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24.08.2020.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Valmieras pilsētas notikumu apskats
(24.08.2020. – 30.08.2020.)
Diena/ laiks
Pirmdiena,
24.08.2020.
8.30

Notikums/ aktivitāte
Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāju
tiešsaistes sanāksme.
No 24. līdz 28.augustam tiks pārtraukta siltumenerģija padeve namiem
Valmieras centrā un Burtnieku novada Viestura laukumā. Plašāka informācija
šeit.
Līdz 28.augustam Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” notiek atvērto durvju
dienas.
Līdz 28.augustam no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Cēsu ielā 4 pieejami
bezmaksas izbraucieni ar elektriskajiem velosipēdiem.
No 24. līdz 29. augustam Vidzemes Olimpiskajā centrā norisināsies
ikgadējais basketbola turnīrs jauniešiem “Valmiera Summer Cup”.

Otrdiena,
25.08.2020.
Neatliekamu remontdarbu dēļ līdz 25. augustam pagarināts siltumenerģijas
padeves pārtraukums no SIA “ITA LTD” katlumājas. Plašāka informācija šeit.
Trešdiena,
26.08.2020.
Līdz 26.augustam brīvprātīgie palīgi – dzejas entuziasti aicināti pieteikties
darbam Dzejas teltīs. Plašāka informācija šeit.
Ceturtdiena,
27.08.2020.
Valmieras Hanzas tirgus. Laukumā pie Hanzas sienas.
10.00

12.00-13.00
14.00
14.00-18.00
Piektdiena,
28.08.2020.
10.00

Vidzemes Augstskola organizēs tiešsaistes zinātniski praktisko semināru
tūrisma plānotājiem pašvaldībās vai valsts institūcijās, galamērķu pārvaldes
organizācijām, profesionālajām asociācijām, attīstības projektu iniciatoriem,
zinātnes un pētniecības partneriem. Plašāka informācija šeit.
LIAA Valmieras biznesa inkubators aicina apmeklēt informatīvo pasākumu
ciklu “INFO stunda”. Purva ielā 12A.
Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde Lāčplēša ielā 2.
Azerbaidžānas kultūras pēcpusdiena Valmierā. Valmieras Jauniešu mājā
Mākslinieku ielā 2.
Valmierā VUGD sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un citiem
operatīvajiem dienestiem rīko mediju tikšanos, lai atgādinātu par drošību

12.00-14.00
15.00-19.00
Ap
plkst.22.00
Sestdiena,
29.08.2020.

pirms jaunā mācību gada, kā arī informētu par mācību procesa organizēšanu.
Laukumā pie Valmieras Kultūras centra. Plašāka informācija drīzumā.
“Riču, Raču, nāc uz maču!”. Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā tiks spēlētas galda spēles.
Valmieras Hanzas tirgus tematiskais tirdziņš “Gatavs skolai, gatavs
septembrim”. Laukumā pie Hanzas sienas.
Multimediāls stāsts “Interešu izglītībai Valmierā – 60”. Rīgas ielā 42.

9.00-16.00

Valmieras Hanzas tirgus tematiskais tirdziņš “Gatavs skolai, gatavs
septembrim”. Laukumā pie Hanzas sienas.

21.00

Notiks koncertu cikla “MŪDA” noslēdzošais koncerts, kas aizritēs dabas
stihijas Ūdens zīmē kopā ar ģitāras virtuozu un komponistu Mārci Auziņu un
dziedātāju Aiju Vītoliņu. Koncerts notiks Valmierā, airēšanas bāzē “Krāces”
(Kāpu iela 15).

Svētdiena,
30.08.2020.
Dažādas
aktualitātes

Šonedēļ
skatāmas
šādas
izstādes

Valmieras pilsētas pašvaldībā pieejams atbalsts mācību piederumu iegādei
maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Plašāka informācija
šeit.
Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Vidzemes reģionālā nodaļa un Valmieras pilsētas pašvaldība
organizē “Vidzemes uzņēmēju dienas 2020”, kas 18.septembrī no plkst.
10.00 – 18.00 un 19. septembrī no plkst. 8:30 – 16.00 norisināsies Valmierā
– Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, tam pieguļošā teritorijā un laukumā pie
Hanzas sienas. Plašāka informācija šeit.
Valmierā, Rīgas ielā 53A tiks būvēts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs, kas pilnveidos pilsētā esošo sociālo pakalpojumu infrastruktūru un
paplašinās Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotājiem kvalitatīvu un
pieejamu sociālo pakalpojumu piedāvājumu. Plašāka informācija šeit.
Līdz 4.septembrim Valmieras integrētajā bibliotēkā skatāma Lienes Biezās
foto projekta “Cirks” izstāde.
Līdz 5.septembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā apskatāma mākslinieces
Kristīnes Kutepovas gleznu izstāde “Apziņas fiksācijas”.
Informāciju sagatavoja:
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