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Karavīra un pirmsskolas izglītības skolotājas satikšanās
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
14. februāra rīts bērnudārza
“Sprīdītis” grupā “Mākonīši” iesākās
ļoti īpaši. Draudzības nedēļas laikā pie
bērniem viesojās karavīri, kuri dien
Zemessardzē. Šī bija arī pirmsskolas
izglītības skolotājas Initas Miglavas
un Zemessardzes 22. kājnieku ba
taljona Valmieras rotas virsseržanta
Viļņa Pavloviča satikšanās reize
Latvijas simtgadei veltītā akcijā,
kad izaicinājumu ielūkoties vienam
otra profesijā pieņem divi dažādu
jomu pārstāvji, kuri varbūt citkārt
nemaz nesatiktos. Šī bija tikšanās ar
pievienoto vērtību, jo viens par otru
vairāk uzzināja ne tikai Inita un Vilnis,
bet arī 20 mazie mākonīši vecumā no
pieciem līdz septiņiem gadiem.
Grupiņas bērni un skolotājas,
klausoties virsseržanta Viļņa un viņa
kolēģes Ievas Karlsbergas stāstīju
mā, uzzināja, kas ir armija, no kādiem
spēkiem tā sastāv, kāda ir atšķirība
starp kareivi un karavīru, kā izskatās
zemessargs un karavīrs, ko viņi dara,
kā uzvedas un kas ir viņu ekipēju
mā. Visvairāk mākonīšus pārsteidza
tas, ka zemessargiem un karavīriem
jāēd veselīgā auzu pārslu putra, lai
būtu spēcīgi. Tāpat Zemessardzes
pārstāvji bērniem demonstrēja, kā
pareizi veikt atspiešanās un vēdera
preses vingri
nājumus, akcentējot
fizisko akti
vitāšu nepieciešamību
ikdienā. Arī skolotāja Inita kopā ar
grupiņas bērniem izmēģināja vēdera
preses vingrinājumus, atzīstot, ka sen
to neesot darījusi, tāpēc piemirsusi
pareizo tehniku. Inita cer, ka pēc
karavīru viesošanās bērni ņems vērā
dzirdēto un dūšīgi ēdīs vērtīgās
brokastu putras porcijas. Zīmīgi, ka
14. februāris Latvijā bija arī Ēnu diena,
kad bērni un jaunieši tiek aicināti
tikties ar speciālistiem un aplūkot
sev interesējošas profesijas. Varbūt
šī tikšanās reize iedvesmos kādu no
mākonīšu bērniem nākotnē kļūt par
zemessargu, karavīru vai pirmsskolas
izglītības skolotāju?
Vilnis ir karavīrs jau 26 gadus.
“1992. gadā uzzināju, ka tiek dibinātas
pirmās Latvijas armijas vienības. Pie
teicos, mani paņēma un nosūtīja uz
pirmajām mācībām Ventspilī, tad arī
kļuvu par Latvijas armijas karavīru. Sā
kotnēji biju robežsargs, tālāk devos uz
Baltijas miera uzturēšanas bataljonu.
Esmu dienējis arī Ādažos, Cēsīs, NATO
štābā Nīderlandē un dažādās 6–9 mē
nešu ilgās misijās ārzemēs – devos
uz Bosniju un Hercegovinu, Irāku un
Afganistānu. Jau septiņus gadus esmu
atpakaļ Valmierā un veicu Valmieras
zemes
sargu rotas virsseržanta pie
nākumus. Esmu valmierietis, bērnībā
dzīvoju pavisam netālu – banānos. At

Inita Miglava un Vilnis Pavlovičs

ceros, ka mazotnē esmu no tagadējā
bērnudārza “Sprīdītis” ēkas jumta lēcis
smilšu čupā. Kāpēc es to stāstu? Visām
lietām ir savs sākums un beigas. Mana
bērnība un karavīra karjeras sākums
bija Valmierā, esot Valmieras robež
sargu rotas virsseržantam. Tad mans
ceļš veda tālāk, jo karavīriem ir jāgūst
pieredze, dienot dažādās vienībās, lai
augtu. Tagad esmu atgriezies tajā vie
tā, kur sāku. Tāda ir tā karavīra dzīve,”
atklāj Vilnis.
“Par pirmsskolas izglītības sko
lo
tāju kļuvu, sakot, ka nemūžam ne
strādāšu bērnudārzā. Pēc manas pie
redzes, ja saki, ka nemūžam nedarīšu
to vai šito, tas noteikti piepildīsies. Re
žisore ir mana pirmā profesija. Līdz
bērna piedzimšanai strādāju ar kultū
ru saistītā jomā. Kad bērns bija izdzī
vojies kultūras namā un es sapratu,
ka tā tomēr nav īstā vide gadu vecam
zīdainim, gribēju kaut ko mainīt. Tad
es atradu bērnudārzu “Sprīdītis”. Paš
laik jau esmu savas jomas profesio
nāle ar maģistra grādu un vairāk nekā
20 gadu pieredzi pe
dagoģijā. Šeit
esmu jau tik ilgi, ka varu teikt – “Sprīdī
tis” ir manas mājas,” stāsta Inita.
Sarunas laikā atklājās, ka Vilnis savā
rotā ir atbildīgs par vairāk nekā 100
zemessargiem, bet Initai bērnudārza
grupiņā ir 26 bērni. “Patiesībā man jau
nav tikai ar 26 cilvēku lielu komandu
jāstrādā, ir arī vecāki un vecvecāki, tad
man patiesībā sanāk būt saskarsmē
un atbildēt par aptuveni tikpat lielu
komandu, cik Vilnim. Skolotājam jā
spēj komunicēt ne tikai ar bērnu, bet
arī ar pieaugušo, pielāgoties dažādām
situācijām un neatkarīgi no visa – radīt
pozitīvu gaisotni,” norāda Inita. Vilnis
saskata savā darbā ar zemessargiem
līdzību ar pedagoģiju: “Arī man darbā
ar zemessargiem, tāpat kā bērnudārza
audzinātājam vai jebkuram citam pe
dagogam, ir jāiemanto uzticība un
jāpierāda, ka tu kaut ko spēj un esi

zinošs, tikai tad citi sāk tevi cienīt. Tas
ir grūtākais posms dar
bā. Domāju,
ka pedagogi ir līdzīgā situācijā.
Bērni droši vien jūt un pārbauda
audzinātājas, lai saprastu, ar kuru var
dzenāt burbuļus un ar kuru nevar.” Inita
piebilst: “Dzenāt burbuļus jau reizēm
arī var, tikai jājūt robeža.”
Darbs ar cilvēkiem nav viegls,

secina Vilnis. “Reizēm šķiet, ka esmu
psihologs, nu jau pat spēju redzēt
visiem cauri. Kad cilvēks stājas Zemes
sardzē, es uzreiz jūtu – varētu viņš būt
zemessargs vai nē. Audzinātājam jau
ir tas pats – kad skatās uz bērnu, tad
noteikti redz, vai ir palaidnis vai nav.”
“Kas tad tie par bērniem, kuri nedara
blēņas!” smaidot piebilst Inita.
Turpina Vilnis: “Visi zemessargi
ir personības, tas arī ir mana darba
bonuss. Pirms tam es strādāju tikai
ar regulārās armijas karavīriem, bet,
sākot darbu Zemessardzē, bija jāap
zinās, ka zemessargs darba die
nās
ir civilais, bet militārpersona tikai
brīvdienās. Man bija pamatīgi jāmaina
savs darba stils un pilnībā jāpielāgojas
zemessargiem. Lielākais ieguvums
darbā ar zemessargiem ir tas, ka viņi
ikdienā katrs ir savas jomas pārstāvis.
Esmu daudz vērtīga uzzinājis un iegu
vis jaunus draugus, paziņas. Esmu
uz
krājis zināšanas visos līmeņos.
Cilvēki, kas ir apkārt man un, domāju,
arī Initai, ļauj būt mums apritē, ne
novecot un uzturēt sevi formā.”
Piekrītot Viļņa teiktajam, Inita pauž:
“Darbs ar bērniem ļoti uzlādē, un viņi
neļauj atslābt, tieši tāpat, manuprāt,
Vilnim viņa rotas dalībnieki, jo gan

man, gan viņam jābūt gataviem da
žādām situācijām, jāspēj ātri reaģēt.
Ar grupiņas bērniem pirms tikšanās
ar karavīriem pārrunājām mūsu pro
fesiju līdzības. Viņi man saka, ka audzi
nātājas taču sargā bērnus un viņi
vienmēr var nākt pie mums un dalīties
pārdzīvojumos, un izkratīt sirdis, ja
nepieciešams. Savukārt, ja mums
visiem kopā kaut kas slikts atgadītos,
tad mūs sargās Zemessardze, tā bērni
stāsta. Kopā nonācām pie secinājuma,
ka lielā atbildība un sargājošā funkcija
abām profesijām ir kopīga.”
Sagaidot Latvijas simtgadi, Val
mierā pavisam kopā būs 12 šādas ne
parastas sadarbības, kad tiekas dažā
du jomu profesiju pārstāvji. Līdz šim
tikusies aktrise Ruta Birgere un māks
liniece Malvīne Mennika, bibliotekāre
Anita Apine un spēkavīrs Mārtiņš Krū
ze, koklētāja Dace Cerbule un daiļsli
dotāja Lueta Siliņa. Dažādās jomās
darbojošos valmieriešu satikšanās, sa
gaidot Latvijas simtgadi, ir Valmieras
pilsētas pašvaldības rīkota akcija un
aicinājums paskatīties, cik atšķirīgi un
vienlaikus līdzīgi esam. Stāsta varoņi
akcijā iesaistās brīvprātīgi, iepazīstot
viens otra ikdienu.

Pasaules latviešu ekonomikas un
inovāciju forums 2018
Anete Bērziņa,
Valmieras Attīstības aģentūra
No 28. līdz 29. jūnijam Valmierā
norisināsies Pasaules latviešu ekono
mi
kas un inovāciju forums (PLEIF
2018).
Forumā uzņēmējiem būs lieliska ie
spēja ne tikai iedvesmoties sasniegu
miem, iegūt nozīmīgus kontaktus, bet
arī veicināt efektīvāku ieiešanu jaunos
eksporta tirgos, iepazīstot dažādo
pasaules tirgu īpatnības un priekšro
cības. Forums pulcēs uzņēmējus un
profesionāļus no visas pasaules, kuri,
daloties pieredzē, palīdzēs izprast un
iepazīt dažādos pasaules reģionus.
Forums būs nozīmīgs eksportspējīgu
uzņēmumu pārstāvjiem, kuri varēs
spēcināt zināšanas par noieta tirgiem,
īpaši Āzijas un Amerikas reģioniem.
Šāda veida foruma rīkošana ir
aktuāla, kad Latvijā tiek attīstīti pro
dukti ar augstu pievienoto vērtību,
kuriem ir lielisks potenciāls pilnveido
ties un gūt ievērību visā pasaulē. Aug
arī to uzņēmumu skaits, kuru ražoša
nas jaudas liek tiem meklēt un attīstīt
jauna noieta tirgus. Tāpat Latvija ir
reģions, kurā arvien pieaug jaunu un
inovatīvu produktu izstrāde, bet ku
riem ir nepieciešama kapitāla vai zinā

šanu piesaiste.
PLEIF 2018 mērķi:
• veicināt pieredzes apmaiņu un
sadarbību starp dažādās uzņēmējdar
bības nozarēs strādājošiem profesio
nāļiem Latvijā un pasaulē;
• veicināt biznesa attiecību veido
šanos un tirdzniecības sakarus, kā arī
veicināt inovāciju, finanšu un zināša
nu kapitāla piesaisti Latvijai;
• stiprināt Latvijas izcelsmes uzņē
mēju profesionāļu piederību Latvijai.
Laikā, kad darbaspēka piesaistei
jāmeklē jauni risinājumi, forumā savā
pieredzē dalīsies “Ar pasaules pieredzi
Latvijā” pārstāvji – kā veiksmīgi pie
saistīt darbiniekus, repatriēt aizbrau

kušos latviešus, kāda ir viņu motivāci
ja atgriezties Latvijā – ne tikai strādāt
šeit, bet arī uzsākt uzņēmējdarbību.
Noskaidrosim, kāpēc šo latviešu kom
petence un pieredze var būt ne tikai
pozitīva informācijas apmaiņa, bet arī
veiksmīga un globāla biznesa pamats.
Paralēli foruma norisei notiks taut
saimniecības izstāde, kurā būs iespēja
iepazīt veiksmīgākos uzņēmumus no
visas Latvijas. Šogad forums ir arī viens
no Latvijas simtgades pasākumiem.
Aicinām pasākuma apmeklētājus lai
kus reģistrēties dalībai, kā arī sekot
līdzi informācijai par pasākuma no-
risi mājaslapā www.ieguldilatvija.lv.

Aizpildi Valmieras
iedzīvotāju aptauju!
Līdz 2018. gada 19. martam:
•  elektroniski – Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv;
•  drukāti – Valmieras pilsētas pašvaldībā, Valmieras integrētajā bibliotēkā
un Valmieras Tūrisma informācijas centrā.
Tavs viedoklis un idejas ir būtiskas!

Asfaltēto ielu brauktuvju
uzturēšana ziemā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ziemā valdošie laikapstākļi prasa
rūpīgu ielu kopšanu, ieguldot vairāk
darba, resursu un uzmanības nekā
vasarā. Gaisa temperatūra ir mainīga,
nereti svārstoties ap 0°C – ūdens sa
salšanas un atkušanas temperatūru.
Ik pa laikam ir nokrišņi sniega, slapja
sniega vai lietus veidā. Neapstrā
dājot ielas, snigšanas un intensīvas
satiksmes vai mainīga sala rezultātā
to brauktuves kļūtu bīstami slidenas.
Tādēļ ielu uzturēšana ir viena no paš
valdības funkcijām.
Valmieras pilsētas pašvaldība ir
noslēgusi deleģēšanas līgumu, kas
ielu uzturēšanu ziemas sezonā jeb zie
mas dienestu uzdod nodrošināt SIA
“Valmieras Namsaimnieks”. Pilsētas
asfaltētajām ielām tiek nodrošināta
braucamās daļas attīrīšana no irdenā
sniega un slīdamības likvidēšana. Lai
spētu reaģēt iespējami ātri, visu dien
nakti kā darba dienās, tā sestdienās,
svētdienās un svētku dienās SIA
“Valmieras Namsaimnieks” organizē
dežūras. Dežurants organizē ziemas
dienesta darbu, sekojot līdzi esošajai
un prognozētajai Valmieras gaisa tem
peratūrai un nokrišņiem. Ik pa divām
stundām tiek apsekotas Valmieras ie
las, īpašu uzmanību pievēršot rotāci
jas apļiem, kalniem, tiltiem un citām
vietām, kur apledojums var būt īpaši
bīstams. Ja tiek konstatēts, ka ielas ir
kļuvušas slidenas, darbam tiek norī
kotas atbilstošas tehnikas vienības
un uzsākta ielu tīrīšana vai kaisīšana.
Ielu tīrīšanas tehnika ir aprīko
ta ar pretslīdes materiāla kaisīšanas
dozatoriem. Atbilstoši temperatūrai
un nokrišņiem tiek noteikts izman
tojamais pretslīdes materiāls un
nor
mēts tā izkaisītais daudzums.
Valmierā ielu brauktuvju apstrādei iz
manto trīs veida pretslīdes materiālus:
smiltis, smilšu-sāls maisījumu, kā arī
sāli jeb NaCl. Ja gaisa temperatūra ir
virs –6°C, efektīvākais pretslīdes ma
teriāls ir NaCl maisījums, kas veicina
intensīvu uzsnigušā sniega nokušanu
un novērš ielu apledošanu. Ja tempe
ratūra ir zemāka par –7°C, efektīvāks
pretslīdes materiāls ir smilšu-sāls mai
sījums.
Ielu brauktuvju tīrīšana un ap
strāde tiek organizēta atbilstoši
2010. gada 9. marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdie

nas uzturēšanas prasībām un to izpil
des kontroli”. Tajos minētas vispārīgas
ielu uzturēšanas prasības atbilstoši
ielu uzturēšanas klasei. Valmieras ielu
sadalījumu uzturēšanas klasēs apstip
rina Valmieras pilsētas pašvaldības
dome. Ielu uzturēšanas prasības ir
saskaņotas arī ar valsts autoceļu tīklā
veicamo darbu izpildes un kvalitātes
prasībām, pilsētā pare
dzot augstā
ku ielu tīrības kvalitāti. Valmieras ielu
sadalījums pa uzturēšanas klasēm ir
pieejams Valmieras pilsētas pašval
dības mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Informācija par ielu uzturēša
nu/remontu”.
A klases maģistrālo asfaltēto ielu,
pa kurām kursē pilsētas maršruta
autobusi, attīrīšana no sniega tiek
uzsākta 30 minūšu laikā, kad beigusies
snigšana. Arī kaisīšana ar pretslīdes
materiāliem tiek uzsākta 30 minūšu
laikā pēc slidenuma konstatēšanas
brīža. Pārējām nozīmīgajām asfaltē
tajām ielām ielu attīrīšana no sniega
tiek uzsākta divu stundu laikā, kad
beigusies snigšana, kā arī kaisīšana
ar pretslīdes materiāliem tiek uzsāk
ta divu stundu laikā pēc slidenuma
konstatēšanas brīža. Pēc ielu slīdamī
bas novērtēšanas nereti apstrāde ar
pretslīdes materiālu ir nepieciešama
tikai satiksmei bīstamākajās vietās –
uz tiltiem, kalniem, rotācijas apļos un
krustojumos.
Lai nodrošinātu satiksmes dro
šību, ielu brauktuvēm primāri tiek
nodrošināta apstrāde ar pretslīdes
materiālu. Tādējādi var būt situācijas,
ka brauktuves malās esošais sniegs un
ledus virs lietus ūdens uztvērējakām
vēl nav notīrīti un īslaicīgi var tikt
kavēta sniega kušanas ūdeņu aizplū
šana no brauktuves.
Ielu un ietvju apstrādei izmantotais
NaCl kā pretslīdes materiāls, regulāri
nonākot un uzkrājoties augsnē, var
atstāt sekas uz ceļmalas augiem. Taču
satiksmes drošība un cilvēka dzīvība
šajā situācija ir vērtējama augstāk.
Sāls alternatīva varētu būt smilts
un granīta šķembu izmantošana.
Taču, ņemot vērā Latvijas apstākļiem
raksturīgos biežos atkušņus un jauna
apledojuma veidošanos, tās radīs
lietus un kušanas ūdeņu kanalizācijas
sistēmu aizsērēšanu. Izmantotajam
NaCl Latvijas mainīgajos laikapstākļos
ir labāka pretapledojuma iedarbība,
kā arī krietni zemākas izmaksas,
salīdzinot ar citiem pretslīdes ma
teriāliem.

Līdzfinansējums
daudzdzīvokļu namu
pagalmu labiekārtošanai
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Daudzdzīvokļu namu pagalmi ir
mājas kopīpašuma daļa, par kuru ap
saimniekošanu un labiekārtošanu at
bildīgi ir mājas dzīvokļu īpašnieki. Lai
sekmētu šo namu iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanu, Valmieras pil
sētas pašvaldība ir palielinājusi līdzfi
nansējumu mājas piebraucamo ceļu,
stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju
celiņu atjaunošanai vai izbūvei, kā arī
operatīvā transporta piekļuves nodro
šināšanai. Līdzfinansējums paredzēts
arī vides pieejamības uzlabošanai per
sonām ar īpašām vajadzībām.
Līdzfinansējums tiek piešķirts
Valmieras pilsētas pašvaldības bu
džetā paredzēto līdzekļu apmērā.
2018. gadā tas būs 70 000 EUR, no ku
riem 41 282 EUR ir rezervēti jau reģis
trēto projektu līdzfinansēšanai.
2017. gadā pašvaldības līdzfinan
sējumu par labiekārtošanas darbu
veikšanu izmantoja pieci Valmieras
daudzdzīvokļu nami. Uzlabojot ēkas
energoefektivitāti, namam Raiņa
ielā 4 tika siltināts jumts un nomai
nīts tā segums. Namam Rubenes ielā
34A tika veikta cokola hidroizolācijas
atjaunošana un siltināšana. Ūdens
ielā 2D veikta fasādes vienkāršota
atjaunošana, savukārt Beātes ielā 21
sagatavota darbu veikšanai nepiecie
šamā dokumentācija. Zemesgabala

labiekārtošana tika veikta Rubenes
ielā 34, atjaunojot pagalma asfaltbe
tona segumu un bruģējot ieejas ce
liņus. Līgumos iekļautā pašvaldības
līdzfinansējuma summa projektu rea
lizēšanai bija 52 296 EUR. Darbu kopē
jā summa – 257 028 EUR.
Saistošie noteikumi pieejami Val
mieras pilsētas pašvaldības mājas
lapas www.valmiera.lv sadaļā “Paš
valdība” – “Dokumenti” – “Saistošie
noteikumi” – “Nekustamais īpašums”.
Plašāka informācija par projektu pie
teikšanu un līdzfinansējuma piešķir
šanas kārtību pieejama Valmieras
pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2,
109. kabinetā, kā arī zvanot pa tālruni
64207145.
Līdzfinansējuma apjoma pieau
gums noteikts 2018. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 287 “Gro
zījumi Valmieras pilsētas pašvaldības
2012. gada 27. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 130 “Par Valmieras pil
sētas pašvaldības līdzfinansējuma ap
jomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energo-
efektivitātes pasākumu veikšanai,
piesaistīto zemesgabalu labiekārtoša
nai un dzīvojamo māju renovācijai””.
Šie noteikumi paredz arī pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvo
jamo māju energoefektivitātes pa
sākumu veikšanai, kā arī dzīvojamo
māju atjaunošanai pēc nelaimes vai
katastrofas.

Paziņojums
Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras
pilsētas pašvaldības domes 2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu
Nr. 72 (protokols Nr. 2, 12.§) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes
vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un
Ķieģeļu iela Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas
plānojumā (no 2017. gada), kā arī apstiprināts lokālplānojuma darba
uzdevums un izstrādes vadītājs.
Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus lokālplānojumā ie
tvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot estētiskas, funkcionālas
pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes
un vides kvalitātes paaugstināšanu. Izdarīt grozījumus Valmieras pilsētas
teritorijas plānojumā (no 2017. gada) – grozīt zemes vienības Dakstiņu
ielā 1 Valmierā (kadastra apzīmējums 9601 016 0015) funkcionālo zonē
jumu, katlu mājas būvniecības ieceres realizēšanai, paredzot vides aiz
sardzības, transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju komplek
sus risinājums lokālplānojuma teritorijā.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus līdz 2018. gada 30. martam
iespējams iesniegt:
• nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai vai iesniedzot
personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Lāčplēša ielā 2 Valmierā, LV-4201;
• nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot
pasts@valmiera.lv.
Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta mājas
lapā www.valmiera.lv, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Valmiera domā un rada”.
Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānoša
nas dokumentiem – Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2015.–2030. gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. ga
da), iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas
www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Ģeoportālā (vienotas pieejas
punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem)
https://geolatvija.lv.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras pilsētas pašvaldības
iestādes Attīstības un būvniecības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļa
vadītāja, teritorijas plānotāja Dace Elbrete, tālrunis 64207162,
27334425, e-pasts dace.elbrete@valmiera.lv.
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Brīvlaikā
gaidāmas
izmaiņas
autobusu
kustībā
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” informē par iz
maiņām maršrutu autobusu kustības
sarakstos skolēnu brīvlaikā, no 12.
līdz 16. martam (ieskaitot).
Vairāki reisi no Valmieras, Smilte
nes un Rūjienas autoostām tiks slēg
ti, savukārt citi – atjaunoti. Saraksts
ska
tāms uzņēmuma mājaslapas
vtu-valmiera.lv sadaļā “Pasažieru pār
vadājumi”– “Izmaiņas kustību saraks
tā”.

Par bērnu
drošību
autobusā
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” aicina vecākus
pārrunāt ar bērniem, kas jāievēro, bēr
nam bez vecāku pavadības pārvieto
joties ar autobusu.
Tā kā uzņēmumā piedzīvoti vairāki
gadījumi, kad skolas vecuma bērns
pabraucis garām vajadzīgajai pietur
vietai, iekāpis nepareizajā autobusā,
tur aizmirsis somu u.tml., SIA “VTU
Valmiera” aicina vecākus pārrunāt, kā
šādā situācijā rīkoties.
Skolēnam vispirms ir jādodas pie
autobusa vadītāja un jāpaskaidro,
kas atgadījies, lai kopīgi izlemtu, kāds
būtu labākais risinājums. Tāpat arī
bērnam ir jāzina vecāku vai citas at
bildīgās personas kontaktinformācija,
lai nepieciešamības gadījumā to va
rētu izmantot. Uzņēmumā uzsver, ka
skolēns bezpalīdzīgā situācijā atstāts
netiks, taču jāņem vērā, ka autobusa
vadītāja darba pienākumos nav se
kot līdzi, vai bērns ir iekāpis pareizajā
autobusā un izkāpis savā pieturvie
tā. Ja bērns autobusā ir bezpalīdzīgā
situācijā un neizdodas sazināties ar
vecākiem, autobusa vadītājs izsauc
policiju vai arī nogādā šo pasažieri
līdz tuvākajam policijas iecirknim.
Tādējādi drošības dēļ vecākiem ar
atvasēm ir jāpārrunā pārvietošanās
ar autobusu kārtība, pirmajās reizēs
maršrutu izbraucot kopā ar bērnu,
kā arī jāpaskaidro par uzvedības nor
mām sabiedriskajā transportlīdzeklī.
Jāpiemin, ka Bērnu tiesību aiz
sardzības likums nosaka, ka bērnu
līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst
atstāt bez pieaugušo vai personas, ne
jaunākas par 13 gadiem, klātbūtnes.
Tāpat arī bērni no septiņu līdz 16
gadu vecumam bez vecāku vai citu
pilngadīgu personu klātbūtnes var
uzturēties publiskās vietās, tostarp
arī sabiedriskajā transportlīdzeklī, no
plkst. 6 līdz 22.
Uzņēmums atgādina, ka autobusā
nozaudētu mantu gadījumā jāzvana
pa tālruni 64229129 vai 29203857.
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Kora klasei – 30. gadadiena
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2018. gadā Valmieras Mūzikas
skolas kora klase svin 30. pastāvēšanas
gadadienu. Uz koncertu “Ideāla diena”
24. martā plkst. 15.00 Valmieras
Kultūras centrā aicināts ikviens
interesents.
“Toreiz, veicot Saldus Mūzikas sko
las direktores amata pienākumus,
arvien vairāk saredzējām kora klases
nepieciešamību bērnu muzikālajā
attīstībā. Iecere tika atbalstīta arī
valsts līmenī, tā pamazām mūzikas
skolu programmā ieviešot iespēju
bērniem mācīties kora klasē. Kad
pārcēlos uz Valmieru un iepazinos
ar pianisti Jautrīti Putniņu, viena no
mūsu pirmajām sarunām bija par
vēlmi uzvest bērnu operu “Kaķis un
pele”. Tas bija vēl viens labs iemesls
dibināt kora klasi un apstiprinājums,
ka iniciatīva jāturpina un šāda klase
nepieciešama arī Valmierā,” stāsta
Valmieras Mūzikas skolas kora klases
vadītāja, diriģente Irēna Zelča.
Kora klase Valmierā “iedzīvojās” ļoti
labi. Ja absolventi apvienotos vienā
korī, tā skanējums būtu vērienīgs –
ap 200 dalībnieku. “Tie ir dažādu
profesiju pārstāvji. Protams, mūsējie
ir arī mūziķu aprindās. Piemēram,
kom
ponists Kristaps Pētersons,

vokālists un diriģents Kristaps
Ivanovs, diriģente Liene Zvirbule.
Daudzi bez kora mūzikas vairs nevar
un pēc mūzikas skolas absolvēšanas
turpina dziedāt. Tā kā jāapgūst daudz
priekšmetu un jāmācās strādāt kolek
tīvā, uzskatu, ka kora klases audzēk
ņiem tiek dota vispusīga muzikālā
izglītība, ne tikai spēlējot instrumentu,
bet arī dziedot,” uzskata I. Zelča.
Valmieras Mūzikas skolas kora
klases koris “SolLaRe” katru gadu rod
iespēju piedalīties augstas klases
konkursos gan starptautiskā, gan
vietējā mērogā. Šogad tas būs pres
tižais Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu
koru un vokālo ansambļu konkurss
“Lai skan!” 10. martā Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā. “Liels
prieks, ka mums ir iespēja tikties un
darboties Latvijā zināmu profesionāļu
vadībā. Februārī no
darbību vadīja
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas docente Liene Batņa,
savukārt 14. martā kori “SolLaRe”
savai meistarklasei izvēlējies Latvijas
Radio kora mākslinieciskais vadītājs
Sigvards Kļava.”
Kā norāda I.Zelča, ja apkopotu 30
gados izdziedāto, grāmata sanāktu ļoti
bieza un raiba: latviešu autoru mūzi
ka, klasika, mūsdienīgas kompozīcijas,
garīgā mūzika, tautasdziesmas, da
žādu valstu skaņdarbi. “Latvijas

mūzikas skolu kora klases dod lielu
ieguldījumu Latvijas kormūzikas
attīstībā. Tā ir mūsu vērtība, kas jā
stiprina, jāveicina šāda veida bērnu
muzikālā un arī personīgā attīstība.
Arī Valmieras Mūzikas skolas kora
klase Valmierā ir guvusi popularitāti,
savukārt “SolLaRe” Latvijas mērogā ir
stabils, kvalitatīvs un konkurētspējīgs
koris. Konkurence ir ļoti spēcīga, īpaši
pēdējos gados, un tas ir labi,” uzsver
I. Zelča, norādot, ka starp šī gada kora
klases absolventēm saredz spējīgus
diriģentus. “Jāturpina mācības, jauni
diriģenti Latvijai un Valmierai ir ļoti
nepieciešami.”
Valmieras Mūzikas skolas kora
klases jubilejas koncertu atklās ar
Anitas Rezevskas, viena no pirmajām
Valmieras kora klases absolventēm,
dziesmu “Ideāla diena”. Uzstāsies ab
solventi Anita Rezevska, Baiba Rancā
ne, Kristaps Ivanovs, Madars Vanags,
būs interesanta sadarbība – kora kla
ses audzēkne duetā ar skolotāju Zani
Jankunu. Klātesošos priecēs jaunāko
klašu koris Marikas Rolmanes vadībā,
vokālisti Laimas Krumholces un Zanes
Jankunas vadībā un koris “SolLaRe”
Irēnas Zelčas vadībā, kā arī būs dažādi
pārsteigumi. Ieeja – bez maksas. Visi
laipni aicināti!

Konkurss “Jaunieši dod iespēju
jauniešiem 2018”
Patrīcija Jolkina,
VNF Jauniešu ideju laboratorija
Valmieras novada fonda Jauniešu
ideju laboratorija (VNF JIL) aicina līdz
2. aprīlim piedalīties ideju konkur
sā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem
2018”. Šī gada tēma “Piešķir krāsu!”
rosina jauniešus radīt oriģinālas un
paliekošas idejas pilsētas vai novada
attīstībai. Fonda jaunieši konkursā
ir gatavi atbalstīt jauniešu projektus
vērtībā līdz 3000 EUR.
Rīkojot dažādas finanšu piesais
tes aktivitātes, VNF JIL jaunieši gada
laikā projekta konkursa krājkasīti ir

papildinājuši līdz 3000 EUR, ko vēlas
atdot citiem jauniešiem viņu ideju
īstenošanai. Iespēja piedalīties kon
kursā ir ikvienam jaunietim vecumā
no 16 līdz 25 gadiem, īstenojot ideju
Valmierā vai kādā no tai apkārtējiem
novadiem. Pieteikties ideju konkur
sam iespējams gan individuāli, gan
pārstāvot kādu jauniešu organizāciju,
klasi vai apvienību neatkarīgi no dzī
vesvietas.
Konkursā tiks vērtēta iesniegto
projektu ideju atbilstība konkursa
mērķim, vietējās sabiedrības iesaiste
idejas īstenošanas procesā un projek
ta ietekme uz to. Īpaši novērtēs pro

jektus ar “rozīnīti”. Būtiski atcerēties,
ka idejai nedrīkst būt peļņas gūšanas
nolūks. Pēc ideju iesniegšanas kon
kursa dalībnieki tiks aicināti uz tik
šanos ar konkursa komisiju, kura pa
līdzēs ideju apstrādāt un papildināt
pieteikumu. Pēc tikšanās ar konkursa
komisiju būs iespējams nosūtīt pro
jekta gala versiju.
Pieteikuma forma un konkur
sa nolikums pieejams mājaslapas
www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ide
ju”. Pieteikuma anketa jānosūta
laboratorija@vnf.lv vai arī jāiesniedz
projekta pieteikums klātienē Garā
ielā 10 Valmierā.

Nodarbības topošajiem vecākiem martā
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Izvērtējot topošo vecāku interesi,
arī martā Vidzemes slimnīca piedāvā
pakalpojumu “Pirmsdzemdību no
darbība”.
Sešu nodarbību cikls ir veidots,
balstoties uz ilggadēju slimnīcas
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas
speciālistu pieredzi. Iekļauts pats ne
pieciešamākais, lai grūtniecības laiks,
dzemdību process būtu vieglāks un
lai jaunie vecāki būtu apguvuši pa
matiemaņas jaundzimušā aprūpei.
Nodarbības notiek Vidzemes slim
nīcā Jumaras ielā 195 darbdienu va
karos. Nodarbību ilgums – līdz divām
stundām. Lai fiziski un emocionāli la
bāk sagatavotos mazuļa sagaidīšanai,
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topošie vecāki (vai topošā māmiņa)
var apmeklēt nodarbību ciklu, iegā
dājoties abonementu (6 nodarbības –
40 EUR), vai izvēlēties atsevišķu no
darbību par 10 EUR.
Papildu ieguvums – topošajiem
vecākiem, kas iegādājušies abone
mentu, tiek piemērota 5% atlaide no
slimnīcā noteiktās cenas par ģime
nes palātas izmantošanu (par katru
dienu) vai arī 10% atlaide no cenas
par dzemdībām ūdenī, kur atbalstu
sniedz arī dežurējošais personāls.
Nodarbības un to vadītājas – vec
mātes – martā:
• 5. martā plkst. 16.00 “Grūtnie
cība” – Liene Česle;
• 7. martā plkst. 16.30 “Dzem
dības” – Sanita Šatrovska;
• 16. martā plkst. 17.00 “Elpo

šana, nodaļas apskate” – Signe Buro
va;
• 20. martā plkst. 16.00 “Jaun
dzimušā aprūpe” – Agnese Piļķe;
• 21. martā plkst. 16.00 “Zīdīša
na” – Antra Kupriša;
• 26. martā plkst. 16.00 “Tauriņ
pieskāriena masāža” – Natālija
Šaramigina.
Plašāka informācija un pieteikša
nās nodarbībām, zvanot pa tālruni
64202595.

Pie Valmieras dzelzceļa stacijas
25. martā plkst. 14.00 Komunistiskā
genocīda upuru piemiņai veltīts
atceres brīdis.
Valmieras Kultūras centrā
21. martā plkst. 13.00 XXII Integ
ratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās!”
Vidzemes reģiona koncerts. Ieeja bez
maksas.
Valmieras muzejā
24. martā plkst. 18.00 Etnokokļu
koncerts. Valmieras Kultūras centra
Etnokokļu grupa Zanes Sniķeres va
dībā un Anša Jansona kokļu studija
“Kokļu mežs”. Ieeja bez maksas.
Valmieras Tūrisma informācijas
centrā
30. martā plkst. 11.00 Lieldienu
pārgājiens ar Santu Paegli. Pie
teik
šanās pa tālruni 26332213 vai e-pastu
tic@valmiera.lv. Dalības maksa: 4 EUR.
Vidzemes Olimpiskajā centrā
7. martā plkst. 18.30 “Valmiera/
ORDO” – “Betsafe/Liepāja”, OlyBet LBL
spēle. Biļešu cena: 1,50 – 3 EUR.
10. martā no plkst. 18.00 līdz 24.00
Latvijas vasaras skaņas un garšas
notikums – festivāls “VASARAI ZIEMĀ
BŪT”. Biļešu cena: 10–15 EUR.
16. martā plkst. 20.00 Latvijas
2. līgas spēle basketbolā. “Valmiera
Glass/ViA” – “RSU”.
24. martā plkst. 18.30 “Valmiera/ORDO”
– “Latvijas Universitāte” OlyBet LBL
spēle. Biļešu cena: 1,50–3 EUR.
Valmieras integrētajā bibliotēkā
17. martā plkst. 11.00 Rozes diena.
Ieeja bez maksas. Pieteikšanās
anita.apine@vcb.valmiera.lv.
17. martā plkst. 12.00 Ģimeņu
rīts “Lieldienu jampadracis” kopā ar
popgrupu “Notiņas” un teātra studiju
“Spēlīte”. Ieeja bez maksas.
20. martā plkst.17.30 sarunu skolas
“LAMPA” nodarbība “Sarunas, kas

nepieviļ jeb Runāt ≠ sarunāties”, ko
vadīs Ilze Dzenovska. Ieeja brīva, uz
rādot bezmaksas biļeti, kas pieejama
mājaslapā www.festivalslampa.lv.
24. martā plkst. 11.00 “Tipogrāfijas
stāsti II: J. Dūņa izdevniecība Valmierā”.
Tikšanās ar izdevēja mazmeitu Nelliju
Dūni un vēsturnieci I. Zīriņu. Ieeja bez
maksas.
27. martā plkst. 17.30 dokumen
tālās filmas “Pasaka par tukšo tel
pu” pirm
izrāde. Pēc seansa saruna
ar scenārija autori un režisori. Kristu
Burāni. Ieeja bez maksas.
Viesnīcas “Wolmar” restorānā
8. martā plkst. 18.30 svētku vakars
sveču gaismā kopā ar Valmieras
Drāmas teātra aktieri Kārli Neimani.
Ieeja bez maksas.
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā
9. martā plkst. 19.00 Latvijas pareiz
ticīgo baznīcas vīru kora “LOGOS” kon
certs. Ieeja par ziedojumiem.
Valmieras adventistu baznīcā
(Georga Apiņa ielā 4)
30. martā plkst. 18.00 Lielās piekt
dienas koncerts – dievkalpojums.
31. martā plkst. 11.00 Klusās sest
dienas dievkalpojums.
Vidzemes Augstskolā
No 14. līdz 22. martam “Studenta
anatomija”. Jauniešu iepazīstināšana
ar studiju programmām un studiju
procesiem augstskolā.
29. martā plkst. 16.00 HESPI pēt
nieciskā diskusija “Sociālā spēcināšana
lauku reģionos”. Ieeja bez maksas.
Valmiermuižā
17. martā no plkst. 11.00 līdz 15.00
Pavasara saulgriežu svinības un tir
dziņš “Gardu muti”. Ieeja bez maskas.
Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”
27. martā plkst. 16.00 Lieldienu
tirdziņš. Ieeja bez maksas.

Iespējams pieteikties
dzīvokļa pabalstam
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Līdz 2018. gada 29. martam Val
mieras pilsētas pašvaldības Sociālo
lietu pārvaldē Valmieras iedzīvotājiem
iespējams pieteikties vienreizējam
dzīvokļa pabalstam. Uz to var preten
dēt personas, kuru apdzīvojamās pla
tības tiek apkurinātas centralizēti.
Dzīvokļa pabalstam var pieteik
ties: 1) trūcīgas ģimenes vai perso
nas; 2) mājsaimniecības, kuras vidējie
ienākumi katram mājsaimniecības
loceklim pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz 60% no attiecīgā gada
1. janvārī valstī spēkā esošās mini
mālās mēneša darba algas; 3) vienat
nē dzīvojoši pensionāri vai vienatnē
dzīvojošas personas ar invaliditāti,
ja viņu ienākumi nav lielāki par 85%
no minimālās mēneša darba algas;
4) mājsaimniecības, kurās visi māj
saimniecības locekļi ir pensionāri vai
personas ar invaliditāti un kuru ienā
kumi uz katru mājsaimniecības locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
70% no minimālās mēneša darba al
gas. Neizvērtējot mājsaimniecības
ienākumus, pabalsts tiek piešķirts
mājsaimniecībām, kurās ir 1. grupas
invalīds vai bērns invalīds.
Vienai mājsaimniecībai var tikt
piešķirts pabalsts līdz 341,50 EUR
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apkures sezonā par sešiem apkures
mēnešiem, ņemot vērā iesniegtajā
komunālo maksājumu aprēķinā fak
tiski norādīto maksu. Sociālo dzīvokļu
īrnieki var pretendēt uz 170,75 EUR
lielu pabalstu apkures sezonā.
Mājsaimniecībām, kuru apdzīvoja
mās platības tiek apkurinātas centra
lizēti, piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir
netiešs, un tas trīs mēnešu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas tiek pārskaitīts
nama apsaimniekotājam. Gadījumā,
ja ir piešķirts dzīvokļa pabalsts, aici
nām iedzīvotājus nekavēt komunālo
rēķinu maksājumus.
Iesniedzot dokumentus ienākumu
izvērtēšanai, personām, kurām atvērts
konts kādā no kredītiestādēm vai pa
sta norēķinu sistēmā, par katru kontu
jāiesniedz izraksts par pēdējo pilno
triju mēnešu ienākumiem un saņem
tajiem maksājumiem, kā arī jānorāda
skaidras naudas līdzekļu uzkrājumu
un naudas līdzekļu uzkrājumu vai at
likuma kredītiestādē vai pasta norēķi
nu sistēmā esamība vai neesamība.
Iesniegums un citi nepieciešamie
dokumenti pabalsta saņemšanai ie
dzīvotājam jāiesniedz Valmieras pilsē
tas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē
Lāčplēša ielā 2, 105. kabinetā. Plašāka
informācija pieejama, zvanot pa tālru
ni 64207153 vai 64210690.

Skanēs koncertstāsts par E. Forseli
un J. Rozentālu
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
4. aprīlī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā aicinām uz koncert
stāstu “Ellija Forsele un Janis
Rozentāls”.
Pianiste Agnese Egliņa un dziedā
tāja Evija Martinsone kopā ar video
un gaismas mākslinieku Gunti Lēmani
vēstīs par abu mākslinieku dzīvēm,
viņu acīm tverto laikmetu, Latvijas un
Somijas vēsturi, zīmēs cilvēku vaib
stus un viņu pieredzēto no Ellijas –
dziedātājas, mūziķes, sievas, mātes,
meitas – skatupunkta, tuvām viņas
dziedātām dziesmām. Koncertstāstā
varēs sastapties ar somu, latviešu un
arī Rietumeiropas izcilāko komponistu
vokālo liriku, tostarp arī rast atbildi
jautājumam, kā skan Žana Sibēliusa
dziesma “Melnās rozes”, kuru dzirdot,
Janim Rozentālam vairs nebija šaubu
par mīlestību pret Elliju.
Koncertā skanēs Oskars Merikanto,
Georgs Frīdrihs Hendelis, Volfgangs
Amadejs Mocarts, Roberts Šūmanis,
Edvards Grīgs, Žans Sibēliuss, Jāzeps

Izrāde bērniem “Blēņas un pasakas”
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
28. martā plkst. 18.30 Valmieras
Kultūras centrā notiks izrāde bērniem
“Blēņas un pasakas”. Tā būs gan jautra
rotaļa bērniem, gan meistarklase ve
cākiem, gan arī piedzīvojums ar pār
steidzošu mūziku un instrumentiem,
blēņām un pekstiņiem.

Vai zināji, ka ikviens mums apkārt
esošs priekšmets patiesībā dzīvo savu,
mums apslēptu dzīvi? Tikai ne vien
mēr mēs protam to ieraudzīt. Izrāde
veidota objektu un leļļu teātra estēti
kā. Pogas, zobu birstes, uzpirksteņi un
vēl daudzi citi priekšmeti aktieru ro
kās kļūs par izrādes varoņiem, aicinot
mazo un lielo skatītāju iedarbināt arī
savu izdomu un palūkoties uz lietām

vērīgāk.
Izrādes režisors ir Ģirts Šolis, sce
nogrāfs – Reinis Pētersons, mūzi
kas autors – Mikus Frišfelds, aktie
ri – Ance Muižniece, Valdis Vanags,
Mikus Frišfelds. Izrādes ilgums –
1 stun
da un 20 minūtes. Biļetes
cena 5–8 EUR. Biļetes iespējams ie
gādāties “Biļešu pa
ra
dīze” kasēs un
www.bilesuparadize.lv.

Kā tika iemūžināta Valmieras pirmā
panorāma?
Inita Nerātne,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Sveicot Igauniju valsts simtgadē,
28. martā plkst. 18.30 Valmieras Tū
risma informācijas centra (Rīgas ielā
10) Ceļotāju stāstu vakarā Valmieras
muzeja vēsturniece Ingrīda Zīriņa
stāstīs par diviem brāļiem – fotogrā
fiem Hansu un Jānu Kristiniem – no
Igaunijas, kuri uzsāka profesionālās
gaitas 19. gadsimta beigās pie tā laika
populāra Valmieras fotogrāfa Jākoba
Jobso Līvenstrēma Pārgaujā.
Neliels ieskats šī vakara īpašajos
stāstos. 1858. gadā Valmieras apriņ
ķī ierodas viens no jaunās mākslas

aroda celmlaužiem Karls Amandus
Borhardts no Cēsīm. Sabijis šeit vien
gadu, peļņas nolūkos atver darbnīci
ņu kaimiņpilsētā Limbažos. Pēc viņa
aizbraukšanas vēl ilgi nācās iztikt bez
vietējā fotogrāfa. Pilsētniekiem un tu
vējo pagastu zemniekiem savus ama
ta pakalpojumus piedāvāja ceļojošie
fotogrāfi. Savukārt 1878. gada 3. mai
ja “Baltijas Vēstnesī” par fotodarbnīcas
atvēršanu Valmierā sludināja viens
no pirmajiem igauņu fotogrāfiem,
skolotājs un rakstnieks Jākobs Jobso
Līvenstrēms. Darba apjo
mam pie
augot, steidzīgi nācās lūkot pēc pa
līgiem, šim nolūkam ataicinot radi
niekus – brāļus Kristinus no Tērbatas

(tagadējās Tartu pilsētas). Tā nu apriņ
ķa pilsēta kļuva par abu brāļu mājām
no 1880. līdz 1889. gadam. “Viens no
minētajiem trim vīriem kļuva par pir
mo Valmieras panorāmas iemūžinātā
ju 1880. gada rudenī. Kurš? To uzzināsi
Ceļotāju stāstu vakarā.
Dalība stāstu vakarā ir bez maksas.
Aicinām interesentus pieteikties lai
kus, rakstot e-pastu tic@valmiera.lv,
ierodoties Valmieras Tūrisma infor
mācijas centrā vai zvanot pa tālruni
26332213, 64207177.
Nākamais Ceļotāju stāstu vakars
notiks maija sākumā. Tas būs veltīts
velo–kino festivālam “Kino pedālis”,
kas notiks no 11. līdz 12. maijam.

Veidosim Valmieras jubilejas izstādi kopā!
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Šā gada jūlijā, sagaidot Valmieras
735. jubileju, pilsētu rotās brīvdabas
izstāde, par kuras autoriem aicināts
kļūt ikviens valmierietis un Valmieras
pilsētas draugs.
Starp kokiem, laternām un mājām
stiepsies zīmējumu virtenes. Mājdzīv
nieka portrets, mīļākā vieta Valmierā,
garšīgākais uzputenis, ātrākais velo
sipēds, krāsaini ziedi, ģimene, Gauja,
simbolos izteiktas sajūtas – ko un kā

atainot zīmējumā, ir katra paša izvē
le. Vienīgais nosacījums – mākslas
darbam jāietilpst A4 zīmēšanas lapas
izmērā. Par izstādes autoriem aicināti
kļūt dažāda vecuma un profesiju ie
dzīvotāji, draugi kaimiņu novados un
pilsētās.
Īpaši aicinām piedalīties Valmie
ras skolas, bērnudārzus, Valmieras
Jauniešu centru “Vinda”, Valmieras
Mākslas vidusskolu, lielus un mazus
pilsētas māksliniekus. Esam uzaicinā
juši arī Valmieras sadraudzības pilsē
tas ārvalstīs iesaistīties un piedalīties

izstādes veidošanā.
Iesniegtie zīmējumi rotās pilsētu
svētku laikā, aicinot starp darbiem at
rast paša radīto zīmējumu un apskatīt,
kādu apsveikumu Valmierai dzimša
nas dienā sagatavojuši citi.
Zīmējumu A4 formātā gaidīsim Val
mieras pilsētas pašvaldības Apmek
lētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša
ielā 2 vai Valmieras Tūrisma informāci
jas centrā Rīgas ielā 10 līdz 1. jūlijam.
Piedalies Valmieras 735. dzimšanas
dienas izstādē, dāvinot pilsētai paša
radītu apsveikumu!

Mediņš, Alfrēds Kalniņš, Emīls Dārziņš.
Ieejas maksa: 5–10 EUR. Ar
Valmieras kultūras karti 15% atlaide
no biļetes cenas, lietotnes “Mana
Valmiera” lietotājiem – 10% atlaide.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu

paradīzē”.
Koncertu organizē Valmieras
Kultūras centrs sadarbībā ar VSIA
“Latvijas Koncerti”. Pasākums notiek
“Mākslas dienas 2018” ietvaros.

Aicinām apmeklēt koncertu - mīlasstāstu starp latviešu glezniecības klasiķi
Jani Rozentālu un somu dziedātāju Elliju Forseli

Par skolēnu mācību
programmām muzejā
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Sagaidot Latvijas simtgadi, Valmie
ras muzejs aicina Valmieras skolēnus
un pirmsskolas izglītības iestāžu bēr
nus bez maksas iesaistīties izglītojošo
programmu nodarbībās.
“Tautasdziesmas stāsts”, “Gaismas
ceļš”, “Arheologa stāsts”, “Senā skola”,
“Senie mūzikas instrumenti”, “Maizes
ceļš”, “Piena ceļš”, “Gadskārtu godi”,
“Ģimeņu godi”, “Katram savs krekls”,
“Apslēptās mantas meklējumi Valmie
ras senpilsētā”, “Kā neapjukt informā
cijas okeānā?”, “Kas muzejam vēderā”,
“Es pazīstu savu valsti”, “Bruņinieku
skola” – katrā programmā bērnam un
jaunietim ir iespēja iegūt informāciju
par vēsturiskiem notikumiem, iepazīt
kultūrvēsturisko mantojumu, apgūt
jaunas prasmes. “Šo programmu mēr
ķis ir nevis iemācīt faktus (kas arī ir
pozitīvi), bet izraisīt interesi, sasaisti ar
dažādiem notikumiem, muzeju, vēs
turiskiem priekšmetiem. Centīsimies,
lai tas ir labs papildinājums izglītības
iestādē apgūtajam,” stāsta Valmieras
muzeja direktore Iveta Blūma.
Izglītojošās programmas bez mak
sas pieejamas Valmieras pilsētā reģis
trēto izglītības iestāžu audzēkņiem.
Šis ir vēl viens no veidiem, kā Valmie
ras muzejs iesaistās akcijā “Latvijas
skolas soma”, kas sāksies 2018. gada
1. septembrī. Tā šogad aicina aktīvāk
iepazīt kultūras, novadpētniecības un
mākslas projektus, palīdz jaunajai pa
audzei vairāk uzzināt par Latviju. Val
mieras muzejā visiem Latvijas Repub
likas pirmsskolas vecuma bērniem un
skolēniem izstāžu apmeklējums bez
maksas ir jau no 2008. gada. Sākot ar
Latvijas jubilejas gadu un atsaucoties
Valmieras skolu direktoru aicināju
mam, muzejs kopā ar Valmieras pil
sētas pašvaldību ir sagatavojis īpašu
dāvanu bērniem – pedagoģisko pro
grammu bezmaksas apmeklējumu
Valmieras skolēniem.

NĀK AMAIS INFORMATĪVĀ IZDE VUMA NUMURS IZNĀKS 20. MARTĀ

Drīz Valmieras izglītības iestādēs
nonāks muzeja sagatavotais “Ceļve
dis skolotājiem”. Tajā aprakstīts, kā
das programmas muzejs piedāvā, kā
arī sniegta informācija par konkrētās
programmas atbilstību izglītības stan
dartam. “Pedagogs redzēs, ar kādu
skolas programmā iekļautu mācību
tēmu saistīta muzeja piedāvātā prog
ramma, kādām vecuma grupām tā ir
atbilstoša. Tādējādi bērniem papildus
skolā apgūtajam ir iespēja iegūt pla
šāku ieskatu konkrētajā mācību mate
riālā, iepazīties ar materiālo un nema
teriālo kultūrvēsturisko mantojumu,
piedaloties interesantās aktivitātēs
un klausoties stāstus muzejā,” skaidro
I. Blūma. Ceļvedis elektroniski būs pie
ejams arī Valmieras muzeja mājaslapā
valmierasmuzejs.lv. Ceļvedī iekļauta
informācija arī, kā sagatavoties mu
zeja apmeklējumam, kā pieteikties
nodarbībām, tāpat par muzeja darba
laiku, plānotajām izstādēm, lekcijām
un ekskursijām, grāmatu krātuves iz
mantošanu.
Jāpiemin, ka Valmieras muzejā ir
plašs bezmaksas pakalpojumu piedā
vājums dažādām apmeklētāju gru
pām. Izstāžu un ekspozīciju apmek
lējums bez maksas ir arī Vidzemes
Augstskolas studentiem, pensionā
riem, 1. un 2. grupas invalīdiem un
personai, kas pavada 1. grupas invalī
du, kā arī visiem interesentiem izstāžu
atklāšanas laikā.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais
izdevums „Valmiera domā un rada”.
Reģistrācijas Nr. 000703429. Tirāža: 12 000.
Bezmaksas.
Iespiests: SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība
(Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207634, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
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