Piedalies publiskajā
apspriešanā!
Lasiet 3. un 4. lpp.
VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS ◊ NR. 94 ◊ 2014. GADA NOVEMBRIS

Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu Valmierā!
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Novembris ir Latvijas valsts svētku
mēnesis, jo tajā atzīmējam gan
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienu (šogad valstij aprit 96 gadi), gan
Lāčplēša dienu. Tas ir laiks, kad ikviens
sevī izjūt patriotismu un mīlestību
uz Latviju vairāk nekā steigas pilnajā
ikdienā. Novembrī sev atgādinām –
esam latvieši, cienām un lepojamies
ar mūsu valsts vēsturi un senčiem.
Arī Valmierā šogad sarūpēts krāšņs
un daudzveidīgs pasākumu klāsts,
lai ikviens iedzīvotājs un pilsētas
viesis varētu godam atzīmēt Latvijas
dzimšanas dienu.
No 5. līdz 18. novembrim Valmie
ras Kultūras centra foajē ikviens
ir aicināts uzrakstīt savu ideju un
ierosinājumu Latvijas 100. dzimšanas
dienas svinībām, piedaloties ideju
bankas „100 idejas 100 Latvijas
gadiem!” veidošanā.
Tāpat 5. novembrī no plkst. 17.00
līdz 19.00 Valmieras Kultūras centra
foajē norisināsies sarkanbaltsarkano
lentīšu locīšanas pasākums, kurā
piedalīties aicinātas ģimenes kopā ar
bērniem, vecvecākiem, kā arī jaunieši,
studenti un citi interesenti. Jāpiemin,
ka iedzīvotāji ik gadu ir aicināti pie
spraust sarkanbaltsarkanu lentīti stili
zēta skaitļa „11” formā, kas simbolizē
1919. gada 11. novembri, kad tika
izcīnīta izšķirošā cīņa pret Bermonta
karaspēku. Sarkanbaltsarkano lentīšu
locīšanas akcija Valmierā norisināsies
jau trešo gadu.

Svinēsim Latvijas svētkus kopā!

8. novembrī plkst. 15.00
Valmieras Kultūras centrā notiks
svētku koncerts „Manai dzimtenei”.
Tajā skaistākās latviešu dziesmas iz
dziedās Andris Ērglis, Aija Andrejeva,
Viktors Lapčenoks, Dainis Skutelis,
Samanta Tīna, Atis Auzāns, Oranžais
koris un Valmieras Kultūras centra
jauktais koris „Valmiera”. Ieejas maksa:
10–18 EUR.
Lāčplēša dienā, 11. novembrī,
plkst. 16.30 Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcā notiks aizlūgums par Latvijas
brīvības cīņās kritušajiem karavīriem.
Savukārt no plkst. 17.00 ikviens ir

aicināts pulcēties Lāpu gājienam
Valmieras pilsētas rātslaukumā. Lāpu
gājiens no rātslaukuma virzienā
uz pilsētas Centra kapiem sāksies
plkst. 17.30. Ap plkst. 18.00 Centra
kapos notiks Lāčplēša dienai veltīts
piemiņas brīdis.
Arī Valmieras Tūrisma informācijas
centrs (TIC) šajā laikā sarūpējis
īpašu pasākumu – 12. novembrī
plkst. 18.30 Valmieras TIC notiks
Latvijas stāstu vakars. Tajā Latvijai
nozīmīgus
notikumus
palīdzēs
iepazīt izcilas Valmieras un apkārtnes
vēstures zinātājas – vēstures skolotāja,

novadpētniece un gide Ineta Amoliņa
un Valmieras muzeja Vēstures
nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa, kuras
klātesošos aizvedīs līdz pat 735 gadus
senai vēsturei, kad Atskaņu hronikā
pirmo reizi tika minēta ideja par
Latvijas karogu.
16. novembrī plkst. 18.00
Valmieras Kultūras centrā uz jubilejas
ieskaņas koncertu „Man jābūt
Latvijā” aicinās tautas deju ansamblis
(TDA) „Gauja”. Koncertā piedalīsies
arī deju kolektīvi „Daiļrade”, „Līgo”
un „Teiksma”. TDA „Gauja” vidējās
paaudzes deju kolektīva vadītājs Artis

Mellups stāsta: „Tā kā koncerts notiks
16. novembrī, kas ir mūsu Latvijas
dzimšanas dienas un svētku laiks,
tas būs veltīts tieši šai tēmai. Starp
dejām koncertā skanēs dzeja par
Latviju, kuru runās dažādu paaudžu
cilvēki, pārdomājot, ko katram no
viņiem nozīmē Latvija, un apliecinot
to, ka ikviens cilvēks ir vērtība Latvijai.
Savukārt koncerta otrajā daļā, kas
būs jautrāka, paskatīsimies, kāds ir
latvietis. Pavērosim viņa īpašības, kopā
pasmaidīsim, atpazīsim kaut ko sevī,
lai koncerta beigās mēs atkal nonāktu
pie pamatdomas – jā, tie ir „manējie”,
un man šeit ir jābūt!”. Ieejas maksa:
4–6 EUR.
Par lustīgu noskaņojumu šajā
svētku laikā parūpēsies grupa „Lauku
muzikanti”, kuri 17. novembrī no
plkst. 21.00 līdz 2.00 spēlēs svētku
balli Valmieras Kultūras centrā. Ieejas
maksa: 5 EUR.
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienā, 18. novembrī, no plkst. 16.00
Valmieras centra laukumos un
zaļajās zonās ikviens valmierietis un
pilsētas viesis būs aicināts apmeklēt
pasākumu „Gaismu Latvijai!”, ar
svecītēm kopīgi veidojot uguns spē
ka zīmes un Latvijas kontūru. Pēc
tam plkst. 17.00 Valmieras Kultūras
centrā sāksies Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs
sarīkojums – pašvaldības apbal
vojumu „Goda valmierietis 2014”,
„Gada valmierietis 2014” un „Pateicība”
pasniegšana un svētku koncerts. Tajā
piedalīsies Jēkaba Nīmaņa kvartets,
Valmieras Kultūras centra jauniešu kori
„Konsonanse” un „Skan”, kamerkoris
„Kaķi” un Valmieras Mūzikas skolas
koris „Sollare”. Ieeja bez maksas.

Izsludināta publiskā apspriešana
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība,
pamatojoties uz 23. oktobra domes
lēmumu Nr. 332, no 31. oktobra līdz
24. novembrim izsludina publisko
apspriešanu par plānoto Valmieras
pilsētas pašvaldības administratīvās
teritorijas robežu ar Beverīnas novada
pašvaldības administratīvo teritoriju
grozīšanu. Ja priekšlikums par robežas
grozīšanu tiks atbalstīts, tad Valmieras
pilsētas administratīvā teritorija tiks
paplašināta par 118 ha Vidzemes
industriālā parka izveidei.
Vidzemes
industriālais
parks
būs mērķtiecīgi attīstīta teritorija
ražošanai, kas turpinās līdzšinējo
Valmieras pilsētas industriālās zonas
attīstību Beverīnas novada virzienā.
Tā izveide vērsta uz pilsētas, apkārtējo
novadu un reģiona ekonomisko
izaugsmi un sabiedrības labklājības
veicināšanu. Industriālā parka izveides
stratēģiskais mērķis ir efektīva
teritoriālā kapitāla izmantošana
Vidzemes reģiona konkurētspējīgai

izaugsmei un iedzīvotāju dzīves
kvalitātes veicināšanai.
Industriālais parks ļaus reģionam
piesaistīt investīcijas, attīstīt ražo
šanu, kā arī nodrošināt Vidzemes
iedzīvotājiem jaunas darbavietas.
Perspektīvā tiek plānots attīstīt
zinātņietilpīgus ražošanas procesus,
kas ļauj efektīvāk izmantot resursus un
rosina inovācijas, veicina darbaspēka
profesionālo kvalifikāciju un izaugsmi.
Integrējot industriālā un biznesa
parka elementus, varēs attīstīt
specializētus pakalpojumus, kas būs
nepieciešami ne tikai parkā bāzētajiem
uzņēmumiem, bet arī ražojošajiem
uzņēmumiem Vidzemes reģionā un
Dienvidigaunijā.
Valmieras pilsētās pašvaldības
domes priekšsēdētājs Inesis Boķis
norāda: „Viena no pašvaldības auto
nomajām funkcijām ir sekmēt saim
nie
cisko darbību attiecīgajā admi
nistratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu. Lai pašvaldī
ba spētu attīstīt ekonomisko darbību,
kā viens no būtiskākajiem instrumen
tiem ir infrastruktūras attīstīšana –

pievilcīgas uzņēmējdarbības vides
radīšana. Jo labākus apstākļus valsts
un pašvaldība spēj radīt uzņēmējiem,
jo lielākas investīcijas var sagaidīt
tautsaimniecībā, bet tas savukārt
nozīmē jaunas darbavietas un
labklājību iedzīvotājiem.”
Jāpiebilst, ka pašvaldība ir tiesīga
ieguldīt līdzekļus tikai savas adminis
tratīvās teritorijas labiekārtošanā un
infrastruktūras attīstīšanā, tādēļ, lai
Valmieras pilsētas pašvaldība varētu
iesaistīties Vidzemes industriālā par
ka izveidē, nepieciešams mainīt ad
ministratīvo teritoriju robežas, daļu
no Beverīnas novada teritorijas pie
vienojot Valmieras pilsētai. Valmieras
pilsētas dienvidu daļā jau šobrīd ir
izvietota industriālā zona, iekļaujot
arī daļu degradētās teritorijas. Tāpat
teritorija atrodas nozīmīgā loģistikas
mezglpunktā – A3 maģistrāles tuvumā
pie pilsētas apvedceļa P18 un dzelz
ceļa. Tāpat teritorija ir nodrošināta ar
galvenajām ražošanai nepieciešama
jām komunikācijām un infrastruktūru.
„Šis ir vēsturisks lēmums reģiona
attīstībai, unikāls Valmieras un

Beverīnas
novada
pašvaldību
sadarbības piemērs. Esmu gandarīts
par Beverīnas pašvaldības stratēģisko
redzējumu, jo tikai sadarbojoties
iespējams nodrošināt labākus dzīves
apstākļus Valmieras, Beverīnas un
visa Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.
Sadarbojoties mēs varēsim piesaistīt
investorus ražošanas attīstībai, kā arī
sekmīgi apgūt Eiropas Savienības
fondu līdzekļus uzņēmējdarbībai
nepieciešamās infrastruktūras izveidei
reģionā. Aicinu iedzīvotājus atbalstīt
teritorijas attīstības ieceri, novērtēt
ilgtermiņa ieguvumus un aktīvi
iesaistīties sabiedriskās apspriešanas
procesā,” atzīmē I. Boķis.
Publiskās apspriešanas lapa
par plānoto Valmieras pilsētas
pašvaldības administratīvās teritorijas
robežu ar Beverīnas novada paš
valdības administratīvo teritoriju
grozīšanu aizpildāma personīgi
klātienē, uzrādot derīgu personu
apliecinošu dokumentu. To varēs aiz
pildīt Valmieras pilsētas pašval
dības iestādēs: Valmieras pilsētas
pašvaldības Apmeklētāju pieņem

šanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmie
ras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā
Cēsu ielā 2, Valmieras Tūrisma
informācijas centrā Rīgas ielā 10,
Valmieras bibliotēkā Cēsu ielā 4, kā arī
pansionāta „Valmiera” ēkās Kauguru
ielā 3 un Rīgas ielā 55. Aptaujas lapa
drukātā veidā pieejama iepriekš
minētajās iestādēs, kā arī elektroniskā
veidā – www.valmiera.lv. Publiskās
apspriešanas lapu parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu
iespējams nosūtīt arī elektroniski,
rakstot pasts@valmiera.lv.
Publiskajā apspriešanā ir tiesīga
piedalīties persona, kura ir sasniegusi
18 gadu vecumu, ir reģistrēta dzīves
vietā Valmieras pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā vai kurai
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
admi
nistratīvajā teritorijā pieder
likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 19. novembrī plkst. 17.30
Valmieras pilsētas pašvaldībā.
Domes lēmums un tā pielikumi
3. un 4. lpp.

Iedzīvotāji analizē telpu komfortu
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Oktobrī un novembrī Latvijas vides
aizsardzības fonda (LVAF) atbalstītā
kopprojekta „Valmieras Gudrais nams”
dalībnieki piedalās pētījumā par
siltinātu namu pareizu ekspluatāciju.
Valmiera ir viena no līderēm sil
tināto daudzdzīvokļu namu skaita
ziņā valstī, taču, lai jaunajās ēkās
būtu komfortabla dzīve, to renovācija
iedzīvotājiem nozīmē arī būtisku
ieradumu maiņu.
Stacijas ielas 13. nama iedzīvotāji
noskaidro, kādi ir būtiskākie faktori,
kas nosaka dzīvojamo telpu komfortu.
Divas nedēļas – pirms apkures un
tās laikā – iedzīvotāji veic istabas
temperatūras un mitruma mērījumus
savos dzīvokļos, lai noskaidrotu, vai
tie atbilst optimāliem rādītājiem. Tāpat
tiek noskaidroti mitrumu veidojošie
avoti dzīvoklī, iedzīvotāju telpu
vēdināšanas paradumi, kā arī noteikti
indikatori, kas raksturo nelabvēlīgu
klimatu dzīvoklī, piemēram, svīstoši vai
aizsalstoši logi, pelējums uz sienām.
Projekta noslēgumā SIA „Valmieras
Namsaimnieks” speciālisti tā dalīb
niekiem sniegs informāciju par to,
kādi faktori raksturo labvēlīgu klimatu
siltinātā namā un kā iedzīvotāji,
mainot savus paradumus, var labvēlīgi
to ietekmēt. Tāpat, noslēdzoties
projektam, tiks izveidots plakāts,
kas atspoguļos namu siltināšanas
priekšrocības gan iedzīvotājiem,
gan videi, kā arī tiks radīta animācija

Sabiedriskās
pirts
izcenojumi
Lai precizētu pagājušajā laik
rakstā publicēto kļūdaino infor
māciju, aktualizējam Valmieras
sa
biedriskās pirts Rīgas ielā 53
izcenojumu.
Pirts apmeklējums pieau
gušajiem maksā 4,50 EUR, savukārt
bērniem līdz 12 gadu vecumam,
trūcīgiem iedzīvotājiem un pensio
nāriem pirts apmeklējums maksā
2 EUR. Ja ir vēlēšanās izbaudīt pirts
priekus no sirds, līdzi jāņem sava
pirts slotiņa. Iespējams nomāt arī
dvieļus (dvieļu noma 1 EUR). Pirts
darbojas ik ceturtdienu, piektdienu
un sestdienu no plkst. 13.00 līdz
21.00.

Nekustamā
īpašuma nodokļa
maksātājiem!
Valmieras pilsētas pašvaldība
atgādina, ka 17. novembrī ir
kārtējais nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas termiņš.
Pašvaldība aicina nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājus laikus
veikt nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksu.

par novecojošiem paradumiem un
pareizu rīcību, lai dzīvošana renovētā
mājā būtu komfortabla.
Valmieras pilsētas pašval
dības
Nekustamā īpašuma apsaimnieko
šanas pārvaldes būvinženieris Kaspars
Kalniņš min tradicionālākās kļūdas,
ko savos mājokļos pieļauj iedzīvotāji:
„Cilvēkiem ir paradums aizpakot
ikvienu ventilācijas lūku un aizgriezt
gaisa pieplūdes vārstus. Iedzīvotāji
nevēdina mājokļus, lai taupītu siltumu,
līdz ar to dzīvoklī strauji paaugstinās
mitruma līmenis un pasliktinās gaisa
kvalitāte. Tāpat var veidoties pelējums
uz ārsienām, kā arī aizsvīst logi. Bieži
vien šādos gadījumos iedzīvotāji tērē
naudu mitrumu uztverošām ierīcēm.”
Vēl viena kļūda, ko min būv
inženieris, ir tā, ka cilvēki ir pieraduši
noteikt istabas temperatūru, uzliekot
roku uz radiatora un pārbaudot
tā temperatūru. Siltinātā namā

telpas temperatūra jānosaka tikai ar
termometru. Ja tā ir 18–22 grādi, tad
tam, cik auksti vai karsti ir radiatori,
nav nekādas nozīmes. Iedzīvotāji
domā: „Kāpēc man jāmaksā par rem
deniem radiatoriem?” Vēl lielāku
kļūdu pieļauj tie augšējo stāvu iedzī
votāji, kuri, nesataustot vēlamo
radiatoru temperatūru, sāk radiatoru
atgaisošanu, iztecinot no tiem ūdeni.
Tādējādi tiek radīts reāls siltuma
zudums, jo sistēmā jāatjauno ūdens
zu
dums, par ko nākas maksāt
iedzīvotājiem.
Tāpat cilvēki var ieekonomēt
līdzekļus, iemācoties dzīvot komforta
temperatūras amplitūdā, jo augsta
temperatūra istabā sausina gaisu,
savukārt sausā gaisā cilvēkam vairāk
salst, un viņš vēlas paaugstināt
temperatūru un iegādājas gaisa
mitrināšanas ierīces, kas nav nepie
ciešamas. Turklāt sauss gaiss telpās
veicina putekļu veidošanos.
Projekta noslēgumā plānots arī
seminārs daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju vecākajiem, kuri varēs iepazīties
ar projekta rezultātiem un tapušajiem
informatīvajiem materiāliem par čet
rām tēmām: „Atkritumu šķirošana”,
„Aktīvs dzīvesveids”, „Dzeramais
ūdens” un „Telpu komforts siltinātā
namā”.
Projektu „Valmieras Gudrais nams”
īsteno SIA „Valmieras Namsaimnieks”
ar LVAF atbalstu kopā ar projekta
partneriem – SIA „Valmieras ūdens”,
SIA „ZAAO” un Valmieras pilsētas
pašvaldību.

Autobusu kustība
Valsts svētku laikā
Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
SIA „VTU Valmiera” informē par
sabiedriskā transporta kustību no 16.
līdz 22. novembrim.
Valmieras
pilsētas
maršrutu
autobusi kursē:
17. novembrī – kā sestdienā;
18. novembrī – kā svētdienā;
22. novembrī – kā darbadienā.
Latvijas Neatkarības proklamēšanas
dienā, 18. novembrī, brauciens Val
mieras pilsētas sabiedriskajā tran
sportā būs bez maksas.
Skolēnu autobusi 17. novembrī
nekursēs, savukārt 22. novembrī tie
kursēs kā mācību dienā.

Izmaiņas gaidāmas arī starppilsētu
satiksmē. No 16. līdz 22. novembrim
daži reisi būs atcelti, savukārt citos
maršrutos tiks veikti papildu brau
cieni. Ar sarakstu var iepazīties
SIA „VTU Valmiera” mājaslapas
www. vtu- valmiera.lv sadaļā „Pasažie
ru pārvadājumi” – „Izmaiņas kustību
sarakstos”.
SIA „VTU Valmiera”, godinot
valsts neatkarību, pirms Lāčplēša
dienas pilsētas autobusus rotās ar
Latvijas karodziņiem, savukārt pie
starppilsētu sabiedriskā transporta
un uzņēmuma taksometriem plīvos
sarkanbaltsarkanas lentītes.
Lai jauks un mierīgs svētku laiks!

Stājies spēkā jaunais
Būvniecības likums
Jolanta Brūniņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Informējam gan profesionālus būv
speciālistus, gan tos, kuri vēlas būvēt,
ka ar 2014. gada 1. oktobri ir stājies
spēkā jaunais Būvniecības likums
un ar to saistītie Ministru kabineta
(MK) noteikumi:
• Būvniecības likums;
• MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie
būvnoteikumi”;
• MK noteikumi Nr. 529 „Ēku būv
noteikumi”;
• MK noteikumi Nr. 573 „Elektro
enerģijas ražošanas, pārvades un
sadales būvju būvnoteikumi”;
• MK noteikumi Nr. 551 „Ostu hid
rotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un
citu, atsevišķi neklasificētu, inženier
būvju būvnoteikumi”;
• MK noteikumi Nr. 501 „Elektro
nisko sakaru tīklu ierīkošanas, būv
niecības un uzraudzības kārtība”;
• MK noteikumi Nr. 633 „Autoceļu
un ielu būvnoteikumi”;
• MK noteikumi Nr. 574 „Noteikumi

par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14
„Inženiertīklu izvietojums””
Lūdzam visus būvniecībā iesaistītos
dalībniekus ar tiem iepazīties.
Galvenais jaunajā būvniecības
procesā ir tas, ka būvatļauja tiek
izsniegta, pamatojoties uz būvniecības
ieceres iesniegumu un būvprojekta
minimālo sastāvu, kas ir izstrādāts
atbilstoši teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos noteiktajām
prasībām, tādējādi Būvvalde vairs
neizdod plānošanas un arhitektūras
uzdevumu. Būvatļauja tiek izdota
ar nosacījumiem būvprojektēšanai
un būvdarbu uzsākšanai. Būvdarbus
drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad
Būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā
par tajā ietverto nosacījumu izpildi un
būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama.

Darbu sāk Valmieras
nakts patversme
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai sniegtu iespēju bez pajumtes
esošajiem iedzīvotājiem sasildīties,
oktobra beigās darbu sāka Valmieras
nakts patversme Purva ielā 13.
Patversmē vienlaikus iespējams
uzņemt 15 vīriešus un 5 sievietes,
kuriem nav pastāvīgas dzīvesvietas,
un tā darbojas no oktobra līdz maijam
atkarībā no laika apstākļiem. Uzturēties
patversmē bezpajumtniekiem atļauts
no plkst. 15.30 līdz 8.00.
Lai pavadītu nakti patversmē, Val
mieras pilsētā deklarētām personām,
kurām nav dzīvesvietas, vispirms
jāvēršas pie sociālā darbinieka
(Purva ielā 13, Valmierā), lai pēc
sarunas un situācijas izvērtēšanas

saņemtu nosūtījumu uz patversmi.
Uztu
roties patversmē, sadarbībā ar
sociālo darbinieku cilvēkam jācenšas
atrast pastāvīgu dzīvesvietu un
nodarbošanos.
Iepriekšējā ziemā nakts patversmes
pakalpojumus kopumā izmantoja
20 cilvēki, no tiem – 1 sieviete.
Apmeklētāju pieplūdums patversmē
parasti ir gada aukstajos mēnešos – no
novembra līdz aprīlim.
Valmierieši
ir
aicināti
būt
atbildīgiem un par nakts patversmes
pieejamību informēt tos, kam tas
varētu noderēt, lai aukstās naktis
nebūtu jāpavada zem klajas debess.
Tāpat lūgums iespēju robežās ziedot
siltu apģērbu un apavus nakts pat
versmes iemītniekiem.

IZSOLES
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs
nekustamos īpašumus:
• neizīrētu vienistabas dzīvokli ar ērtībām Gaides ielā 2-43, Valmierā
ar kopējo platību 36,6 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 370/30729
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un mājai piesaistītā
zemes gabala ar atsavināšanas metodi; objekta pārdošana atklātā izsolē
ar augšupejošu soli 17.12.2014. plkst.17.00, izsoles sākumcena 9880 EUR,
nodrošinājums – 988 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR;
• neizīrētu vienistabas dzīvokli Pleskavas ielā 4-3, Valmierā ar kopējo
platību 31,4 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 303/2168 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas ar atsavināšanas
metodi; objekta pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli 17.12.2014.
plkst.16.30, izsoles sākumcena 1192 EUR, nodrošinājums – 119,20 EUR,
solis – 100 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR.
Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas „Latvijas
Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 15.12.2014. plkst.17.00. Iepazīšanās
ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā
Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā.
Tālrunis uzziņām 64207145.
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Par publiskās apspriešanas organizēšanu par administratīvo teritoriju robežu
grozīšanu starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību
LĒMUMS

Valmierā, 2014. gada 23. oktobrī
Nr. 332 (protokols Nr.16, 19.§)
Pamatojoties uz likuma „Par paš
valdībām” 61.1 panta otrās daļas 1. punktu,
kas nosaka, ka publiskā apspriešana
jārīko par pašvaldības administratīvās
teritorijas robežas grozīšanu, 61.2 panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka publiskās
apspriešanas ilgums nav mazāks par trim
nedēļām,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 6. panta otro daļu, kas
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,
Ministru
kabineta
17.11.2009.
noteikumu Nr. 1330 „Kārtība, kādā sa
gatavojami un iesniedzami dokumenti
administratīvi teritoriālā iedalījuma un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanas
jautājumu izlemšanai” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.1330) 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, un 4. punktu,
kas nosaka, ka pirms šo noteikumu
3. punktā minētā lēmuma pieņemšanas
pašvaldība organizē publisko ap
spriešanu, lai noskaidrotu pašvaldības
iedzīvotāju viedokli,
Valmieras
pilsētas
pašvaldība
rosinās grozīt Valmieras pilsētas paš
valdības administratīvās teritorijas
robežu ar Beverīnas novada pašvaldī
bas administratīvo teritoriju saskaņā
ar šā lēmuma 1. pielikumu. Teritorijas,
ko plā
nots iekļaut Valmieras pilsē
tas
pašvaldības administratīvajā terito
ri
jā, atdalot to no Beverīnas novada
pašvaldības administratīvās terito
rijas, paredzamais izmantošanas mēr
ķis ir Vidzemes industriālā parka iz
veide (informatīvais materiāls par
Vidzemes industriālo parku šā lēmuma
2. pielikumā).
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
2013. gada 27. jūnijā saistošo noteikumu
Nr. 159 „Valmieras pilsētas pašvaldības
nolikums” 7. nodaļu „Publiskās apsprie
šanas kārtība”,
Valmieras pilsētas sociāli ekono
miskās attīstības programmu 2008.–
2014. gadam, kas apstiprināta ar Val
mieras pilsētas pašvaldības domes
20.12.2007. lēmumu Nr. 829 (Protokols
Nr. 19, #66),
Valmieras pilsētas sociāli eko
no
miskās attīstības programmas Attīstības
stratēģijā 2008.–2014. gadam ir defi
nēts, ka viens no pilsē
tas stratē
ģiskās
rīcības virzieniem ir veicināt Valmieras
ekono
misko augšupeju, at
balstot eso
šos uzņēmumus un attīstot jaunus uz
ņēmējdarbības veidus, kas nostiprinātu
pilsētas saimniecisko patstāvību un
veicinātu iedzīvotāju labklājību.
Ekonomiskās attīstības veicināšana
ir viena no pilsētas stratēģiskajām
prio
ritātēm, 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 inže
niertehniskās infrastruktūras nodro
šinājums, kas ietver gāzes apgādi,
siltum
apgādi, autoceļus, dzelzceļu,
ūdensapgādi un kanalizācijas tīklus, kā
arī elektrības jaudu nodrošinājumu. Jau
najiem uzņēmumiem tiek nodrošināta
iespēja pieslēgties maģistrālajiem inže
nierkomunikāciju tīkliem.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes
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(CSP) datiem 2012. gadā Valmieras
pilsētā bija 1874 ekonomiski aktīvu
vienību. No tām 92 procenti bija mikro
uzņēmējdarbības 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 papla
šināt savas teritorijas un plānot attīs
tību, 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 hektāriem. Investoru
piesaiste un jaunu ražotņu izveide
palielinātu darbavietu un iedzīvotāju
skaitu pilsētā un apkārtējos novados,
vienlaikus pieaugtu arī iedzīvotāju lab
klājība. 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
ceļš ir paplašināt Valmieras pilsētas
teritorijas administratīvās robežas.
Administratīvās teritorijas robežu maiņa
ļautu Valmieras pilsētai paplašināt
industriālo zonu, piesaistīt jaunus inves
torus, nodrošināt rūpnieciskās un zaļās
pilsētvides līdzsvaru, kā arī sekmētu
ekonomisko augšupeju un palielinātu
ieņēmumus pašvaldības budžetā no
ne
kustamā īpašuma un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa. Jāņem vērā, ka, lai
pie
saistītu Eiropas Savienības līdzekļus
2014.–2020. gada plānošanas periodā
industriālo teritoriju sakārtošanai un
attīstīšanai, īpašumam ir jāatrodas pašval
dības teritorijā un īpašumā.
Valmieras pilsētas sociāli ekono
miskās attīstības programmā 2008.–
2014. gadam kā viena no prioritātēm
ir noteikta arī jaunu kokapstrādes uz
ņēmumu piesaiste. Atbilstoši attīstības
programmai, pašvaldība ir uzsākusi
sa
runas ar kok
apstrādes uzņēmuma
investoru, kura darbības nodrošināšanai
nepie
ciešama teritorija platībā virs 20
hektāriem.
Saskaņā ar Saimniecisko un transporta
lietu, Attīstības un uzņēmēj
darbības
lietu un Finanšu komiteju 16.10.2014.
atzinumiem,
Valmieras pilsētas pašvaldības do
me, balsojot: PAR – 11 (I. Boķis, J. Baiks,

E. Sniedze, G. Štrombergs, A. Gluhovs,
U. Jansons, R. Gailums, A. Klepers,
V. Ecmanis, J. Jakovins, I. Lakučs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. rīkot publisko apspriešanu par
administratīvo teritoriju robežu grozī
šanu starp Valmieras pilsētas pašvaldību
un Beverīnas novada paš
valdību at
bilstoši šā lēmuma 1. pieli
kumam,
nosakot Publiskās apspriešanas laiku no
2014 gada 31. oktobra līdz 2014. gada
24. novembrim (ieskaitot), turpmāk –
Publiskā apspriešana;
2. noteikt, ka Publiskajā apspriešanā
ir tiesīga piedalīties persona, kura ir
sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta
dzīvesvietā Valmieras pilsētas paš
valdības administratīvajā teritorijā vai
kurai Valmieras pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā pieder likumā
noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais
īpašums;
3. noteikt, ka Publiskā apspriešana
ir uzskatāma par notikušu, ja tajā būs
piedalījies ne mazāk kā 1 procents no
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
izziņotā vēlētāju skaita Valmierā (pēc
datiem uz 2014. gada 4. jūniju);
4. pēc šā lēmuma 1. punktā noteiktā
Publiskās apspriešanas laika beigām
5 darba dienu laikā apkopot Publiskās
apspriešanas rezultātus, procentuāli
nosakot atbalstu viedoklim „Atbalstu” un
atbalstu viedoklim „Neatbalstu”. Viedoklis,
kurš saņēmis vairāk nekā pusi balsu,
uzskatāms par dominējošo viedokli;
5. apstiprināt Publiskās apspriešanas
lapas formu ar tajā ietvertu Publiskajai
apspriešanai nododamo jautājumu un
atbilžu variantiem uz to (šā lēmuma
3. pielikums). Publiskās apspriešanas
laikā aptaujas lapa drukātā veidā pie
ejama šā lēmuma 6. punktā noteiktajās
iestādēs, elektroniskā veidā pieejama
Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā
www. valmiera.lv;
6. noteikt, ka Publiskās apspriešanas
lapa aizpildāma personīgi klātienē,
uzrādot derīgu personu apliecinošu
dokumentu (pasi vai personas apliecību
(eID)) pašvaldības iestādēs, kas noteiktas
šā lēmuma punktos 6.1.–6.6., to no
teiktajā darba laikā vai nosūtāma, pa
rakstīta ar drošu elektronisko parakstu
un laika zīmogu, uz pašvaldības oficiālo
e-pasta adresi pasts@valmiera.lv vai
viedoklis par Publiskajai apspriešanai
nodoto jautājumu var tikt izteikts šā
lēmuma 7. punktā noteiktajā sanāksmē.
Katrs publiskās apspriešanas dalībnieks
ir tiesīgs iesniegt vienu Publiskās ap
spriešanas aptaujas lapu:
6.1. Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Lāčplēša ielā 2, Valmierā;

2. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības domes
23.10.2014. lēmumam
Nr. 332 (protokols Nr.16, 19.§)
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

6.2. Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļā Cēsu ielā 2, Valmierā;
6.3. Tūrisma informācijas centrā Rīgas
ielā 10, Valmierā;
6.4. Valmieras bibliotēkā Cēsu ielā 4,
Valmierā;
6.5. pansionāta
„Valmiera”
ēkā
Kauguru ielā 3, Valmierā;
6.6. pansionāta „Valmiera” ēkā Rīgas
ielā 55, Valmierā;
7. publiskās apspriešanas sanāksmi
izsludināt 2014. gada 19. novembrī
plkst. 17.30. Sanāksmes notikšanas
vietu noteikt – Valmieras pilsētas paš
valdī
bas administratīvās ēkas Lāčplēša
ielā 2, Valmierā, pirmā stāva sēžu zālē.
Sanāksmes laikā no šā lēmuma 2.punktā
noteiktajām personām tiks pieņemti
mutvārdos izteikti viedokļi par Publiska
jai apspriešanai nodoto jautājumu. Iz
sakot viedokli mutvārdos, personai ir
jāuzrāda šā lēmuma 6. punktā noteikts

dokuments;
8. uzdot Attīstības un projektu
vadības nodaļai nodrošināt Publiskās
apspriešanas organizēšanu;
9. šo lēmumu un tā pielikumus
publicēt Valmieras pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.valmiera.lv, Valmieras
pilsētas
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā „Valmiera domā un rada”, kā
arī izvietot aptaujas lapu iesniegšanas
vietās, kas noteiktas šā lēmuma punktos
6.1.–6.6.
10.
lēmums
stājas
spēkā
2014. gada 23. oktobrī.
Pielikumā:
1. Kartogrāfiskais materiāls.
2. Informatīvs materiāls par Vidzemes
industriālo parku.
3. Publiskās apspriešanas aptaujas
forma.
Domes priekšsēdētājs
Inesis Boķis

1. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.10.2014. lēmumam
Nr. 332 (protokols Nr. 16, 19.§)

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)
ražošanu reģiona tradicionālajās nozarēs
(augstas pievienotās vērtības koksnes
izstrādājumi un ieguves rūpniecības
produkti (sapropelis, stikla šķiedra
u.c.), lauksaimniecības (t.sk. kaņepju
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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.
Turpinājums 4. lpp.

Turpinājums no 3. lpp.

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.
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

1. zīmējums

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

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.

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.

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.

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

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

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

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 Beverīna
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 pašvaldību dele
ģētiem pārstāvjiem ar tiesībām sniegt
atzinumus un priekšlikumus par indus
triālās (rūpnieciskās) teritorijas apsaim
niekošanu un Vidzemes industriālā parka
tālāko attīstību.

1. pielikums
Darbaspēka piesaiste no apkārtējiem novadiem un pilsētām Valmieras
lielākajos uzņēmumos

2. pielikums
Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2013. gadā
valsts reģionālajos un galvenajos autoceļos Valmieras apkārtnē

	
  

3.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 23.10.2014. lēmumam
Nr.332 (protokols Nr.16, 19.§)

Publiskā	
  apspriešana	
  par	
  administratīvo	
  teritoriju	
  robežu	
  grozīšanu	
  starp	
  Valmieras	
  pilsētas	
  	
  
pašvaldību	
  un	
  Beverīnas	
  novada	
  pašvaldību	
  
	
  
APTAUJAS	
  LAPA	
  

Pamatojoties	
   uz	
   Valmieras	
   pilsētas	
   pašvaldības	
   domes	
   23.10.2014.	
   sēdes	
   lēmumu	
   Nr.332	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(protokols	
   Nr.16,	
   19.§)	
   un	
   saskaņā	
   ar	
   Ministru	
   kabineta	
   2009.gada	
   17.novembra	
   noteikumu	
   Nr.1330	
  
“Kārtība,	
   kādā	
   sagatavojami	
   un	
   iesniedzami	
   dokumenti	
   administratīvi	
   teritoriālā	
   iedalījuma	
   un	
   apdzīvoto	
  
vietu	
   statusa	
   noteikšanas	
   jautājumu	
   izlemšanai”	
   noteikto	
   kārtību,	
   laika	
   posmā	
   no	
   2014.gada	
   31.oktobra	
  
līdz	
   24.novembrim	
   (ieskaitot),	
   Valmieras	
   pilsētas	
   pašvaldība	
   nodod	
   publiskai	
   apspriešanai	
   jautājumu	
   par	
  
administratīvo	
   teritoriju	
   robežu	
   grozīšanu	
   starp	
   Valmieras	
   pilsētas	
   pašvaldību	
   un	
   Beverīnas	
   novada	
  
pašvaldību.	
  
Administratīvās	
  teritorijas	
  grozījums	
  paredz	
  iekļaut	
  Valmieras	
  pilsētas	
  pašvaldības	
  administratīvajā	
  teritorijā	
  
zemes	
  vienības	
  ar	
  kadastra	
  apzīmējumiem	
  9662	
  002	
  0613,	
  9662	
  003	
  0137,	
  9662	
  003	
  0111,	
  9662	
  002	
  0614,	
  
9662	
   002	
   0598,	
   9662	
   003	
   0114,	
   9662	
   002	
   0591,	
   aptuveno	
   platību	
   118	
   ha,	
   saskaņā	
   ar	
   kartogrāfisko	
  
materiālu.	
  
Aicinām	
   izteikt	
   viedokli	
   par	
   administratīvās	
   teritorijas	
   robežu	
   grozīšanu	
   starp	
   Valmieras	
   pilsētas	
  
pašvaldību	
  un	
  Beverīnas	
  novada	
  pašvaldību.	
  *	
  
□
□

Atbalstu	
  
Neatbalstu	
  

Komentāri	
  	
  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
  
Ziņas	
  par	
  publiskās	
  apspriešanas	
  dalībnieku**:	
  
Vārds,	
  uzvārds:	
  _____________________________	
  
Personas	
  kods:	
  _____________________________	
  
Deklarētā	
  dzīvesvietas	
  adrese:___________________________	
  
Ja	
  aptaujas	
  aizpildītājs	
  nav	
  deklarēts	
  Valmieras	
  pilsētas	
  pašvaldības	
  administratīvajā	
  teritorijā,	
  tad	
  Valmieras	
  
pilsētas	
   pašvaldības	
   administratīvajā	
   teritorijā	
   likuma	
   noteiktajā	
   kārtībā	
   reģistrēta	
   nekustāmā	
   īpašuma	
  
adrese:	
  
_____________________________	
  
	
  

Personīgais	
  paraksts:______________________________	
  
(paraksts***)	
  

***Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu.	
  

	
  

Datums:_________________________________________	
  
*	
  Aptaujas	
  lapas,	
  kurā	
  atzīmēti	
  abi	
  izvēles	
  varianti,	
  tiks	
  uzskatītas	
  par	
  nederīgām.	
  
	
  **Iesniegto	
  personu	
  datu	
  pārzinis	
  ir	
  Valmieras	
  pilsētas	
  pašvaldība,	
  datu	
  apstrādes	
  mērķis	
  -‐	
  Publiskā	
  apspriešana	
  par	
  ierosinājumu	
  administratīvo	
  
teritoriju	
   robežu	
   grozīšanai	
   starp	
   Valmieras	
   pilsētas	
   pašvaldību	
   un	
   Beverīnas	
   novada	
   pašvaldību	
   saskaņā	
   ar	
   Ministru	
   kabineta	
   17.11.2009.	
  
noteikumiem	
   Nr.1330	
   „Kārtība,	
   kādā	
   sagatavojami	
   un	
   iesniedzami	
   dokumenti	
   administratīvi	
   teritoriālā	
   iedalījuma	
   un	
   apdzīvoto	
   vietu	
   statusa	
  
noteikšanas	
  jautājumu	
  izlemšanai”	
  un	
  Administratīvo	
  teritoriju	
  un	
  apdzīvoto	
  vietu	
  likumu.	
  Datu	
  subjektam	
  ir	
  tiesības	
  piekļūt	
  saviem	
  datiem,	
  iesniegt	
  
pieprasījumu,	
   izdarīt	
   tajos	
   labojumus	
   saskaņā	
   ar	
   Fizisko	
   personu	
   datu	
   aizsardzības	
   likumu.	
   Informācijas	
   sniedzējs	
   piekrīt	
   savu	
   personas	
   datu	
  
nodošanai	
  datu	
  apstrādei	
  saskaņā	
  ar	
  normatīvo	
  aktu	
  prasībām	
  un	
  to	
  apstiprina	
  ar	
  savu	
  parakstu.	
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Pabeigta maģistrālās
Nosaka labākos jaunos pētniekus
siltumtrases rekonstrukcija
Juris Lūsis,
Vidzemes Augstskola

Inese Pabērza,
SIA „Valmieras ūdens”
SIA „Valmieras ūdens” īstenotajā
projektā „Maģistrālo siltumtrašu
rekonstrukcija Valmierā” noslēgušies
siltumtrases rekonstrukcijas, montāžas,
kā arī teritorijas labiekārtošanas
darbi, un Valmieras pilsētas būvvaldē
ir iesniegta nepieciešamā doku
mentācija siltumtrases pieņemšanai
ekspluatācijā.
Uzņēmuma
Siltumtīklu
daļā
pastāstīja, ka kopumā šogad projekta
ietvaros izbūvēta 590 metru gara
jauna siltumtrase no Kauguru ielas
līdz siltumkamerai Rūpniecības ielā.
Šajā posmā siltumtrases cauruļvadi
dzelzsbetona kanālos nomainīti pret
rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem.
Līdz ar to Valmieras pilsētā ir atjaunoti
jau 96% siltumtrases.
Projekta „Maģistrālo siltumtrašu
rekonstrukcija Valmierā” mērķis ir

Valmieras pilsētas centralizētās sil
tum
apgādes sistēmas efektivitātes
paaugsti
nāšana, samazinot siltum
enerģijas zudumus maģistrālajos
siltumtīklos. Darbus veica SIA
„SANART”, savukārt būvuzraudzību –
AS „Inspecta Latvia”.
Pilsētas siltumtrašu tehniskā
stāvokļa uzlabošanas darbi aktīvi
tika uzsākti 2007. gadā, kad vairāku
projektu ietvaros izdevies piesaistīt
finansējumu no Eiropas Savienības
struktūrfondiem.

Sociālās aprūpes
pakalpojums valmieriešiem
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Vidzemes
slimnīcā
Valmierā
Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes
nodaļā iedzīvotāji, kuri deklarējuši
savu dzīvesvietu Valmieras pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā,
var saņemt pašvaldības finansētu
pakalpojumu.
Diennakts sociālo un veselības
aprūpi var saņemt personas ar
invaliditāti, kuriem nav likumīgu
apgādnieku, un vecuma pensionāri,
kuriem nav likumīgu apgādnieku,
kuras funkcionālo traucējumu dēļ
pašas nevar sevi aprūpēt, sociālā
pakalpojuma apjoms dzīvesvietā
nav pietiekams un kurām ārstē
šanās slimnīcā nav pamatota ar
medicīniskām indikācijām.
Lai persona varētu saņemt minēto
pakalpojumu, vajadzīgs ģimenes ārsta
nosūtījums.
Nodaļā netiek uzņemti klienti
ar psihiskām saslimšanām vai
akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kuri

prasa atrašanos specializētā ārst
niecības iestādē; ar akūtām infekciju
slimībām; alkohola un narkotisko
vielu apreibumā; ar akūtām saslim
šanām, kad nepieciešama neat
lie
kamā
medicīniskā
palīdzība,
diagnozes noteikšana un precizē
šana; ar nenodrošinātu dzīves
vietu
(bezpajumtnieki), kuriem nepie
cie
šama tikai dzīvesvieta un/vai pajumte.
Papildu informācija un pacientu
pieteikšana, zvanot pa tālruni
64202543 vai 27036521 (nodaļas
virsmāsa Inta Sīka).

Vidzemes Augstskolā 24. oktobrī
norisinājās 8. Studentu pētniecisko
darbu konference, kurā studenti un
absolventi iepazīstināja ar saviem
teorētiskajiem un lietišķajiem pētīju
miem. Ikgadējās konferences mērķis
ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā,
sekmēt radošo spēju attīstību un
studējošo profesionālo izaugsmi, kā
arī noteikt labākos pētījumu autorus
dažādās zinātņu nozarēs.
Konferences darbs notika trīs
sekcijās – „Tūrisms. Tradīciju un mūs
dienu tehnoloģiju sinerģija”, „Biznesa
vide un tehnoloģijas”, „Ra
doši par
globālo un lokālo”. Lietišķie pētījumi
galvenokārt saistīti ar konkrētu gadī
jumu studijām un risinājumiem. Labā
kie darbi ir apkopoti konferences
rakstu krājumā, kas elektroniskā veidā
ir publicēts Vidzemes Augstskolas
mājaslapā.

Iepazīties ar aktuālajiem studentu pētījumiem aicināts ikviens interesents

Pedagogam draudzīgākā izglītības
iestāde
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība

29. oktobrī Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības
(LIZDA) rīkotajā konferencē „Sociālā
dialoga loma nodarbināto sociāli
ekonomisko apstākļu uzlabošanā”
svinīgi tika piešķirts statuss „Peda
gogam draudzīgākā izglītības iestāde
2014”. Apliecinājuma plāksnes tika
pasniegtas deviņām izglītības iestā
dēm, tai skaitā Valmieras Pārgaujas
sākumskolai.
„Mums šis statuss nozīmē ļoti
daudz, jo uz to gājām mērķtiecīgi,”
stāsta Valmieras Pārgaujas sākum
skolas direktors Viktors Litaunieks.
„Strādājam, lai būtu bērnam un
ģimenei draudzīgi. Mums ir svarīgi, ka
ikviens mūsu audzēknis nāk uz skolu
ar prieku, lai viņš ik rītu jūtas gaidīts un
novērtēts. Tas notiks, ja viņu sagaidīs
laipna, smaidīga, sirsnīga, mīloša un
atsaucīga skolotāja. Savukārt peda
gogs būs tāds, ja viņš būs apmierināts
ar darba apstākļiem, vidi, jutīsies
novērtēts un gandarīts.”
Par to, kā līdz šim novērtējumam
izglītības iestāde nonākusi, V. Litau
nieks atzīst: „Šo titulu nav grūti izcīnīt,

taču tas uzliek ārkārtīgi lielu atbildību,
lai to godam nestu un neapkaunotu.
Līdz ar šo sasniegumu mēs nevaram
zaudēt savu kvalitāti, pedagogiem
vienmēr jājūtas labi.” Tituls tiek
pasniegts otro gadu pēc kārtas, taču

Valmieras Pārgaujas sākumskolas
skolotāja Diāna Allika un direktors
Viktors Litaunieks, saņemot
apbalvojumu

Darbu plāns novembrim „Atvasarā”
Pulciņu nodarbības:
• trešdienās plkst. 11.00 un piekt
dienās plkst. 14.00 vingrošana
1. grupai;
• otrdienās plkst. 10.30 un
piektdienās plkst. 12.30 vingrošana
2. grupai;
• trešdienās plkst. 13.00 un piekt
dienās plkst. 10.00 deju kopas
mēģinājums;
• otrdienās plkst. 14.00 šlāgergru
pas mēģinājums;
• trešdienās plkst. 14.30 novusa
spēle;
• trešdienās plkst. 17.00 datorap
mācība;
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• ceturtdienās plkst. 11.00 angļu
valoda 1. grupai, plkst. 12.30 – 2. gru
pai;
• ceturtdienās plkst. 14.00 vācu
valoda;
• ceturtdienās plkst. 10.00 zolītes
spēle;
• 9. novembrī plkst. 10.00 un
17. novembrī plkst. 19.00 šaha sekcijas turnīri;
• 11. un 25. novembrī plkst. 12.00
erudītu pulciņš;
• 12. un 26. novembrī plkst. 12.00
rokdarbu pulciņš „Made”;
• 26. novembrī plkst. 10.00 dārz
kopju pulciņš.

Pasākumu plāns:
• katru pirmdienu no plkst. 11.00 –
Diabēta biedrības dienas;
• 1. novembrī plkst. 10.00 Vidzemes
senioru šaha turnīrs;
• 4. novembrī plkst. 12.00 tikšanās
ar astropsiholoģi O. Meļķi;
• 5. novembrī plkst. 10.00 bezmak
sas juridiskās konsultācijas;
• 5. novembrī plkst. 10.00 politiski
represēto biedrības valdes sēde;
• 11. novembrī plkst. 10.00 brau
ciens uz Lesteni un Rīgu (svecīšu
siena), izbraukšana no Valmieras
Kultūras centra stāvlaukuma;
• 15. novembrī plkst. 10.00 Diabēta
diena – veselības pārbaudes un

konsultācijas;
• 17. novembrī plkst. 7.20 brau
ciens uz SPA Pērnavā, izbraukšana
no Valmieras Kultūras centra stāv
laukuma;
• 19. novembrī plkst. 10.00 pen
sionāru biedrības valdes sēde;
• 28. novembrī plkst. 12.00 groziņu
pēcpusdiena.
Tehnisku iemeslu dēļ turpmāk nebūs
pieejama pensionāru biedrības
„Atvasara” mājaslapa. Aktuālā infor
mācija tiks publicēta Valmieras pil
sētas pašvaldības informatīvajā izde
vumā „Valmiera domā un rada”, kā arī
laikrakstā „Liesma”.

NĀK AMAIS INFORMATĪVĀ IZDE VUMA NUMURS IZNĀKS 19. NOVEMBRĪ

Valmieras Pārgaujas sākumskola
kon
kursā piedalījās pirmo reizi.
„Pirmajā gadā vēl nejutāmies gatavi
šādam konkursam, tāpēc pētījām,
kādi ir kritēriji, kas mums jāuzlabo
un jāsasniedz, lai būtu pilnvērtīgi
konkursa dalībnieki. Otrajā gadā
saņē
mām drosmi, pieteicāmies un
tikām novērtēti. Uzskatu, ka skolu
vadībai ir jābūt ieinteresētai īstenot
pedagogu vēlmes, kā arī tai būtu
jāizzina, vai skolotājus nomoka kāds
sasāpējis jautājums. Tādos gadījumos
problēmas ir jārisina, lai pedagogs
justos vērtīgs un mīlēts,” norāda
V. Litaunieks.
LIZDA konkursā piedalījās 26
izglī
tības iestādes, kurās viesojās
žūrija, lai novērtētu pedagogu
sociālo drošību un darba koplīgumu,
darba organizāciju, infrastruktūru,
darba kvalitātes veicināšanu un
personīgās izaugsmes iespējas, darba
drošību, aizsardzību, mikroklimatu
un savstarpējās attiecības, kā arī
reputāciju un atalgojumu. Konkursa
uzvarētājus noteica, ņemot vērā darba
devēja pašvērtējumu un ekspertu
atzinumu pēc vizītēm un konkrētiem
kritērijiem. Par pedagogiem draudzīgu
var uzskatīt tādu izglītības iestādi, kurā
izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un
informatīvā vide.
No Valmieras izglītības iestādēm
konkursā piedalījās arī Valmieras
Pārgaujas ģimnāzija un Valmieras
Viestura vidusskola, saņemot LIZDA
atzinību un pateicību.
LIZDA konkursa mērķis – veidot
darba devēju lielāku izpratni
par cienīgiem darba apstākļiem
pedagogiem un veicināt darba vides
pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu
pedagogu profesionālo darbību un
apmierinātu sabiedrības vajadzības
pēc kvalitatīvas izglītības.
Konference notika LIZDA projekta
„Padziļināta izpratne par cienīgu darbu
pedagogiem” ietvaros ar Norvēģijas
Inovāciju aģentūras un Norvēģijas
finanšu instrumenta programmas
„Globālais fonds cienīga darba un
trīspusējās sadarbības veicināšanai”
atbalstu.

Novembris – koncertu laiks baznīcā
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Novembrī Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcā būs klausāmi divi garīgās
mūzikas koncerti.
7. novembrī plkst. 18.00 baznīcā
uzstāsies ērģelnieku duets Ilze Reine
un Aigars Reinis, piedāvājot koncert
programmu „Ērģeles diviem”. Koncertā
būs klausāmi gan pasaulē plaši zināmi,
gan latviešu skaņdarbi: G. F. Hendeļa
dzirkstošais „Koncerts B-dur”, vācu
romantiķa G. Merkela „Sonāte diviem
ērģelniekiem”, kuras saturs balstīts
psalmu tekstos, romantiskās mūzikas

pērle – B. Smetanas „Vltava” īpašā
pārlikumā ērģelēm, kā arī divu latviešu
komponistu kompozīcijas – Ilonas
Breģes un Aivara Kalēja jaundarbi
ērģeļu duetam.
Savukārt
21.
novembrī
plkst. 18.00 Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcā uzstāsies Rīgas Visu Svēto
pareizticīgo baznīcas ansamblis
(diriģente Nellija Sisojeva), kas dzied
dažādu stilu garīgo mūziku krievu,
latīņu, grieķu, angļu, latviešu un citās
valodās.
Ansamblis ir dibināts 2011. gadā,
un tā sastāvu veido profesionāli
mūziķi, kuriem patīk skatuves stilu

baznīcas mūzika. Dziedātāji vadās
pēc noteikumiem, liturģiskās prakses
pareizticīgo baznīcā, sasniegumiem
muzikoloģijā un kora dziedāšanas
pieredzes. Liela uzmanība tiek vel
tīta dziesmu vārdiem, izrunai un
repertuāram. Tiek ieturēta dinamiska
stila izjūta. Ansambļa repertuārs aptver
gandrīz visu laikmetu un stilu mūziku
no seno bizantiešu dziedājumiem
unisonā līdz krievu komponistu kora
šedevriem. Taču galvenais radošais
virziens ansamblī ir pareizticīgo garīgā
mūzika.
Ieeja koncertos par ziedojumiem.

Skutelis aicina uz izrādi „Viens”
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
23. novembrī plkst. 17.00
Valmieras drāmas teātra (VDT) lielajā
zālē būs skatāma Jāņa Skuteļa standup comedy* izrāde „Viens”.
Runājot par jaunā stand-up mate
riāla saturisko ievirzi, izrādes autors un
izpildītājs Jānis Skutelis stāsta: „Par
ko lai runā laikā, kad politikā cilvēks
bija vissvarīgākais, bet nu pienāku
šas pārmaiņas, neskatoties uz to, ka
nav skaidrs, kas īsti nav un uz ko vajag
mainīt? Par ko lai runā laikā, kad ūsas
nomaina bārda ātrāk nekā „ārprātīgi
karsts” pāriet uz „diezgan pavēss”? Par

ko lai runā laikā, kad Šrēdingera kaķa
stāsts pārsteidz (vai nepārsteidz) tikai
reto, bet tikai retajam ir kaķis (vai nav)?
Par to arī runāšu! Citiem vārdiem –
kāds(-i) acīgs skatītājs pēc manas
iepriekšējās stāvizrādes** „Splendid”
noskatīšanās ziņoja, ka izrāde esot par
„visu un neko”. Varu piekrist – kas vie
nam viss, citam nekas; kas vienam būs
„Viens”, citam daudz vairāk. Tā, redz, ir
stand-up comedy žanra specifika.”
Izrādes autors un izpildītājs J. Sku
telis šobrīd ir viens no profesionālā
kajiem stand-up comedy pārstāvjiem
Latvijā un jau kopš 2009. gada ik
gadu rada vienu stāvizrādi, tādējādi
ļaujot skatītājiem iepazīt šī žanra

specifiku. Jānis Skutelis ir zināms kā
improvizācijas teātra aktieris, režisors,
stand-up comedy izpildītājs, Kara
liskā Improvizācijas teātra vadītājs un
komiķis.
J. Skuteļa stāvizrādes: „Mhmm”
(2009), „Love” (2010), „Paranoja” (2011),
„Optimistika” (2012) un „Splendid”
(2013).
Biļetes iepriekšpārdošanā pie
ejamas „Biļešu paradīzes” kasēs,
elektroniski www.bilesuparadize.lv un
VDT kasē. Biļešu cena: 10 un 13 EUR.

Valmierā skanēs Jāņa
Stībeļa koncerts
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
22. novembrī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā uz jaunā albuma
ieskaņas koncertu ielūdz Jānis Stībelis.
Koncertā tiks izpildītas vairākas kom
pozīcijas no jaunā albuma, kā arī
populāras un jau iemīļotas dziesmas
Jāņa Stībeļa izpildījumā.
J. Stībeļa jaunais albums tiks izdots
nākamajā gadā. Koncerts Valmierā būs
vienīgais albuma ieskaņas koncerts
līdz tā iznākšanai. Jānis Stībelis
ierakstījis vairākus albumus, pēdējais
no tiem – „Summer City” izdots 2012.
gadā. Albums „Summer City” tapa gan
Latvijā, gan koncertturnejas laikā ASV.
Jānis Stībelis dzimis Ventspilī, bet
uzaudzis Talsos. Piecu gadu vecumā
viņš pirmo reizi sēdās pie klavierēm,

kā arī sāka dziedāt Talsu Bērnu
mūzikas skolas diksilendā „Sprīdīši”.
Pirmo grupu Jānis Stībelis izveidoja,
vēl mācoties mūzikas skolā, pēc
tam piedalījās vairākos muzikālos
projektos, kas ieguva popularitāti
Baltijas valstīs. J. Stībeļa starptautis
kais skatuves vārds „J Stever” jeb
„Džejs Stīvers” izvēlēts viņa vectēva
piemiņai, kuram bijis šāds uzvārds. Šis
pseidonīms spoži izskanējis vairākos
TV un mūzikas festivālos visā pasaulē,
kuros mākslinieks ieguvis godalgotas
vietas un žūrijas atzinību.
Biļetes iepriekšpārdošanā var
iegādāties „Biļešu paradīze” kasēs un
www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena:
7–12 EUR. Valmieras kultūras kartes
īpašnieki, studenti un pensionāri
biļetes var iegādāties ar 15% atlaidi.

* stand-up comedy – stāvizrāde
** stāvizrāde – precīzs, taču ļoti
apšaubāms tulkojums jēdzienam
‘stand-up comedy’

Izrāde „Nacionālās attīstības plāns”
Sintija Milberga,
Valmiermuižas kultūras biedrība
20. novembrī plkst. 19.00 Val
miermuižas klētī viesosies „Dirty Deal
Teatro” ar izrādi-lekciju „Nacionālās
attīstības plāns”.
Tā ir izrāde par 68 lapu garu doku
mentu, ko īstenojot Latvijas iedzīvotā
ji pēc septiņiem gadiem būs divreiz

turīgāki, izglītotāki un laimīgāki.
Ekonomikas izrāviena sasniegšanā
ir svarīgs visu iedzīvotāju atbalsts,
tāpēc izrāde tiecas ne tikai sniegt
skatītājiem iedvesmu personīgā attīs
tības plāna izveidē, balstoties uz
Nacionālo attīstības plānu, bet arī
nofiksēt tā brīža laimes izjūtu, lai pēc
septiņiem gadiem spētu saprast, vai ir
izdevies tapt divreiz laimīgākiem. Vai

Latvijai ir izdevies kļūt par valsti, par
kādu tā gribētu kļūt? Piemēram, par
tādu kā Zviedrija. Tas nav neizpildāms
uzdevums – Nacionālais attīstības
plāns iesākas ar Raiņa citātu „Mēs
būsim lieli tik, cik mūsu griba”.
Biļetes iepriekšpārdošanā pie
eja
mas „Biļešu paradīzes” kasēs,
www. bilesuparadize.lv un Valmier
muižas tirgotavā pie alus darītavas.
Biļešu cena 7 EUR.

Tuvojas sacensības skolēniem
„Ledus gladiatori”
Andris Akmentiņš,
SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs”
Gada nogalē Vidzemes Olimpiskā
centra (VOC) ledus hallē norisināsies
jau ceturtā „Ledus gladiatori”
sezona. Projektā vairāk nekā 30
skolas no visas Vidzemes piedalīsies
slidošanas treniņos, bet sezonas
noslēgumā ātrslidošanas sacensībās
tiks noskaidroti uzvarētāji piecās
vecuma grupās. Pieteikšanās – no
3. novembra.
Trīs sezonu laikā ātrslidošanas
stafetes sacensības „Ledus gladiatori”
ir kļuvušas par populārāko skolēnu
sporta pasākumu Vidzemē. Skolēni ne
tikai brauc piedalīties sacensībās, bet
arī pieredzējušu instruktoru pavadībā
apgūst slidošanas iemaņas. Projekts
veicina skolēnu saliedēšanos klases
kolektīvā un dod pozitīvas emocijas,
kas rodas, pavadot laiku sportiskās
aktivitātēs.
Šosezon formāts paliks nemainīgs.
Skolu komandas aicinātas pieteikties

4.–8. klašu divīzijās. Katrai komandai
būs trīs oficiālie treniņi un dalība
priekšsacīkstēs, bet katras divīzijas
labākās komandas startēs arī
finālsacensībās. „Ledus gladiatoru”
komanda sastāv no 10 skolēniem, no
kuriem vismaz 4 ir meitenes. Skolas no
vienas klašu grupas var komplektēt
vairākas komandas, bet, ja audzēkņu
skaits klasē ir nepietiekams, var
veidot arī apvienoto komandu kopā
ar citām paralēlklasēm vai piesaistīt
dalībniekus no jaunākām klasēm.
2013./2014. gada sezonā sacen
sībās pavisam piedalījās aptuveni

1000 skolēnu no vairāk nekā 30
skolām, izveidojot 74 komandas. Līdz
šim ir piedalījušās Valmieras, Cēsu,
Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Limbažu,
Burtnieku, Matīšu, Kocēnu, Raunas,
Kauguru, Strenču, Rubenes, Stalbes,
Mazsalacas, Trikātas, Naukšēnu un
citas Vidzemes izglītības iestādes. Labi
rezultāti sacensībās vienmēr ir bijuši
Valmieras sākumskolas komandām,
tomēr pie godalgotām vietām
pērn tikušas arī citu novadu skolas:
Limbažu sākumskola, Strenču novada
ģimnāzija, Raunas vidusskola, Limbažu
novada ģimnāzija, Valkas ģimnāzija un
Matīšu pamatskola.
Pieteikšanās „Ledus gladiatoriem”
ilgs līdz 24. novembrim. Pirmie
oficiālie treniņi plānoti jau šī gada
decembrī, bet fināli norisināsies
2015. gada februāra beigās. Papildu
informāciju var iegūt, zvanot pa
tālruni 29878192 (Jolanta) vai rakstot
e-pastu info@ vocsports.lv.

REPERTUĀRS DECEMBRIS
No 1. novembra pieejamas biļetes uz decembra izrādēm
02.12. pl.18:30 SARKANS, rež. R. Suhanovs, EUR 11.50
04.12. pl.18:30 KLUSUMU! Notiek izrāde!, rež. I. Mičule, EUR 8.50/ 10/ 11.50/ 13
05.12. pl.18:30 PROVINCES ANEKDOTES, rež. M.Eihe, EUR 8.50/ 10/ 11.50/ 13
06.12. pl.13:00 LĪGAVA BEZ PŪRA, rež. O. Kroders, EUR 15
06.12. pl.18:30 BEZKAUNĪGIE VEČI, rež. R. Suhanovs un J. Znotiņš, EUR 11.50
07.12. pl.13:00 ZOJKINA KVARTIRA*, rež. I.Roga, EUR 8.50/ 10/ 11.50/ 13
09.12. pl.18:30 SILTUMNĪCA, rež. J. Znotiņš, EUR 11.50
10.12. pl.18:30 DZIMTA, rež. F. Deičs, EUR 15
11.12. pl.18:30 SAULES PELNI, rež. F.Deičs, EUR 15
12.12. pl.18:30 APJUKUMS, rež. V. Meikšāns, EUR 11.50
13.12. pl.18:30 STIKLA ZVĒRNĪCA, rež. D. Petrenko, EUR 11.50 PĒDĒJO REIZI!
13.12. pl.18:30 ZIEMA ZEM GALDA, rež. Ģ. Ēcis, EUR 11.50
14.12. pl.18:30 ROMEO UN DŽULJETA, rež. M.Eihe, EUR 11.50
17.12. pl.18:30 TRIUMFA ARKA, rež. V.Brasla, EUR 15
19.12. pl.18:30 BALLE BŪS , rež. R. Suhanovs, EUR 10/ 11.50/ 13/ 14.50 PIRMIZRĀDE!
20.12. pl.13:00 BALLE BŪS , rež. R. Suhanovs, EUR 10/ 11.50/ 13/ 14.50
20.12. pl.18:30 BALLE BŪS , rež. R. Suhanovs, EUR 10/ 11.50/ 13/ 14.50
21.12. pl.11:00 VISĀM PELĒM GARŠO SIERS, rež. F. Deičs, EUR 6
21.12. pl.13:00 APJUKUMS, rež. V. Meikšāns, EUR 11.50
21.12. pl.18:30 APJUKUMS, rež. V. Meikšāns, EUR 11.50
23.12. pl.18:30 VIENĀDAS ASINIS, rež. M. Vilkārsis, EUR 8.50/ 10/ 11.50/ 13
26.12. pl.18:30 MĀKOŅAINS, IESPĒJAMS, SKAIDROSIES, rež. O. Kroders, EUR 13
26.12. pl.18:30 LŪŠA STUNDĀ, rež. M.Eihe, EUR 10 PĒDĒJO REIZI!
27.12. pl.18:30 BALLE BŪS , rež. R. Suhanovs, EUR 10/ 11.50/ 13/ 14.50
28.12. pl.17:00 BALLE BŪS , rež. R. Suhanovs, EUR 18 VDT balvas pasniegšana
*Zojas dzīvoklis.
Biļetes VDT kasē tālr. 64207335, „Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv

www.vdt.lv

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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