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Valmieras pedagogi saņem apbalvojumu
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
4. oktobrī koncertzālē “Valmie
ra” par izcilu pedagoģisko darbu
un ieguldījumu izglītības kvalitātes
veicināšanā tika godināti Valmieras
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogi.
22 Valmieras pedagogi saņēma
Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) atzinības un pateicības raks
tus par daudzveidīga un kvalitatīva
mācību procesa organizēšanu, nopel
niem skolēnu izaugsmes veicināšanā
un motivēšanā. IZM atzinības un pa
teicības rakstus saņēma: Inese Birz
niece, Marta Empele, Evita Kornete,
Anda Zīverte, Māris Bušmanis un Lita
Paulsone no Valmieras Pārgaujas ģim
nāzijas; Vjačeslavs Piskunovs un Māra
Jansone no Valmieras 2. vidusskolas;
Guntars Aizupietis, Ineta Krieviņa,
Vineta Šmite un Sarmīte Allika no
Valmieras Viestura vidusskolas; Inta
Andrejānova un Miks Puķītis no Val
mieras Bērnu sporta skolas; Ina Kur
sīte no Valmieras Gaujas krasta vidus
skolas – attīstības centra; Valmieras
Pārgaujas sākumskolas pedagoģes
Dzintra Indriksone un Evija Piešiņa;
Diāna Zilberte, Inese Purmale, Indra
Vēvere, Anita Lutere un Ineta Amoliņa
no Valmieras Valsts ģimnāzijas.
Svinīgajā pasākumā tika godinā
ti arī Valmieras pilsētas pašvaldī

Lepojamies ar Valmieras zinošajiem un atsaucīgajiem pedagogiem!

bas apbalvojuma “Balva izglītībā”
2018. gada laureāti par sasniegu
miem pedagoģiskajā darbā. Apbal
vojumu un īpašu piemiņas pildspalvu
komplektu saņēma 29 Valmieras vis
pārējo, speciālo, profesionālās ievir
zes un pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogi.
2018. gadā apbalvojumu saņēma
šādi vispārējās vidējās izglītības peda
gogi: Gita Apsīte no Valmieras Pārgau
jas ģimnāzijas, Linda Broka Valmieras
5. vidusskolā, Ligita Pickaine un Zinta
Skrastiņa no Valmieras Valsts ģimnā
zijas, Ilga Verovkina, Uldis Ābeltiņš no
Valmieras Viestura vidusskolas, kā arī
Anita Molotkova un Valentīna Usti

nova no Valmieras 2. vidusskolas. Ap
balvojums piešķirts arī vispārējās pa
matizglītības skolotājiem: Valmieras
Pārgaujas sākumskolas pedagoģei
Sanitai Pūpolai un pedagoģei, direk
tora vietniecei audzināšanas darbā
Ilzei Skrastiņai, Valmieras sākumsko
las pedagoģei Helgai Mezītei.
Par būtisku ieguldījumu pirms
skolas izglītības kvalitātes veicināša
nā apbalvojums piešķirts Valmieras
2. vidusskolas pirmsskolas skolotājai
Tatjanai Sadovskai, Valmieras pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes “Bura
tino” skolotājai Sigitai Arstei, Valmie
ras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” skolotājai Initai

Miglavai, Valmieras pilsētas 2. pirms
skolas izglītības iestādes “Ezītis” sko
lotājai Anitai Briežkalnei, Valmieras
pilsētas 2. pirmsskolas izglītības ies
tādes “Ezītis” struktūrvienības “Ābelī
te” skolotājai Evitai Teterei, Valmieras
pilsētas 5. pirmsskolas izglītības ies
tādes “Vālodzīte” skolotājai Renātei
Alsbergai, Valmieras pilsētas 5. pirms
skolas izglītības iestādes “Vālodzīte”
struktūrvienības “Krācītes” vadītājas
vietniecei izglītības jomā Antrai Sku
jiņai, Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas
izglītības iestādes “Kārliena” skolotā
jai Maijai Elksnei, Valmieras pilsētas
6. pirmsskolas izglītības iestādes “Kār
liena” struktūrvienības “Pienenīte”
skolotājai Egijai Mikai.
“Balvu izglītībā” 2018. gadā saņē
ma arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas
sociālā pedagoģe Elīna Vīre, Valmie
ras 5. vidusskolas interešu izglītības
skolotāja Liene Zvirbule, Valmieras
Gaujas krasta vidusskolas – attīstības
centra speciālās izglītības skolotāja
Vineta Ragēvičiusa un speciālā pe
dagoģe Māra Lukase. Apbalvojums
piešķirts arī Valmieras sākumskolas
logopēdei Ilonai Tropai, Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskolas direk
tora vietniecei izglītības jomā Ditai
Siliņai, Valmieras Bērnu sporta skolas
basketbola trenerim Robertam Zei
lem, Valmieras Jaunatnes centra “Vin
da” interešu izglītības skolotājai Ingai
Loginai un Valmieras Mūzikas skolas

profesionālās ievirzes izglītības skolo
tājai Dacei Zariņai.
Apbalvojumu “Balva izglītībā” pa
sniedz skolotājiem par kvalitatīva
mācību procesa organizēšanu, atbal
sta sniegšanu skolēniem, veiksmīgu
sadarbību ar skolēnu vecākiem un
pedagogiem, ieguldījumu radoša un
inovatīva mācību procesa īstenošanā,
skolēnu motivēšanu un sagatavoša
nu mācību olimpiādēm, skolas presti
ža celšanu un skolēnu zinātniski pēt
niecisko darbu vadīšanu, kā arī aktīvu
dalību dažādos projektos. Šīs ir tikai
dažas kvalitātes, kas piemīt apbalvo
jumu saņēmušajiem skolotājiem, lai
augstvērtīgi veiktu savus darba pie
nākumus.
Apbalvojums “Balva izglītībā” tiek
pasniegts kopš 2008. gada, pamato
joties uz izglītības iestāžu padomes
lēmumu.
Jāpiemin, ka svinīgo ceremoniju
vadīja Mikus Frišfelds un Uģis Mel
ders. Gan IZM atzinības un pateicības
rakstu, gan Valmieras pilsētas pašval
dības apbalvojuma “Balva Izglītībā”
laureāti saņēma arī divus ielūgumus
uz komponista Jāņa Lūsēna un dzie
dātājas Inetas Rudzītes dziesmu ciklu
“Manā varā”, kas notiks 11. oktobrī
plkst. 18.30 Valmieras Drāmas teātrī.
Koncerts norisinās Ziemeļvalstu die
nu laikā.

Jaunais Valmieras peldbaseins uzsācis darbību
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
7. oktobrī apritēja 10 gadi kopš
dienas, kad Jānis Baiks, vēl esot Val
mieras pilsētas pašvaldības izpild
direktora amatā, nosūtīja Valmieras
pilsētas pašvaldības domes lēmumu
Latvijas Republikas Izglītības un zi
nātnes ministrijai par jauna peldba
seina būvniecības nepieciešamību
Valmierā. “Paldies vecajam peldbasei
nam, kas, lai gan fiziski un morāli no
vecojis, godam sagaidīja šo brīdi, lai
atdzimtu jaunā veidolā, jaunā vietā,”
Valmieras peldbaseina atklāšanas svi
nīgajā ceremonijā 2018. gada 28. sep
tembrī teica Jānis Baiks.
Valmierā ir pirmais un šobrīd vie
nīgais 25 metru, Starptautiskās Pel
dēšanas federācijas (FINA) prasībām
atbilstošais jaunuzceltais peldbaseins
kopš Latvijas neatkarības atjauno
šanas. To apliecina sertifikāts, ļaujot
tajā rīkot starptautiskas peldēšanas
sacensības un atzīt to rezultātus un
sasniegtos rekordus. Turklāt peldē
šanas sporta līdzjutējiem sacensības
būs iespējams vērot no tribīnēm ar
teju 300 vietām.
Valmieras peldbaseins gan stiprina

Valmieras kā Vidzemes sporta centra
nozīmi, gan paaugstina Valmieras
konkurētspēju, nodrošinot nepiecie
šamās sporta infrastruktūras piedā
vājumu dažāda līmeņa sacensību un
treniņu norisei.
Valmieras peldbaseinā atrodas:
25 metrus garš lielais baseins ar 8
celiņiem; divi dažāda dziļuma basei
ni peldētapmācībai un nodarbībām
ūdenī; ūdens atpūtas zona ar straum
ju baseinu, kaskādēm, masāžu strūk
lām, masāžu zviļņiem ūdenī; aukstais
baseins; divas burbuļvannas; sauna;
krievu pirts; tvaika pirts; sāls istaba;
masāžas duša; aukstā ūdens spainis
un bērnu atrakcijas ar strūklakām un
diviem slīdkalniņiem, kā arī Sporta
veselības centrs.
No 2018. gada 1. oktobra Valmie
ras peldbaseinā peldētapmācība un
peldēšanas stundas notiek 347 seš
gadīgajiem bērniem no pirmsskolas
izglītības iestādēm un 1000 bērniem
no 1. līdz 3. klasei. Valmieras izglītības
iestāžu sporta pedagogi ir papildi
nājuši zināšanas Latvijas Peldēšanas
federācijas organizētajos kursos,
Valmieras Bērnu sporta skolas peldē
šanas treneri ir izstrādājuši peldētap
mācības programmu 20 nodarbībām.

Novēlam, lai peldbaseina apmeklējums jums kļūtu par neatņemamu iknedēļas
pasākumu sportiskās formas, veselības un laba noskaņojuma uzturēšanai!

Tās galvenie uzdevumi ir iemācīt
bērniem drošības noteikumus ūdenī
un tā tuvumā, iemācīt peldēt, radīt
izpratni par personīgās higiēnas no
zīmi, norūdīties un nostiprināt vese
lību, kā arī ieaudzināt gribu, neatlai
dību, disciplinētību, veidot ieradumu
un stabilu interesi par sistemātiskām
nodarbībām. Peldētapmācības prog
rammas apguve palīdz bērniem nā
kotnē izvairīties no nelaimes gadīju
miem ūdenī.

Savukārt Valmieras Bērnu sporta
skola Valmieras peldbaseinā turpinās
īstenot profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu peldēšanā bēr
niem un jauniešiem no 6 līdz 25 ga
diem. Tāpat peldēšanas nodarbības
savās mācību terniņprogrammās būs
iespēja iekļaut arī sporta skolas citu
sporta veidu audzēkņiem.
Valmieras peldētapmācības prog
rammu atzinīgi vērtē Latvijas Pel
dēšanas federācijas vadītājs Aivars

Platonovs: “Valmierā ir ļoti spēcīgas
peldēšanas sporta tradīcijas, kas re
gulāri atspoguļojas arī valmieriešu
panākumos ne vien nacionāla, bet arī
starptautiska mēroga sacensībās. Šie
panākumi nav iedomājami bez sis
temātiskas un kvalitatīvas peldētap
mācības programmas īstenošanas un
bērnu piesaistes peldēšanas sportam.
Protams, ne visiem ir jākļūst par aug
stas klases sportistiem, taču nešaubīgi
esam pārliecināti, ka visiem ir jāprot
peldēt, un vislabāk šīs prasmes, mīles
tību un pietāti pret ūdeni var iemācīt
agrā bērnībā. Valmieras pašvaldības
iespējas un vēlmi uzsākt bērnu pel
dētapmācību jau pirmsskolas vecuma
bērniem vērtējam ļoti atzinīgi – pa
saules prakse liecina, ka šāda pieeja
ļauj daudz efektīvāk sasniegt augstus
peldētprasmes rādītājus, kā arī risina
problēmas, kas saistītas ar peldētap
mācības programmu īstenošanu sā
kumskolā. Uzsākot peldētapmācību
pirmsskolas izglītības iestādēs, tiks
sagatavota fiziski vesela, sportiska un
izglītota jaunā paaudze. Jaunās ap
mācību programmas īstenošana ir ie
guvums ikvienam valmierietim un arī
Valmieras pilsētai kopumā.”
Turpinājums 2. lpp.

Jaunais Valmieras peldbaseins uzsācis darbību
Turpinājums no 1. lpp.
Kopš 2. oktobra Valmieras peldba
seina kompleksa piedāvājums ir pieej

ams apmeklētājiem. Valmieriešiem,
kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu
Valmieras pilsētā, ir izstrādāts īpašs
cenu piedāvājums, īpaša atlaide
Lielais un 2 mazie
peldbaseini
(1h 30min), EUR

noteiktos laikos ir paredzēta arī
Valmierā deklarētiem pensionā
riem un personām ar invaliditāti,
ģimenēm:

Atpūtas zona
(2h 30min), EUR

No pirmdienas
līdz svētdienai

Darba
dienās

Pieaugušie
Skolēni, studenti, pensionāri,
personas ar invaliditāti

5

10

Sestdienās,
svētdienās un
svētku dienās
12

4

8

Deklarētie valmierieši

4

8

Bērni no 4 līdz 6 gadiem (ieskaitot)

3
(darba dienās no
8.00 līdz 14.00)
Bez maksas

6
(no 14.00
līdz 16.00)
2

Bērni līdz 3 gadiem (ieskaitot)

Bez maksas

Bez maksas

Deklarētie valmierieši pensionāri
un personas ar invaliditāti

Ģimenēm 3 personām
(ar vismaz 1 pieaugušo
no 18 gadiem)
Ģimenēm 4 personām
(ar vismaz 1 pieaugušo
no 18 gadiem)

Peldbasieni + atpūtas zona
(2h 30min), EUR

12

Sestdienās,
svētdienās un
svētku dienās
14

10

10

12

10

10

12

10
2
Bez maksas

Darba
dienās

8
(no 14.00
līdz 16.00)
2
Bez
maksas

12
2
Bez maksas

•   10 % atlaide no pamatsummas
•   Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem papildu 10 % atlaide no valmieriešu
piedāvājuma cenas
•   20 % atlaide no pamatsummas
•   Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem papildu 10 % atlaide no valmieriešu
piedāvājuma cenas

Valmieras peldbaseina darba laiks:
Lielais un 2 mazie peldbaseini

Atpūtas zona

Darba dienās

6.15–22.00

Darba dienās

14.00–22.00

Sestdienās

8.00–22.00

Sestdienās

10.00–22.00

Svētdienās

9.00–21.00

Svētdienās

10.00–21.00

Ar atlaidēm iespējams iegādāties
arī abonementus.
Valmierieši īpašo piedāvājumu var
saņemt, deklarējot savu dzīvesvietu
Valmierā. To iespējams apliecināt trīs
veidos.
1. Lejupielādējot viedtālrunī lie
totni “Mana Valmiera” vismaz nedē

ļu pirms ieejas biļetes iegādes. Lietot
nē jāatver piedāvājums, kur parādīsies
saņemtais QR kods.
Mobilo lietotni “Mana Valmiera”
viedierīcē iespējams lejupielādēt
AppStore vai GooglePlay veikalos. Lai
saņemtu īpašo atlaidi, jāreģistrējas
mobilajā lietotnē kā valmierietim.

2. Valmierieši, kuriem nav pieejas
mobilajai lietotnei, atlaidi varēs sa
ņemt, uzrādot bez maksas valsts pār
valdes pakalpojumu portālā Latvija. lv
lejupielādējamu un izdrukājamu iz
ziņu par deklarēto dzīvesvietu Val
mierā (uzrādot arī personu aplie
cinošu dokumentu). Šajā gadījumā
nepieciešama piekļuvei savai inter
netbankai.
• Portālā Latvija.lv spied uz bane
ra “Spied šeit un atrodi populārākos
e-pakalpojumus!”
• Sadaļā “Dzīvesvietas deklarācija”

Paziņojums par lokālplānojuma
publisko apspriešanu
Valmieras pilsētas pašvaldība (pašvaldība) paziņo, ka saskaņā ar pašvaldība domes 2018. gada 27. septembra sēdes
lēmumu Nr. 306 (protokols Nr. 11, 8.§) ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojumu zemes vienībām
Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela un tā vides pārskata projektu.
Lokālplānojuma mērķis – radīt priekšnoteikumus lokālplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai,
sekmējot estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes un vides
kvalitātes paaugstināšanu. Izdarīt grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017. gada) – grozīt
zemes vienības Dakstiņu ielā 1, Valmierā (kadastra apzīmējums 9601 016 0015) funkcionālo zonējumu, katlumājas
būvniecības ieceres realizēšanai, paredzot vides aizsardzības, transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju
kompleksus risinājums lokālplānojuma teritorijā.
Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018. gada 8. oktobra līdz 2018. gada 6. novembrim.
Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju un vides pārskata projektu var iepazīties:
• izdrukas formā pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2;
• elektroniskā formā pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” –
“Lokālplānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2018. gada 6. novembrim:
• 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 laikos: pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz
16.00. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.
Apmeklētāju pieņemšana pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplāno
šanas nodaļas ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru darba dienu Lāčplēša ielā 2, 318. kabi
netā pašvaldības darba laikos, iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni 64210681 vai rakstot e-pastu dace.elbrete@
valmiera.lv.
Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Valmieras pilsētas ilgt
spējīgas attīstības stratēģiju 2015.–2030. gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) – var
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Attīstība”, kā arī portālā https://geolatvija.lv.
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pasākumā – publiskās apspriešanas sanāksmē,
kas norisināsies 2018. gada 31. oktobrī plkst. 17.00 pašvaldībā.
Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota
2018. gada 14. novembrī plkst. 17.00 pašvaldībā.

jāuzspiež otrais apakšpunkts “Dekla
rētās dzīvesvietas pārbaude (Mani
dati Iedzīvotāju reģistrā).
• Pieprasījumā atzīmējot, kādus
personas datus vēlos saņemt, “Savus”,
parādās *.pdf dokuments “Personas_
dati_IeR.pdf”
• No dokumenta izdrukātā veidā
nepieciešama 1. un 8. lapa “7. Ziņas
par dzīvesvietu”
Saņemt konsultāciju par izziņas le
jupielādi, kā arī izdrukāt izziņu var Val
mieras pilsētas pašvaldības Apmek
lētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša
ielā 2) darba laikā.
Ja personai nav piekļuves savai
internetbankai, izziņu var saņemt
Valmieras pilsētas pašvaldībā. Maksa
par izziņas izsniegšanu pašvaldībā
2,50 EUR. Par maksas atvieglojumiem
iespējams uzzināt Ministru kabineta
noteikumos Nr. 505 “Noteikumi par
valsts nodevu par informācijas sa
ņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.
3. Savukārt pensionāri, kuri sa
ņēmuši braukšanas kartes braucie
niem Valmieras sabiedriskajā trans
portā, atlaidi peldbaseinu kompleksa
apmeklēšanai varēs saņemt, uzrādot
šo karti.
Cilvēki ar invaliditāti, kuriem ir at

laides braukšanai sabiedriskajā trans
portā visā Latvijā, pašvaldības izsnieg
to braukšanas karti saņemt nevar.
Šajā gadījumā deklarētās dzīvesvietas
fakts jāpierāda ar lietotni vai izziņu.
Izziņu derīguma termiņš – 1 mēnesis.
Piedāvājuma apraksts, darba laiki,
cenas, atlaižu programmu, lietošanas
noteikumi pieejami mājaslapā www.
valmieraspeldbaseins.lv.
Tālrunis
uzziņām 27040012, e-pasts: info@
valmieraspeldbaseins.lv.
Valmieras peldbaseina būvniecī
bas projekta pasūtītājs ir Valmieras
pilsētas pašvaldība, projektu realizēja
SIA “Arčers”, būvuzraudzību veica SIA
“Būvuzraugi LV”, autoruzraudzību –
pilnsabiedrības “ISB/Nams” biedrs SIA
“Nams”. Peldbaseina būvniecību uz
raudzīja Būvniecības valsts kontroles
birojs, kas to ekspluatācijā pieņēma
2018. gada 21. septembrī. Peldbaseins
būvēts, izmantojot 5,4 miljonus EUR
valsts mērķdotāciju un 3,8 miljonus
EUR Valmieras pilsētas pašvaldības
finansējuma. Valmieras peldbaseinu
apsaimnieko SIA “Vidzemes Olimpis
kais centrs”.
Valmieras peldbaseins atrodas
Rīgas ielā 91.

Paziņojums
par tematiskā plānojuma
publisko apspriešanu
Valmieras pilsētas pašvaldība (pašvaldība) paziņo, ka saskaņā ar
pašvaldības domes 2018. gada 27. septembra sēdes lēmumu Nr. 307
(protokols Nr. 11, 9.§) ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai tematisko
plānojumu “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības kon
cepcija” un tā vides pārskata projektu.
Tematiskā plānojuma mērķis – izvērtēt esošo Valmieras pilsētas transporta
infrastruktūru, identificēt problēmas, izstrādāt iespējamo attīstības koncep
ciju, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu
sasniegšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018. gada 15. oktobra līdz
2018. gada 13. novembrim.
Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto tematisko plānojumu un tā
vides pārskata projektu var iepazīties:
• izdrukas formā pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2;
• elektroniskā formā pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā
“Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Tematiskie plānojumi”.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2018. gada
13. novembrim:
• 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 laikos: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00
līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz
16.00. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.
Apmeklētāju pieņemšana pie tematiskā plānojuma izstrādes vadītājas –
pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhi
tektes – teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru darba dienu Lāčplēša
ielā 2, 318. kabinetā pašvaldības darba laikos, iepriekš piesakoties: zvanot
pa tālruni 64210681 vai rakstot e-pastu dace.elbrete@valmiera.lv.
Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem – Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.–
2030. gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) – var
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Attīstība”, kā arī
https://geolatvija.lv.
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pa
sākumā – publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 2018. gada
7. novembrī plkst. 17.00 pašvaldībā.
Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie
priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 2018. gada 21. novembrī
plkst. 17.00 pašvaldībā.
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Piedalies zīmējumu konkursā! Apskatāma izstāde “Latvijas zemes
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” aicina 7.–12. kla
ses bērnus un jauniešus pie
dalīties
konkursā, zīmējumā vai gleznojumā
atainojot pasažieru pār
vadāšanu ar
autobusu. Dalībnieku darbi tiks iz
mantoti uzņēmuma 2019. gada ka
lendāros, pirmo trīs vietu ieguvēji sa
ņems naudas balvu.
Konkursā aicinām piedalīties Val
mieras pilsētas un Kocēnu, Beverīnas,
Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rū
jienas, Valkas, Strenču un Smiltenes
novada vispārējo, speciālo, interešu

un profesionālās ievirzes izglītības ies
tāžu audzēkņus.
Dalībnieka paša sagatavotu zīmē
jumu vai gleznojumu, kur atainota
pasažieru pārvadāšana ar autobusu,
uzņēmuma autobuss vai cita veida
interpretācija, kas atspoguļo uzņē
muma ikdienu un ir reprezentatīvs
materiāls, gaidīsim līdz 17. oktobrim
(ieskaitot). Pirmās vietas ieguvējs sa
ņems naudas balvu – 150 EUR, otrās
vietas – 100 EUR, bet trešās vietas –
50 EUR.
Konkursa nolikums skatāms uzņē
muma mājaslapā vtu-valmiera.lv.

Informācijas dienas
pilsonības pretendentiem
Anita Līduma,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsonības un migrācijas lietu pār
valdes Valmieras nodaļa informē, ka
31. oktobrī plkst. 11.00 Valmierā,
Meža ielā 7, 1. stāvā (mācību klasē)
notiks informācijas diena tiem Latvi
jas iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt Lat
vijas pilsonību naturalizācijas kārtā.
Informācijas dienā interesenti
varēs uzzināt:
• kādi ir Latvijas pilsonības iegū
šanas noteikumi;
• kādi dokumenti nepieciešami;

• kādas ir naturalizācijas pārbaužu
prasības.
Tāpat informācijas dienas dalīb
nieki varēs iepazīties:
• ar latviešu valodas pārbaudes
kārtību – izpildīt klausīšanos un lasī
šanas testu un rakstu darba paraugus;
• ar Pilsonības likumā noteikto
zināšanu pārbaudes kārtību – izpildīt
Latvijas vēstures un Latvijas Republi
kas Satversmes testu paraugus.
Pieteikties aicina Valmieras no
daļā, zvanot pa tālruni 64231473,
64231686 vai ierodoties personīgi
Valmierā, Meža ielā 7.

Aicina uz zīmju valodas
kursiem
Daiga Ramata,
Valmieras Gaujas krasta vidusskolaattīstības centrs
12. oktobrī no plkst. 14.00 līdz
16.00 Gaujas krasta vidusskolā-attīs
tības centrā L. Paegles ielā 5/7 notiks
pirmā iepazīšanās nodarbība par zīm
ju valodu.
Zīmju valoda neiedzimst, tā ir jā
mācās un jāapgūst tieši tāpat, kā visas
pārējās. Tāpēc Gaujas krasta vidus
skola – attīstības centrs organizē zīm
ju valodas kursus, lai sniegtu atbalstu:
• dzirdīgiem vecākiem un pārē
jiem nedzirdīgā bērna ģimenes lo
cekļiem, lai viņi varētu komunicēt ar
bērnu;

• pedagogiem un skolu adminis
trācijai, ja nedzirdīgs bērns tiek integ
rēts vispārizglītojošā skolā;
• valsts iestāžu darbiniekiem, lai
visu pakalpojumu pieejamība tiktu
nodrošināta klientam maksimāli ērtā
un saprotamā veidā;
• visiem interesentiem, kuriem ir
nepieciešamība, interese un vēlme
sazināties zīmju valodā.
Nodarbības ir bez maksas.
Plašāka informācija un pieteikša
nās pie Gaujas krasta vidusskolasattīstības centra direktores vietnieces
Daigas Ramatas, zvanot pa tālruni
26423136 vai rakstot daiga.ramata@
valmiera.edu.lv.

skaņas”

Karlīne Cercina,
Valmieras Kultūras un mākslas fonds
Mākslas “Galerijā Laipa” (Stacijas
ielā 37) līdz 19. oktobrim apskatāma
pēdējā Otrā laikmetīgās mākslas
cikla Valmierā izstāde – Zandas Pučes
“Latvijas zemes skaņas”.
Zeme ir viens no nozīmīgākajiem
Latvijas simboliem. Tā palīdz, nodro
šinot auglību, svētību un atmiņu
saglabāšanu. Dodoties tālos ceļos,
lat
vietim svarīgs talismans ir sauji
ņa dzimtās zemes. Kā skan Latvijas
zeme?
Izstāde ir multimediāls projekts,
kurā ar pašu izveidotu, unikālu, bet
vienkāršu tehnoloģiju ierakstītas
zemes skaņas un Siguldas vibrācijas,
ko mākslinieki attēlojuši savos dar
bos. Grafiku pamatā izmantoti ierak

Topošajiem vecākiem Vidze
mes slimnīca piedāvā pakalpojumu
“Pirmsdzemdību nodarbība”.
Sešu nodarbību cikls ir veidots,
balstoties uz ilggadēju slimnīcas
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas
speciālistu pieredzi, sniedzot nepie
ciešamās zināšanas par grūtniecības
gaitu un dzemdību procesu, kā arī pa
līdzot apgūt līdzdarbošanās prasmes
dzemdībās un jaundzimušā aprūpei
nepieciešamās pamatiemaņas.
Nodarbības notiek Vidzemes
slimnīcā Jumaras ielā 195 darbdie
nu vakaros un ilgst aptuveni divas
3

stundas. Lai topošie vecāki fiziski un
emocionāli labāk sagatavotos mazuļa
sagaidīšanai, ir iespējams apmeklēt
nodarbību ciklu, iegādājoties arī abo
nementu (6 nodarbības – 40 EUR),
vai izvēlēties kādu atsevišķu nodar
bību (1 nodarbība – 10 EUR). Topošā
māmiņa uz nodarbībām var ierasties
viena vai kopā ar topošo tēti, kuram
papildus nav jāmaksā.
Topošajiem vecākiem, kas iegā
dājušies abonementu, tiek piemēro
ta 5% atlaide no slimnīcā noteiktās
cenas par ģimenes palātas izman
tošanu (par katru dienu) vai arī 10%  
atlaide no slimnīcā noteiktās cenas
par dzemdībām ūdenī ar dežurējošo
personālu.

tībās, dabas bagātībās, izmantojot
fotogrāfijas, dokumentus un vēstu
riskus priekšmetus. Mani sociāli un
ekoloģiski orientētie mākslas projekti
vienmēr rodas no manām saknēm –
dzimtas, dzīves vietas, novada, atklā
jot plašāku, vispārinātu skatījumu uz
pasauli,” stāsta Zanda Puče.
Māksliniece 2018. gadā nominēta
apbalvojumam “Laiks Ziedonim” no
minācijā “Novadpētniecība”.
Ar šo projektu Valmieras Kultūras
un mākslas fonds sadarbībā ar fondu
“Mākslai vajag telpu” vēlas uzsvērt
laikmetīgās mākslas klātesamību arī
ārpus Rīgas, iepazīstinot reģionus ar
jaunajiem nozares profesionāļiem.
Izstāžu cikls tapis sadarbībā ar Val
mieras pilsētas pašvaldību, informatī
vi atbalsta fonds “Mākslai vajag telpu”.

Valmierā notiks Ziemeļvalstu dienas
Inga Puriņa,
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā
No 11. līdz 14. oktobrim Valmie
rā notiks Ziemeļvalstu dienas, kas
pilsētas un apkārtējo novadu iedzī
votājiem piedāvās iespēju piedalīties
semināros un diskusijās, klausīties
priekšlasījumus, vērot izstādes, ska
tīties kino un klausīties muzikālus
priekšnesumus.
Ziemeļvalstu dienas Valmierā
sāksies 11. oktobrī, kad Dānijas
vēstnieks Hanss Brasks, Norvēģijas
vēstnieks Kristians Ēdegors, Somijas
vēstniece Rīta Korpivāra, Zviedrijas
vēstniece Annika Jāgandere, Zie
meļvalstu Ministru padomes biroja
Latvijā direktors Stēfans Ēriksons un
Dānijas Kultūras institūta Baltijas val
stīs direktors Simons Drevsens Holm
bergs tiksies ar Valmieras pilsētas
pašvaldības domes priekšsēdētāju
Jāni Baiku, lai runātu par sadarbības
veicināšanu.
11. oktobrī Valmieras integrētajā
bibliotēkā mazie valmierieši varēs
skatīties teātra izrādi “Vafeļu sirdis”,
savukārt vakarā vairākas norises plā
notas Valmieras Drāmas teātrī, kur
plkst. 18.00 notiks Ziemeļvalstu
arhitektūras izstādes “Nordic Block”
atklāšana. Izstādi ir sagatavojis Bal
tijas jūras valstu arhitektūrai un di
zainam veltītais žurnāls “Project Bal

Nodarbības topošajiem vecākiem oktobrī
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

stītie zemes skaņu spektra attēli.
Izstādi papildinās arī Valmieras
Gaujas Stāvajos krastos ierakstītās
zemes skaņas.
Zanda Puče 2016. gadā ieguvusi
Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra
grādu grafikā. 2014. gadā absolvēju
si ISSP Photography School. Zanda ir
māksliniece no Siguldas, kura savos
mākslas projektos savieno laikmetī
gās mākslas pieeju un mūsdienīgo
tehnoloģiju izmantojumu ar perso
nisku interesi par vēsturi un pagātnes
ietiekšanos mūsdienās. “Es pievēršos
konkrētām parādībām un liecībām,
ne tikai tās fiksējot un atspoguļojot,
bet arī radot dzīvu, iekļaujošu pie
derības izjūtu un notikumu, kas ļauj
cilvēkam izjust sevi kā vietas un lai
ka sastāvdaļu. Savos mākslas darbos
balstos atmiņu stāstos, dzimtas vēr

Nodarbības un to vadītājas vec
mātes oktobrī:
• 8. oktobrī plkst. 15.30 “Dzem
dības” – Sanita Šatrovska;
• 11. oktobrī plkst. 15.00 “Elpo
šana, nodaļas apskate” – Vineta Ce
kule;
• 24. oktobrī plkst. 16.00 “Zīdī
šana” – Antra Kupriša;
• 30. oktobrī plkst. 16.00 “Bērnu
aprūpe” – Agnese Piļķe;
• 31. oktobrī plkst. 16.00 “Tau
riņpieskāriena masāža jaundzimuša
jiem” – Natālija Šaramigina.
Pieteikšanās un plašāka informāci
ja, zvanot pa tālruni 64202595.

tia” (Sanktpēterburga). Izstāde būs
skatāma līdz 31. oktobrim. Vakara
izskaņā, plkst. 18.30, komponista
Jāņa Lūsēna un dziedātājas Inetas
Rudzītes koncertprogramma “Manā
varā” pieskandinās Valmieras Drāmas
teātra Lielo zāli. Dziesmu programma
“Manā varā” saturiski balstās 14 izcilu
latviešu dzejnieču dzejā, kas kļuvusi
par iedvesmu jaunajām Jāņa Lūsēna
dziesmām. Tas ir stāsts par sievietes
bezgala daudzveidīgo un bieži vien
ļoti pretrunīgo būtību. Inetas Rudzī
tes samtainajai un poētiskajai balsij
īpašu pieskārienu devusi Islande, kas
uzticējusi Inetai savas valsts goda
konsules amatu Latvijā. Koncertprog
rammā dziesmas skanēs sešās dažā
dās valodās: latviešu, dāņu, norvēģu,
islandiešu, somu un zviedru.
12. oktobrī Valmieras Kultūras
centrā plkst. 9.30 aicinām uz infor
matīvo semināru, kurā varēs uzzināt
par finansiālo atbalstu, ko sniedz da
žādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmas. 12. oktobra
pēcpusdienā Ziemeļvalstu delegācija
apmeklēs Vidzemes Augstskolu, lai
tiktos ar tās vadību un studentiem.
Savukārt dāņu riteņbraukšanas kul
tūrai veltītās izstādes “Labā pilsēta”
atklāšana gaidāma Vidzemes Augst
skolā (Tērbatas ielā 10) plkst. 15.00.
Valmieras integrētajā bibliotēkā
12. oktobrī plkst. 17.00 tiks atklā
ta fotogrāfiju izstāde “Svalbāra”, un
interesentiem būs iespēja tikties ar
radio žurnālistēm Sandru Kropu un
Paulu Gulbinsku un operatoru, izstā
des “Svalbāra” fotogrāfiju autoru Māri
Maskalānu. Izstāde būs skatāma līdz
31. oktobrim.
Tāpat no 11. līdz 31. oktobrim
Valmieras integrētajā bibliotēkā būs
skatāma Ziemeļvalstu tulkotās litera
tūras izstāde “Ziemeļu vīzijas”. Izstādē
varēsiet atrast savus iecienītākos un
iepazīt jaunus latviešu valodā tulko
tus zviedru, somu, islandiešu, dāņu
un norvēģu daiļliteratūras izdevu
mus, kas pieejami Valmieras integrē
tajā bibliotēkā.
Līdz 31. oktobrim fotoizstāde “Zi
nāmās un nezināmās Ziemeļvalstis”
ir izstādīta Vidzemes Augstskolā (Tēr
batas ielā 10). Latvijas Radio 1 po
pulārzinātniskā raidījuma “Zināmais
nezināmajā” komanda – žurnāliste
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Sandra Kropa un producente Paula
Gulbinska – 2016. gadā devās iepazīt
Ziemeļvalstis, lai atklātu nezināmo un
no jauna apzinātos zināmo Norvēģijā,
Islandē, Somijā, Zviedrijā un Dānijā,
bet fotogrāfs Gints Ivuškāns braucie
nos piedzīvoto, sastapto un redzēto
fiksēja fotogrāfijās.
Līdz 30. oktobrim fotoizstāde
“Migrācijas portreti – Zviedrija taipus
virsrakstiem” ir apskatāma Valmieras
Valsts ģimnāzijā.
Ziemeļvalstu dienu laikā, no 11.
līdz 14. oktobrim, kinoteātrī “Gais
ma”/3D Cinema varēs skatīties Zie
meļvalstu kino, piedāvājot plašu
programmu dažādām mērķaudito
rijām un vecuma grupām. Visi filmu
seansi ir bez maksas, laikus izņemot
brīvbiļetes kino “Gaisma” /3D Cinema
kasē. Vietu skaits ierobežots.
Ziemeļvalstu dienās interesen
tiem tiks piedāvātas vairākas filmas:
multiplikācijas filma bērniem latvie
šu valodā “Karlsons, kurš dzīvo uz
jumta”, ģimenes filma latviešu valodā
“Tsatsiki, tētis un olīvu karš”, drāma
“Vilnis”, vēsturiska drāma jauniešiem
un pieaugušajiem “Viktorija”, ģimenes
filma/drāma “Stipri bērni neraud”, drā
ma “Nopietnā spēle”, ģimenes filma/
piedzīvojumu filma “Operācija Arkti
ka”, drāma jauniešiem/pieaugušajiem
“1001 grams”, kā arī trilleris, drāma
jauniešiem/pieaugušajiem “Pionieris”.
Kino programmu organizē Nor
vēģijas vēstniecība un Zviedrijas
vēstniecība Latvijā. Plašāka infor
mācija par seansiem mājaslapā
www.3dcinema.lv, zvanot pa tālruni
64222641.
Plašāka informācija par Ziemeļ
valstu dienām Valmierā pieejama
Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja
Latvijā mājaslapā www.norden.lv un
Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv.
Ziemeļvalstu dienas Valmierā
rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs Latvijā, Zviedrijas vēstniecī
ba, Norvēģijas vēstniecība, Somijas
vēstniecība, Dānijas vēstniecība,
Dānijas Kultūras institūts sadarbībā
ar Valmieras pilsētas pašvaldību
un citiem partneriem, lai stiprinātu
reģionālo sadarbību, veidotu regulāru
un koordinētu dialogu un rastu
iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās
prakses piemēriem.

Jaunumi Valmieras teātrī
Marta Cekule,
Valmieras Drāmas teātrī
No 1. oktobra uzsākta novembra
repertuāra biļešu tirdzniecība, tajā
skaitā uz divām pirmizrādēm - J. Trifo
nova “Apmaiņa” un J. Telleres “Nekas”.
Tāpat būs iespēja jau laikus ieplānot
teātra apmeklējumu gada nogalē, jo
pārdošanā būs arī biļetes uz decem

brī gaidāmo režisora Vara Braslas ro
mantisko versiju Džordža Bernarda
Šova lugai “Pigmalions” un Valmieras
Drāmas teātra (VDT) gada nogales
balvu pasniegšanas ceremoniju.
Novembrī Valmieras teātrī gai
dāmi divi jauniestudējumi. Jau 9. no
vembrī pirmizrādi piedzīvos viesreži
sora J. Peregudova (Maskava) izrāde
“Apmaiņa”. Komiski smeldzīgs un pa

NOVEMBRA REPERTUĀRS
3.XI 13.00 DIEVS.DABA.DARBS, rež. J. Znotiņš, EUR 6
3.XI 18.30 FANTOČINI NOSLĒPUMS, rež. J. Polovceva, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
4.XI 13.00 FANTOČINI NOSLĒPUMS, rež. J. Polovceva, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
4.XI 18.30 KAĶIS UZ NOKAITĒTA SKĀRDA JUMTA, rež. I. Mičule, EUR 16
7.XI 11.00 STABURAGA BĒRNI, rež. J. Znotiņš, EUR 5
8.XI 18.30 VENĒRA KAŽOKĀDĀ, rež. I. Mičule, EUR 16
9.XI 18.30 APMAIŅA, rež. J. Peregudovs, EUR 16, PIRMIZRĀDE!
10.XI 13.00 FANTOČINI NOSLĒPUMS, rež. J. Polovceva, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
10.XI 13.00 VENĒRA KAŽOKĀDĀ, rež. I. Mičule, EUR 16
10.XI 18.30 APMAIŅA, rež. J. Peregudovs, EUR 16
11.XI 13.00 APMAIŅA, rež. J. Peregudovs, EUR 16
11.XI 13.00 VENĒRA KAŽOKĀDĀ, rež. I. Mičule, EUR 16
13.XI 13.00 DIEVS.DABA.DARBS, rež. J. Znotiņš, EUR 6
13.XI 18.30 MEŽA MEITAS, rež. M. Eihe, EUR 15
14.XI 11.00 DIEVS.DABA.DARBS, rež. J. Znotiņš, EUR 6
14.XI 18.30 LŪCIS, rež. E. Cērpa, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
15.XI 11.00 BĒRNS VĀRDĀ RAINIS, rež. R. Suhanovs, EUR 4
15.XI 18.30 BEZKAUNĪGIE VEČI, rež. R. Suhanovs un J. Znotiņš, EUR 15, Pēdējo reizi! 100. izrāde!
16.XI 18.30 PAZUDUŠAIS DĒLS, rež. rež. R. Suhanovs, EUR 16, skol., stud. EUR 10.50
16.XI 18.30 STABURAGA BĒRNI, rež. J. Znotiņš, EUR 5
17.XI 13.00 VIDZEMNIEKI, rež. I. Roga, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
20.XI 11.00 80 DIENĀS APKĀRT ZEMESLODEI, rež. V. Roziņš, EUR 10, bērniem, skol. EUR 6
20.XI 18.30 80 DIENĀS APKĀRT ZEMESLODEI, rež. V. Roziņš, EUR 10, bērniem, skol. EUR 6
20.XI 18.30 EMMIJAS LAIME, rež. M. Ķimele, EUR 18
22.XI 18.30 APMAIŅA, rež. J. Peregudovs, EUR 16
25.XI 13.00 BALADĪNA, rež. V. Kairišs, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
25.XI 17.00 AUGUSTA VAĻI, rež. F. Deičs, EUR 15
27.XI 18.30 MAZĀS TRAĢĒDIJAS, rež. S. Ščipicins, EUR 15, skol., stud. EUR 10.50, Pēdējo reizi!
28.XI 18.30 MĪLESTĪBAS TESTAMENTS, rež. V. Brasla, EUR 16
29.XI 18.30 104 LAPPUSES PAR MĪLESTĪBU, rež. G. Surkovs, EUR 16
30.XI 18.30 NEKAS, rež. J. Znotiņš, EUR 15, skol., stud EUR 10.50, PIRMIZRĀDE!
30.XI 18.30 BALADĪNA, rež. V. Kairišs, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
DECEMBRIS*
20.XII 18.30 PIGMALIONS, rež. V. Brasla, EUR 13.50/ 15/ 16.50/ 18, PIRMIZRĀDE!
21.XII 18.30 PIGMALIONS, rež. V. Brasla, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
22.XII 13.00 PIGMALIONS, rež. V. Brasla, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
26.XII 13.00 PIGMALIONS, rež. V. Brasla, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
28.XII 18.30 PIGMALIONS, rež. V. Brasla, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
29.XII 17.00 PIGMALIONS, rež. V. Brasla, EUR 25, VDT balvu pasniegšanas ceremonija!
* Pilns decembra repertuārs no 1. novembra
Biļetes VDT kasē tālr. 64207335, „Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv

www.vdt.lv

tiess stāsts, kas risinās 20. gadsimta
60. gadu beigās Maskavā. Izrāde ir par
kādas ģimenes savstarpējām attiecī
bām brīdī, kad galvenā varoņa sieva
ierosina mainīt savu un slimās vīra
mātes istabu pret kopēju divistabu
dzīvokli. Izrādes radošajā komandā
starptautiski atzīti mākslinieki: sceno
grāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māks
liniece Anna Heinrihsone un gaismu
mākslinieks Jevgeņijs Vinogradovs no
Maskavas.
30. novembrī gaidāma īpaši jau
niešiem veidota izrāde “Nekas”. Izrā
di iestudē režisors Jānis Znotiņš, kas
sācis pētīt pusaudžus un viņu izjū
tas. Dāņu rakstnieces Jannes Telleres
stāsts ir par 7. klases skolēniem, kuri
mēģina atrast dzīvei jēgu brīdī, kad
viens no viņiem skaļi paziņo, ka tādas
nav. Izrāde ir par pusaudžu attiecī
bām ar pieaugušajiem un bailēm no
pieaugšanas. Par nežēlību, piedošanu
un atbildību, bet galvenokārt par to,
ka dzīvē viss notiek neatgriezeniski
un pa īstam.
Lai skatītāji laikus pagūtu sarū
pēt sev un saviem tuvajiem gaišas
emocijas gada nogalē, no oktobra
būs iespēja iegādāties biļetes arī uz
decembrī gaidāmo romantisko ko
mēdiju “Pigmalions” V. Braslas režijā
un VDT gada nogales balvu pasnieg
šanas ceremoniju. Dž. B. Šova luga
“Pigmalions” ir paradoksu un komisku
notikumu pilns stāsts par vienkāršu
puķu pārdevēju Elīzu Dūlitlu no dziļas
provinces un fonētikas profesora Hi
ginsa mēģinājumiem viņu padarīt par
smalku sabiedrības dāmu. Viss ir labi
līdz brīdim, kad viņš iemīl šo meiteni.
Luga īru rakstniekam, dramaturgam,
kritiķim un politiķim atnesa pasau
les slavu un nostiprināja viņa kā sava
laika ievērojamākā dramaturga repu
tāciju. Tas ir viens no viņa skandalozā
kajiem un asprātīgākajiem darbiem.
Plašāka informācija pieejama VDT
mājaslapā www.vdt.lv.

Valmierā koncertēs akordeonu trio
“Balcardions”
Jānis Priekulis,
koncertaģentūra “Impresario”
Trīs akordeona virtuozi – Moriss
Balaskā, Radovans Popovs un Evita
Dūra-Andersone – aicina mūzikas
baudītājus uz neaizmirstamu ceļoju
mu laikā un telpā akordeona skaņu
pavadījumā 19. oktobrī plkst. 19.00
Valmieras Kultūras centrā. Trio “Bal
cardions” programmā iekļauti dažā
di mūzikas stili un novirzieni: franču
komponistu klasiskie skaņdarbi akor
deonam, ugunīgie balkānu tautu rit
mi, kā arī franču estrādes dziesmas
virtuozās apdarēs, mūsdienu popu
lārās un rokmūzikas skaņdarbi no
“ABBA”, “QUEEN”, Maikla Džeksona,
“AC/DC” , “TAKE THAT” un citu grupu
un izpildītāju repertuāra.
Akordeonista no Serbijas – Rado
vana Popova – radošajā repertuārā ir
gan solo programmas, gan ilgtermiņa
sadarbība ar horeo
grāfiskajiem an
sambļiem, gan arī personīgā orķestra
pārvaldīšanas pieredze. Viņa reper
tuārā ir Balkānu tautu (serbu, horvātu,
maķedoniešu, ungāru, grieķu, rumā
ņu, bulgāru) mūzika, kas izpelnījusies
publisku atzinību Gorana Bregoviča

koncertos un Emira Kusturicas filmās,
mijas ar citu Eiropas tautu mūziku.
Starptautisku konkursu un festivā
lu laureāts Moriss Balaskā – latviešu
izcelsmes Kanādas pilsonis, kas daž
kārt tiek dēvēts par cilvēku-orķestri –
ir apvienojis tradicionālā akordeo
na spēli ar zināšanām skaņu režijā,
elektronikā un datormūzikā, radot
unikālu elektroniskā akordeona sis
tēmu. Uzstājies Japānā, Polijā, Vācijā,

Valmierā skanēs virtuoza akordeonspēle
mūsdienīgos un klasiskos ritmos

Dānijā un citviet. Morisa moto ir, ka
akordeons nav tikai šlāgermūzikas
piedeva, ar to var radīt arī mūsdienī
gu mūziku. Viņa publiskā uzstāšanās
ietver arī vokālu, horeogrāfiju un šova
elementus.
Vairāku starptautisko konkursu
laureāte Evita Dūra-Andersone
ar izcilību absolvējusi Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas maģis
trantūru pie Jurija Rižova un papildi
nājusi zināšanas Gdaņskas Mūzikas
akadēmijā pie pazīstamā komponista
un akordeonista Kšištofa Olčaka. Viņa
aktīvi piedalās Latvijas kultūras dzīvē,
uzstājoties gan kā soliste, gan dažādu
ansambļu sastāvā lielākajās Latvijas
un kaimiņvalstu koncertzālēs, tajā
skaitā Latvijas Nacionālajā operā un
citur. Koncertos atskaņo gan akadē
misko, gan populāro mūziku. Īpašu
atzinību guvusi, atskaņojot franču
estrādes dziesmas virtuozās apdarēs
un franču komponistu skaņdarbus
akordeonam.
Biļetes uz trio “Balcardions” kon
certu iespējams iegādāties “Biļešu
Paradīze” kasēs un internetā www.
bilesuparadize.lv. Pasākuma norisi at
balsta Valmieras Kultūras centrs.

Aija Vītoliņa un Mārcis Auziņš
koncertprogrammā
“Krustojumi”
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
1. novembrī plkst. 19.00 Valmie
ras Kultūras centrā ar koncertprog
rammu “Krustojumi” viesosies dzie
dātāja Aija Vītoliņa un ģitāras virtuozs
Mārcis Auziņš. “Krustojumi” būs mu
zikāls ceļojums dažādu valstu, valodu
un žanru pasaulē, ietērpts Mārča Auzi
ņa aranžijās un Aijas Vītoliņas brīnišķī
gajā balsī.
Dziedātāja Aija Vītoliņa savu mu
zikālo darbību sākusi 2001. gadā kā
fona vokāliste, bet solo darbību uz
sāka 2003. gadā. Aija Vītoliņa ir Eiro
vīzijas Nacionālās dziesmu atlases
finālu dalībniece, piedalās Cabaret
uzvedumos un dažādās teātra izrādēs.
Dziedātāja ar panākumiem piedalī
jusies populārajā TV šovā “Izklausies
redzēts”. “Es ticu, ka mūzika maina un
izmaina. Man patīk tā visaptverošā
skaņa un sajūta – kad dziedu vai klau
sos, kad rodas mūzika kopā ar drau

giem. Tad es jūtos neaprakstāmi labi,
pat laimīgi. Tad tā notiek. Mūzika,” tā
par mūziku izteikusies Aija Vītoliņa.
Ģitārists Mārcis Auziņš absolvējis
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē
mijas džeza nodaļu. Viņš ir viens no
pieprasītākajiem ģitāristiem Latvijā.
Regulāri sadarbojas ar tādiem izpildī
tājiem kā Jāni Stībeli, Laimu Vaikuli,
Donu, Intaru Busuli un citiem. “Kom
ponēšana ir neatņemama manas
mūzikas un ģitārspēles dzīves sastāv
daļa. Veids, kā notīs izstāstīt stāstus
un emocijas. Neviens cits jau nevar
sakomponēt manus skaņdarbus,” saka
Mārcis Auziņš.
Biļetes cena 7–12 EUR. Biļetes ie
spējams iegādāties “Biļešu paradīzē”.
Ar Valmieras kultūras karti 15% atlaide
no biļetes cenas. Lietotnes “Mana Val
miera” lietotājiem 10% atlaide no biļe
tes cenas, pērkot biļetes “Biļešu para
dīze” kasē Valmieras Kultūras centrā.
Koncertu organizē Valmieras Kultūras
centrs.

Cienījamie Valmieras pilsētas iedzīvotāji!
Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
1. decembrī plkst. 13.00 organizē pasākumu
pāriem, kuriem 2018. gadā ir Zelta kāzu
jubileja – laulībā nodzīvoti 50 gadi – un kuri
ir Valmieras pilsētas iedzīvotāji.
Aicinām pārus pieteikties personīgi dzimtsarakstu
nodaļā līdz 9. novembrim. Kontakttālrunis – 64225313.

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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