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Vēstījums nākamajām paaudzēm
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras Profesionālās vidusskolas
topošā korpusa pamatos 15. aprīlī
tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu
nāka
majām paaudzēm, laikraksta
„Liesma” numuru un eiro monētu.
Vēstījumā teikts: „Mūsu mērķis ir saga
tavot izglītotas, radošas, konkurēt
spējīgas personības, kas ir pieprasītas
darba tirgū Latvijā un Eiropā. Mēs
esam pārliecināti, ka šis objekts būs
veiksmes stāsts daudziem Latvijas
jauniešiem, kuri nākotnē izvēlēsies
izglītoties Valmieras Profesionālajā
vidusskolā.”
Profesionālās vidusskolas moder
nizācijas projektā plānots būtiski
uzlabot izglītības programmu īste
nošanai nepieciešamo infrastruk
tūru un modernizēt mācību aprī
kojumu,
nodrošinot
prioritāro
profesionālās izglītības programmu
„Viesnīcu pakalpojumi”, „Ēdināšanas
pakalpojumi” un „Mehatronika” kvali
tatīvu īstenošanu. Projekta ietvaros
tiks izbūvēts jauns mācību korpuss
ar modernām laboratorijām, mācību
restorāns un dienesta viesnīca, kā arī
tiks rekonstruēts esošās ēkas korpuss
un dienesta viesnīca. Skolas mācību
telpas būs piemērotas 800 audzēkņu
uzņemšanai, savukārt dienesta vies
nīcā tiks nodrošinātas vietas 400
audzēkņiem. Izglītības iestādes re
no
vācijā un attīstībā kopumā tiks
ieguldīti EUR 12 094 410, tai skaitā

Iemūrējot kapsulu ar vēstījumu, klātesošie vēlēja skolai ilgu mūžu un skolēniem
piemērotus apstākļus aroda iegūšanai

ERAF finansējums EUR 10 378 919
(86%) un nacionālais līdzfinansējums
EUR 1 689 592 (14%).
„Šis ir ļoti nozīmīgs mirklis ne
tikai profesionālās izglītības sistēmas
attīstībai Latvijā, bet arī Valmierai kā
Vidzemes reģiona izglītības centram.
Latvijā profesionālai izglītībai ir jā
pievērš
pastiprināta
uzmanība.
Mums ir nepieciešami profesionāli
un zinoši speciālisti, kas prot strādāt
ar mo
dernām tehnoloģijām un var
veikt darbu ar augstu pievienoto
vērtību. Ir gandarījums, ka Valmieras
Profesionālā vidusskola un Valmieras
stikla šķiedra ir uzsākušas ciešu sa

dar
bību, īstenojot duālās izglītības
program
mu, tādējādi jaunieši tiek
sagatavoti darbam jau konkrētā
uzņēmumā ar tam nepieciešamajām
prasmēm. Turklāt pie
prasījums pēc
labiem sava aroda meistariem tuvā
kajā laikā tikai pieaugs. Vēlu, lai
būvniekiem sokas darbi un Valmierā
taptu vēl viena moderna izglītības
iestāde, kas sagatavotu labākos
speciālistus daudziem uzņēmumiem
un kuri vienmēr būtu pieprasīti darba
tirgū. Paldies ikvienam, kas ieguldīja
savu darbu, lai tiktu izstrādāts skolas
rekonstrukcijas projekts, tas gūtu
atbalstu un jau 2015./2016. mā
cī

Vidzemes Uzņēmēju dienas 2014
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
16. un 17. maijā Valmierā no
risināsies Vidzemē lielākā izstādegadatirgus „Vidzemes Uzņēmēju
dienas 2014”, kurā savu produkciju
un pakalpojumus prezentēs aptuveni
200 dalībnieki no visas Latvijas, kā
arī kaimiņvalstīm. „Dalībai izstādē
ir vairākas priekšrocības – ņemot
vērā, ka izstādi ik gadu apmeklē
aptuveni 5000 līdz 6000 cilvēku,
„Vidzemes Uzņēmēju dienas” ir
lielisks veids, kā uzņēmumiem, kas
jau sekmīgi darbojas, iepazīstināt ar
savu produkciju, savukārt jaunajiem
uzņēmumiem – pieteikt sevi, nodibināt
nozīmīgus biznesa kontaktus, kā
arī iegūt jaunus klientus. Savukārt
izstādes apmeklētāji var atrast savām
vēlmēm un vajadzībām piemērotas
preces un pakalpojumus. Ieguvēji
ir visi,” stāsta Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras Vidzemes
reģiona nodaļas vadītājs Juris Sleņģis.
Šī gada izstādes tēma ir „Vidzemes
novadi – Latvijā un pasaulē”, kuras
ietvaros ar atsevišķiem stendiem

piedalīsies Jaunpiebalgas, Burtnieku,
Kocēnu, Mazsalacas, Raunas, Apes,
Alūksnes un citu novadu uzņēmēji,
amatnieki un mazie ražotāji.
Izstādes apmeklētāji varēs iegā
dāties dažādu amatnieku un māj
ražotāju produkciju, kā arī iepazīties
ar jaunākajiem un populā
rākajiem
auto modeļiem. Līdztekus gadatirgum
Valmieras pilsētas paš
valdība sa
darbībā ar Dabas aizsar
dzības pār
valdi, atzīmējot Starptautisko Ģimenes
dienu, aicinās vecākus un bērnus
piedalīties dažādās rotaļās un vides
apziņu veicinošās aktivitātēs, kā arī
iesaistīties īpašas spēles par dabu
Valmierā veidošanā.
Jāatzīmē, ka izstādē piedalīsies
arī vairāku Vidzemes profesionālo
vidusskolu pārstāvji, kas prezentēs
dažādās izglītības iespējas un
priekšrocības,
izvēloties
apgūt
profesiju līdztekus vidējās izglītības
iegūšanai. Šogad pirmo reizi izstādē
piedalīsies arī Valgas arodskola, kas
piedāvā vairākas programmas apgūt
latviešu valodā. Savukārt topošie
studenti Vidzemes Augstskolas sten
dā varēs iepazīties ar plašo studiju

programmu klāstu, kā arī saņemt
atbildes uz sev interesējošajiem
jau
tājumiem par studiju procesu,
budžeta vietām, starptautiskās ap
maiņas programmām un studentu
dzīvi Valmierā. Studiju programmas
prezentēs arī Baltijas Starptautiskās
akadēmijas un Latvijas Nacionālās aiz
sardzības akadēmijas pārstāvji.
Uzņēmēji pieteikties dalībai izstādē
„Vidzemes Uzņēmēju dienas 2014” var
līdz 30.aprīlim, aizpildot pieteikuma
veidlapu, kas pieejama mājaslapā
www.vidzemesizstade.lv.
Plašāku
infor
māciju par izstādi-gadatirgu
„Vidzemes Uzņēmēju dienas 2014” var
iegūt, zvanot pa tālruni 27766877 vai
64235320, kā arī rakstot uz e-pastu
valmiera@chamber.lv.
Izstādi organizē Latvijas Tirdz
niecības un rūpniecības kameras
Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Valmie
ras pilsētas pašvaldību un Latvijas
attīstības finanšu institūciju „Altum”.
Informatīvie atbalstītāji: laikraksts
„Liesma”, Vidzemes TV, Latvijas
Reģionu Televīzija „Re:TV” un interneta
portāls www.valmieraszinas.lv.

bu gadā audzēkņi varētu mācīties
jaunajās telpās,” atzīmēja Valmie
ras
pilsētas pašvaldības domes priekš
sēdētājs Inesis Boķis.
„Esmu ļoti gandarīts, ka uzņēmumi
izrāda arvien lielāku interesi par
sadarbību ar Valmieras Profesionālo
vidusskolu. Kopīgi tiek lemts par jaunu
izglītības programmu veidošanu,
nodrošinot jauniešiem teorētiskas
un praktiskas zināšanas, kā arī dodot
paļā
vību, ka pēc studiju beigšanas
speciālistiem tiks nodrošināts darbs.
Esmu pārliecināts – ja būs sakārtota
mācību vide, pieejamas modernas
laboratorijas un iekārtas, kā arī Eiropas
standartiem atbilstoša izglītības
kvalitāte, arī jaunieši arvien vairāk
izvēlēsies profesionālo izglītību. Mūsu
tālākās attīstības mērķis ir izveidot
Valmieras Profesionālo vidus
skolu
par profesionālās izglītības kom
petences centru. Lai to sasniegtu,
nepieciešams izpildīt daudz kritēriju,
un skolas modernizācija ir būtisks
solis profesionālās izglītības attīstības
veicināšanas virzienā,” norāda Valmie

ras Profesionālās vidusskolas direktors
Ēriks Spuriņš.
Profesionālās vidusskolas moder
ni
zācijas projekts tiks realizēts trīs
kārtās. Vispirms plānots izbūvēt jaunu
ēkas mācību korpusu ar modernām
laboratorijām, mācību restorānu un
dienesta viesnīcu. Otrajā kārtā tiks
rekonstruēts esošais ēkas korpuss un
dienesta viesnīca, savukārt projekta
noslēgumā tiks izbūvētas darbnīcas
jaunajai izglītības programmai –
“Meha
tronika”. Šobrīd jau ir ielikti
pa
mati jaunajai dienesta viesnīcai,
kā arī pārtikas pārstrādes laboratori
jām. Projektu paredzēts īstenot līdz
2015. gada 31. jūlijam.
25. aprīlī Valmieras Profesionālajā
vidusskolā tiek organizēta atvērto
durvju diena, kad ciemos tiks gaidīti
9. klašu audzēkņi no visas Latvijas,
lai uzzinātu par plašo izglītības pro
grammu klāstu, iepazītos ar vidi un
pieejamajām iespējām mācībām, kā
arī nākotnes perspektīvām. Skolēnu
uzņemšana nākamajam mācību ga
dam sāksies jūnija vidū.

Muzeju nakts pasākumi
Valmierā
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
17. maijā Valmierā tiks plaši
atzīmēta Muzeju nakts 2014. Jāteic, ka
šis ir jau desmitais gads, kad Valmieras
pilsēta iesaistās starptautiskajā akcijā,
piedāvājot valmieriešiem un pilsētas
viesiem krāšņu un daudzveidīgu pasā
kumu programmu.
Starptautiskās Muzeju nakts pasā
kumi Valmierā tiks ievadīti ar aiz
raujošu ekskursiju „Dzintara saul
riets Valmierā”. Stāstu ar izklai
des
elementiem par dzintara meklēju
miem Gaujas krastos izklāstīs Val
mieras pilsētas gide un Valmieras
Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja
Ineta Amoliņa. Ekskursijas sākums

plkst. 17.30 skatu laukumā pie
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas.
Ekskursijas dalībniekus pusotras
stundas garās pastaigas laikā sagaidīs
daudz un dažādi pārsteigumi: būs
iespēja ne tikai iepazīt Valmieru vakara
stundās, priecājoties par romantisko
noskaņu Gaujas krastos, bet arī
ar interesantiem jautājumiem un
spēļu paņēmieniem tiks pārbaudīta
klausītāju erudīcija. Tā kā dalībnieku
skaits ekskursijā ir ierobežots, aicinām
interesentus jau savlaicīgi pieteikties
ekskursijai Valmieras Tūrisma infor
mācijas centrā, pieteikumu sūtot uz
e-pastu tic@valmiera.lv vai zvanot pa
tālruni 64207177. Dalība ekskursijā ir
bez maksas!
Turpinājums 4. lpp.
		

Muzeju nakts ik gadu pulcē simtiem valmieriešu

Pašvaldības policijai gada jubileja
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2013. gada 15. aprīlī Valmieras
ielās devās pirmā Valmieras pilsētas
pašvaldības policijas patruļa un darbu
uzsāka dežūrdienests. Tās galvenais
uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko
kārtību un drošību pilsētā. Šobrīd
Valmieras pilsētas pašvaldības policijā
strādā 33 policisti, un tās rīcībā ir
aprīkota dienesta automašīna un citi
speclīdzekļi.
Pašvaldības policijas priekšnieks
Armands Miķelsons stāsta, ka vis
pirms pilsētas iedzīvotājiem un vie
siem bija jāpierod pie pašvaldības
policijas klātbūtnes pilsētā: „Lielāko
ties pirmajā gadā veicām preventīvo –
izskaidrojošo un izglītojošo – darbu,
sodu piemērojot tikai par apzināti vai
atkārtoti veiktiem pārkāpumiem.”
Pārkāpumi, kas bija aktuāli paš
valdības policijas pirmajā darba gadā –
neatbilstoša automašīnu novietošana
namu pagalmos, tagad ir sakārtoti
ar atbilstošu ceļa zīmju izvietošanu.
Patruļdienests ir apzinājis un patruļu
maršrutos iekļāvis vietas, kur notiek
cilvēku pulcēšanās un sabiedriskās

kārtības pārkāpumi. Kopā ar Valsts
policijas Valmieras iecirkņa policistiem
likvidēta veselībai un dzīvībai bīstamo
augu maisījumu tirgotava.
Valmieras pilsētas pašvaldība
vairākos saistošajos noteikumos
ir definējusi policijas pilnvaras, lai
nodrošinātu noteikumu ievērošanas
kontroli. Gada laikā pašvaldības
policijas dežūrdienests saņēmis
informāciju par 1763 gadījumiem,
kuros bijusi nepieciešama pašvaldības
policijas palīdzība. Sastādīts 481
administratīvo pārkāpumu protokols,
24 gadījumos uzsākta lietvedība.
Savukārt par automašīnu novieto
šanu neatbilstoši ceļu satiksmes no
teikumiem sastādīts 201 protokolspazi
ņojums. Sabiedriskā kārtība
no
dro
šināta 26 pilsētā notiekošajos
pasāku
mos. Izskatīti 77 fizisko un
juridisko personu, kā arī valsts un
pašvaldību institūciju dažāda veida
iesniegumi, pieņemti un uzklausīti
56 apmeklētāji, policija iesaistījusies,
lai novērstu 102 gadījumos ģimenes
skandālus.
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Baiks atzīst: „Pašvaldības poli

cijas gada laikā paveiktais, nodrošinot
sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā,
apliecina, ka izvēlētais policijas
darbības modelis ir efektīvs un tas
jāturpina attīstīt. Ilgtermiņā ir jārisina
jautājumi, lai nodrošinātu pašvaldības
policijas darbību visu diennakti un
izveidotu pilsētā daudz plašāku video
novērošanas tīklu, tādējādi vēl vairāk
uzlabojot drošības rādītājus Valmieras
pilsētā.”
Jāpiebilst, ka jautājums par
centralizētās videonovērošanas sistē
mas uzstādīšanu pilsētā jau tiek
risināts. Šobrīd ir noslēdzies konkurss
par videokameru novietošanu pie
jaunās autoostas ēkas, kā arī plānots
nomainīt vairākas pie Dzirnavu
ezeriņa esošās kameras. Policijas
darba vajadzībām tiek aprīkota arī otra
dienesta automašīna.
Valmieras pilsētas pašvaldības
priekšnieks Armands Miķelsons aicina
iedzīvotājus būt aktīviem, atsaucīgiem
un sadarboties ar pašvaldības policiju,
lai padarītu pilsētu sakārtotāku
un drošāku, un nepieciešamības
gadījumā zvanīt pašvaldības policijai
pa tālruni 64222951.

(No kreisās) Pašvaldības policijas priekšnieks A. Miķelsons, inspektori V. Bratčikova, R. Ribelis

Dzīvokļa pabalstu saņēmušas
866 mājsaimniecības
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība

tiek aprēķināts par sešiem apkures
mēnešiem un nepārsniedz EUR 341,50
apkures sezonā. Pieprasot dzīvokļa
Noslēgusies pieteikšanās dzīvokļa pabalstu, tiek vērtēti ne tikai māj
pabalstu saņemšanai apkures sezonā saimniecības rīcībā esošie naudas
Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, kuru līdzekļi, bet arī mājsaimniecības
apdzīvojamās platības tiek apkurinātas locekļiem piederošais kustamais un
centralizēti. Šogad no pašvaldības nekustamais īpašums.
Pieteikties
dzīvokļa
pabalsta
budžeta šim mērķim izlietoti kopumā
EUR 281 944, sniedzot atbalstu 866 saņemšanai bija iespējams no
1. novembra līdz 31. martam. Tā kā
mājsaimniecībām.
Dzīvokļa
pabalsta
apmērs šogad ziema bija īsāka un arī vidējā
centralizēti apkurināmām platībām gaisa temperatūra bija augstāka,
tiek aprēķināts, ņemot vērā māj apkures izmaksas nebija tik lielas
saimniecībai nepieciešamos garan
 kā iepriekšējos gados. Salīdzinot ar
tētos ienākumus, kopējos māj
saim 2013. gadu, šogad dzīvokļa pabalsts
niecības ienākumus un komunālos bija nepieciešams nedaudz mazāk
maksājumus.
Dzīvokļa
pabalsts ģimenēm, kopumā šim mērķim izlie
māj
saimniecībai ir vienreizējs. Tas tojot par EUR 6834 mazāku summu.

Atgādinām, ka no 6. maija līdz
30. septembrim notiks pieteikumu
pieņemšana dzīvokļa pabalsta saņem
šanai mājsaimniecībām, kuru apdzī
vojamās platības tiek apkurinātas
individuāli. Tiesības saņemt šo dzī
vokļa pabalstu ir mājsaimniecībai,
kura atzīta par trūcīgu, pensionāriem
un cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši
Valmieras pilsētas pašvaldības Sais
tošajos noteikumos Nr. 95 „Par
dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā”
noteiktajam. Iesniegumu un citus
nepieciešamos dokumentus pabalsta
pieprasītājam jāiesniedz Valmieras
Sociālajā dienestā Lāčplēša ielā 2,
Valmierā, 112. kabinetā. Plašāka infor
mācija pa tālruni 64207153.

VALMIER AS PILSĒTAS PAŠVALDĪB AS INFORMATĪVAIS IZDE VUMS

Spēkā stājušies pašvaldības
saistošie noteikumi
2014. gada aprīlī spēkā stājās
vairāki Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi:
• Saistošie noteikumi Nr. 204 „Kārtī
ba bērnu reģistrācijai un uzņemšanai
1. klasē Valmieras pilsētas pašvaldības
dibinātajās vispārējās izglītības iestā
dēs”;
• Saistošie noteikumi Nr. 187 „Mā
jas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uz
skaites, turēšanas un izķeršanas kārtī
ba Valmieras pilsētā”;
• Saistošie noteikumi Nr. 194 „Par
pašvaldības nodevu par suņa turēšanu

Valmieras pilsētā”;
• Saistošie noteikumi Nr. 195
„Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas
un būvju uzturēšanas noteikumi”;
• Saistošie noteikumi Nr. 196 „Inže
nier
komunikāciju un transportbūvju
aizsardzība Valmieras pilsētā”.
Ar Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem var iepa
zīties mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Pašvaldība – Saistošie notei
kumi” vai darbadienās Valmieras pil
sētas pašvaldības Apmeklētāju pie
ņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

Kas jāzina zemes vai būvju
īpašniekiem
Dace Jase,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2014. gada 8. aprīlī spēkā stājās
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.195, kas
nosaka kārtību, kādā jāveic Valmieras
pilsētas teritorijas kopšana un būvju
uzturēšana. Īpašniekiem vai īpašuma
valdītājiem ir jāatceras, ka viņi ir
atbildīgi par zemes gabala, būvju,
ēku un tām piegulošo publiskajā
lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu
un savlaicīgu uzkopšanu. Tas nozīmē,
ka ir jāveic zālienu un zālāju pļaušana,
apstādījumu uzturēšana un, ja teri
toriju šķērso grāvji vai caurtekas,
to tīrīšana, kā arī jānodrošina
atkritumu savākšana. Sabiedriskās
vietās jāveic arī ietvju, brauktuvju
un autostāvvietu tīrīšana (izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas),
bet sabiedriskajos un darījumu
objektos jāuztur skatlogu, durvju un
fasāžu tīrība, jāizvieto atkritumu urnas
un jānodrošina to savlaicīga izvešana.
Savukārt ēku un būvju īpaš
niekiem jāņem vērā, ka ēkas jāuztur
atbilstošā tehniskā stāvoklī, lai tās
nav bīstamas citiem iedzīvotājiem
vai īpašumiem. Īpašniekiem savlaikus
ir jāveic īpašuma uzturēšanas un
remontdarbi, piemēram, jāveic žogu
vai bojātu vārtiņu renovācija, jānojauc
vecas būves vai to elementi, jāaizdara
logi un durvis neapdzīvotās ēkās un
būvēs, lai novērstu tajās nepiederošu
personu iekļūšanu vai uzturēšanos.
Tāpat īpašniekiem ne retāk kā vienu
reizi piecos gados ir jāveic pilna ēkas
tehniskā apsekošana un tās stāvokļa
izvērtēšana.
Zālāja pļaušana ir jāveic regulāri,
nodrošinot, ka zāles garums ne

pārsniedz 15 cm vai nožogotās teri
torijās zāles vidējais garums nepār
sniedz 40 cm.
Valmieras pilsētas pašval
dības
Nekustamā īpašuma apsaimnie
košanas pārvalde iedzīvotājiem nodro
šina sagrābto un maisos salikto lapu
savākšanu laika posmā no 1. oktobra
līdz 15. novembrim un zālienu
pļaušanu ielu sarkano līniju robežās,
kas pārsniedz 6 metru platumu.
Ziemas periodā pašvaldība nodrošina
bezmaksas kaisāmā materiāla – sāls
un smilts maisījuma – piegādi, ja
īpašums robežojas ar ietvi, un kaisāmā
materiāla kastu izvietošanu pilsētā, kā
arī ietvju mehanizētu tīrīšanu atbilstoši
sastādītam sarakstam, ja sniega segas
biezums pārsniedz 5 cm.
Nekustamā īpašuma apsaim
nie
košanas pārvaldes vadītāja Rita
Jemšika uzsver: „Saistošajos notei
ku
mos ir paredzēts, ja vientuļie
pensionāri vai vientuļie invalīdi vese
lības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt
īpašumam piegulošās teritorijas
kopšanu, tad, saņemot iedzīvotāja
iesniegumu, pašvaldība palīdzēs un
nodrošinās šo teritoriju kopšanu.
Lai Valmieras pilsēta būtu arvien
tīrāka un sakoptāka, aicinu ikvienu
īpašnieku rūpēties par savu dzīves vidi
un paskatīties arī nedaudz tālāk par
īpašuma robežām – pacelt nomestos
atkritumus, noslaucīt ietvi vai pacelt
sausos koku zarus. Šo noteikumu
mērķis ir visiem vienoties, ka mēs
vēlamies dzīvot tīrā, zaļā un kārtīgi
koptā pilsētā un atbilstoši arī rīkoties.”
Ar pilnu saistošo noteikumu Nr. 195
saturu var iepazīties www. valmiera. lv
sadaļā “Pašvaldība – Saistošie notei
kumi – Teritorijas plānošana”.

Izsludina publisko apspriešanu
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties
uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013.
saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku
novērtēšanas komisijas 25.03.2014. lēmumu Nr.58, izsludina publisko
apspriešanu par ieceri nocirst 13 liepas Raiņa ielā, Valmierā, posmā no
Tērbatas ielas līdz Beātes ielai.
Ar Koku novērtēšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties
Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša
ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā no 25. aprīļa līdz 10. maijam.
Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā,
pašvaldības darba laikā līdz 10. maijam plkst.16.00.
2014. GADA APRĪLIS
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Vai mēs esam grāmatu
lasītāji?

Īstenos starptautisku maģistra studiju
programmu

Ilze Karsa,
Valmieras bibliotēka

Juris Lūsis,
Vidzemes Augstskola

No 22. līdz 27.aprīlim Latvijas
bibliotēkas atzīmēs jau tradicionālu
notikumu – Bibliotēku nedēļu.
Valmieras bibliotēkas Bērnu ap
kalpošanas nodaļa ik gadu šajā
laikā novērtē ikgadējā konkursa
„Mana grāmatu karaliene” bērnu
iesūtītos darbus par savu mīļāko un
interesantāko grāmatu, kuru izlasījuši
gada laikā. Konkurss pašreiz ir
noslēdzies, un bibliotēkas darbinieces
iepazīstas ar iesūtītajiem darbiem.
Jāteic, ka līdz jūnijam bibliotēkā
apskatāma konkursa dalībnieku darbu
izstāde. Savukārt to, kuru grāmatu
konkursa dalībnieki būs izvēlējuši
karalienes godā, uzzināsim 23. aprīlī –
konkursa „Mana grāmatu karaliene”
noslēguma pasākumā Valmieras
Viestura vidusskolā. Tāpat balvas
saņems arī interesanto vēstuļu autori.
Vai mēs esam čakli grāmatu
lasītāji?
Modernās tehnoloģijas ļauj mums
precīzi saskaitīt, cik daudz lasītāju lasa
bibliotēkā, kādas un cik grāmatas,
CD un DVD lasītāji ņem uz mājām.
2013. gadā Bērnu apkalpošanas
nodaļā izsniegumus reģistrējuši 2076

lasītāji. Pagājušajā gadā jaunāko klašu
grupā visvairāk izsniegumu reģistrēts
Valmieras
Viestura
vidusskolas
1. kla
šu skolniecēm Annijai Martai
Melderei – 130 un Laumai Melūdrei –
110. Valmieras Pārgaujas ģim
nāzijas
7. klases skolniecei Sendi
jai Kur
zemniecei reģistrēti 120 izsnie
gumi,
savukārt Valmieras Valsts ģimnāzijas
8. klases skolniecei Samantai Daņi
ļenko – 103.
Līdere lasītāju skaita un bibliotēkas
pakalpojumu izmantošanā ir Val
mieras Pārgaujas sākumskola – 56%
skolēnu ir reģistrēti bibliotēkas lasītāji.
Otra aktīvākā skola ir Valmie
ras
5. vidusskola – 45% skolēni ir reģistrē
ti bibliotēkas lasītāji.

Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrija izsniegusi licenci Vidzemes
Augstskolas un Klaipēdas Universitā
tes kopīgai maģistra studiju program
mas „Starptautisko tūrisma pasāku
mu vadība” īstenošanai. Programmas
veidošanā piedalās arī Mančesteras
Metropolitan universitāte Lielbritā
nijā, Starptautisko tūrisma ekonomi
kas pētījumu centrs Itālijā, Igaunijas
Viesnīcu un tūrisma vadības skola,
kā arī Latvijas viesnīcu un restorānu
asociācija. Lielākais studiju ieguvums
būs starptautiskā pieredze, jo vienā
grupā apvienosies studenti no Latvi

jas, Lietuvas un citām valstīm, kā arī
pasniedzēji, savas jomas eksperti,
kuri pārstāvēs dažādas valstis. Studiju
valoda būs angļu.
Jaunizveidotā programma ir pirmā
šāda veida starptautiska kopīga
maģistra studiju programma Latvijā,
un tās galvenais mērķis ir sagatavot
starptautiskā vidē konkurētspējīgus
tūrisma pasākumu vadītājus, kā arī
mazināt plaisu starp izglītību tūrismā
un tūrisma un pasākumu industriju, kas
jau sen Baltiju eksporta tirgos uztver
kā vienotu galamērķi. Studiju saturs
ir sastādīts ciešā sadarbībā ar nozares
profesionāļiem un starptautiski atzī
tiem ekspertiem. Programma ir ino
vatīva Baltijas reģionā ar studiju saturu,

jaunām studiju pieejām, plašo komu
nikācijas instrumentu integrāciju un
augstiem kvalitātes standartiem.
Studijas sāksies 2014. gada sep
tembrī, taču pieteikties programmā,
lai pēc triju semestru ilgām studijām
saņemtu kopīgu Vidzemes Augstskolas
un Klaipēdas Universitātes maģistra
grādu, iespējams jau tagad. Plašāka
informācija pieejama mājaslapā
www. jointmaster.va.lv.
Apvienotā maģistra programma
tiek attīstīta Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas īstenotā
projekta „Starptautiskā tūrisma un
pasākumu vadība (2012–2014)”
(International Tourism and Events
Management (2012–2014)) ietvaros.

Lasīšanas aktivitātes turpinās
Lasītāji vecumā no 10 līdz 14 ga
diem ir aicināti piedalīties konkursā –
uzraksti oriģinālu domrakstu „Kā
at
modināt Saulcerīti”! Noslēgumā
8. septembrī dalībniekiem būs iespēja
piedalīties īpašā bērnu karnevāla
gājienā uz Latvijas Nacionālo biblio
tēku. Domrakstus bibliotēkā gaidām
līdz 30. aprīlim.

Jaunums – interaktīva
šķirošanas sistēmas karte
Zane Leimane,
SIA „ZAAO”
Lai
iedzīvotājiem
atvieglotu
publiski pieejamo šķirošas konteineru
un šķirošanas laukumu atrašanās
vietu noteikšanu, SIA „ZAAO” (ZAAO)
ir izstrādājis interaktīvo šķirošanas
sistēmas karti, kura pieejama uzņēma
mājaslapā www.zaao.lv.
Kartē ir norādītas EKO punktu
adreses jeb konteineru pudeļu un
burku stiklam, konteineru papīram,
PET pudelēm, polietilēnam, metālam
un PET režģu atrašanās vietas, kā arī
šķirošanas laukumu jeb EKO laukumu
atrašanās vietas visā ZAAO darbības
teritorijā. Ziemeļvidzemē, Malienas
un Pierīgas reģionā, kur atkritumu
apsaimniekošanu nodrošina ZAAO,
šobrīd pieejami 446 konteineri
stikla iepakojumam, 528 konteineri
papīram, PET pudelēm, polietilēnam
un metālam, 176 PET režģi un 17 EKO
laukumi. Minētā ir publiski pieejama
infrastruktūra, kura regulāri tiek
pilnveidota, šķirošanas konteineru
un laukumu skaits pēc pašvaldību
pieteikumiem periodiski palielināsies.
Šķirošanas konteinerus ZAAO tukšo
bez maksas.
Atgādinām, ka konteinerā stiklam
drīkst mest visa veida stikla pudeles
un burkas, stikla iepakojuma lauskas.
Metāla gredzeni, riņķi un etiķetes nav
jānoņem. Burkas un pudeles nedrīkst
būt ar pārtikas un ķīmisko atkritumu
piejaukumu. Šajā konteinerā nedrīkst
izmest logu, durvju, automašīnu logu
stiklu, spoguļus un traukus.
Konteinerā papīram, PET pudelēm,
polietilēnam un metālam drīkst mest
biroja papīru, žurnālus, grāmatas,
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kartonu, pārtikas dzērienu pakas,
polietilēna
plēves,
plastmasas
kannas, pudeles, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas iepakojumu,
pie nosacījuma, ja tās ir tukšas, un
plastmasas pārtikas dzērienu pudeles
(PET pudeles) ar visiem korķiem un
etiķetēm, tās ir jāsaplacina. Konteinerā
drīkst iemest arī visa veida metāla
iepakojumus un priekšmetus –
skārda bundžas, konservu kārbas,
metāla korķus un vāciņus utt. Šajā
konteinerā nedrīkst mest vienreizējas
lietošanas traukus, papīra dvieļus,
salvetes, konfekšu, čipsu un saldēju
ma iepakojumus, kā arī plastmasas
rotaļlietas, eļļas, kečupa pudeles,
tekstila izstrādājumus un citus
sadzīves atkritumus.
PET režģi paredzēti saplacinātām
plastmasas dzērienu pudelēm.
EKO laukumos bez maksas pie
ņem papīru, kartonu, dzērienu kar
tona iepakojums (tetrapakas un
elopakas), polietilēna plēvi, PET dzē
rienu pudeles, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas iepakojumu,
pudeļu un burku stiklu, logu stiklu,
sadzīves metāla priekšmetus, sadzīves
elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kā arī sadzīvē radušos bīstamos atkri
tumus. Par samaksu privātpersonas
vairākos EKO laukumos var nodot da
žāda veida nestandarta atkritumus –
lielgabarīta atkritumus, tīrus un jauk
tus celtniecības atkritumus, zaļos,
kompostējamos atkritumus.

Iespēja saņemt sociālo aprūpi
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Vidzemes slimnīcā Valmierā Paliatī
vās un īslaicīgās sociālās aprūpes
nodaļā iedzīvotāji, kuri deklarējuši
savu dzīvesvietu Valmieras pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā,
var saņemt pašvaldības finansētu
pakalpojumu.
Saskaņā ar līgumu diennakts
sociālo un veselības aprūpi var sa
ņemt personas ar invaliditāti, ku
riem nav likumīgu apgādnieku, un
vecuma pensionāri, kuriem nav liku
mīgu apgādnieku, kā arī personas,
kuras funkcionālo traucējumu dēļ

pašas nevar sevi aprūpēt, sociālā
pakalpojuma apjoms dzīvesvietā
nav pietiekams un kurām ārstēšanās
stacionārā nav pamatota ar medi
cīniskām indikācijām. Lai persona
varētu saņemt minēto pakalpojumu,
vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums.
Pacientiem, kuri savu dzīvesvietas
adresi nav deklarējuši Valmieras
pilsētā, uzturēšanās nodaļā maksā
EUR 18 par diennakti.
Nodaļā netiek uzņemti klienti ar
psihiskām saslimšanām vai akūtiem
psihiskiem stāvokļiem, kuri prasa
atrašanos specializētā ārstniecības
iestādē, ar akūtām infekciju slimībām,
ar alkohola un narkotisko vielu

apreibumu, ar akūtām saslimšanām,
kuru gadījumā nepieciešama neat
liekamā medicīniskā palīdzība, diag
nozes noteikšana un precizēšana, ar
nenodrošinātu dzīvesvietu (bezpa
jumtnieki), kuriem nepieciešama tikai
dzīvesvieta un/ vai pajumte.
Papildu informācija un pacientu
pieteikšana pa tālruni 64202543 vai
27036521 (nodaļas virsmāsa Inta
Sīka).

Izmaiņas autobusu kustības sarakstos
Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
SIA „VTU Valmiera” informē par iz
maiņām maršrutu autobusu kustības
sarakstos svētku dienās no 30. aprīļa
līdz 10. maijam.
Valmieras
pilsētas
maršrutu
autobusi 1. maijā kursēs kā svētdienā,
2. un 3. maijā – kā sestdienā, 4. un
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5. maijā – kā svētdienā, savukārt
10. maijā – kā darba dienā.
Izmaiņas plānotas arī starppilsētu
pārvadājumos – noteiktos maršrutos
un laikos autobusi nekursēs, citos
būs papildu reisi. Ar visām izmai
ņām autobusu kustības sarakstā
maija svētku laikā var iepazīties
SIA „VTU Valmiera” mājaslapā
www. vtu- valmiera.lv, sadaļā “Pasa
2014. GADA APRĪLIS

žieru pārvadājumi – Izmaiņas kustību
sarakstos”.
Izmaiņas konkrētos maršrutos iz
celtas arī uzziņu portālā www.1188.lv,
skatot starppilsētu autobusu kustības
sarakstus.

Muzeju nakts pasākumi
Valmierā
Turpinājums no 1. lpp.

Kā ierasts, plašu aktivitāšu klāstu
piedāvās Valmieras muzejs. No plkst.
19.00 līdz 01.00 apmeklētājiem būs
iespēja bez maksas aplūkot vairākas
izstādes: Kurzemes mākslinieku darbu
izstādi, ekspozīciju „Mītiskā pasaule
un fantāzijas tēli”, kā arī izstādi „Labu
rītu, jauku dienu”, kurā apskatāma
dvieļu kolekcija no Valmieras muzeja
krājumiem. No plkst. 19.00 līdz 23.00
apskatei būs atvērtas arī vairākas
muzeja ekspozīcijas.
Tā kā šogad pasākumam Valmieras
muzejs noteicis tēmu „Romantiskā
nakts Valmierā”, apmeklētājiem tiks
piedāvātas dažādas ar mīlestības tēmu
saistītas nodarbes. No plkst. 19.00
līdz 22.00 interesenti varēs doties
ekskursijā pa Valmieras roman
tis
kākajām vietām, savukārt no plkst.
20.00 līdz 23.00 ikviens Pilskalna ēkā
varēs pastaigāties pa pārsteidzošu
gaismas un mūzikas dārzu. Tā ietvaros
plkst. 20.30 muzicēs Valmieras
Mūzikas skola, bet plkst. 21.30 kon
certu „Romances vienīgi jums” sniegs
Viktors Kozlitins. Plkst. 21.00 Pilsdrupu
estrādē norisināsies vairāki romantiski
konkursi – garākā skūpsta konkurss,
romantiskākā atzīšanās mīlestībā un
mīļvārdiņu konkurss.
Tāpat muzeja pagalmā no
plkst. 20.00 līdz 22.00 gaidāmas arī
dažādas radošās darbnīcas: Valmieras
Jaunatnes centra „Vinda” vadītā Rožu
darbnīca, traktiera-picērijas „Liepziedi
un Rozmarīns” Sarkanā vīna darbnīca,
kā arī garda Saldumu darbnīca. Savu
kārt Valmieras muzeja Izstāžu namā
darbosies Zvaigžņu laboratorija, kuru
vadīs Edīte Glāzere un Santa Buiva.
Noslēgumā plkst. 22.30 Pilsdrupu
estrādē būs klausāms romantiskais
nakts koncerts, kurā muzicēs Aina Boža
un Aiva Tauriņa-Šariņa.

Pasākumi
maijā

Šogad Starptautiskās Muzeju
nakts laikā tiks atjaunots pasākums
„Uzņēmēju nakts”, kam būs dots īpašs
nosaukums „Nakts iepirkšanās
svētki 2014 Valmierā”. Tā ietvaros
būs iesaistījušies vairāk nekā 20 dažādi
Valmieras uzņēmumi, piedāvājot
at
laides, konkursus un balvas. No
plkst. 18.00 līdz 23.30 laukumā pie
tirdzniecības centra „Valleta” gaidāmas
dažādas aktivitātes, savukārt plkst.
23.30 Pilsdrupu estrādē notiks lielā
noslēguma loterija. Lai saglabātu intri
gu, galvenā balva pašreiz tiek turēta
noslēpumā, taču informācija par
aktivitātēm, veikaliem, kas iesaistījušies
pasākumā, un balvām regulāri tiks
atjaunota un būs pieejama Facebook.
com lapā „Nakts iepirkšanās svētki”.
Jāatzīmē, ka Starptautiskās Muzeju
nakts laikā īpašas aktivitātes organizēs
arī Valmieras Drāmas teātris, pie
dāvājot režisora Jāņa Znotiņa un
scenogrāfa Ričarda Millera radītu
perfor
manci par dzintara tematiku,
un mākslas „Galerija Laipa”, kurā
17. maijā plkst. 21.00 tiks atklātas
četras dažādas izstā
des – Guntara
Sietiņa grafikas, Annas Rasmus skulp
tūras, Lauras Juhan
sones-Daugules
fotogrāfijas un Kristīnes Urbanavičas
gleznu miniatūras.
Starptautiskās Muzeju nakts tēma
šogad ir sarkanais dzintars, simbo
lizējot vienu no Latvijas dārgumiem.
Jāteic, ka šogad noslēgsies Muzeju
nakts aizsāktais trīs gadu cikls, kas
iezīmēja trīskrāsaino dzintara tapšanas
ceļu. Iepriekšējos divos gados Muzeju
nakts tēmas tika veltītas dzintara auklē
tājiem – zilajai jūrai un zaļajam mežam.
Starptautiskā Muzeju nakts tiek
atzīmēta visā Eiropā, savukārt Latvijā
šī tradīcija aizsākta 1978. gadā. Tās
laikā visi interesenti ir aicināti iepazīt
muzejus un citu tūrisma piesaistes
vietu piedāvājumus, piedaloties dažā
dās aktivitātēs visas nakts garumā.

Valmieras Kultūras centrā
1. maijā plkst. 17.00 Latviešu tautas
dziesmu un deju uzvedums „Kad
darbiņis padarīts, tad varēju palustēt”.
1. maijā plkst. 20.00 Atpūtas vakars
kopā ar „Abulmalas retrokapelu”.
3. maijā plkst. 12.00 Valmieras moto
sezonas 2014 atklāšana.
4. maijā plkst. 17.00 Valmieras deju
apriņķa koncerts – skate „Skaista,
skaista tēvu zeme”.
6. maijā plkst. 19.00 Latviešu kamer
mūzikas koncerts. Uzstājas: Ieva Parša,
Anete Toča un Edgars Raginskis.
8. maijā plkst. 18.00 Valmieras
sākumskolas atskaites koncerts.
10. maijā plkst. 18.00 tautas deju
kolektīva „Viesturietis” 55 gadu jubile
jas koncerts.
16.–17. maijā Vidzemes Uzņēmēju
dienas 2014.
22. maijā plkst. 14.00 Bērnu aiz
sardzības dienai veltīts pasākums.
Valmieras muzejā
17. maijā plkst. 19.00 Starptautiskā
Muzeju nakts 2014.
24. maijā plkst. 14.00 Leo Kokles
90 gadu jubilejas piemiņas izstādes
atklāšana.
24. maijā plkst. 15.00 Rolanda Kriš
jāna gleznu izstādes atklāšana.
Mākslas „Galerijā Laipa”
17. maijā plkst. 21.00 četru izstāžu
atklāšana – Guntara Sietiņa grafikas,
Annas Rasmus skulptūras, Lauras
Juhansones-Daugules fotogrāfijas
un Kristīnes Urbanavičas gleznu
miniatūras.
Valmieras Tūrisma informācijas
centrā
29. maijā plkst. 18.30 Ceļotāju stāstu
vakars.
Valmierā
3. maijā Laivu maršs „Abuls–Gauja”.
4. maijā Nacionālo bruņoto spēku
pasākumi.
17. maijā Nakts iepirkšanās svētki
2014.

Mīlas
dziesma
Slovākijai
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 7. maija līdz 2. jūnijam
Valmieras integrētajā bibliotēkā
būs apskatāma slovāku izcelsmes
kanādiešu fotogrāfa Jurija Dojča
fotoizstāde „Mīlas dziesma Slovākijai”.
Izstādē eksponētas melnbaltas foto
grāfijas, attēlojot kontrastiem bagāto
Slovākiju: paaudžu mijiedarbību un
atšķirīgo skatījumu uz mūsdienu
Slovākiju, dinamisko pilsētvidi un
ciematu cīņu par pastāvēšanu, tiek
šanos uz moderno un turēšanos
pie tradīcijām – par visu, kas veido
Slovākiju unikālu. Attēli papildināti
ar īsiem paskaidrojumiem un dzejas
rindām.
Izstādes atklāšana paredzēta
7. maijā plkst. 16.00, piedaloties
Slovākijas Republikas vēstniekam
Latvijā Peteram Hatiaram (Peter
Hatiar). Ieeja bez maksas!

Korim „Valmiera” – 40
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
26. aprīlī plkst. 17.00 Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcā notiks Valmieras
Kultūras centra jauktā kora „Valmiera”
40 gadu jubilejas koncerts „Lielākās
ilgas”.
Kā pastāstīja kora dalībniece
Maija Helmane, „šoreiz koris
„Valmiera”, svinot savu 40 gadu jubi
leju, atskatīsies nedaudz klusinā
tos
toņos, ļaujot kopā ar klausī
tājiem
padomāt par nezūdošajām dzīves
vērtībām, lielākajām ilgām, cerībām,
sapņiem un to, kas esam mēs paši,
pienākot briedumam. Ieklausīsi
mies brīnišķīgajos latviešu kompo
nistu darbos – V. Pūces kantātē
„Veni Creator Spiritus” ar Vergilija

latīņu tekstiem, J. Lūsēna jaunajā,
romantiskajā dziesmu ciklā, kurš tapis
pēc Friča Bārdas dzejas, un J. Lūsēna
un L. Breikša „Diatoniskajā kantātē””.
Koncertā piedalīsies: jauktais koris
„Valmiera” (diriģenti Mārtiņš Klišāns un
Līga Ādamsone), Līga Īvāne – ērģeles,
klavieres, Marta Elizabete Smilga –
vijole, kā arī pūtēju kvintets: Edgars
Bārzdiņš, Aivars Osītis – trompete,
Mārcis Miķelsons – mežrags, Lauris
Zvejnieks – trombons, Jānis Retenais –
tuba, Virdžīnija Laube-Vītiņa – sitam
instrumenti.
Koris „Valmiera” aicina savus
bijušos dziedātājus, kora draugus un
atbalstītājus, kā arī visus kora mūzikas
mīļotājus, lai dāvātu svētku sajūtu
un prieku. Bijušie dziedātāji aicināti
pieteikties pa tālruni 29436440 (Inese).

Mīlestības stāsts 1. maijā
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
1. maijā plkst. 17.00 Valmieras
Kultūras centrā, atzīmējot Darba
svētkus un Latvijas Republikas Sa
tversmes sapulces sasaukšanas dienu,
valmierieši un pilsētas viesi aicināti
uz latviešu tautas dziesmu un deju
uzvedumu „Kad darbiņis padarīts, tad
varēju palustēt”.
„Latviešiem vienmēr ir bijis svarīgi
pēc labi padarīta darba kārtīgi
izlustēties – uz to aicināsim arī
koncerta skatītājus,” skaidro vīru kora
„Imanta” diriģente Ilze Krūmiņa. Viņa
norāda, ka koncertuzvedums veidots
kā mīlas stāsts, kurā jauns puisis apceļo

visus Latvijas novadus, lūkojoties pēc
līgavas. „Koncerta apmeklētāji iepazīs
apdziedāšanos starp vīriem un sievām,
noskaidros, kā mīlestību un attiecības
redz un izprot bērni, kā arī varēs baudīt
amzierīgus latviešu dančus. Turklāt
to visu esam ietvēruši jautrā stāstā
par darba tikumu un alkām pēc sirds
siltuma – garlaicīgi nebūs nevienam!”
Koncerta klausītājus ar dziesmām
priecēs Valmieras Kultūras centra vīru
koris „Imanta”, sieviešu koris „Jumara”,
kā arī Valmieras Mūzikas skolas jaunāko
klašu koris. Savukārt ar lustīgām dejām
koncertu papildinās Valmieras Kultūras
centra tautas deju ansambļa „Gauja”
dejotāji.
Ieeja bez maksas!

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums „Valmiera domā un rada”.

Reģistrācijas Nr. 000703429. Metiens: 12 000. Bezmaksas. Iespiests: SIA „Latgales druka”.
Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Ierosinājumus un komentārus par izdevuma saturu gaidīsim pa tālruni 64207136
vai elektroniski: info@valmiera.lv
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv

NĀK AMAIS INFORMATĪVĀ IZDE VUMA NUMURS IZNĀKS 13. MAIJĀ

4

