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Apbalvoti „Eiropas Gada cilvēki 2014”
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
26. septembrī Jelgavā norisinājās
Latvijas Pašvaldību savienības orga
nizētā konkursa „Eiropas Gada
pašvaldība 2014” noslēguma cere
monija, kurā pašvaldībām tika pa
sniegtas balvas dažādās nominā
cijās, kā arī apbalvoti „Eiropas Gada
cilvēki 2014”. Valmiera 14 pašvaldību
konkurencē saņēma balvu „Pašvaldība
izglītotam, radošam un aktīvam iedzī
votājam”. Tāpat jau otro gadu paš
valdība saņēma 1000 EUR godalgu no
Taipejas misijas Latvijas Republikā.
Pasākumā īpašas balvas tika
pasniegtas „Eiropas Gada cilvēkiem
2014”. Šis tituls tika piešķirts arī trim
valmieriešiem.
Vidzemes slimnīcas Paliatīvās un
īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas un
Infekciju slimību nodaļas virs
mā
sai
Intai Sīkai balva piešķirta par aktīvu
iesaistīšanos nodaļas attīstībā, rūpē
joties par iespējami ērtāku un drošāku
uzturēšanās vidi pacientiem. Pēc viņas
iniciatīvas sākusies un turpinās sa
darbība ar humānās palīdzības orga
nizācijas „Baltikhjalpen” pārstāvjiem
no Zviedrijas, kas sagādājuši pacientu

„Eiropas Gada cilvēka 2014”
titulu saņēma arī AS „Valmieras stikla
šķiedra” prezidents un valdes priekš
sēdētājs Andris Oskars Brutāns par
ieguldījumu stikla šķiedras rūpnie
cības un ražošanas izveidošanā un
attīstībā Latvijā. Tika uzsvērts, ka AS
„Valmieras stikla šķiedra” valdes priekš
sēdētājs ir savas nozares profesionālis,

Inta Sīka

Dina Tanberga

kvalitatīvākai aprūpei nepieciešamo
aprīkojumu. Tika uzsvērts, ka virsmāsa
atsaucīgi nodaļā uzņem brīvprātīgos
Valmieras jauniešus, kuri palīdz ap
rūpēt pacientus, reizē mācoties
empātiju un komunikāciju ar gados
veciem un slimiem cilvēkiem.
Apbalvojumu saņēma arī Val
mieras vājdzirdīgo bērnu inter
nātvidusskolas – attīstības centra
audiologopēde un Dzirdes centra
vadītāja Dina Tanberga. Pirms 20 ga

diem viņa bija viena no Dzirdes
centra izveidošanas idejas autorēm.
Pateicoties ziedotāju atbalstam un
veiksmīgi
izveidotai
sadarbībai,
Dzir
des centrs šobrīd darbojas ērti
iekārtotās un ar jaunākajām teh
noloģijām aprīkotās telpās. D. Tanber
ga prasmīgi organizē Dzirdes centra
darbu, uzklausa klientu vēlmes un ar
centra darbinieku atbalstu cenšas rast
piemērotākos risinā
jumus ikvienai
problēmai.

kurš vada lielāko uzņēmumu un darba
devēju Vidzemē un kurā pats strādā
teju no dibināšanas dienas. Viņa
pieredze un zināšanas ļāvušas sekmīgi
pārvaldīt ražošanas un attīstības
procesus uzņēmumā, tādējādi virzot
uzņēmumu rūpnieciskās stikla šķied
ras ražotāja līderpozīcijā Eiropā un
pasaulē.

Valmieras mērs Inesis Boķis pasniedz apbalvojumu Andrim Oskaram Brutānam

Pasniegta „Balva izglītībā 2014”
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2. oktobrī Valmieras drāmas teātrī
tika sveikti Valmieras pilsētas paš
valdības apbalvojuma „Balva izglītībā
2014” laureāti. Apbalvojumu un īpašu
piemiņas pildspalvu saņēma kopumā
28 Valmieras vispārējo, speciālo, pro
fesionālās ievirzes un pirmsskolas
izglītības iestāžu skolotāji.
Skolotāji tika apbalvoti par aktīvu
iesaistīšanos un līdzdarbošanos skolas
projektos, par veiksmīgu darbu ar
audzināmo klasi un sadarbību ar sko
lēnu vecākiem, par radošu un inovatīvu
pieeju mācību darbam, par skolas
vārda popularizēšanu Latvijas mērogā
un daudzām citām iedvesmojošām,
skolotājam piemītošām kvalitātēm.
Šogad apbalvojumu saņēma
vispārējās vidējās izglītības skolotājas
Agita Ziņģīte un Arta PūguleIgnate no Valmieras Pārgaujas ģim
nāzijas, vispārējās vidējās izglītības
skolotāja Sigita Ābele un vispārējās
pamatizglītības skolotāja Inese Ulpe
no Valmieras 5. vidusskolas, direk
tora vietniece izglītības jomā un
vispārējās vidējās izglītības skolotāja
Jolanta Šekstello, kā arī vispārējās
vidējās izglītības skolotājs un
pūtēju orķestra „Si bemol” vadītājs
Mārtiņš Birnis. Godalgotas tika arī
vispārējās pamatizglītības skolotājas
Dace Ābola un Agnese Neija no

J. Skrastiņš, I. Pāže, K. Muceniece, G. Ungure, I. Andersone, I. Valdmane, I. Boķis

Valmieras Pārgaujas sākumskolas,
Valmieras vājdzirdīgo bērnu inter
nāt
vidusskolas – attīstības centra
internāta vadītāja Larisa Zakrevska,
vispārējās pamatizglītības skolotājs
Māris Lapsiņš un sākumskolas sko
lotāja Ineta Vētra no Valmieras
Viestura vidusskolas, vispārējās pa
matizglītības
skolotāja
Tatjana
Koziņeca un vispārējas vidējās izglī
tības skolotāja Velta Sniķere no
Valmie
ras 2. vidusskolas, vispārējās
pamatizglītības skolotāja Stella Berga
un sociālā pedagoģe Ilze Bruņiniece
no Valmieras sākumskolas.

Tāpat apbalvojumu saņēma arī
profesionālās
ievirzes
izglītības
iestāžu skolotāji: Valmieras Mākslas
vidusskolas direktora vietniece izglī
tības jomā un profesionālās izglītības
skolotāja Inese Andersone, Valmieras
Bērnu sporta skolas orientēšanās
sporta trenere Inguna Valdmane
un Valmieras Jaunatnes centra
„Vinda” direktora vietniece, Palīdzības
biroja vadītāja Kaija Muceniece. No
pirmsskolas izglītības iestādēm īpaši
tika uzteikta bērnudārza „Buratino”
mūzikas skolotāja Dagnija Leimane,
bērnudārza „Bitīte” speciālās psihiskās

attīstības noviržu skolotāja Dace
Vaļģe, bērnudārza „Vālodzīte” skolo
tāja Elīna Baldiņa, bērnudārza „Sprī
dītis” pirmsskolas izglītības skolotāja
Daiga Petrakova, bērnudārza „Ezītis”
struktūrvienības „Ābelīte” mūzikas
skolotāja Inta Miķelsone, bērnu
dārza „Ezītis” skolotāja Sandra
Krūzkope, bērnudārza „Vālodzīte”
struktūrvienības „Krācītes” skolotāja
Ilze Gutāne un bērnudārza „Kārliena”
struktūrvienības „Pienenīte” sporta
skolotāja Daina Plīkša. Par ilggadēju,
atbildīgu un radošu darbu iestādes
pedagoģiskā darba procesa nodro
šināšanā un augsti profesionālu darbu
iestādes attīstībā apbalvojumu „Balva
izglītībā 2014” saņēma arī bērnudārza
„Kārliena” vadītāja Iveta Nolberga.
Īpaši tika godināta Valmieras
Mūzikas skolas vokālā pedagoģe
Gaida Ungure, kura savā profesijā
aktīvi darbojusies jau 65 gadus un
darbu ar jaunajiem dziedātājiem
turpina arī šobrīd. Ungures kundze
saņēma apbalvojumu par ilggadīgu,
aktīvu, radošu profesionālo darbību,
par ieguldījumu jauniešu un pieaugušo
mūzikas apmācības pilnveidošanā
Valmieras Mūzikas skolā, Vidzemē un
Latvijā.
Pasākuma gaitā tika sveikta arī
Valmieras vājdzirdīgo bērnu inter
nātvidusskolas – attīstības centra
audio
logopēde un Dzirdes centra
vadītāja Dina Tanberga. Valmieras

pilsētas pašvaldības domes priekš
sēdētājs Inesis Boķis pasniedza
viņai Latvijas Pašvaldību savienības
organizētā konkursa „Eiropas Gada
pašvaldība 2014” apbalvojumu „Eiro
pas Gada cilvēks 2014”.
Pēc apbalvojumu saņemšanas ar
virtuozu ģitārspēli skolotājus priecēja
ģitārists un skolotājs Kaspars Zemītis.
Apbalvojums „Balva izglītībā” tiek
pasniegts kopš 2008. gada par no
zīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā
darbībā un sasniegumiem izglītībā.

Cienījamie Valmieras
pilsētas iedzīvotāji!
Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļa 6. decembrī plkst. 13.00
organizēs pasākumu pāriem, kuriem
2014. gadā ir Zelta kāzu jubileja –
laulībā nodzīvoti 50 gadi – un kuri
ir Valmieras pilsētas iedzīvotāji.
Aicinām pārus pieteikties
Dzimtsarakstu nodaļā
līdz 4. novembrim.
Kontakttālrunis – 64225313.

Ēku numerācijas norāžu izvietošanas
kārtība

Apkures pabalstu saņems
292 mājsaimniecības

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Dace Jase,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas pašval
dības
Nekustamā īpašuma apsaim
nieko
šanas pārvalde aicina iedzīvotājus
pārbaudīt savā īpašumā vai apsaimnie
košanā esošo ēku numerācijas un
ielu nosaukuma norāžu atbilstību
Valmieras pilsētas pašvaldības sais
tošo noteikumu Nr. 156 „Ēku numerā
cijas un ielu nosaukuma norāžu
izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā”
nosacījumiem.
Nekustamā īpašuma apsaimnieko
šanas pārvaldes vadītāja Rita Jemšika
norāda, ka bieži vien ēku īpašnieki pēc
ēku fasāžu siltināšanas un renovācijas
darbiem aizmirst ēku numerācijas
plāksnes piestiprināt atpakaļ, savu
kārt daudzviet tās savu laiku ir
nokal
pojušas, un uzraksti vairs nav
salasāmi. „Pilsētā ir novērojamas arī
plāksnes, kas izgatavotas, neievērojot
nosacījumus par noformējumu.”
Ēku numerācijas norādē jāiekļauj
ielas nosaukums valsts valodā. Turklāt,
ja ielas nosaukumā izmantots per
sonvārds, tad ielas nosaukumā uz

norādes jānorāda personas pilnais
vārds un uzvārds, piemēram,
Georga Apiņa iela. Norādē jābūt
ēkas numuram atbilstoši piešķirtajai
adresei un norādītai ēkas piederībai:
„Pašvaldības īpašums”, „Valsts īpa
šums”, „Privātīpašums” vai ēkas
īpašnieka vārda pirmais burts un uz
vārds, vai juridiskās personas nosau
kums atbilstoši ierakstam Zemes
grāmatā. Visai informācijai ir jābūt
valsts valodā un labi saskatāmai no
ielas. R. Jemšika atzīmē, ka uz vairāku
privatizētu ēku numuru zīmēm jo
projām kā īpašnieks ir norādīta

Valmieras pilsētas pašvaldība. Lai
nemaldinātu sabiedrību, uz privatizēto
daudzdzīvokļu ēku numuru plāksnēm
kā īpašnieks ir jānorāda „Kopīpašums”
vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās
sabiedrības nosaukums.
Noteikumos ir norādīts, ka ielu
nu
merācijas norādes, kas neatbilst
saistošo noteikumu prasībām, nomai
nāmas līdz 2014. gada 31. decembrim.
Saistošo noteikumu izpildes kontroli
nodrošina Valmieras pilsētas paš
valdības policija. Par saistošo notei
kumu neievērošanu Valmieras pilsētas
pašvaldības saistošajos no
teikumos
Nr. 203 „Valmieras pilsētas sabiedris
kās kārtības noteikumi” ir paredzēta
administratīvā atbildība. Par ēku nu
merācijas norāžu neizvietošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskām personām līdz 20 eiro, jurid
iskām personām līdz 50 eiro. Savukārt
par ēku numerācijas norāžu dizaina
un informācijas neatbilstību Valmi
eras pilsētas pašvaldības noteikumos
noteiktajām prasībām izsaka brīdinā
jumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz 20 eiro, bet juridiskām
personām līdz 50 eiro.

Pagalmu labiekārtošana
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kopš 2012. gada septembra Val
mieras daudzdzīvokļu namu iedzī
votājiem savu namu apsaimniekošanai
ir iespēja saņemt Valmieras pilsētas
pašvaldības līdzfinan
sējamu, piemē
ram, energoaudita veikšanai, ēku
vienkāršotai renovācijai, kā arī pa
galmu labiekārtošanai.
Līdzfinansējuma saņēmēja atbilstī
bas kritēriji, līdzfinansējuma ap
joms, at
balstāmās aktivitātes un tā
piešķiršanas kārtība ir noteikta Val
mieras pilsētas pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 130.
Pirmajā atbalsta gadā lielāka uz
manība tika veltīta energoaudita
pasākumu līdzfinansēšanai, lai daudz
dzīvokļu dzīvojamajiem namiem palī
dzētu sagatavoties ēku renovācijas
projektu ieviešanai. Savukārt šogad
lielākā uzmanība tika veltīta atbalsta
sniegšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanai, no
Valmieras pilsētas pašvaldības bu
džeta šim mērķim atvēlot 35 557 eiro.
Pagalma labiekārtošanas darbi ir
pabeigti Rūpniecības ielā 25 (apsaim
niekotājs – biedrība „Nams 25”),
Stacijas ielā 12 (apsaimniekotājs –
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sa
biedrība „Stade”) un Stacijas ielā 13
(apsaimniekotājs – SIA „Valmieras
Namsaimnieks”).

Stacijas ielas 13 nama vecākā
Dzidra Skrastiņa stāsta, ka pēc
pagalma labiekārtošanas ir ļoti pa
tīkami dzirdēt valmieriešu pozitīvos
komentārus, gaidot autobusu pie
mājas esošajā sabiedriskā transporta
pieturā. Viņa stāsta, ka atjaunotais
pagalms nama iedzīvotājos ir rosinā
jis draudzīgumu, jo, domājot citam
par citu, 12 automašīnu stāvvietā var
savietot 18.
16. septembra pieteikumu izvēr
tēšanas sēdē tika izskatīti septiņi
jauni iesniegumi no daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsaimniekotājiem,
kas vēlas saņemt pašvaldības līdz
finansējumu. Visi iesniegumi ir
akceptēti un iekļauti atbalsta saņem

šanas rindā. Valmieras pilsētas paš
valdības domes priekšsēdētāja viet
nieks Jānis Baiks norāda: „Manuprāt,
uzstādījums ieguldīt pašvaldības
līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanas līdz
finansēšanai ir attaisnojies. Tā ir mū
su dzīvesvide, kas jākopj, un katrs
uzlabotais pagalms padara pievil
cīgāku pilsētas koptēlu. 2015. gadā
Valmieras pilsētas pašvaldības bu
džetā paredzēsim līdzekļus līdzfi

nansējumam, lai turpinātu teritorijas
labiekārtošanu. Aicinu iedzīvotājus būt
aktīviem un izmantot šo pašvaldības
sniegto iespēju, lai kopīgi padarītu
Valmieru arvien sakoptāku.”

Labiekārtotais daudzdzīvokļu nama pagalms Stacijas ielā 13

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoles nomas tiesību
iegūšanai šādām nekustamā īpašuma telpām:
• Stacijas ielā 26, Valmierā biroja vai pakalpojumu sniegšanas telpas ar kopējo platību 73,56 m2;
• Beātes ielā 49, Valmierā biroja telpas ar kopējo platību 154,29 m2.
Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšana aktuāla līdz 2014. gada 14. oktobra plkst. 13.00
Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.
Nomas tiesību pretendenti ar izsoļu nolikumiem var iepazīties Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv
vai pie speciālistes telpu nomas jautājumos Evijas Stračinskas, tālrunis 64228430 vai 25618630,
e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Līdz 30. septembrim Valmieras
Sociālais dienests pieņēma iedzīvotāju
iesniegumus dzīvokļu pabalsta māj
saimniecībām saņemšanai jeb malkas
apkures pabalstam. 2014. gadā malkas
apkures pabalstu Valmierā saņems
292 mājsaimniecības kopsummā par
46 720 eiro. Viena mājsaimniecība var
saņemt pabalstu 160 eiro apmērā.
Jāpiebilst, ka 2013. gadā pabalstus sa
ņēma 328 mājsaimniecības kopsum
mā par 46 670 eiro, bet 2012. gadā šo
pabalstu saņēma 389 mājsaimniecī
bas, un pabalsta nodrošināšanai tika
iztērēti 55 350 eiro.
Malkas
apkures
pabalstam
varēja pieteikties mājsaimniecības,
kas atzītas par trūcīgām, vienatnē
dzīvojoši pensionāri vai vienatnē
dzīvojošas personas ar invaliditāti,
ja viņu ienākumi nav lielāki par valstī
noteikto iztikas minimumu vienai
personai. Tāpat tiesības saņemt pa
balstu ir mājsaimniecībām, kurās visi
mājsaimniecības locekļi ir pensionāri
un/vai personas ar invaliditāti un kuru
ienākumi uz katru mājsaimniecības
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 75% no valstī noteiktā
iztikas minimuma vienai personai
iesnieguma iesniegšanas dienā. Neiz
vērtējot mājsaimniecības ienākumus,
pabalsts tiek piešķirts mājsaim
nie
cībām, kurās ir 1. grupas invalīds vai
bērns ar invaliditāti. Piešķirto dzīvokļa
pabalstu pašvaldība iedzīvotājam iz
maksā viena mēneša laikā pēc lēmu
ma pieņemšanas.
Tāpat pabalstu skolas gaitu
uzsākšanai jaunajā mācību gadā –

dāvanu kartes 40 eiro vērtībā – ir
saņēmuši 120 skolēni no trūcīgām
ģimenēm. Kopumā, lai atbalstītu
ģimenes, sākoties jaunajam mācību
gadam, tika iztērēti 4800 eiro. Pērn
dāvanu kartes saņēma 149 skolēni,
un pabalsta lielums bija 38,42 eiro,
bet 2012. gadā dāvanu kartes saņēma
242 skolēni, un pabalsta lielums bija
42,86 eiro. Laika posmā no 2012. līdz
2014. gadam, uzsākot jauno mācību
gadu, pabalsta nodrošināšanai ir
izlietoti 20 896,95 eiro. Dāvanu kartes
ir domātas kā atbalsts trūcīgām ģi
menēm, iegādājoties bērniem skolai
nepieciešamās lietas. Atbilstoši iepir
kuma rezultātiem 2014. gadā ģimenes
dāvanu kartes var izmantot veikalā
„Agate”.
Valmieras Sociālā dienesta vadī
tājas p.i. Sandra Kārkliņa norāda:
„Katru mēnesi vairākas ģimenes iz
vēlas doties uz ārvalstīm, lai uzlabotu
ģimenes materiālo nodrošinājumu un
labklājību. Tas kopumā ietekmē gan
to mājsaimniecību skaitu, kas saņem
pašvaldības malkas apkures pabalstu,
gan samazina ģimenēm sniegto pa
balstu skaitu, uzsākot jauno mācību
gadu. Tāpat ne visas personas, kam
būtu nepieciešams pabalsts, atbils
toši Ministru kabineta noteikum
iem Nr. 299 un Valmieras pilsētas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr. 137 var saņemt izziņu par trūcīgas
personas statusu, kas ir nepieciešams
pabalsta saņemšanai.”
Sākot no 2014. gada 1. novembra,
Valmieras Sociālais dienests pieņems
iedzīvotāju iesniegumus dzīvokļa pa
balstam mājsaimniecībām, kuru ap
dzīvojamās platības tiek apkurinātas
centralizēti.

Valmierā notiks Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiāde
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pēc vienota pieteikuma iesnieg
šanas Latvijas Olimpiskās komitejas
Izpildkomitejai par iespēju rīkot Lat
vijas Jaunatnes vasaras olimpiādi
2015. gada 3.–5. jūlijā, Valmieras
pilsētas un Cēsu novada pašvaldība
ir saņēmusi atļauju pasākuma organi
zēšanai.
Valmierā, Cēsīs un pilsētās blakus
esošajās pašvaldībās notiks 83% no
olimpiādes programmā iekļautajiem
sporta veidiem. Valmierā norisināsies
šādi sporta veidi: badmintons, bokss,
futbols, golfs, handbols, jātnieku
sports, peldēšana, regbijs, BMX, svar
celšana, triatlons, vieglatlētika, mākslas
vingrošana un volejbols. Savukārt
Cēsīs – basketbols, cīņa, džudo, galda
teniss, loka šaušana, paukošana, MTB
un šosejas riteņbraukšana, teikvondo
un teniss.
Valmieras Kultūras centra direktors
Toms Upners stāsta: „Valmiera ir aplie
cinājusi, ka profesionālā un kvalitatīvā
līmenī spēj organizēt lielas nacionālas
un starptautiskas nozīmes sacensības.
Esam lepni par sekmīgi organizētajiem
Eiropas un Pasaules čempionātiem un
citām sporta sacensībām. Vēlamies
organizēt Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiādi 2015. gadā, lai mudinātu
bērnus un jauniešus nodarboties ar
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sportu un ievērot veselīga dzīvesveida
principus. Sacensībās startējošie
sportisti būs lielisks piemērs un pa
raugs saviem vienaudžiem, parādot,
ka panākumi un sasniegumi lielā mērā
ir atkarīgi no paša ieguldītā darba un
attieksmes. Sacensību norise Valmierā
un Cēsīs akcentēs un popularizēs
Vidzemes reģionu kā sporta centru,
kas ilgtermiņā ļaus piesaistīt sportistus
no Latvijas un ārvalstīm dalībai
treniņnometnēs.”
Latvijas Jaunatnes vasaras olim
piāde ir valsts mēroga sporta sacen
sības, kurās piedalās novadu un
republikas nozīmes pilsētu komandas.
Sacensību mērķis ir noteikt labākos
Latvijas jaunos sportistus olimpiskajos
sporta veidos. Vienlaikus sportisti
sacenšas par tiesībām pārstāvēt Lat
viju Eiropas Jaunatnes olimpiādē.
Ņemot vērā olimpiādes vērienu un
prasības, ka vismaz 65% no program
mā iekļautajiem sporta veidiem jā
notiek pašvaldības teritorijā vai to
pašvaldību teritorijā, kas robežojas ar
olimpiādes rīkotājām, Valmieras pilsē
tas un Cēsu novada pašvaldība vieno
jās kopīgai olimpiādes organizēšanai.
2013. gadā Latvijas jaunatnes va
saras olimpiāde norisinājās Ventspilī,
2011. gadā – Jūrmalā, bet Valmiera
olimpiādes dalībniekus uzņēma
2009. gadā. Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiāde notiek reizi divos gados.
2

Pielaiko ViA profesiju kurpes! Savā dzimšanas dienā iepriecinās citus
Juris Lūsis,
Vidzemes Augstskola
14. oktobrī Vidzemes Augstskolas
(ViA) Inženierzinātņu kompleksā
Tērbatas ielā 10 norisināsies Karjeras
diena, kurā visiem interesentiem
būs iespēja gūt ieskatu augstskolā
apgūstamajās profesijās.
No plkst. 15.00 līdz 15.40 –
„Iedvesmas stāsts: Kā izvēlēties īsto
profesiju?”.
Vai iespējams pārvērst savu talantu
profesijā un naudu nopelnīt ar to, kas
visvairāk patīk un padodas? Agnese
Megne, Arodaģentūras vadītāja un
karjeras konsultante, iedvesmojošā
veidā atklās, kāpēc ir svarīgi izvēlēties
profesiju, kas ir atbilstoša cilvēka

personībai, un stāstīs, kā mainās
priekšstats par dažādām profesijām,
tās praktiski izmēģinot.
No plkst. 15.45 līdz 18.00 –
darbnīcas pie ViA pasniedzējiem.
Katra darbnīca ilgs vienu stundu, un
ikvienam dalībniekam būs iespēja ap
meklēt divas dažādas darbnīcas:
• Bizness – esi līderis biznesā!
• IT un inženierzinātnes – program
mē un konstruē virtuālo realitāti!
• Komunikācija un žurnālistika –
iepazīsti profesijas komunikācijas un
mediju jomā!
• Pārvaldība – pārliecini sabiedrību
par savu viedokli!
• Tūrisms – plāno savu ceļojumu!
Pieteikšanās līdz 13. oktobrim
mājaslapas www.va.lv sadaļā „Vidus
skolēniem”.

Bezmaksas mācību kurss
uzņēmējdarbībā
Evita Eglīte,
Vidzemes Augstskolas
Mūžizglītības centrs
Vidzemes Augstskola (ViA) sa
dar
bībā ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru Valmierā rīko
kārtējo bezmaksas apmācības kursu
„Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”. Tajā
aicināti pieteikties visi, kuri apsver
iespēju uzsākt uzņēmējdarbību vai
tikko to ir uzsākuši. Īpaši tiek gaidīti
interesenti, kuriem nav priekšzināšanu
šajā jomā, jo mācību laikā uzsvars tiks
likts uz to, kā noformulēt savu biznesa
ideju, uzņemties iniciatīvu, piesaistīt
finansējumu uzņē
mējdarbības uz
sāk
šanai un īstenot to tālāk. Mācī
bas notiks divās grupās: no 3. līdz
22. novembrim un no 10. līdz
28. novembrim.

Intensīvajā kursā „Kļūsti par uzņē
mēju 5 dienās” ietilpst piecu dienu
teorētiskās mācības, kā arī pēc
apmācību konsultācijas un pirms
inkubācijas pakalpojumi. Dalībnieki
kursu laikā iegūs zināšanas un prasmes
par biznesa un mārketinga plānu
izstrādi, biznesa attīstības scenārijiem,
efektīvākajām biznesa analīzes un
lēmumu pieņemšanas metodēm, lai
spētu sekmīgi piesaistīt investorus un
potenciālos klientus.
Dalībai bezmaksas apmācības kur
sā „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās” var
pieteikties, līdz 27. oktobrim sūtot
e-pastu vmc@va.lv. Plašāka informācija
par pieteikšanos un apmācību atro
dama Vidzemes Augstskolas Mūž
izglītības centra mājaslapā vmc.va.lv
vai zvanot pa tālruni 64207227.

Darba plāns oktobrim
„Atvasarā”
Pulciņu nodarbības:
• otrdienās plkst. 10.30 vingrošana
2. grupai;
• otrdienās plkst. 14.00 šlāgergrupas
mēģinājums;
• trešdienās plkst. 12.00 vingrošana
1. grupai;
• trešdienās plkst. 14.00 novusa spēle;
• trešdienās plkst. 17.00 datorap
mācība;
• ceturtdienās plkst. 10.00 zolītes
spēle;
• ceturtdienās plkst. 11.00 angļu
valoda 1. grupai;
• ceturtdienās plkst. 12.30 angļu
valoda 2. grupai;
• ceturtdienās plkst. 14.00 vācu
valoda;
• piektdienās plkst. 10.00 deju kopas
nodarbība;
• 8.10. plkst. 12.00 rokdarbu pulciņš
„Made”;
• 12.10. plkst. 10.00 šaha sekcijas
turnīri;
• 14.10. plkst. 10.00 erudītu pulciņš;
• 20.10. plkst. 19.00 šaha sekcijas
turnīri;
• 22.10. plkst. 12.00 rokdarbu pulciņš
„Made”;
• 22.10. plkst. 14.00 dārzkopju pul
ciņš.
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Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
Mārča Bogdanova 25. jubilejas
svinības būs neparasts notikums:
dāvanā puisis vēlas saņemt koncertu,
ko izpilda viņš pats, paliekošas atmiņas
un ziedojumus Elīzas Purmales
piemiņas
fondam.
Piektdien,
10. oktobrī, plkst. 19.30 interesenti
aicināti pievienoties dzimšanas dienas
svinībām Valmieras autoostā.
Tā kā Mārcis darbojas Valmieras
novada fondā, dodot ieguldījumu
brīvprātīgā darba kustības attīstībā
Latvijā, likumsakarīga ir ideja dzim
šanas dienā iepriecināt citus.
Aicinājums ziedot Valmieras novada
fonda izveidotajam Elīzas Purmales
piemiņas fondam, kas dāvina vijoles
Valmieras Mūzikas skolai, izvēlēts kā
galvenais ziedojumu mērķis. Spēlēt
gribētāji ir, bet piemiņas fondā
šobrīd ieguldītie līdzekļi katru gadu
dāvinājumu nodrošināt nespēj.

Mārcis stāsta, ka šāds koncerts,
kurā viņš ir galvenais mākslinieks,
būs pirmais. Uzstāšanās dažādos
pasākumos gan nav sveša.
Autoostu kā savdabīgu kon
cert
zāli puisis izvēlējies, jo patīk
pārsteigt un visu darīt mazliet citā
dāk. Arī ikdiena paiet radoši – tiek
koordinēts
brīvprātīgais
darbs
(www. deedin. com), vadītas nodarbī
bas bērniem Smiltenē, Mārcis dzied
kamerkorī „Kaķi”, muzicē, sporto un
paspēj būt kopā ar saviem bērniem un
ģimeni.
Puisis labprāt pāris reizes mēnesī
uzstātos kādā kafejnīcā vai pilsētas
ielās. Mārcis saka: „Esmu iemācījies
sapņot acīm vaļā.” Šim sapnim
piepildīties palīdzēs arī Valmieras
Mūzikas skolas audzēknes – meitenes,
kuras iepriekšējos gados par sazie
dotajiem līdzekļiem saņēmušas vijoles
un cītīgi apgūst instrumenta spēli.
Elīzas Purmales piemiņas fondu
veido iedzīvotāju ziedojumi, kas

2007. gadā bija paredzēti divpadsmit
gadīgās meitenes ārstēšanai. Diemžēl
viņa mira, un fonds kopīgi ar Purmaļu
ģimeni nolēma ļaut savāktajiem
ziedojumiem „dzīvot vienmēr” un ik
gadu ar vienas vijoles dāvinājumu
atbalstīt Valmieras Mūzikas skolas
jauno talantu izaugsmi. Šo naudu
administrē Valmieras no
vada fonds,
rūpējoties par naudas drošību un
prasmīgu ieguldīšanu, lai peļņas
procenti ļautu spodrināt mūsu
talantus arī turpmāk.
Ziedojumu konti:
• LV96UNLA0050006798630
(SEB banka);
• LV09HABA0551022993220
(Swedbank);
• LV27PARX0012444120001
(Citadele banka).
Mārcis Bogdanovs, Valmieras no
vada fonds, Valmieras Mūzikas skola
un SIA „VTU Valmiera” aicina apmeklēt
bezmaksas koncertu Valmieras auto
ostā, lai neparastajās dzimšanas dienas
svinībās iepriecinātu līdzcilvēkus.

Turpinās ūdenssaimniecības attīstība
Inese Pabērza,
SIA „Valmieras ūdens”
Valmieras
pilsētā
turpinās
ūdenssaimniecības attīstības projekta
īstenošana. Kopš Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Valmieras pilsētā II kārta”
sākuma 2013. gadā Valmieras pilsētā
izbūvēti un rekonstruēti komunikāciju
tīkli 38,6 km garumā.
SIA„Valmieras ūdens” Attīstības daļā
pastāstīja, ka pašlaik dažādās pilsētas
vietās kopumā strādā 22 brigādes.
Darbus īsteno SIA „Ostas Celtnieks”,
SIA „Binders” un SIA „Siltums Jums”.
Komunikāciju izbūve turpināsies,

kamēr to atļaus laika apstākļi.
SIA „Ostas celtnieks” līdz līguma
izpildei vēl jāizbūvē 3,7 km. Lielākie
darbi atlikuši Palejas ielas rajonā
(Palejas, Pīlādžu, Strauta un Lucas
ielā), Savariņas ielas rajonā (Beātes,
Patversmes, Purva un Savariņa ielā)
un Jāņa Ziemeļnieka ielas rajonā
(J. Daliņa un J. Ziemeļnieka ielā).
Kopējais līguma apjoms – 17 km.
Savukārt SIA „Binders” līdz līguma
izpildei vēl jāizbūvē tikai 0,8 km.
Lielākie darbi Jāņparka ielas rajonā
(Ausekļa, Kaimiņu un Dauguļu ielā)
un Mūrmuižas ielas rajonā (Cempu un
Raunas ielā, kā arī kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve Cempu ielā). Kopējais
līguma apjoms – 12,7 km.

Līguma izpildes laiks SIA „Binders”
un SIA „Ostas celtnieks” – līdz
2015. gada februārim.
SIA „Siltums Jums”, kas šīs vasaras
otrajā pusē uzsāka līguma izpildi,
izbūvējis aptuveni 1 km. Aktīvi būv
darbi norit Beverīnas, Brīvības, Sporta,
Nauču, Kalna, Dakstiņu un Mednieku
ielā. Pagaidām darbi nav uzsākti
Pļavas ielas rajonā. Kopējais līguma
apjoms – 6,8 km. To plānots paveikt
līdz 2015. gadam.

Paziņo par neierašanos!

Pasākumi:
• pirmdienās no plkst. 11.00 Diabēta
biedrības dienas;
• 7.10. plkst. 12.00 tikšanās ar astro
psiholoģi O. Meļķi;
• 13.10. plkst. 10.00 kaulu blīvuma
mērīšana;
• 15.10. plkst. 10.00 pensionāru
biedrības valdes sēde;
• 17.10. plkst. 7.00 ekskursija uz Jaun
piebalgu un apkārtējiem no
va
diem
(no Valmieras Kultūras centra stāv
laukuma);
• 20.10. plkst. 7.20 brauciens uz SPA
Pērnavā (no Valmieras Kultūras centra
stāvlaukuma);
• 29.10. plkst. 7.00 papildekskursija
uz Rīgu (no Valmieras Kultūras centra
stāvlaukuma);
• 31.10. plkst. 12.00 groziņu pēc
pusdiena.
Pieteikšanās uz ekskursiju pen
sionāru biedrībā līdz 14. oktobrim.
Ir atbrīvojušās vietas uz papildekskur
siju 29. oktobrī. Gribētājus aicinām
pieteikties laikus. Tāpat aicinām
pieteikties ekskursijai 11. novembrī
uz Lesteni un svecīšu sienu Rīgā.
Pensionāru biedrības „Atvasara” de
žurantes strādā no otrdienas līdz piekt
dienai no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Pacienti, sūdzoties par gaidīšanu
rindā uz kādu izmeklējumu vai
konsultāciju pie speciālista, neaiz
domājas, ka rindu nereti pagarina
paši – piesakot apmeklējumu, taču
neierodoties un par to nepaziņojot
reģistratūrai.
Vidzemes slimnīcas Klientu apkal
po
šanas nodaļas vadītāja Liene
Melbārde stāsta, ka vidēji 20% pacien
tu jeb vidēji katrs piektais neierodas

uz pieteikto vizīti, reģistratūru par to
neinformējot. Tas negatīvi iespaido
daudzus citus pacientus, kuriem
nav iespējams laikus saņemt ārsta
konsultāciju vai veikt izmeklējumu, kā
arī mākslīgi pagarina rindu.
Kā pareizi rīkoties, ja skaidrs, ka
dažādu iemeslu dēļ nevarēsiet tikt
pie speciālista vai uz izmeklējumu?
Galvenais – par to informēt
reģistratūru, tālr. 64202601 vai
64202603.
Vizītes
atteikumam
var izmantot arī interneta vietni
www. vidzemesslimnica.lv/e- pieraksts.
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Saņemot vizītes atteikumu, re
ģistratūras darbinieces pēc saraksta
apzvana cilvēkus, kuri gaida rindā, un
aicina uz konsultāciju vai izmeklējumu.
Lai palīdzētu atcerēties pieteikto
vizīti, plānots, ka reģistratūras dar
binieces pacientam par to atgādinās
SMS formā dažas dienas pirms
noteiktā laika.
Atcerieties – izturieties atbildīgi
pret savu un citu cilvēku laiku un
rēķinieties ar citiem, kuriem tāpat kā
jums nepieciešama ārsta palīdzība!

Oktobris „Galerijā Laipa”

Uz Zilokalnu pa šaursliežu dzelzceļa pēdām!

Karlīne Cercina,
Mākslas „Galerija Laipa”

Veronika Časnoviča,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Mākslas „Galerijā Laipā” līdz
31. oktobrim apskatāma Zanes
Zaharovas zīmola „ZZ Fashion” izstāde
„Sajūtu pieskārieni”.
Zīmols „ZZ Fashion” kāzu tērpu
kolekciju „Mode. Deja. Dzeja.” ar
īpašu skati, kas ietvēra visas šīs kom
ponentes, prezentēja 2013. gada
pavasarī Vidzeme Fashion show.
Skatītāji kolekciju novērtēja atzinīgi,
sekoja fotosesija un bilžu publikācija
žurnālā „Precos”. Jau kolekcijas radī
šanas posmā gaisā virmoja vairā
kas vīzijas par to, kāds būtu vēla
mais galarezultāts – galvenā
kolek
ciju prezentējošā fotosesija.
Visas idejas nelika mieru, tās šķita
vienlīdz uzrunājošas un spēcīgas, kas
izskaidrojams ar dizaineres perso
nību – no sapņainas romantiķes līdz
dumpiniecei ir viens solis. Tā tika
nolemts nojaukt robežas un viena
tēla vietā radītas vairākas vīzijas un
realizētas vairākas atšķirīga stila un
sajūtu fotosesijas.
Izstādē „Sajūtu pieskārieni” var
novērtēt, kā, izvēloties dažādas vides,
aksesuārus, emocijas, sadarbojoties
ar atšķirīgos stilos strādājošiem foto
grāfiem (Eināru Freimani, Oksanu
Sidorovu, Elizabeti Džeinu Rubeni), var
panākt kontrastējošu, sev vēlamu un
piestāvošu rezultātu. Kas zina, varbūt
arī ar šo vēl nekas nebeidzas!
Savukārt no 7. līdz 31. oktobrim
mākslas „Galerijā Laipa” apskatāma
Raunas glezniecības plenēra izstāde.

Plenērā piedalījās Alise Mediņa,
Līga Jaunzeme, Anitra Bērziņa, Karine
Paronyanc, Ilze Smildziņa, Neonilla
Medvedeva, Kristīne Guršpone, Baiba
Apsīte un Kristīne Markuss.
Eiropas kultūras mantojumu dienu
laikā 2014. gada septembrī trīs dienu
plenērā Raunā deviņas mākslinieces
kopā ar fotogrāfu Nor
mundu Cer
cinu iemūžināja pilsētu gleznās un
fotogrāfijās. Rudenīgās nokrāsas, ar
sajūtām pilnā Rauna atdzīvojās uz
baltajiem audekliem Alises ro
man

tiski vieglajā pieskārienā, Neonillas
caurspīdīgajā skicējumā, Anitras rūpī
gi izdomātajā sižetā, Ilzes smieklos
un patīkama viegluma triepienos, Lī
gas vecmeistariem raksturīgajā toņu
tandēmā, Kristīnes Guršpones noslē
pumainajā un citāda skatījuma faktūrā,
pavisam reālistiskās Kristīnes Markuss
gleznieciski bau
dāmajā atspoguļo
jumā uz balta audekla.
25. oktobrī plkst. 20.00 mākslas
„Galerija Laipa” ielūdz ikvienu uz lat
viešu īsfilmu vakaru. Tajā demonstrēs
septiņas latviešu īsfilmas. 2,5 h garā
īsfilmu programma tapusi sadarbībā
ar kinoteātri „Kino bize”:
• „Fraktālis” /rež. Rvīns Varde/
• „Zivs” /rež. Ksenija Zaķe/
• „Līgavas atvadas” /rež. Inese Vēriņa/
• „Trauslā sirds” /rež. Astra Zoldnere/
• „Pēdējais Piliens” /rež. Viljams
Timrots/
• „Normāli cilvēki” /rež. Alise Zariņa/
• „Projām” /rež. Ieva Norvele/
Ieeja bez maksas!
Plašāka infor
mā
cija par filmām
www. galerijalaipa.lv.

11. oktobris Valmierā solās būt
rosīgs, košs un jaunatklājumiem
bagāts. Šajā dienā notiks ne tikai
tradicionālais Simjūda gadatirgus, bet
Vidzemes Olimpiskajā centrā suņu
mīļotāji aicināti uz ikgadējo suņu
izstādi, mūzikas cienītājus Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcā un gadatirgus
kņadā priecēs jauniešu kora „Balsis”
muzicēšana, savukārt vērienīgo gada
tirgu, Valmieru un tās apkārtni iepazīt
nu jau ikgadējā „Tautas ekskur
sijā”
ieradīsies vairāk nekā 300 viesu no
Rīgas. Īpašs „saldais ēdiens” – velo
ekskursija „Uz Zilokalnu pa šaursliežu
dzelzceļa pēdām!” – tiek piedāvāta ik
vienam interesentam, kurš 11. oktob
ra sestdienu vēlas pavadīt svaigā
gaisā uz velosipēda, izbraucot daļu no
šaursliežu dzelzceļa līnijas Smiltene–
Valmiera–Ainaži.
Pa šaursliežu līnijas pēdām
entuziastiskā gida Jāņa Daiņa pava
dībā velobraucēji varēs doties uz
teikām un leģendām apvīto Zilokalnu.
Pa ceļam būs iespēja apskatīt trīs no
senās dzelzceļa līnijas stacijas ēkām,
Kokmuižas ēku kompleksu, Cimpēnu
pilskalnu, Zilākalna auto trasi un
citus interesantus un mazāk zināmus
objektus. Bioloģiskajā saimniecībā
„Kaņepītes” būs sarūpētā spēka putra,
un saimnieki piedāvās arī nelielu
ieskatu saimniecības ikdienas darbos.
Velobrauciens sāksies 11. oktobrī
plkst. 10.00 pie Valmieras Tūrisma
informācijas centra (TIC). Atgriešanās

Izrādes
visai ģimenei
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs

Spilgti mūzikli Valmierā
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Jau pavisam drīz Valmierā izskanēs
divi jauni mūzikli!
17. oktobrī plkst. 19.00 uz
Valmieras Kultūras centra skatuves
tiks izrādīts mūzikls „Cukurs. Herberts
Cukurs”, kas vēsta par Liepājā dzimušo
aviatoru Herbertu Cukuru. Mūzikls
sākas kā stāsts par H. Cukura leģendāro
lidojumu un piedzīvojumiem, taču tas
nav mēģinājums stāstīt par Cukuru
kā par varoni. Tas ir stāsts par cilvēka
un visas viņa dzimtenes traģisko
likteni, kas risinās Latvijas brīvvalsts
un okupācijas laikā, bet noslēdzās ar
H. Cukura slepkavību Dienvidamerikā.
Titullomā: Juris Jope. Iestudējuma

autori: Jānis Ķirsis, Pēteris Draguns un
Juris Millers.
Savukārt 15. novembrī Valmieras
Kultūras centrā izskanēs mūzikls
„Eslingena”, kas ir muzikāls stāsts
par latviešu dzīvi lielākajā latviešu
bēgļu nometnē Dienvidvācijas pilsētā
Eslingenā. Darba autori ir trimdas
latvieši – leģendārais „Čikāgas piecīšu”
solists Alberts Legzdiņš, kā arī „Emmy”
balvas laureāte Lolita Ritmane un
Andris Ritmanis. Lomās – populārākie
Latvijas dziedātāji. Konferansjē lomā –
īpašais viesis – Alberts Legzdiņš.
Biļetes uz mūzikliem iepriekšpār
došanā var iegādāties „Biļešu para
dīzes” kasēs un www. bilesuparadize. lv
Informācija, zvanot pa tālruni
64207207.

Oktobrī Valmieras Kultūras centrā
notiks vairāki pasākumi visai ģimenei.
15. oktobrī plkst. 18.00 Valmieras
Kultūras centrā būs skatāma muzikāla
izrāde bērniem „Lielais noslēpums”.
Mazos skatītājus izrādes laikā ieprie
cinās Gailis (Jānis Reinis), Ņauris
(Armands Ekštets), Vista (Helēna
Vasiļevska) un Zaķis (Enriko Avots).
Izrādes režisors: Armands Ekštets.
Izrāde domāta bērniem vecumā
no 4 līdz 12 gadiem. Muzikālais
detektīvs ir pilns negaidītu notikumu
un noslēpumu, tā saspringtais sižets
neļaus garlaikoties ne mazajiem, ne
arī lielajiem skatītājiem.
Biļešu cena: 3 EUR. Biļetes Valmie
ras Kultūras centra kasē, tālrunis
64207207.
19. oktobrī plkst. 16.00 uz
Valmieras Kultūras centru bērnus,
viņu vecākus un ikvienu multfilmu
mīļotāju aicina Jelgavas bigbends
un vokālā džeza grupa „Framest” ar
koncertprogrammu visai ģimenei
„Multfilmu pasaulē”. Koncertā skanēs
populārāko multfilmu un filmu
melodijas džeza ritmos. Koncerta
mākslinieciskā vadītāja Raita Ašmaņa
vadībā izskanēs muzikālās tēmas no
multfilmām „Flinstoni”, „Simpsoni”,
„Mazā Nāriņa”, „Karalis Lauva”, „Šreks”,
„Skaistule un Briesmonis”, kā arī
fragmenti no kinofilmām „Mūzikas
skaņas” un „Brīvību Villijam”.
Biļetes – „Biļešu paradīze” kasēs.
Biļešu cena: 6 – 8 EUR.

Došanās velobraucienā „Uz Zilokalnu pa šaursliežu dzelzceļa pēdām!” garantē jaunas
zināšanas, pozitīvi pavadītu dienu, bet pēc tās – saldu un ciešu miegu!

Valmierā paredzēta ap plkst. 16.00.
Maršruta aptuvenais garums ir 35 km,
tādēļ aicinām piedalīties braucējus no
12 gadu vecuma. Ikviens dalībnieks
ekskursijā piedalās ar savu velosipēdu,
par kura tehnisko stāvokli ir atbildīgs
pats tā lietotājs. Savukārt ekskursijas
dalībnieki ir atbildīgi par drošas
velo braukšanas prasību ievērošanu.
Lūdzam līdzi ņemt arī velosipēda
vadītāja vai autovadītāja apliecību.
Jāpiebilst, ka vietu skaits ekskursijā
ir ierobežots, tādēļ interesentus
aicinām pieteikties iepriekš Valmieras
TIC, zvanot pa tālruni 64207177

vai rakstot e-pastu tic@valmiera. lv.
Dalības maksa: 4 EUR. Ekskursijas
biļeti var iegādāties Valmieras TIC no
6. oktobra.
Cenā ir iekļauti gida un grupas
pavadoņa pakalpojumi, kā arī siltas
pusdienas saimniecībā „Kaņepītes”.
Dalībniekus lūdzam ekskursijas biļeti
saglabāt līdz brauciena beigām. Tāpat
aicinām velobraucējus parūpēties par
savu labsajūtu visas dienas garumā,
kam noteikti varētu līdzēt šokolāde
un silta tēja mugursomā, kā arī laika
apstākļiem un aktivitātei atbilstošs
apģērbs.

REPERTUĀRS NOVEMBRIS
No 8.oktobra pieejamas biļetes uz novembra izrādēm
01.11. pl.13:00 SAULES PELNI, rež. F. Deičs, EUR 13
01.11. pl.13:00 ROMEO UN DŽULJETA, rež. M.Eihe, EUR 11,50
02.11. pl.13:00 VIENĀDAS ASINIS, rež. M. Vilkārsis, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
02.11. pl.17:00 SAULES PELNI, rež. F. Deičs, EUR 13
02.11. pl.17:00 ROMEO UN DŽULJETA, rež. M.Eihe, EUR 11,50
04.11. pl.18:30 DZIMTA, rež. F. Deičs, EUR 15
05.11. pl.18:30 MĀTES UN MEITAS, rež. I. Mičule, EUR 11,50
06.11. pl.18:30 ZOJKINA KVARTIRA*, rež. I.Roga, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
07.11. pl.18:30 KLAIDOŅA LŪGŠANA, rež. V.Brasla, EUR 11,50
07.11. pl.18:30 ZIEMA ZEM GALDA, rež. Ģ. Ēcis, EUR 11,50
08.11. pl.18:30 KLUSUMU! NOTIEK IZRĀDE!, rež. I. Mičule, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
08.11. pl.18:30 SARKANS, rež. R. Suhanovs, EUR 11,50
09.11. pl.17:00 LŪŠA STUNDĀ, rež. M.Eihe, EUR 10
11.11. pl.18:30 SAULES PELNI, rež. F. Deičs, EUR 13
12.11. pl.18:30 SAULES PELNI, rež. F. Deičs, EUR 13
13.11. pl.18:30 SILTUMNĪCA, rež. J. Znotiņš, EUR 11,50
14.11. pl.18:30 VIENĀDAS ASINIS, rež. M. Vilkārsis, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
15.11. pl.13:00 VISĀM PELĒM GARŠO SIERS, rež. F. Deičs, EUR 6
15.11. pl.18:30 VISĀM PELĒM GARŠO SIERS, rež. F. Deičs, EUR 6
16.11. pl.13:00 PROVINCES ANEKDOTES, rež. M.Eihe, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
19.11. pl.11:00 VISĀM PELĒM GARŠO SIERS, rež. F. Deičs, EUR 6
19.11. pl.14:00 VISĀM PELĒM GARŠO SIERS, rež. F. Deičs, EUR 6
20.11. pl.18:30 KLUSUMU! NOTIEK IZRĀDE!, rež. I. Mičule, EUR 8,50/ 10/ 11, 50/ 13
21.11. pl.18:30 APJUKUMS, rež. V. Meikšāns, EUR 11,50 PIRMIZRĀDE!
22.11. pl.18:30 STIKLA ZVĒRNĪCA, rež. D. Petrenko, EUR 11,50
22.11. pl.18:30 APJUKUMS, rež. V. Meikšāns, EUR 11, 50
23.11. pl.17:00 VIENS, Jāņa Skuteļa stand up comedy izrāde, EUR 10/ 13
25.11. pl.18:30 FRO, M. Čehova Rīgas Krievu teātra vieizrāde, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
26.11. pl.18:30 APJUKUMS, rež. V. Meikšāns, EUR 11,50
27.11. pl.18:30 ZOJKINA KVARTIRA*, rež. I.Roga, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
28.11. pl.18:30 ROMEO UN DŽULJETA, rež. M.Eihe, EUR 11,50
29.11. pl.18:30 LĪGAVA BEZ PŪRA, rež. O. Kroders, EUR 13
30.11. pl.13:00 VIENĀDAS ASINIS, rež. M. Vilkārsis, EUR 8,50/ 10/ 11,50/ 13
30.11. pl.17:00 ROMEO UN DŽULJETA, rež. M.Eihe, EUR 11.50
*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

NĀK AMAIS INFORMATĪVĀ IZDE VUMA NUMURS IZNĀKS 21. OKTOBRĪ

4

