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Muzeju nakts Valmierā – Streiča zīmē

Aicinām apmeklēt
Vidzemes Uzņēmēju dienas
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Svinēsim Starptautisko Muzeju nakti Valmierā!

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
20. maijā visā Latvijā norisināsies
Muzeju nakts, šogad pievēršoties
tēmai “laiks” – tā skaitīšanai, vizuali
zēšanai. Valmieras muzejā notiks
dažādas aktivitātes no plkst. 19.00
līdz pat 1.00 naktī. Valmieras vec
pilsētā iestāsies “Streiča laiks”.
Pagājušais gads Latvijas kino
vidē tika pasludināts par Jāņa
Streiča gadu, atzīmējot režisora 80
gadu jubileju. Šogad Muzeju naktī
Valmierā būs iespēja atmiņstāstos
no plkst. 19.00 līdz 21.00 satikties
klātienē ar Jāni Streiču, kinorežisoru,
scenāristu, aktieri, gleznotāju. Tik
šanās notiks vidē, kur vienā kopējā
stāstā būs apvienotas divas izstādes.
Vienā – Jāņa Streiča gleznotie darbi,
zīmē
jumi un pasteļi, atklājot, kādu
pasauli režisors iemūžinājis savos
brīvbrīžos. Otrā – Latvijas Kultūras
akadēmijas Rīgas Kino muzeja veido
tajā ceļojošajā izstādē “Jānis Streičs:
filmas, cilvēki, laikmets”, kura tapusi
sadarbībā ar biedrību “Ekrāns” (kura
tore Zane Balčus, māksliniece Dace
Džeriņa). Tajā aplūkoti Jāņa Streiča
kino valodas paņēmieni, filmu
uzņem
šanas process, iemūžināti
aktieri Vija Artmane, Jānis Paukštello,
Ivars Kalniņš, Lilita Bērziņa u.c., ar
kuriem režisors bieži strādājis kopā,
arī Streiča lomas paša filmās. Izstādes

būs apskatāmas no 10. maija līdz
6. jūnijam.
Valmierā iestājoties Streiča laikam,
interesentus aicinās brīvdabas kino
gaismas. No plkst. 19.00 Pilskalna
ielas Garšaugu dārza šķūnī izcilā kino
režisora dzīves gudrība, sirsnība,
vienkāršība un neatkārtojamā humo
ra izjūta būs baudāma Jāņa Streiča
“Filmu arheoloģijās”. Plkst. 21.00 uz
Pilsdrupu estrādītes skatītājus priecēs
filma “Mans draugs – neno
pietns
cilvēks” – dzīves dažādos līkločus uz
tvert mierīgāk iedvesmos mūžīgais
taisnības meklētājs, priekšniecībai
neērtais “dadzis” Arvīds Lasmanis.
Jāpiemin, ka šī ir vienīgā no 22 reži
sora uzņem
tajām spēlfilmām, kas
tapusi arī Valmierā. Turpat pēc
filmas īpašu noskaņu nakts koncertā
plkst. 22.30 dāvās Valmieras Drāmas
teātra aktieri Kārlis Neimanis un Ģirts
Rāviņš, izpildot dziesmas no Jāņa
Streiča kino
filmām. Tās daudzus
gadus “dzīvo” patstāvīgu dzīvi, ik pa
laikam atgādinot savu īpašo izcelsmi.
Plkst. 19.00 Valmieras rātslau
kumā sāksies ekskursija “Cits KINO”
Valmieras muzeja vēsturnieku vadībā,
ļaujot Valmieru iepazīt no, iespējams,
vēl nezināmas puses.
Kopā ar Valmieras Jaunatnes centra
“Vinda” pulciņu vadītājiem Muzeju
nakts aktīvākie līdzdalībnieki – bēr
ni ar ģimenēm – no plkst. 19.00
līdz 21.00 varēs darboties radošajās

darbnīcās muzeja pagalmā, darinot
slavenos Mazsalacas Valtera Hirtes
velnus, kuri joprojām dzīvo J. Streiča
filmā “Mans draugs nenopietns cil
vēks”. Tāpat būs iespēja sev piemērot
un izgatavot masku, iedvesmojoties
no filmas “Teātris”, uztapināt “Sapņu
ķērāju”, jo kino ir viens liels sapnis un
iespēja nokļūt dažādos laikos. Darb
nīcas atbalsta arī SIA “Valmiermuižas
pils“.
Sportiskākajiem apmeklētājiem
piedāvās orientēšanos pilsētvidē ar
kino “piesitienu” – Zini vai mini filmu”,
kas notiks laikā no plkst. 20.00 līdz
21.00
Savukārt Valmieras muzeja ekspo
zīcijās “Teic man, Gauja, Valmieras
stāstu“ laikā no plkst. 20.00 līdz
22.00 “atdzīvosies” tēli no dažādām
J. Streiča filmām. Lomās iejutīsies paši
muzeja darbinieki ar ļoti pazīstamām
iespēlēm un teicieniem, pieļaujot,
ka apmeklētājs drīkstēs piedalīties,
un varbūt kādā brīdī spēles laukumā
parādīsies arī pats režisors.
Izbaudīt Muzeju nakti Valmierā
varēs līdz pat plkst. 1.00 naktī.
Apskatei būs piejamas arī izstādes
“Kods: Pārgauja”, “Latvijas Sarkanais
Krusts – 95”, “Pasaules radīšana. Māls
un porcelāns“.
Pavadi Muzeju nakti Valmierā
Streiča laika zonā, izbaudot kino
burvību, izcilā režisora unikalitātes
valdzinājumu!

19. un 20. maijā Valmierā no
risināsies Vidzemes Uzņēmēju dienas,
kas šogad svinēs 20 gadu jubileju. Tās
pulcēs aptuveni 250 dalībnieku. Lielu
īpatsvaru no tiem veidos Vidzemes
novadu uzņēmēji, taču piedalīsies
arī uzņēmēji un amatnieki no visas
Latvijas.
“Uzņēmējdarbība ir sabiedrības
labklājības un reģiona attīstības stūr
akmens. Jau 20. reizi Valmierā svinam
Vidzemes uzņēmēju dienas, aplieci
not gan sev, gan sabiedrībai mūsu
varēšanu un daudzveidību. Gadu
gaitā Vidzemes Uzņēmēju dienas ir
ieguvušas arvien lielāku atpazīsta
mību ne tikai Vidzemē, bet arī Latvijā
un ārpus tās. Būsim visi atkal kopā un
atbalstīsim mūsu uzņēmumus!” aicina
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Vidzemes nodaļas vadītājs
Juris Sleņģis.
Izstādē piedalīsies tādi plaši pa
zīstami uzņēmumi kā AS “Valmieras
stikla šķiedra”, AS “Brīvais vilnis”, arī
zīmols “Radīts Salacgrīvas novadā”.
Tiks pārstāvēti Apes, Alūksnes, Beve
rīnas, Burtnieku, Gulbenes, Pārgaujas,
Kocēnu, Raunas, Smiltenes un Lubā
nas novadu uzņēmēji un pašvaldības.
Zemgales uzņēmumu un to ražoto
produktu informācija būs pieejama
Zemgales plānošanas reģiona stendā.
Būs iespēja iepazīt arī Latvijas Inves
tīciju un attīstības aģentūras biznesa
inkubatoru piedāvājumu.
Kā ik gadu, izstādē piedalīsies arī
Vidzemes novada izglītības iestādes.
Savu piedāvājumu prezentēs Vidze
mes Augstskola, Valmieras tehnikums,
Smiltenes tehnikums, Priekuļu teh
nikums un Cēsu Profesionālā vidus

skola. Tradicionāli piedalīsies arī tādi
pakalpojumu sniedzēji un iestādes kā
apdrošināšanas kompānijas, bankas
un Patentu valde. Pirmo reizi šogad
ar interesentiem Vidzemes Uzņēmēju
dienās tiksies Valsts darba inspekcija.
Savukārt pārrobežu projekta DELBI 2
ietvaros plašā stendā būs pārstāvēti
tūrisma jomas uzņēmumi no
Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas,
kas prezentēs nakšņošanas, atpūtas
un izklaides iespējas Igaunijā un
Latvijā. Arī šogad izstādē jaunākās
automašīnas prezentēs Vidzemes
auto tirgotāji, piedalīsies gan auto
servisi, gan auto nomas kompānijas.
Ikviens varēs atrast noderīgas
lietas mājai, dārzam un atpūtai.
Piedalīsies dažādi tehnikas un instru
mentu tirgotāji, pārstāvēta būs arī
būvniecība un citas nozares. Izstādi
krāšņāku un interesantāku padarīs
plašais amatnieku un mājražotāju
skaits.
Šogad izstādes dalībnieki sarū
pējuši īpašus piedāvājumus, demon
strācijas, loterijas, sportiskās aktivitā
tes, radošās darbnīcas, lai interesanti
būtu kā bērniem, tā pieaugušajiem.
Turklāt būs iespēja sajust arī Vidzemes
garšu daudzveidību piedāvātajās
degustācijās. Kā ierasts, tiks pie
dā
vātas produktu un pakalpojumu atlai
des līdz pat 50%.
Pasākumu apmeklēs arī viesi no
Igaunijas, Lietuvas, Itālijas un Krievijas.
Vidzemes
Uzņēmēju
dienas
organizē Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības
kameras
Vidzemes
nodaļa sadarbībā ar Valmieras pilsētas
pašvaldību. Šogad pasākuma atbalsta
partneris ir arī AS “Citadele banka”.
Uz tikšanos Vidzemes Uzņēmēju
dienās!

Novērtē kultūras
piedāvājumu Valmierā!
Valmieras pilsētas pašvaldība līdz 5. jūnijam aicina piedalīties aptaujā,
lai noskaidrotu Valmieras iedzīvotāju un viesu viedokli par kultūras
piedāvājumu pilsētā.
Anketa drukātā formātā pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmieras Tūrisma
informācijas centrā Rīgas ielā 10 un Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu
ielā 4. Savukārt elektroniskā veidā to iespējams aizpildīt Valmieras pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv.
Aptauja ir anonīma. Tajā iegūtie rezultāti apkopotā veidā tiks izmantoti
Valmieras kultūras nozares attīstības stratēģijas izstrādei.

Valmierā noslēdzas talku laiks
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ar Ģīmes upītes krastu sakopšanas
otro kārtu 29. aprīlī Valmierā noslē
dzās publisko pavasara talku laiks,
kura kulminācija bija Lielā talka
22. aprīlī. Valmieras pilsētas pašval
dība izsaka pateicību visiem čaklajiem
valmieriešiem un pilsētas viesiem,
kuri iesaistījās, lai Valmieru padarītu
sakoptāku un tīrāku.
Valmierā talkas tika organizētas
arī nedēļu pirms un pēc Lielās talkas.
Maisus arī šogad Valmieras pilsētas
pašvaldībai piegādāja Lielās talkas
organizatori, tos izdalot vairāk nekā
20 talku norises vietās.
Šogad valmierieši tika aicināti uz
publisko talku pie Ģīmes upītes iete
kas Gaujā, kur tās krastus no zariem
un krūmiem atbrīvoja Valmieras
Bērnu sporta skolas audzēkņi, Latvijas Basketbola savienības un
“Valmiera/ORDO” pārstāvji un spor
tisti. Valmieras pilsētas pašvaldības
un tās iestāžu pārstāvji, piedaloties

arī Latvijas Republikas Ministru
prezidentam Mārim Kučinskim, veica
labiekārtošanas darbus Valmieras
estrā
dē. Tur strādāts pie estrādes
soliņu virsmu un to krāsojuma atjau
nošanas, kā arī vākti apkārtnes mežā
nokļuvušie atkritumi.
22. aprīlī publisko talku Jāņa Daliņa
stadiona apkārtnē un Sajūtu parkā
organizēja arī Vidzemes Olimpiskais
centrs. Šajā dienā valmierieši kopa
arī memoriālu Otrajā pasaules karā
kritušajiem karavīriem un tā ap
kārtni, blakus esošo ābeļdārzu,
Karātavu kalniņa apkārtni, teritoriju
pie Vidzemes slimnīcas, Brenguļu
ielas mežu, AS “Valmieras stikla
šķiedra” piegulošo teritoriju, kā arī
daudzdzīvokļu mājai Stacijas ielā 26
piegulošo teritoriju.
Līdz Lielajai talkai atkritumi tika
vākti arī Pauku priedēs no Valmieras
tehnikuma līdz Vanšu tiltam, Rātes
upītes krastos no Rubenes ielas
līdz Karātavu kalniņam. Tika kopta
arī teritorija ap ēku Purva ielā 12A,
izveidojot tur arī puķu dobes.

Sakārtotas arī Valmieras Sīmaņa drau
dzes teritorijas Veides ielā 2 un Raiņa
ielā, Valmieras invalīdu biedrības
“Atspēriens” izmantotais īpašums Garā
ielā 9 un apkārtne ap ēku Gaides ielā
8 Pārgaujā, kā arī tika vākti atkritumi
Kauguru vērī Pārgaujā.
Valmieras pilsētas pašvaldība izsaka
pateicību arī tiem valmieriešiem,
kuri ne tikai Lielajā talkā, bet arī
ikdienā rūpējas par sakoptību un
tīrību. Aicinām “nemēslot” mežā
un apkārtējā vidē! Pilsētā ir dabas
teritorijas un parki, kuru sakoptībā
lielu darbu ir ieguldījuši Valmieras
iedzīvotāji. Tādēļ atkritumu nogāde
līdz tuvākajai atkritumu urnai,
EKO punktam vai pilsētas EKO lau
kumam ir cieņa gan pret dabu, gan
līdzcilvēkiem. Plašāka informācija
par atkritumu apsaimniekošanu
Valmieras pilsētā pieejama Valmie
ras pilsētas pašvaldības mājas
lapas
www.valmiera.lv sadaļā “Pakalpoju
mi” – “Atkritumu apsaimniekošana”.

Turpina Cempu un Paula Valdena
ielas pārbūvi
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai sekmētu komercdarbības un
industriālo teritoriju attīstību, tur
pinās Cempu un Paula Valdena ielas
pārbūve.
Transporta kustības optimizēšanai
pagājušajā gadā Cempu ielā tika
pārbūvēti ielu pieslēgumi un iebrauk
tuves virzienā uz Mūrmuižas ielas
industriālo zonu un AS “Valmieras
stikla šķiedra”, kā arī uzsākta rotācijas
apļa pārbūve. Ielai tika izbūvēta
lietus kanalizācija un apgaismojums,
ieklāta asfaltbetona pirmā kārta.
Pēc ziemas sezonas tehnoloģiskā
pārtraukuma Cempu ielā norisinās

apvienotā gājēju un velosipēdistu
celiņa izbūves noslēguma darbi,
veikta apzaļumošana. Ielai visā tās
garumā un rotācijas aplī tiks ieklāta arī
asfaltbetona otrā kārta. To atbilstoši
marķēs, uzstādīs barjeras un ceļa
aprīkojumu.
Paula Valdena ielai pagājušajā
gadā tika uzsākta apvienotā gājēju un
velosipēdistu celiņa izbūve, ierīkota
lietus kanalizācija, kā arī ieklāta asfalt
betona pirmā kārta. Šogad gājēju un
velosipēdistu celiņā ieklāts bruģis un
turpināta apgaismojuma izbūve. Tiks
ieklāta asfaltbetona otrā kārta. Arī šo
ielu atbilstoši marķēs un atjaunos tai
piegulošo zālienu.
Jāņem vērā, ka abu ielu pārbūve

radīs satiksmes ierobežojumus. Aici
nām ņemt vērā ceļa zīmes un ievērot
būvnieku izliktās norādes!
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem
galvenais abu ielu būvuzņēmējs ir
SIA “Limbažu ceļi”. Ielu pārbūve tiek
realizēta projektā “Uzņēmējdarbības
attīstību veicinošas sa
tiksmes infra
struktūras un inženierkomunikācijas
pārbūve Cempu un Paula Valdena
ielu industriālo teritoriju attīstībai”.
Projekta kopējās izmaksas plānotas
3 707 715,75 EUR apmērā, tai skaitā
ERAF finansējums – 3 060 945,77 EUR.

Valmierā notiks veselības veicināšanas
pasākumi
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība
21. aprīlī parakstīja vienošanos ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par projekta “Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Valmierā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeja
mību Valmieras pilsētas veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības
riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem no
visas Latvijas.
Projektā plānoti pasākumi garīgās
(psihiskās) veselības veicināšanas, at
karību mazināšanas, veselīga uztura,
seksuāli reproduktīvās veselības un
fizisko aktivitāšu jomā, iesaistot Val
mieras pilsētas iedzīvotājus un pilsē
tas viesus dažādās veselību veicinošās aktivitātēs, motivējot dalībniekus
mainīt savus dzīves paradumus.
2017. gadā Valmierā plānotas
psihologa vadītas lekcijas jaunie

šiem “Esi saprātīgs un nosvērts”. Bēr
ni un jaunieši tiks iesaistīti radošās
darbnīcās “Vesels un radošs Valmierā”,
paredzēts organizēt nometni “Labākai
rītdienai” 13 līdz 16 gadu veciem jau
niešiem, lai informētu par psihotro
pajām vielām, kas var izraisīt atkarību.
Tāpat tiks rīkotas starptautiskas spor
ta spēles “Mēs varam”. Lai nodrošinātu
pilnvērtīgu atpūtu un radošu attīs
tību vasaras brīvlaikā, trūcīgiem un
maznodrošinātiem bērniem tiks or
ganizēta nometne. Notiks arī lekcijas
un sarunu cikls “Kā pasargāt sevi no
atkarību izraisošām vielām”. Projektā
plānota inventāra iegāde pirmsskolas
izglītības iestādēm un 1.–7. klašu vin
grošanas nodarbību norisei, veselību
veicinošas vingrošanas nodarbības
pirmsskolas vecuma bērniem, fiziote
rapeitu vadītas nodarbības senioriem,
topošo vecāku skola, veselības para
metru un paškontroles ierīču iegāde,
ergoterapeitu apmeklējumi Valmie
ras uzņēmumos un iestādēs un inter
aktīva nodarbība “Veselīgs uzturs”.
Savukārt 9. un 12. klašu skolēniem

par veselībai nozīmīgiem produktiem
paredzētas uztura speciālista lekcijas,
kā arī plānots organizēt interaktīvu
pasākumu “Vairāk uzturā izvēlamies
augļus un dārzeņus” un sabiedrības
veselības speciālista mācības skolē
niem par dzimuma nobriešanu un
personības attīstību. Veicinot veselīgu
paradumu veidošanu ģimenē, Valmie
ras Jaunatnes centrā “Vinda” notiks
informatīvi izklaidējošs pasākums ģi
menēm ar bērniem.
Projekta laikā slimību profilakses
aktivitātēs plānots iesaistīt 485 perso
nas, bet veselības veicināšanas aktivi
tātēs – 1942 personas.
Projekta kopējās izmaksas ir
257 094 EUR, tai skaitā ESF finansē
jums 218 491,65 EUR, valsts budžeta
finansējums 38 557,35 EUR.
Projekts tiks īstenots līdz
2019. gada 31. decembrim.

IZSOLE
Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina rakstisko izsoli nomas tiesību
iegūšanai nekustamā īpašuma Mākslinieku ielā 2 Valmierā ēku telpām
(bijušās Valmieras Mākslas skolas ēkas) ar mērķi tajās veikt radošas nodarbes.
Potenciālie nomnieki aicināti piedāvāt redzējumu, kā telpas izmantot
radošām nodarbēm. Tām jākļūst par kultūras un radošo industriju pārstāvju
darba un pulcēšanās vietu, kur tiek attīstīta radošā uzņēmējdarbība un
izglītības piedāvājums. Tāpat ēkai jābūt pieejamai plašākai sabiedrībai,
attīstoties kā “radošajam kvartālam”.
Plānots, ka telpu izmantošana radošām nodarbēm sekmēs jaunu sadar
bības formu veidošanos, piesaistīs māksliniekus, veicinās mūsdienīgas un
intelektuālas kultūrvides attīstību pilsētā. Tāpat tā rosinās iedzīvotāju un
viesu iesaistīšanos un līdzdalību, veidojot “tiltus” starp mākslu, zinātni un
uzņēmējdarbību, laikmetīgo un kultūras mantojumu, sniegs iespējas jauna
jiem, kā arī jau atzītiem māksliniekiem attīstīt idejas.
Īpašumā ir divas ēkas ar kopējo telpu platību 610,20 m2 (kadastra
apzīmējums 9601 003 0512 001) un 132,70 m2 (kadastra apzīmējums
9601 003 0512 001), un ēku ekspluatēšanai piesaistītā zemes vienība ar
kopējo platību 6317 m2 (kadastra apzīmējums 9601 003 0034).
Ēku telpu nosacītā nomas maksa ir 0,36 EUR/m2 plus PVN mēnesī. Telpas
tiek iznomātas uz 5 (pieciem) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma
termiņu.
Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru
darba dienu darba laikā līdz 2017. gada 16. maija plkst. 13.00 Valmieras
pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2,
nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā
īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi līdz 2017. gada 16. maija
plkst. 13.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 214. kabi
netā, darba laikā darba dienās, telefons 64228430, 25618630, e-pasts
evija. stracinska@valmiera.lv. Plašāka informācija pieejama arī Valmieras
pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” –
“Īpašumi” – “Iznomā telpas” – “Nomas izsoles”.

Pateicība par garīgās mūzikas
labdarības koncertu
Sanita Strazdiņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
15. aprīlī Valmieras Kultūras
centrā aizvadīts Klusās sestdienas
garīgās mūzikas labdarības koncerts
ar mērķi vākt ziedojumus Valmieras
pilsētas pašvaldības Sociālo lietu
pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļas
un Valmieras invalīdu biedrības
“Atspēriens” organizētajai atbalsta
grupai vecākiem, kuri audzina bērnus
ar invaliditāti.
Klausītājus koncertā priecēja Val
mieras adventistu vīru kvartets, Egīls

Šēfers (klarnete), Toms Ostrovskis
(klavieres), Līga Patmalniece, koris
“SolLaRe”, Elīna Gaile (klavieres) un
Aleksandrs Jevdokimovs.
Koncertā
tika
saziedots
591,62 EUR.
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes
atbalsta nodaļa pateicas Septītās
dienas adventistu Valmieras drau
dzei par koncerta organizēšanu, tā
dalīb
niekiem, kā arī ikvienam, kurš
ap
meklēja koncertu un ziedoja, lai
sniegtu atbalstu vecākiem, kuri audzi
na bērnus ar invaliditāti.

Apstiprināts SIA “Valmieras
ūdens” 2016. gada pārskats
Ingrīda Kraukle,
SIA “Valmieras ūdens”
SIA “Valmieras ūdens” dalībnieku
sapulcē apstiprināts 2016. gada pār
skats. Uzņēmuma īpašnieki – Valmie
ras pilsētas un Burtnieku novada paš
valdības – vienojušās par peļņas daļas
novirzīšanu “Valmieras ūdens” attīstī
bai, lai turpinātu darbības zonas pa
plašināšanu un sniegto pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu, savukārt daļa
tiks izmaksāta dividendēs uzņēmuma
dalībniekiem.
2016. gadā SIA “Valmieras ūdens”
investīcijas sastādīja 1 127 521 EUR,
kas ir viens no lielākajiem apjomiem
uzņēmuma vēsturē. Gandrīz pus
miljons eiro ieguldīts maģistrālo ko
munikāciju tīklu paplašināšanā un
rekonstrukcijā, kopumā izbūvējot
no jauna vai atjaunojot 1839 metrus
ūdensvada, 971 metru kanalizācijas
un 250 metru siltumenerģijas pārva
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des tīklus.
SIA “Valmieras ūdens” īpašu uzma
nību 2016. gadā pievērsa pievienoju
mu skaita palielināšanai uzņēmuma
maģistrālajiem tīkliem un nosēdbedru
apsaimniekošanai. Pērn tika noslēgti
117 līgumi par centralizētās ūdensap
gādes un kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu. Sekmīgi novērtēta arī
akcija “Uztici savu noslēpumu mums!”.
Kopumā 2016. gadā tika noslēgti 110
līgumi par asenizācijas pakalpojuma
regulāru saņemšanu Valmieras pilsē
tā, kā arī Burtnieku un Beverīnas nova
du teritorijās.
Par galvenajiem uzdevumiem
2017. gadā SIA “Valmieras ūdens” iz
virzījis, saņemot apstiprinājumu no
CFLA, uzsākt projekta “Ūdenssaimnie
cības pakalpojumu attīstība Valmieras
aglomerācijā. III kārta” realizāciju, kā
arī sagatavot un iesniegt projekta “Sil
tumtrases pārbūve Voldemāra Baloža
ielā, Valmierā” pieteikumu CFLA.
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Drošs, vesels un radošs Valmierā
Sanita Loze,
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
13. maijā Valmieras Jaunatnes
centrs “Vinda” sadarbībā ar Valmie
ras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu
pārvaldi un Valsts policiju organizē
Ģimenes dienas pasākumu, kas nori
sināsies Valmieras Jaunatnes centrā
“Vinda”.
Ģimenes
diena
sāksies
plkst. 11.00 ar jauno māmiņu
ratu pastaigu no Vecpuišu parka
līdz Pūriņu skolai, kur notiks teātra
studijas “Spēlīte” izrāde un pikniks.
Dienas gaitā arī Valsts policija
aicina ikvienu bērnu un jaunieti
iesaistīties radošās aktivitātēs, kā
arī būs iespēja apskatīt kārtībsarga
motociklu.

Lai vērstu sabiedrības uzmanību
smēķēšanas kaitīgumam, pasākuma
“Drošs, vesels un radošs Valmierā”
laikā norisināsies arī akcija “Mainu
cigareti pret...”, kurā Valmieras jaunieši
aicinās smēķētājus nodzēst cigareti.
Šogad Pasaules veselības organizācija
dienai bez tabakas ir noteikusi tēmu
“Tabaka – drauds attīstībai”, lai
uzsvērtu tabakas industrijas radītos
draudus valsts ilgtspējīgai attīstībai,
tai skaitā iedzīvotāju veselībai un
ekonomiskajai attīstībai.
Jāpiemin, ka pēcpusdienā ielu vin
grotāji sniegs paraugdemostrējumus
un notiks biedrības “Dubulttreniņš”
nodarbība jauniešiem. Pēc aktivitā
tēm ikviens ir aicināts cienāties ar gar
du zupu.

Valmieras Jaunatnes centrā
“Vinda”:
• plkst. 14.00 neformālās izglītī
bas nodarbība jauniešiem par vese
līgu dzīvesveidu;
• plkst. 14.00 nodarbība “Meiteņu
vecākiem par pubertāti”;
• no plkst. 14.30 līdz 15.30 akcija
“Mainu cigareti pret...”;
• no plkst. 15.30 līdz 16.00 ielu
vingrotāju paraugdemonstrējumi;
• no plkst. 16.00 līdz 17.00
biedrības “Dubulttreniņš” nodarbība
jauniešiem.
Paralēli Ģimenes dienas pasāku
mam Valmieras Jaunatnes centrs
“Vinda” organizē “Dārza svētkus” ar
radošajām darbnīcām no plkst. 12.00
līdz 16.00, kā izskaņā mācību gada
noslēguma koncerts.

Tīra vide ir viena zvana attālumā!
Zane Legzdiņa,
SIA “ZAAO”
Līdz 31. maijam notiks SIA
“ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija
“EKO ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz
ZAAO biroju, var pieteikt neizjauktas
nolietotas elektrotehnikas bezmak
sas savākšanu (iekārtas izmērs vismaz
60 x 40 x 40 cm). Pakalpojums tiks
sniegts, izbraucot uz klienta norādīto
adresi, iepriekš vienojoties par savāk
šanas dienu. Akcija ir spēkā tikai ZAAO
darbības reģionā – 28 novados. Arī
ikdienā ZAAO piedāvā minēto pakal
pojumu, taču maijā ir iespēja laimēt
iRobot. Akcijas laikā nolietotā elektro
tehnika bez maksas tiks vākta arī no
juridiskām personām, izsniedzot pie

ņemšanas – nodošanas aktu.
ZAAO Šķiroto atkritumu savāk
šanas daļas vadītāja Ginta Gailuma:
“Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi satur dažādas kaitīgas
vielas. Nepareiza šī atkritumu veida
apsaimniekošana var radīt draudus
cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Pārstrādāt iespējams līdz pat 90%
no elektrisko un elektronisko iekārtu
sastāvdaļām. ZAAO rūpējas, lai
savāktās iekārtas nonāktu rūpnīcās
otrreizējai pārstrādei.”
Pieteikumi tiek pieņemti tālruni
26132288. Telefoniski saņemot ne
izjauktas nolietotas elektrotehnikas
(televizori, ledusskapji, plītis, trauku
mazgājamās mašīnas, putekļu sūcē
ji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas

pieteikumu un pajautājot klienta at
ļauju, ZAAO biroja darbinieks aizpildīs
akcijas kuponu. Visi kuponi piedalās
izlozē par balvām – iRobotu un jau
nu mazo virtuves sadzīves tehniku.
Katrs klients var veikt neierobežotu
skaitu pieteikumu, par katru reizi tiek
aizpildīts viens kupons. Akcijas noli
kums pieejams uzņēmuma mājaslapā
www.zaao.lv.
Atgādinām, ka nolietotu, neizjauk
tu elektrotehniku privātpersonas bez
maksas ikdienā var nodot arī ZAAO
darbības reģiona 20 EKO laukumos.
Nogādājot nolietotu neizjauktu
elektro
tehniku EKO laukumā, iedzī
votāji nepiedalās akcijā “EKO zvans”.

Parakstīts jaunais darba koplīgums
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Kopsapulcē 13. aprīlī tika pa
rakstīts jaunais darba koplīgums starp
Vidzemes slimnīcu kā darba devēju
un darbinieku pārstāvētajām arod
organizācijām.
Šo līgumu parakstīja Vidzemes
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis
Muskovs, Latvijas Ārstniecības un
aprūpes darbinieku arodbiedrības
Valmieras nodaļas vadītāja Irita Zvirgz
diņa un Latvijas Veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arod
biedrības
Vidzemes slimnīcas arodorganizācijas
priekšsēdētāja Anita Budkēvica.
Līguma mērķis ir veidot pozitīvu
darba vidi Vidzemes slimnīcā, regulēt
darba tiesisko attiecību saturu un
citus ar darba tiesiskajām attiecībām
saistītus jautājumus, ievērojot sav
starpējas saprašanās un atklātības
principus.
Būtiskākie jaunumi līgumā ir pa
balsta piešķiršana 50% apmērā reizi
kalendārā gadā no valstī noteiktās
minimālās mēnešalgas par katru
apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz
18 gadu vecumam, kā arī medicīnisko
briļļu un kontaktlēcu apmaksa līdz
100 EUR reizi divos gados.
Līdzīgi kā iepriekš darba koplīgu
ma “labumu grozā” palikusi darba
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Pētījums par Valmieru
Hanzas laikā
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Vēsturnieka Ilgvara Misāna tapu
šais pētījums par Hanzas pilsētu savie
nību ir būtisks ieguldījums Valmieras
vēstures izpētē. Tajā Hanza apskatīta
ne tikai kā politisko notikumu dalīb
niece, bet arī uzsvērts tās saimniecis
kais un sociālais devums.
Pētījums “Valmiera senās Hanzas
pilsētu savienībā: mantojuma izpēte”
piedāvā “ieraudzīt” citādāku Hanzu,
atkāpjoties no ierastā – varena vācu
pilsētu savienība, kas dominē Ziemeļ
jūras un Baltijas jūras reģiona tirdz
niecībā. “Jaunākajā literatūrā Hanza
tiek analizēta un aprakstīta ne tik
daudz kā pilsētu savienība, bet gan
pētīti tirgotāji un viņu saimnieciskās
intereses. Tādējādi Hanza drīzāk vie
noja nevis pilsētas, bet gan tajās dzī
vojošos tirgotājus. Tieši viņi apvie
noja spēkus privilēģiju iegūšanā un
to aizsargāšanā ārzemēs. Tāpēc par
Hanzu būtu jārunā ne tik daudz kā
par pilsētu savienību, bet gan kā par
tirgotāju, personu kopumu,” skaidro
Valmieras muzeja direktore Iveta
Blūma.
Pētījumā norādīts, ka Hanzai ne
piemita unitāras iezīmes – tai nebija
nedz formāla vienojoša līguma, nedz
tās darbību regulējošas tiesiskas bā
zes, nedz stingru uzņemšanas kritē
riju. “Tāpēc vārds “savienība” Hanzas
būtībai īsti neatbilst. “Organizācija”,
“interešu apvienība”, “kopa” būtu pie
mērotāki jēdzieni.” Hanzai piemita
Eiropas mēroga dimensija. Lai gan
“toni” noteica lejasvācu tirgotāji, viņu
12.–15. gadsimtam izveidotajā tīklā
bija tirgotāji aptuveni no 200 Ziemeļ
jūras reģiona, Baltijas jūras reģiona un
Viduseiropas iekšzemes pilsētām.
“Ģeogrāfiski Hanzas reģions būtu
jāiedomājas kā telpa, kas “stiepās” no
Nīderlandes austrumdaļas pilsētām
līdz Stokholmai Skandināvijā, Tērbatai
Igaunijā un Krakovai Polijā. Un sava
vieta tajā bija arī Valmierai.” Pētījumā
skatīta Valmieras pils, atklājot tās mi
litārās, administratīvās, saimnieciskās

un sociālās funkcijas. Analizēta dzīve
viduslaiku pilsētā, kuras “seju” veido
ja tirgotāji un amatnieki. Aprakstītais
ļauj iztēloties, kāda bija pilsētas pār
valde, kāds apģērbs valkāts, ēšanas un
dzeršanas paradumi, kā 12.–16. gad
simtā atzīmēja svētkus.
“Viduslaiku Valmiera bija savam
laikam tipiska Livonijas mazpilsē
ta, kas kopš 14. gadsimta sākuma
bija piesaistīta Hanzas tirdzniecības
sistēmai. Te darbojās Hanzas telpas
tāltirgotāji, un tā kopā ar citām Livo
nijas pilsētām netieši iesaistījās Han
zas aktuālajos notikumos. Viduslai
kos Valmierai bija salīdzinoši neliels
ekonomiskais potenciāls, saskarsme
ar “lielo” politiku bija epizodiska. To
mēr, pētnieks Ilgvars Misāns atzīst,
ka tieši viduslaiki, ordeņa un Hanzas
laikmets, bija vienīgais periods pilsē
tas senākajā vēsturē, kad Valmierai,
pārvarot lokālo ierobežotību, izdevās
iesaistīties plašākā politiskā apritē
gan pašu zemē, gan aiz tās robežām.”
Pētījuma “Valmiera senās Hanzas
pilsētu savienībā: mantojuma izpēte”
autors ir Hanzas vēstures apvienības
korespondētājloceklis, Baltijas vēs
turiskās komisijas un Starptautiskās
Vācu ordeņa vēstures izpētes komi
sijas loceklis, profesors, vēstures zi
nātņu doktors, Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultātes mā
cībspēks Ilgvars Misāns. Pētījums ir
nozīmīgs papildinājums vēsturnieka
līdzšinējiem darbiem, kas veltīti Han
zas savienības izpētei.
Pētījums tapis Centrālā Baltijas
jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam līdz
finansētā projektā “Hanzas vērtī
bas
ilgtspējīgai sadarbībai”.

Vidzemes slimnīcā
5. maijs – darba diena
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”

No kreisās: U. Muskovs, I. Zvirgzdiņa, A. Budkēvica

devēja kompensēta veselības apdro
šināšanas polise, mācību, semināru un
kursu apmaksa 75 vai 150 EUR apmē
rā, pabalsts 200 EUR apmērā sakarā ar
ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi,
pabalsts darbinieka nāves gadījumā
ģimenes locekļiem 200 EUR apmērā,
kā arī pabalsts kancelejas preču iegā
dei vecākiem, kuru bērni uzsāk skolas
gaitas 1.–6. klasē, piemaksas pie dar
ba algas, prēmijas, kā arī brīvdienas
un papildatvaļinājumi. Papildus darba
koplīgumā noteiktajiem labumiem arī
2017. gadā Vidzemes slimnīca apņe
mas nodrošināt darbinieku vingroša

nu grupā pie fizioterapeita trīs reizes
nedēļā, sporta zāles izmantošanu ko
mandu spēļu nodarbībām, kolektīvos
pasākumus un citas aktivitātes, kas at
vieglo darba pienākumu izpildi.
Līgums ir spēkā trīs gadus no tā
parakstīšanas brīža.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem
kvalitatīvu un savlaicīgu neatliekamo
medicīnisko un stacionāro palīdzību
un ambulatoro pakalpojumu pie
ejamību, Vidzemes slimnīcā Valmierā
un Valkā 5. maijs būs darba diena.
Darbdienas režīmā strādās poliklīnika,

diagnostiskās radioloģijas nodaļa,
laboratorija Jumaras ielā 195 un
Konsultatīvais kabinets Bastionā.
Savukārt 13. maijā Vidzemes
slimnīca strādās kā sestdienā – būs
pieejama neatliekamā medicīniskā
palīdzība un traumpunkta pakal
pojumi Valmierā, kā arī steidzamās
medicīniskās palīdzības punkta pakal
pojumi Valkā.

Paziņojums
8. maijā plkst. 12.00 Valmieras Kultūras centrā notiks Barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmju pasniegšanas svinīgs pasākums. Pateicības
raksti par piedalīšanos 1991. gada barikādēs tiks pasniegti 191 barikāžu
dalībniekam no Valmieras. Pasākumā piedalīsies 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrības pārstāvji un Valmieras pilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks. Klātesošajiiem muzikālu sveicienu dāvinās
Laimas Krumholces audzēkņi no Valmieras Mūzikas skolas.
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Valmierā atklāti jauni Mākslas soliņi

Mākslas soliņu atklāšana pilsētvidē ir pērn sākta tradīcija, bagātinot Valmieru ar
jaunām krāsām un idejām

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
22. aprīlī pie Valmieras Mūzikas
skolas un Valmieras Mākslas vidus
skolas atklāti mākslinieku Paulas
Zariņas-Zēmanes, Jura Dimitera un
Andra Vītoliņa apgleznoti soliņi.
Darbu tapšanā autorus šogad
iedvesmoja Valmieras Mākslas dienu
tēma “Mākslas dārzs”. “Bilde bija
skaidra diezgan ātri. Gribējās kaut
ko gaišu, krāsainu un plaukstošu.
Iespējams, tā ir pavasara ietekme.
Uz soliņa apmeties tā pastāvīgais

iedzīvotājs – mazais cilvēciņš, aina
vas vērotājs un domātājs. Viņš atpūt
niekam sastādīs kompāniju,” par tēlu
un krāsu izvēli stāsta māksliniece
Paula Zariņa-Zēmane.
Otrs pie Valmieras Mūzikas skolas
esošais soliņš turpmāk atainos īpašo,
tikai Jurim Dimiteram piemītošo
“rokrakstu”. Mākslinieks piedāvā
gleznu, kurā piesēst. “Var teikt, ka
sērkociņi ir mana tēma, ar ko izsaku
emocionālo stāvokli, tāpēc tie ir arī uz
soliņa. To gribēju veidot kā pabeigtu
gleznu, nevis dekoratīvu elementu,
tāpēc arī darbam tapis rāmis. Pirmo

reizi mans gleznojums ir uz soliņa
dēļiem. Šķiet, ka pirmo reizi arī esmu
apgleznojis vides objektu, vismaz
tādu, kas cilvēkus priecēs ilgāku laika
posmu,” atzīst Juris Dimiters.
Andris Vītoliņš, kura apgleznotais
soliņš “dzīvos” radošā gaisotnē –
pie Valmieras Mākslas vidusskolas,
uzsvēris kontrastu starp digitālo
vidi un dabu. “Gribējās veidot kaut
ko līdzīgu dārgakmenim, tajā pašā
laikā iekļaujot pasaules izjūtu. Soliņš
atspoguļo pašlaik valdošo digitālo
ēru – abstrakts raksts, sintētiskas
krāsas. Šeit ieraugāms arī kontrasts –
cilvēka izgudrojumi un daba,” par
soliņa ideju stāsta Andris Vītoliņš.
Pagājušajā gadā Valmierā atklāja
pirmos piecus “Mākslas soliņus”. Pie
Valmieras Kultūras centra ir uzstādīts
mākslinieces Signes Vanadziņas
apgleznotais soliņš “Ķiršu lietus”, pie
Valmieras pilsdrupām ar skatu uz
Gauju mājvietu radis mākslinieces
Elitas Patmalnieces apgleznotais
soliņš “Nakts klusā daba”, savukārt
Valterkalniņā uzstādīts mākslinieces
Patricijas Brektes apgleznotais so
liņš “Gaujas garšas palete”. Vēl divus
soliņus
publiskā
performancē
“Soliņš – glezna” apgleznoja Valmieras
Drāmas teātra komanda.

Par Maģisko sajūtu nakti
Maģisko sajūtu nakts notiks 6. maijā no plkst. 21.00 Gaujas Stāvo
krastu Sajūtu parka sezonas atklāšanā. Aicinām izbaudīt krāšņo gaismas
spēli, spožās sveču liesmas, skaistas balsis, skanīgo mūzikas instrumentu
skaņas un gardās latvju garšas! Pasākuma norises vietā būs pieejami vairāki
stāvlaukumi, kur bez maksas novietot auto. Taču valmieriešus aicinām
pasākumā ierasties kājām.
Vidzemes Olimpiskais centrs

Valmieras teātrī debitē Regnārs Vaivars
Madara Rutkēviča,
Valmieras teātris
12. maijā Valmieras teātra Lielajā
zālē pirmizrādi piedzīvos šobrīd
Eiropas teātros aktuālā un visbiežāk
iestudētā krievu dramaturga Ivana
Viripajeva lugas “Klusa nakts, dzēra
nakts” (oriģinālais lugas nosaukums
“Apskurbušie”) skatuves variants
Regnāra Vaivara režijā.
Tā ir viena gara nakts, kuras lai
kā dažādās situācijās sastopas četr
padsmit ļoti inteliģenti, ļoti turīgi
un ļoti piedzērušies cilvēki. Reibums
dod drosmi, ļauj viņiem beidzot ie
skatīties savās un citu dvēselēs, bet
galvenais – ieskatīties Dievā un līdz ar
to apšaubīt savas turīgās un šķietami
veiksmīgās eksistences jēgu. Agri vai
vēlu katra no viņu sarunām nonāk pie
atskārsmes, ka mīlestība ir svarīgākais
pasaules pastāvēšanas pamats.
Izrādes kodolu veido spožākais
Valmieras teātra vidējās paaudzes

aktieru ansamblis: Aigars Apinis,
Inga Apine, Kārlis Freimanis, Rihards
Jakovels, Ingus Kniploks, Tālivaldis
Lasmanis, Ilze Lieckalniņa, Ivo
Martinsons, Mārtiņš Meiers, Ieva
Puķe, Imants Strads, Elīna Vāne, kā
arī jaunā aktrise Elīna Dambe un
viesaktrise Zane Aļļēna.
Izrādes radošajā komandā ap
vienojušies režisors, scenogrāfs un
horeogrāfs Regnārs Vaivars, sceno
grāfijas asistents Toms Grīnbergs,
kostīmus veido Madara Botmane,
gaismu mākslinieks Mareks Lužinskis.
Režisors Regnārs Vaivars par
topošo iestudējumu: “Izrāde nebūs
par tiem cilvēkiem, kuri vaicā: “Dievs,
ko tu dosi man?” Izrādē būs par
tiem retajiem cilvēkiem, kuri vaicā:
“Dievs, ko es varu un spēju dot tev?”
Ļoti gaiša, apgarota izrāde. Tādu es
to vēlos, un tāda tā arī būs. Izrādē
centīšos sasniegt tos Dostojevska
dziļumus, kurus es nojaušu šajā lugā,
runāšu par sevi un saviem mīļajiem.

Svarīgi, ka katram no 14 aktieriem ir
galvenā loma. Tas ir izaicinājums gan
viņiem, gan man. Zinu, ka mēs šo
izaicinājumu spēsim pacelt. Mēs jau
šobrīd ļoti daudz spējam. Šīs lugas
iestudējums bija nominēts Krievijas
teātra festivālā “Zelta maska”, bet
esmu drošs, ka mums izdosies labāk.”
Ivans Viripajevs ir viens no izcilā
kajiem Krievijas mūsdienu drama
turgiem, teātra un kino režisoriem,
kurš saņēmis neskaitāmas balvas un
prēmijas. Viņa lugu situācijas ir gan
komiskas, gan izmisīgi skaistas. Val
mieras teātrim šī izrāde būs atgrieša
nās tajā izcilajā traģikomēdijas dik
tēto noteikumu aktieriskajā brīvībā
uz lielās skatuves, ko pirms pieciem
gadiem atvēra Indra Roga ar Mihaila
Bulgakova lugas “Zojkina kvartira” iz
cilo iestudējumu.
Tuvākās “Klusa nakts, dzēra
nakts” izrādes: 13., 20., 21. maijā un
11. jūnijā.

Latvijas jauktie kori “salidos” Valmierā
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
20. maijā Valmierā norisināsies III
Latvijas skolu jaukto koru salidojums,
pulcējot aptuveni 2500 jauniešu no
vairāk nekā 60 kolektīviem. Visas
dienas garumā pilsētā dažādās vietās
valdīs muzikāla noskaņa. Savukārt
plkst. 18.00 Valmieras estrādē būs
lielkoncerts “Kalniem pāri”.
Rīga, Madona, Liepāja, Tukums,
Rēzekne, Daugavpils, Valka, Smiltene,
Bauska, Valdemārpils – daļa pilsētu,
no kurām ceļu uz Valmieru mēros
koristi. Kā salidojumos ierasts,
papildus koncertam norisināsies

jautras un interesantas sadraudzības
aktivitātes un Valmieras iepazīšana no
mazliet citādāka skatupunkta.
Koristi būs sagatavojuši pār
stei
gumu valmieriešiem un pilsētas vie
siem – no plkst. 16.00 līdz 17.00
Valmierā dažādās vietās, kurās parasti
koncerti nenotiek, skanēs muzikāli
priekšnesumi.
Savukārt plkst. 18.00 visi intere
senti gaidīti koncertā Valmieras
estrādē. Repertuārā latviešu tautas
dziesmas, koru mūzikas klasika,
jau
nāko laiku latviešu mūzika, kā
arī ieskats XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku programmā, kas
skanēs Mežaparkā 2018. gada vasarā.

Ieeja koncertā ir bez maksas.
Koncertā gaidāms arī īsts “zvaigžņu
lietus”: kopā ar jauniešiem uzstāsies
grupas “The Sound Poets” līderis Jānis
Aišpurs, grupa “Carnival Youth”, bet
vakaru vadīs mūziķis Justs Sirmais.
Latvijas skolu jaukto koru salido
jumu organizē Valsts izglītības satura
centrs sadarbībā ar Valsts kultūr
kapitāla fondu, Valmieras pilsētas
pašvaldību, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un interešu izglītības
iestādēm, kā arī atbalstītājiem: AS
“Swedbank”, Valmieras Kultūras
centru, Valmieras Jaunatnes centru
“Vinda” un “Gardu Muti”.

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).
Ierosinājumus un komentārus par izdevuma saturu gaidīsim pa tālruni 64207136
vai elektroniski: info@valmiera.lv
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
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