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2019. gada pirmā valmieriete – Vanesa
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
4. janvārī Valmieras pilsētas paš
valdības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks un Vidzemes slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Uģis Muskovs sveica
pirmo 2019. gadā dzimušo valmierie
ti – Vanesu – un viņas vecākus.
Meitenīte Dzedoņu ģimenē pasau
lē nāca 2. janvārī plkst. 13.50. Mazulī
tes vecāki pastāstīja, ka Vanesa viņu
ģimenē ir otrais bērniņš. Mājās meite
nīti ļoti gaida vecākā māsa.
Valmieras pilsētas pašvaldības do
mes priekšsēdētājs Jānis Baiks pirma
jai 2019. gada valmierietei un viņas
vecākiem dāvināja unikālu rotkaļa
Mārtiņa Mikāna darbnīcā darinātu
sudraba karotīti ar iegravētu Valmie
ras simbolu – izaugsmes medaļu, kā
arī Valmieras sienas kalendāru un plā
notājus 2019. gadam. Tāpat Vanesai
dāvāta īpaša cepurīte Valmieras krā
sās ar ieadītu pilsētas nosaukumu un
latviešu spēka zīmēm. Cepurītes dāvi
nāšana jaundzimušiem valmieriešiem
ir tradīcija, to saņem ikviens Valmieras
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts ma
zulis.
“Jau vairākus gadus pēc kārtas pir
mā dzimusī valmieriete ir meitenīte,
prognozēju, ka pilsētai 2019. gads
būs stabils un mierīgs. Ģimenes ir
pilsētas vērtība, tāpēc nemitīgi dar
bojamies, lai nodrošinātu tām visu

nepieciešamo. Aicinu vecākus izman
tot visas Valmieras sniegtās iespējas
un šeit pieejamos pakalpojumus,
audzinot meitenīti par kārtīgu savas
pilsētas un valsts patrioti. Lai ģimenē
vienmēr valda saticība un mīlestība,”
sveicot Dzedoņu ģimeni, novēlēja
Valmieras pilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Ģimenes ir pilsētas vērtība,
tāpēc nemitīgi darbojamies,
lai nodrošinātu tām visu
nepieciešamo.

Lai gan pirmā dzimusī valmieriete
ir meitenīte, tomēr 2019. gads Vidze

mes slimnīcas Dzemdību nodaļā iesā
cies ar puišiem – 1. janvārī plkst. 4.00
pasaulē ieradās Emīls, ceturtais bērns
ģimenē, kurš deklarēts Valkas pagas
tā, bet līdz dienas beigām piedzimis
vēl viens puisītis.
Jāpiemin, ka Vidzemes slimnīcā
pērn piedzīvots jaundzimušo skaita
rekords. 2018. gadā Vidzemes slimnī
cā piedzimuši 1211 bērni, 579 meite
nes un 632 puiši, bijuši 16 dvīņu pāri
un pirmie Valmierā deklarētie trīnīši.
No visiem jaundzimušajiem 239 bēr
ni ir valmierieši. Savukārt 2017. gadā
Vidzemes slimnīcā piedzima 1103
bērni – 506 meitenes un 597 zēni, bija
11 dvīņu pāri.

Lai 2019. gada valmieriete aug gudra, stipra un vesela!

Jautrītei Putniņai veltīts jauno pianistu
konkurss
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmierā Starptautiskajam jauno
pianistu konkursam ir senas saknes.
Godinot izcilo pianisti valmierieti
Jautrīti Putniņu, turpmāk konkurss
nesīs viņas vārdu. Ikviens interesents
30. janvārī no plkst. 10.00 gaidīts
Valmieras Kultūras centrā, kur uzstā
sies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un
Baltkrievijas mūzikas skolu audzēkņi.
“Jautrīte Putniņa bija prasīga pret
sevi, audzēkņiem, dzīvi, tāpēc arī mēs
konkursā uzsveram kvalitāti, domā
jot, ko no tā gūs dalībnieki. Izcila pia
niste, kura Valmierā ienesa daudz jau
nu ideju, nebaidoties “iedot spērienu”,
ja tas bija nepieciešams. Viņa izteica
savas domas un vienmēr turēja godā
mūziku. Leģendāra personība un mū
ziķe, kuras devums ir neatsverams
arī Latvijas mērogā. Tāpēc arī turp
māk topošajiem pianistiem vēlamies

dot iespēju startēt Jautrītei Putniņai
veltītā konkursā. Šāda “dzīva”, bērnu
dzīvesprieka piepildīta piemiņa, do
māju, viņu iepriecinātu,” stāsta Val
mieras Mūzikas skolas direktore Inese
Sudraba.
Starptautiskais jauno pianistu kon
kurss Valmieras Kultūras centrā tiks
atklāts plkst. 10.00 ar pianista Venta
Zilberta veltījumu Jautrītei Putniņai.
Savukārt no plkst. 11.00 trīs skaņ
darbus atskaņos katrs konkursa da
lībnieks. Skanēs klasicisma laikmeta
izvērstas formas skaņdarbs, dalībnie
ka pārstāvētās valsts komponista un
brīvas izvēles skaņdarbs.
Žūrijā būs profesionāļi no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas: Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas profe
sors Ventis Zilberts, Klaipēdas Joza
Karosa Mūzikas skolas pedagoģe
Vaiva Purlīte, Emīla Dārziņa Mūzikas
vidusskolas pasniedzēja Ilze Treija,
Bolderājas Mūzikas un mākslas sko

las direktors Artūrs Cingujevs, Tartu
Heino Ellera mūzikas vidusskolas un
Igaunijas Mūzikas akadēmijas Tartu
filiāles pedagoģe Ieva Kostanda.
Starptautiskā jauno pianistu kon
kursa mērķis ir attīstīt jauno pianistu
profesionālās prasmes un uzstāšanās
kultūru, sekmēt interesi par mūziku,
kā arī veicināt pieredzes apmaiņu
starp pedagogiem.
Konkursu rīko Valmieras Mūzikas
skola sadarbībā ar Valmieras pilsētas
pašvaldību.
Jautrīte Putniņa bija izcila pianiste,
pedagoģe, padomju varas opozicio
nāre, sabiedriskās domas līdere. Viņa
saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeņa Atzi
nības krustu un Lielo mūzikas balvu
par mūža ieguldījumu. 2004. gadā ie
guvusi Valmieras pilsētas pašvaldības
apbalvojumu “Goda valmieriete”. Pia
niste Jautrīte Putniņa mūžībā aizgāja
2017. gada 22. janvārī.

Sveikts 2018. gada
Dimanta pāris
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Sveikts 2018. gada Valmieras
Dimanta pāris – Zigurds un Ināra
Dukuri laulībā nodzīvojuši 60 ga
dus. Skaistajā kāzu jubilejā viņus
apciemoja Valmieras pilsētas paš
valdības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks un Val
mieras pilsētas Dzimt
sarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Vija Kuģe.
Bērnību Ināra pavadījusi Matīšos,
bet Zigurds ir valmierietis. Padomju
Savienības laikā abi tika izsūtīti no
Latvijas, tad arī iepazinušies. “Pēc
atgriešanās Latvijā Zigurds strādā
ja meliorācijā, savukārt es – Matī
šos bērnudārzā. Atceros, ka biju pie
mammas aizbraukusi, bet viņš vienu
vakaru atnāca ciemos pie mums uz
lauku māju, tā mūsu abu attiecību
stāsts arī sākās,” stāsta Ināra.
Pāris 1958. gada 29. novembrī
sarakstījās Valmieras pilsētas Dzimt
sarakstu nodaļā, bet 14. decembrī
gredzenus mija arī Dieva un mācī
tāja priekšā. Inārai tolaik bija 21, bet
Zigurdam 31 gads. Kāzu diena bijusi
auksta un sniegota. Laulības svinētas
Matīšos ģimenes un draugu lokā, ie
vērojot tradīcijas.
Ināra un Zigurds izaudzinājuši di
vas meitas, sagaidījuši četrus mazbēr
nus un arī vienu mazmazbērnu.
Lielu daļu darba gadu Ināra aiz
vadījusi Valmieras dārzniecībā. Dārza
darbi vasarās ir Ināras dzīves neatņe
mamu sastāvdaļa arī tagad. Viņai ir
siltumnīca un mazdārziņš, kur katru
gadu tiek izaudzēti burkāni, kāposti,
bietes un citi dārzeņi, tie esot labākie
vitamīni un uztura bagātinātāji, tāpēc
nekādas īpašas zāles veselības stipri
nāšanai pārim nav nepieciešamas. Arī

Zigurds palīdz sievai dārzā, tāpat viņš
paveic dažādus mājas darbus, piemē
ram, sagādā skaliņus, kurina māju. Vēl
Ināra audzē vistas, jo Zigurdam ļoti
garšojot olas. Pārim gada tumšajā lai
kā patīkot skatīties televizoru, ir savi
iecienītie seriāli un ziņas. Šī gada au
gustā pāra ģimenē ienāca jauns mā
jas mīlulis, ko lutināt, – kaķēns, kuram
mazmazbērns devis vārdu Zibsnis.
Jautāti par to, vai kādreiz kopdzī
ves laikā viens ar otru ķildojušies, abi
atceras, ka vārdu pārmaiņa kādreiz ir
bijusi gan, bet ļaunu prātu ilgi netu
rot, ātri aizmirstot un piedodot.
Pāris pastāstīja, ka Zelta kāzas, ko
svinēja pirms 10 gadiem, atzīmējuši
ģimenes lokā.
Jāpiemin, ka 2018. gada 1. decem
brī Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļā notika pasākums pāriem, kuri
pagājušajā gadā atzīmēja Zelta kāzu
jubileju – laulībā nodzīvoti 50 gadi –
un kuri ir Valmieras pilsētas iedzīvo
tāji. Šogad dalībai pasākumā pietei
cās 15 pāri un 10 no tiem tika sveikti
svinīgā pasākumā Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā, savukārt pie
ci – mājās. Svinīgā ceremonija “Gada
Zelta pāris” notika jau 12. reizi, savu
kārt ceremonija “Gada Dimanta pā
ris” ir jauna tradīcija. 2017. gadā tika
sveikti trīs Dimanta pāri – Vladimirs
un Gaļina Molotkovi, Gunārs un Rita
Vitmaņi, Kārlis un Elita Pētersoni.
Valmieras pilsētas pašvaldības
2016. gada 28. aprīļa domes sēdē
apstiprināja Valmieras pilsētas Dzimt
sarakstu nodaļas svinīgo ceremoniju
“Gada Zelta pāris” un “Gada Dimanta
pāris” nolikumu. Šo svinīgo ceremo
niju mērķis ir stiprināt ģimenes un
laulības lomu mūsdienu sabiedrībā,
kā arī godāt vērtības – ģimeni un lau
lību.

Dimanta pārim vēlam ilgu un laimīgu turpmāko kopdzīvi!

Bērnudārzā “Buratino”
darbu sākusi jauna vadītāja

Pensionāriem nepieciešama beztermiņa
braukšanas karte

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Līdzšinējai bērnudārza “Buratino”
vadītājai dodoties pelnītā atpūtā,
2018. gada 27. decembra Valmieras
pilsētas pašvaldības domes sēdē par
bērnudārza vadītāju iecelta Sarmīte
Bukava.
Sarmītes Bukavas iepriekšējā dar
ba pieredze saistīta gan ar audzinātā
jas un pirmsskolas skolotājas darbu,
gan izglītības iestāžu vadību. Kā pe
dagogs viņa guvusi pieredzi bērnu
dārzos Kauguru pagastā, Valmieras
pilsētas pirmsskolas izglītības iestā
dē “Sprīdītis”, kā arī Talsos un Talsu
novadā. Viņa ir bijusi vadītāja arī pri
vātajās pirmsskolas izglītības iestā
dēs “Kamoliņš”, “Panda” un “Laimes
lācis”, kā arī septiņus gadus ir vadījusi
pirmsskolas izglītības iestādi “Ķipars”.
Ir guvusi pieredzi, strādājot Talsu no
vada Ģibuļu pagasta bāriņtiesā, kā arī
darbojoties kā Ziemeļvidzemes inter
nātpamatskolas direktora vietniece.
Jaunā bērnudārza “Buratino” vadī
tāja par galveno uzdevumu izglītības
iestādes sekmīgai darbībai saskata
komandas darbu ar vienotu mērķi
veidot un attīstīt katra bērna intere
ses un personību. Kā bērnudārza “Bu

Valmieras pilsētas pašvaldība ai
cina pensionārus, kuriem šobrīd ir
izsniegta terminēta braukšanas karte
(norādīts datums, līdz kuram karte
derīga, kā arī atzīme par 50% atlaidi)
bezmaksas braucieniem Valmieras
pilsētas maršrutu autobusos, apmai
nīt to pret beztermiņa braukšanas
karti. Terminētā karte braucieniem ir
derīga līdz 2019. gada 28. februārim.
Ja no 1. marta pasažieris nevarēs
uzrādīt beztermiņa braukšanas karti,
par braucienu būs jāmaksā.
Terminētā karte jānomaina pret
beztermiņa arī tad, ja uz tās norādīts
derīguma termiņš pēc 2019. gada
1. marta.
Pieteikumu pieņemšana un foto
grafēšana kartes izgatavošanai notiek
līdz 15. februārim katru darbdienu
no plkst. 8.30 līdz 16.00 Valmieras
pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2
(103. kabinetā). Iedzīvotājam ir jāuz
rāda personu apliecinošs dokuments
(pase, identifikācijas karte) un pensio
nāra apliecība.
Personām, kurām jau ir beztermi
ņa braukšanas karte, kartes maiņa
nav jāveic.

Sarmīte Bukava

ratino” nākotnes attīstības vīziju jaunā
vadītāja saredz piedāvātās izglītības
programmas paplašināšanu, bērnu
dārzā izglītojot arī bērnus ar mācīša
nās traucējumiem. Bērnudārzā lielāka
vērība tiks pievērsta mūzikas un spor
ta nodarbību papildu apguvei.
Valmieras pilsētas pašvaldības bēr
nudārzs “Buratino” dibināts 1979. ga
dā. Tajā iespējams apgūt pirmsskolas
izglītību, kā arī speciālo pirmsskolas
izglītības programmu bērniem ar va
lodas traucējumiem.

Digitālā pastkastīte saziņai ar valsti
portālā Latvija.lv
Aija Ose,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kas ir e-adrese?
E-adrese ir rīks, kas ļauj iedzīvo
tājiem un uzņēmumiem vienuviet
elektroniski saņemt oficiālās ziņas
no valsts un pašvaldības iestādēm
un sazināties ar tām. E-adrese aiz
stāj ierakstītu vēstuli, tādējādi tiek
ietaupīti privātie un valsts resursi.
Ja iedzīvotājs vai uzņēmējs izveido
jis e-adresi portālā Latvija.lv, iestā
des, sūtot vēstuli personai, portālā,
meklējot pēc personas koda vai uz
ņēmuma reģistrācijas numura, uzzi
nās, ka personai ir e-adrese, un šajā
gadījumā vēstuli sūtīs uz e-adresi,
nevis deklarēto adresi. E-adreses ri
sinājums pielīdzināms internetban
kas risinājumam – valsts pakalpoju
mu portālā Latvija.lv tas nodrošinās
sūtījumu sūtīšanu, saņemšanu un
glabāšanu. E-adreses kontā visi do
kumenti tiks uzglabāti piecus gadus.
Uzņēmējam e-adrese ļauj būt dro

šā saziņā ar valsti jebkurā diennakts
laikā neatkarīgi no atrašanās vietas,
tas ir īpaši noderīgi, ja biznesa brau
cieni un ceļošana ir ikdiena. Uzņēmē
ji e-adresi var sākt lietot brīvprātīgi
no brīža, kad tā pieejama, taču no
2020. gada sākuma e-adreses lietoša
na uzņēmējiem būs obligāta.
Latvijas pilsoņiem ārzemēs e-adre
se ļauj būt mobiliem, vienlaikus esot
saziņā ar Latviju, saņemot un nosūtot
ziņas no/uz valsts iestādēm.
Tāpat e-adrese atvieglo nevalstis
ko organizāciju, kā arī cilvēku ar īpa
šām vajadzībām komunikāciju ar val
sti.
E-adreses lietošana:
• fiziskām personām, kuras ir re
zerves karavīri, tā ir obligāta no 2019.
gada sākuma;
• pārējām fiziskām personām tā ir
brīvprātīga no 2019. gada sākuma;
• juridiskām privātpersonām (komer

santiem) tā ir brīvprātīga no
2019. gada sākuma, bet obligāta no
2020. gada.

Pastāsti par gaidāmo
jubileju!
Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde katru gadu
īpaši godina Valmieras iedzīvotājus, kuri svin 90, 95, 100 vai vairāk gadu
jubileju un pēdējos 12 mēnešus ir deklarējuši savu dzīvesvietu Valmieras
pilsētā.
Lai neviens jubilārs netiktu aizmirsts, gaviļnieku radinieki, draugi un
paziņas aicināti informēt Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu
pārvaldi par gaidāmajām apaļajām jubilejām 2019. gadā, zvanot pa
tālruni 64210692.

Kā izveidot e-adresi?
Lai sāktu lietot e-adresi, ir jāpie
sakās tās izveidei, izmantojot formu
“E-adreses pieteikuma forma” portālā
Latvija.lv. Kad ekrānā parādās pieteik
šanās logs, nepieciešams apliecināt
identitāti ar eID karti vai eParaksts
mobile. Tālāk jāseko vienkāršiem so
ļiem, kas tiks aprakstīti uz ekrāna, un
e-adrese būs izveidota.
Iedzīvotāji un uzņēmēji var piekļūt
savai e-adreses pastkastītei portā
lā Latvija.lv, spiežot uz “Mana darba
vieta”. Apliecinot savu identitāti, jāiz
manto eID karte vai eParaksts mobile
(mobilā tālruņa lietotne, kas atļaus
identificēties bez eID kartes).
Ar bankas identifikāciju e-adresei
nevar piekļūt, jo pagaidām neviena
banka nav izgājusi likumā noteikto
drošības sertifikāciju. Taču ērti, iz
mantojot viedtālruni, var pieslēgties
e-adresei, izmantojot eParaksts mobile. Lai sāktu izmantot eParaksts mobile, apmeklējiet www.eparaksts.lv un
piesakieties pakalpojuma lietošanai.
eParaksts mobile ir rīks, kurš, tāpat kā
eID, ir valsts uzturēts un atbilst aug
stākajām drošības prasībām.
Pēc e-adreses aktivizēšanas jums
tiks piedāvāts norādīt privāto e-pasta
adresi, kur saņemt paziņojumu par
jauna ziņojuma saņemšanu. E-adre
ses lietotāja informēšanas par jaunas
vēstules saņemšanu e-adresē būs
vienkārša – savā e-pastā saņemsiet
ziņojumu no Latvija.lv, ka portālā uz
e-adresi pienākusi vēstule.
Šobrīd aktīva e-adrese ir visām
Valmieras pilsētas pašvaldības iestā
dēm, kā arī SIA “Vidzemes slimnīca”,
SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”,
SIA “Valmieras ūdens”, SIA “Valmieras
namsaimnieks” un SIA “ZAAO”.

Karti bezmaksas braucieniem ar
Valmieras pilsētas maršrutu autobu
siem var saņemt pensionāri, kuriem
vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarē
tā dzīvesvietas adrese ir Valmierā.
Bezmaksas braucieni pensio
nāriem nodrošināti, pamatojoties
uz Valmieras pilsētas pašvaldības

23.11.2017. domes sēdes lēmumu.
Jāpiemin, ka personas, tajā skaitā
pensionāri, kuriem piešķirta I vai II
invaliditātes grupa, Valmieras pilsētas
sabiedriskajā transportā var braukt
bez maksas, uzrādot invaliditātes ap
liecību.

Paziņojums par
pilnveidotā tematiskā
plānojuma publisko
apspriešanu
Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo,
ka saskaņā ar Pašvaldības domes 2018. gada 27. decembra sēdes
lēmumu Nr. 459 (protokols Nr. 18, 33. §) ir nolemts nodot publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pilnveidoto
tematisko plānojumu “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras
attīstības koncepcija”.
Publiskās apspriešanas termiņš: līdz 2019. gada 1. februārim.
Publiskās apspriešanas laikā ar pilnveidoto tematisko plānojumu var iepazīties:
• izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2 Valmierā;
• elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv,
sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Tematiskie plāno
jumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
https://geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz
2019.gada 1. februārim:
• nosūtot pa pastu Pašvaldībai Lāčplēša ielā 2 Valmierā, LV-4201;
• nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot
pasts@valmiera.lv;
• iesniedzot personīgi Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Pašvaldības darba laikā: pirmdienās, otrdienās, ceturtdie
nās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00,
piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums no
plkst. 12.00 līdz 13.00. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā
bez pusdienu pārtraukuma.
Apmeklētāju pieņemšana pie tematiskā plānojuma izstrādes
vadītājas – Pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas noda
ļas ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru
darba dienu Lāčplēša ielā 2 Valmierā, 318. kabinetā Pašvaldības
darba laikā, iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni 64210681 vai
rakstot e-pastu dace.elbrete@valmiera.lv.
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalī
bas pasākumā – publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies
2019. gada 23. janvārī plkst. 17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju
zālē.
Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas attīstības plānošanas do
kumentiem – Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2015.–2030. gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plā
nojumu
(no 2017. gada) var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.valmiera.lv, sadaļā “Attīstība”, kā arī https://geolatvija.lv.

2

Slimnīcā jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Lai uzlabotu izmeklējumu, ārstē
šanas un aprūpes kvalitāti pacien
tiem, kā arī darba vidi personālam,
Vidzemes slimnīcā turpinās jaunāko
tehnoloģiju iegāde. Aizvadītā gada
nogalē Diagnostiskās radioloģijas
nodaļa saņēma divas jaunas iekārtas
ultrasonogrāfisko (USG) izmeklējumu
veikšanai.
Viena no tām – Canon Aplio i-800
digitālā USG diagnostikas iekārta –

paredzēta vēdera dobuma orgānu,
asinsvadu, ginekoloģijas, grūtniecī
bas un neonatoloģisku izmeklēju
mu veikšanai, nodrošinot precīzu un
augstvērtīgu diagnostisko kvalitāti.
Ar otru – Philips Epique 7 – digitālo
USG diagnostikas iekārtu tiks veikti
vēdera dobuma orgānu, vairogdzie
dzera un muskuloskeletārās sistēmas
izmeklējumi.
USG ir nekaitīgs un nesāpīgs, bet
ļoti informatīvs un ātri veicams vi
zuālās diagnostikas izmeklējums, ar
kā palīdzību tiek izvērtēta dažādu or

gānu un mīksto audu struktūra.
Tehnoloģiju iegāde veikta projektā
Nr. 9.3.2.0/17/I/006 “Kvalitatīvu vese
lības aprūpes pakalpojumu pieejamī
bas uzlabošana Vidzemes slimnīcā,
attīstot veselības aprūpes infrastruk
tūru”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionā
lās attīstības fonds 85% apmērā, bet
9% ir valsts budžeta finansējums.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai
Inta Palkavniece,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
2019. gada 1. janvārī stājās spēkā
Ugunsdrošības noteikumu prasība,
kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā
dabīgās ventilācijas kanālam pievie
not mehāniskās ventilācijas iekārtu,
ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav
ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu
gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās
gāzes novadīšanu ārpus būves.
Kāpēc šāda prasība iekļauta
Ugunsdrošības noteikumos?
Šī prasība Ugunsdrošības noteiku
mos iekļauta pēc gāzes ekspertu un
skursteņslaucītāju atzinuma, jo, pie
mēram, pievienojot tvaika nosūcēju
vienīgajam dabīgās ventilācijas kanā
lam, tiek traucēta paredzētā gaisa ap
maiņa virtuvē, kas objektos, kuros tiek
izmantota dabasgāze, var radīt sprā
dzienbīstamu gāzes koncentrāciju.
Kādēļ prasība attiecināma uz
namiem, kur izmanto dabasgāzi?
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu,
un tā koncentrējas telpas augšējā
daļā, tādēļ arī dabīgās ventilācijas sis
tēma ierīkota, lai dabasgāzes noplū
des gadījumā telpa tiktu izvedināta
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caur dabīgās ventilācijas kanālu, kura
ievads atrodas telpas augšējā daļā
pie griestiem. Tas nereti ir vienīgais
ventilācijas kanāls, līdz ar to nospros
tot ventilāciju ar tvaika nosūcēju ne
drīkst.
Kā tiks pārbaudīts, vai prasība
tiek ievērota?
Ugunsdrošības prasību mērķis nav
iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas
vides veidošana un uzturēšana. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) nepārbaudīs katru mājokli,
un pārbaudes galvenokārt tiks veik
tas tajos mājokļos, par kuriem tiks
saņemti iesniegumi, sūdzības vai būs
notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās
notiks dzīvojamā sektora apsekošana
par ugunsdrošības prasību ievēroša
nu mājokļos un koplietošanas telpās.
Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs
nekas jauns, jo tās notiek katru gadu
un notiks arī turpmāk.
Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz vienīgo dabīgās ventilācijas
kanālu?
Obligāti veicamā darbība – atvie
not tvaika nosūcēju no dabiskās ven
tilācijas kanāla. Atgādinām, ka dabīgā
ventilācija ir būves pamatkonstrukci
ja un jebkura iejaukšanās, piemēram,

bez saskaņojuma pārbūvējot dabīgo
ventilāciju un pievienojot tvaiku no
sūcēju, nekad nav bijusi pieļaujama
un uzskatāma par patvaļīgu būvnie
cību.
Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi?
1. Noskaidrot, kāds ir tvaika nosū
cēju modelis, proti, vai tajā var ielikt
speciālos filtrus (piemēram, ogles
filtrs smaržu noņemšanai un dūmu
filtrs dažādu citu izgarojumu attīrīša
nai), kas nodrošina tvaiku attīrīšanu
recirkulācijas režīmā, vai nomainīt
esošo tvaika nosūcēju pret tādu, kas
var strādāt recirkulācijas režīmā. Vien
laicīgi norādām, kā šādi filtri ir regulāri
jākopj un nepieciešamības gadījumā
jāmaina, mainīšanas biežums ir at
karīgs no ēdiena gatavošanas biežu
ma un tvaiku (taukvielu) intensitātes
daudzuma (kontrole reizi pusgadā).
2. Jaunā ventilācijas kanāla izbūve
visai dzīvojamai mājai. Šajā gadījumā
jāņem vērā, ka:
• būvdarbiem ir jāsaņem kopīpaš
nieku piekrišana;
• jāiesaista sertificēts ventilācijas
sistēmu speciālists, sertificēts būv
konstruktors un sertificēts arhitekts;
• jāveic ēkas tehniskā apsekoša
na;
• ja ēka ir kvalificējama kā būves
trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir
vairāk nekā pieci virszemes stāvi vai
kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes
stāvs), tad būvprojektam būs jāveic
būvekspertīze.
3. Individuālais risinājums dabīgās
ventilācijas izbūvei konkrētajā dzī
voklī. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:
• visas izmaksas jāsedz konkrētā
dzīvokļa īpašniekam;
• būvdarbiem ir jāsaņem kop
īpašnieku piekrišana;
• jāiesaista sertificēts ventilācijas
sistēmu speciālists, sertificēts būv
konstruktors un sertificēts arhitekts;
• jāveic ēkas tehniskā apsekošana;
• ja ēka ir kvalificējama kā būves
trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir
vairāk nekā pieci virszemes stāvi vai
kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes
stāvs), tad būvprojektam būs jāveic
būvekspertīze.
Atbilstoši Ugunsdrošības notei
kumu 80. punkta prasībām dabīgās
ventilācijas kanālu pārbauda un tīra
ne retāk kā reizi piecos gados, savu
kārt, ja objektā ir gāzes aparāts, tad
ne retāk kā reizi trijos gados. Dabīgās
ventilācijas kanālu pārbauda un tīra
speciālists, kurš var apliecināt, ka ir
tiesīgs to darīt.
VUGD aicina neatlikt rūpes par
savu un tuvinieku drošību, bet gādāt,
lai mājoklis būtu drošs jau tagad!

Sveic jaunos Valmieras
uzņēmējus
Laura Krūmiņa-Zvaigzne,
LIAA Valmieras biznesa inkubators
Decembra vidū Valmierā norisi
nājās Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa
inkubatora Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kurā kopumā tika ap
balvoti 10 topošie un jaunie uzņēmēji
dažādās nominācijās, tajā skaitā arī
vairāki uzņēmēji no Valmieras – SIA
“EZ Studio”, SIA “Pike Boy Kayak” un
Laura Vēvere.
SIA “EZ Studio” ieguva apbalvoju
mu nominācijā “Eksporta potenciāls”.
Nominācijas uzvarētājs ir inkubācijas
dalībnieks, kas, mērķtiecīgi izstrādā
jot savu produktu, ir domājis arī par
eksporta tirgiem.
Laura Vēvere ieguva apbalvo
jumu nominācijā “Gada estētiķis”.
Nominācijas uzvarētāja ir pirmsinku
bācijas dalībniece, kura ir atgriezu
sies Latvijā no Londonas un turpina
blogeru kustības attīstību un organizē
pasākumus.

SIA “Pike Boy Kayak” ieguva
apbalvojumu nominācijā “Gada pro
totips”. Uzņēmuma prototipēšanas
process ir bijis vismērķtiecīgākais
2018. gadā LIAA Valmieras biznesa
inkubatorā. Šobrīd tiek strādāts jau
pie pirmā rūpnieciskā prototipa ar
inovāciju atbalsta programmas “Zīle”
finansējumu.
Kopumā 2018. gadā LIAA Valmie
ras biznesa inkubatorā pirmsinku
bācijas programmā ir darbojušies 40
cilvēki ar biznesa idejām un deviņi no
viņiem ir sapratuši, ka ideju ir vērts
realizēt, dibinot uzņēmumus un uzsā
kot saimniecisko darbību.
Savukārt inkubācijas programmā
pašlaik aktīvi darbojas 31 uzņēmums
no Valmieras un Vidzemes.
LIAA Valmieras biznesa inkubato
ra aktivitātēm iespējams sekot līdzi
Facebook.com lapā.
LIAA biznesa inkubatori tiek finan
sēti ERAF projektā “Reģionālie biz
nesa inkubatori un radošo industriju
inkubators”.

Aicina seniorus apgūt
datorprasmes
Valmieras integrētā bibliotēka arī 2019. gadā piedāvā apmācību
“Datorprasmes senioriem”. Paredzētas piecas nodarbības senioriem bez
priekšzināšanām darbā ar datoru.
Programmā iekļautas šādas tēmas:
• datoru veidi un to izmantošanas iespējas;
• galvenie principi darbā ar datoru;
• teksta programma  Word;
• internets;
• e-pasts;
• drošība internetā.
Nodarbības no 5. februāra notiks vienu reizi nedēļā otrdienās vai
trešdienās no plkst. 11.00 līdz 12.30.
Pieteikšanās nodarbībām līdz 31. janvārim, zvanot pa tālruni
64222464 vai 26667919. Aicinām pieteikties tos, kuri datorapmācību
bibliotēkā nav apmeklējuši iepriekšējos gados!

Turpinās ūdens
nodarbības senioriem
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība
tur
pina īstenot projektu “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valmierā”. Tajā turpinās
peldēšanas un ūdens vingrošanas
nodarbības Valmieras jaunajā peld
baseinā (Rīgas iela 91).
Senioriem, kuri vecāki par 54 ga
diem, ir iespēja pieteikties peldēšanas
un ūdens vingrošanas nodarbībām
trenera uzraudzībā. Lai piedalītos
nodarbībās, 11. februārī Valmieras
pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pie
ņemšanas centrā Valmieras pilsētas
pašvaldības darba laikā nepieciešams
reģistrēties un saņemt bezmaksas
apmeklējuma kuponus, uzrādot per
sonu apliecinošu dokumentu. Kuponi
tiks izsniegti par nodarbību periodu
līdz 2019. gada beigām.
Paredzēts, ka vienai grupai no
darbības notiks astoņas reizes lielajā
peldbaseinā, kura izmērs ir 21 x 25
metri, bet dziļums – 1,20 un 2,20 met
ri. Nodarbības tiks organizētas pirm

dienās vai ceturtdienās.
Plašāka informācija par pieteikša
nos nodarbībām pieejama, zvanot pa
tālruni 64207120.
Nodarbību apmeklējums ir bez
maksas. Jāpiemin, ka vietu skaits no
darbībās ir ierobežots. Izmantojot
iespēju vienreiz, atkārtoti pieteikties
peldēšanas un ūdens vingrošanas no
darbībām nevarēs.
Projekta
kopējās
izmaksas
ir 257 049 EUR, tajā skaitā Eiro
pas Sociālā fonda finansējums
218 491,65 EUR.
Šādas peldēšanas nodarbības
un ūdens vingrošana notiks līdz
2020. gada martam. Nākamā gada
nodarbībām būs iespējams pieteik
ties 2019. gada nogalē. Aicinām
sekot līdzi informācijai Valmieras
pilsētas
pašvaldības
mājaslapā
www.valmiera.lv un informatīvajā iz
devumā.

Ziemas mūzikas festivālā
“Džezs dzied Aspaziju”
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
19. janvārī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā notiks Starptautiskā
Ziemas mūzikas festivāla noslēguma
koncerts “Džezs dzied Aspaziju”. Kon
certā piedalīsies Beāte Zviedre (balss),
Artjoms Sarvi (taustiņinstrumenti),
Svens Vilsons (ģitāra, balss), Jānis Ru
biks (kontrabass), Pauls Ķierpe (bun
gas), Kristaps Lubovs (pūšaminstru
menti).
Koncertprogrammā “Džezs dzied
Aspaziju” apvienota Aspazijas dzeja,
brīvā improvizācija un jauno latvie
šu džeza mūziķu kompozīcijas. Šajā
projektā tiek eksperimentēts ar džeza
mūzikas robežām, kam mūsdienās
ir tendence paplašināties. Katram
māksliniekam tiek dota iespēja rast
sev tuvāko izteiksmes veidu. Gan ori
ģināldarbi, gan brīvās improvizācijas
tiek balstītas dzejas vibrācijās, priekš

Beāte Zviedre

plānā izvirzot stāstījumu.
Koncerta idejas autore Beāte
Zviedre par “Džezs dzied Aspaziju”
stāsta: “Šķita, ka ir svarīgi iepīt džezu,
tas tik interesanti izklausās, jo džezs
un Aspazija liekas kaut kas nesavie
nojams. Aspazija ir kaut kas… pirmās
asociācijas ir Dārziņa kora dziesmas,
latviešu klasika vai akadēmiskās mū
zikas programma. Bet džezs ir kaut
kas, kur neko nevar saprast, pareizi?

IKP uz vienu iedzīvotāju
republikas pilsētās un
Latvijā
Ir pieejami jauni dati par
Iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu
iedzīvotāju. Tie liecina, ka Valmierā
turpinās ekonomiskā izaugsme (datus apkopojusi Centrālā statistikas
pārvalde par 2016. gadu).
IKP uz vienu iedzīvotāju Valmierā ir
otrs augstākais Latvijā uzreiz aiz Rīgas,
pārsniedzot arī Latvijas vidējo rādītāju.
IKP uz vienu iedzīvotāju Valmierā jau
četrus gadus pēc kārtas uzrāda stabilu
pieaugumu, liecinot par Valmierā
esošo uzņēmumu veiksmīgu attīstību
un to apgrozījuma pieaugumu.

“Lepojamies ar Valmieras uzņēmē
jiem, kas spēj nodrošināt darba vietas
Valmieras un apkārtējo novadu iedzī
votājiem, palielināt ražošanas apjomu
un paplašināt piedāvāto pakalpoju
mu klāstu! Uzņēmējdarbība ir viens
no galvenajiem Valmieras attīstības
virzieniem, tāpēc arī turpmāk rūpēsi
mies par to, lai pilsētā tiktu nodroši
nāta uzņēmējdarbībai labvēlīga vide,”
rādītājus komentē Valmieras pilsētas
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks.

Muzikāls koncertuzvedums
“Vilkam tāda dvēselīt�”
Un kāda tur Aspazija iekšā? Zinu, ka
vārds “džezs” var nobiedēt cilvēkus –
daudzi domās, ka viņi to nesapratīs.
Bet mūsdienās jēdziens “džezs” ir tā
izstiepies… Man programmā ir pus
akadēmisks, teatrāli performatīvs
džezs. To saucu par džezu, jo mums
visiem ansamblī ir džeza izglītības pa
mati, un tas ir virziens, kas ir ļoti tuvs.
Šī žanra ietekme ir nenovēršama. Ir
daudz improvizāciju, kas ir svarīgā
kais. Svinga mums nav, bosanovas
arī... Mūsdienās visas robežas ir pa
zudušas.”
Programmā: Svens Vilsons, Edgars
Cīrulis un Jānis Rubiks.
Biļetes: 5 EUR. Biļetes iespējams
iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs
un www.bilesuparadize.lv. Koncerts
notiks Starptautiskā Ziemas mūzikas
festivāla laikā sadarbībā ar VSIA “Lat
vijas Koncerti”. Koncerta norisi atbal
sta Valsts kultūrkapitāla fonds un Val
mieras pilsētas pašvaldība.

Teātra
jaunumi
februārī
Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātris
Uzsākta Valmieras teātra februāra
repertuāra biļešu tirdzniecība, tajā
skaitā arī uz 15. februārī gaidāmo
pirmizrādi Ērika Emanuēla Šmita
lugai “Valoņas nakts”. To Valmie
ras teātrī iestudē režisors Rolands
Atkočūns (Lietuva), kurš daudziem
skatītājiem pazīstams ar iestudēju
miem Dailes teātrī.
Izrādes stāsts būs par pasaules sla
veno mīlētāju Donu Žuanu (Imants
Strads). Sena leģenda vēsta, ka ieda
būt Donu Žuanu laulības ostā ir gan
drīz neiespējami. Ja nu vienīgi, kad
lieliem soļiem tuvojas vecums, saval
dzināt sievietes kļūst arvien grūtāk un
sirdī ielavās bailes no vientulības. Šī
stāsta centrā, kas risinās 18. gadsimta
vidū, ir Dona Žuana piecas mīļākās,
kuras uzaicinātas uz pili Normandijas
nekurienē. Ikviena no viņām cer, ka
kaislīgais mīlnieks apprecēs tieši viņu.
Dona Žuana rīcībā ir viena nakts.
Tāpat, pateicoties skatītāju lielajai
interesei, 4. februārī Valmieras teāt
rī atgriežas izrāde “Labie bērni”, kas
ieguvusi 2017./2018. gada sezonas
Latvijas teātru gada balvu nominācijā
“Gada izrāde pusaudžiem” gan jau
niešu, gan “Spēlmaņu nakts” žūrijas
vērtējumā. Šī ir izrāde, kur vienaudži
sarunājas ar vienaudžiem viņiem sa
protamā valodā – atklāti, nedaudz
skarbi un pārdomas mudinoši. Luga
balstīta uz patiesiem notikumiem un
pēta atgadījumu Amerikā, kas noticis
ar vidusskolnieci Hloju sestdienas va
kara ballītē. Pati Hloja neko neatceras,
bet skolā visi sačukstas. Sociālajos
tīklos sāk parādīties komentāri, vēlāk
bildes un video. Izrādās, ka Hloja ir
cietusi nodarījumā, ko veikuši viņas
vienaudži. Notikums ir nofilmēts, foto
grafēts un negaidīti tiek arī publiskots.
Plašāk ar februāra repertuāru aici
nām iepazīties Valmieras teātra mā
jaslapā www.vdt.lv.

Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
4. februārī plkst. 13.00 Valmieras
Kultūras centrā notiks muzikāls kon
certuzvedums “Vilkam tāda dvēselīt'”.
“Bērnu vokālie ansambļi no visas
Latvijas izdzied stāstu par divām at
šķirīgām pasaulēm – cilvēkiem un
vilkiem. Tas ir stāsts par attiecībām,
cilvēcību un vēlmi sadzirdēt sevi un
citus. Tas aicina izjust, pārdzīvot, do
māt un caur vilcēna dzīvi spēt labāk
saprast savējo,” par muzikālo uzve
dumu stāsta tā mākslinieciskā vadī
tāja Sanita Sējāne un režisore Inga
Cipe.
Koncerta muzikālo noformējumu
radījuši mūziķi – komponisti Andris
Sējāns un Reinis Sējāns. Koncerta
programmu veido oriģināldziesmas,
instrumentāli jaundarbi, kā arī inter
mēdijas – uzveduma sižetu un caur
viju darbību atspoguļojoši jaundarbi.
Koncertuzvedumā piedalīsies so
listi Roberta Kumsāre un Eremijs Sē
jāns, teicējs – Gints Grāvelis, bērnu vo
kālie ansambļi: Balvu Mūzikas skolas
vokālais ansamblis; Limbažu Bērnu
un jauniešu centra vokālais ansamblis
“Pogas”; Daugavpils 13. vidusskolas
2.–4. klašu meiteņu vokālais ansamb
lis; Lielvārdes novada Kultūras centra
“Lielvārde” vokālā studija “Mikauši”;

VEF Kultūras pils vokālais ansamblis
“MOMO”; Rīgas Latviešu biedrības
bērnu vokālā ansambļa “Knīpas un
knauķi” grupa “Strazdiņi”; Līvānu
Bērnu un jauniešu centra vokālā
studija “Spurgaliņas”; Rīgas Latvie
šu biedrības bērnu vokālā ansambļa
“Knīpas un knauķi” grupa “Cīrulīši”;
Valmieras Pārgaujas sākumskolas vo
kālais ansamblis “Lai skan”; Rīgas Kul
tūras un tautas mākslas centra “Mazā
ģilde” bērnu un jauniešu vokālais an
samblis “Kolibri”; Ķekavas vidusskolas
vokālais ansamblis “Rasa”; Ventspils
Centra sākumskolas zēnu vokālais
ansamblis; Ogres 1. vidusskolas zēnu
vokālais ansamblis.
Koncerta veidotāji: Sanita Sējāne –
mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe;
Andris Sējāns, Reinis Sējāns – kom
ponisti; Inga Cipe – režisore, scenārija
autore, dziesmu tekstu autore, horeo
grāfe; Didzis Jaunzems – scenogrāfs;
Anna Martynenko – grafisko zīmēju
mu māksliniece; Evita Staģīte (Zaza
Couture) – tērpu māksliniece; Laura
Grinberga – projekta vadītāja.
Biļetes cena: 7 EUR. Skolēnu gru
pas pavadošajiem pedagogiem ieeja
bez maksas. Biļešu rezervācija gru
pām Valmieras Kultūras centra kasē,
zvanot pa tālruni 64207207. Koncert
uzvedumu iespējams apmeklēt arī
programmā “Latvijas skolas soma”.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Reģistrācijas Nr. 000703429. Tirāža: 12 000. Bezmaksas. Iespiests: SIA „Latgales druka”.
Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207634, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 29. janvāra līdz 1. februārim.
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