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Aicina pieteikties “Vidzemes Uzņēmēju
dienām”
Inese Raiba,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Vidzemes reģionālā nodaļa aicina pieteikties
uzņēmējus, valsts un pašvaldības iestādes, profesionālās un augstākās
izglītības iestādes, amatniekus un
mājražotājus dalībai “Vidzemes Uzņēmēju dienām 2020”, kas notiks
18. un 19.septembrī Valmieras Kultūras centrā un laukumā pie Hanzas
sienas. Pasākuma norise bija iecerēta
maijā, bet ierobežojumu dēļ tā tika
pārcelta uz rudeni.
Jau 23. reizi “Vidzemes Uzņēmēju
dienas” pulcēs dažādu jomu un lieluma uzņēmumus, lai divu dienu

garumā ar saviem piedāvājumiem iepazīstinātu Vidzemes un citu reģionu
apmeklētājus. Lai gan Covid-19 apstākļos šis gads ir neparasts, tomēr
dalībnieku ilggadējā uzticība ļauj
ticēt, ka izdosies tikpat aizraujošs un
interesants pasākums kā iepriekš, ievērojot visus aktuālos pulcēšanās un
fiziskās distancēšanās ierobežojumus.
“Biznesa izstādes ir lieliska platforma, kur ikviens var pastāstīt
par savu biznesu, dibināt jaunus
kontaktus un veidot sadarbību. Šāda
veida pasākumos tiek atrasti jauni
partneri, ārpakalpojumu sniedzēji
vai jauni klienti. Mācību iestādēm tā
ir iespēja akcentēt profesionālo, vidējo un augstāko izglītību, sniegt informāciju par mācību programmām.
Izstāde jāizmanto kā iespēja uzklausīt

ieteikumus no citiem. Tieši šo iemeslu
dēļ dalība izstādēs tiek augstu novērtēta,” uzsver LTRK Vidzemes nodaļas vadītājs Juris Sleņģis.
LTRK Vidzemes nodaļa aicina
ikvienu interesentu piedalīties Vidzemes lielākajā biznesa pasākumā uzņēmējiem.
Pieteikšanās dalībai izstādē līdz
21.augustam, sūtot pieteikumus uz
e-pastu vidzemesizstade@gmail.com.
Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 20264530. Aktuālā
informācija, kā arī pieteikums –
līgums pieejams mājaslapā www.
vidzemesizstade.lv.
“Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020”
organizē LTRK Vidzemes reģionālā
nodaļa sadarbībā ar Valmieras pilsētas
pašvaldību.
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Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un
iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Aicinām jauniešus
pieteikties karjeras
nometnei

Valmieras vecpilsētā sākušies būvdarbi

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Līdz 5.augustam aicinām jauniešus vecumā no 14 līdz 17 gadiem
pieteikties vasaras karjeras nometnei
“Atver durvis, atklāj sevi!”, kas notiks
no 10. līdz 14.augustam.
Nometne tiek organizēta ar mērķi
jauniešiem iemācīt sadarboties, iepazīt dažādu jomu profesijas un
saturīgi pavadīt brīvo laiku, izprast
sevi, pilnveidot esošās un attīstīt
jaunas, noderīgas prasmes nākotnes
profesijai.
Vasaras karjeras nometnē dalībnieki noteiks savus individuālos
mērķus, uzzinās, kā izveidot sociālo
tīklu profilu, kas piesaista auditoriju,
kā veidot modes un dzīvesstila saturu, tiksies ar Valmieras pilsētas pašvaldības vadības pārstāvi, lai uzzinātu
par pilsētas attīstību, izzinās Valmierā
pieejamās izglītības iespējas, iepazīs

Valmieras un apkārtējo novadu uzņēmumus, dosies ekskursijās un iesaistīsies citās vērtīgās aktivitātēs.
Nometne notiks Valmieras Jauniešu mājā Mākslinieku ielā 2, taču tās
dalībnieki apmeklēs arī vairākas vietas Valmierā un apkārtējos novados.
Vietu skaits ir ierobežots. Dalība
nometnē ir bez maksas.
Pieteikšanās un plašāka nometnes
programma ej.uz/karjerasnometne.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar nometnes vadītāju Daigu
Kīnu, tālrunis 26184979.
Vasaras karjeras nometni organizē Valmieras pilsētas pašvaldība,
Valmieras Attīstības aģentūra un jauniešu biedrība “VirziensA”.
Nometni finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas
“Pilsētu inovatīvās darbības” projekta
“Eiropas nākamās paaudzes mazās
pilsētas” (Next Generation Micro Cities
of Europe UIA03-250) ietvaros.

Valmieras dzimšanas dienas svinību nedēļā tika uzsākta Valmieras pils
ZR mūru restaurācija un konservācija,
kā arī jaunā Valmieras pils kultūrvides
centra būvniecība un Vecās aptiekas
ēku pārbūve.
Valmieras muzejs turpina darbu
ierastajā režīmā, iepazīstinot ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm. Arī
teritorijā esošā picērija “Vīnkalni
Pils Māja” aicina baudīt tās piedāvājumu. Ikdienā gājēju kustība netiks ierobežota, tomēr atsevišķu
būvdarbu un procesu veikšanai uz
laiku varētu tikt slēgta Bruņinieku
iela. Apmeklētājus aicinām sekot
informācijai un zīmēm, kā arī droši
pārvietoties pa norādītajiem apkārtceļiem.
Uzsākot vecās pils ZR mūru restaurācijas un konservācijas darbus un
kultūrvides centra ēkas būvniecību,

pils teritorijā tiks turpināti arī arheoloģiskās pētniecības pasākumi. Būvlaukumā tiks nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība, nodrošinot Latvijas
Republikas likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” prasības. Šī gada
rudenī plānoti arī izrakumi Valmieras
pils iekšpagalma D daļā, 12x15 metru
lielā laukumā, kur būvniecības laikā
no jauna tiks izveidota brīvdabas
estrāde.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem plānoto pils mūru restaurāciju
un konservāciju, jaunā pils kultūrvides centra ēkas būvniecību un
Vecās aptiekas ēku pārbūvi veic SIA
“R.K.C.F.Renesanse” par kopējo līgumsummu 3 198 259,49 EUR ar PVN.
Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot,
piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides
aizsardzības un resursu izmantošanas

efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” finansējumu diviem projektiem – 1.kārtas projekts
“Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas
un laika lokos” un 3.kārtas projekts
“Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”.
Projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos” ieviešanai paredzēts ERAF finansējums
1 032 900 EUR apjomā, valsts
budžeta finansējums 38 823, 53 EUR
un pašvaldības līdzfinansējums
155 294,12 EUR. Projekta “Valmieras
Vēsturiskā centra attīstība” ieviešanai paredzēts piesaistīt ERAF
līdzfinansējumu līdz 2 000 000,00
EUR, valsts budžeta dotāciju līdz
70 588,24 EUR un pašvaldības finansējumu 1 409 107,63 EUR.

Uzsāks Mālu ielas posma pārbūvi
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Augusta sākumā tiks uzsākta Mālu
ielas posma no Beātes ielas līdz Matīšu
šosejai pārbūve. Tā uzlabos gan iedzīvotāju pārvietošanās apstākļus un
drošību, gan uzņēmēju vajadzības
pēc ērtas satiksmes infrastruktūras.
Līdz ar daudzdzīvokļu īres namu
Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8 uzcelšanu, pārbūvējamajā Mālu ielas posmā ir ievērojami pieaugusi gājēju un
automašīnu satiksmes intensitāte. Tā
kā ielas posms veido īsāko maršrutu,
savienojot centru ar šo pilsētas daļu,
iela ir svarīga arī tuvumā esošo izglītības iestāžu audzēkņiem, Jāņparka
iedzīvotājiem un citiem. Ielas vidējā
fiksētā satiksmes intensitāte tās pārbūves projekta izstrādes laikā bija
700 transporta vienības diennaktī,
no kurām 15% bija kravas transports.
2020.gada februāra beigās atkārtoti
veiktais mērījums rādīja, ka satiksmes
intensitāte palielinājusies līdz vidēji

1839 automašīnām diennaktī.
Minētajā Mālu ielas posmā līdz
šim braukšanas ātruma ierobežojums
bija 30 km/h, kā arī pie SOS bērnu
ciemata bija uzstādīti divi braukšanas ātrumu ierobežojoši ātrumvaļņi.
Taču, lai nodrošinātu nepieciešamos
uzlabojumus, Mālu ielas posmam
no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai
2018.gadā tika izstrādāts pārbūves
būvprojekts un šogad, paredzot
pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistot Valsts kases aizdevumu, tika
rasta iespēja to īstenot.
Visa pārbūvējamā posma labajā
pusē virzienā uz Matīšu šoseju tiks
izbūvēta gājēju ietve ar velojoslu. Lai
atvieglotu automašīnu kustību, tiks
sakārtotas esošās ielas nobrauktuves
un pieslēgumi. Uzlabojot pārredzamību un satiksmes drošību, atbilstoši
teritorijas plānojumam tiks izbūvēts jauns Ganību ielas pieslēgums
Mālu ielai, esošo pieslēgumu saglabājot kā piekļuvi atsevišķiem
privātīpašumiem. Pārbūves laikā

tiks atjaunotas apakšzemes komunikācijas un izbūvēts LED apgaismojums.
Esošais Mālu ielas cietais virsmas
segums, kas tika ieklāts 2014.gadā,
veicot ielas divkāršo apstrādi ar
šķembām un bitumena emulsiju,
bija viens no pirmajiem, kam eksperimentālā kārtā cietais virsmas segums tika iegūts ar šo divkāršās
apstrādes metodi. Ielas posma ekspluatācija pierādīja, ka šāds cietā
seguma veids nav piemērots ielām ar
intensīvu automašīnu satiksmi, tāpēc
pēc pārbūves ielas posmam būs asfaltbetona segums.
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem
Mālu ielas posma pārbūvi veiks
SIA “ASFALTBŪVE” par kopējo
līgumsummu 496 596,22 EUR ar PVN.
Atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem
Mālu ielas pārbūves būvuzraudzību
nodrošinās SIA “GEO CONSULTANTS”
par kopējo līgumsummu 6050,00 EUR
ar PVN.

Pārbūvēs Teodora Ūdera un Tālavas ielas
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
16.jūlijā Valmieras pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA
“Limbažu ceļi” par grantēto Teodora
Ūdera, Tālavas un Kāpu ielu pārbūvi.
Augusta pirmajā pusē plānoto ielu
būvdarbu sākums ir daļa no šobrīd
notiekošās “Krāču kakta” attīstības. Lai
papildinātu un dažādotu iedzīvotāju
atpūtas un sporta iespējas brīvajā
dabā, vienlaikus ar rotaļu laukuma un
velo trasītes izveidi sākas arī teritorijas Krāču ielā 4 labiekārtošanas
projekta īstenošana. Savukārt pārbūvējamā Kāpu iela nodrošina
piekļuvi airēšanas bāzes “Krāces” teritorijai, kur tiek plānota trīs jaunu
sporta laukumu būvniecība.
“Teodora Ūdera un Tālavas ielas
ir vienas no pēdējām pilsētas ielām,
kurās ir salīdzinoši augsta satiksmes
intensitāte, taču kurām līdz šim
bija grantētais virsmas segums.
Ielas nodrošina piekļuvi vienai no
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēm – bērnudārzam “Krācītes”.
Taču cietā virsmas seguma ieklāšana,
izmantojot Valmierā plašāk izmantoto
metodi – divkāršo apstrādi ar šķembu

un bitumena emulsiju – šīm ielām
nebija iespējama smilšainās un
pārāk nestabilās grunts dēļ. Šajā
pilsētas rajonā nav izbūvēta lietus
kanalizācija, kas no ielām novada
lietus ūdeni. Vienīgais efektīvais ielu
kvalitātes uzlabošanas risinājums
bija ielu asfaltēšana, kam tika meklēts nepieciešamais finansējums”,
skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Rita
Jemšika.
2018.gadā tika izstrādāts ielu pārbūves projekts, bet 2019.gada sākumā veikts arī būvdarbu iepirkuma process. Tomēr tas, ņemot vērā likuma
“Par valsts budžetu 2019.gadam”
noteiktos aizņemšanās ierobežojumus pašvaldībām, tika pārtraukts.
Izmantojot 2020.gadā palielināto
valsts budžeta aizņemšanās limitu
un iespēju pašvaldībām pretendēt
uz Valsts kases aizdevumu investīciju
projektu līdzfinansēšanai, Valmieras
pilsētas pašvaldībai tika apstiprināts
aizdevums Teodora Ūdera un Tālavas
ielu pārbūves projekta īstenošanai.
Atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 20.punktā noteiktajam

Valmieras pilsētas pašvaldība ielu
pārbūves aizņēmuma saņemšanu
saskaņoja arī topošā Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija 2020.gada 7.jūlija sēdē.
Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu
ielu pārbūve paredz ielu apakšzemes
komunikāciju sakārtošanu, lietus
kanalizācijas izbūvi, ielas pamatnes
izbūvi un ielu brauktuvju asfaltēšanu.
Visā Teodora Ūdera un Tālavas ielas
garumā izbūvētas gājēju ietves,
ieklājot bruģakmens segumu. Gar
bērnudārzu “Krācītes” perpendikulāri
ielas brauktuvei paredzēta automašīnu stāvvietu izbūve ar 28
vietām. Atsevišķās vietās, kur to ļaus
apakšzemes komunikāciju izvietojums, plānoti arī jauni koku stādījumi.
Visā pārbūvējamo ielu garumā plānota arī jauna LED ielas apgaismojuma
izbūve. Pie mākslinieka Teodora
Ūdera mājas Teodora Ūdera ielā
9 un dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka
mājas Pārgaujas ielā 5 ielu pārbūves
projekts paredz bruģētu laukumiņu
ierīkošanu, tādējādi sagatavojot vietu
perspektīvai abu nozīmīgo personu
piemiņas turpināšanai.

Paziņojums par būvniecības
ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
Valmieras pilsētas Būvvalde atbilstoši 23.07.2020.
lēmumam Nr.BIS-BV-5.3-2020-9 uzsāk būvniecības
ieceres “Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un
krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība”
publisko apspriešanu.
Publiskās apspriešanas termiņš: 2020.gada
24.jūlijs līdz 2020.gada 21.augusts.
Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres metu un aprakstu var iepazīties:
· izdrukas formā Valmieras pilsētas pašvaldības
ēkas vestibilā Lāčplēša ielā 2 Valmierā;
· elektroniski Valmieras pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” –
“Sabiedrības līdzdalība” – “Publiskās apspriešanas” –
“Aktuālās”.

Rakstiskas atsauksmes var iesniegt līdz 2020.
gada 21.augustam:
· nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2 Valmierā LV- 4201;
· nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu,
adresējot pasts@valmiera.lv;
· iesniedzot personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša
ielā 2 Valmierā;
· ievietojot Valmieras pilsētas pašvaldības iesniegumu kastītē, kas atrodas labajā pusē pie pašvaldības
ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2 Valmierā.
Aicinām piedalīties būvniecības ieceres prezentācijā, kas norisināsies 2020.gada 5.augustā
plkst.17.00 Valmieras Kultūras centra kamerzālē
Rīgas ielā 10.

Valmieras novadā
apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas darbs
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
21.jūlijā notika otrā Valmieras
novadā apvienojamo pašvaldību
finanšu komisija. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 20.punkts nosaka,
ka pašvaldība, kuru administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības,
iznomāt savu nekustamo īpašumu,
kā arī atsavināt savu kustamo un
nekustamo mantu, kuras pārdošanas
vērtība pārsniedz 50 000 EUR vai
0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Valmieras novadā apvienojamo
pašvaldību finanšu komisiju veido
visu apvienojamo pašvaldību – Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku,
Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu – domju
priekšsēdētāji. Finanšu komisiju vada
un tās darbu organizē Valmieras
pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
21.jūlijā Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija
izskatīja iesniegtos pašvaldību lēmumus:
1. Par Rūjienas novada pašvaldības
domes 18.06.2020. lēmuma (prot.
Nr.8, 7.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu
projekta Nr.LAT-RU-016 “Ilgtspējīgas
zaļās infrastruktūras un pievilcīgu
atpūtas zonu attīstība dabā” (Zaļie
torņi) “Development of sustainable
green infrastructure and attractive
recreation zones in the nature” (Green
Towers) īstenošanai” atbalstīšanu;
2. Par Rūjienas novada pašvaldības
investīciju projekta “Auto stāvlaukuma
izbūve Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 5a
un Brīvības ielā 7a, Rūjienā, Rūjienas
novadā” valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai atbalstīšanu;

3. Par Rūjienas novada pašvaldības
investīciju projekta “Valdemāra ielas pārbūve (posmā no Rīgas ielas
līdz Aldara ielai), Rūjienā, Rūjienas
novadā” valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai atbalstīšanu;
4. Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmuma
Nr.42 (protokols Nr.2, 41.§) “Par
ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā –
1.kārta” īstenošanai” atbalstīšanu;
5. Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmuma
Nr.43 (protokols Nr.2, 42.§) “Par
ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un
laika lokos” īstenošanai” atbalstīšanu;
6. Par Mazsalacas novada pašvaldības domes 15.07.2020. lēmuma
Nr.11.5 “Par pašvaldībai piekrītošā
zemes gabala “Dzelzceļš”, Mazsalacā
iznomāšanu” atbalstīšanu;
7. Par Mazsalacas novada
pašvaldības domes 15.07.2020.
lēmuma Nr.11.6 “Par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala Muižas ielā 2,
Mazsalacā, iznomāšanu” atbalstīšanu;
8. Par Kocēnu novada domes
20.07.2020. ārkārtas sēdes lēmuma
Nr.209, protokols Nr.12, 3.§ “Par
pašvaldības investīcijas projekta
“Vaidavas ciema centra laukuma un
tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana” 1.kārtas realizāciju” atbalstīšanu;
9. Par Strenču novada domes
20.07.2020. lēmuma, prot. Nr.9, 8.§
“Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta
“Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā Strenču pilsētā”
īstenošanai” atbalstīšanu;
10. Par Burtnieku novada pašvaldības domes 15.07.2020. lēmuma
Nr.291 (protokols Nr.11, 13.punkts)
“Par telpu iznomāšanu Valmieras
ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā,
Burtnieku novadā” atbalstīšanu.
Visi iesniegtie pašvaldību domju
lēmumi tika atbalstīti.

Pacientu un personāla
drošībai
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Epidemioloģiskai situācijai saglabājoties stabilai, Vidzemes slimnīcā
atcelts ambulatorā posteņa darbs pie
poliklīnikas ieejas. Taču, rūpējoties
par pacientu un personāla drošību,
karantīnas režīms stacionāra nodaļās
tiek saglabāts. Tāpat pacientiem un
apmeklētājiem joprojām jāievēro epidemioloģiskā režīma noteikumi.
Pie ieejas poliklīnikā ir nodrošināta
roku dezinfekcijas iespēja – uzstādīta
roku dezinfekcijas ierīce ar atbilstošu
šķidrumu.
Pacientiem, kuri ieradušies saņemt
ambulatoros pakalpojumus, klientu
reģistratore izsniedz ķirurģisko masku, kas jāvalkā visu slimnīcas ap-

meklējuma laiku.
Pacientiem domātos sūtījumus/
paciņas darba dienās līdz plkst. 15.00
tuvinieki drīkst nogādāt līdz nodaļai un atdot administratorei, kura
sūtījumu aiznes pacientam. Pēc
plkst. 15.00 sūtījumus/paciņas var
nodot Neatliekamās medicīniskās
palīdzības un pacientu uzņemšanas
nodaļā.
Ņemot vērā tuvinieku lūgumus,
smagi slimus, gulošus pacientus
atļauts apmeklēt tikai ar ārstējošā
ārsta ziņu un tikai viena persona vienā
reizē. Apmeklētājam tiek izsniegta un
obligāti jālieto ķirurģiskā sejas maska.
Savas un tuvinieku drošības un
veselības vārdā būsim saprotoši un
izpildīsim epidemiologu un nodaļu
personāla norādījumus!
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Valmierā skanēs grupas
“Sestā jūdze” koncerts

Iespēja ģimenēm piedalīties radošajās
darbnīcās

Ieva Šteinberga,
koncertaģentūras “BRAVISSIMO”
producente

Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra

Kantrimūzikas grupa “Sestā Jūdze”
dodas savā pirmajā Latvijas brīvdabas
koncerttūrē, sniedzot klausītājiem iespēju pēc ilgāka pārtraukuma atkal
satikties.
Vasaras vakaru koncertturneja
“Šī ir vienīgā diena, vienīgā nakts”
norisināsies 11 Latvijas brīvdabas
estrādēs. Valmieras estrādē koncerts
apmeklētājus priecēs 14.augustā
plkst.21.00.
Koncerts būs kā spirgts veldzējums, aicinot baudīt brīvdabas romantisko un vasarīgo noskaņu.
Koncertā grupa “Sestā jūdze” sagādājusi klausījājiem īpašu pārsteigumu – tajā skanēs ne tikai visu laiku populārākās grupas dziesmas: “Atvars”,
“Ievai”, “Upe”, “Gan jau” un citas, bet
klausītāju vērtējumam tiks nodotas
arī pavisam jaunas un vēl iepriekš
nedzirdētas dziesmas no drīzumā
gaidāmā grupas albuma “Upe”.

Koncertā dzirdēsim šādas jaunās
dziesmas: “Aicini mani pie sevis”,
“Labākās dienas”, “Mazā upe”, “Mūsu
fotogrāfija”, “Kas zin kā būs”, “Tā pati
dien, tikai līst” un citas.
“Šoreiz viss būs citādi. Jūs būsiet
mazāk, bet mēs – tikpat. Patiesi
ilgojamies pēc saviem klausītājiem,
neatkarīgi no ierobežojumiem un
vietu skaita. Kopā pavadīsim ļoti īpašu
vakaru, atskatoties jau paveiktajā
un paveroties nākotnē. Ņemiet līdzi
pledus, lai varat ne tikai izvēlēties
distancēšanās vietu estrādē, bet arī
apsēsties kādā romantiskā stūrītī un
baudīt,” stāsta grupas “Sestā Jūdze”
solists un dziesmu autors Agris
Gedrovičs.
Biļetes uz koncertu iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties “Biļešu
Paradīze” kasēs visā Latvijā, kā arī
www.bilesuparadize.lv.
Pirmo 100 biļešu cena – 10 EUR.
Aicinām tās iegādāties savlaicīgi,
jo, ievērojot valstī noteikto sanitāro
protokolu un distancēšanos, biļešu
skaits ir ierobežots.

Koprades darbnīca “DARE” aicina
ikvienu ģimeni pavadīt kopā radoši
laiku un piedalīties darbnīcās projekta
“KOPĀ DARĪT – KOPĀ RADĪT” ietvaros.
Darbnīcas norisināsies līdz oktobrim
“DARE” telpās Purva ielā 12 Valmierā.
Ģimenēm būs iespēja piedalīties
astoņās darbnīcās: audumu maisiņu,
gaismas objektu un rotaļlietu veidošanā, stikla pudeļu pārveidošanā par
dizaina objektiem un ķimerēšanās
darbnīcās. Ierobežotās vietas dēļ
katrā darbnīcā iespējams piedalīties
vienam vecākam kopā ar vienu bērnu.
Projekta ietvaros septembrī tiks
organizēts interaktīvs konkurss “Ģimenes rada”, kā arī labiekārtotas
koprades darbnīcas “DARE” telpas, izveidojot bērnu stūrīti.
Plašāka informācija par pieteikšanos un gaidāmo darbnīcu norises
datumiem
pieejama
koprades
darbnīcas “DARE” Facebook lapā
https://www.facebook.com/DARE.VKD
un Valmieras pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.valmiera.lv.
Projektu “KOPĀ DARĪT – KOPĀ
RADĪT” īsteno Valmieras Attīstības

aģentūra sadarbībā ar Valmieras
pilsētas pašvaldību. Projekts tiek
īstenots Latvijas valsts budžeta
finansētās programmas “Ģimenei
draudzīga pašvaldība” ietvaros, ko
administrē Sabiedrības integrācijas
fonds.

Projekta aktivitāšu mērķis ir stiprināt ģimeniskās vērtības, veicinot
kvalitatīvu bērnu un vecāku kopā
pavadīto laiku, attīstot radošumu,
iepazīstot modernās tehnoloģijas un
veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu.

RADOŠĀS DARBNĪCAS ĢIMENĒM

KOPĀ DARĪT KOPĀ RADĪT
NO JŪLIJA LĪDZ OKTOBRIM
VALMIERAS KOPRADES DARBNĪCĀ "DARE"

Astoņas darbnīcas:
ROTAĻLIETU DARBNĪCA
AUDUMU MAISIŅU IZVEIDE
LAMPU DARBNĪCAS
STIKLA PUDEĻU
PĀRVEIDOŠANA
ROTAĻLIETU PIEKARIŅU
DARBNĪCA
ĶIMERĒŠANĀS DARBNĪCAS

MVU atbalsta programmā finansējums
piešķirts 12 projektiem
Baiba Zvejniece,
Valmieras Attīstības aģentūra

Foto autors: Mārtiņš Plūme

9.jūlijā norisinājās vērtēšana projektu pieteikumiem MVU stiprināšanas programmā. Programmas konkursu organizē Valmieras pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar biedrību
“Valmieras Attīstības aģentūra” ar
mērķi mazināt Covid-19 krīzes izraisīto
negatīvo ietekmi Valmieras pilsētas
mazo un vidējo uzņēmumu vidū.
No 20 saņemtajiem pieteikumiem
komisija lēma atbalstīt 12 projektu
idejas, nodrošinot iespēju uzņēmējiem īstenot aktivitātes uzņēmumu
atpazīstamības veicināšanai un/vai
pakalpojumu paplašināšanai. Kopējā
piešķirtā atbalsta summa projektu
īstenošanai 19 950,26 EUR. Daļa
projektu atbalstīti pilnībā, daļa ar
samazinātu finansējumu.
Atbalstītie pasākumi saistīti ar

digitālā mārketinga un reklāmas
kampaņu īstenošanu, attālinātu
mācību programmu bērniem un
pieaugušajiem, tūrisma pakalpojumu pilnveidi, mājaslapas izstrādi
un attīstīšanu zobārstniecības pakalpojumiem, vizualizācijas un dizaina
risinājumu ieviešanu pasākumu
organizēšanā, ēdināšanas un ražošanas pakalpojumu pilnveidi, kā
arī interaktīvu risinājumu ieviešanu
informācijas apmaiņai starp uzņēmumu un klientu. Tuvākajā laikā
programmas apstiprināto projektu
pārstāvji parakstīs sadarbības līgumu ar Valmieras pilsētas pašvaldību
par finansējuma piešķiršanas un
izlietošanas kārtību. Pēc līguma parakstīšanas uzņēmumi varēs uzsākt
projektu aktīvo fāzi un īstenot savas
ieceres.
Programmā iesniegtos projektu
pieteikumus vērtēja Jānis Baiks,

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs, Andris Klepers,
Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, pašvaldības domes
Attīstības un uzņēmējdarbības lietu
komitejas
priekšsēdētājs,
Gints
Bērtiņš, Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs, Ilze
Eglāja, biedrības “Valmieras Attīstības
aģentūra” valdes priekšsēdētāja.
Visiem 20 projektu pieteicējiem ir
iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas Valmieras Attīstības aģentūrā par projektu ieviešanu un finansējuma piesaistes iespējām.
Konkursa kopējais finansējums bija
30 000 EUR, to nodrošināja Valmieras
pilsētas pašvaldība. Viena projekta
minimālais atbalsta apjoms netika
noteikts, bet maksimālais atbalsta
apjoms bija 2 000 EUR. Atbalsta intensitāte programmā ir 100% un to
piešķir de minimis ietvaros.

Vasara kopā ar grāmatu
Lolita Dreimane,
Valmieras integrētā bibliotēka
Bagātini vasaras piedzīvojumus ar
lasīšanu – nāc uz Valmieras integrētās
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu un iesaisties vairākās lasīšanas
programmās – “Zvirbulēna Vasaras
groza apgūšanā”, “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas” jaunās kolekcijas
baudīšanā un vērtēšanā, kā arī apgāda “Zvaigzne ABC” Lasīšanas
stafetē, kas noslēgsies 9.augustā!
Valmieras integrētās bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa piedāvā vajadzīgo grāmatu klāstu
dažādām gaumēm un vecumiem.
Lasīšanas veicināšanas programma
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“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
šogad svin savu 20.gadskārtu un
piedāvā jauno, ekspertu izraudzīto
28 grāmatu kolekciju no astoņām
izdevniecībām – “Jāņa Rozes apgāds”,
“Zvaigzne ABC”, “Liels un mazs”,
“Latvijas Mediji”, “Pētergailis”, “Dienas
Grāmata”, “Aminori” un “Lietusdārzs”.
Nelielajā kolekcijā pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi
no dažādām valodām – lietuviešu,
igauņu, zviedru, somu, krievu, franču
un katalāņu. Ieteiktās grāmatas palīdzēs vecākiem, skolotājiem un
bibliotekāriem vieglāk orientēties
bagātajā bērnu un jauniešu grāmatu
klāstā. “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas” lasītāji soli pa solim varēs

iesaistīties bibliotekāru rosinātajās
aktivitātēs. Grāmatu nosaukumi un
krāšņie vāki tā vien vilina uz lasīšanu:
“Rasas vasara”, “Dzejnieks un smarža”,
“Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”,
“Poķu grāmata”, “Meža meitene Maija”,
“Marks, maģija un vilkate Vilma”,
“Ballīte ar nakšņošanu”, “Laika bikses”,
“Ragana manā skapī”, “Puika, kurš
redzēja tumsā”, “Tētis uz pilnu slodzi”
un citas. Aktīvākie lasītāji saņems
vērtīgas balvas.
Pavadiet neaizmirstamus brīžus,
aizmaldoties citās pasaulēs un realitātē kopā ar uzticamo ceļa biedru
– labu grāmatu! Valmieras integrētā
bibliotēka priecājas par katru lasītāju!

Pārgājiens starp četriem
tiltiem

Koncertu cikls “MŪDA”. Mārcis Auziņš un
Aija Vītoliņa

Zane Krūmiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs

zāk apgūta un neiepazīta teritorija.
Šķērsojot apvedceļa tiltu, maršruts
turpinās pa otru – Gaujas labo krastu
– gar Dzelzs tiltu līdz pat maršruta
beigu punktam – Laivu piestātnei.
Maršrutā iespējams vadīties pēc
baltas un zilas krāsu kombinācijas
marķējuma, kas attēlots taisnstūra
formā. Tas krāsots dabai draudzīgā
veidā uz koka, kā arī ar uzlīmēm
uz stabiem. Pārgājienu takas ceļa
segums ir mainīgs – meža un grants
ceļi, kā arī asfalts.
Aicinām izmantot arī viedierīces,
lejupielādējot maršruta GPX failu, tā
būs iespējams sekot līdzi pastaigu
takai kartē.
Maršruta GPX failu lejupielādei
un citus pastaigu, pārgājienu un
velobraucienu maršrutus Valmierā,
Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu
novadā meklējiet visit.valmiera.lv.

scenogrāfiju. Pasākuma apmeklētājus
sagaida gan muzikāls piedzīvojums,
gan arī dabas radītu smaržu un sajūtu
piepildīts notikums.
Koncertu cikls “MŪDA” – mūzika
dabā – aizsākās 30. maijā, kad stihijas
Zeme zīmē mežā pie Daliņu pludmales aizritēja pirmais koncerts kopā ar
dziedātāju un komponisti Lindu Leen
un ģitāras virtuozu Rihardu Lībieti.
Vasaras saulgriežos, 20. un 21.jūnijā,
stihijas Uguns koncertprogrammā
tikāmies ar Kristīni Kārkli-Kalniņu un
Martu Kristiānu Kalniņu, savukārt
18.jūlijā stihijas Gaiss koncertā bijām kopā ar Daumantu Kalniņu un
Romānu Vendiņu.
Biļetes cena 18 EUR. Apmeklētājiem ar Valmieras kultūras karti
2 EUR atlaide biļetei. Atlaide spēkā,
pērkot biļetes “Biļešu paradīze”
kasēs un uzrādot Valmieras kultūras
karti. Pasākuma biļetes iespējams
iegādāties “Biļešu paradīzē” elektroniski www.bilesuparadize.lv un “Biļešu paradīze” kasēs. Biļešu skaits ierobežots.
Informācija apmeklētājiem:
Aicinām ņemt līdzi savu sēžam-

spilvenu vai pledu, kā arī padomāt
par ērtu, laika apstākļiem piemērotu
apģērbu. Pasākuma ilgums: 1 stunda.
Koncerts notiks, ievērojot pasākumu
apmeklētāju drošībai noteikto sanitāro protokolu.
Koncertu ciklu “MŪDA” organizē
Valmieras Kultūras centrs.

Norisināsies Latvian Voices
a cappella festivāls

29.augustā plkst. 21.00 dabas
stihijas Ūdens zīmē aicinām uz ģitāras
virtuoza un komponista Mārča Auziņa un dziedātājas Aijas Vītoliņas
koncertu. Tas notiks Valmierā, airēšanas bāzē “Krāces” (Kāpu iela 15).
Ūdens ir nepārtraukta kustība,
tas nes informāciju, lēni kaļ akmeni
un lauž klinti. Tāpat kā cilvēks. Soli
pa solim, pilienu pa pilienam rodas
sistēma, skaņa, melodija. Ikdienas
ritms. Ik pilīte turpina brīnumainu
ceļojumu atpakaļ uz avotu jeb sākumu. Ūdens ir dzīvība, un dzīvībā
ikviens nobeigums ir jauns sākums.
Mārča Auziņa un Aijas Vītoliņas
izpildītā koncertprogramma, tāpat
kā Gaujas plūdums, te metīs straujus
lokus un līkumus, te atkal būs rāms un
mierpilns, uz brīdi šķietami apstādinot
laiku.
Katrs “MŪDA” koncerts ir muzikāls
baudījums kultūras gardēžiem, kur
norises vietas zaļā zona pati kļūst
par jaunu, vēl neapgūtu skatuvi un
vienlaikus – par skaistu ainavisko

Zane Johansone,
Latvian Voices menedžere

Valmieras teātris sāk 98. sezonu

Valmieras viskrāšņākā rota ir
Gauja, kas gluži kā mākslinieka ota ar
savu tecējumu iekrāso pilsētu. Vietām
tās krasti straujā upes plūduma dēļ
savijas intensīvā krāsu paletē, citviet
jaušami pavisam rāmi un mierpilni
krāsu toņi. Šo visu var redzēt vienuviet – starp četriem tiltiem pār Gauju.
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
nomarķējis jaunu pārgājienu taku 12
kilometru garumā, kas ved gar abiem
Gaujas krastiem.
Maršruts ir apļveida, un tas veidots
virzienā no Laivu piestātnes Valmierā
(Pilskalna iela 1) gar Kazu krācēm,
pāri Vanšu tiltam līdz galvenajam
tiltam pār Gauju. Ainaviskais maršruts
turpinās gar Gaujas kreiso krastu,
kas līdz šim ceļotājiem bijusi ma-

“Latvian Voices” sadarbībā ar
Valmieras pilsētu aicina apmeklēt
ikgadējos a cappella mūzikas svētkus. Šogad festivāls norisināsies vienu dienu. Tā ietvaros klausītājiem
būs iespējams apmeklēt “Latvian
Voices” un Jāņa Strazdiņa a cappella
mūzikas koncertu, savukārt pašmāju
vokālajām grupām un a cappella
mūzikas interesentiem visas dienas
garumā notiks izglītojošas un praktiskas meistarklases, ko tiešraidē varēs
vērot festivāla Facebook lapā.
Saistībā ar Covid-19 izplatību festivāla programma šogad būs saīsināta un plānoto ārzemju viesu – The
Swingles (Lielbritānija), Quintense un
Daniel Barke (Vācija) – uzstāšanās
pārcelta uz nākamā gada festivālu.

Vokālā grupa “Latvian Voices”
ansambļu meistarklases rīko jau ceturto gadu. Šogad tās pirmo reizi
tiks translētas interneta tiešraidē
ar mērķi a cappella svētkus sarūpēt
ne tikai meistarklašu dalībniekiem
klātienē, bet arī Latvijas un ārzemju
klausītājiem tiešsaistē.
Koncerts
notiks
1.augustā
plkst.21.00 pie Dzirnavu ezeriņa
(Georga Apiņa ielas māju kvartāls),
ievērojot pasākumu apmeklētāju
drošībai
noteikto
sanitāro
protokolu. Aicinām ņemt līdzi savu
sēžamspilvenu vai pledu, kā arī
padomāt par ērtu, laika apstākļiem
piemērotu apģērbu.
Pasākuma ilgums: 1 stunda.
Ieeja bez maksas.
Plašāka informācija par festivālu
mājaslapā www.latvianvoicesfestival.lv/.

A capella festivālā varēs pārliecināties par viena no smalkākajiem mūzikas
instrumentiem – balss – unikālajām spējām

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,
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Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv

Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 11. līdz 14. augustam.

Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātris
Pēc ieilgušās pauzes, sanākot atkal
kopā ar kopsapulci un tradicionālo
Valmieras teātra kolektīva kopbildi,
21.jūlijā uzsākta jaunā, 2020./2021.
gada sezona. Šogad teātra uzmanības
centrā latviešu un ārzemju dramaturģijas klasika un sadarbībā ar jaunajiem
režisoriem atvēlēta vieta arī radošiem
eksperimentiem.
Jaunais darba cēliens tiks uzsākts
ar aizvadītās sezonas nenotikušajām
pirmizrādēm. 31.jūlijā LMT Mansarda
zālē būs skatāma aktiera un režisora
Krišjāņa Salmiņa otrā Valmieras teātrī veidotā izrāde “Paliec sveiks,
draugs…”, kas tapusi pēc franču filmas
“La Femme de mon pote” motīviem.
Šajā darbā režisors turpina jau savā
pirmajā izrādē iesākto izziņas procesu
par cilvēku jūtu dabu.

Eihes veidotās izrādes, īru dramaturga
Mārtina Makdonas melnās komēdijas “Inišmoras leitnants” pirmizrāde
gaidāma Valmieras vasaras teātra
festivālā un turpmāk būs vērojama
teātrī. Tā ir skarbu joku, pārpratumu
un negaidītu pavērsienu caurvīta
luga, kas ieguvusi gan kritiķu, gan
skatītāju atzinību un iestudēta daudzviet pasaulē.
Teātra festivāls šogad notiks no
7.līdz 9.augustam,
skatītājiem
piedāvājot piecus jaunus darbus gan
pieaugušajiem, gan bērniem, šogad
festivālu veltot dokumentāliem notikumiem un saskarsmei visdažādākajās tās izpausmēs. Festivāla programma tiek veidota, lai visi tā apmeklētāji varētu droši un brīvi baudīt
norises Valmieras pilsētvidē trīs dienu
garumā. Festivālu noslēgs ļoti īpašs
notikums – 9.augustā, režisora Oļģerta
Krodera 99. dzimšanas dienā, Ziloņu

Lai panākumiem bagāts jaunais Valmieras teātra darba cēliens!
5.augustā Apaļajā zālē pārcelto
pirmizrādi piedzīvos režisora Georgija
Surkova un dramaturģes Madaras
Rutkēvičas veidotais skatuves variants
“Tilti”, kas stāsta par kādu ģimenē
ilgi glabāta, vienlaikus sāpīga un
atbrīvojoša noslēpuma atklāšanu,
kā pamatu veido Roberta Džeimsa
Vollera romāns “Medisonas apgabala
tilti”.
Aprīlī nenotikušās režisora Mārtiņa

ielā tiks atklāts Aivara Vilipsōna un
Ivara Miķelsona veidots mākslas
objekts “Krodera ābele”. Tas tapis ar
mecenātu Borisa un Ināras Teterevu
atbalstu sadarbībā ar Krodera fondu,
fondu “Mākslai vajag telpu” un individuālajiem ziedotājiem, godinot
Oļģerta Krodera piemiņu.
Septembra vidū un oktobra
sākumā gaidāmas divas apjomīgas
pirmizrādes – Valmieras teātra Apaļajā

Koncertu cikla “MŪDA” noslēdzošais
koncerts!

zāle amerikāņu dramaturga Stefana
Karama daudzas nominācijas un
apbalvojumus ieguvusī luga “The
Humans”, kas Valmieras teātrī būs
redzama ar nosaukumu ”Ģimene”,
to iestudē režisors Reinis Suhanovs.
Savukārt Lielajā zālē režisore Inese
Mičule skatītājiem piedāvās savu redzējumu Gunāra Priedes lugai “Mana
jaunākā brāļa vasara”, kurā pirmo
reizi uz Lielās zālēs skatuves kāps
arī seši Latvijas Kultūras akadēmijas
(LKA) Valmieras teātra aktieru kursa
studenti.
Sezonas turpinājumā gaidāma režisora Viestura Roziņa veidotā izrāde
bērniem un jauniešiem ar Rihardu
Rudāku galvenajā lomā – Migela de
Servantesa “Dons Kihots”. Tenesija
Viljamsa lugu “Ilgu tramvajs” iestudēs
režisors Edmunds Freibergs, Blanšas
lomu veltot Ievai Puķei, savukārt ar
Treisija Letsa klasiku “Osedžas zeme”
Valmieras teātrī strādās režisors Dž.
Dž. Džilindžers, sagādājot skaistas
lomas Valmieras teātra aktieriem.
Tāpat gaidāms vēl viens režisores
Ineses Mičules iestudējums – Deivida
Lindsija-Ebeirsa luga “Labie cilvēki”,
kas bijusi nominēta Tonija balvai kā
labākā luga, galvenajā lomā iejutīsies
aktrise Elīna Vāne. LMT Mansarda
zālē gaidāmas arī divu jauno režisoru
debijas – Toms Treinis ar latviešu
dramaturģes Leldes Stumbres lugu
“Nākošpavasar” un Reinis Boters,
kurš ar savu iestudējumu pievērsīsies
sociālo vides problēmu pētīšanai.
Vēl divas īpašas pirmizrādes saistītas ar LKA Valmieras teātra aktieru
kursa ienākšanu teātrī, pavasarī gaidāms pašu studentu, režisores Indras
Rogas un dramaturga Artūra Dīča
kopdarbs teātra Lielajā zālē. Savukārt
mūzikas namā “Daile” nākamā gada
maijā pirmizrāde gaidāma Bertolda
Brehta lugai “Lepnās kāzas”.
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