neradītu papildu bīstamību, Val
mieras pilsētas pašvaldība par vismaz
vienu mēnesi atlikusi skolēnu vasaras
nodarbinātības programmas realizā
ciju.
Iepriekšējos gados skolēniem dar
ba iespējas tika piedāvātas vasarā –
jūnijā, jūlijā un augustā, taču šogad
ir pieņemts lēmums skolēnu vasaras
nodarbinātības programmu nereali
zēt jūnijā ar iespēju jauniešiem dar
bu nodrošināt jūlijā un augustā, ja to

pieļaus valstī spēkā esošie ierobežo
jumi. Šobrīd jau ir apzinātas iestādes
un uzņēmumi, kas būtu gatavi no
darbināt bērnus un jauniešus. Ja sko
lēniem būs ļauts jūlijā sākt darbu, jau
jūnijā tiks izsludināta pieteikšanās uz
pieejamajām darba vietām.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai
informācijai!
Vasaras nodarbinātības prog
rammu skolēniem Valmieras pilsē
tas pašvaldība organizē jau septīto
gadu pēc kārtas, un pērn program
mā piedalījās 281 skolēns. Vasaras
nodarbinātības programmas mērķis
ir nodrošināt Valmierā pilnvērtīgu
karjeras attīstības atbalstu un dot ie

spēju bērniem un jauniešiem iepazīt
profesijas, darba devējus un darba
tirgus specifiku.
Vasaras nodarbinātību līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbī
bas”. Šī informācija atspoguļo vienīgi
autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu
inovatīvās darbības” iestādes neat
bild par šīs informācijas potenciāla
jiem izmantošanas veidiem.
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Par mācību gada noslēgumu
9. un 12. klašu skolēniem
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ārkārtējās situācijas dēļ ir mainī
ta ierastā mācību gada noslēguma
kārtība 9. un 12. klašu skolēniem.
Valdība lēmusi, ka 9.klašu skolēniem
eksāmeni nenotiks, savukārt 12.kla
šu skolēniem eksāmenu norises laiki
noteikti no 2020. gada 2. jūnija līdz
7. jūlijam.
Obligātie centralizētie eksāme
ni:
• vienā svešvalodā pēc izvēles
(angļu valodā rakstu daļa – 2. jūni
jā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūni
jā; vācu valodā rakstu un mutvārdu
daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu
daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa –
4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu
un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
• latviešu valodā  – 9. jūnijā;
• matemātikā– 12. jūnijā.
Centralizētie eksāmeni skolēna iz
vēlētajā mācību priekšmetā:
• Latvijas un pasaules vēsturē –
15. jūnijā;
• ķīmijā – 17. jūnijā;
• bioloģijā – 19. jūnijā;
• fizikā – 26. jūnijā;
Necentralizētie eksāmeni skolēna
izvēlētajā mācību priekšmetā:
• ģeogrāfijā – 29. jūnijā;
• ekonomikā – 1. jūlijā;
• mazākumtautību valodā un
literatūrā (krievu) mazākumtautību

izglītības programmās – 3. jūlijā;
• informātikā rakstu daļa – 6.jūli
jā, praktiskā daļa – 6. un 7.jūlijā.
9. klases skolēniem valsts pār
baudes darbi tiek atcelti, izņemot
eksāmenu latviešu valodā mazākum
tautību izglītības programmās, šī ek
sāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā,
bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā.
Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu
dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā
laikā, šis eksāmens notiks 2. jūlijā.
Lai skolēni nepieciešamības ga
dījumā neskaidro varētu pārrunāt ar
skolotāju un pēc iespējas labāk saga
tavotos gaidāmajiem eksāmeniem, 9.
un 12. klašu skolēniem ir atsākušās
konsultācijas klātienē, ievērojot pie
sardzības pasākumus. Tāpat, gatavo
joties eksāmeniem, aicinām skolē
nus izmantot iespēju konsultēties ar
skolotājiem attālināti – e-pastā, sazi
noties pa telefonu vai video zvanu,
iepriekš savstarpēji vienojoties par
abām pusēm vēlamo konsultācijas
laiku un veidu.
Konsultācijās un eksāmenos nav
pieļaujama skolēnu un skolotāju ar
elpceļu infekcijas slimību pazīmēm
klātbūtne, kā arī dalība personām,
kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai stingra izolācija. Sko
lēniem, kuri nevarēs piedalīties ek
sāmenu norisē iepriekš minēto vai
kādu citu attaisnojošu iemeslu dēļ,
tiks nodrošināta iespēja kārtot attie

cīgos eksāmenus papildtermiņā.
Izglītības un zinātnes ministrija
sadarbībā ar Veselības ministriju ir
izstrādājusi ieteikums, kuros noteikta
fiziskā distancēšanās, higiēnas no
drošināšana, individuālo aizsardzības
līdzekļu lietojums un citi drošības
pasākumi, ko nepieciešams ievērot
eksāmenu un konsultāciju laikā, lai
ierobežotu Covid-19 izplatības iespē
ju. Skolēniem, viņu vecākiem un sko
lotājiem nav jāraizējas par higiēnas
un individuālo aizsardzības līdzekļu
iegādi eksāmena vai konsultāciju va
jadzībām, jo tie tiks nodrošināti skolā.
Pašlaik paredzams, ka šogad ne
būs iespējams organizēt izlaiduma
pasākumu ar absolventu sveicēju
piedalīšanos, kā tas ir bijis līdz šim. Tā
vietā skolās notiks svinīga izglītības
dokumentu izsniegšana, ievērojot
piesardzības pasākumus.
2019./2020. mācību gadā Valmie
ras skolu 9. klasēs mācās 312 skolēni
un 12. klasēs – 349 skolēni.
Aktuālajai informācijai par mācību
gada noslēgumu, eksāmenu, kon
sultāciju norisi un higiēnas un dro
šības pamatprincipiem, kas jāievēro
konsultācijās un eksāmenos aicinām
sekot līdzi Izglītības un zinātnes mi
nistrijas mājaslapā www.izm.gov.lv,
Valsts izglītības satura centra mājas
lapā www.visc.gov.lv, Valmieras mā
jaslapā www.valmiera.lv vai izglītības
iestādē.

Valmieras Bērnu sporta skolā atsākušies
treniņi klātienē
Valmieras Bērnu sporta skola
Valmieras Bērnu sporta skolā
(VBSS) ir atsākts klātienes mācību
treniņu process. Ņemot vērā valstī
noteiktos ierobežojumus, treniņi at
sākas sportistiem vecumā no septi
ņiem gadiem. Audzēkņiem, kuriem
ir pamatots iemesls nodarbību neap
meklēšanai klātienē un kuri ir jaunāki
par septiņiem gadiem, sadarbībā ar
treneri iespējams turpināt mācības
attālināti.
Mācību process VBSS tiek organi
zēts, stingri ievērojot valsts institū
ciju izstrādātos normatīvos aktus un
noteiktos drošības pasākumus, kurus
izstrādājusi Izglītības un zinātnes mi
nistrija kopā ar Veselības ministriju.
Skolā izstrādāti arī jauni iekšējās kā
rības noteikumi ārkārtējās situācijas
periodam.
Audzēkņi uz nodarbībām drīkst
ierasties ne ātrāk kā 5–10 minūtes
pirms nodarbības. Šāda prakse jāie
vēro, lai nenotiktu treniņgrupu plūs
mas pārklāšanās un tiktu ievēroti
drošības pasākumi. Arī treniņu nori
ses vieta jāatstāj uzreiz pēc nodarbī
bas beigām. Strikti jāievēro divu
metru distance pilnīgi visās sporta
bāzēs, ārtelpās un treniņu proce
sā. Jāveic roku dezinfekcija. Treniņu
procesā audzēkņiem jāizmanto savs
inventārs, gadījumos, kad tiek izman
tots skolas inventārs, treneris veic tā
dezinfekciju. Sporta bāzēs jāveic arī

virsmu un koplietošanas telpu dezin
fekcija.
Rūpējoties par pašu un citu ve
selību, Valmieras Bērnu sporta skola
vēlreiz uzsver, ka nodarbības nedrīkst
apmeklēt audzēkņi, kuriem ir slikta
pašsajūta, elpceļu infekcijas slimības
pazīmes vai citas saslimšanas, un ai
cina ikvienu rūpēties par veselību,
sportojot mājās vai svaigā gaisā.
“Ik gadu aprīlī un maijā VBSS ir
saspringts sacensību kalendārs – au
dzēkņi gatavojas un piedalās sezo
nas svarīgākajos mačos, izslēgšanas
spēlēs un finālturnīros. Basketbolā,
florbolā un hokejā notiek cīņas par
godalgotām vietām Latvijas jaunat
nes čempionātos, bet citos sporta
veidos – pirmie sezonas mači un at
klāta jaunā āra sezona. Šogad piere
dzam nebijušu situāciju – sacensības
atceltas, strādājām attālināti un tik
ko esam atsākuši klātienes treniņu
darbu,” norāda VBSS direktore Līga
Dzene.
Izmaiņas sporta dzīvē
Līdz šim ārkārtējās situācijas laikā
VBSS mācības notika attālināti. Peda
gogi savu grupu audzēkņiem veidoja
attālināto nodarbību mācību plānus,
ņemot vērā gan valstī noteiktos iero
bežojumus, gan dažādās audzēkņu
iespējas treniņiem (sporta inventāru,
telpu u.c.). Katru nedēļu skolas au
dzēkņiem bija jāiesniedz aizpildīta
dienasgrāmata par mācību plāna iz
pildi.

Pašreiz VBSS gatavojas kārtējai
skolas akreditācijai. Šajā akreditācijā
pirmo reizi tiks akreditēta arī profe
sionālās ievirzes izglītības program
ma “Badmintons”, kas līdz šim gan
skaitliski plaši, gan ar augstvērtīgiem
sasniegumiem darbojās kā interešu
izglītības programma.
Komandu sporta veidos – basket
bols, florbols un hokejs – aprīļa izska
ņā un maijā notiek Latvijas jaunatnes
čempionātu finālturnīri. Šogad spor
ta veidu federācijas nolēma čempio
nātus pārtraukt, un 2019./2020. gada
sezonā čempioni netiks noteikti. Arī
citu komandu un individuālo sporta
veidu sacensību kalendāros vērojami
ieraksti “atcelts”, “pārcelts uz neno
teiktu laiku” un tamlīdzīgi.
Vairākiem sportistiem, kuri ie
kļauti valsts izlašu sastāvos savās
vecuma grupās, šogad nebūs iespēja
parādīt savu sniegumu Eiropas mēro
ga sacensības. Šobrīd pārtraukta arī
kvalifikācijas punktu vākšana Tokijas
olimpiskajām spēlēm, kam plānveidī
gi gatavojās daļa skolas AKSSC BMX
nodaļas sportistu.
“Šobrīd ar nepacietību gaidām
Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlē
tikas manēžas atvēršanu pēc atjau
nošanas. Tā būs modernākā, starp
tautiskiem standartiem atbilstoša
vieglatlētikas būve Latvijā. Stadions
un manēža ļaus turpināt iesāktās
vieglatlētikas tradīcijas pilsētā, kā arī
organizēt augsta līmeņa starptau

Līdz ar ierobežojumu
mazināšanu atvērtas
vairākas iestādes
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ministru kabinetam pagarinot ār
kārtējo situāciju līdz 9. jūnijam un
pieņemot lēmumu par pakāpenisku
atsevišķu ierobežojumu atcelšanu
vai samazināšanu, klātienē iespējams
apmeklēt Valmieras Kultūras centru,
Valmieras muzeju, Valmieras integ
rēto bibliotēku un Valmieras Tūrisma
informācijas centru (Valmieras TIC).
Rūpējoties par savu un līdzcilvēku ve
selību, lūdzam ievērot fiziskās distan
cēšanās un epidemioloģisko drošības
pasākumu stingru ievērošanu.
Valmieras muzejs
Valmieras muzejs vēris durvis ap
meklētājiem, atklājot divas izstādes,
aicinot paceļot laikā un uzzināt, kā
mainījusies Valmiera dažādos gad
simtos.
Līdz 16. oktobrim, ievērojot dis
tancēšanās noteikumus, ikviens gai
dīts Hanzas namiņos pie Valmieras
muzeja izstādē “RE: FORMA”. Izstādē
no administratīvi teritoriālo izmai
ņu skatupunkta iespējams uzzināt
par Tālavas, Livonijas, poļu, zviedru,
Krievijas impērijas, Latvijas brīvvalsts,
padomju okupācijas un Latvijas ne
atkarības atgūšanas laikiem Valmierā
un tās apkārtnē.
Savukārt līdz 5. jūlijam Valmieras
muzeja teritorijā izstādē “Vecpilsētas
ainava” atklāts foto stāsts par Valmie
ras pils kultūrvidi. Astoņās vietās ap
meklētāji var uzzināt Valmieras pils,
Vecās aptiekas kompleksa, guļbaļķu
klēts, bijušās maizes ceptuves, Izstā
žu nama, Valteru namiņa, Maršnera
ēkas, Pilskalna ielas ēkas ar veļas žā
vētavu un Garšaugu dārza stāstus.
Savukārt līdz 20. jūnijam Valmie
ras muzeja Izstāžu nama vestibilā ap
skatāma ekspresizstāde “Mūžs savai
pilsētai. Georgs Apinis”.
No 30. maija līdz 18. jūlijam inte
resenti aicināti apskatīt mākslinieka
Jura Dimitera darbu izstādi.
Valmieras muzeja izstāžu zā
les un Hanzas namiņi apmeklētā
jiem atvērti: pirmdiena–sestdiena

tiskas sacensības. Līdz ar stadiona
atvēršanu pēc pārbūves lielākas ie
spējas būs vispārējās fiziskās saga
tavotības uzlabošanā arī citu sporta
veidu pārstāvjiem. Sagatavošanās
periodā vispārējās fiziskās sagatavo
tības treniņi ir nozīmīgi jebkurā spor
ta veidā,” atzīmē L. Dzene.
Jāpiebilst, ka VBSS īsteno 14 spor
ta veidu programmas, no kurām devi
ņas ir profesionālās ievirzes izglītības
programmas, piecas interešu izglī
tības programmas un Augstas kla
ses sportistu sagatavošanas centrs.
Kopā audzēkņu skaits pēdējos gados
svārstās no 1250 līdz 1300 jaunajiem
sportistiem. Valmieras Bērnu sporta
skola ir skaitliski lielākā izglītības ies
tāde Valmierā un ceturtā lielākā spor
ta skola valstī.

plkst. 10.00–17.00.
Valmieras integrētā bibliotēka
Valmieras integrētā bibliotēka at
vērta apmeklētājiem, atjaunojot grā
matu, žurnālu un CD/DVD apmaiņas
iespēju. Apmeklētājus lūdzam ņemt
vērā, ka drošības apsvērumu dēļ brī
va pieeja pie grāmatu plauktiem, pre
ses lasītavai, datorlasītavai, pasaku is
tabai u.c. pagaidām netiek atjaunota.
Atgādinām, ka jau izsniegtajām
grāmatām lietošanas termiņš tiek
pagarināts līdz brīdim, kamēr valstī
ir ārkārtējā situācija, tādējādi, lai arī
grāmatai lasīšanas termiņš ir bei
dzies, grāmatu bibliotēkā atdot var
pēc ārkārtējās situācijas noslēguma.
Aicinām rezervēt grāmatas (arī
bērnu grāmatas), izmantojot bib
liotēkas e-katalogu. Ar bibliotekāra
piešķirto lietotāja vārdu un paroli var
attālināti pasūtīt grāmatas un citus
dokumentus (rezervācija iespējama,
arī telefoniski sazinoties ar bibliotē
ku). Pasūtījumus interesenti saņems,
ierodoties bibliotēkā. Ja attālināta re
zervācija nav iespējama, bibliotekāri
palīdzēs izvēlēties grāmatas klātienē.
Tāpat arī nepieciešamības gadījumā
pieaugušajiem tiks nodrošināta ie
spēja līdz 30 minūtēm izmantot dato
ru ar interneta pieslēgumu.
Apmeklējot bibliotēku, ieteicams
izmantot sejas aizsargmasku un
ņemt vērā iespējamību, ka intensīva
apmeklētāju plūsma var tikt regulēta.
Bibliotēka atgādina, ka tiek turpināta
pakalpojumu sniegšana arī attālināti.
Plašāka informācija bibliotēkas mā
jaslapā www.biblioteka.valmiera.lv.
Valmieras bibliotēkas darba
laiks: pirmdiena–piektdiena no
plkst. 10.00 līdz 19.00, sestdienā
no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Valmieras Kultūras centrs
Valmieras Kultūras centrs pasāku
mus plāno, ievērojot spēkā esošos
pulcēšanās ierobežojumus un visas
normatīvajos aktos noteiktās prasī
bas. Mākslinieciskās pašdarbības ko
lektīvi turpina darbu attālināti.
Valmieras Kultūras centra kase
atvērta pirmdienās, otrdienās un
piektdienās no plkst. 12.00 līdz
plkst. 19.00. Trešdienās, ceturtdie
nās, sestdienās un svētdienās kase
ir slēgta. Kases tālrunis: 64207207.
Valmieras TIC
Valmieras TIC gaida apmeklētā
jus klātienē. Darba laiks: pirmdie
na–piektdiena no plkst. 9.00 līdz
18.00, sestdienā no plkst. 10.00
līdz 15.00 (līdz 31. maijam). Savu
kārt no 1. jūnija līdz 31. augustam,
darba dienās strādājot pēc iepriekš
minētā grafika, Valmieras TIC darba
laiks sestdienā ir no plkst. 9.00 līdz
17.00 un svētdienā no plkst. 10.00
līdz 15.00.
Aicinām apmeklētājus būt atbildī
giem, sargāt sevi un apkārtējos, ievē
rojot valstī noteiktos ierobežojumus!
Kultūras iestādes darbību atsāk, ievē
rojot sanitāro protokolu prasības, ko
nosaka Kultūras ministrija. Plašāka
informācija Kultūras ministrijas mā
jaslapā www.km.gov.lv.
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Vidzemes Olimpiskais centrs pamazām
atsāk darbību

Interesenti aicināti iepazīties ar drošības noteikumiem, plānojot Vidzemes Olimpiskā
centra apmeklējumu

Lelde Bukovska,
SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”
Līdz ar ārkārtējās situācijas ievie
šanu valstī Vidzemes Olimpiskais
centrs (VOC) Valmierā, tāpat kā citi
olimpiskie centri visā Latvijā, bija
spiests pārtraukt darbību. Pēc Minis
tru kabineta pēdējiem lēmumiem
dažas no VOC struktūrvienībām ir at
sākušas darbu pastiprinātas drošības
režīmā.
Darbu atsācis Sporta veselības
centrs. Tā kā darbība tajā pārsvarā no
tiek individuāli kopā ar sporta veselī
bas speciālistiem vai nelielās grupās,
Sporta veselības centrs nodrošina
pilnu pakalpojumu klāstu. Darbs tiek
organizēts pēc iepriekšēja pieraksta,
tādējādi kontrolējot cilvēku plūsmu
koplietošanas telpās.
Pateicoties Sporta veselības cen
tra atvēršanai, atsākas arī grupu
nodarbības Valmieras peldbaseina
Notikumu zālē. Nodarbības vada ser
tificēti sporta speciālisti, iepriekšēja
pieteikšanās ir obligāta.
VOC galvenajā ēkā Rīgas ielā 91,

sporta spēļu laukumos notiek Val
mieras Bērnu sporta skolas un sporta
klubu plānoti treniņi, stingri ievērojot
jaunos distancēšanās noteikumus un
ievērojot striktu plūsmu grafiku. Tā kā
norisinās tikai iepriekš plānoti un rū
pīgi kontrolēti treniņi, nepiederošām
personām komplekss ir slēgts.
Darbu atsākusi arī VOC Atlētikas
zāle (trenažieru zāle), bet pēc līdzīga
principa – rūpīgi kontrolēti, iepriekš
pieteikti treniņi sporta komandām,
ievērojot pēc zāles platības maksi
māli pieļaujamo cilvēku skaitu. Ci
tiem apmeklētājiem VOC Atlētikas
zāle pieejama tikai kopā ar kādu no
tās treneriem. Tādējādi tiek garantē
ta drošības noteikumu ievērošana un
nesastapšanās ar kādu no sporta ko
mandām vai citu treniņu grupu. Bez
saskaņošanas un trenera uzraudzī
bas, kamēr būs spēkā ierobežojumi,
trenažieru zāle nebūs pieejama.
Darbu atsākusi arī viesnīca “Nakts
mājas”, ievērojot valstī pieņemtos
drošības noteikumus.
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā,
pārskatot trašu plūsmu organizēša

nu, pieejamas drošas pastaigas pa
koku galotnēm. Taka kokos atvērta
pēc apļa principa – katrs apmeklētājs
iziet pilnu trases apli, ievērojot jau
nos drošības noteikumus, un, ja vēlas
to atkārtot, veic jaunu reģistrāciju.
Tādējādi tiek novērsta personu sav
starpējā sastapšanās trasē. Sajūtu
Parka darba laiki pagaidām ir mainī
gi, reaģējot uz laikapstākļiem, tādēļ
pirms apmeklēšanas ieteicams sazi
nāties ar administrāciju, zvanot pa
tālruni 27879242. Aktualitātēm par
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka dar
bību aicinām sekot līdzi arī sociālajos
tīklos!
Valmieras peldbaseins pagai
dām ir slēgts. Dīkstāves laiks tika
izmantots, veicot ģenerāltīrīšanu
un ikgadējās apkopes, kas iepriekš
bija plānotas vasarā. Darbības at
sākšana iespējama jūnijā, sākot ar
organizētiem peldēšanas treniņiem.
Pagaidām spēkā esošie nosacījumi
liedz atvērt Atpūtas zonu, bet, ja lie
lais peldbaseins tiks atvērts sporta
komandu treniņiem, peldbaseina
administrācija meklēs risinājumu arī
individuālajiem peldētgribētājiem
nodrošināt lielā peldbaseina apmek
lēšanu, ievērojot visus drošības notei
kumus.
Visās VOC struktūrvienībās ap
meklētājiem jāievēro divu metru
distance vienam no otra, tiek stingri
kontrolēta klientu plūsma, nodro
šināti bezkontakta norēķini un tiek
pastiprināti dezinficētas un vēdinātas
telpas. Ieeja liegta personām ar elp
ceļu infekcijas slimības simptomiem
(drudzis, klepus, elpas trūkums) un
personām, uz kurām attiecas pašizo
lācijas, karantīnas vai izolācijas nosa
cījumi. Apmeklētājiem savs veselības
stāvoklis un iepriekšminēto nosacī
jumu ievērošana, ja tādi uz personu
attiecas, ir jāapliecina ar parakstu.

Valmieras muzeja
kolekcijā – Andra Vārpas
zīmējumi
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Desmit zīmējumi, kas ataino Val
mieras mākslinieka Andra Vārpas gan
kā tēlnieka domāšanas veidu un for
mas izjūtu, gan kā meistarīga zīmē
tāja talantu, turpmāk būs Valmieras
muzeja kolekcijā. Mākslinieks atradis
savu pieeju Latvijas ainavai un palicis
tai uzticīgs, Latviju atklājot arvien no
jauna. Vērtīgais papildinājums Val
mieras muzeja kolekcijai īstenots ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Andris Vārpa ir tēlnieks, taču sva
rīgs māksliniekam vienmēr bijis arī
zīmējums. Dažkārt ar krāsu, tomēr
visbiežāk ar parasto zīmuli uz balta
papīra. Viņu interesē dabas radītā
plastika un tās mainīgais raksturs.
Mākslinieks uzsver, ka tā ir vienkāršā,
pavisam ikdienišķā Latvijas ainava,
kuru viņš izjūt kā daudzveidīgu un
neaptveramu. Motīvi ir noskatīti kon
krētās vietās, visbiežāk Ziemeļvidze
mē starp Valmieru un Rūjienu vai ceļā
no Valmieras uz Rīgu.
“Tēlnieku zīmējumi parasti ir figu
rāli, pat smagnēji. Es apzināti no tā
izvairos. Savās izstādēs es vienmēr
domāju par skatītāju. Zīmējumiem
tajās vienmēr ir sava nozīmīga vieta.
Jebkura skulptūra kā telpisks darbs
enerģiju izstaro kā spuldzīte bez ap
valka – visos virzienos. Zīmējums
savukārt to dara tikai vienā virzienā –
uz skatītāju. Zīmējums padara to dar
bu, ko nevar padarīt vizuāli plastiskā
māksla. Manas izstādes var salīdzināt
ar izrādēm. Skulptūras ir aktieri, bet
zīmējumi – scenogrāfija, telpa, kurā
skulptūras dzīvo,” stāsta A. Vārpa.
Līdzās šķietami abstraktajām
kompozīcijām un iemīļotajiem motī
viem parādās arī jauni stāsti. Piemē

ram, zīmējums “Mazpilsētas ugunis”
ir skats, iebraucot Valmierā no Rīgas.
Ir mijkrēslis, kad gandrīz nekas nav
saredzams, tikai ielu laternas. “Tā ir arī
maza ironija. Čārlijam Čaplinam ir fil
ma “Lielpilsētas ugunis”. Man ir “Maz
pilsētas ugunis”. Līdzīgi ir ar darbu
“Suņa dzīve”, kura nosaukums ir kriet
ni ietilpīgs jēdziens. It kā abstrakta
ainava, tāds kā haoss, kurā parādās
dzīvnieka portrets. Viņš ir pati pilnī
ba. Un viņam jādzīvo cilvēka radītā
haosā.”
Andra Vārpas dzīves jubilejai veltī
ta izstāde Valmieras muzejā plānota
šī gada oktobrī. Tajā būs apskatāmi
muzeja krājumā jauniegūtie zīmēju
mi, kā arī darbi no Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja un Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja krājumiem, kā arī au
tora īpašumā esoši darbi.
Andrim Vārpam ir nozīmīga loma
Latvijas mākslā. Viņam ir stabils, brīvs
un radoši savdabīgs mākslinieka
rokraksts. Viņš darbojas tēlniecībā,
dārza dekoratīvajā tēlniecībā, meda
ļu mākslā, veidojis pieminekļus un
piemiņas plāksnes. Mākslinieks kopš
1976. gada piedalījies izstādēs Latvi
jā un daudzviet pasaulē. Organizējis,
vadījis, piedalījies tēlniecības simpo
zijos Latvijā un ārzemēs.
Valmieras muzeja kolekcijā ir pieci
Andra Vārpas tēlniecības lielformāta
darbi, kam tagad pievienojas arī zī
mējumi. Komplektējot krājumu par
notikumiem Latvijā un pasaulē, mu
zejs tajā iekļauj darbus, kas raksturo
Valmieras un Vidzemes kultūrtelpu,
nozīmīgākos mākslas procesus un
personības.

Valmieras Mūzikas skolai – jauns flīģelis
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pirms 100 gadiem Valmieras Mū
zikas skolas atvēršanas svētkos kom
ponists Jāzeps Vītols novēlēja skolai
raženas sekmes un uzsvēra mūzikas
un dziedāšanas nozīmi cilvēka dzīvē.
14. maijā ar Jāzepa Vītola skaņdarbu
“Valmieras suvenīrs” ieskandināts
jaunais flīģelis – vērtīga dāvana sko
las simtgadē, kas pie audzēkņiem un
pedagogiem nonākusi ar Valsts kul
tūrkapitāla fonda atbalstu, Valmie
ras Mūzikas skolai startējot projektu
konkursā, un Valmieras pilsētas paš
valdības finansējumu.
Masīvkoka egles melni pulētais
“Weinbach” flīģelis savu vietu ieņē
mis skolas zālē. “Šis ir augstas klases
flīģelis, kas ir liels ieguldījums klavier
spēles apguvē, palīdzot ne tikai piln
veidot prasmi, bet iepazīt kvalitatīvu
instrumentu, tā skanējumu, rosinot
audzēkņus izpildīt un arī radīt skaistu
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mūziku. Iespēja muzicēt pie šāda flī
ģeļa, protams, ir liels atbalsts bērniem
un pedagogiem, pārstāvot Latviju un
Valmieru starptautiska mēroga kon
kursos, festivālos un koncertos,” stāsta
Valmieras Mūzikas skolas direktore
Inese Sudraba.
Valmieras Mūzikas skolai ir senas
klavierspēles tradīcijas. Dibinot sko
lu 1920. gada 8. oktobrī, tās pirmā
direktore bija pianiste Anna Ķirpīte
(Kirpit), bet skolas Goda prezidents –
komponists Jāzeps Vītols. Jau 26 ga
dus Valmieras Mūzikas skola organizē
Starptautisko jauno pianistu konkur
su, kas kopš 2018. gada tiek saukts iz
cilās pianistes, skolas absolventes un
pedagoģes Jautrītes Putniņas vārdā.
“Priecājamies par katru bērnu, viņa
centieniem, izdošanos un nepadoša
nos. Īpašs prieks ir par mūsējiem, kuri
izvēlējušies pianista ceļu. Klāvs Ābols
mācās Igaunijas Mūzikas un teātra
akadēmijā Tallinā, viņš ir topošais
džeza pianists, Roberts Ķibermanis

talantu spodrina Jāzepa Vītola Mūzi
kas akadēmijā, Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidus
skolā taustiņinstru

Lai labi skan!

mentu spēli turpina pilnveidot Fēliks
Siliņš un Markuss Kolosovs,” stāsta
I. Sudraba.

Valmieras Mūzikas skolā izglītī
bas programmā “Taustiņinstrumentu
spē
le” mācību priekšmetu “Klavier
spēle” šobrīd apgūst 74 audzēkņi,
bet mācību priekšmetu “Vispārējās
klavieres” – 185 audzēkņi. Valmieras
Mūzikas skolā visiem audzēkņiem ne
atkarīgi no izglītības programmas ir
jāapgūst klavierspēle.
Valmieras Mūzikas skola ne
mainīgi palikusi uzticīga savam pie
nākumam kopt augsni audzēkņu
muzikālai izglītošanai un radīt lab
vēlīgus apstākļus muzikālo talantu
attīstīšanai līdz mākslinieciski un
profesionāli augstākajai pakāpei. Ar
mūzikas palīdzību skolas uzdevums ir
vairot prieku, radošumu un dvēseles
bagātību.

Valmieras teātra sezona turpinās

Gaidām pirmizrādi!

Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātris
Lai gan joprojām nav iespējams
paredzēt, kad teātri Latvijā atkal varēs
pilnvērtīgi turpināt darbu ar skatītāju
pilnām zālēm, ieviesto ierobežojumu
atvieglojumi ir ļāvuši Valmieras teātra
sezonu vēl nenoslēgt un klātienē plā
not tikšanos ar saviem skatītājiem. Ie
vērojot izsludinātā sanitārā protokola
prasības, 29. maijā Valmieras teātrī
pirmizrādi piedzīvos režisores Ineses
Mičules un aktiera Mārtiņa Meiera
kopdarbs monoizrādē “Visas labās
lietas”.
Britu autora Dankana Makmil
lana luga “Visas labās lietas” stāsta
par kāda zēna mēģinājumu izprast

iemeslu, kāpēc pieaugušie ir nelai
mīgi. Piedzīvojot mātes pašnāvības
mēģinājumu, lugas galvenais varo
nis, ko izrādē atveido Mārtiņš Meiers,
bērnībā sāk veidot sarakstu ar lietām,
kuru dēļ mātes dzīve ir dzīvības vērta,
radot cerību un prieku.
Inese Mičule, kas pati arī tulkojusi
šo darbu, izrādi vēlas veidot kā pa
tiesu stāstu par cilvēku, kurš uzveicis
savas dzīves tumšākos brīžus – dep
resiju, šķiršanos, tuvinieku zaudēju
mu, un spēj dzīvot ar gaišu prieku. Jo
dzīve turpinās un neapstājas, un tas
iedvesmo mūs visus.
Izrādes scenogrāfiju un kostīmus
veido māksliniece Ieva Kauliņa.
Lugas autors Dankans Makmillans
(Duncan Mcmillan) ir mūsdienu britu

Izbaudi ainavisku
velomaršrutu
Anita Tīlena,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Laikā, kad ziedošais pavasaris
un siltie saules stari mudina doties
dabā, Valmieras Tūrisma informācijas
centrs sadarbībā ar Beverīnas novada
pašvaldību nomarķējis visu iemīļotā
velo un kino festivāla “Kinopedālis”
ainavisko 2019. gada Puspedāļa
maršrutu. Tas ved pa Valmieras un
Beverīnas novada ainavām gandrīz
25 kilometru garumā.
Maršruts ir apļveida, un tas
veidots virzienā no Valmieras Tūrisma
informācijas centra (Rīgas iela 10)
gar Gaujmalu cauri Pauku priedēm,
nonākot mīlestības pilnā vietā, kur
Abuls ietek Gaujā. Brauciena laikā
būs iespēja arī šķērsot laipu pāri
Abula upei, tādēļ maršrutu ieteicams
veikt no aprīļa līdz oktobrim. No vēla
rudens līdz agram pavasarim laipa
pār Abula upi tiek noņemta. Tālāk
maršruta ceļš izved pa mežu taciņām
līdz atpūtas bāzei “Baiļi”, atgriežoties

atpakaļ Valmierā.
Aktīva dzīvesveida cienītāji varēs
izbaudīt ne tikai mierpilno dabu,
ainaviskos skatus vai pasveicināt kā
du ceļā sastapto velobraucēju, bet
arī doties gar māju, kur dzīvojis slave
nais soļotājs Jānis Daliņš, piestāt pie
Kālītes avota vai atvilkt elpu Brenguļu
alus sētā, aplūkot Beverīnas novada
“Laimes kokus” un pavērties no otra
Gaujas krasta uz skatu terasi Atpūtas
parkā.
Maršruta marķējums ir trijstūra
veidā ar baltu ārējo malu un zaļu
iekšpusi, kur trijstūra virsotne norāda
virzienu, kurā doties. Marķējums
krāsots dabai saudzīgā veidā uz koka,
kā arī uz izvietotajām informatīvajām
plāksnītēm vai uzlīmēm uz stabiem.
Velomaršruta ceļa segums ir mai
nīgs – asfalts, meža un grants ceļi.
Maršruta GPX failu lejupielādē
un citus pastaigu, pārgājienu un
velobraucienu maršrutus Valmierā,
Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu no
vadā meklējiet www.visit.valmiera.lv.

dramaturgs un režisors, kas atzinību
guvis ar lugām “Cilvēki, vietas un lie
tas”, “Plaušas”, “1984”. Latvijas teātros
daļa no viņa lugām ir iestudētas un
skatītājiem pazīstamas. Luga “Visas
labās lietas” sarakstīta 2013. gadā.
Biļetes uz izrādēm “Visas labās
lietas” būs pieejamas tikai internetā
www.bilesuparadize.lv. Ievērojot no
teiktos drošības pasākumus, maksi
mālais izrāžu apmeklētāju skaits ir 24.
Darbs turpinās pie vēl kādas ka
merstilā veidotas lugas, jo aktieris
Krišjānis Salmiņš veido savu otro izrā
di – “Mana drauga meitene”, kas savu
pirmizrādi piedzīvos nākamās teātra
sezonas sākumā. Krišjānis Salmiņš
kopā ar scenogrāfu Vari Siliņu un ak
tieru ansambli – Rihardu Jakovelu,
Annu Neli Āboliņu, Ingu Kniploku
un Juri Laviņu – rada stāstu par di
viem draugiem un jūtu dažādo dabu,
iedvesmojoties no Bertranda Blīra
franču komēdijas “La Femme de mon
pote”.
Aicinām teātra apmeklētājus iz
vērtēt savu veselības stāvokli un ne
apmeklēt teātri, ja personai ir elpceļu
infekcijas slimības simptomi, kā arī ja
personai ir noteikts ievērot pašizolā
ciju vai mājas karantīnu.
Pirms došanās uz izrādēm lūgums
iepazīties ar drošības noteikumiem,
kas jāievēro apmeklētājiem. Tie pie
ejami teātra mājaslapā www.vdt.lv.
Līdz šim nenotikušās izrādes teāt
ris plāno skatītājiem atdot, tiklīdz būs
atļauts pulcēties kuplākā skaitā.

Stāvlaukumā atvērts
kinoteātris
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kopš maija vidus stāvlaukums pie
Vidzemes Olimpiskā centra nedēļas
nogalē pārvēršas par kinoteātri, un
skatītāji tajā vietas ieņem, iebraucot
ar savām automašīnām. Brīvdabas
kino “drive-in” vakari ir lieliska iespē
ja, kā baudīt filmu uz lielā ekrāna,
vienlaikus ievērojot ārkārtējās situā
cijas laikā ieviestos noteikumus.
Kino skatīšanās, neizkāpjot no au
tomašīnas, Valmierā ir vēl nebijis no
tikums, turklāt šāda veida kino paš
reiz ir vienīgais Vidzemē. Par skatītāju
interesi liecina fakts, ka uz pirmo se
ansu brīvu stāvvietu nebija jau divas
dienas pirms kino vakara. Tādējādi
plānots, ka kinoteātris stāvlaukumā
tiks atvērts gan piektdienās, gan sest
dienās.
Turklāt skatītāji aicināti filmu izvē
lēties, balsojot par vēlamo variantu
mājaslapā kinogaisma.lv. Lai piedā
vājumā katrs atrastu gaumei atbilsto
šāko filmu, kino vakaros būs komē
dijas, drāmas, piedzīvojumu un pat
šausmu filmas, mūzikli, seansi jau
niešiem, ģimenes filmas, multfilmas,
Latvijā radītas filmas utt.
Brīvdabas kino “drive-in” vakaru
rīko Vidzemes Olimpiskais centrs,
Valmieras pilsētas pašvaldība, “Kino
Gaisma/3D Cinema Valmiera” un SIA
“FDT”.

Rūpējoties par savu un līdzcilvēku
veselību, brīvdabas kino vakara ap
meklētājiem jāievēro drošības notei
kumi:
• teritorijā drīkst iebraukt tikai ar
vieglo automašīnu;
• vienā automašīnā vienlaikus
var atrasties viena persona vai perso
nas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecī
bā;
• automašīnu drīkst novietot ti
kai norādītajās vietās;
• seansa laikā nav atļauts atvērt
mašīnas logus;
• seansa laikā automašīnu gais
mas lukturiem jābūt izslēgtiem;
• skatītāji nedrīkst izkāpt no au
tomašīnas, tomēr, ja to ir nepiecie
šams darīt vai ir vajadzīga palīdzība,
jāizmanto automašīnas avārijas gais
mas, pievēršot tehniskā personāla
uzmanību;
• izbraucot no teritorijas seansa
laikā, atgriešanās nav iespējama;
• pēc seansa uzreiz jāizbrauc no
stāvvietas, tajā lieki neuzkavējoties.
Kino vakari organizēti, ievērojot
12.03.2020. Ministru kabineta rīkoju
mā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas iz
sludināšanu” 07.05.2020. veiktos gro
zījumus, cita starpā paredzot atļaut
rīkot pasākumus, kuros apmeklētājs
piedalās, atrodoties vieglajā trans
portlīdzeklī.

Koncertu cikls “MŪDA” – mūzika dabā
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Daba dod dzīvību un enerģiju
eksistencei. Būt dabā ir cilvēku aici
nājums laiku laikos, tādēļ Valmieras
Kultūras centra radošā komanda
piedāvā kultūru baudīt brīvā dabā,
netradicionālās vietās un ārpus ie
rastajām pasākumu platformām.
Valmieras ainava ir radošai un daudz
veidīgai kultūras darbībai labvēlīgs
resurss – meži un pļavas, kas atrodas
pavisam netālu no pilsētas centra, un
Gauja, kuru nereti dēvējam arī par
Valmieras galveno “ielu”.
Koncertu cikls “MŪDA” – mūzika
dabā – būs muzikāls baudījums kul
tūras gardēžiem, kura laikā izvēlētā
zaļā zona pati kļūs par jaunu, vēl ne
apgūtu skatuvi un vienlaikus – skais
tu ainavisko scenogrāfiju. Katrā kon
certā piedalīsies Latvijā pazīstami un
iemīļoti mūziķi, savukārt daba šajā
koncertu ciklā kļūs par noteicošo
pasākuma varoni. Pasākuma apmek
lētāju sagaida gan muzikāls piedzīvo
jums, gan arī dabas radītu smaržu un
sajūtu piepildīts notikums. “MŪDA”
(angļu valodā “mood”) radīs iedves
mu, noskaņu un sajūtas. Tāpat kā
daba.
Zeme, uguns, gaiss un ūdens –
četras stihijas, kas griež pasauli jau
gadu simtiem. Katram no šiem spē
kiem ir sava skaņa un klātesamība ik
dienas dzīvē. Paklusē, aizmirsties un
ieklausies.
Katrs “MŪDA” koncerts būs veltīts
kādai no četrām stihijām. Pirmais
koncerts aizritēs stihijas Zeme zīmē.
Zeme ļauj zaļot, plaukt un attīstīties.
Tai tikai nepieciešama mīlestība.

Foto: Maija Moira Mazanova

Tāpat kā ikvienam no mums. Ļausi
mies tai kopā ar izcilo dziedātāju un
komponisti Lindu Leen un talantīgo
ģitāristu Rihardu Lībieti 30. maijā
plkst. 19.00 un plkst. 21.00!
Nākamie cikla “MŪDA” koncerti
notiks: 20. jūnijā saulrietā un 21. jū
nijā saullēktā (stihija UGUNS); 18. jū
lijā (stihija GAISS); 29. augustā (stihi
ja ŪDENS).
Pasākuma biļetes var iegādāties
“Biļešu paradīzē” tikai elektroniski –
www.bilesuparadize.lv . Koncerti no
tiks, ievērojot pasākumu apmeklētāju
drošībai noteikto sanitāro protokolu.

Informācija apmeklētājiem
Aicinām padomāt par ērtu un sil
tu, laika apstākļiem piemērotu apģēr
bu. Līdzi paņemts karstais dzēriens
ļaus pilnvērtīgāk izbaudīt koncertu.
Sēdvietas pasākuma vietā būs nodro
šinātas. Pasākuma ilgums: 1 stunda.
Iegādājoties biļeti, informāciju par
konkrēto koncerta norises vietu sa
ņemsiet pasākuma dienā savā e-pa
stā. Pasākums notiks Valmieras terito
rijas robežās.
Koncertu ciklu “MŪDA” organizē
Valmieras Kultūras centrs.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 12 150. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”. Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 9. līdz 12. jūnijam.
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