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Tuvojas jaunā peldbaseina atklāšana
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ir noslēgusies jaunā Valmieras
peldbaseina būvniecība. Ar svinīgu
pasākumu, piedaloties izglītības un
zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, baseina atklāšana tiek plānota
28. septembrī.
Šobrīd lielajā baseinā pakāpeniski tiek pildīts ūdens, notiek baseina
ūdens tehnoloģisko iekārtu regulēšana un pārbaude. Augustā turpinās
arī atbildīgo institūciju saskaņojumu
saņemšana baseina pieņemšanai
ekspluatācijā. Tāpat augustā paredzēta baseina sertifikācija tā atbilstībai
nacionāla un starptautiska līmeņa
sacensību (saskaņā ar Starptautiskās
peldēšanas federācijas (FINA) prasībām) peldēšanā organizēšanas mini-

mālajām prasībām. Prasības aptver
baseina, laika uzņemšanas iekārtu un
palīgtelpu novērtējumu.
Ir jāsaņem arī Sabiedrības veselības aģentūras saskaņojums baseina
ūdens atbilstībai normatīvajos aktos
noteiktajām kvalitātes prasībām, kā
arī atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par ēkas
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Visi
ar baseina būvniecību saistītie dokumenti un atbilstības saskaņojumi tiek
sūtīti izvērtēšanai Latvijas Republikas
Būvniecības valsts kontroles birojam.
Jaunais peldbaseins ir ar astoņiem
25 metrus gariem celiņiem, kuru dziļums ir no 1,2 metriem līdz 2,3 metriem. Jaunajā peldbaseinā ir arī divi
mazie – 8×12,5 metru baseini, kuru
dziļums ir 0,9 metri. Mazākajos basei-

nos bērni varēs apgūt peldētprasmi.
Skatītājiem ir izbūvētas tribīnes ar 300
vietām. Peldbaseina kompleksā izveidota arī sportistu rehabilitācijas zona
ar pirtīm un terapijas kabinetiem, ģērbtuves ar 300 vietām, medicīnas kabineti, treneru kabineti, Valmieras Bērnu
sporta skolas un tehniskās telpas, kā
arī sausā treniņu zāle.
Baseina būvniecības projekta pasūtītājs ir Valmieras pilsētas pašvaldība, projektu realizēja SIA “Arčers”,
būvuzraudzību veica SIA “Būvuzraugi
LV”, autoruzraudzību – pilnsabiedrības
“ISB/NAMS” biedrs SIA “Nams”. Baseina
būvniecību uzrauga arī Latvijas Republikas Būvniecības valsts kontroles
birojs. Baseins tika būvēts, izmantojot
5,4 miljonus EUR valsts mērķdotāciju.

Pateicos par skaistajiem
svētkiem!

735 reizes paldies!

Īres namos turpinās dzīvokļu izsoles

Jauni, skaisti un moderni dzīvokļi gaida iemītniekus

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras daudzdzīvokļu īres namos turpinās dzīvokļu īres izsoles. Ir
noslēgusies otrā kārta, bet jau augusta otrajā pusē dzīvokļi tiks piedāvāti izsoles trešajā kārtā. Interesenti aicināti
sekot līdzi informācijai par pieteikšanos izsolēm SIA “Valmieras Namsaimnieks” mājaslapas www.v-nami.lv,
sadaļā “Īres nami”, kā arī mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Nekustamais īpašums” – “Īres
nami”.
Izsoles noteikumi un īres līgums
ir veidoti tā, lai ne tikai nodrošinātu
godīgas, vienlīdzīgas un caurspīdīgas
īres tiesību iegūšanas iespējas ikvienam interesentam, bet arī lai aizsargātu pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
“Valmieras Namsaimnieks”, kas uzņēmās būvniecības un namu ekspluatācijas izmaksu atmaksāšanas saistības.
To būvniecība tika organizēta
esošajā tirgus situācijā, sedzot reālās
tirgus izmaksas un neveicinot tirgus
kropļošanu. Uzsākot īrēt dzīvokli Val-

mieras daudzdzīvokļu īres namā, īres
līgums nosaka iepriekš samaksāt īri
par pirmo (no datuma, kad uzsāk dzīvot dzīvoklī) un nākamo mēnesi, kā
arī drošības maksu divu mēnešu īres
maksas apmērā. Tas nozīmē sākuma
īres maksājumu par 3–4 mēnešiem.
Arī privātā sektora īres noteikumi parasti nosaka līdzīgus noteikumus.
Pieteikšanās izsolēm un īres tiesību izsole tiek organizēta, nodrošinot
godīgu īres tiesību iegūšanas kārtību.
Ja vairāki īrnieki vienlaikus piesakās
uz vienu un to pašu dzīvokli, rodas
konkurence un papildu izdevumi izsolē. Lai no šādas situācijas izvairītos,
SIA “Valmieras Namsaimnieks” mājaslapā tiek publicēts saraksts ar izsoļu
laikiem, dzīvokļu numuriem un īres
tiesību pretendentu skaitu. Tādējādi
izsoles dalībnieki jau iepriekš var paredzēt, cik liela konkurence būs dzīvokļa īres tiesību rezervācijas maksas
izsolē. Līdzšinējās izsolēs tādējādi lielākoties ir bijis viens pretendents uz
izsolīto dzīvokli.
Prognozēts, ka tuvākajā laikā visi
dzīvokļi tiks izīrēti. Brīvai izsolei tiek

piedāvāti dzīvokļi Mālu ielā 1. Pirmajā
izsoļu kārtā šajā ēkā tika izsolīti 28 no
60 dzīvokļiem. Līdz 10.augustam notika pieteikšanās otrajai izsoles kārtai,
kad pakāpeniski īrniekus iegūs arī pārējie brīvie dzīvokļi.
Ķieģeļu ielas 8 dzīvokļu īres tiesības tika piešķirtas pilsētai prioritāri
attīstāmajās nozarēs strādājošiem
speciālistiem no uzņēmumiem un
iestādēm, kurām noslēgts sadarbības
līgums ar SIA “Valmieras Namsaimnieks”, saskaņā ar 25.01.2018. pašvaldības domes lēmumu Nr. 295. Arī šo
dzīvokļu īres tiesību iegūšanas un īres
līguma noteikumi bija tādi paši kā brīvajā izsolē pieejamajiem dzīvokļiem.
Arī šajā ēkā ir aizpildīti vairāk nekā
puse no dzīvokļiem. Taču gadījumā, ja
pilsētai prioritāri attīstāmajās nozarēs
strādājošie speciālisti neizīrēs visus šīs
ēkas dzīvokļus, augusta beigās tos nodos brīvās izsoles piedāvājumā.
Jāpiebilst, ka Valmieras pilsētas
pašvaldības dome 22.03.2018. sēdē
ir lēmusi par vēl četru jaunu daudzdzīvokļu īres namu būvniecību ar
aptuveni 300 jaunu īres dzīvokļu piedāvājumu, būvniecību uzticot SIA
“Valmieras Namsaimnieks”. Lai nodrošinātu saskaņotu būvniecības procesu, tika nolemts nākamo īres namu
projektēšanu un būvniecību uzticēt
vienam uzņēmumam. Šobrīd norisinās slēgts konkurss šī uzņēmuma noskaidrošanai. Divu māju būvniecību
plānots uzsākt vēl 2018. gadā.
Informācija par īrei pieejamajiem
dzīvokļiem, telpu plānojumu, pieteikšanos īres tiesību izsolēm, to noteikumiem un īres līguma paraugs ir pieejami SIA “Valmieras Namsaimnieks” un
Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapās.

No 27. līdz 29. jūlijam kopā svinējām Valmieras 735. dzimšanas dienu.
Interesanti bija gan lieliem, gan maziem, piedaloties gardās, radošās, izzinošās, sportiskās, lustīgās un jautrās
norisēs.
Jau tradicionāli Valmieras dzimšanas dienu atklājām ar gājienu “Valmiera lepojas!”, kurā pulcējās vairāk nekā
70 dažādi un krāšņi rotājušies kolektīvi, un tos sirsnīgi sveica arī vareni
brangs pulks līdzjutēju. Gājiens, kas
vijās cauri pilsētai, bija vērienīgs starts
turpmākajām trīs svētku dienām.
Šogad svētku gājienā valmieriešus
un pilsētas viesus priecēja: Valmieras
Kultūras centra kolektīvi, YAMAHA
Mūzikas skola, pirmsskolas izglītības
iestāde “Sprīdītis”, Valmieras sākumskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras 5. vidusskola, Valmieras
Viestura vidusskola, Valmieras Mākslas
vidusskola, Valmieras Mūzikas skola,
Valmieras Bērnu sporta skola, Valmieras tehnikums, Vidzemes Augstskola,
Valmieras muzejs, Valmieras integrētā
bibliotēka kopā ar draugiem, vokālā
studija “Notiņas”, politiski represēto,
diabēta un pensionāru biedrība, Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, Māra
Štromberga aģentūra, regbija klubs
“Fēnikss”, futbola klubs “FC Gauja”,
Vidzemes Olimpiskais centrs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība VAKS, SIA “Padtex
Insulation”, Vidzemes TV un Re:TV,
AS “Valmieras stikla šķiedra”, Balles
deju klubs, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, KDC kolektīvs, veikals “Kameja”, “AA studija”, biedrība
“Valmieras Kennelklubs”, AS “Citadele banka”, skaistumkopšanas salons
“Unique Style”, AS “Swedbank”, Vidzemes karatē klubs, līnijdeju kolektīvs
“Accordance”, Timemachine Baiļu mājas komanda, AS “Valmieras piens”,
SIA “Wunder Latvia”, SIA “Vidzemes
slimnīca”, Luminor banka, Vidze-

mes sporta asociācija, “Valmiera
Glass/Vidzemes Augstskola”, biedrība “Valmieras futbola klubs”, “Rimi
Valmiera”, skaistuma salons “Dīva”,
VAS “Latvijas Pasts”, ADB “Gjensidige”, SIA “Maxima Lavija”, biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola”,
AS “Norvik banka”, “Door 2 door”,
veikals “Top”, ERGO Insurance SE
Latvijas filiāle, “Volkswagen Beetle”,
SIA “VTU Valmiera”, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
Vidzemes reģionālais centrs, “Volvo
Trucks Latvia”, SIA “BALTMA”, SIA “Baltijas Industriālais Serviss”, SIA “J. Bergs
auto”, SIA “Sanitex”, SIA “Megasargs”,
SIA “Storent”, SIA “Respekts”, SIA
“VALPRO”, SIA “S Lauris”, SIA “Latvijas
Mežs”, VUGD Vidzemes reģiona brigāde un Valmieras daļa, moto klubs
“FF Riders”, Zemessardzes 22. kājinieku bataljons, Vidzemes brigādes štābs,
Valmieras vasaras teātra festivāls, profesionālā skaistumkopšanas skola,
Valmieras velo vienība, aktīvā tūrisma
centrs “Eži”, “Amazon”, SIA “Valmieras
Namsaimnieks” un Valmieras pilsētas
pašvaldība.
Pateicos svētku atbalstītājiem: Valmieras Drāmas teātris, Sv. Sīmaņa baznīca, koncertzāle “Valmiera”, SIA “Latio
vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, SIA
“Valmiermuižas alus”, SIA “Gardu
muti”, SIA “Akācija E.V.”, SIA “Kantīne B”,
SIA “Liepkalni, SIA “VALPRO”, Grasberga z/s “Zilūži”, SIA “Rimi”, “Food
Union”/ “Valmieras piens”, konfektes
“Drako”, veikparks “Rancho parks”. Informatīvajiem atbalstītājiem: portāls
“Valmieras Ziņas”, laikraksts “Liesma”,
laikraksts “Tava Izvēle”.
Jūs Valmieru padarāt lepošanās
vērtu un godam nesat pilsētas vārdu
gan svētkos, gan ikdienā!
Jānis Baiks,
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Atrastas vairākus gadsimtus senas
laika liecības
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Vienu pēc otra rādot uz galda
novietotās dažādu laiku liecības, arheoloģiskās izpētes darbu vadītājs
Rūdolfs Brūzis palīdz iztēloties, kā
atradumi izskatījušies to lietošanas
brīdī. Tos neskartus zem Valmieras
pilsdrupām vairākus gadu simtus
sargājis zemes slānis. Aizrokoties līdz
14. gadsimta slānim, liecības gūtas
par Valmieras pils ziemeļrietumu korpusa pēdējo neizpētīto daļu.
Pils jumtu kārniņi, krāsns podiņi,
jātnieka piesis, svečturis, kas turējis
sveci pils iekštelpu izgaismošanai,
šaujamieroča mēlīte, naži, katla malas
fragments, zāģis, īlens, baltmāla pīpes,
kam bijuši gari kāti, svina lodes, fajansa trauciņš zālēm vai dārgai garšvielai,
apavu apkalumi, zirglietas, atslēgas
ieejai 17. gadsimta ēkā, monētas,
zīmodziņš, aproce, sprādze, saktas –
daži atradumi 8x7 metrus lielā un 3 m
dziļā izpētes teritorijā.
Piecu nedēļu laikā atsegts pils pirmsākumu – 14. gadsimta – kultūrslānis.
Darbi turpināsies, dokumentējot atradumus, kā arī pētot to izcelsmi un
pielietojumu. “Kad atradām aproci,
bija pārsteiguma moments. Šajā gadsimtā? Nevar būt! Bet tad sāku lēnām
pārdomāt, ka tolaik tomēr bija tādas
ar atlocītiem galiem un burvīgu ornamentu. Monētu ir daudz, turklāt ar
tām kopā arī zīmodziņš,” klātesošajiem par atradumiem stāstīja otra izpētes darbu vadītāja, Latvijas vēstures
institūta arheoloģe Dr. Hist. 5BUKBOB
Berga. Viņa arheoloģiskās izpētes
darbus pils teritorijā kopš 1988. gada
vadījusi vairākkārt.
“Ir daudz ļoti labi saglabājušās
monētas, piemēram, Rīgas brīvpilsētas šiliņš, Zviedrijas karaļu Gustava

Arheologs Rūdolfs Brūzis demonstrē izpētes laikā atrasto atslēgu. Varbūt tā ir
Valmieras atslēga?

Ādolfa un Kristīnes šiliņi. Interesanti ir arī uzietie krāsns podiņi, it īpaši
dobā podiņa fragments, ko varam
dēvēt par visu krāsns podiņu tēvu.
Vērtīgs atradums ir svečturis jeb
sveču kausiņš, tādi ir diezgan maz
sastopami. Savukārt atrastie trīs veidu
jumta kārniņu fragmenti – mēles
veida kārniņš, pusovālais jeb mūķenes
tipa kārniņš, kā arī modernākais S veida jeb holandiešu kārniņš – sniedz
priekšstatu par Valmieras pils ziemeļrietumu korpusa jumtu segumu trīs
dažādos periodos,” stāsta Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
pētnieks Dr. Hist. 3ǼEPMGT#SǼ[JT.
Pirmie arheoloģiskās izpētes darbi
Valmieras pils teritorijā notikuši 1937.
gadā, kad arheologi pētīja periodu
pirms pils būvniecības. Jau citu arheologu vadībā izpētes darbi turpinājušies arī 1938.gadā. No 1988. līdz
1993.gadam šeit izpēti atsāka Latvijas vēstures institūta arheoloģe Tatjana Berga, kura bija viena no darbu
vadītājiem arī pašreizējiem izrakumi-

em. Tie bija noslēgums 80 gadu ilgam
izrakumu veikšanas periodam.
Izpētes laikā atrastās vēstures liecības nogādātas Latvijas Universitātes
Latvijas vēstures institūtā, kur tiks
veikta to pirmapstrāde. Vēlāk tās tiks
restaurētas un nogādātas Valmieras
muzejam, lai iekļautu Valmieras pils
ekspozīcijā.
Valmieras pils ziemeļrietumu korpusa arheoloģisko izpēti un Valmieras
kultūrvides centra celtniecību plānots
īstenot 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” projekta
“Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas
un laika lokos” ietvaros.

Pieejams līdzfinansējums māju kvartālu
labiekārtošanai
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un
uzturēšana nereti ir kompleksi risināms jautājums, kur nepieciešama
zemes gabalu īpašnieku vienošanās.
Lai atbalstītu zemes gabalu īpašniekus, ir pieejams Valmieras pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums kvartāla
ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīga
labiekārtošanas būvprojekta izstrādei.
Pieejamais līdzfinansējuma apjoms
ir līdz 90% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk
kā 18 000 EUR. Atbalsts labiekārtojuma būvprojekta izstrādei ir iespējams
tādu pagalmu labiekārtošanai, ko pa
perimetru norobežo ielas vai zemes
vienību robežas ar ne mazāk kā trim
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām.
Daudzdzīvokļu māju kvartālos
normatīvo aktu prasībām atbilstoši
transporta infrastruktūras risinājumi
iespējami tikai, kompleksi veidojot
pagalmu labiekārtojumu. Tādēļ, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu,
kvartāla labiekārtojuma būvprojektam ir jāparedz transporta infrastruk-

tūras komplekss risinājums, tajā skaitā
nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu piekļuves iespējas, autostāvvietas
un velonovietnes. Tiem jāparedz arī
risinājumi vides pieejamībai, iedziļināto atkritumu savākšanas tvertņu izbūvei, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas
vietu izbūvei, kā arī apstādījumu, tai
skaitā koku stādījumu, ierīkošana,
paplašināšana vai atjaunošana un to
kopšanas plāns.
Valmieras pilsētas pašvaldības komisija jūlijā ir atbalstījusi pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
pirmajai dzīvojamo māju kvartālu
kopīgā pagalma labiekārtošanas
būvprojekta izstrādei Stacijas ielā 28,
Kauguru ielā 1 un Smiltenes ielā 1A.
Komisijas atbalstītā līdzfinansējuma
summa ir līdz 3721,11 EUR, kas ir 90%
no projekta iesniegumā norādītās kopējās summas 4134,57 EUR. Pagalmu
labiekārtošanas būvprojekta izstrādi
ar iepirkuma procedūru organizēs ēku
apsaimniekotājs SIA “Valmieras Namsaimnieks”.
Līdzfinansējums daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju kvartālu teritorijas
labiekārtošanas kompleksu risinājumu veicināšanai tika paredzēts,

2018. gada 22. februāra domes sēdē
iestrādājot “Grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības 2012. gada 27. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 130 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai”. Grozījumi
saistošajos noteikumos izdoti saskaņā
ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas pieļauj pašvaldības atbalstu dzīvojamās mājas vai
dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamajai
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Plašāka informācija un saistošie
noteikumi pieejami Valmieras pilsētas
pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie noteikumi” – “Nekustamais īpašums”. Plašāka informācija par
projektu pieteikšanu un līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību pieejama Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša
ielā 2, 109. kabinetā, kā arī zvanot pa
tālruni .

IZSOLES
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar
augšupejošu soli neapbūvētus zemes gabalus:
t
"TUFSVJFMǋ, zemes kadastra apzīmējums 96010061030, platība
1519 m2. Izsole QMLTU, izsoles sākumcena 10 500 EUR,
izsoles nodrošinājums 1050 EUR, izsoles solis 200 EUR;
t
4BWBSJǬB JFMǋ , zemes kadastra apzīmējums 96010061037,
platība 1565 m2. Izsole  QMLTU , izsoles sākumcena
10 800 EUR, izsoles nodrošinājums 1080 EUR, izsoles solis 200 EUR;
t
4BWBSJǬB JFMǋ , zemes kadastra apzīmējums 96010061038,
platība 1675 m2. Izsole  QMLTU , izsoles sākumcena
11 200 EUR, izsoles nodrošinājums 1 120 EUR, izsoles solis 200 EUR;
t
4BWBSJǬB JFMǋ , zemes kadastra apzīmējums 96010061039,
platība 1973 m2. Izsole  QMLTU , izsoles sākumcena
12 600 EUR, izsoles nodrošinājums 1260 EUR, izsoles solis 200 EUR;
t
4BWBSJǬB JFMǋ , zemes kadastra apzīmējums 96010061040,
platība 1578 m2. Izsole  QMLTU , izsoles sākumcena
10 800 EUR, izsoles nodrošinājums 1080 EUR, izsoles solis 200 EUR;
t
.BUǟÝV ÝPTFKǋ , zemes kadastra apzīmējums 96010160013,
platība 2,1202 ha. Izsole  QMLTU , izsoles sākumcena
660 100 EUR, izsoles nodrošinājums 66 010 EUR, izsoles solis 25 000 EUR.
Reģistrācijas maksa katrai izsolei ir 30 EUR.
Reģistrācija izsolēm tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas
“Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš MǟE[  QMLTU .
Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās
darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 109. kabinetā.
Plašāka informācija, zvanot pa tālruni .
Izsoļu noteikumi publicēti mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā
“Pašvaldība” – “Izsoles un sludinājumi”.

Notiks Valsts policijas
mācības “Nemieri 2018”
Ilze Jurēvica,
Valsts policija
Nacionālo bruņoto spēku mācību “Namejs 2018” laikā Valsts policija
kopā ar sadarbības partneriem ̓BVHVTUǋ pie Valmieras un Jēkabpilī pārbaudīs reaģēšanas spējas valsts apdraudējuma gadījumā, tostarp masu
nemieru likvidēšanā. Valsts policijas
rīkotās mācības “Nemieri 2018” būtiski
neietekmēs iedzīvotāju ikdienas gaitas, jo tās norisināsies iepriekš noteiktā, norobežotā teritorijā. Sagaidāms,
ka šajā dienā būs dzirdami trokšņi –
mācību laikā var tikt pielietota mācību
munīcija vai citi speclīdzekļi situācijas
atrisināšanai.
Šādu mācību mērķis ir pārbaudīt Valsts policijas reaģēšanas spējas
valsts apdraudējuma gadījumā, tostarp izspēlējot mācību scenāriju, kad
nepieciešams savaldīt masu nemierus.
Mācību laikā tiks pārbaudītas reaģēšanas spējas un savstarpējā sadarbība. Šādās mācībās tiek trenētas Valsts
policijas struktūrvienību spējas vadīt
resursus krīzes situācijās un organizēt

starpinstitucionālo sadarbību, kā arī
tiek trenēti specvienību taktiskie risinājumi efektīvai krīzes situācijas atrisināšanai.
Mācības norisināsies nostāk no pilsētvides un būtiski netraucēs iedzīvotāju ikdienas gaitas. Tajās piedalīsies
visas Iekšlietu ministrijas padotībā
esošās iestādes kopā ar Nacionālo
bruņoto spēku struktūrvienībām un
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu.
Iespējams, ka iedzīvotāji manīs dienestu pastiprinātu klātbūtni uz koplietošanas ceļiem, tostarp speciālās
tehnikas pārvietošanu vai citas aktīvas
dienestu darbības atsevišķās vietās.
Tāpat mācību laikā vietām iespējami
īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.
Valsts policija mācību laikā aicina
iedzīvotājus izturēties saprotoši un
nesatraukties, ja tiks manīta paaugstināta Valsts policijas vai citu dienestu
klātbūtne. Ja manītā situācija tomēr
rada šaubas, iedzīvotājiem iespējams
sazināties ar policiju, lai gūtu pārliecību, ka tā ir mācību sastāvdaļa.

Bezmaksas atbalstoša
konsultācija
-ǟE[EFDFNCSJN Valmieras un apkārtējo novadu jaunajām māmiņām ir iespēja saņemt vienu bezmaksas PEPmammas vai dūlas atbalsta
konsultāciju.
Konsultācija pieejama jau pirmajās dienās pēc mazuļa piedzimšanas,
vēl atrodoties slimnīcas dzemdību nodaļā, vai arī māmiņas dzīvesvietā
līdz bērniņa trīs mēnešu vecumam. Paredzamais konsultācijas ilgums –
apmēram divas stundas. Jaunā māmiņa tiks uzklausīta, varēs uzdot
aktuālos jautājumus par bērniņa aprūpi vai attīstību.
Konsultācijai iespējams pieteikties, zvanot pa tālruni  vai
rakstot e-pastu purinu.skola@inbox.lv.
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Slimnīcā ieviesta ērtāka
e-pieraksta sistēma
Jolanta Vaido,
SIA “Vidzemes slimnīca”
No 1. augusta SIA “Vidzemes slimnīca” (Vidzemes slimnīca) ieviesta
jauna tiešsaistes sistēma E-pieraksts,
kas dod iespēju ātrāk un ērtāk veikt
pierakstu uz izmeklējumiem un konsultācijām elektroniski, nezvanot uz
reģistratūru.
E-pieraksts pieejams Vidzemes
slimnīcas mājaslapā www.vidzemesslimnica.lv un portālā www.eveselibaspunkts.lv. Piesakot vizīti, izmantojot slimnīcas mājaslapu, jāizvēlas
sadaļa “E-pieraksts”, nepieciešamais
pakalpojums, jāizvēlas attiecīgajam
speciālistam pieejamais datums un
laiks. Izmantojot portālu www.eveselibaspunkts.lv, veicot pierakstu pie
Vidzemes slimnīcas speciālista vai uz
izmeklējumu, vispirms jāizvēlas “Vidzemes slimnīca”, tad pakalpojums,
speciālists un pieejamais laiks.
E-pierakstā var pieteikt gan valsts
apmaksātos, gan maksas pakalpojumus. Veicot pierakstu pirmo reizi, nepieciešams reģistrēties, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pastu,
kontakttālruni un no jauna izveidoto
paroli. Izmantojot E-pierakstu atkārtoti, jāievada savs e-pasts, parole un
jāuzklikšķina uz “Pieslēgties”.
Lai piereģistrētu bērnus vai radiniekus, reģistrētam lietotājam, izvēloties pieņemšanas vai izmeklējuma
laiku, nepieciešams nomainīt savus
personas datus pret reģistrējamā
pacienta personas datiem un apstiprināt.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas uz
reģistrēto e-pastu saņemsiet apstiprinājuma paziņojumu no eVeselībasPunkts ar vizītes vai izmeklējuma laiku.
“Jaunā tiešsaistes sistēma dod
iespēju mūsu klientiem ātrāk un ērtāk pieteikt vizīti pie speciālista. Ar
E-pierakstu var pieteikties gan pie
speciālistiem uz konsultācijām, gan
uz izmeklējumiem, izņemot datortomogrāfiju, ultrasonogrāfiju un endoskopiju, uz kurām jāpiesakās, zvanot
pa tālruni , 
vai klātienē poliklīnikas reģistratūrā,”
skaidro Vidzemes slimnīcas Klientu
apkalpošanas nodaļas vadītāja Inese
+VSEäF. Papildus tiek meklētas iespējas E-pierakstu izveidot arī šobrīd tajā
neiekļautajiem pakalpojumiem, kā arī
papildināt to ar dažādiem jauninājumiem un veikt priekšapmaksu par izvēlētajiem pakalpojumiem.
Ar E-pierakstu var pieteikties uz
izmeklējumu vai konsultāciju arī
Vidzemes slimnīcas struktūrvienībās
Valkā, Rūjienā un SIA “Valmieras
Veselības centrs” Konsultatīvajā kabinetā.
Līdz šim slimnīcas mājaslapā bija
iespēja izmantot e-pieraksta funkciju bez iespējas redzēt pieejamos
pakalpojuma laikus. Pēc pieteikuma
saņemšanas Klientu apkalpošanas
nodaļas darbinieks e-pastā vai telefoniski informēja par pieejamo laiku,
un klients to apstiprināja vai lūdza
citu. Jaunā sistēma dod iespēju uzreiz
redzēt pieejamos laikus un izvēlēties
sev piemērotāko.

Dzer Valmieras ūdeni!
Ingrīda Kraukle,
SIA “Valmieras ūdens”
SIA “Valmieras ūdens” sācis akciju
“Dzer mūsējo!” ar mērķi pievērst iedzīvotāju uzmanību ikdienā izmantotā
dzeramā ūdens ieguves veidam, aicinot novērtēt un biežāk izmantot kvalitatīvā dzeramā ūdens resursu, ko ik
dienu saņemam savā mājoklī tieši no
ūdens krāna. Centralizētā ūdensapgāde pilsētvidē ir veiksmīgākais risinājums, lai varētu uzturā lietot kvalitatīvu, veselībai nekaitīgu un finansiāli
izdevīgu dzeramo ūdeni.
Dzeramā ūdens resurss Valmieras
pilsētas un tās aglomerācijas patērētāju vajadzībām tiek iegūts no pazemes, izmantojot artēziskos urbumus.
“Valmieras ūdens” rīcībā ir desmit
šādi urbumi vidēji 110 metru dziļumā.
Dzeramā ūdens ieguve notiek nepārtraukti. Diennakts laikā SIA “Valmieras
ūdens” urbumos iegūst 3500-4000
kubikmetrus šī vērtīgā dabas resursa, kas pirms piegādes patērētājiem
nonāk dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijā. Tās galvenais darbības mērķis ir samazināt dzelzs un mangāna
saturu ūdenī, izmantojot šķembām
un kvarca smiltīm pildītus filtrus. Tajā
pašā laikā tiek saglabātas pazemes
ūdens labās īpašības.
Laboratorijas dati apliecina, ka,
veicot ceļu no ūdens sagatavošanas
stacijas līdz patērētāju ūdenskrānam,
ūdens kvalitāte tikpat kā nesamazinās.
Katru nedēļu tiek veiktas pārbaudes
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dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā,
lai pārliecinātos par kvalitātes rādītāju
atbilstību. Ar aktuālo dzeramā ūdens
kvalitātes pārskatu ikviens interesents
var iepazīties SIA “Valmieras ūdens”
mājaslapā www.valmierasudens.lv.
Lai saglabātu ūdens kvalitāti ceļā no
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas līdz patērētājam, SIA “Valmieras
ūdens” divreiz gadā veic maģistrālo
ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju.
Reizi ceturksnī notiek dzeramā ūdens
atbilstības monitorings visā pilsētā,
kad ūdens paraugu ņemšana notiek
vairākās vietās dažādos Valmieras
pilsētas rajonos tieši no patērētāju
ūdens krāniem. Šādas regulāras pārbaudes ļauj būt drošiem par iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, kas ir viena no augstākajām visā
valstī, un tas ir droši lietojams uzturā.
Rekomendējamais dzeramā ūdens
patēriņš cilvēkam dienā vidēji ir 1,5–
2 litri, un Latvijas Ūdensapgādes un
kanalizācijas uzņēmumu asociācijas
apkopotie statistikas dati liecina, ka
katrs trešais iedzīvotājs ikdienā lieto
fasēto dzeramo ūdeni. Tā gada laikā
par to vidēji tiek iztērēti 300–400 EUR,
vienlaikus saražojot aptuveni 50 kg
plastmasas atkritumu. Tikmēr SIA “Valmieras ūdens” centralizēti piegādātā
dzeramā ūdens izmaksas ir 1,10 EUR
par kubikmetru jeb 0,11 EUR par litru.
Tas nozīmē, ka gada laikā, izdzerot divus litrus dienā, izmaksas ir aptuveni
1 EUR.

Nāc strādāt kopradē!
Laura Zvaigzne,
Valmieras biznesa inkubators
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa
inkubatorā ir iespēja bez maksas izmantot koprades jeb atvērtā biroja
telpas ikvienam interesentam, kuram
ir vēlme strādāt un iepazīties ar jaunajiem uzņēmējiem.
“Līdz šim reģionos kopā strādāšana nav bijusi tik populāra kā Rīgā, kur
koprades telpas jau ir neatņemama
ikdienas sastāvdaļa. Esam priecīgi, ka
pamazām arī Valmierā attīstās koprades kultūra un cilvēki sāk izmantot
mūsu piedāvāto iespēju. Esam uzsākuši sadarbību ar Valmieras un apkārtējo novadu uzņēmējiem, lai veicinātu
kopades kultūras attīstību reģionā.

Piemēram, ja pie mums strādā vismaz
četras stundas dienā, piedāvājam īpašu iespēju atpūsties “Rancho parkā”
vai gardi pusdienot kafejnīcā “Tērbata”, papildus saņemot kafiju bez maksas. Aicinu ikvienu interesentu atnākt
ciemos un izmēģināt strādāšanu inkubatora koprades telpā,” norāda LIAA
Valmieras biznesa inkubatora vadītājs
+VSǚJT1SJFEǟUJT.
Paralēli koprades telpas darbībai
notiek aktīva gatavošanās jaunajai rudens uzņemšanai, tāpēc interesentus
augustā aicinām uz konsultācijām, lai
jau septembrī varētu sekmīgi startēt
uzņemšanā. Ideju autori pirmsinkubācijas posmā (sešu mēnešu laikā) varēs

pārbaudīt ideju, pētīt tirgu, veikt aprēķinu un modelēt biznesa attīstību.
Savukārt inkubācijas programma ir
paredzēta uzņēmumiem, kas nav vecāki par trīs gadiem un kuriem ir nepieciešams finansiālais atbalsts produkta vai pakalpojuma attīstīšanai.
Pieteikumu iesniegšana ilgs OPMǟE[
18. septembrim.
LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projektā “Reģionālie biznesa
inkubatori un radošo industriju inkubators”.
LIAA Valmieras biznesa inkubatora
aktivitātēm iespējams sekot līdzi facebook.com lapā.

Goda ģimeņu sumināšana
Dace Simanoviča,
Latvijas vecāku organizācija
“Mammamuntetiem.lv”
Sākusies ģimenes godinoša akcija
“Mana Goda ģimene”, kas norisināsies
MǟE[̓BVHVTUBN.
Latvijas valsts simtgade ir Goda
ģimenes gads. Viens no uzdevumiem
ir pateikties ģimenēm ar bērniem.
Tāpēc vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” aicina pieteikt Goda
ģimeni. Pieteikumā jābūt nelielam
pamatojumam, kāpēc izvēlēta tieši šī
ģimene. Izstāstīt Goda ģimenes stāstu
var neatkarīgi no tā, vai tas ir pavisam
jauns vai arī jau vairāku gadu desmitu
sens.
“Pieteikt var, piemēram, savu ģimeni, vecāku, vecvecāku vai citu radu
ģimeni. Šis pieteikums var būt arī kā
apcerējums par savu nākotnes ģimenes vīziju – kā savas ģimenes ideālu.
Tāpat iespējams pieteikt kaimiņos
vai draugu vidū sastopamu iedvesmojošu ģimeni, kura ir pelnījusi, ka
to godina,” stāsta vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja,
Goda ģimenes gada vēstnese Inga
"LNFOUJǬB4NJME[JǬB.
Arī Latvijas Goda ģimenes vēstnese, septiņu bērnu mamma Kristiāna
Tēberga uzsver, ka daudzbērnu ģimenes ir jāgodina: “Mūsdienās audzināt pat vienu bērnu ir uzdrīkstēšanās,
trīs – tas jau ir lieliski, un šādu ģimeņu
mums ir ļoti daudz, tas priecē. Valdība, palielinot pabalstus, ir parādījusi,

ka tai rūp daudzbērnu ģimenes, bet
mums, ģimenēm, būtu svarīga arī
līdzcilvēku, draugu, kaimiņu un garāmgājēju attieksme, ka viņi izturas
pozitīvi, nevis, kā reizēm šķiet, uzskata
mūs par “meža dīvainīšiem”. Gribētos,
lai viņi priecājas, atbalsta mūsu izvēli.”
Tēberga uzsver, ka Latvijā ir lieliskas daudzbērnu ģimenes, tomēr ne
visas varētu būt gatavas akcijā “Mana
Goda ģimene” izrādīt iniciatīvu, tāpēc
septiņu bērnu mamma mudina sabiedrību iesaistīties, pastāstot par jaukajām ģimenēm sev apkārt.
Pieteikt Goda ģimeni var, uzrakstot
nelielu stāstu vai pieteikumu (ne mazāk kā 800 rakstu zīmes), un tas jāiesniedz līdz 31. augustam:
t OPTǼUPUQBQBTUVBSOPSǋEJLPOkursam “Mana Latvijas Goda ģimene”.
Adrese: SIA “Mammām un tētiem”, Brīvības iela 40–16, Rīgā, LV-1050;
t FMFLUSPOJTLJ KB EBSCJ UJFL JFTLFnēti un pieejami elektroniskā formā),
sūtot e-pastu redakcija@mammam.lv;
t QFSTPOǟHJ JFTOJFE[PU 4*" i.BNmām un tētiem” Brīvības ielā 40–16,
Rīgā, LV-1050.
Iesūtot pieteikumu, obligāti jāpievieno tālruņa numurs un/vai e-pasta
adrese. Konkursa nolikums un plašāka
informācija www.laiksberniem.lv un
www.mammamuntetiem.lv.
Akcijas mērķis ir pateikties ģimenēm ar bērniem, aktualizēt ģimenes
un bērna kā vērtības apzināšanos sabiedrībā, izcelt stipru ģimeņu spēku
un nozīmi, kā arī pievērst uzmanību

sabiedrības attieksmei un stereotipiem par kuplām ģimenēm.
Visus konkursam pieteiktos aprakstus un stāstus vērtēs žūrijas komisija,
kurā ir pārstāvji no Latvijas vecāku
organizācijas “Mammamuntetiem.lv”,
Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un Latvijas Goda
ģimenes gada vēstneši.
Goda ģimenes tituls tiks piešķirts
vismaz 16 Latvijas ģimenēm. Trīs ģimenēm galvenā balva – kruīza ceļojums visai ģimenei no “Tallink”. Savukārt mobilo sakaru operators “Amigo”
dāvās savu simpātiju balvu – mobilos
tālruņus visai ģimenei. Pārsteiguma
balvas no Latvijā radīta koka spēļu zīmola “Muzle”, grāmatu izdevēja
“Zvaigzne ABC” un Latvijas ražotāja,
graudaugu pārslu zīmola “MILZU”.
Uzvarētājus svinīgi apbalvos Tēva dienas festivālā, kas notiks 9. septembrī
QMLTU Vērmanes dārzā (Rīga).
Konkursam iesniegtie darbi netiek
atdoti un var tikt publicēti sociālajos
tīklos, kā arī pilnībā vai daļēji publicēti medijos, nodrošinot konkursa un
tā mērķu publicitāti. Pieteikumā norādīto personu vārdi bez iepriekšējas
saskaņošanas netiks publiskoti. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti mājaslapā www.laiksberniem.lv un www.
mammamuntetiem.lv.

Stikla iepakojuma vākšana “Stikllotto”
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
-ǟE[ ̓ BVHVTUBN notiek SIA
“ZAAO” (ZAAO) organizēta izlietotā stikla iepakojuma vākšanas akcija
“Stikllotto”. Tās laikā, nogādājot uz
EKO laukumiem vismaz 10 tukšas stikla pudeles vai burkas, ir iespēja piedalīties balvu izlozē.
“Lai arī vērojams, ka iedzīvotāji
kļūst arvien zinošāki un savās darbībās videi draudzīgāki, arvien vairāk iesaistās iepakojuma nodošanā
pārstrādei, tomēr mēs kā uzņēmums
ik pa laikam domājam, kā vēl vairāk
stimulēt to, ka iedzīvotāji ne tikai
zina par laukumiem, kuros var nodot

iepakojumu pārstrādei, bet tos arī
apmeklē. Tāpēc vairākas reizes gadā
dažādu pārstrādei derīgu materiālu
savākšanai rīkojam akcijas un sarūpējam balvas,” stāsta ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta
(BJMVNB.
“Statistika liecina, ka Latvijā viens
cilvēks gadā kopā ar produkciju iegādājas aptuveni 25 kg stikla iepakojuma. ZAAO 2017. gadā savāca un pārstrādei nodeva 2128 tonnas šī veida
iepakojumu. Stiklu var pārstrādāt bezgalīgi, ražojot jaunus izstrādājumus.
Kopā mēs varam taupīt enerģiju un
rūpēties par dabas tīrību, arī saudzēt
savu un līdzcilvēku veselību, nodrošinot, ka nesavainosimies uz saplēsta,
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nevietā izmesta iepakojuma lauskām,”
norāda G. Gailuma.
Akcijā var nodot tikai izlietotas,
izskalotas pudeles un burkas. Tās var
būt saplīsušas. Pudeles un burkas var
būt ar etiķetēm un metāla vākiem/
korķiem. Akcijā nevar nodot keramikas pudeles, spoguļus, vāzes, fajansa
un porcelāna traukus, kosmētikas
stikla pudelītes un trauciņus, jo tiem ir
nepieciešams cits pārstrādes process.
EKO laukumu darba laiki pieejami
www.zaao.lv vai zvanot pa tālruni
. Akcijas nolikums pieejams
uzņēmuma mājaslapā un pie EKO
laukumu pārziņiem. Akcija ir spēkā
tikai ZAAO darbības reģionā.

Artas Jēkabsones džeza
kvinteta koncerts “Light”
Nora Urbāne,
koncertzāle “Valmiera”
Latviešu džeza dziedātājas Artas
Jēkabsones kvintets ̓ BVHVTUǋ
QMLTU̓  koncertzālē “Valmiera“
sniegs sava jaunā debijas albuma
“Light“ koncertu. Mūzikas albums
“Light“ ir divu gadu pārdomu un
iedvesmas laiks, kurš ir iemūžināts
kopā ar jauniem un daudzsološiem
Ņujorkas mūziķiem un Artas Ņujorkas
ģimeni – pianistu Theo Walentiny,
basistu Nick Dunston, ģitāristu Lucas
Kadish un bundzinieku Connor Parks.
Arta Jēkabsone uzrunā kausītājus
ar patiesām, piedzīvojumu un laimes pilnām emocijām mūzikā. Viņa
ir latviešu džeza vokāliste, komponiste un aranžētāja. Latvijā Arta sadarbojusies ar fanka grupu Bunch of
Gentlemen, Lady Jazz Trio. Bijusi fona
dziedātāja Ray Charles meitai – Sheila
Ray Charles. Arta piedalījās Montreux

Jazz Academy kopā ar tādiem
mentoriem kā Marcus Miller, Yaron
Herman, Kurt Rosenwinkel. Jēkabsone
ir 2016. gada “Motreux Shure Vocal
Competition” Grand Prix ieguvēja,
un, pateicoties uzvarai konkursā,
viņa ieguva iespēju piepildīt sapni –
ierakstīt savu pirmo debijas albumu,
ar kuru šajā vasarā priecēs klausītājus
Baltijā.
Mūzikas albumu “Light” caurstrāvo gaismas un viegluma vibrācijas.
Tās stāsta par gaismu kā izteiksmes
līdzekli mūzikā, dabā, kas Artai ir ļoti
tuva, un arī gaisma kā metafora – cilvēks un tā enerģija, kuru sniedz pasaulei, sapņi, ilgas pēc mājām. Mūzikas galvenais mērķis – katram savas
gaismas atrašana šajā muzikālajā ceļojumā un spēja ar to dalīties, izbaudīt
mirkli ar sevi, klausoties vieglumā un
stāstā, ko pauž mūziķi.
Ieeja koncertā ir bez maksas.

Iecienītākās atpūtas vietas, interesantākās ražotnes un saimniecības,
idejas Valmieras un apkārtējo novadu
suvenīriem, vērtējums par tūrisma attīstības iespējām – Valmieras Tūrisma
informācijas centrs (TIC) aicina Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu
iedzīvotājus un viesus MǟE[ ̓ BVHVTUBN piedalīties aptaujā par tūrismu un atpūtu Valmierā un apkārtējos
novados.
Aptauja tiek veikta ar mērķi novēr-

Valmieras Kultūras centra jaunā koncertsezona gaidāma krāšņa un muzikālu
pārsteigumu piepildīta

Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
̓ TFQUFNCSǟ QMLTU̓  Valmieras Kultūras centra jauno koncertsezonu atklās Maestro Raimonds
Pauls, solisti Kristīne Prauliņa, Mārtiņš
Ruskis un pavadošais sastāvs Raimonda Macata vadībā.
Koncertā dziedātāja Kristīne Prauliņa ar pavadošo sastāvu Raimonda

Piedalies aptaujā par
tūrisma iespējām!
Zane Kudure,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Valmieras Kultūras centra jaunās sezonas
atklāšana

tēt Valmieras pilsētas, kā arī Kocēnu,
Burtnieku un Beverīnas novada tūrisma objektus, aktivitātes, pasākumus
un noskaidrot vietējo iedzīvotāju un
viesu viedokli par tūrisma un atpūtas
iespējām. Aptaujā iegūtie rezultāti
palīdzēs tūrisma stratēģijas izstrādē,
attīstot kvalitatīvus un interesantus
piedāvājumus gan vietējo iedzīvotāju
atpūtai, gan viesu uzņemšanai.
Anketa pieejama gan elektroniski
TIC mājaslapā www.visit.valmiera.lv,
gan drukātā formātā Valmieras TIC
Rīgas ielā 10.

Macata vadībā izpildīs jaunas Maestro Raimonda Paula dziesmas ar
Guntara Rača vārdiem no koncertprogrammas “Kontrasti”, kā arī skanēs jau populāras Raimonda Paula
dziesmas Mārtiņa Ruska izpildījumā.
Koncertprogrammā “Kontrasti” iekļautas dziesmas no tāda paša nosaukuma albuma, kas izdots 2018. gada
maijā. Albuma džeza melodiskā noskaņa aizraus ne vien melomānus, bet

būs arī baudījums ikvienam mūzikas
cienītājam.
Kristīne Prauliņa kā soliste koncertē
Latvijā un ārzemēs gan ar gospeļkori,
gan dažādiem džeza, blūza un populārās mūzikas sastāviem. Kristīne ir
Starptautiskā mākslinieku konkursa
“Riga Jazz Stage 2014” Grand Prix
ieguvēja, pašlaik arī Rīgas Gospelkora
vadītāja.
Mārtiņš Ruskis ir mūziķis, dziesmu autors un Radio Capital FM ētera
cilvēks. Viņš ir LNT televīzijas šova
“OKartes skatuve” otrās sezonas uzvarētājs, kā arī ir daudzu Latvijas vokālistu konkursu laureāts. 2013. gada
augustā Mārtiņš piedalījās starptautiskā vokālistu konkursā Krievijā “Pirogovsky Rassvet” un iekļuva labāko
dziedātāju TOP 5. 2015. gadā izdots
pirmais solo albums “Pieskāriens”.
Biļetes cena: 12–28 EUR. Biļetes
iespējams iegādāties “Biļešu paradīze”
kasēs un www.bilesuparadize.lv. Ar
Valmieras kultūras karti 1 EUR atlaide
no biļetes cenas. Lietotnes “Mana
Valmiera” lietotājiem 5% atlaide no
biļetes cenas, iegādājoties biļetes
“Biļešu paradīze” kasē Valmieras
Kultūras centrā. Koncertu organizē
Valmieras Kultūras centrs.

Atrodi simtgades dārgumus!
Zane Kudure,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Skudru ceļš, līkais koks, krogs,
celms, dobums, saknes – dažas
vietas, kas iezīmētas kartē un slēpj
norādes uz dārgumiem. Atrodi tos,
atklāj jaunus tūrisma objektus un
uzzini, kādi stāsti slēpjas Valmierā
un apkārtējos novados. Valmieras
Tūrisma informācijas centrs (TIC)
MǟE[ ̓ PLUPCSJN kopā ar Kocēnu,
Burtnieku un Beverīnas novadu jau
otro gadu aicina Latvijas un ārvalstu
ceļotājus piedalīties tūrisma akcijā
“Simtgades dārgumi”.
Akcija “Simtgades dārgumi” veidota pēc visā pasaulē atpazīstamās
spēles Geocaching noteikumiem, kas
Latvijā pazīstama arī kā slēpņošana.
Lai piedalītos akcijā, dalībniekiem pēc
īpašiem pavedieniem akcijas bukletā
vai koordinātēm www.geochacing.
com mājaslapā būs jāapmeklē dažādi

slēpņi, atrodot tajos “apslēptos dārgumus” jeb atslēgvārdus un ierakstot tos
akcijas bukletā. Slēpņi būs noformēti
kastīšu vai kapsulu veidolā, kuros atradīsies blociņš, zīmulis un dažādas maiņas lietiņas. Jāpiebilst, ka šogad akcijas dalībniekiem būs iespēja pildīt arī
papildu uzdevumus, kuri būs apslēpti
QR kodu veidā, un piedalīties pārsteiguma balvu izlozē.
Slepenie pavedieni ceļotājus izvedīs gan pa dabas takām, gan kultūrvēsturiskiem objektiem, atklājot
gan zināmākas, gan mazāk populāras
vietas. Ceļotāji uzzinās, kas mīt Ģīmes
dabas takā, kāda monogramma rotā
Sv. Mateja evaņģēliski luterisko baznīcu, apskatīs vecos ūdenstorņus, ko
valmierieši dēvējuši par Ūdensgalvu
un Feinšmekeru, Podzēnu aleju, kas
var lepoties pat ar 170 gadus senu
koku, Vanagu aleju, kuras pavēnī
privātstundas sniedzis pats Teodors
Ūders, spēcīgas enerģētikas bagāto

Pasākumi augustā
7BMNJFSBT,VMUǼSBTDFOUSǋ
̓ BVHVTUǋ QMLTU̓  erudīcijas
spēle “Prāta spēles: Simtgades kauss”.
Ieeja bez maksas.
7BMNJFSBT +BVOJFÝV NǋKǋ .ǋLTMJOJFLVJFMǋ 
̓BVHVTUǋradošā vasaras darbnīca
“English Language Workout”. Dalība
bez maksas.
̓BVHVTUǋradošā vasaras darbnīca
“T-kreklu otrreizēja izmantošana”. Dalība bez maksas.
7BMNJFSBTOPWBEBGPOEǋ
̓BVHVTUǋradošā vasaras darbnīca
“Videi draudzīga ikdiena”. Dalība bez
maksas.

7BMNJFSǋ
̓ BVHVTUǋ QMLTU velosipēdistu vasara Valmierā. Maršruts vedīs
uz Beverīnas novada pusi. Dalības
maksa: 4 EUR/pers. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, zvanot pa
tālruni  vai rakstot e-pastu tic@valmiera.lv. Sākums pie Valmieras Tūrisma informācijas centra.
7JE[FNFT0MJNQJTLBKǋDFOUSǋ
/P  MǟE[ ̓ BVHVTUBN Starptautiskais florbola turnīrs “Latvian Open
2018”. Plašāka informācija mājaslapā
www.voc.lv.
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Jēkabkalnu, vācu stigu, kas glabā Otrā
pasaules kara liecības, aplūkos tvaika mašīnu ar atbilstošu nosaukumu
“Dampis” un daudzus citus apskates
objektus.
Kad akcijas buklets būs aizpildīts,
to MǟE[ ̓ OPWFNCSJN gaidīsim Valmieras TIC, nogādājot bukletu personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas
iela 10, Valmiera, LV-4201.
Akcijas noslēgums plānots ̓OPWFNCSǟ, kad spēles veiksmīgākie
dalībnieki pēc nejaušības principa
saņems veicināšanas balvas no Valmieras, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu tūrisma uzņēmumiem.
Galvenajā balvā – tūristu klases velosipēds, ko nodrošina Valmieras pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Eži”.
Akcijas bukleta pieejams Valmieras TIC (Rīgas ielā 10), kā arī citos tūrisma informācijas punktos
Valmierā un apkārtējos novados.
Akcijā var piedalīties no 12 gadu
vecuma, ar tūrisma akcijas noteikumiem iespējams iepazīties mājaslapā
www.visit.valmiera.lv vai zvanot pa
tālruni .
Lai piedzīvojums sākas!

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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