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Vienbalsīgi pieņemts Valmieras budžets 2018. gadam
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
25. janvāra Valmieras pilsētas
pašvaldības domes sēdē deputāti
vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības
budžetu 2018. gadam.
“2018. gada budžeta prioritātes no
teiktas, lai nodrošinātu arvien augstā
ku dzīves kvalitāti un izaugsmes
iespējas Valmieras iedzīvotājiem, rū
pētos par sociālo un fizisko drošību,
pilsētvides attīstību. Turpināsim vei
dot Valmieru kā “zaļu” pilsētu, līdzsva
rojot ekonomiskās, sociālās, kultūras
un dabas vides intereses.
Šo viennozīmīgi var saukt par at
tīstības budžetu. Piesaistot Eiropas
Savienības un valsts līdzfinansējumu,
īstenosim vērienīgus projektus. Pare
dzēts pārbūvēt Jāņa Daliņa stadionu
un būvēt vieglatlētikas manēžu, drīz
durvis vērs jaunais Valmieras peldba
seins, 150 dzīvokļos īres namos pava
sarī ievāksies pirmie šo māju iedzīvo
tāji. Šogad plānots veikt arī pēdējos
gados plašāko ielu pārbūvi un uzla
bošanu vairāk nekā desmit kilometru
garumā. Izaicinājums bija šādu lielu
objektu būvniecību un infrastruktū
ras atjaunošanu sabalansēt ar citām
nepieciešamībām. Uzskatu, ka mums
tas ir izdevies,” budžetu raksturo Val
mieras pilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Ieņēmumi
Pašvaldības 2018. gada budžeta
kopējie ieņēmumi plānoti 39 559 090
eiro apmērā. Lielākais īpatsvars
2018. gada nodokļu ieņēmumos
ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim
(88,83%) un nekustamā īpašuma no
doklim (10,3%).
Jāpiemin, ka tiek saglabātas visas
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides,
2018. gadā tās papildinot ar atlaidēm
daudzbērnu ģimenēm, tāpat atlaidi
par zemi un ēkām varēs saņemt uzņē
mumi, kuru īpašums iekļauts pilsētas
nozīmes kultūrvēsturisko objektu sa
rakstā un atbilst vēl citiem nosacīju
miem.
3,22 miljonus eiro jeb 20% no
transfertu ieņēmumiem pašvaldība
plāno saņemt par Eiropas Savienības
struktūrfondu, citu finanšu instru
mentu un valsts budžeta finansējuma
daļu projektu īstenošanu. Šādā veidā
finansējums rasts Leona Paegles ielas
savienošanai ar apvedceļu, skolēnu
dienesta viesnīcas pārbūvei Ausekļa
ielā un citiem projektiem.
Izdevumi
Valmieras pilsētas pašvaldības
2018. gada pamatbudžeta kopējie
izdevumi plānoti 49 830 302 eiro ap
mērā. Lielāko daļu no tiem veido iz
devumi izglītībai – 19,9 miljoni eiro,
nozīmīga daļa ir izdevumi atpūtai
(tajā skaitā sports), kultūrai un reli
ģijai (11,3 miljoni eiro), kā arī ekono

2018. gadā Valmierā paredzēts īstenot vairākus vērienīgus projektus

miskajai darbībai (6,5 miljoni eiro).
Tāpat pašvaldības teritoriju un mā
jokļu apsaimniekošanai tiks novirzīti
5,7 miljoni eiro, sociālajai aizsardzī
bai – 2,8 miljoni eiro. 2018. gadā valstī
ir palielināta minimālā darba alga no
380 uz 430 eiro mēnesī, kas būtiski
ietekmē pašvaldības budžeta izdevu
mus.
2018. gada pamatbudžetā izglī
tībai paredzēti 19,9 miljoni eiro, kas
ir 39,9% no kopējiem pašvaldības
izdevumiem un ir par 3,78 miljonu
eiro vairāk nekā iepriekšējā gada
sākotnējā plānā.
Pirmsskolas izglītības iestāžu finan
sēšanai plānoti 4 miljoni eiro (20,4%
no kopējiem izglītībai paredzētajiem
izdevumiem), pamatizglītībai un vis
pārējai izglītībai 2018. gada budžetā
plānoti 9,3 miljoni eiro (46,8%), savu
kārt interešu, profesionālās vidējās un
profesionālās ievirzes izglītības prog
rammu finansēšanai paredzēti izde
vumi 2,7 miljonu eiro apmērā (13,7%).
Jāpiemin, ka ar 2018. gada 1. janvāri
tiek palielināta darba samaksa pirms
skolas, interešu izglītības, karjeras,
speciālajiem un sociālajiem pedago
giem, algas pieaugumu sedzot no
pašvaldības budžeta.
Dažādiem remontu un pārbūves
darbiem, tehnisko projektu izstrādei,
teritoriju labiekārtošanai un citām
aktivitātēm paredzēts 3,8 miljonu eiro
finansējums.
Izglītības budžetā paredzēts
atbalsts arī Vidzemes Augstsko
lai – 32,6 tūkstoši eiro, tajā skaitā
20 tūkstoši eiro zinātnes attīstībai un
pētījumiem.
Tāpat ar valsts un pašvaldības
atbalstu tiks turpināta brīvpusdienu
nodrošināšana 1.–6. klašu skolēniem.
Sociālajai aizsardzībai paredzēts
izlietot 2,82 miljonus eiro, kas ir par
260 tūkstošiem eiro vairāk nekā ie
priekšējā gada sākotnējā plānā. Paš
valdība saglabājusi visus sociālo pa
balstu un pakalpojumu veidus. Tāpat
paredzēti 12 tūkstoši eiro brīvpusdie
nu nodrošināšanai. Uzturmaksu at
laidēm pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem – 29 tūkstoši eiro, bērna
piedzimšanas pabalstiem – 40 tūksto
ši eiro. Braukšanas maksu atviegloju

miem – 165,74 tūkstoši eiro. Atbals
tam iedzīvotājiem par komunāliem
maksājumiem paredzēts izlietot
307,35 tūkstošus eiro.
Sociālajām garantijām bāreņiem
un audžuģimenēm, kā arī par sociālo
aprūpi un rehabilitāciju paredzēts
izlietot 173,04 tūkstošus eiro.
Ielu izbūvei un kapitālajiem
remontiem plānots 2,1 miljons eiro.
Valmierā ir 220 ielas ar kopējo
garumu 122,557 kilometri, no kuriem
43 kilometri ir grantēto ielu posmi.
Šajā gadā:
• tiks pabeigts Vadu ielas
virskārtas remonts, kā arī grantētās
daļas pārbūve – 110 tūkstoši eiro;
• plānots pārbūvēt Mālu ielas
posmu no Matīšu šosejas līdz Ainažu
ielai – 154,9 tūkstoši eiro;
• tiks pabeigta Ķieģeļu ielas
posmā no Matīšu šosejas līdz Dzegu
ielai izbūve – 90,8 tūkstoši eiro;
• pārbūvēs Kārļa ielu posmā no
Rīgas līdz Lilijas ielai un Lilijas ielu
posmā no Miera līdz Andreja Upīša
ielai – 757 tūkstoši eiro; Ausekļa ielu
(posmā no Rīgas līdz Straupes ielai) –
373 tūkstoši eiro; Upes ielu (posmā
no Limbažu ielas līdz Matīšu šosejai) –
141,1 tūkstotis eiro.
Grantētajām ielām Burkānciemā,
Jāņparkā un Kārlienā 5,5 kilometru
garumā veiks virsmu divkārtu ap
strādi, tai paredzot 405,6 tūkstošus
eiro. Tas nozīmē, ka pēc ielu apstrādes
nebūs jāveic to regulāra greiderēšana
un putekļu absorbenta uzklāšana.
Ietvju izbūvei un remontdarbiem
paredzēti 275,3 tūkstoši eiro, tostarp
tiks uzlabota gājēju un velobraucēju
drošība pie gājēju pārejas pār dzelz
ceļu Gaides ielā, ietve Rubenes ielas
posmā no Georga Apiņa līdz Beātes
ielai. Lai uzlabotu drošību, bērniem
dodoties uz skolu, ietve ar velojoslu
tiks izbūvēta Beātes ielā no Dzirnavu
ezeriņa līdz Valmieras 5. vidusskolai
un Valkas ielā no Raiņa līdz Tērbatas
ielai.
Stāvlaukumu izbūvei un re
montam paredzēti 403,27 tūkstoši
eiro. Tajā skaitā:
• Georga Apiņa ielas posms no
ielas sākuma līdz Leona Paegles ielai
un divi stāvlaukumi – 162 tūkstoši

eiro;
• stāvlaukums Beātes ielā 42
(pie pirmsskolas izglītības iestādes
“Buratino”) – 183,6 tūkstoši eiro;
• stāvlaukuma pie Vidzemes
slim
nīcas virsmas atjaunošanai –
40 tūkstoši eiro.
Jāpiemin, ka šogad tiks uzsākta
Leona Paegles ielas savienojuma ar
apvedceļu izbūve divu kilometru
kopgarumā, tajā skaitā grantētās
ielas asfaltējot, izbūvējot jaunu ielas
posmu un uzlabojot brauktuves –
2,87 miljoni eiro.
Veselības aprūpei no pamatbu
džeta līdzekļiem piešķirti 102,84 tūk
stoši eiro. Tajā skaitā pašvaldība ir
lēmusi par atbalstu – stipendiju pie
šķiršanu – medicīnas studentiem, kuri
medicīnas rezidentūru veic Vidzemes
slimnīcā. 2018. gadā šim atbalstam
paredzēts 12,9 tūkstošu eiro finansē
jums, ko plānots sadalīt divām medi
cīnas māsām-speciālistēm un diviem
ārstiem-rezidentiem.
Vides aizsardzībai 2018. gadā
piešķirti 1,14 miljoni eiro. Notekūdeņu
apsaimniekošanai (lietus kanalizācijas
uzturēšanai, remontam un caurteku,
grāvju un slūžu uzturēšanai) plānoti
205,5 tūkstoši eiro. Ziedu stādījumu,
zaļās zonas, koku, kapsētu un
pārvietojamo tualešu uzturēšanai
kopumā plānoti 660,2 tūkstoši eiro.
Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalstītā projektā “Vides izglītības
infrastruktūras objekta “Ģīmes upes
dabas taka” izveide” tiks veidota

dabas taka, lai rosinātu uzzināt par
teritorijā dzīvojošajiem putniem un
tur sastopamajiem augiem. Tāpat būs
iekārtota brīvdabas klase. Projekta
izmaksas – 218,98 tūkstoši eiro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai 2018. gadā plā
nots izlietot 5,72 miljonus eiro. Tajā
skaitā:
• ielu apgaismošanai, ielu apgais
mojuma tīklu uzturēšanai un pār
būvei – 513,1 tūkstoši eiro;
• dažādiem komunālās saimnie
cības projektiem, piemēram, bērnu
rotaļlaukumu uzturēšana un atjauno
šana, dzīvnieku patversmes uzturēša
na – 246,2 tūkstoši eiro;
• pašvaldības mājokļu apsaimnie
košanai un attīstībai – 284,28 tūkstoši
eiro. Jāpiemin, ka pašvaldība ieviesīs
jaunu atbalsta veidu – līdzfinansējumu
ne tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai un pagalmu labiekārtošanai,
bet arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kvartālu, kuru kopējā platība ir vismaz
3000 m2, pagalmu labiekārtošanas
tehnisko projektu izstrādei, kā obli
gātu prasību nosakot kompleksu
transporta infrastruktūras jautājumu
risināšanu, tajā skaitā nodrošinot
ope
ratīvo transportlīdzekļu piekļu
ves iespējas, vides pieejamības risinā
jumus un bērnu rotaļu laukumu izvei
di, iedziļināto atkritumu savākšanas
tvertņu izbūvi;
Turpinājums 2. lpp.

Ekskursija pilsētā –
tikšanās ar iedzīvotājiem
Lai klātienē apskatītu Valmierā uzsāktos un pabeigtos darbus, projektu
īstenošanas vietas un uzzinātu par iecerēm, Valmieras iedzīvotāji aicināti
uz tikšanos ar Valmieras pilsētas pašvaldības vadību. Tikšanās sāksies ar
izbraukumu Valmierā (no Valmieras rātslaukuma 8. februārī plkst. 18.00),
ekskursiju vadot pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam.
Maršruts: Valmieras pilsētas pašvaldība, daudzdzīvokļu īres nami,
dienesta viesnīcas ēka Ausekļa ielā, Vidzemes Olimpiskais centrs, Vidzemes
slimnīca, Leona Paegles iela, Valmieras Kultūras centrs, Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija, Cempu ielas aplis, Ūdens iela 2C, Jāņa Daliņa stadions, Valmieras
Viestura vidusskola, Georga Apiņa un Beātes iela.
Pēc ekskursijas tās dalībnieki ap plkst. 19.00 aicināti uz neformālām
sarunām Valmieras pilsētas pašvaldības Lielajā zālē kopā ar Valmieras
pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku un pašvaldības
speciālistiem.
Interesenti aicināti pulcēties Valmieras rātslaukumā 8. februārī
plkst. 18.00. Lūdzam iepriekš pieteikt dalību līdz 7. februāra
plkst. 17.00, zvanot pa tālruni 64207634, 64207136 vai rakstot e-pastu
liene.zalite@valmiera.lv. Savlaicīga pieteikšanās nepieciešama, lai plānotu
vietu skaitu autobusā.
Tikšanās mērķis ir rosināt ideju apmaiņu un sadarbību, lai Valmieru
veidotu par labāku vietu dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai.
Ekskursija pilsētā – tikšanās ar iedzīvotājiem ir bezmaksas norise.

Valmierā sāksies stadiona pārbūve
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2. februārī Valmieras pilsētas paš
valdība un piegādātāju apvienība
“Lemminkainen” parakstīja līgumu
par Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un
vieglatlētikas manēžas būvniecību
Valmierā, Jāņa Daliņa ielā 2. Līguma
slēgšanas tiesības uzņēmums ieguva
atklāta iepirkuma konkursa kārtībā.
Vieglatlētikai Valmierā ir senas un
bagātas tradīcijas, ko apliecina arī
augstvērtīgie mūsu sportistu rezultāti
un Valmierā notiekošās plaša mēroga
sacensības. Kopš 1995. gada Valmierā
notiek “Valsts prezidenta balva viegl
atlētikā”, kas pēdējos piecus gadus
ir starptautiska mēroga sacensības,
par Prezidenta kausu cīnoties Lat
vijas, Lietuvas un Igaunijas izlasēm.
Valmiera bijusi mājvieta Latvijas Jau
natnes vasaras olimpiādei, Latvijas IV
olimpiādei un daudzām citām nacio
nāla un starptautiska līmeņa sporta
sacensībām.
Lai nodrošinātu Valmieras un vi
sas Latvijas vieglatlētiem modernu
un kvalitatīvu treniņu infrastruktūru,
kā arī būtu gatavi Valmierā organizēt
augsta mēroga sporta sacensības, uz
ņemt atlētus ne tikai no Latvijas, bet
arī ārvalstīm, pieņemts lēmums par
plašu stadiona pārbūves un viegl
atlētikas manēžas izbūves projekta
realizāciju. “Vieglatlētika ir visu sporta
veidu pamatā. Tā kā Valmiera jau izse
nis bijusi pasaules līmeņa vieglatlētu
“šūpulis” un Vidzemes sporta centrs,
likumsakarīgi ir turpināt pilnvei
dot
sporta infrastruktūru pilsētā. Jāņa
Daliņa stadions pašreizējā izskatā ir
kalpojis jau ilgus gadus, šobrīd tas ir
tehniski un morāli novecojis, kā arī ir
nepietiekama platība, lai nodrošinātu
treniņu iespējas visiem sportot gribē
tājiem. Tam ir nepieciešama pārbūve.
Savukārt manēža pēc projekta reali
zācijas atbilstoši starptautiskiem stan
dartiem būs modernākā Latvijā. Varē
sim Valmierā organizēt augsta līmeņa
sacensības, vienlaikus nodrošinot ērtu
un patīkamu vidi sportam un veselī
gam dzīvesveidam,” stāsta Valmieras
pilsētas pašvaldības domes priekšsē
dētājs Jānis Baiks.

Turpinājums no 1. lpp.

Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas manēžas projekta vizualizācija

Projekta ietvaros plānota esošā
stadiona pārbūve, jaunas vieglatlēti
kas manēžas celtniecība, kā arī vides
labiekārtošana. Stadions būs ērts kā
Valmieras iedzīvotājiem, tā sportis
tiem un sporta līdzjutējiem no citām
vietām Latvijā, kā arī ārvalstīm, domā
jot arī par vides pieejamības nodroši
nāšanu dažādām cilvēku grupām.
Vieglatlētikas stadionu plānots
pārbūvēt, saglabājot sprinta taisni
esošajā vietā, savukārt 400 metru
skrejceļam mainot ārējo konfigurāci
ju. Skrejceļam paredzēti astoņi celiņi
pa perimetru un deviņi celiņi taisnē.
Paplašinot stadionu, tā centrā tiks
izbūvēts FIFA (Starptautiskā futbola
federāciju asociācija) noteikumiem
atbilstošs futbola laukums, kā arī divi
lēkšanas sektori. Futbola stadionam
paredzēts dabīgais zāliens, un tā galos
tiks veidoti lodes grūšanas, augstlēk
šanas, vesera, diska un šķēpa mešanas
sektori, kā arī ūdens šķēršļu bedre.
Stadiona tribīņu daļā atradīsies ērtas
telpas sportistu, treneru un tiesnešu
ģērbtuvēm, inventāra noliktavas un
tehniskās telpas, trenažieru zāle, kā arī
kafejnīca.
Projekta ietvaros plānots izbūvēt
arī vieglatlētikas manēžu un viesnīcu
kopumā 12367 m2 platībā. Tās atradī
sies pa labi no esošā apmeklētāju celi
ņa. Vieglatlētikas manēžā tiks izbūvēts
200 metru skrejceļa aplis ar četriem

celiņiem un piepaceltām virāžām at
bilstoši IAAF (Starptautiskā vieglatlēti
kas federāciju asociācija) tehniskajām
prasībām. Manēža ir projektēta viegl
atlētikas treniņiem ar iespēju rīkot arī
sacensības. Tajā tiks izvietoti astoņi
60 m sprinta celiņi, tāllēkšanas, trīssoļ
lēkšanas, augstlēkšanas, kārtslēkšanas
un lodes grūšanas sektori, kā arī sten
di šķēpa un vesera mešanai. Skatītāju
tribīnēs paredzētas vietas 1250 skatī
tājiem.
Pie Dīvaliņa ielas plānota vieta
trim atklātiem sporta spēļu lauku
miem ar speciālu gumijotu segumu,
kā arī vieta vēl viena laukuma izveidei.
Apkārt visām jaunbūvēm, izlokoties
starp kokiem un sekojot esošajam
reljefam, paredzēts izveidot veloceli
ņu, kas ziemā kalpotu kā slēpošanas
trase. Tāpat plānots pilnveidot un
paplašināt bērnu rotaļu laukumu, pa
pildinot rotaļu rīkus dažādām bērnu
vecumu grupām.
Būvniecības darbus plānots uz
sākt jau 2018. gada februārī un pa
beigt divu gadu laikā. Kopējās pro
jekta realizācijas izmaksas plānotas
17 850 287 EUR apmērā (bez PVN), to
starpā valsts budžeta finansējums ne
mazāks kā 5 300 000 EUR.
Soļotāja Jāņa Daliņa vārdā no
sauktais stadions Valmierā atklāts
1938 gadā. Kopš tā laika vairākkārt
pārbūvēts un paplašināts.

Līdzfinansēs izglītību privātajās iestādēs
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldības
25. janvāra domes sēdē tika apstip
rināta līdzfinansējuma piešķiršana
pirmsskolas un pamatizglītības ie
gūšanai Valmieras administratīvajā
teritorijā esošajās privātajās izglītības
iestādēs.
Nosakot līdzfinansējuma apjomu,
tika ņemtas vērā iepriekšējā gada iz
maksas pašvaldības pirmsskolas un
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.
Lai saņemtu atbalstu, bērna un vis
maz viena vecāka vai viņa likumīgā
pārstāvja dzīvesvietai ir jābūt deklarē
tai Valmieras pilsētas administratīvajā
teritorijā.
Atbilstoši Ministru kabineta no
teiktajai aprēķina metodikai Valmieras
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums
privātajām izglītības iestādēm par
bērniem un skolēniem, kuri klātienē
apgūs licencētu izglītības programmu
privātajā izglītības iestādē Valmieras

Vienbalsīgi pieņemts
Valmieras budžets
2018. gadam

administratīvajā teritorijā:
• no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam (ieskaitot) būs 200,44 EUR;
• no pieciem līdz sešiem gadiem –
135,96 EUR;
• 1–9. klases skolēniem –
48,88 EUR.
Līdz šim Valmieras pilsētas paš
valdība bija paredzējusi finansējumu
licencētas pirmsskolas izglītības iegū
šanai privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs vismaz pusotra gada vecumu
sasniegušiem bērniem, ja tiem ne
būtu nodrošināta vieta pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs. Taču
turpmāk līdzfinansējums privāto bēr
nudārzu apmeklējumam, kā arī pa
matizglītības ieguvei tiks saglabāts arī
tiem bērniem, kuriem tiek nodrošinā
ta vieta pašvaldības izglītības iestādē,
bet vecāki izvēlējušies Valmieras ad
ministratīvajā teritorijā esošas privā
tās izglītības iestādes pakalpojumus,
kura nodrošina licencētu klātienes
izglītības programmu.
Plašāka informācija par pieejamo

atbalstu valmieriešu ģimenēm, kuru
bērni apmeklē vai apmeklēs privātās
izglītības iestādes, pieejama Valmie
ras Izglītības pārvaldē, zvanot pa tāl
runi 64207139 vai rakstot e-pastu
vip@valmiera.lv.

• pašvaldības nedzīvojamo ēku
apsaimniekošanai – 1,14 miljonu eiro
(dažādi pārbūves, remontdarbi, būv
projektu izstrāde u.c.).
Atpūtas, sporta, kultūras un
reliģijas programmai paredzēti
11,26 miljoni eiro, kas ir par 3,4 miljo
niem eiro vairāk nekā iepriekšējā
gada sākotnējā plānā. Palielinājums
saistīts ar projekta “Jāņa Daliņa sta
diona pārbūve un vieglatlētikas
manē
žas būvniecība” īstenošanu,
saņemot valsts budžeta sākotnējo
līdzfinansējumu 3,2 miljonu eiro
apmērā. 179,9 tūkstoši eiro paredzēti
Valmieras Kultūras centra ēkas pār
būves būvprojekta izstrādei. Kultūras
pasākumiem plānots 369 tūkstošu eiro finansējums, tajā skaitā Val
mieras Kultūras centra pašdarbnieku
kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
paredzēti 59,6 tūkstoši eiro.
Sporta pasākumiem un sporta
klubu atbalstam plānoti 568,9 tūkstoši
eiro, tajā skaitā 461,8 tūkstoši eiro 37
sporta klubu atbalstam.
Tāpat paredzēti 79,72 tūkstoši eiro
reliģisko organizāciju atbalstam.
Sabiedriskās
kārtības
un

drošības nodrošināšanai plānoti
350,69 tūkstošu eiro izdevumi, turpi
not videonovērošanas kameru uzstā
dīšanu, uzlabojot videonovērošanas
programmatūru, iegādājoties apvidus
automašīnu Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes reģiona
brigādes vajadzībām un īstenojot vēl
citas ieceres.
Lai atbalstītu ģimenes, Valmieras
pilsētas pašvaldība turpinās tradīciju
Valmieras pilsētas administratīvajā
teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem
Valmieras Dzimtsarakstu nodaļā no
drošināt svinīgo laulību reģistrēšanas
ceremoniju bez maksas.
Tāpat atbalsts piešķirts Pasaules
latviešu ekonomikas un inovāciju fo
ruma īstenošanai Valmierā 28., 29. jū
nijā, uzņēmējdarbībā inovāciju grantu
programmai, kā arī tematiskā plāno
juma “Valmieras pilsētas transporta
infrastruktūras attīstības koncepcija”
izstrādei.
Valmieras pilsētas pašvaldības bu
džets ir izstrādāts, pamatojoties uz
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstī
bas stratēģiju 2015.–2030. gadam un
attīstības programmā 2015.–2020. ga
dam ietvertajiem pašvaldības ilgter
miņa attīstības mērķiem un prioritā
tēm.

Pašvaldība medicīnas
studentiem piešķirs
stipendijas
Liene Zālīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldības do
mes sēdē 2018. gada 25. janvārī tika
lemts turpmāk piešķirt stipendijas
studentiem, kuri apgūst medicīnas
izglītības programmu un rezidentūru
veic SIA “Vidzemes slimnīca”.
Šāds lēmums pieņemts, lai nodro
šinātu kvalitatīvas veselības aprūpes
pieejamību Valmierā un Vidzemes
reģionā. Plānots, ka stipendijas pie
šķiršana jaunajiem medicīnas speciā
listiem sekmēs kvalificēta personāla
piesaisti darbam SIA “Vidzemes slim
nīca”, līdzsvarojot speciālistu paaudžu
nomaiņu. Tāpat stipendijas nodroši
nāšana būs ilgtermiņa ieguldījums SIA
“Vidzemes slimnīca”, lai sekmētu tās

Pieņem pensionāru
pieteikumus bezmaksas
braukšanas kartēm
Valmieras pilsētas pašvaldība aicina pensionārus, kuriem vismaz
pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmierā, pieteikties
personalizētajai beztermiņa braukšanas kartei, lai no 1. marta izmantotu
tiesības Valmieras pilsētas maršrutu autobusos braukt bez maksas
Pieteikumu pieņemšana un fotografēšana kartes izgatavošanai notiek
katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 16.00. Valmieras pilsētas pašvaldībā
Lāčplēša ielā 2, 103. kabinetā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
(pase, personas apliecība) un pensionāra apliecību.
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turpmākās darbības nodrošināšanu,
jo slimnīcu arvien būtiskāk ietekmē
jauno speciālistu trūkums, kas nākot
nē var noteikt veselības pakalpojumu
pieejamību ne tikai Valmieras, bet arī
visa Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.
2018. gadā stipendijām pare
dzēts 12 900 EUR liels finansējums,
ko plānots sadalīt divām medicīnas
māsām-speciālistēm un diviem ār
stiem-rezidentiem, kuriem vienlaikus
ir nodibinātas darba tiesiskās attiecī
bas ar SIA “Vidzemes slimnīca”. Katru
mēnesi ārstiem-rezidentiem stipen
dija būs vienas valstī noteiktās mini
mālās mēnešalgas apmērā, savukārt
divām medicīnas māsām-speciālistēm
stipendija katru mēnesi būs 50% ap
mērā no vienas valstī noteiktās mini
mālās mēnešalgas. Plānots, ka arī turp
māk stipendijas saņēmēju skaitu un
stipendijas apmēru noteiks katra gada
sākumā, apstiprinot Valmieras pilsētas pašvaldības ikgadējo budžetu.
Kārtību, kādā tiek piešķirta sti
pen
dija, paredz Valmieras pilsētas
pašvaldības saistošie noteikumi “Par
stipendijām studējošiem, kuri apgūst
medicīniskās izglītības programmu”.
Saistošie noteikumi ietver stipendijas
piešķiršanas atlases kārtību, kā arī
nosacījumus stipendijas saņēmējiem.
Ar saistošajiem noteikumiem
būs iespējams iepazīties Valmie
ras pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldī
ba” – “Dokumenti” – “Saistošie notei
kumi” pēc to publicēšanas Latvijas Re
publikas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
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Nodarbības topošajiem vecākiem
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Ņemot vērā topošo vecāku atsau
cību un interesi, arī februārī Vidze
mes slimnīca piedāvā pakalpojumu
“Pirmsdzemdību nodarbība”.
Nodarbību cikls ir veidots, balsto
ties uz ilggadēju slimnīcas Dzemdību
un ginekoloģijas nodaļas speciālistu
pieredzi. Nodarbībās iekļauts pats ne
pieciešamākais, lai grūtniecības gaita
un dzemdību process būtu vieglāks
un lai pēc bērniņa nākšanas pasaulē
būtu apgūtas pamatiemaņas mazuļa
ievadīšanai dzīvē. Sešu nodarbību cik
lā pieredzējušas vecmātes topošajām
mammām un tētiem stāsta, rāda un

ļauj apgūt bērniņa aprūpei nepiecie
šamās prasmes.
Pirmā nodarbība veltīta grūtniecī
bai kā īpašam laikam sievietes dzīvē
ar atbilstīgi izmainītu dzīvesveidu un
domāšanu. Otrajā nodarbībā vecmāte
iepazīstina ar dzemdību norisi. Treša
jā nodarbībā topošās māmiņas ap
gūst pareizu elpošanu un dzemdību
pozas, kā arī izmanto iespēju iepazīt
Dzemdību nodaļu. Ceturtā nodarbība
pilnībā atvēlēta zīdīšanas tēmai. Piek
tajā nodarbībā topošie vecāki mācās
jaundzimušā aprūpi – kā pareizi bēr
niņu modināt, celt, nest, ģērbt. Sestajā
nodarbībā iespējams apgūt tauriņpie
skāriena masāžu.
Nodarbības notiek Vidzemes slim

Aptauja par sporta un aktīvā
dzīvesveida piedāvājumu
Lai noskaidrotu Valmieras iedzīvotāju un viesu viedokli par sporta un
aktīvā dzīvesveida piedāvājumu pilsētā, Valmieras pilsētas pašvaldība līdz
18. februārim aicina piedalīties aptaujā, kas pieejama gan elektroniskā,
gan drukātā veidā.
Anketa elektroniskā formātā pieejama mājaslapā www.valmiera.lv
(anketa aizpildāma arī viedtālrunī), drukātā formātā – Valmieras pilsētas
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmieras
Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10 un Valmieras integrētajā
bibliotēkā Cēsu ielā 4.
Aptauja ir anonīma, rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā Valmieras
pilsētas sporta nozares attīstības stratēģijas izstrādei.

nīcā (Jumaras ielā 195) darbdienu
vakaros un ilgst aptuveni divas stun
das. Lai topošie vecāki fiziski un emo
cionāli labāk sagatavotos mazuļa sa
gaidīšanai, var apmeklēt nodarbību
ciklu, iegādājoties abonementu (6
nodarbības – 40 EUR), vai izvēlēties
kādu atsevišķu nodarbību (1 nodarbī
ba – 10 EUR). Topošā māmiņa uz no
darbību var ierasties viena vai kopā ar
topošo tēti, kuram nekas papildus nav
jāmaksā.
Papildu ieguvums – topošajiem ve
cākiem, kas iegādājušies abonemen
tu, tiek piemērota atlaide 5% apmērā
no slimnīcā noteiktās cenas par ģime
nes palātas izmantošanu (par katru
dienu) vai arī atlaide 10% apmērā no
slimnīcā noteiktās cenas par dzemdī
bām ūdenī ar dežurējošo personālu.
Vecmātes un nodarbības:
• 2. februārī plkst. 18.00 Liene
Česle, “Grūtniecība”;
• 5. februārī plkst. 17.30 Sanita
Šatrovska, “Dzemdības”;
• 14. februārī plkst. 16.00 Antra
Kupriša, “Zīdīšana”;
• 16. februārī plkst. 17.00 Signe
Burova, “Elpošana, nodaļas apskate”;
• 20. februārī plkst. 16.00
Agnese Piļķe, “Jaundzimušā aprūpe”;
• 26. februārī plkst. 16.00 Natā
lija Šaramigina, “Tauriņpieskāriena
masāža”.
Pieteikšanās nodarbībām un pla
šāka informācija, zvanot pa tālruni
64202595.

MARTA REPERTUĀRS
1.03. pl.18.30 EMMIJAS LAIME, rež. M.Ķimele, EUR 18
3.03. pl.13.00 PAZUDUŠAIS DĒLS, rež. R. Suhanovs, EUR 15, skol., stud. EUR 10,50
4.03. pl.17.00 MĪLESTĪBA! Labdarības koncerts. Ieeja par ziedojumiem!
6.03. pl.18.30 RUDENĪGAIS BLŪZS, rež. V. Brasla, EUR 15
8.03. pl.18.30 MUIŽA KAŅEPĒS, rež. I. Roga, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
9.03. pl.18.30 MEŽA MEITAS, rež. M. Eihe, EUR 15
9.03. pl.18.30 LAIMĪGĀS DIENAS, rež. I. Pudža, EUR 13 PIRMIZRĀDE!
10.03. pl.13.00 104 LAPPUSES PAR MĪLESTĪBU, rež. G. Surkovs, EUR 15
10.03. pl.13.00 MEŽA MEITAS, rež. M. Eihe, EUR 15
10.03. pl.18.30 LAIMĪGĀS DIENAS, rež. I. Pudža, EUR 13
11.03. pl.13.00 VIDZEMNIEKI, rež. I. Roga, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
11.03. pl.17.00 LAIMĪGĀS DIENAS, rež. I. Pudža, EUR 13
13.03. pl.18.30 KAĶIS UZ NOKAITĒTA SKĀRDA JUMTA, rež. I. Mičule, EUR 16
14.03. pl.18.30 MEŽA MEITAS, rež. M. Eihe, EUR 15
15.03. pl.18.30 VIDZEMNIEKI, rež. I. Roga, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
16.03. pl.18.30 KAĶIS UZ NOKAITĒTA SKĀRDA JUMTA, rež. I. Mičule, EUR 16
17.03. pl.13.00 LŪCIS, rež. E.Cērpa, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
17.03. pl.18.30 MAZĀS TRAĢĒDIJAS, rež. S. Ščipicins, EUR 15, skol., stud. EUR 10,50
19.03. pl.19.00 KRODERA PIRMDIENA, EUR 18 Krodera balvas pasniegšana
20.03. pl.18.30 LAIMĪGĀS DIENAS, rež. I. Pudža, EUR 13
22.03. pl.18.30 80 DIENĀS APKĀRT ZEMESLODEI, rež. V. Roziņš, EUR 10, bērniem, skol. EUR 6
23.03. pl.11.00 80 DIENĀS APKĀRT ZEMESLODEI, rež. V. Roziņš, EUR 10, bērniem, skol. EUR 6
24.03. pl.13.00 104 LAPPUSES PAR MĪLESTĪBU, rež. G. Surkovs, EUR 15
24.03. pl.18.30 VIDZEMNIEKI, rež. I. Roga, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
25.03. pl.18.30 MEŽA MEITAS, rež. M. Eihe, EUR 15
25.03. pl.18.30 104 LAPPUSES PAR MĪLESTĪBU, rež. G. Surkovs, EUR 15
27.03. pl.18.30 BEZKAUNĪGIE VEČI, rež. J. Znotiņš un R. Suhanovs, EUR 13
28.03. pl.18.30 EIRIDĪKE, rež. M.Ķimele, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17, skol., stud., pens. 50%
29.03. pl.11.00 STABURAGA BĒRNI, rež. J. Znotiņš, EUR 5
29.03. pl.18.30 MEŽA MEITAS, rež. M. Eihe, EUR 15
31.03. pl.18.30 KLUSA NAKTS, DZĒRA NAKTS, rež. R. Vaivars, EUR 12.50/ 14/ 15.50/ 17
Biļetes VDT kasē tālr. 64207335, „Biļešu paradīzes” kasēs un
www.bilesuparadize.lv
www.vdt.lv

Ceļotāju stāstu vakarā
iepazīsti Islandi

Mikročipēšana palīdz dzīvniekiem
nokļūt mājās

Inita Nerātne,
Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

21. februārī plkst. 18.30 Val
mieras Tūrisma informācijas centra
(Rīgas ielā 10) Ceļotāju stāstu va
karā viesosies izlaušanās spēles
“Timemachine1961” autors, mūziķis,
sportists un aktīvs valmierietis Mārcis
Bogdanovs, kurš kopā ar paziņu no
Rīgas devās neaizmirstamā ceļojumā
uz savdabīgo salu valsti Islandi.
Stāstu vakarā būs iespēja noskaid
rot atbildes uz vairākiem jautāju
miem. Piemēram, vai islandiešu tei
ciens “Slikts laiks? Pagaidi 5 minūtes!”
ir patiesība vai mīts? Vai Islandē iespē
jams noīrēt auto, par to nesamaksājot
ne centa? Vai haizivs ir garšīga? Vai Is
landē uz ielas var satikt vikingus? Cik
daudz ūdens vajadzīgs, lai ceļš pār

vērstos par ezeru?
Dalība stāstu vakarā ir bez maksas.
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām
interesentus pieteikties laikus, rakstot
e-pastu tic@valmiera.lv, ierodoties
Valmieras Tūrisma informācijas centrā
vai zvanot pa tālruni 26332213 vai
64207177.
Nākamajā Ceļotāju stāstu va
ka
rā 28. martā Valmieras muzeja vēs
turniece Ingrīda Zīriņa pastāstīs par
diviem brāļiem fotogrāfiem – Hansu
un Jānu Kristiniem – no Igaunijas,
kuri fotografēt uzsāka 19. gadsimta
beigās pie tā laika populāra Valmieras
fotogrāfa Jākoba Jobso Līvenstrēma
Pārgaujā. Viens no minētajiem trim
vīriem kļuva par pirmo Valmieras
panorāmas iemūžinātāju 1880. gada
rudenī. Kurš? To uzzināsiet Ceļotāju
stāstu vakarā.

Noklausies pieredzes stāstu un iepazīsti savdabīgo Islandi!
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Valmieras dzīvnieku patversme
ir pagaidu mājvieta noklīdušiem un
pamestiem dzīvniekiem. Saimnieka
atrašanu ievērojami atvieglo dzīv
nieka obligātā mikročipēšana un
reģistrēšana.
2017. gadā nokļūšana dzīvnieku
patversmē laimīgi beidzās 101 sunim
un 32 kaķiem. 46 suņus un astoņus
kaķus atrada to iepriekšējie saimnie
ki, 55 suņi un 25 kaķi tika adoptē
ti. Visiem adopcijai nododamajiem
suņiem, kas bija bez implantētas
mikro
shēmas, patversmē tika veik
ta mikročipēšana. Sekmīgākai jauno
saimnieku atrašanai 2017. gadā trīs
kucītes un divas kaķenes, izmantojot
dzīvnieku klīnikas pakalpojumus, tika
sterilizētas.
Atbilstoši Ministru kabineta no
teikumiem Nr. 491 “Mājas (istabas)
dzīvnieka reģistrācijas kārtība” no
2017. gada 1. janvāra visiem sešu mē
nešu vecumu sasniegušajiem suņiem
ir jābūt čipētiem un reģistrētiem vie
notajā valsts reģistrā. Četru mēnešu
laikā patversmē nokļuva 34 suņi, no
kuriem čipēti un reģistrēti bija vien 11.
Tā kā patversmes darbiniekiem ir ie
rīce mikročipa lasīšanai, šiem suņiem
ātri un ērti tika atrasti saimnieki. Taču
nereti patversmes darbiniekiem čipē
ta un reģistrēta suņa saimnieku atrast
ir grūti, jo reģistrā ievadītā informācija
nav pilnīga. Aicinām suņu īpašniekus
uzņemties atbildību un sekot līdzi, lai
vienotajā valsts reģistrā ievadītā infor
mācija vienmēr būtu aktuāla.
Noklīdušiem suņiem, kam mikro

čipa un reģistrācijas valsts vienotajā
datubāzē nav, saimnieku atrast ir grū
tāk. Valmieras dzīvnieku patversme
viņu meklē, izmantojot sociālos tīklus,
portālu www.dzivniekupolicija.lv, in
formāciju izplata laikraksts “Liesma”,
“Tava Izvēle”, kā arī “Vidzemes Tele
vīzija”. Ja dzīvnieks klaiņojam atrasts
ārpus Valmieras pilsētas administra
tīvās teritorijas un nonācis Valmieras
dzīvnieku patversmē, informācija un
fotoattēli tiek nosūtīti arī konkrētajai
pašvaldībai, kas iesaistās dzīvnieka
saimnieka atrašanā. Ja saimnieku at
rast tomēr neizdodas, dzīvniekam tiek
meklētas jaunas mājas.
Valmieras dzīvnieku patversmes
darbinieki izsaka pateicību medijiem,
Valmieras pilsētas pašvaldības poli
cijai un aktīvajiem iedzīvotājiem, kas
dalās ar informāciju un iesaistās ģi
menes atrašanā mājdzīvniekam. Tāpat
pateicība izteikta visiem patversmes
atbalstītājiem. Jebkurš ieguldījums
atvieglo dzīvnieku nokļūšanu labā ģi
menē.
Patversmes statistika liecina, ka ne
vienmēr noklīduša dzīvnieka saimnie
ku izdodas atrast noteikto divu nedē
ļu laikā. Nereti arī uz adopciju dzīvnie
kiem patversmē nākas gaidīt vairākus
mēnešus. Tādēļ ļoti svarīga ir sniegtā
materiālā un finansiālā palīdzība. Pa
tversmei ziedota pārtika, medikamen
ti, siltas segas, kā arī nauda, lai atbal
stītu dzīvnieku aprūpē nepieciešamo
vajadzību nodrošināšanai. Tāpat ir
daudz brīvprātīgo, kas labprāt vieso
jas patversmē, ved pastaigās un rota
ļājas ar tur mītošajiem dzīvniekiem.
2017. gadā patversmes uzturēša
nai bija nepieciešami 24 571,03 EUR.
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Šim mērķim novirzīti arī ieņēmumi
no suņa turēšanas nodevas. (Par Val
mieras pilsētā dzīvojošajiem suņiem,
kas sasnieguši sešu mēnešu vecumu,
to saimnieki maksā suņa turēšanas
nodevu 12 EUR gadā.) 2017. gadā tie
bija 1591 EUR. Pateicoties suņa turē
šanas nodevu maksājumiem, dzīvnie
ka pirmreizējas noklīšanas gadījumā
par laiku, ko tas pavadījis patversmē,
saimniekam netika pieprasīta kom
pensācija par dzīvnieka noķeršanu,
transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi
Valmieras dzīvnieku patversmē.
Līdzekļi no pašvaldības budžeta
dzīvnieku patversmei nepieciešami
pārtikas, medikamentu iegādei, ne
pieciešamības gadījumā – izmeklēju
mu veikšanai un ķirurģiskām manipu
lācijām dzīvnieku veterinārajā klīnikā,
kā arī patversmes uzturēšanai. Taču
tie neparedz jauna saimnieka mek
lēšanu tādu dzīvnieku mazuļiem, ku
riem ir īpašnieks un kas nav noklīduši.
Valmieras dzīvnieku patversme
atrodas Mālu ielā 5/7. Tās darbalaiks
ir no pirmdienas līdz piektdienai no
plkst. 8.00 līdz 17.00 ar pusdienu
pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz
13.00, tālrunis 29230307. Informā
cija par patversmē esošajiem dzīv
niekiem pieejama arī mājaslapas
www.dzivniekupolicija.lv sadaļā “Val
mieras dzīvnieku patversme”. Lai
sekmētu dzīvnieku adopciju vai at
griešanos pie esošajiem saimniekiem,
sazinoties ar patversmes darbinieci,
iespējams vienoties par dzīvnieku iz
ņemšanu no patversmes arī ārpus no
teiktā darbalaika.

Koklētājas un daiļslidotājas satikšanās

Dace Cerbule un Lueta Siliņa

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kādas janvāra dienas pusdien
laikā Valmierā netālu no autoostas
garāmgājēji bija liecinieki neparastai
ainai. Starp “dzīvu” ielu un steidzīgu
blakus esošo veikalu apmeklējumu –
mazs dīķis ar nesen tīrītu ledu, jo visu
rītu krita pūkainas pārslas, apsniguši
koki, koklētāja un daiļslidotāja.
Daiļslidotāja Lueta Siliņa un koklē
tāja Dace Cerbule ir valmierietes,
kuras drosmīgi piekrita piedalīties
Latvijas simtgadei veltītā akcijā. Tajā
izaicinājumu pieņem divu dažādu
jomu pārstāvji, tiekoties neierastos
apstākļos. Kā Līgas Ančevskas
“Ziemassvētkus gaidot” skan kokles
pavadījumā vairāku mīnusu stiprā
salā un kā kompozīciju izjūt slidotāja,
demonstrēja Lueta un Dace, tikko
iepazinušās un iepriekš priekšnesumu
neizmēģinājušas.
“Domāju, ka izdevās, jo īpaši, ja ņem
vērā, ka man tā bija pirmā reize uz dīķa
ledus. Patiesībā ar profesionālajām
slidām to darīt nedrīkst. Bet ieguvu
labu pieredzi, kā ir slidot dažādos
apstākļos. Paldies manai ģimenei

un Valmieras Bērnu sporta skolai
par iespēju slidot, un tagad gūta
arī šāda interesanta pieredze,” teica
Lueta. Pašlaik norit intensīvs darbs,
gatavojoties sacensībām gan tepat
Latvijā, gan Igaunijā un Polijā. “Treniņi
ir četras reizes nedēļā 2-3 stundu
garumā un vēl papildu mēģinājumi.
Lai sagatavotu skaistu priekšnesumu,
jāiegulda ļoti liels darbs,” atklāja
Luetas mamma Kristīne.
Tam piekrīt arī Dace: “Domājot,
kas koklētājiem un daiļslidotājiem ir
kopīgs, atradu ļoti daudz piemēru. Iz
skatās skaisti, bet tas prasa mežonīgu
darbu. Ir jābūt ļoti labai tehniskajai
sagatavotībai. Kokle ir viens no sa
režģītākajiem instrumentiem – stīgas
nav tā pārredzamas kā, piemēram,
klavieru taustiņi, jāmācās darboties
ar slēdžiem, jāapgūst dažādi spēles
veidi. Tāpat arī slidošana ir tehniski
sarežģīts sporta veids. Ir jābūt labam
instrumentam – koklei un slidām. Arī
traumas ir kopīgs rādītājs, koklētājiem
no biežas spēlēšanas tulznas ir ierasta
lieta. Lai priekšnesums būtu skaists un
izskatītos “viegli”, ir ļoti daudz profe
sionāli jāstrādā.”
Ka satikšanās bija iedvesmojoša, at

zina abas dāmas. “Interesanti, ka stīgas
skan katra savā notī. Šo instrumentu
esmu klātienē apskatījusi, bet kokles
pavadījumā slidoju pirmo reizi. Lai
gan ir bijis tā, ka uzreiz jāsāk slidot pie
nepazīstamas mūzikas,” atzina Lueta.
“Pirmo reizi savā karjerā kokli spēlēju
uz ledus mīnus grādos, audzēkņiem
to neieteikšu. Koklei uzreiz mainās
skanējums. Koks ir koks, tas ir dzīvs
un attiecīgi reaģē. Nezinu, ko mans
instrumenta meistars par šo teiks. Bet
bija ļoti jauki. Man daiļslidotāji vien
mēr šķituši kā gulbji, kas tik skaisti
slīd, visu priekšnesuma laiku gribējās
skatīties Luetas deju, pat aizmirsu, ka
jāspēlē. Prieks, ka Valmierā ir šādi ta
lantīgi bērni,” stāstīja Dace.
Lueta slidot, bet Dace spēlēt kok
li sāka jau bērnībā, attiecīgi divu un
septiņu gadu vecumā. Šī tikšanas ro
sinājusi aizdomāties, cik dažādi esam,
cik dažādas ir izpausmes mākslā, kā
arī – kā maināmies, darot ko neierastu.
“Manuprāt, koklētāja un daiļslidotāja
kopā uz ledus nav bieža “parādība”.
Vismaz es neko tādu iepriekš neesmu
redzējusi. Varbūt būsim aizsākuši Val
mierā ko īpašu?” pēc tikšanās norādīja
Dace.
Dažādu paaudžu un dažādās jomās
esošu valmieriešu satikšanās, sagaidot
Latvijas simtgadi, ir Valmieras pilsētas
pašvaldības aicinājums paskatīties,
cik atšķirīgi esam, vienlaikus ieraugot
līdzības. Stāsta varoņi akcijā iesaistās
brīvprātīgi un iepazīst cits cita ikdienu.
Viņi ne tikai “apmainās” stāstiem,
bet arī uzzina, kādu papildinājumu
viņa stāstam “rakstītu” otrs varonis.
“Rakstnieka” lomā iepriekš iejutās
aktrise Ruta Birgere un māksliniece
Malvīne Mennika, bibliotekāre Anita
Apine un spēkavīrs Mārtiņš Krūze.
Sagaidot Latvijas simtgadi, Valmie
rā būs 12 šādas neparastas sadarbības
dažādu paaudžu un dažādās jomās
strādājošiem cilvēkiem, kuri citkārt,
iespējams, nesatiktos.
Jāpiebilst, ka slidotājas un koklē
tājas satikšanās laikā Valmierā vairākas
dienas bija valdījis aukstums, kas
sasaldēja dīķa ūdeni biezā ledus kārtā,
padarot to slidošanai drošu. Aicinām
pirms kāpšanas uz aizsalušām
ūdenstilpēm pārliecināties, ka ledus
kārta ir pietiekami bieza un ziemas
prieku baudīšana ir droša.

Skatāma izstāde
“Pērnā gada kumeliņš”
Karlīne Cercina,
mākslas “Galerija Laipa”
Janvāra beigās mākslas “Gale
rijā Laipa” atklāta Ilzes Aulmanes
personāl
izstāde “Pērnā gada kume
liņš”.
Izstāde būs skatāma līdz 28. feb
ruārim.
2017. gadā mākslas “Galerijā Laipa”
aizsākta tradīcija – rīkot 11 makslinieču
vārdā ILZE izstādi. Šogad, turpinot
tradīciju, atklājam gleznotājas Ilzes
Aulmanes personālizstādi.
““Pērnā gada kumeliņš”, tā omīte
sauca manu kursabiedru. Neko daudz
vairāk es par šo biedru arī nezinu, bet
šī detaļa man palikusi atmiņā un sais
tās ar kaut ko jauku. Līdzīgi ir ar šiem
darbiem. Tie tapuši, izmantojot pašas
uzņemtus fotomirkļus, negaidītus

un patīkamus. Tos sasaista kāda no
teikta noskaņa, un paralēli tik daudz
apstākļu, nosaukumu, cilvēku iekšējo
dzīvju, koku sugu, ūdens temperatū
ras faktoloģiskā “nezināšana”. Visi dar
bi tapuši uz audekliem ar akrilu, taču
tehniskais izpildījums ir dažāds. Tāpat
kā par kaut ko domājot, ejot cauri dzī
vei, mainām fokusu, mainās uztveres
īpatnības. Arī darbos ir lietas fokusā,
ir aizpeldējušas, ar centrālu kompozī
ciju, izkaisītu, kaut kas abstraktāks un
kaut kas tik reālistisks. Ja šķiet kaut
kas nepabeigts, tādam tam jābūt.
Darbi atspoguļo manu personību un
to, ko vēlos pastāstīt citiem – “debe
sis” var sastapt negaidīti, mirklīgi un
skaisti. Pirms tam arī var būt tāls ceļš,
darbs, zināšanas, tomēr tas viss paliek
mazs tā priekšā, ko sastopam,” norāda
māksliniece Ilze Aulmane.

Eduarda Rozenštrauha simtgades koncerts
Maija Tālberga,
Izklaides producentu grupa 7
Viņš ir dzimis vienā gadā ar Latvijas
valsti, Atmodas laika simbols un
visu laiku visvairāk dziedāto latviešu
dziesmu autors – tautas dziesminieks
Eduards Rozenštrauhs. Šogad, ievadot
Latvijas simtgades svinības, populāri
Latvijas mūziķi leģendārajam dzies
mu autoram un izpildītājam svinēs
viņa simtgadi, programmā “Bij’ vasara
toreiz tik zaiga”, kas pirmo reizi
izskanēs 17. februārī plkst. 19.00
Valmieras Kultūras centrā.
“Nav populārāku melodiju par šīm.
Savulaik tās skanēja visur – mājas
ballītēs, jubilejās, kāzās un visur,
kur pulcējās cilvēki. Pats esmu tās
daudz spēlējis. Šīm dziesmām piemīt
dinamika un dzīvesprieks, latviskais
kods. Esmu pagodināts, ka tieši man
ir iespēja atkal no jauna iedzīvināt

šīs dziesmas kopā ar tik daudziem
lieliskiem mūziķiem,” saka koncerta
muzikālais producents Atis Auzāns.
Vieglās, dzirkstošās un katrai latvie
ša sirdij tuvās Rozenštrauha dziesmas
“Zilais lakatiņš”, “Vecās likteņdzirnas”,
“Zelta cauna”, “Pa kuru laiku nosir
moja jūra”, “Ai, māte Latgale!”, “Meite
nei no manas klases”, “Kādai meičai
Ces
vainē”, “Atmiņas”, “Vecpiebalgas
ūdensrozes” un arī mazāk dzirdētas
melodijas no Eduarda Rozenštrauha
dziesmu pūra izdziedās lieliskie so
listi Normunds Rutulis, Dainis Skute
lis, Anmary, Normunds Zušs, Kristīna  

Zaharova, Atis Auzāns un Oranžo
meiteņu trio – Anita Levša, Olga Stu
piņa un Inta Gudovska. Muzikāli krā
sains būs arī instrumentālistu sastāvs:
Juris Kristons (taustiņi), Atis Auzāns
(akordeons), Andris Barons (ģitāra),
Nelli Bubujanca (sitamie instrumen
ti), Raivo Stašāns (saksofons, klarnete,
flauta), Lauris Amantovs (trombons),
Normunds Piesis (trompete).
Biļetes iepriekšpārdošanā iespē
jams iegādāties “Biļešu paradīzē”.
Koncerta norisi atbalsta Valmieras
Kultūras centrs.
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