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Valmierā Muzeju naktī aicina izdzīvot varoņstāstus
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
18. maijā Valmierā no plkst. 19.00
norisināsies Muzeju nakts. Turpinot
Latvijas simtgades stāstu, šogad izvēlēta tēma “Tālavas taurētājs”, godinot
visu laikmetu varoņus un izdzīvojot
viņu stāstus.
Atzīmējot Latvijas brīvības cīņu
simtgadi, Muzeju naktī tiks pieminēta varonība karalaukā, cīņas ierocim
esot vārdam un taurei, spalvai un otai.
Rūdolfa Blaumaņa apdziedātais drosmīgais un neuzpērkamais sendienu
varonis Tālavas taurētājs ir kā simbols
tautas varoņgaram, kas ļāvis mums
piedzīvot Latvijas simtgadi.
18. maijā plkst. 19.00 Izstāžu
namā aicinām uz tikšanos ar trim
māksliniekiem. Paulas Zariņas-Zēmanes gleznu izstādē “Bezgalības apziņas” būs skatāmi darbi no sērijām
“Apziņas” un “The Still Point of the
Turning World/ Bangojošās pasaules
miera punkts“. “Apziņas” ir mākslinieces uztverto ainavu ilūzijas, maģiski
brīži, kad acu priekšā uz sekundes
tūkstošdaļu redzam ko skaidru, neaprakstāmu. Tas ir līdz mirklim, kad, samirkšķinot acis, šī neizmērojamības,
pilnības, pat laimes apjauta zudusi.
Darbi sērijai “The Still Point of the Turning World” tapuši, lasot čehu/franču
rakstnieka Milana Kunderas romānu
“Nepanesamais esības vieglums”.
Paula Zariņa-Zēmane risina jautājumu par lielajiem pretstatiem – smags
un viegls, tumšs un gaišs, miers un
kustība. Šie darbi savā ziņā turpina
“Apziņu” filozofiju, tikai savā formā tie
kļuvuši daudz lakoniskāki. Tiek noārdīts viss liekais, nav ne pagātnes, ne
nākotnes, ne gala, ne sākuma. Ir tikai
bezgalīga esības sajūta, intuitīvi apjaušama skaidrība.
Savukārt mākslinieks Ivars Drulle
izstādē “Manai Dzimtenei” iemūžinājis Latvijas lauku ainavas un šī laika
vizuālo kodu – paralēli vijas tēmas par
lauku māju pamešanu un dzīvošanu
laukos. Mākslinieks radījis arī vairākus
objektus, kas vizualizē un spilgtina izstādes ideju un rosina pārdzīvojumu.
Interesanta būs satikšanās Hanzas
namiņos. Māksliniece Sindija Mačtama izstādē “Saknes debesīs” eksponē
astoņus dažādus tēlus: Zāļu sieva,
Krīvs, Karavīrs, Ragana, Zemnieks,
Ragandēls, Iegātnis un Drellene. Caur
senās mitoloģiskās latviešu pasaules
modeli radīti atmiņā paliekoši, interesanti tēli, ļaujot skatītājam ar tiem
identificēties. Tā būs pagātnes un nākotnes sasaiste, jo saknes simbolizē
esošo mantojumu, savukārt debesis

Muzeju nakts Valmierā moto – “Mans zelts ir mana tauta”

ir garīgums. Zeme un materiālās vērtības mainās, bet uz garīgo mantojumu varam paļauties arī modernajā
pasaulē. Kolekciju papildina apraksti
par katru tēlu – mākslinieces individuālais redzējums un sajūtas.
Visu izstāžu apskate būs no
plkst. 19.00 līdz 23.00, savukārt no

plkst. 19.00 līdz 22.30 būs apskatāma
pastāvīgā ekspozīcija “Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” Maršnera namā.
Plkst. 19.30, tiekoties pie Izstāžu
nama, aicinām piedalīties izzinošā
vides ekskursijā “Tālavas meklētājs”.
Ekskursijas vadītāja, vēsturniece Ingrīda Zīriņa stāstīs par populāro sa-

biedrisko darbinieku, novadpētnieku,
Tēvzemes balvas laureātu Hermani
Enzeliņu (1867–1953). Interesenti gūs
atbildes uz jautājumiem par Tālavas
Senatnes pētīšanas biedrības mītnes
vietu un Enzeliņa iesaistīšanos leģendārās Beverīnas meklējumos.
Plkst. 20.30 Garšaugu dārzā norisināsies tikšanās ar Jāni Lejiņu, triloģijas “Zīmogs sarkanā vaskā” autoru. Tās
ir grāmatas par Tālavas valsti – laiku,
kad karš mijās ar pamieru, kad Tālavā
valdīja visas tautas mīlēts un cienīts
valdnieks, kad Rīgā ieradās vācu bruņinieki. Pusgadsimts nesa būtiskas
pārmaiņas, kas izmainīja visas tautas
turpmāko dzīvi. Tas ir autora vēstījums par laiku, kad Latvijas teritorijā
dzīvoja stipras tautas, kas nebaidījās
ne kara, ne darba, kurām bija labi
sakārtota valsts pārvalde un kārtīga
diplomātija, tas ir unikāls skatījums uz
vēsturi pirms 13. gadsimta.
No plkst. 19.30 līdz 21.30 muzeja pagalmā mazi un lieli interesenti
aicināti piedalīties radošajā darbnīcā
“Dabas bērns” Ingas Rasas vadībā. Būs
iespēja no dabas materiāliem izvei-

dot dažādas figūras.
Muzeju naktī aicinām baudīt trīs
koncertus. Plkst. 19.00 pilsdrupās
koncertā “Zemes un debesu maģija”
dziedās Lienes Šomases bērnu un
jauniešu radošā studija. Plkst. 20.00
laukumā pie Valmieras Mūzikas skolas koncertā “Kad dziesmā spēku
smeļam” uzstāsies Valmieras Kultūras
centra kori. Savukārt nakts koncertā plkst. 22.00 pilsdrupās karavīru
dziesmas dziedās folkloras draugu
kopa “Trejasmens”.
Plkst. 23.00 muzeja pagalmā interesenti aicināti noskatīties filmu
“Nameja gredzens“. Vēstures leģendu
filma Aigara Graubas režijā stāsta par
13. gadsimta zemgaļu virsaiti Nameju
un cīņu par simbolisko gredzenu, kas
nes brīvības kodu.
Muzeju nakts ir starptautiska norise, kas kopš 2005. gada ik pavasari
notiek daudzās Eiropas valstīs.
Pasākuma laikā var tikt fotografēts
un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras
pilsētas pašvaldības publicitātes vajadzībām.

25. maijā notiks Eiropas Parlamenta
vēlēšanas
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
25. maijā no plkst. 7.00 līdz
20.00 Latvijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Šajā dienā tiks ievēlēti astoņi Latvijas pārstāvji, kuri turpmākos piecus gadus strādās Eiropas
Parlamentā un līdzdarbosies Eiropas
Savienības likumu izstrādē.
Valmierā būs septiņi vēlēšanu
iecirkņi:
• 910. Valmieras Kultūras centrā
Rīgas ielā 10;
• 911. SIA “VALMIERAS NAM
SAIMNIEKS ”Semināra ielā 2A;
• 912. Valmieras Pārgaujas ģim
nāzijā Zvaigžņu ielā 4;
• 913. Valmieras skolu dienesta
viesnīcā Ausekļa ielā 25C;

• 914. Valmieras 5. vidusskolā Raiņa ielā 3;
• 915. Valmieras 2. vidusskolā Raiņa ielā 11;
• 916. Pārgaujas sākumskolā
Meža ielā 12A.
25. maijā jābalso konkrētā vēlēšanu iecirknī, atbilstoši deklarētajai
dzīvesvietai, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību.
Ja nav zināms vēlēšanu iecirknis, noskaidro to elektroniski www.
pmlp.gov.lv vai zvanot pa tālruni
67049999.
No 22. līdz 24. maijam vēlēšanu
iecirkņos dažas stundas dienā notiks
iepriekšējā balsošana, līdzi ņemot
pasi vai personas apliecību:
• 22. maijā no plkst. 17.00 līdz
20.00;

• 23. maijā no plkst. 9.00 līdz
12.00;
• 24. maijā no plkst. 10.00 līdz
16.00.
Būs arī jauna papildu balsošanas
iespēja iepriekšējā balsošanā vēlēt
jebkurā iecirknī Latvijā. Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku
laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo, lai
nodrošinātu principu “viens vēlētājs –
viena balss”, iecirkņa darbiniekam
pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar vēlētāja iecirkni,
lai pārliecinātos, ka vēlētājs nav jau
nobalsojis.
Plašāka informācija par Eiropas
Parlamenta vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv.

Redzamas jaunās vieglatlētikas
manēžas aprises
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmierā, Jāņa Daliņa ielā 2 intensīvi notiek Jāņa Daliņa stadiona pārbūves un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanas darbi.
Līdz šim darbi noritējuši teritorijā,
kur tiek būvēta vieglatlētikas manēža. Tai izbūvēti pamati, nobeigumam
tuvojas nesošā dzelzsbetona karkasa
(kolonnas, sienas pārsegumi) betonēšana, tiek gatavota manēžas pamatne
grīdu betonēšanai. Pēc jumta kopņu
uzstādīšanas sekos jumta klāja konstrukciju ierīkošanas darbi. Tribīņu
daļā uzstādītās tērauda sijas paver
iespēju veikt pēdējos lielos betonēšanas darbus – sēdvietu dzelzsbetona
pamatnes ierīkošanu. Vēl tiek mūrētas keramzītbloku starpsienas, kā arī
turpinās ārējo un iekšējo inženiertīklu
ierīkošana.
Manēžas būvniecības laikā Valmieras Bērnu sporta skolas audzēkņiem,
sporta biedrībām un iedzīvotājiem
treniņu organizēšanai bija atstāts
pieejams futbola laukums un stadio-

Atvērta pieteikšanās
atbalsta programmā “ZĪLE”
Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmieras pilsēta un Beverīnas,
Burtnieku un Kocēnu novads turpina
pagājušā gadā aizsākto iniciatīvu kopīgā inovāciju atbalsta programmā
“ZĪLE”. Tajā uzņēmējiem būs iespēja
saņemt finansējumu, lai uzņēmumos
ieviestu dažādus jauninājumus un
inovācijas.
Atbalsta programmas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jaunu produktu un
inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu
tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos Valmieras pilsētā un Beverīnas,
Burtnieku un Kocēnu novadā. Turklāt
programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju
un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem
veidoties, attīstīties un nobriest.
Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir 2000 EUR,
bet maksimālais atbalsta apjoms ir
10 000 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%.
Par atbalsta programmu “ZĪLE” visās četrās pašvaldībās tiks organizēti
informatīvi pasākumi, kur varēs saņemt detalizētu informāciju un atbildes uz jautājumiem.

Aicinām uzņēmējus pieteikt projektus inovāciju atbalsta programmā
“ZĪLE”, iesniedzot savus pieteikumus
Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniskā formātā līdz 2019. gada
10. jūnija plkst. 24.00. Pieteikumus
var nosūtīt uz e-pasta adresi agentura
@valmiera.lv vai pa pastu, adresējot
Valmieras Attīstības aģentūrai Purva
ielā 12A, Valmierā, LV-4201.
Ar visu projekta dokumentāciju,
kā arī informāciju par informatīvo
pasākumu norisi iespējams iepazīties
Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapā http://developvalmiera.lv/zile/.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbības”. Šī informācija
atspoguļo vienīgi autora viedokli, un
iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas
veidiem.

Notiek lietotu apavu
vākšanas akcija “Pazole”
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”

Foto: Normunds Bucenieks

na skrejceliņi (izņemot starta/finiša
taisni). Pabeidzot jumta konstrukciju
būvniecību un atbrīvojot stadiona
daļu no būvniecības materiāliem,
pārbūves darbi tiks sākti arī stadionā.
Stadiona tehniskais pārbūves risinājums sabalansē vieglatlētikas un
futbola vajadzības. Projektā paredzētas stadiona laukuma ģeometrijas
izmaiņas. Stadionā tiks izveidota drenāžas sistēma, futbola laukumā – lais-

IZSOLES
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
• neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 31 (kadastra
apzīmējums 96010061002), platība 1704 m2, izsolē 17.07.2019.
plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – 13 300 EUR, nodrošinājums –
1330 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR;
• neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 10A (kadastra apzīmējums 96010050162), platība 1201 m2, izsolē
17.07.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 17 500 EUR, nodrošinājums – 1750 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa –
30 EUR;
• neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Parka ielā 10 (kadastra
apzīmējums 96010050161), platība 1758 m2, izsolē 17.07.2019.
plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – 24 900 EUR, nodrošinājums –
2490 EUR, solis –200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR.
Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 15.07.2019. plkst. 17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās
darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 109. kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145. Izsoļu noteikumi publicēti mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles un sludinājumi”.

tīšanas sistēma. Darbu laikā stadions
un skrejceliņi nebūs pieejami sporta
treniņiem.
Projekta laikā plānota arī vides labiekārtošana visā Jāņa Daliņa stadiona teritorijā.
Pēc pārbūves stadions atbildīs
Starptautiskās vieglatlētikas federācijas (IAAF) 2. klases II kategorijas būves
prasībām. Savukārt manēža pēc pārbūves atbildīs IAAF 2. klases IV kategorijas būves prasībām. Tas nozīmē,
ka Valmierā varēsim uzņemt starptautiska līmeņa – Eiropas sacensības un
treniņnometnes.
Darbi Jāņa Daliņa stadionā tika
uzsākti 2018. gada martā un turpinājās visus ziemas mēnešus. Būvdarbus
veic piegādātāju apvienība “Lemminkainen”, būvuzraudzību – “Būvuzraugi LV”. Kopējās projekta realizācijas
izmaksas – 17,85 milj. EUR (bez PVN),
tajā skaitā valsts budžeta finansējums
ne mazāks kā 5,3 milj. EUR.
Jāņa Daliņa stadions kopš tā atklāšanas 1936.gadā ir intensīvi izmantots treniņiem un sacensībām.
Lēmums par Jāņa Daliņa stadiona
pārbūvi pieņemts, jo tas bija tehniski
un morāli novecojis, ar nepietiekamu
platību, lai nodrošinātu treniņu iespējas visiem sportot gribētājiem.
Jāņa Daliņa stadionu un vieglatlētikas manēžu plānots atklāt
2020. gadā. Tā būs starptautiskajiem
standartiem atbilstoša, modernākā
vieglatlētikas manēža Latvijā – piemērota sporta nodarbībām kā lieliem, tā maziem.

Līdz 31. maijam notiek SIA “ZAAO”
(ZAAO) organizēta lietošanai derīgu
apavu vākšanas akcija “Pazole”, kā
laikā, nogādājot uz EKO laukumiem
vismaz vienu apavu pāri, ir iespēja
piedalīties balvu izlozē.
“Pazole” – skaidrojums šim vārdam
ir otrā zole, ko piestiprina zem pamatzoles. Akcijā, kas tiek rīkota jau otro
reizi, tiek vākti apavi, kuri ir lietoti,
kuriem var būt arī nelieli salabojami
defekti – jāmaina papēži, zole, rāvējslēdzējs, jāiever jaunas šņores. Apavi,
kuriem nepieciešams neliels remonts,
pēc to salabošanas iegūs otru dzīvi
pie valkātājiem jaunattīstības valstīs.
Lai apavi būtu lietošanai derīgi, tiem
jābūt arī sausiem, tīriem, nesapelējušiem un pa pāriem, neder gumijas
zābaki.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma:
“Esam gandarīti, ka mums ir izdevies
ieviest klientu jau sen prasītu pakalpojumu – lietotu apavu vākšanu.
Jāņem gan vērā, ka EKO laukumos
pieņemam lietošanai derīgus apavus,
nevis apavus, kas savu laiku jau nokalpojuši. Kopš pakalpojuma ieviešanas pagājušā gada pavasarī, izdevies
savākt un uz jaunattīstības valstīm,
piemēram, Kamerūnu, Gabonu, Pakistānu, ar partnera SIA “Startex Baltic” palīdzību nosūtīt vairāk nekā trīs
tonnas apavu. Pirmās akcijas laikā kopīgi apāvām 5000 pēdu. Zinot cilvēku
paradumus, aizņemtību, informācijas
pārbagātību, atkal rīkojam akciju, jo ir

pierādījies, ka tā ļauj labāk ielāgot ikdienas pakalpojumus un tos turpmāk
izmantot. Liels paldies mūsu sadarbības partneriem, kas akcijas dalībniekus atalgo ar vērtīgām balvām.”
“Akcijas “Pazole” atbalstīšanā
iesaistījāmies jau pagājušajā gadā.
Esam priecīgi par sasniegtajiem rezultātiem, ZAAO doto un līdzcilvēku
izmantoto iespēju iesaistīties un būt
sociāli atbildīgiem. Ceram, ka arī šogad atsaucība būs liela un mūsu uzņēmuma piedzīvojumi būs labs motivētājs piešķirt otro elpu tiem apaviem,
kurus paši vairs nelietojam,” uzsver
Ivars Beitāns, aizraujošās piedzīvojumu platformas “Sigulda Adventures”
dibinātājs un īpašnieks, pasniedzot
balvās dāvanu kartes.
Tiks izlozēta dāvanu karte tandēma lidojumam ar zipline “Zērglis”,
dāvanu karte lidojumam “Aerodium”
vēja tunelī, dāvanu karte “Bungee”
lēcienam ar gumiju, kā arī 20 apavu
kopšanas līdzekļu komplekti no apavu veikala “100 jūdzes”.
Jāpiemin, ka Valmierā pieejami
divi EKO laukumi: Dzelzceļa ielā 5 un
Beātes ielā 47.
EKO laukumu darba laiki pieejami www.zaao.lv vai zvanot pa tālruni
64281250. Akcijas nolikums pie
ejams uzņēmuma mājaslapā un pie
EKO laukumu pārziņiem.
Lietotus apavus EKO laukumos iespējams bez maksas nodot arī ārpus
akcijas darbības laika.
Akcija ir spēkā tikai pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma ZAAO darbības reģionā.
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Dienas nometnes VJC
“Vinda”
Vasaras brīvlaikā Valmieras Jaunatnes centrs (VJC) “Vinda” aicina
skolēnus apmeklēt radošas un aizraujošas nometnes:
• no 3. līdz 14. jūnijam notiks iedvesmas nedēļas “Sajūti, radi,
eksperimentē!”. Pieteikšanās no 13. līdz 24. maijam, aizpildot līgumu
un iesniegumu VJC “Vinda” Rīgas ielā 42. Nodarbības notiks no plkst.
9.00 līdz 14.00, dalības maksa 25 EUR nedēļā. Plašāka informācija,
zvanot pa tālruni 28684739 vai 64232302;
• no 17. līdz 21. jūnijam notiks dienas nometne “Vasaras
piedzīvojums angļu valodā”. Pieteikšanās no 27. maija līdz 7. jūnijam,
aizpildot līgumu un iesniegumu VJC “Vinda” Rīgas ielā 42. Nodarbības
notiks no plkst. 9.00 līdz 14.00, dalības maksa 25 EUR nedēļā. Plašāka
informācija, zvanot pa tālruni 64232302;
• no 1. līdz 5. jūlijam notiks dienas nometne “LaimĪGA vasara”.
Pieteikšanās līdz 15. jūnijam, rakstot uz e-pastu liga.vikse@gmail.com
vai zvanot pa tālruni 28261516. Nodarbības notiks no plkst. 10.00 līdz
16.00. Nometnei dalības maksa netiek piemērota. Plašāka informācija,
zvanot pa tālruni 28261516 (Līga);
• no 8. līdz 12. jūlijam un no 22. līdz 26. jūlijam notiks robotikas
dienas nometne “Robotu piedzīvojumi Vindā”. Informācija par
pieteikšanos pieejama mājaslapā http://vinda.valmiera.lv/, sadaļā
“Jaunumi”. Nodarbības notiks no plkst. 10.00 līdz 16.00, dalības maksa
45 EUR nedēļā. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 29647622 (Anna).

Pavadi sportiski vasaras
brīvlaiku!
Vidzemes Olimpiskais centrs sadarbībā ar Valmieras sporta kubu un
Valmieras pilsētas pašvaldību vasarā organizēs vairākas aktīvās atpūtas
nometnes:
• no 3. līdz 7. jūnijam (6–9 gadi) un no 10. līdz 14. jūnijam
(10–14 gadi) notiks aktīvās atpūtas nometnes ar peldēt apmācības un
drošības uz ūdens elementiem Valmieras peldbaseinā. Pieteikšanās līdz
31. maijam;
• no 15. līdz 19. jūlijam un no 22. līdz 26. jūlijam notiks
“Piedzīvojumu virpulī 2019”, kurā aicināti piedalīties zēni un meitenes
vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Pieteikšanās līdz 1. jūlijam.
Pieteikšanās un plašāka informācija par nometnēm pieejama, rakstot
e-pastu anita.upeniece@voc.lv vai zvanot pa tālruni 29110057.

Aicinām pievienoties vecāku
atbalsta grupai
16. maijā plkst. 17.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā Leona Paegles ielā 5/7 jau trešo reizi notiks vecāku atbalsta
grupa. Tajā tiks apspriesti jautājumi, kas saistīti ar bērnu ar speciālām
vajadzībām dzīvošanu ģimenē un iedzīvošanos skolā.
Kopā ar grupas vadītāju un psiholoģi Līgu Bluķi tiks risināti dažādi
jautājumi un sniegts konstruktīvs atbalsts. Vecāki, kuriem ir nepieciešams atbalsts, aicināti pievienoties!
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26423136.

Etnofestivāls
SVIESTS 2019 laika ritumā
Rūta Lapiņa,
Valmiermuižas alus darītava
Etnofestivāls SVIESTS vasaras
saulgriežu laikā tradīciju izzinātājus
un dažādu tautu un žanru mūzikas
cienītājus gaidīs 15. jūnijā Valmiermuižas parkā, lai kopīgi kultu sviestu.
Dienas kulšanas programma (ieeja bez maksas):
• no plkst.11.00 līdz 16.00 tirdziņš “Gardu muti”, meistardarbnīcas,
darbošanās, baudīšana un laika izjušana;
• no plkst.11.00 līdz 13.00 tautas muzikanti;
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• no plkst.13.00 līdz 14.00 tautas deju koncerts.
Vakara kulšanas programma no
plkst. 18.00 līdz 02.00 (ieeja 8 EUR):
• ZeMe | Laima Jansone un Dj
Monsta;
• Lankum (Īrija);
• Iļģi;
• Wipidoup (Francija);
• Uguns skulptūras dedzināšana;
• Pagānu gadagrāmata (koris
“Gaudeamus”, Uģis Prauliņš) un video
projekcijas (Katrīna Neiburga);
• plkst. 02.00 danči.
Plašāka informācija par pasākuma
programmu: http://etnosviests.lv/.

Ātra rēķinu apmaksa un ērta saziņa ar
klientiem
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No jūnija sākuma SIA “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS” klienti varēs baudīt
mūsdienīgo tehnoloģiju iespējas un
priekšrocības. Par inovācijām un tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā
stāsta SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes priekšsēdētājs Valdis
Jēgers un Bill.me projektu vadītāja
Jana Deminska.
Kāds ir galvenais sadarbības
mērķis?
“SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
prioritāte vienmēr ir bijusi klientu apkalpošana. Veiksmīga komunikācija
starp uzņēmumu un iedzīvotājiem ir
būtiska, jo mums ir ļoti svarīgi ātri reaģēt jebkurā nestandarta situācijā un
pieteiktās problēmas atrisināt iespējami ātrāk. Ir patīkami, ka klienti pozitīvi novērtē uzņēmuma darbu, to var
panākt attīstoties un klienta saziņu ar
uzņēmumu padarot vēl ērtāku. Mūsdienīgas tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformas ieviešana
ir uzsākta ar mērķi nodrošināt mūsu
klientiem vēl personiskāku apkalpošanu, vienlaikus uzlabojot pakalpojumu lietošanas pieredzi. Jaunajā sistēmā dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt

un apmaksāt rēķinus, nodot skaitītāju
rādījumus un sekot tiem līdzi, uzdot
jautājumus un saņemt uzņēmuma
speciālistu atbildes. Platformu varēs
izmantot arī viedierīcēs, jo katram
lietotājam būs pieejama bezmaksas
Bill.me lietotne,” lietotnes ieviešanas
motīvus stāsta V. Jēgers.
Kas ir Bill.me platforma un kādas
priekšrocības tā piedāvā?
“Bill.me ir mūsdienīgs, integrēts
mākoņu tehnoloģijas risinājums, kas
atvieglo un uzlabo uzņēmuma un
klienta ikdienu. Lielākā daļa platformas lietotāju par vienu no ērtākajām
priekšrocībām uzskata iespēju iesniegt skaitītāju rādījumus tieši mobilajā lietotnē. Vairāk nebūs nepieciešams pierakstīt rādījumus uz papīra
lapiņas vai rakstīt e-pastu. Vēl viena
no iespējām, kas guvusi lielu atzinību
lietotāju lokā, ir ziņojumu nosūtīšana
un saņemšana. Bill.me gadījumā tas ir
paveicams, izmantojot lietotnē iestrādāto komunikāciju bloku. Un, protams, rēķinu saņemšana, pārskatīšana un apmaksa. Vairs nav jāpārbauda
pastkastīte, nav jāmeklē rēķins, nav
jāiet internetbankā, nav jāaizpilda
maksājuma uzdevums. Daudzi lietotāji ir iecienījuši rēķinu automātiskās
apmaksas iespēju, kad rūpes par ik-

mēneša maksājumiem pārņem platforma,” par lietotnes priekšrocībām
stāsta J. Deminska.
Kādas perspektīvas jūs saredzat
šai sadarbībai?
“Informācijas tehnoloģijas veicina
inovācijas, savukārt inovācijas rada
jaunas klientu apkalpošanas iespējas.
Mūsu mērķis ir panākt, lai tehnoloģiju
izmantošana kļūst par mūsu uzņēmuma ikdienas sastāvdaļu. Galvenie
veicamie uzlabojumi saistīti ar veco
risinājumu papildināšanu ar jaunākiem, ērtākiem un efektīvākiem,” atklāj V. Jēgers.
Par lietotnes lietotājiem varēs kļūt
tie SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
klienti, kuri jau izmanto e-pastu ikmēneša rēķinu un skaitītāju rādījumu
nosūtīšanai. Viņi saņems reģistrācijas saiti, kas tiks nosūtīta uz e-pastu.
Klientiem, kuri šobrīd neizmanto
e-pastu saziņai ar SIA “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS”, uz e-pasta adresi
namsaimnieks@v-nami.lv
jānosūta šāda informācija – vārds, uzvārds
un īpašuma adrese. Uzreiz pēc reģistrācijas ikvienam lietotājam būs
pieejamas visas platformas iespējas
un priekšrocības. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lietotnes Bill.me
konsultanti sniegs tehnisko atbalstu.

Gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” informē, ka no
13. maija būs izmaiņas maršrutu autobusu kustības sarakstos:
• maršruta Valmiera–Limbaži reisiem plkst. 7.40 un plkst. 12.55 tiks
mainīti braukšanas laiki starp pieturvietām;
• maršruta
Valmiera–Limbaži–
Tūja reisam plkst. 7.40 no 1. jūnija
tiks mainīti braukšanas laiki starp pieturvietām;
• maršruta
Valmiera–Limbaži–
Tūja reisam plkst. 12.20 no 1. jūnija tiks mainīts atiešanas laiks uz

plkst. 12.25 un braukšanas laiks
starp pieturvietām;
• maršruta Smiltene–Trikāta–Strenči–Smiltene reisam tiks mainīts at
iešanas laiks no plkst. 14.20 uz
plkst. 14.30 un braukšanas laiks starp
pieturvietām;
• maršruta Smiltene–Trikāta–Strenči–Smiltene reisam tiks mainīts atiešanas laiks no plkst. 7.30 uz plkst. 7.33
un braukšanas laiks starp pieturvietām;
• maršruta
Smiltene–Strenči–
Ēvele–Smiltene reisam tiks mainīts
atiešanas laiks no plkst. 7.30 uz
plkst. 7.33 un braukšanas laiks starp
pieturvietām;

• maršruta
Smiltene–Strenči–
Ēvele–Smiltene reisam tiks mainīts
atiešanas laiks no plkst. 13.35 uz
plkst. 13.45 un braukšanas laiks starp
pieturvietām;
• maršruta Smiltene–Mēri–Rauza–Variņi–Smiltene reisam tiks mainīts atiešanas laiks no plkst. 7.03 uz
plkst. 7.05 un braukšanas laiks starp
pieturvietām.
Tāpat tiks mainīti braukšanas laiki
starp pieturvietām ceļa posmā Valmiera–Rīga–Valmiera, taču atiešanas
un pienākšanas laiks nemainīsies.
Kustību saraksti skatāmi mājaslapā
www.1188.lv.

Atklās koncertzāles “Valmiera” vasaras
koncertus
Nora Urbāne,
koncertzāle “Valmiera”
31. maijā notiks koncertzāles “Valmiera” vasaras terases un muzikālo vakaru atklāšana.
Plkst. 19.00 koncertu atklās talantīgā dziesmu autore Ilze Rijniece ar
grupu, bet plkst. 20.00 uzstāsies mūziķe Marta Ritova.
Vasaras turpinājumā būs dzirdami
dažādu jauno mūziķu koncerti. Muzikālie vakari vasaras terasē jūnijā:
• 8. jūnijā plkst. 19.00 grupa
“Blue Jean Serenade”;
• 20. jūnijā plkst.19.00 duets
Ivars un Līga Reņges;
• 21. jūnijā plkst. 17.00 YAMAHA
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts;
• 27. jūnijā plkst. 19.00 ģitārists
Reinis Jaunais.

Koncertzāle “Valmiera” jau trešo
gadu organizē “Vasaras skatuves” kon
certus. Tā ir iespēja jaunajiem mūziķiem parādīt savu talantu plašākai

auditorijai.
Sliktu laikapstākļu gadījumā koncerti notiks restorānā “Vecpuisis”.
Ieeja koncertos bez maksas.

Valmieras atbrīvošanas atzīmēšana
un Skolnieku rotas godināšana

Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 23. līdz 27. maijam Valmierā
ar dažādiem atceres pasākumiem tiks
atzīmēta pilsētas atbrīvošanas no lieliniekiem 100. gadadiena un godināta Cēsu pulka Skolnieku rota, pieminot vēsturiskos notikumus un izrādot
cieņu drosmīgajiem 1919. gada Cēsu
pulka skolnieku rotas cīnītājiem, tajā
skaitā vairāk nekā 70 skolēniem un
studentiem no Valmieras.
23. maijā plkst. 14.00 Valmieras muzejā notiks Valmieras muzeja
Vēstures nodaļas vadītājas Ingrīdas
Zīriņas lekcija par Valmieras devumu
Neatkarības karā, īpaši izceļot Latvijas
armijas 1. Valmieras kājinieku pulku,
ko sāka formēt 1919. gada 18. februārī Tērbatā (Tartu). Jaunizveidotajam
latviešu kājnieku pulkam piešķīra
lielākās Ziemeļvidzemes apriņķa pilsētas – Valmieras – vārdu. Lekciju aicināts apmeklēt ikviens interesents,
īpaši gaidīti skolēni.
No 24. līdz 27. maijam pie Valmieras Kultūras centra būs skatāma
Valmieras muzeja izveidotā ekspresizstāde “Ar Valmieras vārdu Brīvības
cīņās”. Septiņos lielformāta stendos
būs atainoti stāsti un vēsturiskas fotogrāfijas par notikumiem un cilvēkiem Valmierā, kuriem bijusi būtiska
nozīme, aizstāvot Latvijas valsts neatkarību. Valmierieši aktīvi iesaistījās
Latvijas kā brīvas valsts izveides ceļā.
Aicinām uzzināt vairāk un godināt
priekšgājēju paveikto, saskatot, ka
ikviens šodien Latvijas labā varam paveikt ļoti daudz. Izstāde aicinās padomāt, ko mums katram nozīmē brīvība,
kas tā ir valstij, kas latviešiem, kā arī
lepoties ar savu pilsētu un valsti.
24. maijā no plkst. 10.45 laukumā starp Valmieras sākumskolu un

Valmieras Skolnieku rotas kareivji
1919. gada jūnijā. Foto no Valmieras
muzeja krājuma

Valmieras Valsts ģimnāziju (VVĢ) notiks pulcēšanās gājienam, kas sāksies
plkst. 11.00 un virzīsies pa Leona
Paegles ielu uz Skolnieku rotas pieminekli (Leona Paegles ielā 1). Paralēli
gājienam tiks nolikti ziedi piemiņas
vietā VVĢ parkā un Valmieras pilsētas
(centra) kapos pie Edgara Krieviņa atdusas vietas. Ap plkst. 11.20 notiks
piemiņas brīdis pie Cēsu pulka Skolnieku rotas pieminekļa, kur, izskanot
Latvijas un Igaunijas valsts himnām,
svinīgām uzrunām, izrādīsim godu
un cieņu tā laika drosmīgajiem cīnītājiem. Pēc piemiņas brīža gājiens tālāk
virzīsies uz Valmieras Kultūras centru,
kur laukumā pie tā ap plkst. 12.00
paredzēta Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) orķestra uzstāšanās. Pirms NBS
orķestra priekšnesuma izglītības iestāžu un militāro organizāciju delegāciju vadītāji noliks ziedus pie Viljandi
Skolnieku rotas karavīra, igauņa Viktora Andersona piemiņas plāksnes,
kas atrodas pie Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcas.
Gājiena laikā Leona Paegles ielā
gai
dāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Transportlīdzekļu vadītājus
aicinām apbraukt gājienu pa blakus
esošajām ielām.

26. maijā plkst. 11.00 Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcā dievkalpojuma
laikā notiks aizlūgums par kaujās kritušajiem un valsts brīvību.
Savukārt 26. maija plkst. 17.00
(pirmizrāde) un 27. maijā plkst.
14.00 un 19.00 Valmieras sākumskolā Latvijas valsts simtgades programmā notiks izrāde “Brīvprātīgais”. Izrāde
pievērsīs īpašu uzmanību Cēsu pulka
Skolnieku rotai un Cēsu kauju simtgadei, kas tiks atzīmēta 22. jūnijā. Izrādi
izspēlēs jaunieši, kuri vēsturiskos notikumus apskatīs no cita skatupunkta.
Tiks vilktas paralēles ar tā laika skolēniem – brīvprātīgajiem un viņu personiskajām izvēlēm. Izrādes epizodēs
tiks diskutēts par neatkarības cīņu
dažādiem aspektiem – vēsturisko
kontekstu un pretrunīgo norisi, individuālo izvēli, sadzīviskām un praktiskām detaļām, ideāliem un briedumu.
Izrādes galvenie varoņi ir skolēni no
Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas, kuri stāstus
izspēlēs kopā ar profesionāliem aktieriem – Gati Gāgu, Eduardu Johansonu, Karīnu Tatarinovu. Izrādes radošā komanda: režisore Anta Priedīte,
komponists Juris Kaukulis, scenogrāfs
Aigars Ozoliņš, vēstures konsultants
Kārlis Sils. Vietu skaits ir ierobežots –
izrādes apmeklējums ar ielūgumiem.
Jāpiemin, ka Cēsu kauju atceres
diena Latvijā tiek atzīmēta 22. jūnijā. Šajā dienā Valmierā tiks organizēta baltu ziedu nolikšana Latvijas
Brīvības cīņu piemiņas vietās. Tāpat
visas dienas garumā Valmierā sagaidīsim skrējiensoļojuma “Rīga–Valmiera” dalībniekus. 107 kilometru garā
Gladiatoru pastaiga Trešās atmodas
laikā bija veids, kā iesaistīties nevardarbīgā cīņā par Latvijas neatkarības
atgūšanu, dziedot himnu pie Brīvības
pieminekļa un dalībniekiem startējot
ar numuriem, uz kuriem rakstīts “Brīvību Latvijai!”, tā izrādot savu latvisko
pārliecību un gara stingrību. Tāpat no
22. jūnija Valmieras muzeja pagalmā
būs skatāma izstāde “Latvijas armijai 100”, tās saturā integrēts vēstījums
par Cēsu kauju norisi. Savukārt valmieriešus, pieminot vēsturiskās Cēsu
kaujas, aicinām savos piemājas dārzos stādīt baltus ziedus, kas simbolizē
uzvaru pirms simts gadiem un brīvību šodien.
Plašāka informācija par Skolnieku
rotas stāstu Valmierā pieejama mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Kultūra” – “Latvijai 100”.
Pasākumu laikā tiks fotografēts un
filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli
var tikt izmantoti Valmieras pilsētas
pašvaldības publicitātes vajadzībām.

Pašdarbības kolektīvu
sezonas noslēguma koncerti

Spilgts noslēgums darbīgai pašdarbības kolektīvu sezonai

Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Tuvojas sezonas noslēgums Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Lai arī
iepriekšējais gads aizvadīts Latvijas
simtgades un Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku zīmē, arī šī sezona
bijusi gana darbīga un notikumiem
bagāta. Pretēji prognozētajam, ka
gadā pēc Dziesmu un Deju svētkiem
aktivitāte kolektīvos varētu samazināties, Valmieras Kultūras centra kolektīvi paplašinājuši savu sastāvu ar
jauniem dalībniekiem, kā arī izveidoti
divi jauni kolektīvi – šova deju grupa
“Aurum” un F grupas deju kolektīvs
“Gauja FIX”. Šogad Valmieras Kultūras
centra mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvos darbojas 794 dalībnieki –
par 120 vairāk nekā gadu iepriekš.
Radošā sezona kolektīviem noslēgsies ar vairākiem brīvdabas koncertiem. Pirmais no tiem – nakts koncerts
romantiskās noskaņās “Saruna pirms
pusnakts” – norisināsies jau 17. maijā
plkst. 22.00 Valmieras sākumskolas
amfiteātrī. Koncertā piedalīsies deju
kolektīvi TDA “Gauja”, VPDK “Agrā rūsa”,
“Gauja” un “Pastalnieki”, SDK “Gauja
FIX”, deju grupas “Baltā” un “Aurum”, kā
arī bigbends “Valmieras puikas”. Koncerta režisore Gunita Bārda: “Pavasarī visas sirdis sāk pukstēt straujāk. Un
tad var ļauties dabas burvju skaņām
starp puķēm un starp lakstīgalām. Romantiskām sarunām pirms pusnakts –
par patikšanu, satikšanos un satikšanu.” Ideja par šādu nakts koncertu
virmo jau vairākus gadus, taču viens
no kavēkļiem bija piemērotas norises
vietas izvēle. Šogad izdevies atrast
koncertam izmēra ziņā atbilstošu vietu – Valmieras sākumskolas amfiteātri,
kur varētu norisināties ne tikai šis, bet

Aicina iesaistīties projektā
“PROTI un DARI!”
Sanita Vītola,
projekts “PROTI un DARI!”
Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik nemācās nevienā
no izglītības iestādēm, nestrādā oficiālā darba vietā un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā, aicināti
iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”.
Jaunieši projekta laikā bez maksas
varēs piedalīties dažādos izglītojošos
pasākumos, apgūt prasmes kursos,
mācīties valodas un izmantot citas

projekta sniegtās iespējas. Programmas aktivitātes tiek veidotas, pamatojoties uz jauniešu vēlmēm.
Plašāka informācija par projektu,
zvanot pa tālruni 20240515.
Projekta mērķis ir motivēt jauniešus apgūt ko jaunu, mācīties un iesaistīties darba tirgū. Projekts “PROTI un
DARI!” tiks īstenots līdz 2020. gada
31. decembrim.

arī citi vasaras brīvdabas pasākumi.
Paldies Valmieras sākumskolai par atsaucību un pretimnākšanu!”
Savukārt dziedošie kolektīvi ar
koncertu “Kad dziesmā spēku sme
ļam” 18. maijā plkst. 20.00 pie Valmieras Mūzikas skolas piedalīsies Muzeju nakts programmā. Koncertā kori
“Skan”, “Valmiera”, “Jumara”, “Imanta”
un kamerkoris “Kaķi” izdziedās latviešu komponistu dziesmas pēc katra
kora izvēles, bet R. Paula “Tālavas taurētājs” un G. Dovgjallo “Dziesma par
Valmieru” skanēs kopkora izpildījumā.
Senioru vīru koris “Baltie bērzi”
koncertsezonu beigs, uzstājoties gan
Alūksnē 29. maijā, gan Tartu Universitātē 12. jūnijā, atskaņojot vīru sirdīm
tuvās patriotiskās dziesmas.
Valmieriešu jau iemīļotā Etno kokļu kopa 2. jūnijā muzicēs Latviešu
tautas lietišķās mākslas darinājumu
gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Etno kokļu kopas
izpildījums šovasar priecēs arī Mazo
Hanzas dienu viesus Viljandi Igaunijā.
No 5. jūnija trīs trešdienu vakarus plkst. 19.00 aicinām uz ikgadējiem brīvdabas koncertiem “Trešdienu
vakari pilsētas skvērā” laukumā pie
Valmieras Kultūras centra. Brīvdabas
koncerti norisināsies jau trešo gadu.
Klātesošie varēs dzirdēt populāras
dziesmas pūtēju orķestra “Signāls” izpildījumā un džeza mūziku bigbenda
“Valmieras puikas” izpildījumā. Lietus
gadījumā koncerti norisināsies Valmieras Kultūras centrā.
6. jūnijā plkst. 18.00 Valmieras
vecpilsētā jau tradicionāli sezonu ar
brīvdabas koncertu noslēgs sieviešu
vokālais ansamblis “Trīnes”, pūtēju orķestris “Signāls” un senioru koris “Sudrablāse”. Koncertā skanēs gan latviešu
komponistu radītas dziesmas, gan
tautasdziesmu apdares.

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 21. līdz 24. maijam.
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