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Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Valmieras pilsētas notikumu apskats
(15.02.2021. – 21.02.2021.)
Diena/ laiks
Pirmdiena,
15.02.2021.
8.30

Notikums/ aktivitāte
Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāju
tiešsaistes sanāksme.
Sporta laukumos pie Valmieras 2.vidusskolas (Raiņa iela 11) katru dienu
plkst.8.00-21.00 (izņemot 18., 18. un 19.februāri, kad slidotava atvērta līdz
plkst.20.00. Par šo vairāk informācijas šeit) atvērta publiskā slidotava. Lai
rūpētos par savu un līdzcilvēku veselību un ievērotu valstī noteiktos
ierobežojumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai, slidotgribētājiem
pieteikšanās obligāta, izmantojot lietotni "Bookla". Plašāka informācija
www.valmiera.lv.
Pirmdien, 15. janvārī, sakarā ar siltumenerģijas temperatūras režīma
neievērošanu tehnoloģiskā procesa dēļ AS "Valmieras enerģija" katlumājā
Dakstiņu ielā 1 iespējamas piegādātās siltumenerģijas temperatūras
svārstības siltumenerģijas galaatērētājiem Valmieras pilsētas Gaujas labajā
krastā un Burtnieku novada Valmieras pagasta Viestura laukumā, kuriem
ikdienā siltumapgāde tiek nodrošināta no minētās katlumājas.

Trešdiena,
17.02.2021.
9.00-12.00
18.00
Ceturtdiena,
18.02.2021.
13.00

14.00
19.00
Sestdiena,
20.02.2021.

Sakarā ar hidranta nomaiņu tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Valmierā,
nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 23, 23a, 23b, 25, 25a, 25c, 26a,
26b, 26c, 28, 28a, 28b, 34 un 36.
Valmieras sākumskolas rīkotā tiešsaistes tikšanās ar topošajiem
pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Plašāka informācija vss.edu.lv.
Vidzemes Augstskolas Smart Lunch [eko] vieslekcija. "Smart lunch" ir
vieslekciju programma, kas Vidzemes Augstskolas studentiem,
pasniedzējiem, darbiniekiem, absolventiem un citiem interesentiem ļauj
smelties iedvesmu un uzzināt jaunu informāciju. Plašāka informācija
Vidzemes Augstskolas mājaslapā.
Valmieras pilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgā sēde.
Valmieras Kultūras centrā Rīgas ielā 10.
Valmieras 5.vidusskolas rīkotā tiešsaistes tikšanās ar topošajiem
pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Plašāka informācija skolas Facebook
lapā.

13.00

Virtuāls Ģimeņu rīts Zoom platformā. Lekcija vecākiem “Virtuālās vides
apdraudējumi un riski, kādiem pakļauti bērni interneta vidē”. Plašāka
informācija Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapā.

Dažādas
aktualitātes
Pagājušajā nedēļā Vidzemes slimnīcā piedzimuši 20 bērni, 8 meitenes un 12
puiši. No visiem jaundzimušajiem 6 ir valmierieši.
Līdz 15.martam iespējams aizpildīt Valmieras iedzīvotāju aptauju par
2020.gadu. Plašāka informācija www.valmiera.lv.
Rosinot brīvo laiku pavadīt veselīgi un aktīvi, Valmierā ierīkotas slēpošanas
trases Dīvaliņa pļavās, Māra Štromberga BMX trases “Valmiera” teritorijā, kā
arī Jāņparkā. Tās bez maksas pieejamas ikvienam interesentam. Savukārt
pie Vidzemes Olimpiskā centra (no TV torņa puses) atvērts brīvdabas ledus
laukums. Plašāka informācija šeit.
Februāris ir Valmieras Kultūras centra 55 gadu jubilejas mēnesis. Visus, kuri
vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku un pārbaudīt savas orientēšanās prasmes,
aicinām piedalīties kontūru izaicinājumā #VKC55! Plašāka informācija šeit.
Ir iespējams nobalsot par 2020.gada pastmarku. To vidū arī Valmieras
projekts ar Jānim Daliņam veltīto pastmarku. Vairāk informācijas delfi.lv.
Koprades darbnīcas DARE komanda saviem apmeklētājiem piedāvā kļūt par
viņu “attālinātām rokām” koprades telpās, pēc klientu pasūtījuma uz iekārtām
izgatavojot produktus. DARE aicina ikvienu interesentu sazināties ar
Kristiānu Līdaku, lai uzzinātu par attālināto pakalpojumu pieejamību un
vienotos par sadarbību. Kristiānas tālruņa numurs ir 27001099, un e-pasts ir
kristiana.lidaka@valmiera.lv. Plašāka informācija Valmieras Attīstības
aģentūras mājaslapā.
Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība Rīgā sadarbībā ar AAE Sarkanā
Pusmēness kustību, ņemot vērā līdzšinējās labās attiecības, kas izveidojušās
ar Valmieru, lēmusi dāvināt pansionātam “Valmiera” 20 000 EUR ārdurvju
nomaiņai no manuāli veramām uz automātiskām durvīm, kā arī jauna mīkstā
inventāra iegādei. Plašāka informācija www.valmiera.lv.
Valmieras integrētā bibliotēka februārī turpina “Digitālā atbalsta dienas”,
atbalstot digitālo rīku un e-iespēju izmantošanā. Plašāka informācija
Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapā.
Izstādes

Līdz 28.februārim Hanzas namiņos būs apskatāma izstāde “Barikāžu laiks”.
Laukumā pie Hanzas sienas.
Līdz 10.martam Valmieras Jaunatnes centra VINDA Fotopulciņa brīvdabas
fotoizstāde. 500 m gara ekspozīcijas taka VINDAs pagalmā, Rīgas ielā 42.
Apskatāma katru dienu plkst.9.00–17.00. Informācija www.valmiera.lv.
Līdz 8.aprīlim Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4 skatāma Gustava
Filipsona gleznu izstāde “Gaismas meklētājs”. Plašāka informācija
www.valmiera.lv
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