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Noslēdzies Valmieras fotokonkurss

Valmieras kalendārs
2015. gadam
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Gada izskaņā klajā nācis Valmieras
sienas kalendārs 2015. gadam, kurā
apkopotas 12 Valmieru, tās cilvēkus
un notikumus raksturojošas dažādu
noskaņu fotogrāfijas, kā arī informācija
par gaidāmajiem nozīmīgajiem pasā
kumiem pilsētā nākamajā gadā.
Valmieras kalendārā ik gadu tiek
ievietotas Valmieras fotokonkursa
labākās fotogrāfijas, kā arī bildes, kas
īpaši piemeklētas šim izdevumam.
Šogad kalendārs veidots maigos toņos,
matēts, ar akcentētām – glancētām
fotogrāfijām, lai tas iederētos ikvienā
interjerā un atgādinātu par mūsu
skaisto pilsētu gan iedzīvotājiem, gan
ikvienam Valmieras patriotam.
Valmieras sienas kalendārs ik gadu
ir iecienīta Ziemassvētku un Jaungada
dāvana, ko valmierieši dāvina cits

Foto: Ainārs Jēkabsons

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Noslēgusies Valmieras fotokon
kursa „Valmiera – mana sajūtu pilsēta”
trešā kārta. Kopumā konkursa noslē
dzošajā kārtā piedalījās 38 foto
grāfi, iesniedzot 176 fotogrāfijas,
kas raksturo Valmieras cilvēkus, vidi,
infrastruktūru un sajūtas.
Visas fotogrāfijas izvērtēja žūrija –

Foto: Aivis Stračinskis

Foto: Armands Miķelsons

Valmieras pilsētas pašvaldības izpild
direktors Aigars Vītols, fotogrāfs
Aleksejs Koziņecs, Valmieras Mākslas
vidusskolas direktors Edgars Bogdāns
un Valmieras pilsētas pašval
dības
Sabiedrisko attiecību un tūris
ma nodaļas vadītāja Dace Jase. Lai
nodrošinātu objektivitāti, konkursa
žūrija darbus izvērtēja, nezinot
to autorus. Trešajā kārtā 1. vietu
un 100 EUR naudas balvu ieguva

Ainārs Jēkabsons ar fotogrāfiju
„Gaisa balons”. 2. vietā, saņemot
75 EUR balvu, Aivis Stračinskis ar
fotogrāfiju „Kluss rīts”, bet par 3. vietas
ieguvēju, saņemot 50 EUR naudas
balvu, tika atzīts Armands Miķelsons
ar fotogrāfija „Skats uz Gauju”.
„Esmu gandarīts, ka Valmieras
fotokonkursā katru gadu piedalās
arvien vairāk jau zināmu, kā arī
jaunu fotomākslas entuziastu, ļaujot
paskatīties uz mūsu pilsētu no
visdažādākajiem skatupunktiem un
pamanīt tādas nianses un elementus,
kurus ikdienā nereti neievērojam.
Konkursā piedalījās gan valmierieši,
gan arī pilsētas viesi, tādēļ fotogrāfijas
bija ļoti dažādas. Fotogrāfi bija
meklējuši veidus, kā jau ierastas vietas
un apskates objektus parādīt neierastā
gaismā vai skata leņķī. Tāpat iemūži
nāti Valmierai raksturīgi pasākumi –
Gaisa balonu festivāls, Valmieras
pilsētas svētki, sporta sacensības
un daudz kas cits,” norāda Valmieras
pilsētas pašvaldības izpilddirektors
Aigars Vītols.
Šogad Valmieras fotokonkursa
mērķis bija atspoguļot Valmieras
pilsētas skaistākās un interesantākās
vietas, kuras ir īpašas Valmierai un
tās iedzīvotājiem. Ar fotogrāfiju
starpniecību autori tika mudināti
notvert Valmieras unikālo garšu,
smaržu, noskaņu un sajūtas, atainot
pilsētas iedzīvotāju un viesu no
skaņojumu un emocijas ikdienas
dzīvē, darbā vai svētkos. Tāpat autori
tika mudināti izcelt vietas, objektus
un dabas skatus, ar kuriem valmie
rieši lepojas un kas veido pilsē
tas
„vizītkarti”.
Valmieras pilsētas pašvaldība foto
konkursu organizē kopš 2006. gada,
tādējādi veidojot foto arhī
vu par
Valmieras attīstību gadu gaitā.

citam, pilsētas viesiem, kā arī sūta tiem,
kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām.
Valmieras
sienas
kalendāru
2015. gadam iespējams apskatīt un
iegādāties Valmieras Tūrisma infor
mācijas centrā Rīgas ielā 10, Valmierā.
Kalendāra cena 4 EUR.

Aicinām uz Ziemassvētku
tirdziņu
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
13. decembrī no plkst. 10.00
līdz 15.00 Valmieras rātslaukumā
un vecpilsētas teritorijā norisināsies
tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš,
kurā paralēli tirgošanās kņadai tiks
veiktas dažādas Ziemas saulgriežu
tradīcijas un rituāli.
Plkst. 10.00 notiks putnu baro
tavu gatavošanas darbnīca, kā arī
ornitologs Jānis Brikmanis intere
sentiem pastāstīs par to, kā pareizi
uzņemties rūpes par putnu barošanu
aukstajā gada periodā. Savukārt
plkst. 12.00 tiks īstenoti dažādi
Ziemas saulgriežu rituāli kopā ar folk
loras kopu „Putni” un tradīciju kopu
„Griezes”. Piemēram, uguns rituāls,
kura laikā tiks sadedzinātas gada
laikā uzkrātās sliktās lietas, zīlēšana,
dziesmas un rotaļas, bluķa vilkšana,
lai Valmierai un valmieriešiem vairotu

labo un piesauktu veiksmi, kā arī
iešana ķekatās. Valmiermuižas saime
aicinās ģimenes garšot dabīgo iesala
dzērienu Zelta zirgs, kas tapis par
godu latviešu multfilmai „Zelta zirgs”
pēc Raiņa lugas motīviem, savukārt
bērniem būs iespēja izzināt labību
un izkrāsot multfilmas „Zelta zirgs”
oriģinālzīmējumus.
Ziemassvētku tirdziņā, kā ierasts,
tirgotāji būs sarūpējuši medus podus,
svaigi ceptu maizi, kūpinājumus,
svaigas un žāvētas ogas, dažādus
sierus, piparkūkas, mājas vīnus un
citus našķus. Tāpat apmeklētājiem
būs iespēja atrast skaistas un node
rīgas Ziemassvētku dāvanas, pie
mēram, dažādus adījumus un ādas
izstrādājumus, sveces, pinumus un
koka grebumus, amatnieku kalumus,
rotas un citus darinājumus, kas atbildīs
jebkura gaumei. Kopumā tirdziņam
pašreiz pieteikušies 80 tirgotāju.

Budēļos iet no Mārtiņiem līdz Meteņiem, bet visvairāk to dara Ziemassvētku laikā

Braukšanas maksas izmaiņas
sabiedriskajā transportā
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
27. novembra Valmieras pilsētas
pašvaldības domes sēdē tika lemts,
ka ar 2015. gada 1. janvāri noteiktas
šādas braukšanas maksas izmaiņas
Valmieras pilsētas sabiedriskajā
transportā.
Tika lemts par braukšanas maksas
palielināšanu, jo pasažieru pārva
dāšanas pašizmaksa, kas 2014. gada
pirmajos deviņos mēnešos bija
vidēji 0,70 EUR par viena pasažiera
pārvadāšanu,
pārsniedz
šobrīd
noteikto biļetes cenu un pārvadātāja
zaudējumus sedz pašvaldība kā
sabiedriskā transporta pakalpojuma
pasūtītājs, kas rada papildu finansiālo
slogu pašvaldības budžetam.
Tāpat cenu palielināšanu ietek
mējusi arī SIA „VTU Valmiera” auto
parka nomaiņa. Pašreiz tas papildi
nāts ar pieciem autobusiem, bet līdz
2014. gada beigām plānots autoparku
papildināt ar vēl vienu autobusu.
Savukārt 2015. gadā plānots iegādā
ties vēl trīs autobusus un vienu mazas
ietilpības autobusu, kas būtu pielāgots
noteiktajām tehniskajām prasībām, lai
personām ar speciālām vaja
dzī
bām,
grūtniecēm un personām ar maziem
bērniem, t.sk. ar bērnu ratiņiem, at
vieglotu iekāpšanu autobusā un
sabiedriskā transporta izmantošanu.
Iegādātajiem autobusiem, salīdzinot ar
esošo pilsētas sabiedrisko transportu,
ir mazāks izmešu līmenis un degvielas
patēriņš.
Atgādinām par braukšanas mak
sas atvieglojumiem Valmieras pilsē
tas sabiedriskajā transportā (Valmieras
pilsētas pašvaldības saistošie noteiku
mi Nr. 75).
Tiesības braukt bez maksas
Valmieras pilsētas sabiedriskajā
transportā ir:
1) pirmsskolas vecuma bērniem,
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, kuri ir saņēmuši

Nosaukums

Vienreizējā braukšanas biļete
Vienas dienas braukšanas biļete
Abonementa biļete kalendārajai nedēļai
(no pirmdienas līdz svētdienai)
Mēneša biļete (kalendārajam mēnesim)
ar laika ierobežojumu (izmantošanai tikai
darbdienās)
Mēneša biļete (kalendārajam mēnesim)
bez laika ierobežojuma
Līgumsoda apmērs par braukšanu bez
biļetes
sociālo garantiju apliecību;
2) Valmieras pilsētā vismaz pēdē
jos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarē
jušiem pensionāriem, kuri sasnieguši
75 gadu vecumu un kuri Valmieras
pilsētas pašvaldībā saņēmuši per
sonalizētu braukšanas karti (to var
saņemt Valmieras pilsētas pašvaldībā
darba dienās, uzrādot personu aplie
cinošu dokumentu; personalizētā
braukšanas karte derīga vienu gadu
no tās izsniegšanas dienas).
Tiesības braukt bez maksas,
saņemot braukšanas talonu, Valmieras
pilsētas sabiedriskajā transportā
(izņemot visa veida taksometrus) ir
Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12
mēnešus dzīvesvietu deklarējušiem:
1) trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru
ģimenēs ir četri vai vairāk nepilngadīgi
bērni (minētās personas ir tiesīgas
saņemt ne vairāk kā 20 braukšanas
talonus vienā mēnesī un tikai periodā,
uz kuru Valmieras Sociālais dienests
izsniedzis trūcīgas ģimenes/personas
statusu apliecinošu izziņu; braukšanas
talonus var saņemt Valmieras
Sociālajā dienestā Lāčplēša ielā 2,
Valmierā, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu).
Tiesības iegādāties mēnešbiļetes
ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas
sabiedriskajā transportā ir:
1) Valmieras pilsētā dzīvesvietu

Taksometri –
Valmierā jau sen
Pašreizējā
maksa,
t.sk. PVN

Plānotā maksa,
t.sk. PVN,
no 01.01.2015.

0,55
2,13

0,60
2,30

5,68

6,00

17,06

18,60

23,90

26,40

8,00

8,00

deklarējušiem vai uz mācību laiku
faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā
(tai skaitā Dienesta viesnīcā):
a) vispārizglītojošo skolu skolēniem
no 1. līdz 12. klasei (ieskaitot) mācī
bu gada laikā no septembra līdz
maijam (ieskaitot) ar 50% atlaidi no
mēnešbiļetes cenas un ar 75% atlaidi
no mēnešbiļetes ar laika ierobe
žojumu;
b) profesionālās vidējās izglītības
iestāžu audzēkņiem mācību gada laikā
no septembra līdz maijam (ieskaitot)
ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas
un ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar
laika ierobežojumu;
c) augstāko izglītības iestāžu dienas
nodaļu studentiem mācību gada laikā
no septembra līdz maijam (ieskaitot)
ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas
un ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar
laika ierobežojumu;
2) Valmieras pilsētā dzīvesvietu
vismaz pēdējos 12 mēnešus dekla
rējušiem pensionāriem, kuri Valmieras
pilsētas pašvaldībā saņē
muši per
sonalizētu braukšanas karti, ar 50%
atlaidi no mēnešbiļetes cenas.
Minētās personas mēnešbiļetes var
iegādāties Valmieras autoostā Stacijas
ielā 1, Valmierā, sākot ar iepriekšējā
mēneša 20. datumu līdz kārtējā
mēneša 10. datumam.

Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
SIA „VTU Valmiera” aizsākums nav
ierastie braucieni ar autobusiem. Pirms
pilsētā sāka kursēt maršrutu autobusi,
pasažieri pārvadāti ar vieglajām un
smagajām automašīnām.
Valmierā pieprasījums sabiedris
kajiem braucieniem radās līdz ar
pilsētas attīstību. 19. un 20. gadsimta
mijā iedzīvotājus vajadzīgajā vietā
nogādāja ormaņi. Pilsētas vadība
1920. gadā noteica vienādu samaksu,
ko drīkst prasīt par pakalpojumu.
Ja kāds pasūtīja braucienu naktī,
takse bija augstāka, salīdzinot ar
pārvadājumu dienā. Trīs gadus vēlāk
pilsētas ielās izbrauca konkurents –
taksometrs. Pasažierus vest ar auto
mobili Valmierā pirmajam atļāva
Kauguru pagastā dzīvojošajam Jānim
Skrastiņam.
SIA „VTU Valmiera” (tolaik Valmie
ras autobāze Nr. 2) taksometra
pakalpojumiem izmantoja divus
„Pobedas” markas transportlīdzekļus.
Uzņēmu
ma rīcībā bija arī smagā
tehnika, ko lielākoties izmantoja
lauku darbos. Tikai septiņus gadus

pēc uzņēmuma dibināšanas (no
1952. gada) sāka kursēt maršruta
autobusi. Vēl pēc septiņiem gadiem,
nemaksājot vairāk par braucienu
ar „Pobedas” markas taksometru,
pārvadāšanai varēja pasūtīt „Volgu”.
SIA „VTU Valmiera” 1. decembrī
sagaidīja 69. dzimšanas dienu. Visu
šo laiku pakalpojums bijis arī pārva
dājumi ar automašīnām.
Lai veidotu mūsdienu vēsturi, uzņē
mums izsludina fotogrāfiju un stāstu
konkursu „Mans īpašais taksometrs”
ar mērķi atspoguļot, cik īpašs kāda
cilvēka dzīvē bijis brauciens ar SIA
„VTU Valmiera” taksometru.
Aprakstu un/vai fotogrāfiju gaidām
līdz 24. decembrim, tas jāsūta uz
pr@ vtu- valmiera.lv. Atmiņstāstu un
bildi (aploksnē vai vāciņos) iespē
jams atstāt arī dispečeriem Valmie
ras autoostā vai uzņēmuma admini
strā
cijas ēkā „Brandeļos”, Kocēnu
novadā. Lūdzam norādīt vārdu un
kontaktinformāciju
(fotogrāfijas
pēc konkursa noslēguma tiks
atdotas iesniedzējam). Gaidāmas
arī balvas. Plašā
ka informācija
www. vtu- valmiera.lv.

No SIA „VTU Valmiera” arhīva

Valmieras attīstības stratēģijas publiskā apspriešana
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 2014. gada 20. novembra pub
liskai apspriešanai un atzinuma saņem
šanai ir nodoti Valmieras pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2015.–2030. gadam un Valmieras
pilsētas attīstības programmas 2015.–
2020. gadam projekti.
Stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas
dokuments, kas būs pamats paš
valdības un tās institūciju plānošanas
dokumentu izstrādei un atbilstošu
aktivitāšu veikšanai nākamos 16
gadus.
Stratēģijā ir definēta pilsētas
misija, vīzija, vērtības, ilgtermiņa
attīstības mērķi un prioritātes, kā arī
pilsētas ekonomiskā specializācija
starptautiskā, nacionālā un reģionālā
līmenī. Valmieras pilsētas pašvaldības
izpilddirektors Aigars Vītols uzsver,
ka galvenais Valmieras pilsētas
ilgtermiņa attīstības mērķis ir
nodro
šināt iedzīvotāju labklājības
pieaugumu. „Stratēģijā ir četri funda
mentāli mērķi: personības izaugsme,
uzņēmējdarbības attīstība, funkci

o
nāla, estētiska un dabas vērtības
iekļaujoša pilsētvide, kā arī iedzīvotāju
sociālā un fiziskā drošība. Sasniedzot
šos mērķus un īstenojot konkrētas
rīcības, mēs varēsim nodrošināt, gan
izaugsmes iespējas iedzīvotājiem
gan labāku dzīves kvalitāti. Tāpat
dokumentā esam paredzējuši daudzas
aktivitātes ģimenes kā vērtības
stiprināšanai, lai tādējādi veidotos

Foto: Agris Semēvics

stipra sabiedrība. Nenoliedzami, Val
mieras veiksmes atslēga ir uzņēmēj
darbība, tāpēc arī nākamajos gados
liela vērība tiks veltīta visa veida
uzņēmējdarbības atbalstam, stiprinot
Valmieras kā nacionālas nozīmes
attīstības centra lomu – veidojot
uzņēmējdarbībai nepieciešamo infra
struktūru, atbalstot esošos uzņēmu
mus un sekmējot jaunu izveidi,

piesaistot investīcijas pilsētai, kā arī
stiprinot visa veida sadarbību.”
Savukārt attīstības programma ir
vidēja termiņa plānošanas dokuments,
kas noteiks pašvaldības prioritātes,
rīcības virzienus un veicamās akti
vitātes nākamajiem sešiem gadiem.
Attīstības programmas pielikumos
ietverts pašreizējās situācijas izvērtē
jums, rīcības plāns un investīciju plāns.
Sagatavotas un nodotas apspriešanai
ir arī integrēto teritoriālo investīciju
projektu idejas.
Publiskā apspriešana par pilsētas
ilgtermiņa attīstības stratēģijas doku
mentiem notiks no 2014. gada
20. novembra līdz 19. decembrim. Ar
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstī
bas stratēģijas 2015.–2030. gadam
un Valmieras pilsētas attīstības pro
grammas 2015.–2020. gadam projek
tiem var iepazīties:
• Valmieras pilsētas pašvaldībā
(Lāčplēša ielā 2, Valmierā) darbdienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00 un piektdienās
līdz plkst.16.00;
• Valmieras bibliotēkā (Cēsu ielā 4,
Valmierā) darbdienās no plkst. 10.00
līdz 19.00 un sestdienās no plkst. 10.00

NĀK AMAIS INFORMATĪVĀ IZDE VUMA NUMURS IZNĀKS 16. DECEMBRĪ

līdz 16.00;
• www.valmiera.lv sadaļā „Publis
kās apspriešanas”.
Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 17. decembrī
plkst. 16.00 Valmieras pilsētas
pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā,
1. stāvā, lielajā zālē.
Rakstiskus priekšlikumus par
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstī
bas stratēģijas 2015.–2030. gadam
un Valmieras pilsētas attīstī
bas
programmas 2015.–2020. gadam
projektiem iespējams iesniegt līdz
19. decembrim:
• Valmieras pilsētas pašvaldībā
Lāčplēša ielā 2, Valmierā darbdienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00;
• sūtot pa pastu: Valmieras pilsētas
pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera,
LV-4201;
• elektroniski
uz
Valmieras
pilsētas pašvaldības e-pasta adresi
pasts@ valmiera.lv.
Kontaktpersona:
Raimonda
Liepiņa, Valmieras pilsētas pašvaldības
kvalitātes vadītāja, tālr. 64210870,
e-pasts: raimonda.liepina@valmiera.lv.
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Par publiskās apspriešanas par administratīvo
teritoriju robežu grozīšanu starp Valmieras pilsētas
pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību
rezultātiem
Valmieras
pilsētas
pašvaldībā,
pamatojoties uz 2014. gada 27. novem
bra domes lēmumu Nr. 397, noslēdzās
publiskā apspriešana par admi
nistratīvo teritoriju robežu grozīšanu
starp Valmieras pilsētas pašvaldību
un Beverīnas novada pašvaldību.
Robežu grozīšanas priekšlikums paredz
Valmieras pilsētas administratīvās
teritorijas paplašināšanu par 118 hektā
riem Vidzemes industriālā parka izveidei.
Priekšlikumu ir atbalstījuši 98,36%
publiskās apspriešanas dalībnieku.
Lēmums tiks nosūtīts Beverīnas
novada pašvaldībai, kas tālāk lems par
publiskās apspriešanas organizēšanu
Beverīnas novadā.

Informatīvs ziņojums
(kopsavilkums)

Valmierā, 2014. gada 26. novembrī
Nr. 2.-5.18.2./14/1
Pamatojoties
uz
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
domes
2014. gada 23. oktobra lēmumu
Nr. 332 (protokols Nr. 16, 19.§) „Par
publiskās apspriešanas organizēšanu
par administratīvo teritoriju robežu
grozīšanu starp Valmieras pilsētas
pašvaldību un Beverīnas novada
pašvaldību” (turpmāk tekstā – lēmums),

Valmieras pilsētas pašvaldība laikā no
2014. gada 31. oktobra līdz 2014. gada
24. novembrim rīkoja publisko ap
spriešanu par administratīvo teritoriju
robežu grozīšanu starp Valmieras
pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada
pašvaldību.
Publiskās apspriešanas lapas, kā
noteikts lēmumā, tika pieņemtas
Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēs
un elektroniskā veidā, nosūtot Publiskās
apspriešanas lapu parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu
uz Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi
pasts@valmiera.lv.
Publiskajā apspriešanā kopumā
piedalījās 307 personas, kas ir vairāk
nekā 1% no Centrālās vēlēšanu ko
misijas mājaslapā izziņotā vēlētāju skaita
Valmierā (pēc datiem uz 2014. gada
4. jūniju). Attiecīgi publiskā apspriešana
ir uzskatāma par notikušu.
Publiskās apspriešanas laikā ko
pumā tika saņemtas 307 Publiskās
apspriešanas lapas, no tām:
• 77 – Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņem
šanas centrā
Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
• 30 – Valmieras pilsētas Dzimt
sarakstu nodaļā Cēsu ielā 2, Valmierā;
• 57 – Valmieras Tūrisma infor
mācijas centrā Rīgas ielā 10, Valmierā;

1. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.11.2014.
lēmumam Nr. 397 (protokols Nr.19, 43.§)

• 37 – Valmieras bibliotēkā Cēsu
ielā 4, Valmierā;
• 106 – pansionātos „Valmiera”
Kauguru ielā 3 un Rīgas ielā 55, Valmierā.
Saņemto derīgo Publiskās ap
spriešanas aptaujas lapu skaits ir 304.
3 publiskās apspriešanas aptaujas lapas
ir atzītas par nederīgām, jo tajās norādītie
personu personas kodi neatbilst
konkrētajā dzīvesvietā deklarēto iedzī
votāju personas kodiem. No derīgajām
aptaujas lapām 299 aptaujas lapās ir
atzīmēts „Atbalstu”, 5 aptaujas lapās ir
atzīmēts „Neatbalstu”, izsakot viedokli
par administratīvās teritorijas robežu
grozīšanu starp Valmieras pilsētas paš
valdību un Beverīnas novada pašvaldību.
Pēc Publiskās apspriešanas noteiktā
termiņa beigām, apkopojot Publiskās
apspriešanas rezultātus, procentuāli
tika noteikts, ka viedoklis „Atbalstu”
ir 98,36% un viedoklis „Neatbalstu” –
1,64%. Izvērtējot Publiskās apsprie
šanas rezultātus, konstatēts, ka viedoklis
„Atbalstu” dominē vairāk nekā pusē no
visiem Publiskajā apspriešanā esošajiem
viedokļiem, līdz ar to viedoklis „Atbalstu”
ir uzskatāms par dominējošo viedokli.
Attīstības un projektu vadības
nodaļas vadītāja p.i.
Maija Zālamane

Par ierosinājumu grozīt administratīvo teritoriju robežu starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību
LĒMUMS
Valmierā, 2014. gada 27. novembrī Nr. 397 (protokols Nr. 19, 43.§)
Pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
6. panta otro daļu, kas cita starpā
nosaka, ka, grozot republikas pilsētas
robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:
1) pilsētai ir attīstīta komercdarbība,
transporta un komunālā saimniecība,
kā arī sociālā infrastruktūra; 2) pilsētai
ir nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss;
3) pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem
pastāvīgo iedzīvotāju, 10.panta piekto
daļu, kas nosaka, ka, ja pilsētas teritorija
ir republikas pilsētas administratīvā
teritorija, pilsētas robežu nosaka un groza
saskaņā ar šā likuma 6.pantu,
Ministru
kabineta
17.11.2009.
noteikumu Nr. 1330 „Kārtība, kādā
sagatavojami un iesniedzami dokumenti
administratīvi teritoriālā iedalījuma un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanas
jautājumu izlemšanai” (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 1330) 2. punktu, kas
nosaka, ka pašvaldība var ierosināt
izdarīt
grozījumus
administratīvi
teritoriālajā iedalījumā un apdzīvoto
vietu statusa maiņu saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu, 3.1.2. apakšpunktu,
kas nosaka, ka pašvaldība ar domes
lēmumu var ierosināt izdarīt grozījumus
administratīvi teritoriālajā iedalījumā –
grozīt
pašvaldības
administratīvās
teritorijas robežu vai novada teritoriālo
vienību pievienot citas pašvaldības
administratīvajai teritorijai, kā arī
5. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība,
kura saskaņā ar šo noteikumu 3.1.1.
un 3.1.2. apakšpunktu ierosina izdarīt
grozījumus administratīvi teritoriālajā
iedalījumā, nosūta ieinteresētajām
pašvaldībām pašvaldības domes lēmumu
ar attiecīgajiem ierosinājumiem.
Ņemot vērā MK noteikumu Nr. 1330
4. punktā noteikto, ka pirms lēmuma
ierosināt
grozīt
administratīvās
teritorijas pieņemšanas pašvaldība
organizē publisko apspriešanu, lai
noskaid
rotu pašvaldības iedzīvotāju
viedokli, un, pamatojoties uz Valmieras
pilsētas pašvaldības domes 2014. gada
3

23. oktobra lēmumu Nr. 332 (protokols
Nr. 16, 19.§) „Par publiskās apspriešanas
organizēšanu par administratīvo teritoriju
robežu grozīšanu starp Valmieras
pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada
pašvaldību”, Valmieras pilsētas pašvaldība
laikā no 2014. gada 31. oktobra līdz 2014.
gada 24. novembrim rīkoja publisko
apspriešanu par administratīvo teritoriju
robežu grozīšanu starp Valmieras
pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada
pašvaldību.
Atbilstoši 26.11.2014. informatīvajam
ziņojumam
(kopsavilkumam)
par
publiskās apspriešanas par administratīvo
teritoriju robežu starp Valmieras pilsētas
pašvaldību un Beverīnas novada
pašvaldību rezultātiem, publiskajā ap
spriešanā kopumā ir piedalījušās 307
personas, kas ir vairāk nekā 1% no
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
izziņotā vēlētāju skaita Valmierā (pēc
datiem uz 2014. gada 4. jūniju). Attiecīgi
publiskā apspriešana ir uzskatāma
par notikušu. Saņemto publiskās ap
sprie
šanas aptaujas lapu skaits ir
307 (atbilstoši 26.11.2014. publiskās
apspriešanas rezultātu apkopojumam
par derīgām ir uzskatāmas 304 aptaujas
lapas, par nederīgām 3 aptaujas lapas).
No derīgajām publiskās apspriešanas
aptaujas lapām 299 aptaujas lapās ir
atzīmēts „Atbalstu”, 5 aptaujas lapās ir
atzīmēts „Neatbalstu”, izsakot viedokli
par administratīvās teritorijas robežu
grozīšanu starp Valmieras pilsētas
pašvaldību un Beverīnas novada paš
valdību. Pēc Publiskās apspriešanas
noteiktā termiņa beigām, apkopojot
Publiskās
apspriešanas
rezultātus,
procentuāli tika noteikts, ka viedoklis
„Atbalstu” ir 98,36% un viedoklis
„Neatbalstu” – 1,64%. Izvērtējot Publiskās
apspriešanas rezultātus, konstatēts, ka
viedoklis „Atbalstu” dominē vairāk nekā
pusē no visiem Publiskajā apspriešanā
esošajiem viedokļiem, līdz ar to viedoklis
„Atbalstu” ir uzskatāms par dominējošo
viedokli.
Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās

attīstības programmu 2008.–2014. ga
dam, kas apstiprināta ar Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 20.12.2007. lēmumu
Nr. 829 (protokols Nr.19, #66), Valmieras
pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības
programmas Attīstības stratēģijā 2008.–
2014. gadam ir definēts, ka viens no
pilsētas stratēģiskās rīcības virzieniem ir
veicināt Valmieras ekonomisko augšup
eju, atbalstot esošos uzņēmumus un
attīstot jaunus uzņēmējdarbības veidus,
kas nostiprinātu pilsētas saim
niecisko
patstāvību un veicinātu iedzīvotāju
labklājību.
Ekonomiskās attīstības veicināšana
ir viena no pilsētas stratēģiskajām
prioritātēm, tāpēc Valmieras pilsētas
pašvaldība cenšas radīt apstākļus
jau
nu uzņēmumu attīstībai pilsētā,
īpašu uzmanību veltot inovācijām un
ilgtspējai. Viens no priekšnosacījumiem,
kādēļ Valmiera iepriekš ir attīstījusies
kā Vidzemes ekonomiskais centrs, ir
inženiertehniskās infrastruktūras nodro
šinājums, kas ietver gāzes apgādi,
siltumapgādi, autoceļus, dzelzceļu,
ūdensapgādi un kanalizācijas tīklus, kā arī
elektrības jaudu nodrošinājumu. Jauna
jiem uzņēmumiem tiek nodrošināta
iespēja pieslēgties maģistrālajiem inže
nierkomunikāciju tīkliem.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes
datiem 2012. gadā Valmieras pilsētā
bija 1874 ekonomiski aktīvu vienību. No
tām 92% bija mikrouzņēmējdarbības
formas, 111 ekonomiski aktīvās vienības
bija klasificējamas kā mazie uzņēmumi,
29 vienības kā vidējie uzņēmumi, bet
lielie uzņēmumi – 3 vienības. Rēķinot
ekonomiski aktīvo vienību skaitu uz 1000
iedzīvotājiem, Valmieras pilsētā tās ir 77
vienības, kas ir virs vidējā rādītāja valstī
(74) un Vidzemes reģionā (75).
Valmieras pilsētas kā Vidzemes
reģiona centra uzdevums ir ne tikai
attīstīties pilsētas interesēs, bet
paplašināt savas teritorijas un plānot
attīstību, ievērojot pilsētas stratēģiskā
izvietojuma priekšrocības. Vienlaikus
pilsētas attīstības iespējas tās pašreizējās

administratīvajās robežās ir ierobežotas.
Valmieras pilsētas pašvaldības rīcībā ir
šādas industriālās teritorijas:
Valmieras pilsētas
pašvaldības īpašumā
esošās industriālās
teritorijas
Kauguru iela 22
Lodes iela 5B
Lodes iela 5C
Lodes iela 5D
Kauguru iela 7
Lodes iela 1E
Abula iela 1B
Mūrmuižas iela 28
Valkas iela 62
Stacijas laukums 10
Cēsu iela 37A
Aiz apvedceļa

Teritorijas
platība
(ha)
8.4161
0.2291
0.3160
0.1704
1.5657
5.2238
2.763
2.3918
5.1451
2.6719
0.3076
2.9933

Tas nozīmē, ka Valmieras pilsētas
pašvaldība jau šobrīd nevar piesaistīt
investorus uzņēmējdarbības veicināšanai,
kuru darbībai nepieciešamas teritorijas
lielākas par 8,4 ha. Investoru piesaiste
un jaunu ražotņu izveide palielinātu
darbavietu un iedzīvotāju skaitu pilsētā
un apkārtējos novados, vienlaikus
pieaugtu arī iedzīvotāju labklājība.
Valmieras, kā arī apkārtējo novadu un
pilsētu iedzīvotājiem nebūtu jādodas
darba meklējumos uz ārvalstīm vai
galvaspilsētu. Savukārt jauniešiem tiktu
nodrošinātas prakses un darbavietas,
veidotos ciešāka saikne starp izglītības
iestādēm un uzņēmumiem. Jāpiemin, ka
Valmieras pilsētā ir arī nozīmīgs kultūras
un izglītības iestāžu komplekss, kas ļauj
ievērojami lielākam iedzīvotāju skaitam
nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu
pakalpojumu klāstu.
Tāpēc pilsētas ilgtermiņa attīstības
virziens ir paplašināt Valmieras pilsētas
teritorijas administratīvās robežas.
Administratīvās teritorijas robežu maiņa
ļautu Valmieras pilsētai paplašināt
industriālo zonu, piesaistīt jaunus
investorus, nodrošināt rūpnieciskās un
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zaļās pilsētvides līdzsvaru, kā arī sekmētu
ekonomisko augšupeju un palielinātu
ieņēmumus Pašvaldības budžetā no
nekustamā īpašuma un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa. Jāņem vērā, ka, lai
piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus
2014.–2020. gada plānošanas periodā
industriālo teritoriju sakārtošanai un
attīstīšanai, īpašumam ir jāatrodas
pašvaldības teritorijā un īpašumā.
Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās
attīstības programmā 2008.–2014. ga
dam kā viena no prioritātēm ir noteikta
arī jaunu kokapstrādes uzņēmumu
piesaiste. Atbilstoši attīstības programmai
pašvaldība ir uzsākusi sarunas ar kok
apstrādes uzņēmuma investoru, kura
darbības nodrošināšanai nepieciešama
teritorija platībā virs 20 ha.
Valmieras pilsētas pašvaldības
dome, balsojot: PAR – 12 (J. Baiks,
A. Kupriša, E. Sniedze, G. Štrombergs,
A. Gluhovs, U. Jansons, R. Gailums,
A. Klepers, A. Skrastiņš, V. Ecmanis,
J. Jakovins, V. Beķeris), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ierosināt grozīt administratīvo ter
itoriju robežu starp Valmieras pilsētas
pašvaldību un Beverīnas novada pašval
dību saskaņā ar šā lēmuma 1. pielikumu.
Teritorijas, ko plānots iekļaut Valmieras
pilsētas pašvaldības administratīvajā teri
torijā, atdalot to no Beverīnas novada
pašvaldības administratīvās teritorijas,
paredzamais izmantošanas mērķis ir
Vidzemes industriālā parka izveide (infor
matīvais materiāls par Vidzemes indus
triālo parku šā lēmuma 2. pielikumā).
2. Nosūtīt šo lēmumu Beverīnas
novada pašvaldībai rīcībai saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 1330.
3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada
27. novembrī.
Pielikumā:
1. Kartogrāfiskais materiāls.
2. Informatīvs materiāls par Vidzemes
industriālo parku.
Domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks

2. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 27.11.2014. lēmumam Nr. 397
(protokols Nr. 19, 43.§)
VIDZEMES INDUSTRIĀLAIS PARKS
Vidzemes industriālais parks ir pār
domāti un mērķtiecīgi attīstīta teritorija
ražošanai, kas secīgi turpina līdzšinējo
Valmieras pilsētas industriālās zonas
attīstību Beverīnas novada virzienā. Tā
izveide vērsta uz pilsētas, apkārtējo no
vadu un reģiona ekonomisko izaugsmi
un sabiedrības labklājības veicināšanu.
Industriālā parka izveides stra
tēģiskais mērķis: efektīva teritoriālā
kapitāla izmantošana Vidzemes reģiona
konkurētspējīgai izaugsmei un iedzī
votāju dzīves kvalitātes veicināšanai.
Sasniedzamie ilgtermiņa rezultatīvie
rādītāji pēc industriālā parka ieceres
pilnīgas īstenošanas, kas notiek atbilstoši
Valmieras pilsētas un Beverīnas novada
administratīvo teritoriju ilgtspējīgas
attīstības stratēģijām un rīcības pro
grammām, Nacionālā attīstības plānā
2014.–2020. gadam noteiktajām prio
ritātēm:
• palielinās konkurētspēja kapitāla
piesaistē;
• tiek sekmēta savstarpēji pa
pildinoša un rezultatīva sadarbība
Vidzemes reģionā – starp pašvaldībām,
uzņēmējiem, īpaši akcentējot Vidzemes
industriālā parka piegādes ķēdes
nozīmību un vietējo uzņēmēju, zemnieku
kooperāciju konkurences apstākļos;
• mērķtiecīgi pieaudzis atbalsts
jomām, kur Vidzemes reģionam ir konku
rētspējīgās priekšrocības un inovāciju
potenciāls (atbilstoši Vidzemes reģiona
viedās specializācijas stratēģiskajai pie
ejai, vienlaikus attīstot pētniecību un
inovācijas vietējā biznesa vajadzībām, lai
veicinātu produktivitātes pieaugumu):
1. veicināta augstākas pievienotās
vērtības produktu (t.sk. nišas produktu)
ražošana reģiona tradicionālajās nozarēs
(augstas pievienotās vērtības koksnes
izstrādājumi un ieguves rūpniecības
produkti (sapropelis, stikla šķiedra
u.c.), lauksaimniecības (t.sk. kaņepju
pārstrādes) un veselīgas pārtikas un dzē
rienu ražošana, ar rekreāciju un tūrismu
saistītā ražošana);
2. dažādota reģiona ekonomika,
attīstot uzņēmējdarbību ar esošo speci
alizāciju saistītās jomās (rehabilitācija un
veselības aprūpes pakalpojumi, biomasas
izmantošana ķīmis
kajai pārstrādei un
enerģijai, viedie materiāli u.c.);
3. attīstītas jaunas uzņēmējdarbības
jomas zināšanu ekonomikas nozarēs
(informācijas un komunikāciju tehno

loģijas, radošās industrijas, ar industriālā
parka galvenajiem uzņēmumiem saistīti
attālināti profesionālie pakalpojumi).
• palielinās produkcijas eksporta
apjoms;
• tiek nodrošinātas papildu dar
ba
vietas Vidzemes reģionā (skat.
1. pielikumā – Darbaspēka piesaiste
no apkārtējiem novadiem un pilsētām
Valmieras lielākajos uzņēmumos);
• tiešās investīcijas industriālā parka
izveidei un labiekārtošanai – vismaz
10 milj. EUR.
Paredzamie darbības principi un
devums vietas izaugsmei
Potenciāli industriālā parka uzņē
mumu darbība būtu vērsta uz ilgtspējīgu
ražošanas modeli, nodrošinot teritorijas
integrētu attīstību ar tuvākajām
apkaimēm. (1. zīmējums)
Vidzemes industriālā parka attīstība
tiešā
veidā
veicina
darbaspēka
profesionālo kvalifikāciju un izaugsmi,
sekmē darbaspēka pieprasījumu un
konkurenci par labāku atalgojumu.
Tas ļauj integrēt industriālā un biznesa
parka elementus, attīstot specializētus
pakalpojumus, kas varētu būt nepie
ciešami ne tikai parkā bāzētajiem
uzņēmumiem, bet ražojošajiem uzņēmu
miem plašākā mērogā, ieskaitot Vidzemes
reģionu un Dienvidigauniju.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu. Lai pašvaldība
spētu attīstīt ekonomisko darbību savā
teritorijā, kā viens no būtiskākajiem
instrumentiem ir infrastruktūras attīstī
šana – pievilcīgas uzņēmējdarbības vides
radīšana.
Latvijas Nacionālās attīstības plāns
2014.–2020. gadam paredz, ka valsts un
iedzīvotāji rūpējās par uzņēmējdarbībai
labvēlīgas vides uzturēšanu, investīciju
piesaisti un efektīviem pasākumiem

nodarbinātības stimulēšanai, lai panāktu
būtisku tautsaimniecības uzplaukumu.
Jo labākus apstākļus valsts un
pašvaldība spēj radīt uzņēmējiem, jo
lielākas investīcijas var sagaidīt taut
saimniecībā, bet līdz ar jaunu kvali
ficētu darbavietu radīšanu tiek sekmēta
iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
Pamatojums teritorijas izvēlei
• Secīgi attīstīta jau esošā Valmieras
pilsētas industriālā zona tās D daļā,
kas iekļauj daļu degradētās un lielāko
daļu potenciāli attīstāmās teritorijas,
kas primāri nav paredzētas dzīvojamās
funkcijas nodrošināšanai (pašreizējais
zemesgabalu zemes lietošanas veids:
meža zeme. Atbilstoši Meža likuma
44. panta pirmajai daļai zemesgabali ir
valsts meža zeme;
• Atrašanās nozīmīgā loģistikas
krustpunktā: tiešā starptautiskās nozī
mes (A3) maģistrāles tuvumā, pie pilsētas
apvedceļa P18 un dzelzceļa (sk. 2. pie
likumā – Gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte 2013. gadā valsts reģionālajos
un galvenajos autoceļos Valmieras ap
kārtnē.);
• Tuvumā galvenās ražošanai nepie
ciešamās komunikācijas un infrastruktūra
(ūdens, gāze, elektrības jauda, atkritumu
apsaimniekošana u.c.), iespēja pieslēgties
pilsētas inženiertehniskajiem tīkliem;
• Pašvaldības īpašumu efektīva izman
tošana.
Zemesgabalu kopējā platība ~118 ha.
Valmieras pilsētas un Beverīnas
novada pašvaldību iespējamie sa
darbības scenāriji.
Analizēti trīs iespējamie scenāriji
Vidzemes industriālā parka teritorijas
attīstībai, galvenos ieguvumus un
zaudējumu iesaistītajām pašvaldībām
uzskatāmi apkopojot 1. tabulā.
1. Saglabājas pašreizējā situācija,
robežas netiek mainītas, potenciālie
investori netiek piesaistīti.
2. Administratīvo teritoriju robežas
netiek mainītas, Beverīnas novads
piesaista potenciālos investorus.

1. zīmējums

Valmieras
pilsētas
pašvaldības
iespē
jas piedalīties Beverīnas novada
industriālās (rūpnieciskās) teritorijas
izveidē ir ierobežotas.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
3. panta pirmo daļu vietējā pašvaldība
ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu
vēlētas pārstāvniecības – domes – un
tās izveidoto institūciju un iestāžu star
pniecību nodrošina likumos noteikto
funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā
kārtībā
Ministru
kabineta
doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju intereses. Atbilstoši minētā
likuma 6. panta 1. punktam un 7. panta
otrajai daļai publisko tiesību jomā
pašvaldību kompetencē cita starpā ir šajā
likumā noteiktās autonomās funkcijas,
kuru izpildi organizē un par to atbild
pašvaldības un kuru izpilde tiek finansēta
no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja
likumā nav noteikts citādi. Pašvaldību
autonomās funkcijas nosaka likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmā daļa, kā arī
atsevišķas jomas un nozares regulējošie
normatīvie akti.
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 6. punkts uzliek pienākumu
pašvaldībai atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un
lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus. Savukārt Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2. panta pirmā daļa
nosaka, ka publiska persona rīkojas ar
saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas
personas finanšu līdzekļiem un mantu
atbilst ārējos normatīvajos aktos pare
dzētajiem mērķiem.
Līdz ar to Valmieras pilsētas paš
valdības rīcība, ieguldot savus finanšu
līdzekļus citā administratīvajā teritorijā,
būtu vērtējama kā nelikumīga finanšu
līdzekļu izšķērdēšana.
Minētajā situācijā Valmieras pilsētai
nav iespējams arī piesaistīt ES fondu
finanšu resursus, jo pašvaldības kā finan
šu saņēmēji var ieguldīt finansējumu
tikai teritorijās, kas atrodas to īpašumā
(pašvaldības gadījumā – administratīvajā
teritorijā) (Atsevišķos gadījumos terito

rijās, par ko noslēgts ilgtermiņa nomas
līgums, taču prognozējams, ka topošajos
MK noteikumos par stratēģisko atbalsta
mērķu ieviešanu arī šāda iespēja būs
liegta).
Ņemot vērā minēto un vērtējot
Beverīnas novada pašvaldības budžeta
iespējas industriālās (rūpnieciskās) terito
rijas izveidē, kā arī iespējas piesaistīt
ES fondu vai citu ārvalstu finanšu
instrumentu līdzekļus atbilstošas infra

struktūras izbūvei, jāsecina, ka atbilstošu
apstākļu (pievedceļi, inženierkomu
nikāciju izbūve utt.) radīšana potenciālo
investoru piesaistei tikai Beverīnas
novada spēkiem praktiski nav iespējama.
3.
Administratīvās
teritorijas
robežas tiek mainītas, tiek piesaistīti
investori.
Tiek grozītas Valmieras pilsētas un
Beverīnas novada pašvaldību admi
nistratīvās teritorijas robežas, potenciālo
industriālo
(rūpniecisko)
teritoriju
iekļaujot Valmieras pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Notiek ES fondu līdzekļu piesaiste
infrastruktūras izbūvei (ieguldījums var
tikt veikts tikai pašvaldībai piederošā
īpašumā) - Zemkopības ministrija vai
AS „Latvijas Valsts meži” valsts meža zemi
bez atlīdzības nodod Valmieras pilsētas
pašvaldības īpašumā. Pašvaldības izvei
do Vidzemes industriālo parku. Lai
sagatavotu teritoriju industriālā parka
izveidei, Valmieras pilsētas pašvaldībai
būs jāiegulda vairāk nekā 10 milj. EUR.
Pašvaldību ieguvumi un zaudējumi
(1. tabula).
Industriālā parka pārvaldība
Vidzemes industriālā parka izveidei un
attīstībai Valmieras pilsētas un Beverīnas
novada pašvaldība slēdz sadarbības
līgumu, tajā atrunājot savstarpējās
sadarbības jautājumus.
Izveidojamās industriālās (rūpnie
ciskās) teritorijas pārvaldībai tiek
nozīmēta pastāvīga vadības grupa/
uzrau
dzības padome no Valmieras un
Beverīnas novada pašvaldības dele
ģētiem pārstāvjiem ar tiesībām sniegt
atzinumus un priekšlikumus par indus
triālās (rūpnieciskās) teritorijas apsaim
niekošanu un Vidzemes industriālā parka
tālāko attīstību.

Darbaspēka piesaiste no apkārtējiem novadiem un pilsētām Valmieras
lielākajos uzņēmumos

1. tabula. Pašvaldību ieguvumi un zaudējumi
Scenārijs

Beverīnas novads
Ieguvumi
Zaudējumi

1. Saglabājas
pašreizējā situācija
(robežas netiek
mainītas, investors
netiek piesaistīts)

Pašvaldības budžetā iekasētā
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) apmērs nemainās.

Tiek zaudētas
investīcijas, nenotiek
uzņēmējdarbības un
ražošanas attīstība,
nepieaug darbavietu
skaits

2. Zemes robežas
netiek mainītas.
Beverīnas novada
pašvaldība piesaista
investoru

Industriālās (rūpnieciskās)
teritorijas attīstība nav
iespējama līdzekļu trūkuma dēļ
inženierkomunikāciju izbūvei.
Pašvaldības budžetā iekasētā
NĪN apmērs nemainās.

Tiek zaudētas
investīcijas, nenotiek
uzņēmējdarbības un
ražošanas attīstība,
nepieaug darbavietu
skaits

3. Zemes robežas
tiek mainītas, tiek
piesaistīts investors

Attīstās uzņēmējdarbība,
pieaug darbavietu skaits
novada un reģiona
iedzīvotājiem. Pieaug
iedzīvotāju skaits, ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa.
Potenciāls blakusnozaru
attīstībai pie galvenās ražotnes.
Starptautiskās konkurētspējas
uzlabošana.
Plānveidīga infrastruktūras
attīstība.

Zaudēti ienākumi no
NĪN.
Zaudēta neizmantota
teritorija.

Valmieras pilsētas pašvaldība
Ieguvumi
Zaudējumi
Tiek zaudētas investīcijas,
nepieaug darbavietu
skaits. Zaudēta attīstības
iespēja. Netiek racionāli
un funkcionāli efektīvi
--apsaimniekota teritorija
ar ievērojamu attīstības
potenciālu (atrašanās vieta
starp autoceļiem, dzelzceļa
pievads, apdzīvotu vietu
(darbaspēka) tuvums).
Tiek zaudētas investīcijas,
nepieaug darbavietu
skaits. Netiek racionāli
--un funkcionāli efektīvi
apsaimniekota teritorija
ar ievērojamu attīstības
potenciālu.
Attīstās uzņēmējdarbība,
rodas darbavietas Valmieras Lieli finansiālie ieguldījumi
pilsētas pašvaldības
industriālās (rūpnieciskās)
iedzīvotājiem.
teritorijas, t.sk. komunikāciju
Kvalitatīvs industriālo
izbūve, izveidē. Teritorijas
teritoriju piedāvājums.
sagatavošanai nepieciešami
Industriālo teritoriju
vairāk nekā 10 mlj. EUR.
pilnvērtīga un efektīva
Iespējama iedzīvotāju
izmantošana ekonomiskās migrācija uz Beverīnas
aktivitātes veicināšanai
novadu (tuvāk darbavietai).
reģionā.
Atbildība par komunikāciju
Iekasētā NĪN apmēra
izbūvi un investoru piesaisti.
pieaugums

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2013. gadā
valsts reģionālajos un galvenajos autoceļos Valmieras apkārtnē
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Vidzemes slimnīcā –
1000. jaundzimušais
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Vidzemes slimnīcas dzemdību no
daļā priecīgs notikums – 26. novembrī
pasaulē ieradies šī gada 1000. bērns –
meitene Madara. Pavisam jaundzi
mušo pirmajā tūkstotī ir 483 meitenes
un 517 puiši, 22 dvīņu pāri un 192
valmierieši (mazuļu vecāku deklarētā
dzīvesvieta ir Valmiera).
Dzemdību un ginekoloģijas no
daļas virsārsts Gints Lapiņš atzīst:
„Tūkstošais bērniņš ir svarīgs un ilgi
gaidīts notikums mūsu nodaļā. Visā
aizvadītajā gadā Vidzemes slimnīcas
dzemdību nodaļā piedzima 959 bērni,
no tiem 16 bija dvīņu pāri. Tagad vēl
mēnesis līdz gada beigām, tātad to
pabeigsim ar cerīgu statistiku.”
„Iepriekšējā reize, kad Valmierā
dzimuši ap tūkstoš bērniem gadā,
bijusi pirms 22 gadiem – 1992. gadā.
Tolaik nodaļa atradusies tagadējā
Valmieras Veselības centra telpās,”
atceras G. Lapiņš. Zemākais jaundzi

Apbalvoti akcijas „Apceļo Valmieras pusi!”
uzvarētāji

mušo skaits slimnīcā Valmierā bijis
90. gadu vidū, kad gadā pieņemtas ap
550 dzemdībām.
„Tas, ka arvien biežāk topošie
vecāki izvēlas Vidzemes slimnīcu, kur
dzimt mazulim,” komentē Vidzemes
slimnīcas
valdes
priekšsēdētājs
Uģis Muskovs, „ir mūsu speciālistu
komandas nopelns. Vieni mūsu
dzemdību nodaļu, iespējams, izraugās
komfortablo apstākļu dēļ vai tāpēc,
ka te pieejamas dzemdības ūdenī
profesionālā dzemdību vannā. Citi
dod priekšroku drošībai – slimnīcā
ir jaundzimušo intensīvās terapijas
nodaļa, ir asins sagatavošanas nodaļa
ar asins preparātu rezervēm. Drošība
un kvalificēta palīdzība īstajā brīdī ir
vērtības, ko sniedz Vidzemes slimnīca.”
Statistika apliecina Vidzemes slim
nīcas kā reģionālas ārstniecības iestā
des statusu – vidēji tikai katrs piektais
jaundzimušais šogad ir valmierietis.
Pārējie pēc izrakstīšanās no slimnīcas
atgriežas mājās visā Vidzemes reģionā,
arī Pierīgā, Saulkrastos, Salaspilī.

Putnu barotavu
meistarošanas darbnīca
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
13. decembrī no plkst. 10.00
līdz 13.00 Ziemassvētku tirdziņa
laikā Valmieras vecpilsētā norisināsies
putnu barotavu gatavošanas darbnīca.
Jau krietns laiks pagājis kopš
Latviju atstājuši gājputni. Ceļotājputni
devušies uz siltākām ziemošanas
vietām, migrācijas laikā pārlidojot
desmitiem, simtiem un tūkstošiem
kilometru lielus attālumus, taču
nometnieki un klejotāji palikuši.
Iestājoties aukstam un sniegotam
laikam, cilvēki steidz putniem at
vieglot barības meklēšanu, palīdzot
atjaunot barības meklējumos iztērētās
enerģijas rezerves, tādējādi uzlabojot
to izredzes sagaidīt pavasari.
Ornitologs Jānis Brikmanis pa
sākuma apmeklētājiem pastāstīs, kādu
putnu balsis varam dzirdēt ziemas

mēnešos, kā tās pazīt, neredzot pašus
putnus, kādus viesus var redzēt pie
loga, uz balkona vai piemājas dārzā
un cik noderīga putniem un putnu
vērotājiem var būt putnu barotava
vai ūdens dzirdinātava. Pasākuma
apmeklētāji uzzinās, ar ko putnus
vislabāk cienāt un ar ko nekādā
gadījumā nedrīkst barot putnus.
Tāpat atgādināsim, ka putnu
barošanu var uzsākt un veikt tikai
tie, kuri to var nodrošināt, neizlaižot
nevienu dienu līdz brīdim, kad
gaisa temperatūra arī naktīs nav
zemāka par 0 grādiem un ir nokususi
sniega sega. Stāstīsim, ka barotavai
piesaistītie putni, gaidot ierasto
ēdienreizi barotavā un to nesaņemot,
dabā nepagūs uzņemt nepieciešamo
barības daudzumu un, pienākot nakts
salam, var iet bojā nosalstot.
Pašu pagatavoto barotavu ikviens
varēs paņemt sev līdzi.

Inita Kūlīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
26. novembrī Valmieras Tūrisma
informācijas centrā notika 2014. gada
tūrisma akcijas „Apceļo Valmieras
pusi!” aktīvāko ceļotāju apbalvošana.
Akcijas galveno balvu – tūristu klases
velosipēdu – ieguva valmieriete Aija
Zīle. Velosipēdu bija sarūpējusi Val
mieras pilsētas pašvaldība sadarbībā
ar „Aktīvā tūrisma centru EŽI”.
Sveicot tūrisma akcijas uzvarētājus,
Valmieras pilsētas pašvaldības do
mes
priekšsēdētāja
vietnieks
Ričards Gailums teica: „Ir prieks par
valmieriešu, kā arī apkārtējo novadu
un pilsētu iedzīvotājiem, kuri ar lielu
entuziasmu iesaistījās šajā tūrisma
akcijā, atklājot sev Valmieras pusi no
jauna. Es ceru, ka ar katru nākamo
gadu mēs Valmierā redzēsim arvien
vairāk ceļotāju gan no Latvijas, gan
mūsu kaimiņzemes Igaunijas un
citām valstīm, jo pilsēta augs un
attīstīsies, kļūs arvien pievilcīgāka,
kā arī bagātīgāks kļūs tās tūrisma
piedāvājums. Mēs esam plānojuši
tālāk attīstīt Sajūtu parku, veloceliņu
tīklu, izveidot ģimeņu parku, kā arī
veikt daudzus citus uzlabojumus, lai
Valmiera būtu pievilcīgs galamērķis
brīvdienu pavadīšanai un ceļojumiem.”
Galvenās balvas ieguvēja Aija Zīle
pastāstīja: „Pirms nepilniem diviem
gadiem pārcēlos no Rīgas uz dzīvi
Valmierā, un nu ar lielu interesi gribu
iepazīt pilsētu un tās apkārti. Mēs
esam liela ģimene, kas mīl pavadīt
brīvo laiku, kopā apceļojot dažādas
vietas Latvijā. Mums patīk ceļot ar
velo, bet līdz šim mums pietrūka viens
velosipēds, lai visi varam braukt kopā,
tāpēc šī balva ir divtik vērtīga.” Kundze
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• ceturtdienās plkst. 11.00 angļu valo
da 1. grupai, plkst. 12.30 – 2. grupai;
• ceturtdienās plkst. 14.00 vācu
valoda.
Pasākumu plāns:
• 2. decembrī plkst. 12.00 tikšanās ar
astropsiholoģi O. Meļķi;
• 3. decembrī plkst. 10.00 bezmaksas
juridiskās konsultācijas;
• 3. decembrī plkst. 10.00 politiski
represēto biedrības valdes sēde;
• 6. decembrī plkst. 10.00 seminārs
dārzkopjiem par „Bioefekta” augu
aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;
• 12. decembrī plkst. 15.00 tikšanās ar
12. Saeimas deputātu E. Smiltēnu;
• 15. decembrī plkst. 7.20 brauciens uz
SPA Pērnavā (izbraukšana no Valmieras
Kultūras centra stāvlaukuma);
• 17. decembrī plkst. 10.00 pensionāru
biedrības valdes sēde;

nosmēja, ka pilnam komplek
tam
nu nepieciešams tikai velo krēsliņš
pašam mazākajam ģimenes loceklim,
tad nudien visa ģimene varēs doties
kopīgos velobraucienos. Apceļojot
maršrutos iekļautos objektus, kundzi
patīkami pārsteidzis apkārtējo no
vadu un zemnieku saimniecību piedā
vājums un uzņemšana, īpaši uzsverot
ZS „Adzelvieši” viesmīlību un sniegto
pakalpojumu kvalitāti katrā sīkumā.
Jāpiemin, ka arī pārējie 10 akcijas
dalībnieki saņēma balvas, ko bija
sarūpējuši Valmieras un apkārtējo
novadu tūrisma uzņēmēji.
Par līdzdalību akcijas organizēšanā
un balvu fonda nodrošināšanā
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
pateicas tūrisma akcijā iesaistītajiem
uzņēmējiem un sadarbības par
tneriem: SIA „Vidzemes Olimpiskais
centrs” (Gaujas Stāvo krastu Sajūtu
parks), Gaujas tramvajam, Valmieras

muzejam, Valmieras Sv. Sīmaņa baz
nīcai, Valmieras drāmas teātrim,
keramikas ražotnei „Vaidava Ceramics”,
dzīvesprieka akadēmijai „Nu, liela
muiža!”, bioloģiskajām saimniecībām
„Meduskāre”, „Silkalni” un „Vīnkalni”,
Beverīnas koka skulptūru labirintiem,
zemnieku saimniecībām „Abullāči”,
„Svitkas”, „Adzelvieši” un „Vildēni”, lauku
mājai „Ķempēni”, kā arī „Valmiermuižas
alus” darītavai.
Sveicam visus akcijas dalībniekus
un gaidīsim jūs atkal Valmierā un
apkārtējos novados.
No 15. augusta līdz 18. oktobrim
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
aicināja piedalīties tūrisma akcijā
„Apceļo Valmieras pusi!” un doties
četros tematiskos tūrisma maršrutos,
iepazīstot 17 tūrisma uzņēmumu pie
dāvājumus Valmierā, Kocēnu, Burt
nieku un Beverīnas novadā.

Ziemassvētku gaidās dosimies uz Lapzemi
Mikus Krišāns,
Valmieras pilsētas pašvaldība
11. decembrī plkst. 18.30
Valmieras
Tūrisma
informācijas
centrs (TIC) ikvienu interesantu atkal
gaidīs Ceļotāju stāstu vakarā, kad
iepazīsimies ar elpu aizraujošiem
stāstiem par Lapzemi.
Šoreiz par dabu aiz polārā loka
stāstīs Burtnieku Ausekļa vidusskolas

Darba plāns „ Atvasarā” decembrī
Pulciņu nodarbības:
• 9. un 30. decembrī plkst. 12.00
erudītu pulciņš;
• 10. decembrī plkst. 12.00 rokdarbu
pulciņš „Made”;
• 14. decembrī plkst. 10.00 un
15. decembrī plkst. 19.00 šaha sekcijas
turnīri;
• otrdienās plkst. 10.30 un piektdienās
plkst. 12.30 vingrošana 2. grupai;
• otrdienās plkst. 14.00 šlāgergrupas
mēģinājums;
• trešdienās plkst. 11.00 un piektdie
nās plkst. 14.00 vingrošana 1. grupai;
• trešdienās plkst. 13.00 un piekt
dienās plkst. 10.00 deju kopas mēģi
nājums;
• trešdienās plkst. 14.30 novusa spēle;
• trešdienās plkst. 17.00 datorap
mācība;
• ceturtdienās plkst. 10.00 zolītes spēle;

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums,
galvenās balvas ieguvēja Aija Zīle ar mazmeitu, „Aktīvā tūrisma centra EŽI”
tirdzniecības vadītājs Jānis Melbārdis

• 20. decembrī plkst. 10.00 zolītes
turnīrs;
• 23. decembrī plkst. 12.00 Ziemas
svētku ieskaņas pasākums biedrības
telpās (ar groziņiem un dejām);
• 26. decembrī plkst. 14.00 Ziemas
svētku balle Valmieras Kultūras centrā
(jūsu ērtībai būs galdiņi);
• katru pirmdienu no plkst. 11.00
Diabēta biedrības dienas.
Biedrība „Atvasara” svētku dienās
nestrādās.
Tehnisku iemeslu dēļ turpmāk vairs
nebūs pieejama pensionāru biedrības
mājaslapa.
Aktuālā
informācija
tiks publicēta Valmieras pilsētas
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Valmiera domā un rada”, kā arī
laikrakstā „Liesma”.

sporta skolotājs Guntars Krūmiņš,
kurš brīvajos brīžos labprāt dodas
ekskursijās pa Latviju vai tālākos
ceļojumos uz ārvalstīm. Lapzemes
tēmas izvēle nav nejaušība, jo
tuvojas Ziemassvētki. Savukārt tieši
Lapzemē, 8 km uz ziemeļiem no
Lapzemes galvaspilsētas Rovaniemi,
atrodas Ziemassvētku vecīša ciemats
ar Ziemassvētku vecīša galveno
pasta ēku un, protams, arī pašu
Ziemassvētku vecīti, kurš ciematā
sastopams visa gada garumā. Taču
šoreiz stāstu vakarā mēs tikai nedaudz
pakavēsimies Ziemassvētku gaisotnē,
jo lielākoties ļausimies Lapzemes
dabas valdzinājumam.
Polārā diena, ziemeļbrieži, sāmi,
Altas kanjons un klinšu zīmējumi,

Foto: Guntars Krūmiņš
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Nordkaps, Eiropas sauszemes tālākais
ziemeļu punkts Nordkina rags un
vairākas citas savdabīgas vietas ir
objekti, kuru skaistumu savā stāstā un
fotogrāfijās izstādīs G. Krūmiņš.
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs atgādina, ka dalība Ceļotāju
stāstu vakaros ir bez maksas un vietu
skaits ir ierobežots. Tāpēc interesenti
aicināti pieteikties iepriekš, rakstot
uz e-pastu tic@valmiera.lv, ierodoties
personīgi Valmieras TIC vai zvanot pa
tālruni 64207177.
Ceļotāju stāstu vakaru tradīciju
Valmieras TIC aizsāka 2014. gada
sākumā, un šis būs jau septītais stāstu
vakars, kad dodamies ceļojumā uz
kādu tuvu, tālu vai eksotisku zemi.

Ziemassvētku pasākumi bērniem
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs

Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš Latvijas dzimšanas dienā, 18. novembrī,
piedalījās Latvijas kontūras un spēka uguns zīmju veidošanā no svecītēm
Valmieras centrā!
Īpašs paldies: veikalam „Valrek” par dāvinātajām svecēm, kā arī Valmieras
Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, Valmieras muzeja un
Valmieras pilsētas pašvaldības kolektīviem.
Valmieras Kultūras centrs

Ziemassvētku balle senioriem
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
26. decembrī plkst. 14.00
Valmieras Kultūras centrā notiks
ikgadējais Ziemassvētku koncerts un
balle Valmieras pilsētas pensionāriem.

Koncertā piedalīsies TV šova
„Dziedošās ģimenes” laureāti –
Tihovsku ģimene. Ballē muzicēs
dziedošie „Rūķi”.
Pasākums notiks pie galdiņiem.
Ieeja bez maksas, uzrādot pensionāra
apliecību.

Valmierā koncertēs mūziķu
apvienība „Tev tuvumā”
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
23. decembrī plkst. 19.00 Valmie
ras Sv. Sīmaņa baznīcā jau ceturto gadu
būs klausāma koncertprogramma
„Tev tuvumā”. Šogad koncerta solisti
būs Aija Andrejeva, Artūrs Skrastiņš
un Marts Kristiāns Kalniņš, taču uz
skatuves kāps arī grupa „Putnu balle”
un mūziķi Kārlis Auzāns (čells, ģitāra),
Jānis Miltiņš (klavieres), Valters
Sprūdžs (bass) un Kaspars Kurdeko
(sitamie instrumenti).
Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad
mēs varam kļūt gaišāki, garīgāki
un iejūtīgāki pret cilvēkiem, kuri
ir mums līdzās. Arī šogad Latvijas
mūziķi turpina sadarbību projektā „Tev
tuvumā” un aicina ikvienu no mums
sajust sirds siltumu, sniegt to tiem, kuri
pēc šī siltuma ilgojas, un atcerēties, ka
patiesībā tas ir nepieciešams ik dienu
visu gada garumā.
Projekts „Tev tuvumā” kopīgi
ieraksta un Latvijas dievnamos izpilda
Mārtiņa Brauna, Aivara Hermaņa,
Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna, Ulda

Marhilēviča, Imanta Kalniņa, Igo,
Aigara Voitišķa, Valta Pūces un citu
latviešu
komponistu
skaistākās
Ziemassvētku dziesmu versijas akus
tiskās mūzikas izpildījumā.
„Tev tuvumā” pie klausītājiem
Ziemassvētku laikā dodas jau ceturto
gadu pēc kārtas. 2011. gada nogalē
projektā apvienojās Artūrs Skrastiņš,
Ieva Kerēvica un grupa „Putnu balle”.
Arī 2012. gadā apvienība uzstājās šādā
sastāvā, turklāt vairākos koncertos
skatītāju priekšā stājās arī izpildītājs
un komponists Arnis Mednis.
2013. gadā Ievas Kerēvicas vietā uz
skatuves kāpa Marija Naumova, un
kopš 2013. gada Artūra Skrastiņa vietā
dzied Marts Kristiāns Kalniņš. Šogad
mūziķu apvienībai „Tev tuvumā” pirmo
reizi pievienojusies dziedātāja Aija
Andrejeva.
Biļetes iepriekšpārdošanā pie
eja
mas „Biļešu paradīzes” tirdznie
cības
vietās
un
elektroniski
www. bilesuparadize.lv. Biļešu cena:
9 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam
ieeja bez maksas.

Šogad mūziķu apvienībai „Tev tuvumā” pirmo reizi pievienojusies dziedātāja
Aija Andrejeva

Decembrī Valmieras Kultūras
centrā uz Ziemassvētku pasākumiem
„Ziemassvētku stunda Brīnumskapja
skolā” un „Vinnija Pūka Ziemassvētki”
aicinām mazos skatītājus kopā ar
ģimenēm.
20. decembrī plkst. 12.00 Val
mieras Kultūras centrā notiks koncert
izrāde
ģimenēm „Ziemassvētku
stunda Brīnumskapja skolā”. Nekādi
pantiņi no galvas nebūs jāskaita. Būs
dziesmas! Tā ir tā pati Brīnumskapja
skola, ko katru svētdienu rāda Latvijas

televīzijā. Bērni izrādes laikā varēs
satikties ar profesoru Actiņu Austiņu,
Meiteni Malvīni, Kaķīti Laķīti un
citiem Brīnumskapja iemītniekiem,
bet pats galvenais – kopā uzdziedāt!
Ieejas maksa: 7–12 EUR. Biļetes
iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes”
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
Bērniem biļetes nepieciešamas no 4
gadu vecuma.
28. decembrī plkst. 12.00 Val
mieras Kultūras centrā bērnus
un jauniešus uz muzikālu izrādi
„Vinnija Pūka Ziemassvētki” aicina
Kašers, Madara Grēgere, Mārtiņš
Ruskis, Rihards Bērziņš un kolorītā

Jolanda Suvorova. Izrādē klātesošie
varēs atgriezties pasakā par Vinniju
Pūku un kopā ar fantastisko meža
zvēru kompāniju piedzīvot īstu
Ziemassvētku brīnumu.
„Vinnija Pūka Ziemassvētki” ir mūs
dienīga bērnu un jauniešu muzikālā
izrāde ar modīgu scenogrāfiju un ho
reogrāfiju, kiča piesitienu tērpu dizai
na interpretācijās un spilgtāko jauno
skatuves mākslinieku piedalīšanos.
Mūzikas hiti, joki, pakaļdzīšanās un uz
devumi ikvienam skatītājam.
Ieejas maksa: 5–8 EUR. Biļetes
iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīze”
kasēs un www. bilesuparadize.lv.

Valmieras teātrī „Balle būs”
Edīte Tišheizere,
Valmieras drāmas teātris
Šomēnes Valmieras drāmas teātrī
pirmizrādi piedzīvos muzikāla un
dejiska izrāde „Balle būs”, ko pēc
Laura Gundara scenārija veido
režisors un scenogrāfs Reinis Suha
novs. Iestudējums sekos 14 cilvēku
dzīvesstāstiem dažādos laikos, bet
vienojošais elements būs deju zāle
„Apollo”, kura tāpat mainīsies notiku
miem līdzi. Katrā no laika periodiem
ir savi ritmi un tam brīdim visjaunākās
dejas, modernākie kostīmi, katrā
ballītē cilvēki dziedās to, kas tikko
nācis modē vai kļuvis par tradīciju.
„Lai kas arī nenotiktu – balle būs,” saka
režisors. Pirmizrāde – 19. decembrī.
Ir cerīgs jauna gadsimta sākums,
1905. gads, un uzņēmīgā Ilze Rozen
berga (Ilze Pukinska) ar dēlu Emīlu
(Kārlis Neimanis) atver kafejnīcu
„Apollo” ar deju zāli, kur pulcēties
apkārtnes ļaudīm. Nevienu tur

nešķiros pēc valodas un deju prasmes.
Tā sākas Laura Gundara luga „Kafe
„Apollo””, kas kļuvusi par scenāriju
topošajai izrādei. Cauri „Apollo” deju
zālei plūdīs laikmeti – gan pasaules
kari un miera dzīve, gan pēckara
nabadzība, kosmiskās ēras sākums un
Atmoda. Katrā no tiem cilvēki rīkosies
tā, kā viņiem liksies pareizi vai droši,
vai nepieciešami, līdz ar to veidojot arī
savu likteni. Izvēle vai nepieciešamība
reizēm nostādīs draugus pretējās
pusēs, citreiz liks apvienoties tiem, kas
nemaz to nevēlas.
„Es gribu pateikt uzreiz, ka tā nav
vēstures grāmata, tā pat nav izrāde
par vēsturi,” uzsver režisors Reinis
Suhanovs. „Tie pilnīgi noteikti ir stāsti
par to, kā jebkuros laikos cilvēks dzīvo
savu dzīvi, un tajā ir viss – darbs,
mīlestība, ģimene, prieki, laime,
protams, arī bēdas. Bet galvenais –
nav tādu laiku, kad ļaudis neatrastu
iemeslu svētkiem un iespēju justies
laimīgi. Tāpēc mūsu varoņi ik pa brīdim

pēkšņi metīsies kādā neprātīgā dejā!”
Viņš iestudējuma norises salīdzina ar
laika mašīnu, kurā iekāpuši cilvēki paši
nekļūst vecāki, nemaina ne raksturu,
ne ārieni, taču nonāk aizvien jaunā
laikmetā.
Izrādē 14 cilvēku dzīvesstāstus
izspēlēs Rūta Dišlere, Dace Everss,
Rihards Jakovels, Januss Johansons,
Ilze Lieckalniņa, Oskars Morozovs,
Kārlis Neimanis, Ilze Pukinska,
Inese Ramute, Rihards Rudāks, Inga
Apine, Arnolds Osis, Jānis Znotiņš,
Linda Mīļā. Iestudējumā piedalīsies
arī mūziķi Oskars Siliņš (vijole),
Mārtiņš Roziņš (akordeons, klavieres,
saksofons, ģitāra), Raivo Ozols (bass)
un Emīls Zilberts (sitamie instrumenti,
klavieres), kurš ir arī izrādes muzikālais
vadītājs, komponists un aranžētājs.
Izrādes plastisko partitūru radījusi
horeogrāfe Inga Raudinga, kostīmu
māksliniece ir Anna Heinrihsone.
Biļetes un informācija www.vdt.lv.

Pasākumi decembrī
Valmieras bibliotēkā
4. decembrī plkst. 11.00 un 18.00
„Valmieras puiku diena” – aktivitātes
skolēniem, studentiem un senioriem.
6. decembrī plkst. 11.00 Ģimeņu rīts
„Ziemassvētku radošā darbnīca”.
9. decembrī plkst. 18.00 ciklā
„Dodam vārdu” ar muzikālajām saru
nām viesojas apvienība „Vega” – Uldis
un Aivars Punkstiņi.
20. decembrī plkst. 13.00 Ģimeņu
rīts „Vinnija Pūka ziema”.
29. decembrī plkst. 14.00 stāstu pēc
pusdiena skolēniem „Eglītes stāsti”.
Valmieras Kultūras centrā
5. decembrī plkst. 20.00 Valmieras
sporta balle.
7. decembrī plkst. 14.00 Senioru kora
koncerts „Adventes laikā”.
14. decembrī plkst. 15.00 Ziemas
svētku koncerts. Piedalās tautas deju
ansamblis „Gauja” un bērnu studijas
grupa.
17. decembrī plkst. 18.00 Vidzemes
Augstskolas Ziemassvētku koncerts.
20. decembrī plkst. 12.00 „Ziemas
svētku stunda Brīnumskapja skolā”.
21. decembrī plkst. 13.00 Yamaha
mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
26. decembrī plkst. 14.00 Ziemas
svētku koncerts un balle pensionāriem.
27. decembrī plkst. 19.00 Ziemas
svētku balle. Spēlē grupa „Zeļļi”.
28. decembrī plkst. 12.00 izrāde
bērniem „Vinnija Pūka Ziemassvētki”.

Valmieras muzejā
5. decembrī plkst. 18.30 Valmieras
Mūzikas skolas pedagoģes Laimas
Krumholces vokālās klases audzēkņu
koncerts „Cik labi...”.
12. decembrī plkst. 16.00 kolekciju
izstādes „Eņģelis – Ziemassvētku sim
bols” atklāšana.
13. decembrī plkst. 10.00–15.00
Ziemassvētku tirdziņš Valmieras rāts
laukumā un muzeja pagalmā.
13. decembrī plkst. 12.00 „Karsta tēja
noder vienmēr” – atpūta, padomi un
izklaide visai ģimenei.
16. decembrī plkst. 12.00 tikšanās
ar Zeltīti Kavieri no cikla „Ar zāļu tēju
pusdienā”.
20. decembrī plkst. 12.00 Birutas
Jansones un Lailas Stradas tekstila
izstādes „Laimes zeme” atklāšana.
20. decembrī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centra kamerkora „Kaķi”
Ziemassvētku koncerts.
31. decembrī plkst. 23.00-01.00
Izstāžu nams atvērts apmeklētājiem.
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā
6. decembrī plkst. 15.00 Valmieras
Mūzikas skolas kora Adventes koncerts.
7. decembrī plkst. 18.00 Ziemas

svētku koncerts „Tavas pēdas sniegā”.
Piedalās: A. Ērglis, E. Zālīte un J. Strazds.
11. decembrī plkst. 18.00 bērnu
dārzu „Pienenīte” un „Kārliena” Ziemas
svētku koncerts.
14. decembrī plkst. 18.00 Ziemas
svētku koncerts „Pieskaries brīnumam”.
Piedalās: E. Aleksandra un D. Skutelis.
18. decembrī plkst. 15.00 Valmie
ras Profesionālās vidusskolas Ziemas
svētku koncerts.
20. decembrī plkst. 16.00 kokļu kon
certs. Piedalās: „Acorda” un „Cantata”.
23.decembrī plkst.19.00 koncerts
„Tev tuvumā”. Piedalās: A. Andrejeva,
A. Skrastiņš, M. K. Kalniņš un grupa
„Putnu balle”.
28. decembrī plkst. 17.00 Valmieras
draudžu koru labdarības ekumeniskais
koncerts.
Valmieras Tūrisma informācijas
centrā
11. decembrī plkst. 18.30 Ceļotāju
stāstu vakars „Daba aiz polārā loka –
Lapzeme” kopā ar Guntaru Krūmiņu.
Valmieras vecpilsētā
13. decembrī plkst. 10.00–12.00 vides
izglītības pasākums ģimenēm „Put
ni
ziemā” ar putnu barotavu gatavošanu.

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

Reģistrācijas Nr. 000703429. Metiens: 12 000. Bezmaksas.
Iespiests: SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa”. 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
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