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Maijā būs festivāls
“Kino pedālis”

Maija otro nedēļas nogali Valmierā pavadīsim festivāla “Kino pedālis” zīmē

Liena Kreišmane,
festivāls “Kino pedālis”
Valmierā ir viss brīnišķīgai atpū
tai – smaidīgi, aktīvi, dzīvi mīloši cil
vēki un daba, kas iedvesmo. Iespē
jams, ka saulainās dienās valmierieši
brauc ar velosipēdu, bet tajās, kad lie
tus lāses sitas logu rūtīs, izvēlas ska
tīties kino. Kāpēc gan šīs abas lietas
neapvienot?
To mūspusē darām jau ceturto
gadu, aicinot ģimenes, draugus un
visus tos, kuri meklē piedzīvojumus
plaukstošajā pavasarī, kļūt par velo
un kino festivāla “Kino pedālis” dalīb
niekiem, izbaudot iedvesmojošu un
aktīvu notikumu programmu.
Šogad festivāls norisināsies 10. un
11. maijā. Festivāla centrs būs Vec
puišu parks, kur 10. maija vakarā
plkst. 19.00 tiks atklāta kino nakts,
kas atvērs durvis pieciem kinoteāt
riem, kuri iekārtoti neierastās vietās
un atradīsies Valmierā un tās tuvāka
jā apkārtnē. Katram kinoteātrim būs
pielāgota īpaša filmu programma,
bet seansu laiki veidoti tā, lai iespētu
redzēt gandrīz visu, ja pārvietošanās
notiks ar velosipēdu. Būs arī vietas,
ko viegli varēs sasniegt ar kājām. Ki
noteātrus būs iespējams apmeklēt
bez maksas. Filmu programma šogad
raiba kā dzeņa vēders, un, protams,
neiztrūkstošs elements tajā būs ve
losipēds, stāstot gan par neticamiem
piedzīvojumiem dažādās pasaules
vietās, sapņu piepildījumu, mīlestību
un dzīves realitāti.
Savukārt 11. maijā plkst. 11.00 tiks

dots starts velobraucienam, kas rei
zē ir arī interaktīva spēle. Braucienā
aicinām piedalīties gan ģimenes ar
bērniem, gan aktīvos ātrbraucējus.
Maršruti pielāgoti ikviena braukšanas
spējām un varēšanai: Ģimeņu pedālis
(15 km), Puspedālis (25 km) un Dižpe
dālis (50 km). Dalība velobraucienā
iespējama, iegādājoties biļeti.
Šogad velobrauciena maršruti ve
dīs pa jaunām takām. Ģimeņu pedālis
ripos uz Kocēniem, bet Puspedālis un
Dižpedālis ieripos Beverīnas nova
dā, kur varēs pamāt Baiļiem, veldzēt
slāpes Brenguļos, izbaudīt maģisku
mīlestības vietu tur, kur Abuls ar Gau
ju satiekas, un gar Gaujas krastiem
ripot atpakaļ uz Vecpuišu parka pusi.
Dižpedālis pabrauks vēl tālāk un pie
dzīvos ko vēl nepiedzīvotu.
Arī šogad visi brauciena dalībnie
ki, kuri būs iegādājušies biļeti, pie
dalīsies loterijā, kur balvu grozā būs
gardas un vērtīgas balvas. Galvenā
no tām – velosipēds. Šeptes Vecpui
šu parkā nerims visu sestdienu. Būs
gan neliela street food festivāla prieki,
īpaša filmu programma bērniem un
neiztrūks arī leģendārās līdzsvara rite
ņu sacensības. Sagaidījuši mājās visus
braucējus, izspēlēsim loteriju un kādu
muzikālu priekšnesumu ar’!
Pasākumu rīko Valmieras pilsētas
pašvaldība un aktīvā tūrisma centrs
“Eži” sadarbībā ar Kocēnu, Burtnieku
un Beverīnas novada pašvaldībām.
Festivāla aktualitātēm var sekot lī
dzi gan Facebook, gan Instagram, gan
arī mājaslapā www.kinopedalis.lv.

Piedalies Mākslas dienu akcijā “SOĻI”!
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Nejauši ieraudzīt mākslas darbu
vai doties to meklēt pilsētvidē – aici
nām piedalīties akcijā “Soļi” no 1. aprīļa Valmieras Mākslas dienu #Soļi.
Pilsēta. Es laikā.
Astoņās vietās pilsētvidē būs ska
tāmas Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskolas audzēkņu darbu izstādes.
Interesentiem tiek dots pirmais pave
diens – akcijas atklāšana notiks Val
mieras autoostā 1. aprīlī plkst. 10.00.
Taču, kuras ir pārējās izstāžu norisei
neierastās vietas, akcijas dalībnieki ai
cināti uzzināt Valmieras Tūrisma infor
mācijas centrā no 1. aprīļa saņemot
mākslas karti vai nejauši pilsētvidē
atrodot izstādes “Soļi” punktu. Karte
slēpj vēl vienu uzdevumu – apmek
lējot katru mākslas punktu, ir jāat
bild uz jautājumiem, atbildi ierakstot
mākslas kartē. Tā līdz 26. aprīlim
jāiesniedz kādā no izstāžu vietām,

Valmieras Tūrisma informācijas cen
trā vai Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskolā. Pareizo atbilžu autoriem
būs iespēja saņemt pārsteiguma dā
vanas noslēguma pasākumā.
Astoņos Mākslas dienu akcijas
punktos būs skatāmi Valmieras Dizai
na un mākslas vidusskolas audzēkņu
darbi glezniecībā, grafikā, fotomākslā,
keramikā, vides mākslā, dizainā un
objektu mākslā.
Akcijas noslēgums notiks 27. aprīlī plkst. 15.00 Valmieras Dizaina
un mākslas vidusskolā. Jāpiemin, ka
27. aprīlī no plkst. 11.00 skolā no
risināsies Atvērto durvju diena. In
teresentiem būs iespēja piedalīties
radošajās darbnīcās, iepazīties ar
pedagogiem un apskatīt mācību tel
pas. Tāpat plkst. 14.00 pie skolas tiks
atklāts 3. kursa audzēkņu apgleznots
Mākslas soliņš, kas top pasniedzējas
Ivetas Gudetas vadībā.
No 1. aprīļa līdz 1. maijam Valmierā
norisināsies Mākslas dienas, radošās

norises apvienojot tematikā “#Soļi.Pil
sēta.Es”. Programma skatāma Valmie
ras mājaslapā www.valmiera.lv, sada
ļā “Kultūra” un www.visit.valmiera.lv.
Piedalies un pastāsti par iespaidiem,
sociālajos tīklos izmantojot tēmturi
#Soļi.Pilsēta.Es.
Valmieras Mākslas dienas organi
zē Valmieras pilsētas pašvaldība sa
darbībā ar Valmieras Kultūras centru,
Valmieras muzeju, Valmieras integ
rēto bibliotēku, Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolu, Valmieras Mūzi
kas skolu, biedrību “Valmieras Attīs
tības aģentūra”, Valmieras Jaunatnes
centru “Vinda”, Valmieras Sv. wSīmaņa
baznīcu, Valmieras Drāmas teātri un
citiem partneriem. Informatīvi atbal
sta portāls “Valmieras Ziņas”.
Māksla – klātesoša it visā. Tā runā
ar pilsētu un tevi, aicina atklāt un do
ties tālāk. Rast jaunu sākumu, virzie
nu un iedvesmu.

Aicina Valmieras vasaras teātra festivāls
Lija Lauze,
Valmieras vasaras teātra festivāls
Valmieras vasaras teātra festivāls
norisināsies no 2. līdz 4. augustam,
tas būs veltīts bērniem, jauniešiem
un ģimenēm. Visas izrādes tiks veido
tas īpaši šim notikumam, un jau pati
nokļūšana līdz norises vietām būs kā
ekspedīcija jeb atsevišķs piedzīvo
jums ne tikai Valmieras viesiem, bet
arī pašiem pilsētniekiem – tās notiks
garāžā, mazdārziņā, angārā, zem til
ta, autobusā un citur. Paralēli izrāžu
programmai būs arī brīvdabas kino
vakari un piedzīvojumi visai ģimenei
īpaši izveidotā Festivāla centrā, kas
pirmo reizi festivāla vēsturē atradīsies
Vecpuišu parkā.
Izrāžu programmu veidos māksli
nieki, kuri jau iepriekš sevi pierādījuši
darbā ar bērnu auditoriju Latvijā un
ārpus tās. Starptautiskās sadarbības
ietvaros festivālā kā viesi atgriezīsies
Igaunijas laikmetīgās dejas kompā
nija United dancers of ZUGA, kuri radīs
uzvedumu kopā ar latviešu aktieriem.
Festivālā jauniestudējumu piedāvās
arī pieredzējusī bērnu izrāžu režisore
no Austrālijas Džesika Vilsone (Jessica
Wilson). Latviju pārstāvēs tādi režisori
kā Paula Pļavniece, Toms Treinis, Klāvs
Mellis, Reinis Boters, horeogrāfe Liene
Grava, kā arī Valmieras un citu teātru
aktieri.
Izrādes paredzētas visai ģimenei.
Iestudējumu tematika būs “dzīvā pil

Valmieras vasaras teātra festivāla ilustrācijas autore Rūta Briede

sēta”, skarot tādas tēmas kā noteiku
mi pilsētā, bēgšana no mājām, leģen
das un šausmu stāsti, bezpajumtnieki
kā slepenie aģenti, dvīņu dzīve, lietas,
kas atdzīvojas, draudzība un citas. Tās
būs gan dramatiskā teātra, gan dejas
un kustību, kā arī muzikālas izrādes.
Svarīga festivāla sastāvdaļa būs
Festivāla centrs, kas šoreiz atradīsies
Vecpuišu parkā, kur sadarbībā ar Rī
gas Starptautisko kino festivālu (Riga
IFF) būs ģimenes filmu vakari ar bēr
nu žūrijas izvēlētām filmām, radošās
meistardarbnīcas sadarbībā ar Lat
vijas Laikmetīgās mākslas centru un
citas aktivitātes. Arī šogad Festivāla
centrs tiks ierīkots sadarbībā ar Bizne
sa, mākslas un tehnoloģiju augstsko
las “RISEBA” rīkoto Starptautisko va
saras skolu. To pagājušā gadā atzinīgi

novērtēja gan skatītāji, gan māksli
nieki, gan arī profesionāļi.
Valmieras vasaras teātra festivāls
notiks ceturto reizi. Iepriekšējo gadu
laikā piedāvātas teju 20 pirmizrādes
jeb jaundarbi, kas radīti tieši festivā
lam. Festivāls ik gadu pulcējis vairāk
nekā 5000 apmeklētāju. Festivālu rīko
Valmieras teātris sadarbībā ar Val
mieras pilsētas pašvaldību, kā arī ar
Valsts kultūrkapitāla fondu un citiem
atbalstītājiem. Tas saņēmis arī Latvi
jas Televīzijas un Latvijas Radio balvu
“Kilograms kultūras”, neatkarīgo pil
sētvides balvu “Rīgas metrs”, kā arī no
minēts vairākās kategorijās Latvijas
teātru balvai “Spēlmaņu nakts”. Katru
otro gadu programma tiek veltīta
bērniem, jauniešiem un ģimenēm.

Rozes dienā sveiks režisori Kristu Burāni
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmierā 14. martā norisināsies
Rozes diena, Valmieras Zonta klubam
Atzinības rakstu pasniedzot teātra un
kino režisorei, scenāristei Kristai Burā
nei.
“Par apbalvojumu esmu priecīga
un pateicīga, jo ir gandarījums veidot
darbus, kuri rezonē un spēj cilvēku
aizkustināt, rosina viņu uz pārmai
ņām labākai dzīvei, kas nozīmē ne
tikai domāšanas paplašināšanos, bet
lielāku emocionālo iesaistīšanos un
atbildības sajušanu par dzīvi mums
apkārt,” stāsta Krista Burāne.
Pēc maģistra grāda filozofijā iegū
šanas Krista Burāne bija pasniedzēja,
mācību līdzekļu un grāmatu par filo
zofiju veidotāja. Savukārt vēlāk dar
bojusies reklāmas aģentūrā, rakstot
tekstus, veidojot scenārijus. “Filozofi
jas un reklāmas pieredze mani aizve
da līdz mākslām. Var teikt, ka Valmiera
ir pilsēta, kurā tapa vieni no maniem
pirmajiem kino un teātra darbiem,
kas vēlāk arī aizveda līdz kino stu
dijām. Pēc tam, kad dokumentālā
filma “Piektais Hamlets” par režisoru
Oļģertu Kroderu tika nominēta kā
labākā debijas filma un arī labākā
dokumentālā filma, nolēmu mācīties
par režisori. Arī mana pirmā teātra
izrāde, kur biju dramaturģe, noti
ka Valmierā – Mārtiņa Eihes “Crazy”.
Savukārt Dīvaliņa pļavās un Gaujas
krastos kopā ar Mārtiņu Eihi noorga
nizējām arī teātra festivālus bērniem
un jauniešiem “NoMadI”. Priecājos, ka
šo domu turpina Reinis Suhanovs un
Jānis Znotiņš, radot Valmieras vasaras
teātra festivālu. Mana pirmā izglītība
ir filozofijā, tāpēc man patīk veidot
dažādas sistēmas un atklāt, cik pasau
le ir daudzveidīga. Tas ļoti palīdz, ra
dot daudzslāņainus mākslas darbus.”
Režisore uzsver, ka, rosinot domāt par
eksistenciāliem jautājumiem, var la
bāk saskatīt brīdi, kad izrāžu vai filmu
varoņi nonāk izvēles priekšā. “Un tie
ši tas liek skatītājam domāt par paša
dzīvi, kā to mainīt, lai tā kļūtu labāka.”
Jau tradicionāli Rozes dienā, kas
saistīta ar 8. martu, Starptautisko sie
viešu solidaritātes dienu, Atzinības
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raksts un metālmākslinieka Andra
Dukura darināts unikāls svečturis –
roze pasniegts izcilai sievietei par
nozīmīgu ieguldījumu Valmieras, tās
apkaimes un pārnovadu dzīves attīs
tībā. Krista Burāne uzsver, ka “jebkura
sieviete, kura aktīvi veido savu dzīvi
tā, kā viņa to vēlas, ar savu piemēru
aicina to darīt arī citas sievietes. Tas ir
svarīgi, jo joprojām sievietes stāvok
lis sabiedrībā ir nedrošs. Par to lieci
na lielais vardarbības risks ģimenēs,
nevienlīdzīgais atalgojums. Lai gan
mūsu sabiedrība kļūst arvien vienlī
dzīgāka, joprojām ir skaļi jārunā par
līdzatbildību un līdztiesību”. Tas sais
tīts ar vēlmi piedalīties sabiedriskos
procesos, brīvi izteikt viedokli, aicināt
domāt un izteikties arī citus. “Sievietei
un vīrietim ir dažādi skatupunkti, bet
ir svarīgi tiem būt līdzās un līdzvērtī
giem.”
Atzinības raksts pasniegts arī par
spēju iedvesmot. Jautāta, kas ir viņas
iedvesmas avots, Krista Burāne atzīst,
ka tie ir aktīvi un sociāli atbildīgi cilvē
ki. “Apbrīnoju cilvēkus, kuri spēj veltīt
sevi un savu laiku tam, lai cīnītos par
visiem draudzīgākas vides veidošanu.
Laiks un telpa, kur dzīvojam, mums
ir kopīgs, katrs esam atbildīgs par to
ilgtspējīgu izmantošanu. To, lai pēc
mums pasaule, kurā dzīvojam, pa
liek labāka. Priecājos par jauniešiem,
kuri cīnās pret vides problēmām,
skolotājiem, kuri ar darbu sarežģītos
apstākļos bērnos veido izpratni par

Paziņojums
par publisko apspriešanu
Valmieras pilsētas Būvvalde nodod publiskai apspriešanai būv
niecības ieceri jaunas katlumājas būvniecībai Dakstiņu ielā 1
Valmierā. Interesenti tiek aicināti uz būvniecības ieceres prezentācijas
pasākumu 20. martā plkst. 17.00 Valmieras pilsētas pašvaldības zālē
Lāčplēša ielā 2.
Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2 tās darba laikā
iespējams iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā
vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo
ietekmi (troksni, vibrāciju, smaku vai cita veida piesārņojumu) uz vidi,
infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.
Atsauksmes iespējams iesniegt Valmieras pilsētas pašvaldībā
Lāčplēša ielā 2 līdz 2019. gada 29. martam.
Būvniecību ierosina AS “Valmieras Enerģija” (Reģ. Nr. 44103016580),
Lāčplēša ielā 2 Valmierā LV-4201. Atbildīgā kontaktpersona Egils
Kampuss, tālrunis 28646699.
Katlumājas būvprojekta izstrādātājs ir SIA “REP” (Reģ.
Nr. 40103179129) Hanzas ielā 16 Rīgā LV-1045. Atbildīgā kontaktper
sona Ruslans Mišurovs, tālrunis 26307040.
Plašāka informācija par publiskajai apspriešanai nodoto būv
niecības ieceri pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas
www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Pub
liskās apspriešanas”.

vērtībām. Ikvienu, kas saprot, ka vēr
tību izglītība ir brīvas un atbildīgas sa
biedrības pamats. Ja bērniem nebūs
laba izglītība, arī valstij nebūs laba
nākotne.”
Rozes dienu rīko Europe Direct in
formācijas centrs Valmierā sadarbībā
ar Valmieras Zonta klubu. Tās laikā arī
tiek vākti līdzekļi stipendijai talantī
gai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai
skolas absolventei no maznodrošinā
tas ģimenes pirmā gada augstskolas
studijām Latvijā.
Starptautiskā nevalstiskā labda
rības organizācija Zonta International darbību Latvijā sāka 1993. gadā.
Valmieras Zonta klubs dibināts
2002. gadā.

Valmieras peldbaseinam
godalga konkursā
7. martā Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
Rīgā tika apbalvoti konkursa “Latvijas
Būvniecības Gada balva 2018” uzvarē
tāji. Valmieras peldbaseinam konkursa
nominācijā “Jaunbūve – sabiedriska
ēka” piešķirta trešā vieta.
Tas ir lielākais būvju izvērtēšanas
konkurss Latvijā, kuram tika iesniegti
kopskaitā 143 pieteikumi 10 nominā
cijās. Konkursā piedalījās arī ārzemju
objekti, kuru tapšanā iesaistīti Latvijas
pilsoņi – būvniecības speciālisti.
Pateicamies ikvienam, kurš atbalstī
ja Valmieras peldbaseina tapšanu!

Valmieras pils ZR korpusa izpētes
rezultāti
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2018. gada vasaras vidū Valmieras
pils ZR (ziemeļrietumu) korpusa aiz
gruvušajā pagrabtelpā notika arheo
loģiskā izpēte, kas saistīta ar plānoto
Valmieras pils kultūrvides centra būv
niecību. Izpētes laikā atrastās vēstures
liecības tika nogādātas Latvijas Uni
versitātes Latvijas vēstures institūtā,
kur veikta to pirmapstrāde un izpēte,
kā rezultātā sagatavots konspektīvs
ziņojums par arheoloģisko izrakumu
rezultātiem un detalizēts veikto dar
bu pārskats. Ar to iespējams iepazī
ties ikvienam interesentam Valmie
ras pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Attīstība” –
“Projekti”.
Arheoloģiskās izpētes laikā at
rastās kultūrvēsturiskās liecības pēc
pārskata izveidošanas, 2019. gada
janvārī, nodotas pastāvīgā glabāša
nā Valmieras muzejam. Daļa no 194
senlietām jau šogad tiks restaurētas,
lai 2020. gadā iekļautu Valmieras pils
kultūrvides centra ekspozīcijā.
Izpētes procesā tika atrastas dažā
das vēstures liecības – būvkeramika,
pils jumtu kārniņi, krāsns podiņi, jāt
nieka piesis, svečturis, šaujamieroča
mēlīte, naži, zāģis, īlens, baltmāla
pīpes, svina lodes, fajansa trauciņš
zālēm vai dārgām garšvielām, apavu
apkalumi, zirglietas, atslēgas, monē
tas, zīmodziņš, aproce, sprādze, sak
tas, dzīvnieku kauli, māla, akmens
masas, porcelāna un stikla lauskas un

Pieejams pārskats par Valmieras pils arheoloģisko izpēti

citas senlietas.
Arheoloģiskās izpētes darbus va
dīja un pārskatu veidoja Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures insti
tūta pētnieks dr. hist. Rūdolfs Brūzis
sadarbībā ar Latvijas Universitātes
Latvijas vēstures institūta arheoloģi
dr. hist. Tatjanu Bergu.
Arheoloģiskās izpētes darbus un
pārskata sagatavošanu veica Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures insti
tūts par līgumsummu 21527,69 EUR.
Kopumā Valmieras pils kultūr
vides centra izveidei ir paredzēts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums 1 032 900 EUR, papil
dus ieguldot finansējumu no valsts
38 823, 53 EUR un līdzfinansēju
mu un finansējumu no pašvaldības
155 294,12 EUR.

Valmieras pils ZR korpusa arheo
loģisko izpēti, pārskatu par arheolo
ģiskajiem izrakumiem Valmieras pilī,
kas veikti 2018. gadā, un Valmieras
pils kultūrvides centra celtniecību
plānots īstenot darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” priori
tārā virziena “Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte”
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sa
glabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos” ietvaros.

Atkritumu un suņu ekskrementu
savākšana
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Sniega segai nokūstot, skatam
vienkopus atklājas visi ziemas laikā
zemē nomestie atkritumi. Valmieras
pilsētas pašvaldība šajā laikā ik gadu
saņem iedzīvotāju sūdzības par nesa
vāktiem suņu ekskrementiem, atkri
tumiem pilsētas zaļajās zonās. Tādēļ,
lai prieku par pavasari nesabojātu
nepatīkami pārsteigumi uz pastaigu
celiņiem, aicinām ikvienu suņu īpaš

nieku cienīt līdzcilvēkus un pastaigas
laikā savākt maisiņā suņa ekskremen
tus, izmetot tos tuvākajā atkritumu
urnā. Arī iepakojuma atkritumu vieta
nav zemē, pa ceļam, bet gan līdzi pa
ņemot un izmetot tam paredzētajās
atkritumu urnās.
Vairākās vietās Valmierā ir uzstādī
tas speciālās urnas suņu ekskrementu
izmešanai. Taču, lai suņu ekskremen
tu maisiņi nebūtu jānes uz māju, to
izmešanai pastaigas laikā ir izmanto
jamas arī visas pilsētā pieejamās sa

dzīves atkritumu urnas.
Lai sakoptu pilsētu, arī šogad ap
rīlis pilsētā būs pavasara sakopšanas
mēnesis, iedzīvotājiem piedāvājot
iespēju iesaistīties gan lielgabarīta
atkritumu nodošanas akcijā, gan zaru
šķeldošanas akcijā. Lielā Talka šogad
tiks organizēta 27. aprīlī.
Lielajā Talkā iedzīvotāji šogad tiks
aicināti ne tikai vākt, bet arī šķirot
dabā savāktos atkritumus. Zili maisi
būs paredzēti plastmasas atkritu
miem, baltie – citiem atkritumiem.
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Par siltumenerģijas pārvades sistēmas
pārbūvi
Ingrīda Kraukle,
SIA “Valmieras ūdens”
SIA “Valmieras ūdens” īstenos
projektu “Siltumenerģijas pārvades
sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā”
(Nr. 4.3.1.0/18/A/019). Ir pabeigta
būvprojekta izstrāde, pašlaik projek
tu saskaņo ar zemes gabala īpašnie
kiem un pārējām institūcijām, lai to
iesniegtu apstiprināšanai Valmieras
pilsētas Būvvaldē.
Saskaņā ar 23.08.2018. noslēgto
līgumu ar Centrālo finanšu un līgu
mu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras
ūdens” realizēs projektu “Siltumener
ģijas pārvades sistēmas pārbūve Val
mieras pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/019),

kas paredz savienot esošās katlumā
jas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar projek
tējamo katlumāju Dakstiņu ielā 1.
Lai savienotu projektējamo kat
lumāju Dakstiņu ielā 1 ar esošās kat
lumājas Rīgas ielā 25 siltumtīkliem,
tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi
Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes
un Dārza ielā, kā arī pārbūvēti eso
šie siltumtrases posmi Annas, Miera,
Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upī
ša ielā. Ņemot vērā to, ka Dakstiņu,
Ķieģeļu, Beātes un Dārza ielā pašval
dība ieplānojusi veikt pārbūves dar
bus, ielu un siltumtrases pārbūves
darbu publiskā iepirkuma procedūru,
kā arī to būvuzraudzību veiks Valmie
ras pilsētas pašvaldība saskaņā ar no

slēgto savstarpējo vienošanās ar SIA
“Valmieras ūdens”.
Projekta mērķis ir veicināt ener
goefektivitāti un atjaunojamo ener
goresursu izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē. Būvdarbi tiks veikti,
piesaistot Eiropas Savienības struk
tūrfondu finansējumu. Projekta ko
pējās izmaksas ir 1 203 278,66 EUR,
un 25,8% no attiecināmajiem izdevu
miem plāno segt Eiropas Savienības
Kohēzijas fonds, savukārt tā realizāci
ja tiks īstenota 24 mēnešu laikā.

Artroskopiju tornis – drošākām un
kvalitatīvākām operācijām
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Turpinot uzlabot pacientu ārstē
šanas un aprūpes kvalitāti, drošību
un darba vidi personālam, Vidzemes
slimnīcā iegādāta iekārta traumatolo
ģisko operāciju veikšanai – artrosko
pijas tornis.
Artoskopiski kontrolētā tehnikā
veiktas operācijas šobrīd jau ir stan
darta metode modernās ārstniecības
iestādēs, jo tai ir virkne priekšrocību,
salīdzinot ar iepriekš izmantotajām.
Mazāku griezienu un smalkāku ins

trumentu izmantošana nozīmē, ka
operācija ir mazinvazīva, tātad sau
dzīgāka pret pacientu, jo samazina
komplikāciju risku, saīsina atveseļoša
nās laiku un ļauj viņam ātrāk atgriez
ties darbā. Šāda operācija ir veicama
pat vairākkārt īsākā laikā, bet augstā
kas izšķirtspējas vizualizācija nodroši
na labāku redzamību, tātad ir ārstam
ērtāka un mazāk nogurdinoša.
Līdz šim artroskopija visbiežāk tika
izmantota ceļa locītavas un pleca lo
cītavas krustveida saišu plastikai, bet
jaunā iekārta ļaus paplašināt pakal
pojumu klāstu, nodrošinot mūsdie

Organizē
atbalsta grupu vecākiem
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs organizē atbalsta
grupu vecākiem, kuri audzina bērnus ar speciālām vajadzībām. Tās
mērķis ir vienam otru iedrošināt, sniegt atbalstu un palīdzētu pārvarēt
grūti risināmas situācijas.
28. martā plkst. 17.30 notiks pirmā tikšanās Valmieras Gaujas krasta
vidusskolā - attīstības centrā L. Paegles ielā 5/7.
Vecāku atbalsta grupas nodarbības vadīs psiholoģe Līga Bluķe.
Aicināti bērnu vecāki ne vien no Valmieras, bet arī apkārtējiem
novadiem.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26423136 vai
rakstot uz e-pastu attistibas.centrs@valmiera.edu.lv.
Dalība grupā ir bez maksas.

Valmieras invalīdu
biedrības “Atspēriens”
paziņojums
Valmieras invalīdu biedrībā “Atspēriens” otrdienās no plkst. 10.00
notiek radošas nodarbības, vingrošana, galda spēles, bet ceturtdienās
no plkst. 11.00 sadziedāšanās, vingrošana un galda spēles. Savukārt
pirmdienās un trešdienās no plkst. 10.00 galda spēles.
28. martā plkst. 11.00 Valmieras pansionāta zālē Rīgas ielā 55 notiks
biedrības kopsapulce, valdes vēlēšanas. Biedriem ierašanās ir obligāta,
ja attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties, aicinām biedrus pilnvarot
uzticības personu pārstāvēt kopsapulcē. Plašāka informācija, zvanot pa
tālruni 64225497, 29339017.
Biedrībā invalīdi no plkst. 10.00 līdz 14.00 katru darba dienu,
izņemot piektdienu, var saņemt lietotus apģērbus.
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nīgu ārstēšanu visiem Vidzemes re
ģiona iedzīvotājiem ar karpālā kanāla
sindromu, plaukstas locītavas un citu
mazo locītavu saslimšanām.

Dienas, kad jāizkar
valsts karogi
Svētku, atceres un atzīmējamās dienas, kad jāizkar Latvijas valsts
karogs:
• 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena*;
• 1. maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas
diena; Darba svētki;
• 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludinā
šanas diena;
• 14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena*;
• 17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena*;
• 4. jūlijs – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena*;
• 21. augusts – Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas diena;
• 11. novembris – Lāčplēša diena;
• 18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
• decembra pirmajā svētdienā – pret Latvijas tautu vērstā totali
tārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena*.
Piezīmes par karoga lietošanas noteikumiem:
Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svēt
kos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga
pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platu
ma un garums atbilst karoga platumam.
Mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez sēru len
tes.
Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne
vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad,
kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad
minētie pasākumi beigušies.
* Sēru dienas – karogi jāizkar ar sēru lentēm.
“Latvijas valsts karoga likums” pieejams mājaslapā www.likumi.lv.

Izmaiņas “3+ Ģimenes kartes”
izmantošanā
Valsts SIA “Autotransporta direkcija”
Ņemot vērā Ministru kabineta no
teikumus par valsts atbalsta program
mas “Latvijas Goda ģimenes apliecība
“3+ Ģimenes karte”” īstenošanas kār
tību, no 2020. gada 1. janvāra, lai
saņemtu braukšanas maksas atvieg
lojumu, braucot reģionālā maršruta
autobusā vai vilcienā, katram daudz
bērnu ģimenes loceklim būs nepie
ciešams uzrādīt “3+ Ģimenes karti”
kopā ar pasi, ID karti, skolēna vai stu
denta apliecību.
Šobrīd skolēniem un studentiem
līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uz
rādīt arī vecāku “3+ Ģimenes karti”,
ja tajā ir norādīts attiecīgās personas
vārds un uzvārds, bet katrs ģimenes
loceklis no septiņu gadu vecuma
ir tiesīgs saņemt arī savu personī
go apliecību, tādā veidā nodrošinot
sev ērtāku iespēju iegūt braukšanas

maksas atvieglojumus sabiedriskajā
transportā.
Aicinām daudzbērnu ģimenes pie
vērst uzmanību gaidāmajām izmai
ņām un mudinām vecākus laikus vēr
sties Sabiedrības integrācijas fondā
un pasūtīt “3+ Ģimenes karti” saviem
bērniem, jo nākamgad skolēni un stu
denti līdz 24 gadu vecumam, uzrādot
vecāku karti, vairāk nevarēs saņemt
braukšanas maksas atvieglojumus.
Bērniem un studentiem būs nepiecie
šama sava personificēta “3+ Ģimenes
karte”.
Plašāka informācija par valsts
atbalsta programmu, kā arī iespē
ja pieteikties kartei ir mājaslapā
www.godagimene.lv vai mobilajā
lietotnē “3+ karte”. Kartes izgatavošanas laiks ir līdz 45 dienām.
Jāpiemin, ka šobrīd skolēni un
studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri
ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var

saņemt 90% atlaidi vienas biļetes
cenai, savukārt pārējie daudzbērnu
ģimenes locekļi – 50% apmērā no vie
nas biļetes un 40% apmērā no abo
nementa biļetes cenas. Tāpat valsts
svētkos – 4. maijā, 11. un 18. novembrī – daudzbērnu ģimenes reģio
nālā maršruta autobusā vai vilcienā
var braukt bez maksas.
Latvijas Goda ģimenes apliecība
“3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota
atbalsta programma daudzbērnu ģi
menēm, kas reizē ir arī kā apliecinošs
dokuments tam, ka ģimenē aug trīs
un vairāki bērni vecumā līdz astoņ
padsmit gadiem, kā arī pilngadīgas
personas, kuras nav sasniegušas 24
gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību.
Tāpat šīs kartes īpašniekiem ir iespēja
saņemt atlaides, izmantojot pakalpo
jumus, ko piedāvā valsts un privātie
uzņēmumi Latvijā.

Ceļotāju stāstu vakarā – ekspedīcija
“Monblāns 2018”
Baiba Misiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
27. martā plkst.18.30 Valmieras
Tūrisma informācijas centrs aicina ap
meklēt Ceļotāju stāstu vakaru, lai uz
zinātu par unikālu projektu – Brīvības
ekspedīciju “Monblāns 2018”. Līdz
šim vēl neviens nebija uzdrošinājies
uznest Monblāna virsotnē 10 m vien
gabala karoga mastu un uzvilkt tajā
savas valsts karogu.
Tie būs stāsti par iedvesmu, azartu,
aizrautību, par raksturu un neatlaidī

bu, par grūtībām un to pārvarēšanu,
par mērķiem un to sasniegšanu. Uz
zināsiet par sapņiem un piedzīvoju
miem, par risku izvērtēšanu, uzdrīk
stēšanos un drosmi. Tie būs stāsti par
patriotismu un lepnumu par Latviju.
Cik tālu ekspedīcijas koman
dai izdevās uznest karoga mastu
2018. gada 12. augustā, līdz pārstei
gumu sagādāja franču augstkalnu
žandarmērija? Kas par to sakāms
ekspedīcijas komandai un kāds būs
turpinājums, lai sasniegtu mērķus? To
uzzināsiet stāstu vakarā, kad pieredzē

dalīsies ekspedīcijas “Monblāns 2018”
autors Aldis Kunšteins un projekta va
dītāja Ilze Seržāne.
Dalība Ceļotāju stāstu vakarā ir
bez maksas. Vietu skaits ir ierobe
žots, tāpēc aicinām interesentus
pieteikties laikus, rakstot e-pastu
tic@valmiera.lv, ierodoties Valmie
ras Tūrisma informācijas centrā (Rī
gas ielā 10) vai zvanot pa tālruni
26332213.
Nākamais stāstu vakars notiks
24. aprīlī. Plašāka informācija pieeja
ma www.visit.valmiera.lv.

Skanēs koncerts “Mēs esam nošu līnijas” Komunistiskā genocīda
Agita Buliņa,
kās pavisam nejauši – brīdī, kad koris jas pasākumā, kur Irēna ieradusies kā
upuru piemiņai
Vidzemes Augstskolas studente
“Skan” izvēlējies izpildīt kādu dziesmu viesis, jo savulaik bijusi Saldus mūzi
24. martā plkst. 16.00 Valmieras
Kultūras centrā notiks Jāņa Straz
da autorkoncerts “Mēs esam nošu
līnijas”. Koncertprogrammā skanēs
J. Strazda dziesmu cikls “Lins” un citas
komponista dziesmas ar dzejnieka
Jāņa Petera vārdiem. Koncertā pie
dalīsies Vidzemes Augstskolas un Val
mieras Kultūras centra jauniešu koris
“Skan” (diriģenti: Irēna Zelča, Liene
Zvirbule, Rūdolfs Bērtiņš), Valmieras
Mūzikas skolas koris “SolLaRe” (diri
ģente Irēna Zelča) un solisti Andris
Ērglis, Baiba Rancāne un Madars Va
nags, kā arī instrumentālā grupa Jāņa
Strazda vadībā.
Koncertprogrammas “Mēs esam
nošu līnijas” dziesmas galvenokārt
ir tautiskas un stāsta par mūsdienu
latvieti – par tā sīkstumu, zemes mī
lestību un patriotismu, kā arī par pie
ļautajām kļūdām un domstarpībām.
Zināmākā dziesma no šī cikla ir “Zaļā
zeme”. Dziesmu ciklā “Lins” kopumā ir
11 dziesmas, kas koncertā būs dzirda
mas koru un solistu izpildījumā. Val
mieras Mūzikas skolas koris “SolLaRe”
kopā ar A. Ērgli izpildīs dziesmu ciklu
“Dullais Dauka”, kā mūzikas un vārdu
autors ir J. Strazds.
Diriģente Irēna Zelča pastāstī
ja, ka sadarbība ar komponistu Jāni
Strazdu pirms diviem gadiem aizsā

no komponista daiļrades. Pēc tam
tika apgūtas vēl vairākas J. Strazda
komponētas dziesmas, tā nonākot
līdz dziesmu ciklam “Lins”. “Korim ie
patikās gan dziesmas, gan arī dzies
mu cikla nosaukums “Lins”, kas ir kā
simbols latviskajam – raupjš, bet tajā
pašā laikā skaists. Šis dziesmu cikls ir
kā radīts koriem “Skan” un “SolLaRe”.”
Atbildot uz jautājumu, kā korim iz
veidojusies sadarbība ar mūziķi Andri
Ērgli, diriģentes I. Zelčas sejā redzams
neviltoti jautrs smaids. Viņa pastāstī
ja, ka draudzība ar mūziķi aizsākusies
Saldus mūzikas skolas 70 gadu jubile

Kori un solisti aicina ikvienu apmeklēt pavasarīgu koncertu “Mēs esam nošu līnijas”

Koncertprogramma
“Rothko in Jazz”
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
30. aprīlī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā norisināsies Māra
Briežkalna kvinteta audiovizuālā kon
certprogramma “Rothko in Jazz”.
Latvijā tapušajam unikālajam au
diovizuālajam projektam “Rothko
in Jazz” iedvesma rasta Daugavpilī
dzimušā mākslinieka Marka Rotko
(1903–1970) darbos. Projekts īstenots
vairākos posmos. Tā muzikālās tēmas
radījuši 10 latviešu komponisti: Lo
lita Ritmanis, Ēriks Ešenvalds, Arturs
Maskats, Rihards Dubra, Pēteris Vasks,
Jēkabs Jančevskis, Vilnis Šmīdbergs,
Jēkabs Nīmanis, Georgs Pelēcis un
Raimonds Pauls. Vēlāk šīs tēmas aran
žējuši Māra Briežkalna kvinteta māks
linieki. Projekta tapšanu atbalstījuši
Marka Rotko pēcteči – Keita Rotko
Prizela un Kristofers Rotko.
“Rothko in Jazz” programmā visi
mūzikā atveidotie Marka Rotko darbi

kas skolas direktore. Vakara gaitā pie
diriģentes un Saldus mūzikas skolas
bijušās mācību daļas vadītājas un kla
viermūzikas skolotājas Astrīdas Kalni
ņas pienācis dziedātājs Andris Ērglis.
Tajā brīdī dziedātājs pēkšņi skolotājai
Astrīdai Kalniņai atvainojies par savu
laik neapmeklētajām klaviermūzikas
stundām, ko, tolaik vēl topošajam
mūziķim nezinot, uzzinājis viņa tēvs.
Šāds žests skolotājām šķitis jauks,
vienlaikus jautrs un pavisam negai
dīts. Šādā gaisotnē aizsākusies mūzi
ķa un Irēnas Zelčas radošā sadarbība.

tapuši vēlīnajā periodā, kas ir abstrak
tā ekspresionisma posms mākslinieka
daiļradē. Pavisam radītas desmit dže
za kompozīcijas, katru saskaņojot ar
konkrētu Marka Rotko mākslas dar
bu. Lai paspilgtinātu šo sintēzi, prog
rammas atskaņošanas laikā koncertā
projicēs Marka Rotko darbus. Projekta
kopējā noskaņa ir tuva minimālisma
un askētisma stilistikai, ko savās glez
nās centies radīt pats mākslinieks.
Projektu īsteno Māra Briežkalna
kvintets – Māris Briežkalns (bungas),
Viktors Ritovs (taustiņinstrumen
ti), Gints Pabērzs (saksofoni), Edvīns
Ozols (kontrabass) un Raimonds Ma
cats (elektriskais čells, mutes harmo
nikas).
Biļetes: 10–15 EUR. Biļetes var
iegādāties “Biļešu paradīzē”. Ar Val
mieras kultūras karti 15% atlaide; ar
lietotni “Mana Valmiera” – 15% atlaide
Valmieras pilsētā deklarētajiem ie
dzīvotājiem. Koncerts notiek Mākslas
dienu laikā.

“Rothko in Jazz” koncertprogramma atspoguļo Marka Rotko darbu noskaņu

Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Šogad aprit 70 gadi, kopš
1949. gada 25. martā no Latvijas uz
Sibīriju un citiem attāliem Padomju
Savienības reģioniem tika izsūtīti vai
rāk nekā 42 125 cilvēki. No Valmieras
apriņķa 1949. gadā tika deportēti
2033 iedzīvotāji. Pieminot traģiskos
notikumus, 25. martā Valmierā norisi
nāsies vairāki komunistiskā genocīda
upuru piemiņai veltīti pasākumi.
Plkst. 16.00 pie Valmieras dzelz
ceļa stacijas notiks komunistiskā ge
nocīda upuru piemiņai veltīts atceres
brīdis. Klātesošos uzrunās Valmieras
politiski represēto biedrības ilgga
dējā priekšsēdētāja Daina Krēpause,
Vidzemes Augstskolas rektors un
vēsturnieks Gatis Krūmiņš, Zemessar
dzes 22. kājnieku bataljona, Valmieras
pilsētas pašvaldības un sabiedrisko
organizāciju pārstāvji. Pasākumā ska
nēs patriotiskas dziesmas, ko izpildīs
Valmieras Kultūras centra senioru vīru
koris “Baltie bērzi” (diriģente Inga Zir
ne) un Aleksandrs Aleksis Tuņķelis.
Plkst. 15.30 no stāvlaukuma pie
Sv. Sīmaņa baznīcas uz Valmieras
dzelzceļa staciju kursēs bezmaksas
autobuss. Pēc piemiņas brīža auto
buss pasākuma dalībniekus vedīs at

pakaļ uz pilsētas centru.
Plkst. 17.30 Valmieras Kultūras
centrā ikviens aicināts uz dokumen
tālo filmu “Lidija” un tikšanos ar fil
mas varoni Lidiju Doroņinu-Lasmani.
Cilvēka seja, viņa acis glabā pieredzi
labāk nekā jebkurš dokuments vai
atmiņu pieraksts. Īpaši, ja šis cilvēks
ir tik daudz piedzīvojis kā Lidija Doro
ņina-Lasmane. Viņa sevi par disidenti
nemaz neatzīst. Trīs cietuma un lēģe
ru termiņus – kopumā 14 nebrīves ga
dus – viņa nav saņēmusi kā sodu par
pagrīdes cīņām, bet gan par to, ka at
ļāvusies saglabāt savus principus un
pārliecību. Filma nav tikai veltījums
unikālai personībai Latvijas vēsturē,
tā parāda visas Latvijas tautas ceļu
caur Lidijas mūžu. Režisors un scenā
rija līdzautors Andrejs Verhoustinskis
izvēlējies neparastu un ļoti emocio
nālu pieeju filmas varones portretēša
nai – vissmagākajos pārbaudījumos
rūdītais, gandrīz gadsimtu ilgais mūžs
skatītājam atklājas vienā 35 minūšu
tuvplānā. Pasākuma apmeklējums
bez ieejas maksas.
No 25. līdz 28. martam Valmie
ras Kultūras centrā varēs aplūkot Val
mieras muzeja veidotu ceļojošo iz
stādi “Mēs bijām, esam, paliksim” par
1949. gada deportācijām.

Valmierā koncertēs grupa “Baritoni”
Mārtiņš Strods,
grupa “Baritoni”
23. martā plkst.18.00 Valmieras
Kultūras centrā notiks grupas “Bari
toni” tūres koncerts. Koncertā grupa
klātesošos priecēs ar sirsnīgu, skanī

gu un krāšņu koncertu, kas uzlādēs
un neatstās vienaldzīgus.
Koncertā tiks izpildītas jau zinā
mās dziesmas no šova “X-faktors”
raidījumiem, kā arī grupas “Baritoni”
komponētas oriģināldziesmas no
gaidāmā albuma. Būs arī īpašie viesi –

duets “Signe un Jānis”, Didzis Melderis
un dāmas no “Radio Trio”, pavadošais
sastāvs – “MC Orķestris”.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļe
šu paradīzē”. Koncerta norisi atbalsta
Valmieras Kultūras centrs.

Kokļu koncertstāsts “Mīļās Māras
istabā”
Liena Kreišmane,
etno kokļu kopa
30. martā plkst. 18.00 Valmieras
muzeja Izstāžu namā ikviens būs mīļi
gaidīts piedzīvot sajūtas tautasdzies
mās un kokļu mūzikā koncertstāstā
“Mīļās Māras istabā”.
Valmieras kultūras centra etno
kokļu kopa Zanes Sniķeres vadībā
aicina apmeklēt īpašu koncertstās
tu, kurā tiks godināta viena no gal
venajām latviešu dievībām – Māra.
Koncertstāstā kokļu maģiskās skaņas
caurvīs gan citi instrumenti, gan arī
īpaši sagatavoti stāsti, kas veidos dzi
ļāku izpratni un sajūtas par Māru, par
cilvēkiem un Latviju – Māras zemi.
Piedalīsies arī viesi – grupa “Rusted
Wheel”.
“Doma par koncertstāstu nāca ļoti
dabiski, tik dabiski, ka pat neatceros
to brīdi, kad tas īsti notika. Mēs vien
kārši pakāpeniski sākām strādāt pie
mūsu pirmā solo koncerta repertuā
ra veidošanas. Koncertstāstā atska
ņosim latviešu tautasdziesmas par

Māru,” par idejas rašanos stāsta kokļu
kopas vadītāja Zane Sniķere.
“Māra ir liepas vieglums, ievas zie
du baltums, avota dzidrums, vēja pūs
ma, pavarda siltums un rudzu maizes
sāts. Māras ziņā ir kalni un lejas, tīru
mi un pļavas, druvas, meži un upes,
jūra – viss, kas uztur un baro visu dzī
vo. Māras ziņā ir sēta, pagalms, istaba,
klēts, pirts. Māra pavada ļaudis visa
mūža garumā. Māra – zeme, kur dzī
vojam. Tā zeme, kur daudzu gadsimtu
garumā mūsu senči glabājuši senās
zintis, pielūguši sirmo Pērkonu un
tautas dziesmās izdziedājuši Māras

mīlu. Es Māru izjūtu ar porām, šūnām,
ar cieņu, milzīgu pietāti un mīlestību
– kā mūsu tautas gara daļu,” tā Guna
Medne, koncerstāsta idejas līdzauto
re.
Zane norādīja, ka tieši Guna kolek
tīvu iepazīstina ar tautasdziesmu pa
tieso vēstījumu un daudzslāņainību.
“Mūsu interpretāciju šajā vakarā arī
vēlamies nodot klausītājiem, aicinot
apjaust to, cik tautasdziesma ir spēcī
ga, cik tā var būt mūsdienīga, bet tajā
pašā laikā senču gudrībām piepildīta.”
Ieeja koncertā ir bez maksas.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
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 26. līdz 29. martam.
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