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Olimpiskā diena Valmierā

Ik gadu Valmieras skolas aktīvi iesaistās Olimpiskajā dienā

Andris Akmentiņš,
Vidzemes Olimpiskais centrs

Olimpiskās
komitejas
organizēt
„Olimpisko dienu”, popularizējot
olimpisko kustību, kuras pamatā ir
nezūdošas vērtības – draudzība, cieņa
un izcilība. Valmierā Olimpisko dienu
šogad Jāņa Daliņa stadionā organizēs
Vidzemes Olimpiskais centrs.
Šoruden Latvijas Olimpiskā komi
teja (LOK) un Latvijas Handbola fede
rācija vienojusies Olimpiskās dienas
pasākumu organizēšanā. Tajā būs ne
tikai tradicionālā kopīgā vingrošana
vienlaikus visās pasākuma norises
vietās Latvijā, trīs radošie konkursi un
sacensības, bet arī īpaša programma,

26. septembrī Jāņa Daliņa sta
dionā norisināsies Olimpiskā diena,
kurā aicinātas piedalīties visas Val
mieras skolas no 5. līdz 12. klasei.
Pasākums tradicionāli sāksies ar kopī
gu vingrošanu, bet pēc tam skolu ko
mandas sacentīsies cita ar citu dažādās
sporta aktivitātēs. Šogad pasā
kuma
moto ir „Iepazīsties – mini handbols”.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja
(SOK), atzīmējot savu dzimšanas
dienu, aicina visu valstu nacionālās

kas iepazīstinās klātesošos ar handbola
spēles pamatiem.
Valmierā Olimpiskajā dienā Jāņa
Daliņa stadionā piedalīties aicinātas
visas Valmieras pilsētas skolas no 5.
līdz 12. klasei. Savukārt 1.–4. klašu
audzēkņi, kā arī pirmsskolas izglītības
iestādes Olimpisko dienu aicinātas
atzīmēt savās skolās/bērnudārzos.
Pasākums stadionā sāksies plkst. 10.00,
bet noslēgums un apbalvošana plā
nota plkst. 14.00.
Programma:
• Plkst. 10.00 atklāšana
• Kopīgā vingrošana visā Latvijā
• Simboliskais Olimpisko apļu
skrējiens
• 5.–6. klase – minihandbols
• 7.–8. klase – šķēršļu stafete
• 9.–12. klase – pretstafete
• Plkst. 14.00 apbalvošana
Visiem dalībniekiem tiks pasniegti
SOK sertifikāti, taču labākajām koman
dām – specbalvas. Spēcīgākā komanda
katrā pašvaldībā saņems LOK kausu.
Olimpiskās dienas norisi Starp
tautiskā Olimpiskā komiteja atbalsta
kopš 1987. gada, aicinot pasaules
valstu nacionālās Olimpiskās komitejas
atzīmēt SOK dzimšanas dienu (šogad
118. gadadiena). LOK aicinājumam
pievienojās 1992. gadā.

Tuvojas Sportlat Valmieras maratons 2014

Piedalies „Sportlat Valmieras maratonā 2014”!

Elīna Krūkle,
Biedrība „Sporta klubs SportLat”
21. septembrī Valmieras centrā
tiks dots starts skriešanas seriāla
„Skrien Latvija” sestajam posmam
„Sportlat Valmieras maratons 2014”. Kā
jau katru gadu, arī šogad dalībniekiem
tiek piedāvātas dažādas distances:
maratons – 42,195 km, pusmaratons –
21,0975 km, NIKE skrējiens – 10 km,
tautas skrējiens – 6 km, kā arī SEB
bērnu skrējieni dažādām vecuma
grupām. Sacensības vienlaikus būs arī
Latvijas čempionāts maratonā.
Šogad „Sportlat Valmieras mara
tons” kopš atjaunošanas norisināsies

jau astoto reizi, un tajā piedalīsies
dalībnieki no tuvākām un tālākām
valstīm, piemēram, Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas, Lielbritānijas un Vācijas. Tāpat
dalībnieku vidū būs ne tikai sportiski
aktīvie iedzīvotāji, bet arī spēcīgākie
Latvijas skrējēji, kuri cīnīsies par
Latvijas čempionāta medaļām, kā arī
mēģinās pārspēt „Sportlat Valmieras
maratona” rekordus.
Skriešanas trases pieaugušajiem ir
palikušas nemainīgas, taču ir mainīta
vieta sacensību centram un starta/
finiša zonai, kā arī bērnu skrējiena
distancēm. Līdz šim sacensību centrs
atradās pretim Valmieras pilsētas
pašvaldības ēkai, taču ar katru gadu

pieaugošā dalībnieku skaita dēļ
tika pieņemts lēmums mainīt vietu,
kur iespējams pulcēties lielākam
dalībnieku, līdzjutēju un statītāju
skaitam. Sacensību centrs tiks ierīkots
laukumā starp Valmieras Kultūras
centru un t/c „Valleta”. Savukārt starta/
finiša zona būs uz Bastiona ielas,
pretim Valmieras Veselības centram.
Dienu pirms sacensībām – 20. sep
tembrī – no plkst. 12.00 līdz 20.00
Valmieras Kultūras centrā notiks dalīb
nieku EXPO, kur iepriekš reģistrēju
šies dalībnieki varēs saņemt starta
numurus un aktuālāko informāciju par
pasākuma norisi.
Sacensību programma:
• plkst. 7.30 – dalībnieku ierašanās,
reģistrācija, distances apskate un
iesildīšanās (reģistrācija iespējama arī
30 minūtes pirms konkrētās distances
starta);
• plkst. 9.00 – starts maratonam un
pusmaratonam;
• plkst. 13.00 – starts NIKE skrē
jienam un tautas skrējienam;
• plkst. 14.30 – starts SEB bērnu
skrējieniem;
• plkst. 15.00 – apbalvošana mara
tona, pusmaratona, NIKE skrējiena un
tautas skrējiena distancēm;
• plkst. 15.30 – SEB bērnu skrējiena
apbalvošana.
Reģistrējoties sacensībām līdz
11. septembrim, dalības maksa

Uzstāda tūrisma norāžu
zīmes

Dace Jase,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras
pilsētā
septembrī
tiks uzstā
dītas 115 tūrisma norāžu
zīmes kājām
gājējiem, lai palīdzētu
Valmieras viesiem un ceļotājiem
atrast interesējošos tūrisma pie
saistes objektus un orientēties pilsē
tā. Paredzēts, ka 2015. gadā tūrisma
norāžu zīmju uzstādīšana turpinā
sies, izvietojot nepieciešamās norā
des gan kājāmgājējiem, gan arī auto
braucējiem.
Tūrisma norāžu zīmju dizains izstrā
dāts, ņemot par pamatu Valmieras
pilsētas karoga krāsas – rudzupuķu
zilo un rudens zeltaino toni. Vien
laikus tūrisma norāžu zīmju stabu
galus rotās stilizēta liepas lapa, kas
attēlota Valmieras pilsētas ģerbonī.
Turklāt liepa ir arī viens no Latvijas
nacionālajiem kokiem.
Informācija uz tūrisma norāžu
zīmēm būs gan latviešu, gan angļu
valodā, lai Latvijas ceļotāji un ārvalstu
viesi pēc iespējas ērtāk varētu atrast
interesējošās Valmieras apskates vie
tas. Valmieras pusi visvairāk apmeklē
ceļotāji no Igaunijas, Vācijas, Krievijas.
Pieaug arī ceļotāju skaits no ASV,
Francijas, Somijas, Itālijas un citām
maratonam ir 30 EUR, pusmarato
nam – 20 EUR, NIKE skrējienam –
15 EUR, tautas skrējienam – 12 EUR,
bet bērnu distancēm – 2 EUR. Savukārt
periodā no 12. līdz 18. septembrim,
dienu pirms un sacensību dienā –
dalības maksa būs augstāka.
Uzņēmuma līderi, sarosies un
piesaki komandu „Uzņēmumu km”!
Aicinām uzņēmuma kolektīvu
izveidot komandu un 21. septembrī
piedalīties „Sportlat Valmieras mara
tonā 2014”. Piedāvājam izvēlēties
katram komandas dalībniekam pie
mērotāko distanci: maratons, pusma
ratons, NIKE skrējiens, tautas skrējiens.
Savukārt paši mazākie komandu varēs
pārstāvēt SEB bērnu skrējienā.
Pieteikumu atsūtot līdz 15. sep
tembrim, komanda iegūs:

valstīm, kas Valmieru ir izvēlējušies par
savu brīvdienu galamērķi.
Tūrisma norāžu zīmju uzstādīšana
notiek Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2007.–2013. gadam, kā arī Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības pro
jekta „Attālo teritoriju attīstība,
izmantojot vietējos resursus, pār
robežu Via Hanseatica tūrisma
maršruta izstrādē” ietvaros. Atbilstoši
iepirkuma rezultātiem tūrisma norā
žu zīmes izgatavo un uzstāda SIA
„LATSIGN”, kas ir Latvijas–Vācijas
sabiedrība. Līguma summa par tūris
ma norāžu zīmju izgatavošanu un
uzstādīšanu ir 24 579,51 EUR
Jāpiebilst, ka arī laukumā pie
Valmieras Kultūras centra Kārļa
Baumaņa ielā 6A tiek atjaunotas
pilsētas informatīvās tūrisma kartes,
kurās redzama pamata informācija
par tūrisma piesaistes objektiem un
naktsmītnēm Valmierā.

1) sporta T-kreklu komandas šefam;
2) īpašus dalībnieku numurus (pēc
izvēles ar dalībnieka vārdu vai uzņē
muma nosaukumu);
3) iespēju piedalīties īpašajā ko
mandu cīņā „Uzņēmumu km” (sum
mējas visu komandas dalībnieku
veiktie kilometri, uzvarētāju nosaka
pēc lielākās kilometru summas).
Komandu cīņas „Uzņēmumu km”
uzvarētāji saņems Lielo kausu!
Plašāka informācija par „Sportlat
Valmieras maratons 2014”, pieteik
ša
nās kārtību un satiksmes ierobe
žo
jumiem
pieejama
mājaslapā
www. valmieras- maratons.lv, bet pa
pildu informāciju par īpašo piedā
vājumu komandām var iegūt, zvanot
pa tālruni 67291526 vai rakstot
e-pastu info@skrienlatvija.lv.

Diena bez automašīnām
Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
Vienu dienu gadā cilvēki dažādās
pasaules vietās vienojas kopīgā dar
bībā – nesēžas automašīnās, bet
ikdie
nas gaitās dodas kājām, ar
velosipēdu vai sabiedrisko transportu.
22. septembrī, starptautiski atzītajā
Dienā bez auto, gaiss kļūst tīrāks un
cilvēki aicināti padomāt par vides
saudzēšanu.
Centieni pievērst sabiedrības
uzmanību gaisa piesārņojumam sāku
šies jau pagājušā gadsimta vidū, bet
plašākā mērogā ideja par resursu
apdomīgu izmantošanu attīstīta pēc
naftas krīzes 1973. gadā. Tomēr starp
tautiskā mērogā Diena bez auto oficiāli
organizēta kopš 1995. gada.
Rūpes par vidi nav tikai tālienē
dzimusi ideja. Interesanti, ka arī mūsu
zemē tieši naftas krīzes gadā visu
paaudžu cilvēki īpašā veidā uzzina
par nepieciešamību dot atelpas brīdi
videi. Turklāt vēstījums palicis saistošs
un aizrauj daudzus arī mūsdienās,
proti, 1973. gadā Latvijā iepazina tikko
iznākušās Imanta Ziedoņa Krāsainās

pasakas, tostarp arī Zaļo, kas stāstīja
par meža ienākšanu pilsētā. „Tad,
tikpat pēkšņi kā nācis, tas nākamajā
naktī bija aizgājis, atstādams zaļu elpu
pilsētas ielās, vārtos un pagalmos. Tā
vēl tur ilgi dzīvoja, līdz uzvarēja atkal
trokšņi un smakas, bet cilvēki tagad
zina, ka vismaz reizi gadā pilsētā
ienāk mežs, zaļš, zaļš mežs... tik zaļš kā
nekas cits pasaulē, tik tīrs kā nekas cits
pasaulē.”
Gaisa piesārņojums ir kaitīgs ne
tikai cilvēku veselībai, bet rada arī
negatīvas izmaiņas dabā. Sadedzinot
vienu degvielas litru, veidojas apmē
ram 2,5 kg oglekļa dioksīda. Tas pa
lielina siltumnīcas efektu un kaitē
ozona slānim, kas mūs pasargā no
saules ultravioleto staru radiācijas.
Turklāt otru lielāko oglekļa dioksīda
emisiju apjomu Latvijā rada transports.
Ikviens var būt videi draudzīgs,
un viens no veidiem, kā to panākt, ir
pārvietošanās ar sabiedrisko trans
portu. Tādējādi arī SIA „VTU Valmiera”
aicina pievienoties akcijai 22. sep
tembrī un kopā ar daudziem cilvēkiem
dažādās pasaules valstīs mazināt gaisa
piesārņojumu.

Sociālais atbalsts
pašvaldībā
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras Sociālajā dienestā tur
pinās pieteikumu pieņemšana dažādu
sociālo pakalpojumu saņemšanai.
Dzīvokļa pabalsts individuāli
apkurināmām platībām
Līdz 30. septembrim pieņems
pieteikumus dzīvokļa pabalsta sa
ņemšanai mājsaimniecībām, kuru
apdzīvojamās platības tiek apkurinā
tas individuāli, jeb malkas pabalstam.
Tiesības saņemt šo pabalstu ir māj
saimniecībām, kuras atzītas par
trūcīgām, pensionāriem un cilvē
kiem ar invaliditāti atbilstoši Val
mieras pilsētas pašvaldības sais
tošajos noteikumos Nr. 95 „Par
dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā”
noteiktajam. Piešķirto dzīvokļa pa
balstu pašvaldība iedzīvotājam iz
maksā viena mēneša laikā pēc lēmu
ma pieņemšanas. Iesniegums un citi
nepieciešamie dokumenti pabalsta
pieprasītājam jāiesniedz Valmieras
Sociālajā dienestā.
Pabalsts mācību gada uzsākšanai
Līdz 30. septembrim Valmieras
Sociālajā dienestā pieņems iesnie
gumus pabalstam mācību gada
uzsākšanai. Pabalsta, ko izsniedz
dāvanu kartes veidā, apjoms ir 43
EUR, un tas ir vienreizējs. Pabalstu
mācību līdzekļu iegādei pašvaldība
piešķir par katru nepilngadīgu
skolēnu, kurš apmeklē vispārējās
izglītības, arodizglītības vai vidējās
profesionālās izglītības iestādi. Tie
sības saņemt pabalstu ir Valmieras
pilsētā pēdējos 12 mēnešus dzīves
vietu deklarējušām mājsaimniecībām,
kuras Valmieras Sociālais dienests
ir atzinis par trūcīgām ģimenēm un
izsniedzis to apliecinošu izziņu, kā
arī mājsaimniecībām, kuru vidējie
ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā uz vienu mājsaimniecības locekli

nepārsniedz 128,06 EUR. Lai saņemtu
pabalstu, Valmieras Sociālajā dienestā
jāaizpilda iesniegums, kā arī jāiesniedz
izziņa no mācību iestādes par to,
kurā klasē vai kursā skolēns mācīsies
2014./2015. mācību gadā.
Asistenta pakalpojums pašval
dībā cilvēkiem ar invaliditāti
Cilvēki ar I un II invaliditātes
grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem
ar invaliditāti pašvaldībā joprojām
var saņemt asistenta pakalpojumu
līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta
pakalpojuma mērķis ir palīdzēt
cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties
ārpus mājokļa, doties uz darbu,
mācībām, pie ārsta, apmeklēt kultūras,
dažādu biedrību pasākumus un citas
vietas, kur nav iespējams nokļūt
patstāvīgi. Lai saņemtu asistenta
pakalpojumu, iedzīvotājiem Valmieras
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesnie
gums ar lūgumu piešķirt pakal
po
jumu, jānorāda personas dati un
kontaktinformācija, vēlamais asistenta
pakalpojuma saņemšanas apjoms –
stundu skaits nedēļā, ja zināms, arī
asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds
un uzvārds.
Asistenta pienākumu veikšanai
speciāla izglītība sociālās aprūpes
jomā ir ieteicama, bet nav galvenais
priekšnoteikums. Šos pienākumus
var veikt persona, kurai ir pieredze
saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti,
tas var būt arī cilvēka ar invaliditāti
radinieks vai paziņa, kam cilvēks
uzticas. Pašvaldība ar asistentu slēdz
līgumu par pakalpojuma nodro
ši
nāšanu, un atbilstoši LR Labklājības
ministrijas noteiktajam asistenta atal
gojums par sniegto pakalpojumu
ir 1,933 EUR stundā pirms nodokļu
nomaksas.
Papildu informāciju par citām
pieejamajām atbalsta formām iespē
jams saņemt, zvanot pa tālruni
64207151.

Infiltrāta attīrīšanas iekārtu
pilnveidošana Daibē
Zane Leimane,
SIA „ZAAO”
SIA „ZAAO” nepārtraukti attīsta
atkritumu apsaimniekošanas procesus
reģionālajā atkritumu apsaim
nie
košanas centrā (RAAC) „Daibe”. Šobrīd
noslēgts līgums ar SIA „EURECO”
par nepieciešamo moduļu piegādi,
lai pilnveidotu infiltrāta attīrīšanas
iekārtas veiktspēju. Infiltrāts ir visi
nokrišņi, kas izsūcas cauri noglabāto
atkritumu slānim, un tā savākšana
un attīrīšana ir būtiska, lai netiktu
piesārņota augsne un gruntsūdeņi.

Reversās osmozes infiltrāta at
tīrīšanas iekārtas pirmās pakāpes
membrānu moduļu piegādes summa
ir 74 655 EUR (bez PVN). Projekts no
2014. gada jūlija līdz decembrim tiek
īstenots Ziemeļvidzemes reģiona sa
dzīves atkritumu apsaimniekoša
nas
projekta IV kārtas ietvaros.
Projekts Nr. 3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/
VARAM/005 tiek īstenots sadarbībā
ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Eiropas
Savienības Kohēzijas fondu (ES KF).
Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 916 730,18 EUR, ES KF līdzfinansē-

jums ir 740 588, 97 EUR.
Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas projekta
IV kārtā jau izbūvētas atkritumu
priekšapstrādes centra un šķirošanas
līnijas personāla telpas, kā arī
rekonstruēts pievadceļš uz RAAC
„Daibe”.

Strūklakas bojātājs saņem sodu
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
29. jūlijā īsi pēc plkst. 22.00 strūkl
akā pie Valmieras pilsētas pašvaldības
ēkas tika ielieta putojoša viela.
Valmieras pilsētas pašval
dības
Nekustamā īpašuma apsaimniekoša
nas pārvaldes speciālisti par notikušo
ziņoja Valmieras pilsētas pašvaldības
policijai, kā arī izsauca SIA „Valmieras
ūdens” darbiniekus, kas veica pie
sārņotā ūdens izsūknēšanu no strūkl
akas, tās skalošanu un strūklakas
baseina uzpildīšanu. Veiktie darbi
258,07 EUR apmērā tika apmaksāti no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Valmieras pilsētas pašvaldības po
licija pēc videonovērošanas ierakstiem
konstatēja, ka strūklakas putošana sā
kās pēc tam, kad pie tās piegāja četri
jaunieši.
Pēc vairāku nedēļu ilgas izmek
lēšanas, ņemot vērā pašvaldības
policijas vadības pieredzi krimināliz
meklēšanā, vainīgā persona tika no
skaidrota – 1991. gadā dzimis vīrietis,
kurš nedzīvo un nestrādā Valmierā.

Draugu kompānijā radusies ide
ja – joks par strūklakas saputošanu –
Valmieras pilsētas pašvaldības policijas
uzsāktajā administratīvajā lietvedībā ir klasificēta kā sīkais huligānisms
pēc Latvijas Administratīvo pār
kā
pumu kodeksa 167. panta. Proti, ar
sabiedriskā miera traucēšanu, kas
izpaužas kā necieņa pret sabiedrību
vai bezkaunīga rīcība, ignorējot
vispārpieņemtās uzvedības normas
un traucējot cilvēku mieru, iestāžu,

uzņēmumu vai organizāciju darbu.
23 gadus vecajam vīrietim, kurš
strūklakā ielēja mazgāšanas līdzekli,
tika piespriests naudas sods 70 EUR.
Tāpat Valmieras pilsētas pašvaldība
sarunu vai tiesas ceļā vainīgajai
personai prasīs radīto zau
dējumu
atlīdzināšanu par strūklakas ārkārtas
tīrīšanu.
Valmieras pilsētas pašvaldība aicina
ikvienu pilsētas iedzīvotāju saudzēt
apkārtējo vidi pilsētā.

Foto: Dzintars Močs, Valmieras Ziņas

Valmierieši jautā
Kā skolēns, kurš mācās kādā
no Valmieras izglītības iestādēm,
var saņemt mēneša biļeti ar atlaidi
braucieniem pilsētas autobusos?
Mācību gada laikā, no septembra
līdz maijam, skolēniem un studentiem
Valmierā iespējams iegādāties mē
nešbiļeti braucieniem pilsētas sabied
riskajā transportā ar 50% atlaidi vai
mēnešbiļeti izmantošanai tikai darba
dienās ar 75% atlaidi.
Atlaidi mēnešbiļetes iegādei ir
tiesības saņemt Valmieras pilsētas
pašvaldības vispārizglītojošo skolu 1.–
12. klases audzēkņiem, profesionālās
vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem,
kā arī augstāko izglītības iestāžu
dienas nodaļu studentiem, kuri
Val
mieras pilsētā deklarējuši savu
dzīvesvietu vai arī mācību laikā faktiski
dzīvo Valmierā.
Lai saņemtu atlaidi mēnešbiļetes
iegādei, skolēnam vai studentam
jāvēršas savā mācību iestādē un
jāsaņem apliecinājums par audzēkņa
faktisko dzīvesvietu – Valmieru. Pēc
tam ar šo apliecinājumu un skolēna/
studenta apliecību jādodas uz
Valmieras autoostu Stacijas ielā 1, lai
iegādātos mēnešbiļeti ar atlaidi.
Pilna mēnešbiļetes cena braukšanai
Valmieras pilsētas sabiedriskajā tran
sportā maksā 23,90 EUR (ar 50% atlai

di – 11,95 EUR), savukārt mēnešbiļete
ar laika ierobežojumu maksā 17,06
EUR (ar 75% atlaidi – 4,27 EUR).
Atlaides Valmieras sabiedriskajā
transportā tiek piešķirtas saskaņā ar
Valmieras pilsētas pašvaldības izdo
tajiem saistošajiem noteikumiem
Nr. 75 „Par braukšanas maksas at
vieg
lojumiem Valmieras pilsētas sa
biedriskajā transportā”.
Kuros ielu posmos Valmierā
septembrī tiks atslēgta siltum
enerģijas padeve? Kāpēc?
No 2. līdz 24. septembrim siltum
enerģijas piegāde Valmieras pil
sētā
tiks pārtraukta šādiem namiem:
• Rūpniecības iela Nr. 23, 23B, 25,
25A, 29, 34, 38, 40, 42, 50;
• Linarda Laicena iela Nr. 7, 9, 12, 13,
15;
• Cēsu iela Nr. 4, 19, 24, 31, 35;
• Fabrikas iela 1;
• Meža iela Nr. 2, 2A, 2B, 7, 9, 12,
12A;
• Nākotnes iela 1;
• Stacijas iela Nr. 1, 10, 12;
• Pārgaujas iela Nr. 10, 11;
• Zvaigžņu iela 4;
• Zvejnieku iela 13.
Atslēgums saistīts ar maģistrālās
siltumtrases rekonstrukcijas darbiem,
kurus pēc SIA „Valmieras ūdens”
pasūtījuma veic SIA „Sanart” un SIA
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„Vidzemes energoceltnieks”.
SIA „Valmieras ūdens” tehniskais di
rektors Ivars Ķiksis skaidro: „Projekta
finansējumu daļēji sedzam no Latvi
jas Investīciju un attīstības aģentūras
līdzekļiem, tāpēc bija nepie
ciešams
saskaņot virkni dokumentācijas un
reālus būvdarbus varējām sākt vasaras
vidū. Aizvadītos pāris mēnešus posmā
no Kauguru ielas līdz siltumkamerai
Rūpniecības ielā aktīvi notikusi jaunās
maģistrālās siltumtrases būvniecība,
un šobrīd darbi nonākuši tik tālu, ka
tos nav iespējams turpināt bez pil
nīgas siltumenerģijas plūsmas pār
traukšanas konkrētajā sistēmas pos
mā. Diemžēl pilsētas siltumapgādes
sistēma neparedz alternatīvu siltume
nerģijas piegādi kā rezerves variantu
šādās situācijās. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām Pārgaujas
rajona namu iedzīvotājiem, tomēr ai
cinātu būt saprotošiem, savukārt mēs
centīsimies atjaunot siltumenerģijas
padevi pēc iespējas ātrāk.”
Projekta mērķis ir Valmieras pil
sētas centralizētās siltumapgādes
sistēmas efektivitātes paaugstināšana,
samazinot siltumenerģijas zudumus
Valmieras pilsētas maģistrālajos sil
tumtīklos un uzlabot siltumenerģijas
pārvades ekonomiskos rādītājus.
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Uzziedi, Valmieras Pārgauja!
Vallija Birzgale,
Valmieras Amatnieku parka fonds
Lai atdzīvinātu kultūras dzīvi Pār
gaujā, 27. septembrī Valmieras
Amat
nieku parkā Cēsu ielā 20 no
tiks pasākums „Uzziedi, Valmieras
Pārgauja!”. Pasākuma būtība ir aplie
cināt latviešu tradicionālās kultūras
vērtību, iepazīstināt ar dažādiem ama
tiem un to specifiku, kā arī ieinteresēt
un nodot amatu prasmes jau
najai
paaudzei.
Plkst. 11.00 gaidāma svētku atklā
šana. Klātesošajiem būs iespēja līdz
darboties radošajās darbnīcās, apska

tīt izstādes, kā arī iepirkties amatnieku
tirdziņā. Brīvā dabā fotogrāfa Artūra
Rundēļa vadībā tiks veidots fotosalons,
kurā ikviens varēs nofotografēties,
ietērpjoties Valmieras Amatnieku fon
da šuvēju darinātajos linu tērpos.
Plkst. 13.00 skatītājus priecēs svēt
ku koncerts. Tajā piedalīsies Valmieras
pilsētas pašdarbnieki, kā arī viesi
no Valmieras apkārtnes un citiem
novadiem. Koncerta īpašais viesis –
horeogrāfe un režisore Elga Drulle. Par
godu Latvijas Nacionālās bibliotēkas
jaunās ēkas jeb Gaismas pils atvēršanai
Rīgā Elga Drulle uzrakstījusi romānu
bērniem „Saules krasta bērni pasakās”.

Koncerta laikā būs iespēja noskatīties
arī izrādi Valmieras Pārgaujas sākum
skolas skolēnu un pedagogu izpildī
jumā, kas tapusi pēc E. Drulles romāna
motīviem.
Plkst. 14.00 sāksies balle/karnevāls
„Rudens ziedi”. Apmeklētāji aicināti
ierasties maskās. Interesantāko masku
autoriem balvas. Par jautrību ballē
gādās ansamblis „Džambulai”.
Pasākumu organizē „Valmieras
Amatnieku parka fonds”, un tas tapis,
pateicoties LR Kultūras ministrijas un
Valmieras novada fonda atbalstam.
Ieeja pasākumā bez maksas. Būsiet
mīļi gaidīti!

Pasaules tūrisma dienas aktivitātes
Valmierā
Inita Kūlīte,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai atgādinātu par tūrisma
ekonomisko, sociālo, politisko un
kultūras nozīmi, 27. septembrī tiek
atzīmēta Pasaules tūrisma diena. Arī
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
(TIC) 27. septembrī aicina ikvienu
interesentu atklāt Valmieras mazāk
zināmos stāstus un vietas divos
aizraujošos maršrutos.
Ja vēlaties uzzināt, kur radusies
pirmā Valmieras ainavas fotogrāfija, ar
kādiem māksliniekiem un literātiem
saistīta Pārgaujas puse, vai cik tilti
bijuši Valmieras vēsturē, kā arī daudzus
citus interesantus faktus, tad aicinām
doties ekskursijā „Pārgaujas ielu
noslēpumi Valmierā”. Pusotru stun
du garā kājāmgājēju ekskursijā gids
jums atvērs daudzas līdz šim nelasītas
Valmieras vēstures lapaspuses.
Savukārt „Valmieras dižkoku
stāsti” ir divu stundu ilgs un aptuveni
16 km garš gida vadīts velobrauciens,
kura galvenās pieturzīmes ir dižkoki ar
saviem senajiem stāstiem. Tos glabā,

Juris Lūsis,
Vidzemes Augstskola
No septembra Vidzemes Augst
skolā darbību uzsācis Zināšanu un
tehnoloģiju centrs (ZTC). Tā galvenais
uzdevums ir augstskolas intelektuālā
potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju
pārnese uz tautsaimniecību un mūž
izglītības pieejamības veicināšana
Vidzemes reģionā, kā arī augstskolas
sadarbības attīstīšana ar partneriem
privātajā un publiskajā sektorā. Centru
vadīs Inženierzinātņu fakultātes

Gaidīsim jūs 27. septembra ekskursijās!

piemēram, liepa, kas ir Valmieras
izglī
tības šūpuļa līksts, seši kupli
ozoli, kas zina zviedru laika Valmieras
notikumus, kā arī citi koki, kam ikdienā
varbūt vienkārši paejam garām.
Ekskursija un velobrauciens sāksies
plkst. 13.00 pie Valmieras Tūrisma
informācijas centra Rīgas ielā 10.
Dalības maksa ekskursijās ir 1 EUR,
ko aicinām samaksāt Valmieras TIC.
Lai ekskursijas varētu sākties laikus,

aicinām dalībniekus ierasties agrāk,
bet veloekskursijas dalībniekus atce
rēties drošas velobraukšanas prasības.
Jāpiebilst, ka dalībnieku skaits
ekskursijā un velobraucienā ir ierobe
žots, tāpēc Valmieras Tūrisma infor
mācijas centrs aicina interesentus
pieteikties savlaikus, rakstot e-pastu
tic@valmiera.lv, zvanot pa tālruni
64207177 darba laikā no plkst. 9.00
līdz 18.00 vai ierodoties Valmieras TIC.

Pasākumi:
• pirmdienās no plkst. 11.00
diabēta biedrības diena;
• 15. septembrī plkst. 7.20 brau
ciens uz SPA Pērnavā (pieteikties pie
biedrības dežurantēm vai pa tālruni
64231032);
• 17. septembrī plkst. 10.00 pen
sionāru biedrības valdes sēde;
• 24. septembrī plkst. 7.00 eks
kursija uz Rīgu (pieteikšanās līdz
18. septembrim biedrībā);

• 26. septembrī plkst. 12.00 gro
ziņu pēcpusdiena;
• 27. septembrī plkst. 11.00 deju
kopas un šlāgergrupas uzstāšanās
Amatnieku parkā.
Pensionāru biedrības dežurantes
septembrī strādās no otrdienas līdz
piektdienai no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Pilnas slodzes darba laiks sāksies no
oktobra.
Visos pulciņos un interešu kopās
laipni gaidīti jauni dalībnieki.

„Kā vislielāko ieguvumu šajā praksē
uzskatu iespēju sajust patstāvību
un atbildību. Ārsti ļoti profesionāli
turēja mūs „saitītē”, bet ļāva izbaudīt,
ko nozīmē primāri izmeklēt, noteikt
terapiju un citus izmeklējumus. Visu
piecu studiju gadu laikā grāmatas
un staigāšana ar ārstu pa nodaļu ir
devusi labu priekšstatu un teoriju,
bet ne praksi. Būtībā šī ir pirmā reize
(prakses laikā), kad sajutos kā ārsts,”
stāsta praktikante Ieva. „Salīdzinot
ar slimnīcām Rīgā, var uzslavēt
māsiņu attieksmi pret studentiem –
laipnu, sirsnīgu. Vienmēr izskaidro
aizmirsto manipulāciju tehniku un
paskaidro, kā visu var darīt labāk,”
atzīst praktikante Ilze. „Vispozitīvākais
viedoklis par uzņemšanas nodaļu, jo
par spīti saspringtajam darbam un
ievērojamajam pacientu daudzumam
tiek saglabāta cieņpilna attieksme
pret studentu,” norāda praktikante
Džeina. „Patika asistēt operācijās, kā
arī piedalīties dažādu pacientu novē
rošanā,” atklāj praktikante Maija.
Tas ir neliels ieskats Rīgas Stradiņa
universitātes Medicīnas fakul
tātes
5. kursa studentu prakses izvērtē
ju
mos. Šovasar Vidzemes slimnīcā,
kā nevienu citu gadu, varēja redzēt

neierasti daudz jauniešu – topošo
mediķu. Vidzemes slimnīcas galvenā
māsa Antra Kupriša pastāstīja, ka
pavisam praksē bijuši 72 studenti.
24 no viņiem pēc 3. kursa izgājuši
„Klīniskās aprūpes praksi”, kas vairāk
vērsta uz māsu darbu. Savukārt
„Klīnisko praksi”, citiem vārdiem,
ārsta darbības – pacientu iztaujāšanu,
izmeklēšanu, diagnosticēšanu, tera
pijas plāna sagatavošanu – veikuši 48
5. kursa studenti.
Prakses laikā jaunieši iepazina un
piedalījās neatliekamās medicīnis
kās palīdzības un pacientu uzņem
šanas nodaļas, bērnu slimību nodaļas,
ķirurģijas nodaļas, dzemdību un gine
koloģijas nodaļas, traumatoloģijas
un uroloģijas nodaļas, terapijas no
daļas un infekciju slimību nodaļas
darbā. Praktikantu kopīgais iespaids
par Vidzemes slimnīcu veidojies ļoti
pozitīvs, jo viņi sastapuši draudzīgus
un atsaucīgus mediķus, kas ļāvuši
praktiski iesaistīties pacientu ap
rūpē, diagnostikā un ārstēšanā. Topo
šie mediķi atzinīgi novērtējuši arī
Valmieras kolēģu labiekārtoto darba
vidi un mūsdienīgo tehnisko nodro
šinājumu. Daudzi no jauniešiem at
zinās, ka Valmierā ieradušies pirmo
reizi un bijuši patīkami pārsteigti par
dzī
ves kvalitāti un daudz
veidīgajām
atpū
tas un izklaides iespē
jām šajā
pilsētā.

Par bojāto koku zāģēšanu
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldības
Koku novērtēšanas komisija pēc
vētras postījumiem koku rindā starp
Kaugurmuižu un Cēsu ielu saņēma
Valsts aizsardzības militāro objektu
un iepirkumu centra iesniegumu
ar lūgumu veikt koku bīstamības
novērtējumu un novērst iespējamos
apdraudējumus.
20. maija vētrā pie īpašuma Cēsu
ielā 54 tika nolauzti vairāki koki. Gan
tie, gan lielie zari radīja ievērojamus
bojājumus teritorijas nožogojumam.
Likvidējot vētras postījumus, tika
konstatēts, ka nolauztie koki ir ar
trupes pazīmēm. Vairākiem ir at
šķelti zari un stumbra daļas, kas
kritiski samazina šo koku izturību un
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docētājs Dr.sc.ing. Kaspars Osis.
ZTC sniegs konsultācijas privātā
un publiskā sektora pārstāvjiem,
iesaistīsies uzņēmējdarbību veicinošās
aktivitātēs, atbalsta formās jaunajiem
uzņēmējiem, piedāvājot pirms
inku
bācijas un inkubācijas aktivitātes.
Jaunizveidotajā Zināšanu un teh
noloģiju centrā ir iekļauts arī līdz šim
augstskolā strādājošais Mūžizglītības
centrs, kas piedāvā dažāda veida
formālās un neformālās izglītības pro
grammas – kursus, seminārus, kon
ferences, Atvērto universitāti.

Medicīnas studentu prakse
Vidzemes slimnīcā
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Darba plāns septembrim „Atvasarā”
Pulciņu nodarbības:
• ceturtdienās plkst.10.00 zolītes
spēle;
• 14. septembrī plkst. 10.00
un 15. septembrī plkst. 19.00 šaha
sekcijas turnīri;
• 23. septembrī plkst. 13.30 dārz
kopju pulciņš;
• 23. septembrī un 26. septembrī
plkst. 10.30 vingrošana 2. grupai.

Zināšanu un tehnoloģiju
centrs augstskolā
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apdraud autobraucējus un gājējus,
kas pārvietojas pa Cēsu ielu, kā arī
īpašuma Cēsu ielā 54 personālu.
Gar īpašumu Cēsu ielā 54 aug
senu koku stādījumi, no kuriem
vairāki sasnieguši dižkoku izmērus,
tāpēc Valmieras pilsētas pašvaldība
lūgusi Dabas aizsardzības pārvaldes
atzinumu par 4 liepu (no tām 3 –
dižkoki) un 2 kļavu stāvokli. Dabas
aizsardzības pārvaldes Vidzemes
reģionālā administrācija ir atzinusi,
ka koki ir stipri bojāti – tiem nolauzti
lieli zari un stumbra daļas, savukārt
atlikušās ir stipri trupējušas. Tie
uzskatāmi par ļoti bīstamiem, tāpēc
tiks nozāģēti (2 kļavas un 1 liepa).
Pārējie koki, kuru veselības stāvoklis
ir labs, tiks saglabāti, kā arī nākamajā
pavasarī tiks izvērtēta iespēja nozā
ģēto koku vietā stādīt jaunus.

Mārtiņš Vilkārsis debitē kā režisors
Edīte Tišheizere,
Valmieras drāmas teātris
20. septembrī uz Valmieras
drāmas teātra (VDT) Lielās skatuves
notiks pirmizrāde Laura Gundara lugai
„Vienādas asinis”, kuras scenogrāfs un
režisors ir Mārtiņš Vilkārsis. „Visi rado
šās komandas dalībnieki ir atbildīgi
režisora priekšā, bet režisors atbild
publikas priekšā,” par būtisko atšķirību
starp teātra radošajām profesijām saka
M. Vilkārsis. Luga tapusi pēc viņa
ierosmes, un tajā izmantoti motīvi no
Rūdolfa Blaumaņa darbiem. Radošajā
komandā ir arī kostīmu māksliniece
Anna Heinrihsone, horeogrāfe Inga
Raudinga, mūzikas konsultants Juris
Vaivods un videomākslinieks Artis
Dzērve.
Latvijas teātrī ienāk jauna un
pers
pektīva režijas personība –
Mārtiņš Vilkārsis. Viņa līdzšinējā dar
bība scenogrāfijas jomā daudzkārt
ir pierādījusi, cik dziļi viņš izprot
režisora kā izrādes idejas un koptēla
radītāja darbu, un tagad viņš ir
nolēmis spert nākamo soli – pats
kļūt ne vien par izrādes telpas, bet
arī aktieru psiholoģisko attiecību
veidotāju. „Daudzi režisori izvēlas

Foto: Mārtiņš Vilkārsis

debijai Valmieru, jo šeit viņiem uzticas
un ļauj piepildīt savas ieceres,” saka
VDT direktore Evita Sniedze. „Turklāt
Mārtiņš Vilkārsis šeit ir strādājis daudz
un veiksmīgi, un viņa scenogrāfija
nereti bija režisoriska. Atcerēsimies
kaut vai moku ratu Oļģerta Krodera
iestudētajā „Karalī Līrā” – tas iemiesoja
pašu kara būtību.”
Izrāde iecerēta kā sirreāls tril
leris – stāsts par priekšstatiem un aiz
spriedumiem, par māņticību un re
alitāti, kuri ne tikai Blaumaņa laikā, bet
arī mūsdienās piepilda mūsu ikdienu.

„Mēs ar Lauri Gundaru jau sen bijām
runājuši par uzvedumu, kurā sce
nogrāfijai būtu ne tikai pastarpināta
nozīme, bet vizuālā puse būtu arī jē
gas nesēja. Blaumaņa stāsts „Kā vecais
Zemītis pašu nelabo redzēja” ierosi
nāja ideju par zīlēšanu un spokošanos,
kas nu reiz ir arī vizuāla lieta,” stāsta
režisors. „Otrs, kas mani ieinteresē
ja, Blaumanis līdz šim ir interpretēts
ļoti dažādi, taču nekad no „gogoliska”
skatupunkta. Taču „Vecajam Zemītim”
ir daudz kopīga ar Gogoļa „Vakariem
ciematā pie Dikaņkas” gan satura, gan
noskaņas ziņā.”
Jāteic, ka no Blaumaņa stāsta
L. Gundars guvis tikai ierosmi – luga
„Vienādas asinis” ir oriģināldarbs, kurā
daudz svarīgāka par konkrētu darbu
motīviem ir Blaumaņa daiļrades izjūta.
To dramaturgs pierādījis jau iepriekš,
sarakstot „Skroderdienu” savdabīgu
turpinājumu „Advents Silmačos”, kas
iestudēta gan Valmieras, gan Liepājas
teātrī.
Izrādē „Vienādas asinis” spēlēs ak
tieri Jānis Jarāns, Māra Mennika, Elīna
Vāne, Anta Aizupe, Mārtiņš Meiers,
Mārtiņš Upenieks, Inese Ramute,
Rihards Rudāks, Krišjānis Salmiņš, Ilze
Lieckalniņa un Ilze Pukinska.

Valmierā notiks Deivisa
kausa izcīņa
Zane Sausverde,
Latvijas Tenisa savienība
No 12. līdz 14. septembrim
Vidzemes Olimpiskajā centrā (VOC)
norisināsies Deivisa kausa izcīņas
duelis tenisā, kurā Latvijas komanda
tiksies ar Austrijas izlasi. Latvijas
komandas sastāvā iekļauti Ernests
Gulbis, Andis Juška, Jānis Podžus un
Miķelis Lībietis. Savukārt Austrijas
izlasi pārstāvēs Jirgens Melcers,
Martins Fišers, Aleksandrs Peja un
Filips Osvalds.
Deivisa kausa izcīņa ir komandu
sacensības tenisā, kā pirmsākumi
meklējami tālajā 1900. gadā. Šogad
dažādos līmeņos sacensībās piedalās

Valmierā skanēs „Latvian Voices”
Ernests Gulbis pašreiz ATP ranga tabulā
ieņem 12.vietu

122 valstu izlases. Latvijas komanda
cīnās Eiropas Āfrikas zonas 1. grupā.
Pirmais duelis tika aizvadīts februārī
Slovākijā, kurā mūsu tenisisti bija
spiesti atzīt mājinieku pārākumu.
Tagad jāturpina cīņa par vietas sa
glabāšanu šajā grupā. Tas būs jādara
pret Austrijas izlasi, kas arī piekāpās
slovākiem. Līdz šim abu komandu ceļi
Deivisa kausa izcīņā nav krustojušies.
Šī brīža Deivisa kausa rangā Latvija
ieņem 39., bet Austrija – 21. pozīciju.
Tāpat kā iepriekšējās mājas cīņu
norises vietās arī šoreiz mači tiks
aizvadīti uz īpaši ieklāta hard seguma.
Latvijas un Austrijas duelis sastāvēs
no piecām spēlēm. 12. septembrī
no plkst. 15.00 gaidāmas pirmās
divas vienspēles, 13. septembrī
plkst. 15.00 dubultspēle, bet 14. sep
tembrī no plkst. 14.00 atlikušās divas
vienspēles. Maču secība tiks noteikta
11. sep
tembrī, kad notiks oficiālā
izloze.
Biļetes uz gaidāmajām sacensībām
iespējams iegādāties visās „Biļešu
servisa” tirdzniecības vietās un inter
netā (www.bilesuserviss.lv). Cenas
(atkarībā no sēdvietu kategorijas) biļe
tei uz visām trīs spēļu dienām maksā
10, 15 vai 20 EUR, bet, pērkot biļeti uz
konkrētu spēļu dienu, 5, 7 vai 10 EUR.
Bērnu biļetes cena – 2 EUR par dienu.
Deivisa kausa mača Latvija –
Austrija norisi atbalsta Itera, Skonto
būve, Valmieras pilsētas pašvaldība, AS
„Valmieras stikla šķiedra”, t/c „Valleta”
un Mercedes.

VOC rudens kauss futbolā
Andris Akmentiņš,
Vidzemes Olimpiskais centrs

Vokālā grupa „Latvian Voices”

Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
3. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā ar koncertprogrammu
„Rūtoj..” viesosies vokālā grupa
„Latvian Voices”. Koncertprogrammā
skanēs Johana Sebastiana Baha,
Cēzara Kiī, Ērika Ešenvalda, Lauras
Jēkabsones, Noras Vītiņas un vairāku
citu komponistu skaņdarbi. Ar vokā
lās grupas koncertu Valmieras Kultū
ras centrā tiks atklāta jaunā koncert
sezona.
Gadā, kad Rīga ir Eiropas Kultūras
galvaspilsēta un vienkopus pulcēja
dziedātājus no visas pasaules „Pasaules
Koru olimpiādē”, a cappella grupa
„Latvian Voices” dāvā klausītājiem

akustisku koncertprogrammu „Rūtoj..”.
Koncertprogramma aptver plašu
mūzikas žanru spektru un vokālās
tehnikas dažādību. Latviešu folkloras
kultūrvēsturiskais mantojums ir
iedves
mojis vokālo grupu veidot
harmo
niski krāsainus, ritmiski un
melodiski daudzslāņainus tautas
dziesmu aranžējumus, kā arī oriģināl
dziesmas ar latviešu tautas dainu
liriku. Paralēli klasiskai tautas mūzikai
koncertprogrammā „Rūtoj..” „Latvian
Voices” ved klausītāju muzikālajā
ceļojumā pa pasauli, izpildot kom
pozīcijas no angļu renesanses, vācu
baroka, krievu romantisma, lat
viešu 21. gadsimta mūzikas, kā arī
pasaules populārās mūzikas pārli
kumus septiņām sieviešu balsīm

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums „Valmiera domā un rada”.
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a cappella. Blakus krāšņajai mūzikas
ainai tiek izmantota horeogrāfijas un
telpas akustikas saspēle, kas koncert
programmai piešķir papildu dinamiku.
„Latvian Voices” ir a cappella vokālā
grupa, kuru veido septiņas dziedātājas.
Ansambļa dalībnieces augstāko izglī
tību ieguvušas Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā, piedalījušās diri
ģentu un vokālo mākslinieku meistar
klasēs daudzviet Eiropā un pasaulē.
Grupa ir 2014. gada Eiropas Kultūras
galvaspilsētas un arī 2014. gada „Pa
sau
les Koru olimpiā
des” muzikālais
simbols.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieeja
mas „Biļešu paradīzes” kasēs un
elektroniski www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cena: 5 līdz 7 EUR.
Ar 15% atlaidi biļetes var iegā
dāties Valmieras kultūras kartes īpaš
nieki (pērkot biļetes „Biļešu paradīzes”
kasē Valmieras Kultūras centrā), kā
arī studenti un pensionāri (uzrādot
apliecību).

Lai stiprinātu futbola tradīcijas
Valmierā un Vidzemē, 20. septembrī
plkst. 10.00 Vidzemes Olimpiskā
centra (VOC) futbola stadionā Rīgas
ielā 91 tiks organizēts „VOC rudens
kauss futbolā”. Sacensībās plānots
pulcēt līdz 16 komandām no visas
Vidzemes. Pieteikumi organizatoriem
jāiesūta līdz 18. septembrim.
Kausa izcīņas mērķis ir stiprināt
futbola tradīcijas amatieru un
jauniešu vidū. Sacensību nolikums
paredz, ka dalībnieku vidū nevar būt
Latvijas un citu valstu Virslīgas, kā arī
1. līgas futbolisti. Spēles notiek pēc
starptautiskajiem FIFA noteikumiem ar
dažām izmaiņām. Laukumā vienlaikus
atrodas septiņi spēlētāji – vārtsargs un
seši laukuma spēlētāji. Mači notiek uz
samazināta izmēra laukuma – 60 x 40

metri.
Komandas aicinātas reģistrēties
„VOC rudens kausam futbolā”, sūtot
pieteikumus sacensību galvenajam
tiesnesim Ivaram Banģerim uz e-pastu
vidzemessports@yahoo. com
vai
aizpildot kontaktformu Vidzemes
sporta
asociācijas
mājaslapā
www. vidzemessports.lv.
Komanda
pietei
kumā jānorāda: 1) komandas
nosaukums; 2) spēlētāju vārdi, uzvārdi
un dzimšanas gads; 3) komandas
kontaktpersona un tās tālruņa numurs.
Dalības maksa – 20 EUR no komandas.
Tā kā sacensībās varēs startēt tikai
16 komandas, gadījumā, ja interese
būs lielāka par maksimālo dalībnieku
skaitu, piedalīties varēs pirmās 16 ko
man
das pēc pieteikuma iesūtīša
nas
secības.
Detalizēta informācija par sacen
sībām turnīra nolikumā, kas pieejams
www.valmiera.lv.

Esi aktīvs – piesakies!
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