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Ieskandināsim saulgriežus un pilsētas svētkus
prasmes un Jāņu rituālus. Svētkus ar
rotaļām, senču tradīcijām un dabu
un gaismu godinošiem rituāliem
kuplinās folkloras kopas „Mežābele”
un „Putnis”. Viesi varēs mācīties dzie
dāt Jāņu dziesmas, izzināt jāņuzāles,
pīt vainagus, siet sieru un kārtot Jāņu
ugunskuru, bet mazākie jāņabērni
varēs doties izjādēs zirga vai ponija
mugurā. Ikvienam būs iespēja atklāt
radošo dzirksti audumu krāsošanas un
batikošanas, ziepju un ziedūdeņu, kā
arī māla podu gatavošanas darbnīcās.
Tāpat interesentiem būs iespēja apgūt
papīra gatavošanas arodu, izmantojot
Latvijas pļavu bagātības.

Liāna Sāre, Sintija Milberga,
„Valmiermuižas alus” darītava
Lai koptu latviskās vasaras saul
griežu tradīcijas, 21. jūnijā, gada
garākajā dienā un īsākajā naktī, lielus
un mazus jāņabērnus aicina latviska
ielīgošana Valmiermuižā „Saulgriezis
2014”. Pasākumā gaidāma Jāņu tra
dīciju skola, rituāli, amatnieku darb
nīcas, „Gardu muti” tirdziņš, kon
certs etno skaņās, uguns žonglieru
priekšnesumi un jestri danči.
Gardēžiem
Lauku labumu tirdziņā „Ar Gardu
Muti Valmiermuižā” Jāņu sieru, svaigi

ceptu maizi, alu, kūpinājumus un citus
labumus svinību galdam piedāvās
vairāk nekā 50 mājražotāji un amat
nieki no tuvākām un tālākām vietām.
Jau senāk Jāņos no sētas uz sētu gāja
jāņabērni, apdziedot saimniekus,
par apdziedāšanu pieprasot sieru un
putojošu alu. Lai būtu ar ko jāņabēr
nus pacienāt un pašiem mieloties,
aicinām doties uz Valmiermuižas pils
parku no plkst. 12.00 līdz 17.00.
Tradīciju mīļotājiem
Dienas vidū pils parkā pie „Val
miermuižas alus” darītavas Jāņu tradī
ciju skolā un amatnieku darbnīcās
būs iespēja izzināt latviskas amatu

Valmieras
pilsētas
svētku
ieskandināšana
Pagājušajā gadā tika aizsākta
skaista tradīcija – ieskandināt Valmie
ras pilsētas svētkus. Pērn senās Hanzas
savienības pilsētas – Valmieras –
730. dibināšanas gadskārtas svētkos
„Valmiermuižas alus” darītava visiem
pilsētniekiem un viesiem dāvināja
īpašu tumšo alu ar dūmu garšu
„Valmieras dūmalu”. Turpinot tradīciju
to brūvēt uz katru Valmieras dzimša
nas dienu, arī šogad – 731. jubilejā –
svinību miestiņš pirmo reizi būs
nobaudāms 27. jūnijā plkst. 20.00

Dziesmas un dejas
Kā saka, Jāņos jālīgojas, lai labība
laukos augtu raženi, tāpēc par to
dienas koncertā gādās dažādu
paaudžu tautisko deju ansambļi –
„Pastalnieki”, „Solis”, „Līksme”, „Luste”,
„Sadancis”, „Tīne” un „Dzieti”. Savukārt
vakara koncertā no plkst. 19.00 Val
miermuižas pils parku pieskandinās
Liepājas postfolka grupa „Zari”, kam
sekos rībinošā latgaļu folkmetāla
grupa „Green Novice” un ritma ap
vienība „Pulsa efekts” ar perkusijām
un uguns žonglieru priekšnesumiem.
Turpinājumā gan lieli, gan mazi varēs
mesties lustīgākajā Jāņu tradicionālajā
svētku daļā – latviskajos dančos,
kuriem deju soļus ierādīs un mūziku
piespēlēs Rīgas danču kluba kapela
„Kefir”, folka grupa „Māsas Dimantas”
un postfolka grupa „Laiksne”.
Ieeja par ziedojumiem!

Noslēgusies bērnudārza „Kārliena” rekonstrukcija
Iveta Nolberga,
bērnudārzs „Kārliena”
Ir noslēgusies Valmieras pirms
skolas izglītības iestādes „Kārliena”
rekonstrukcija, taču turpinās telpu
sakopšana un aprīkošana, lai radītu
bērniem mājīgu un patīkamu vidi.
Darbu jaunajās telpās bērnudārzs
uzsāks 20. augustā, gaidot pie sevis
esošos audzēkņus, kā arī ikvienu
mazo valmierieti un apkārtējo novadu
bērnus.
Renovācijas projekta laikā bērnu
dārzā izremontētas un paplašinātas
telpas, labiekārtota vide un atjaunotas
mēbeles. Rekonstrukcija notikusi arī
iestādes ēdināšanas blokā – ierīkota
jauna ventilācijas sistēma, paplašināta
kopējā platība, izbūvētas ērtas sani
tārās telpas. Lai radītu bērniem lab
vēlīgu vidi, liela uzmanība pievērsta
būvniecības un apdares materiālu
izvēlei, priekšroku dodot dabīgiem un
videi draudzīgiem materiāliem. Zanes
Melderas un Janas Fonas izstrādātais
telpu vizuālais noformējums attēlo

Bērnudārzs „Kārliena” gaida audzēkņus jaunās un mājīgās telpās

dabas ienākšanu bērnudārzā, padarot
grupiņas un gaiteņus siltus un mājī
gus. Grīdu segumā un telpu sienu
noformējumā izmantoti dabiskie
bērzu lapu, priežu mizas, zemes un
meža krāsu toņi. To papildina iekoptā
bērnudārza teritorija, kur šobrīd

Valmieras pilsētas svētku ieskandinā
šanas pasākumā „Valmiermuižas alus”
dārzā.
Atmodinot Hanzas laika izdarības,
pasākuma apmeklētāji varēs vērot
bruņinieku cīņas, šaut ar loku un
mē
roties spēkiem virves vilkšanā.
Bērnus priecēs viduslaiku spēles un
zirgu izjādes, savukārt Valmiermuižas
virtuve parūpēsies par smeķīgiem
ēdieniem un gardo kungu alu.
Muzikālu baudījumu dāvās senās
mūzikas ansamblis „Gaurata Gaura”
īpašās vijoļu un bungu skaņās.
Ieeja bez maksas!

krāšņi zied rododendru Draudzības
dārzs, kas tapis sadarbībā ar Comenius
projekta partneriem. Turpinot darbu
pie bērnu daudzveidīgas izglītošanas
programmas pilnveides, paplašināts
arī sporta inventāra klāsts.
Projekta rezultātā Valmieras pilsētā

tiks radītas deviņas jaunas darbavietas,
kā arī nodrošināti labāki darba apstākļi
esošajiem bērnudārza darbiniekiem,
tādēļ jaunais mācību gads tiek gaidīts
ar nepacietību. Bērnudārza „Kārliena”
darbinieki ir pateicīgi par saprotošo
un izpalīdzīgo Valmieras izglītības
iestāžu kolektīvu attieksmi, nodrošinot
bērnudārza audzēkņu uzņemšanu
renovācijas periodā.
Lai dotu ģimenēm iespēju iepazīt
renovētās telpas un bērnudārza vidi,
15. augustā plkst. 17.00 uz pirmo
tikšanos tiek aicināti visi no jauna
uzņemto bērnu vecāki. Savukārt
bērnu, kuri jau iepriekš apmeklēja
bērnudārzu „Kārliena”, vecāki aicināti
apskatīt jaunās telpas 19. augustā
plkst. 12.00 un 17.00. Bērnudārza
svinīgā atklāšana plānota 29. augustā.
Kopējās bērnudārza rekonstruk
cijas izmaksas bija 957 326,90 EUR,
no tām Eiropas Reģionālā attīs
tības fonda līdzfinansējums –
718 407,98 EUR, valsts budžeta dotā
cija – 19 016,68 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums – 107 761,20 EUR.

Jāņi un Līgas
Latvijā
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Tuvojas Vasaras saulgriežu laiks,
kad īpaši godināti tiek vārdadienu
svinētāji – Līgas un Jāņi. Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes apkopotā
informācija liecina, ka Latvijā kopumā
šobrīd (22. maija dati) dzīvo 54 450
Jāņi un 10 496 Līgas.
Lai arī Līga un Jānis ir ļoti latviski
un tradicionāli vārdi, pēdējos gados
to popularitāte ir samazinājusi. Šogad
(līdz 4. jūnijam) Latvijā kopumā
reģistrēti 8929 jaundzimušie, no
tiem 11 meitenēm dots vārds Līga
un 100 zēniem – Jānis. Valmieras
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā šogad
reģistrēts viens Jānis, bet pagaidām
nevienai meitenei nav dots vārds
Līga.
Sveicam ikvienu Jāni un Līgu
vārda dienā, kā arī novēlam visiem
valmieriešiem krāšņus, tradīcijām
bagātus un lustīgus Līgo svētkus!

Eiropas Parlamenta
vēlēšanas Valmierā

VTU Valmiera – ģimenei draudzīgs
uzņēmums

Ilmārs Eglītis,
Valmieras vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs

Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”

Ar nepieredzēti zemu vēlētāju
aktivitāti arī Valmierā norisinājās
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. No
19 532 balsstiesīgajiem vēlēt bija iera
dušies tikai 6590 jeb 33,7%.
Iepriekšējās Eiropas Parlamenta
vēlēšanās 2009. gadā, kas notika
vienlaikus ar pašvaldību vēlēšanām,
balsot bija ieradušies 52% vēlēt tiesīgo.
Tradicionāli augstāka aktivitāte bijusi
Saeimas vēlēšanās, kur piedalījušies
aptuveni 70% vēlētāju. Pagājušā gada
pašvaldību vēlēšanās balsot ieradās
tikai 43% vēlētāju, bet visaugstākā
aktivitāte bijusi vērojama tautas
nobalsošanā par otru valsts valodu
2012. gadā, kad pie balsošanas urnām
devās 84% vēlētāju.
Šajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās
Valmierā vislielāko atbalstu guvusi
partija „Vienotība”, par kuras sarakstu
balsojuši 4028 vēlētāju, bet 1300
balsis saņēmusi Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvī
bai/LNNK”. Pārējie kandidāti jau
krietni atpaliek – „Zaļo un zemnieku
savienība” saņēmusi 338 balsis,
saraksts „„Saskaņa” sociāldemokrātis

kā partija” – 251 balsi, un Latvijas Re
ģionu apvienība – 181 balsi. Vēlētāju
vismazāko uzticību Valmierā ieguvis
saraksts „Par prezidentālu republiku”,
par kuru nobalsojuši 2 vēlētāji, bet par
sarakstu „Suverenitāte” – 9 atbalstī
tāji. Tāpat kā visā Latvijā visvairāk
pluszīmju Valmierā saņēmis deputāta
kandidāts Valdis Dombrovskis no
partijas „Vienotība” saraksta – 2995.
Savukārt visvairāk svītrotais (612
reizes) bijis šī paša saraksta pārstāvis
Pēteris Viņķelis.
Jāpiebilst, ka Eiropas Parlamenta
vēlēšanas notika pēc vēlētāju sa
rakstiem, t.i., balsot varēja tikai tajā
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs re
ģistrēts. Savukārt Latvijas 12. Saeimas
vēlēšanas rudenī notiks pēc cita
principa – iepriekš sastādītu vēlētāju
sarakstu nebūs, vēlētāji varēs balsot
sev tīkamākajā vai izdevīgākajā
vēlēšanu vietā, taču būs jābūt derīgai
Latvijas Republikas pilsoņa pasei, kurā
tiks spiests zīmogs par piedalīšanos
vēlēšanās. Līdz ar to balsošanā ne
varēs piedalīties pilsoņi, kuriem ir
tikai elektroniskās identifikācijas kar
tes. Aicinām iedzīvotājus jau laikus
noformēt pases un pārliecināties par
to derīguma termiņiem, lai piedalītos
Saeimas vēlēšanās.

Personalizētās braukšanas
kartes jau 1123 pensionāriem
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2014. gada 6. martā stājās spēkā
grozījumi Valmieras pilsētas paš
val
dības domes saistošajos notei
kumos Nr. 75 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem Valmieras pilsētas
sabiedriskajā transportā”, kas paredz,
ka pensionāriem, kuri sasnieguši 75
gadu vecumu un vismaz pēdējos
12 mēnešus deklarējuši dzīvesvietu
Valmierā, ir tiesības Valmieras pilsētas
sabiedriskajā transportā braukt bez
maksas. Savukārt pensionāri līdz
74 gadu vecumam, kuri pēdējos 12
mēnešus deklarējuši dzīvesvietu
Valmierā, var iegādāties mēnešbiļetes
braukšanai
Valmieras
pilsētas
sabiedriskajā transportā ar 50% atlaidi.
Valmieras pilsētas pašvaldības
Ap
meklētāju pieņemšanas centrs
informē, ka līdz 30. maijam personali
zētajām braukšanas kartēm, kas dod
tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus, kopumā pieteikušies
1123 pensionāri. Savukārt 867 pen
sionāri saņēmuši braukšanas kartes,
kas dod iespēju pilsētas sabiedriskajā
transportā pārvietoties bez maksas,
bet 256 pensionāri pieteikušies
braukšanas kartei, ar kuru turpmāk
varēs iegādāties mēnešbiļeti ar 50%
atlaidi.

Ņemot vērā, ka personalizētās
braukšanas kartes izgatavošanas ter
miņš samazinājies līdz divām darba
dienām, pašvaldība turpmāk vairs
neizsniegs pagaidu apliecinājumu
braukšanas maksas atvieglojumu sa
ņemšanai kartes izgatavošanas laikā.
Jāatzīmē, ka Valmieras pilsē
tas
pašvaldības Apmeklētāju pieņem
šanas centrā Lāčplēša ielā 2 arī turpmāk
pieņems pieteikumus personalizēto
braukšanas karšu izgatavošanai.
Pieteikties persona
lizētajām brauk
šanas kartēm var katru darbdienu
(izņemot pusdienu pār
traukumā no
plkst. 12.00 līdz 13.00), uzrādot perso
nu aplie
cinošu dokumentu. Piesa
koties personalizētajai braukšanas
kartei, ir jāaizpilda pieteikuma anketa,
uz vietas jānofotografējas, kā arī
jānorāda vēlamais kartes saņemšanas
veids – personīgi pašvaldības Ap
meklētāju pieņemšanas centrā vai
ar pasta starpniecību uz norādīto
adresi. Iedzīvotāji, kuri izvēlēsies
saņemt braukšanas karti Apmeklētāju
pieņemšanas centrā, telefoniski
tiks informēti par laiku, kad tās būs
pieejamas.
Personalizētās braukšanas kartes
izgatavošana ir BEZ MAKSAS, un tā
ir derīga vienu gadu no izsniegšanas
dienas.

Pensionāru ievērībai!
Ja esat vecumā līdz 74 gadiem un jūsu rīcībā ir Valmieras pilsētas
pašvaldības izdota zila braukšanas karte, kas ļauj jums iegādāties
mēnešbiļetes ar 50% atlaidi no cenas braucieniem Valmieras sabiedriskajā
transportā, ņemiet vērā – iegādātā mēnešbiļete derīga braukšanai, vien
laikus uzrādot braukšanas karti, kas apliecina atlaides izmantošanas tiesības.

Jau ceturto gadu SIA „VTU
Valmiera” ieguvis ģimenei draudzīga
komersanta titulu. Labklājības minis
trijas piešķirto Atzinības rakstu 4. jūnijā
Rīgā pasniedza ministrs Uldis Augu
lis, apliecinot, ka īstenotā politika ir
draudzīga ģimenēm gan uzņēmuma,
gan plašākas sabiedrības kontekstā.
Tituls ietver bērnu vajadzībām
piemērotu telpu un aprīkojumu esa
mību, ģimenēm organizētu pasākumu
atbalstīšanu un komersanta pieeja
mību cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat
arī veselības aizsardzības pasākumus
uzņēmumā strādājošajiem un veiks
mīgu darba un ģimenes dzīves saska
ņošanu.
Vērtēšanas komisijas atzinību SIA
„VTU Valmiera” guva par publiski
pieejamām un atbilstoši iekārtotām
labierīcības telpām ģimenēm ar
bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti.
Uzņēmumā ir bērnu pārtinamais
galds un atsevišķa telpa, kurā viens
no vecākiem ar atvasi var uzturēties
divatā. Tas ir būtiski gadījumos, ja
plānoti tālāki braucieni un autoostā ir

nepieciešams uzturēties ilgāku laiku.
Tāpat novērtēts, ka ir nodrošināta
autobusu pieejamība pasažieriem ar
invaliditāti un vecākiem ar maziem
bērniem. Augstu vērtēti arī pasākumi
darbinieku veselības apdrošināšanā.
Valmieras autoostas vadītāja Līga
Milberga stāsta, ka svarīgs katrs
pasažieris, arī paši mazākie. Pārti
namais galdiņš un telpa autoostā ik
pa laikam tiekot izmantoti, ģimenes
ir apmierinātas. „Tāpat bērniem ir
iespēja, gaidot autobusu, darboties
rotaļu istabā. Tā kā šī ideja ieviesta
nesen, līdz ar autoostas rekonstrukciju
2013. gadā, vēl ir iespēja to uzlabot, lai
jaunākie pasažieri telpās justos ērti.”
Maršrutā Cēsis–Valmiera satiktās
māmiņas stāsta: „Lai gan bieži nesa
nāk braukt ar sabiedrisko transportu,
attieksme vienmēr ir laba – autobusu
vadītāji palīdz iecelt un izcelt ratiņus,
bērniem salonā ir ērti, tāpēc viņi ceļā
lielākoties atpūšas.”
SIA „VTU Valmiera” valdes priekš
sēdētājs Oskars Spurdziņš piešķirto
titulu vērtē kā eksperta novērtējumu
uzņēmuma darbībai – kurās jomās
uzņemts pareizais kurss, kādi uzla
bojumi nepieciešami. „Nav svarīgs

pats atzinības raksts, bet tas palīdz
pilnveidoties. Ģimenes ir mūsu vērtī
ba – gan tās, kas brauc ar SIA „VTU
Valmiera” autobusiem, gan mūsu
darbinieku tuvie cilvēki, gan uzņē
muma saime. Atbilstoši darba apstākļi
un patīkama vide ir svarīgi rādītāji, lai
cilvēks justos ērti vietā, kur pavada
lielāko dienas daļu.”
Atbilstība titulam noteikta divās
kārtās. Vispirms komersants aizpil
da pašnovērtējuma anketu. Pēc tās
izskatīšanas komisija dodas pie pre
tendenta, lai pārbaudītu rādītāju reali
zāciju dzīvē. Uzņēmumu vērtēja pār
stāvji no Labklājības ministrijas, Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas,
Veselības ministrijas, Latvijas Pašval
dību savienības, Patērē
tāju tiesību
aizsardzības centra un biedrībām,
kas pārstāv ģimenes, daudz
bērnu
ģimenes un personas ar invaliditāti.
Konkursa mērķis ir veicināt
ģimenisko vērtību nostiprināšanos
sabiedrībā un uzlabot ģimenēm
piemērotu dzīves un darba vidi.
Savukārt uzņēmumiem tā ir iespēja
demonstrēt pieredzi un vērtības
plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot
piemēru arī citiem komersantiem.

Valmieras svētku autobuss
Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
Kopš maija vidus pilsētas ielās un
Vidzemes ceļos ripo īpašs autobuss,
rotāts Valmierai raksturīgajās krāsās –
rudens zelta un rudzupuķu zilā. Tas
aicina apmeklēt pilsētas 731. dzim

šanas dienas svinības, kas šogad no
risināsies no 3. līdz 5. jūlijam.
Valmiera ir videi draudzīga vieta,
kur veidot ģimeni, strādāt, nodar
boties ar sportu un atpūsties, izbaud
ot kultūras un mākslas, kā arī aktīvās
atpūtas piedāvājumu. Arī autobusa
dizains veidots, attēlojot vērtības,

ar kurām valmierieši lepojas un
vēlas parādīt viesiem. Atsauksmes ir
pozitīvas – autobuss piesaista uzma
nību, piestāv pilsētai, informē par
svētkiem, aicina tos apmeklēt. Jau
pirmajā braucienā interesanti veido
tais ielūgums uz pilsētas svētkiem
nonāca Liepājā, kad turp devās
jaunie futbolisti.

Izsoles
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs nekustamos īpašumus:
1. Neizīrētu trīsistabu dzīvokli Misas ielā 1-4, Valmierā ar kopējo platību 76 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām
740/1640 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas ar atsavināšanas metodi – objekta
pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli 18.07.2014. plkst. 15.30. Izsoles sākumcena 6080 EUR, nodrošinājums –
608 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR.
2. Neizīrētu vienistabas dzīvokli Pleskavas ielā 4-3, Valmierā ar kopējo platību 31,4 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām
303/2168 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas ar atsavināšanas metodi – objekta
pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli 18.07.2014. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena 2980 EUR, nodrošinājums –
298 EUR, solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR.
Atsavināšanas metode – objektu pārdošana atklātās izsolēs ar augšupejošu soli, samaksa 100% eiro. Reģistrācija
izsolēm tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”. Pieteikšanās termiņš līdz 16.07.2014. 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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Skolēni saņem pašvaldības Jaunieši vasarā izvēlas strādāt
apbalvojumus
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
30. jūnijā, līdz ar mācību gada
noslēgumu Valmieras vispārizglīto
jošās izglītības iestādēs, tika pasniegti
Valmieras pilsētas pašvaldības apbal
vojumi „Par teicamām sekmēm mācību
darbā”. Pašvaldības apbalvojums tiek
piešķirts katra semestra noslēgumā
tiem 5.–12. klašu skolēniem, kuri
mācās Valmieras pilsētas pašvaldības
dibinātajās vispārizglītojošajās izglī
tības iestādēs un kuru visu mācību
priekšmetu vidējais vērtējums ir
8,5 balles vai augstāks, kā arī nevienā
priekšmetā nav saņemts nepietiekams
gala vērtējums. Tāpat skolēnam
nedrīkst būt neattaisnoti mācību
stundu kavējumi. Lai pretendētu uz
apbalvojuma saņemšanu, skolēnam
jābūt iesaistītam vienā interešu un/
vai profesionālās ievirzes izglītības
programmā, kā arī aktīvi jālīdzdarbojas
skolas dzīvē.
2013./2014. mācību gada noslē
gumā pašvaldības apbalvojumi tika
piešķirti 256 skolēniem. Valmieras
sākumskolā un Valmieras Pārgaujas
sākumskolā mācību gadu ar teicamām
sekmēm beiguši 20 skolēni. Valmieras
5. vidusskolā un Valmieras 2. vidus
skolā vidējā atzīme 8,5 un augstāka
bijusi 19 skolēniem. Tāpat pašvaldības

apbal
vojumu saņems 52 Valmieras
Valsts ģimnāzijas un 60 Valmieras
Viestura vidusskolas audzēkņi. Savu
kārt visvairāk teicamnieku šogad bijis
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā – 66.
Atbilstoši Valmieras pilsētas paš
valdības domes lēmumam pašvaldības
apbalvojums audzēkņiem 5.–9. kla
šu grupā noteikts 30 EUR, savukārt
vidusskolēniem – 60 EUR.
Tāpat ir piešķirti Valmieras pilsē
tas pašvaldības apbalvojumi „Par
sasniegumiem interešu un profesio
nālajā izglītība” par sasniegumiem
(1.–3. vieta) Izglītības un zinātnes
ministrijas un Kultūras ministrijas
no
teiktajās interešu, profesionālās
ievir
zes un profesionālās izglītības
aktivitātēs Vidzemes, valsts un starp
tautiskajā mērogā. Valmieras Izglītības
pārvaldes
speciāliste
izglītības
jautājumos Sanita Loze norāda
ka, pašvaldības apbalvojumi šogad
piešķirti 40 jauniešiem un 25 māksli
nie
ciskās pašdarbības kolektīviem
no Valmieras sākumskolas, Valmieras
Pārgaujas sākumskolas, Valmieras
Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas
ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidus
skolas, Valmieras 2. vidusskolas, Val
mieras 5. vidusskolas, Valmieras Mūzi
kas skolas un Valmieras Jaunatnes
centra „Vinda”.

Novērtē Valmieras
bibliotēkas inovāciju
Svetlana Sprūža,
Valmieras bibliotēka
Šī gada februārī Valmieras
bibliotēka piedalījās EIFL Publisko
bibliotēku inovāciju programmas
(EIFL – PLIP) projektu konkursā
par informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju izmantošanu, lai ieviestu
inovatīvus pakalpojumus bērniem un
jauniešiem. Konkursam tika iesniegti
273 pieteikumi no 71 Āfrikas, Āzijas,
Latīņamerikas un Eiropas valstīm.
Valmieras bibliotēkas projekts „Lasi un
tev sekos” ir to 10 laimīgo skaitā, kas
ieguva atbalstu.
Projektu „Lasi un tev sekos” īsenos
no 2014. gada maija līdz 2015. gada
jūnijam. Tā mērķis ir iedvesmot un radīt
motivāciju jau
niešiem lasīt. Zinām,
ka varam padarīt lasīšanu jauniešiem
intere
santāku, iesaistot to viņu
dzīvesveidā. Šim mērķim Valmieras
bibliotēka sadarbosies ar Valmieras
Biznesa un inovāciju inkubatora uz
ņēmumu „Fastr”, kas projektam
izstrādās sociālās lasīšanas aplikāciju
Fastr Books. Tas ir inovatīvs produkts
lasīšanas paradumu un pieredzes
paplašināšanai Latvijā. Bibliotēka
izmantos šo rīku, lai motivētu jau
niešus lasīt un popularizēt lasīšanas
kultūru sociālajos tīklos.
Viena no projekta centrālajām akti
vitātēm būs sagatavot 15 „lasīšanas
vēstniekus”, kam Valmieras bibliotēka
piedāvās nodarbības, lai viņi varētu
apgūt sociālās lasīšanas aplikāciju
3

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm,
paplašinot bērnu brīvā laika pava
dīšanas iespējas vasarā, kā arī veicinātu
bērnu pilnveidošanos, Valmieras pil
sētas pašvaldība šogad bērniem un
jauniešiem devusi iespēju vasaras
brīvlaikā strādāt kādā no pašvaldības
iestādēm. Darbam vasarā kopumā
pieteikušies 217 bērnu vecumā no 13
līdz 18 gadiem, un pirmie 45 jaunieši
jau sākuši strādāt līdz ar mācību gada
beigām – no 2. jūnija.
Darbavietas skolēniem nodrošinās
15 Valmieras pilsētas pašvaldības
iestādes, tai skaitā Valmieras biblio
tēka, Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskola – attīstības centrs,

Valmieras Valsts ģimnāzija, bērnudārzi
„Ezītis”, „Bitīte” un „Buratino”, Valmieras
Viestura vidusskola, airēšanas bāze
„Krāces”, Valmieras 5. vidusskola, Jāņa
Daliņa stadions, Valmieras 2. vidus
skola, Valmieras muzejs, Valmieras
pilsētas pašvaldības Nekustamā īpa
šuma apsaimniekošanas pārvalde,
Valmieras Pārgaujas sākumskola un
Valmieras sākumskola.
Jauniešiem tiek piedāvāti dažādi
darbi atbilstoši katra interesēm un
vēlmēm, sākot ar periodisko materiālu
kārtošanu un atjaunošanu, zaļās zonas
un apstādījumu sakopšanu un beidzot
ar iekštelpu sakārtošanu, krāsošanas
un citiem darbiem. Lielākais piepra
sījums no jauniešu puses bija pēc
darba
vietām Valmieras muzejā un
Valmieras bibliotēkā.

Skolniece Paula izvēlējusies vasarā
strādāt Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolā – attīstības centrā
apkārtējās vides sakopšanā. Paula
atzīst: „Vēlos pavadīt vasaru maksi
māli lietderīgi, izmantot laiku ne tikai
atpūtai, bet arī nedaudz nopelnīt
un, galvenais, gūt kaut nelielu darba
pieredzi. Tādēļ esmu priecīga par šo
iespēju un to labprāt izmantoju.”
Katram jaunietim tiks dota iespēja
strādāt 10 darba dienas, ne vairāk kā
4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā.
Nodarbinātajiem skolēniem būs darba
vadītājs, kas ierāda veicamo darbu, kā
arī kontrolē darba kvalitāti un darba
aizsardzības prasību ievērošanu.
Ministru kabineta noteikumi paredz,
ka par darbu jaunieši var saņemt atal
gojumu – 2,209 EUR stundā.

Darbam vasarā kopumā pieteikušies 217 bērnu

Fastr Books, uzlabot savas prasmes
publiski uzstāties, veidot prezentācijas
un izmantot tehnoloģijas. Jauniešiem
būs iespēja attīstīt savas prasmes, lai
viņi varētu kļūt par viedokļu līderiem
un popularizēt lasīšanu savu vien
audžu vidū. Līdztekus tam Valmieras
bibliotēka plāno iekārtot speciāli
jauniešiem paredzētu interaktīvu, teh
noloģiski aprīkotu telpu „Nākotnes
lasītava”, kur viņi varēs radoši izpaus
ties un apgūt jaunas prasmes vai
vienkārši tikties un pavadīt kopīgi
laiku.
Projekta gaitā ikvienam būs iespēja
iepazīties ar bibliotēkas inovācijām,
jo vietējām skolām tiks piedāvāta
nodarbību programma „Bibliotēka
kabatā” – par tendencēm un jaunu
miem informācijas tehnoloģijās, kas
veido un maina lasīšanas paradumus,
sniedz iespējas darbā ar tekstu un
informācijas nodošanu.
Tā kā sociālā lasīšana ir novitāte ne
tikai Valmieras bibliotēkā, bet arī Lat
vijā, tad projekta partneris – Vidzemes
Augstskola – veidos video īsfilmu
„Lasītājs virtuālajā pasaulē”, pētot, kā
veidojas un mainās lasīšanas para
dumi līdztekus tehnoloģiju attīstībai,
kā lasīšanas process, kas tradicionāli
saistās ar zināmu savrupību, pārtop
un kļūst par komunikācijas un sociālās
mijiedarbības formu.

Jāizceļ pozitīva uzvedība
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2014. gada maijā noslēdzies Eiro
pas Sociālā fonda projekts „Atbalsta
programmu izstrāde un īstenošana
sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”,
kurā bija iesaistījušās 39 izglītības
iestādes no 15 pašvaldībām, tostarp
trīs Valmieras pilsētas pašvaldības
izglītības iestādes – Valmieras 5. vidus
skola, Valmieras 2. vidusskolas
struktūrvienība Valmieras vakara
(maiņu) vidusskola un Valmieras Pār
gaujas sākumskola. Projekta mērķis
bija izveidot sociālās atstumtības risku
mazināšanas sistēmu, lai mazinātu
to skolēnu skaitu, kas varētu izkrist
no izglītības sistēmas vai jau atrodas
ārpus izglītības iestādes.
Valmieras 5. vidusskolas direktore
Rudīte Markus skaidro, ka projekta
gaitā izstrādāta vienota sistēma
dažādu problēmjautājumu risināšanai,
kā arī mērķtiecīgāk realizēta pozitīvās
uzvedības izcelšana: „Esam būtiski
pārstrādājuši skolas iekšējās kārtības
noteikumus, izvairoties no nolieguma
formu „ne”, „nedrīkst”, „aizliegts” izman
tošanas. Tāpat aicinājām pedagogus
izcelt skolēnu pozitīvo uzvedību un
rīcību. To īpaši novērtējuši skolē
nu
vecāki, jo ar E-klases žurnāla starp
niecību var uzzināt, kā un kā
dās
situācijās bērni rīkojušies.” R. Markus
norāda, ka pozitīvās uzvedības izcel

šana un atalgošana motivē skolēnus
rūpīgāk izvērtēt savu uzvedību. Tāpat
skolēniem tika piedāvāta iespēja
izspēlēt dažādas situācijas, lai veici
nātu viņu izpratni par to, kā rīkoties,
saskaroties ar šāda veida problēmām
reālajā dzīvē, kā pieņemt citādo un
uzklausīt dažādus viedokļus.
„Diemžēl ne vienmēr pilnībā tiek
izprasts, cik liela nozīme ir bērna uzsla
vēšanai par pozitīvu rīcību, un pāreja no
negatīvas rīcības izcelšanas ar piezīmju
starpniecību notiek lēnām, taču katrs
spertais solis mūs virza tuvāk mērķim,”
stāsta Valmieras Pārgaujas sākum
skolas direktors Viktors Litaunieks.
Viņš uzsver, ka viena gada laikā kopš
skolas iesaistīšanās projektā ir būtiski
mainījusies skolēnu attieksme pret
mācībām, kas atstājis pozitīvu ietekmi
arī uz skolēnu sekmēm. „Līdztekus
tam skolēni kļuvuši labvēlīgāki un
labsirdīgāki, kā arī iecietīgāki cits pret
citu, kas, protams, veido pozitīvāku
kopējo atmosfēru skolā. Tāpat esam
ieguvuši un paši izstrādājuši daudz
digitālo materiālu, ko turpmāk varē
sim izmantot pozitīvas uzvedības
veidošanā. Esmu pārliecināts, ka
iesāktais darbs ir jāturpina, un rezultāti
neizpaliks.”
Arī Valmieras 2. vidusskolas struk
tūrvienības Valmieras vakara (maiņu)
vidusskola direktors Andrejs Gluhovs
apstiprina, ka projekta rezultātā būtiski
mainījusies skolēnu attieksme pret
mācībām: „Ar projekta starpniecību
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izstrādājām īpašu motivēšanas mehā
nismu, piešķirot gan klasēm, gan
atsevišķiem skolēniem žetonus par
pozitīvu uzvedību. Katru nedēļu
kādai no klasēm piešķīrām ceļojošo
kausu, savukārt mācību gada beigās
labāko klasi apbalvojām ar izzinošu
ekskursiju. Tāpat pasniedzām īpašas
dāvanas labākajiem skolēniem. Var
jau būt, ka kādam šāda pieeja var šķist
mazliet bērnišķīga, bet tas, ka mums
izdevies ieinteresēt tieši korekcijas
programmu audzēkņus mainīt uzve
dību, samazināt neattaisnoto ka
vējumu skaitu, rūpīgāk attiekties pret
mājasdarbiem, ir uzskatāms par lielu
sasniegumu, par ko esam gandarīti!
Turklāt arī pašiem skolēniem ir svarīgi
justies novērtētiem, izceļot viņu
pozitīvās īpašības.”
Visu iesaistīto izglītības iestāžu
vadītāji ir vienisprātis ar projekta
koordinatori, Valmieras Izglītības pār
valdes galveno speciālisti – metodiķi
Sigitu Tamu, ka, neraugoties uz to,
ka projekts ir noslēdzies, darbs pie
atbalsta sistēmas pilnveidošanas un
realizēšanas būtu jāturpina. „Ir svarīgi,
lai skolās līdztekus vispārējās erudīcijas
celšanai tiktu skaidrota arī empātijas
un tolerances nozīme ilgtspējīgas
sabiedrības veidošanā. Pozitīvas at
tieksmes un uzvedības veidošanai ir
jāpieiet mērķtiecīgi, katram strādājot
ar sevi individuāli un ar savu piemēru
iedvesmojot citus!”

Kārlienas pagalma svētki

Karlīne Cercina,
Mākslas „Galerija Laipa”
20. jūnijā plkst. 15.00 mākslas
„Galerijā Laipa” Stacijas ielā 37 piestāj
ormanis, un viņam garām aizšaujas
vesels bars Valmieras puiku. Smalko
kleitu apakšmalai graciozi slīdot pa
trotuāru, galerijas virzienā dodas
Valmieras kundzes un jaunkundzes.
Ar papirosu zobos pagalmā Valmie
ras lordi cilā pirts ķipīšus un vicina
bērzu slotas. Atskanot pirmajām
nemiera balsīm no skatuves puses,
sāk pulcēties koristi, gleznotāji, alus
tirgotāji, fotogrāfi un kino meistari.
Jau plkst. 21.00 iezvanīsies durvju
zvans galerijas izstāžu zālē, kur,
plūstot svinīgām runām, tiks atklāta
Roberta Muža lielizstāde, bet, vakaram
pārlaižoties pār Valmieras ielām,
Kārlienas pagalma svētki iemirdzēsies
romantiskā noskaņā, sagaidot mūzi
ķus, demonstrējot dienā radītās
melnbaltās fotogrāfijas, izgaismojot
valmieriešu gleznotos darbus un
iededzot lukturus, kas atmodinās
Valmieras pilsētas līdz šim dusošo
Kārlienu...
Mālēšanas skola
Vizuālās mākslas karaliene noteikti
ir glezniecība, tāpēc, novērtējot un
ierādot tai attiecīgu vietu, Kārlienas
pagalma svētkos tiks organizēta
Mālēšanas meistarklase, kuru vadīs
Patricija Brekte. No plkst. 15.30
Patricijas vadībā jauksim krāsu toņus,
ļausim rokai un otai sajust audekla
faktūru un priecāties par krāsu, toņu,
nianšu pilnasinīgo skanējumu savās
radošuma izpausmēs.

Melnbaltā fotodarbnīca
Pirms aptuveni 25 gadiem ikvie
na cilvēka fotoalbumā pamatā bija
melnbaltās fotogrāfijas, un, ja foto
grafēja, tad tas bija arods, un ne katrs
to prata darīt. Šobrīd fotografēšana ir
katra otrā cilvēka hobijs, un krāsainā
fotogrāfija pārpludina mūsu ikdienu,
taču melnbaltā fotogrāfija neizzudīs,
jo tai piemīt īpašs šarms un pievilcība.
Melnbaltā fotogrāfija labi izceļ objekta
faktūru un rada kontrastus, un tas, ka
fotogrāfijā nav krāsainības, piešķir
dramatismu un izteiksmību.
Normunds Cercins, līdzdarbojoties
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas
Kultūras koledžas (LKA LKK) studentei
Justīnei Buliņai, Kārlienas pagalma
svētku apmeklētājiem no plkst. 15.30
mācīs saskatīt lietas dabā, fiksēt to
analogajā fotokamerā un pēc tam,
ieslēdzoties melnā telpā, radīt bildes.
Radošās darbnīcas
Valmieras Mākslas vidusskolas
audzēkņi kopā ar pasniedzēju Inesi
Andersoni veidos ģipša maskas, LKA
LKK un Vidzemes Augstskolas studenti
vadīs stikla un flīžu apgleznošanas
darbnīcas, savukārt Valmieras inte
grētās bibliotēkas darbiniece Agita
Lapsa stāstīs par Kārlienas leģendām
un muzikāli romantiskā atmosfērā
lasīs dzeju. Paralēli Valmieras jauniešu
dome organizēs orientēšanos pa
Kārlienas ielām (starts plkst. 18.00),
bet KINO BIZE demonstrēs filmas no
kinoteātra arhīviem.
Uz skatuves visu dienu darbosies
mūziķi – pūtēju orķestris „Signāls”,
jauktais koris „Imera”, Valmieras
jauniešu domes pārstāvji un citi viesi
no Valmieras un Rīgas.
Akcija „Mākslas mozaīka”
Sadarbībā ar SIA „Artifex plus”
organizēsim akciju, kuras laikā vāksim
ziedojumus Valmieras Kultūras un
mākslas fondam mākslas norišu vei
došanai pilsētā. Akcijas laikā jebku
ram apmeklētājam būs iespēja iegā
dāties gabalu no lielformāta mākslas
darba. Pagalma svētku laikā šos
iegādātos gabaliņus kā mozaīku liksim
atkal kopā. Katrs nopirktais elements
piedalīsies izlozē, kuras galvenā balva
ir mākslinieka veidota fotoglezna.
Akcijas norises laiks: no 16. līdz

20. jūnijam. Galvenās balvas izloze
paredzēta 20. jūnijā plkst. 21.00
Roberta Muža izstādes atklāšanas
laikā.
Justīnes Buliņas fotoizstāde
Justīne Buliņa ir LKA LKK foto
grāfijas specializācijas studente. Viņa
uzskata, ka viss apkārt notiekošais ir
mērāms laikā, tāpēc sērija ir veidota
kā autores interpretācija par laika
veiktajām izmaiņām vidē. Fotogrāfiju
sērijas mērķis ir dokumentēt pašlaik
esošo vidi Kārlienā, kas vietām vēl
joprojām ir aizgājuša laikmeta liecība,
vietām vēsturē piedzīvoto emociju un
enerģiju postīta, bet vietām ar pavisam
svaigām vēsmām pildīta un mīlēta, bet
viscaur cilvēku apdzīvota. Arī izstādes
eksponēšanas veids un vieta būs kā
laikmeta liecība.
Roberta Muža personālizstāde
Kārlienas pagalma svētku ietvaros
plkst. 21.00 atklās Latvijas Mākslas
akadēmijas profesora Roberta Muža
lielizstādi. Pazīstamais Latvijas māks
linieks Roberts Muzis 2014. gadā svin
savu 70 gadu jubileju. Šo jubilejas
gadu gleznotājs iecerējis atzīmēt ar
vairākām personālizstādēm un savu
gleznu kataloga izdošanu.
Roberts Muzis darbojies visos
glezniecības žanros, galvenokārt vei
dojot ainavas un klusās dabas eļļas
tehnikā, kā arī portretus (gleznojis
Latvijas Valsts prezidentu Jāņa Čakstes,
Gustava Zemgala, Alberta Kvieša, Kārļa
Ulmaņa portretus) un sadzīves žanra
darbus.
Mākslas tirdziņš
Paralēli dažādajām aktivitātēm
no plkst. 15.00 līdz 22.00 darbosies
mākslas tirdziņš, kur varēs aplūkot,
iegādāties, pasūtīt ne tikai skaistas
Latvijā radītas mākslas un dizaina
lietas, bet arī izgaršot produktus,
kuru galvenā sastāvdaļa ir mīlestība.
Darbosies Puķu bode, Pirts lietu bode,
„Saulgriežu” bode, Stila bode, Vīnu
bode, Našķu bode, Mākslas darbu
bode, Rāmēšanas darbnīca u.c.
Pagalma svētku noslēgums
Savukārt plkst. 22.00 atklās die
nā radīto gleznu izstādi, uz blakus
mājas sienas demonstrēs melnbaltās
fotogrāfijas un uz skatuves uzstāsies
Kārlienas pagalma svētku īpašie viesi.

Valmierā uzstāsies
Losandželosas vīru koris
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
22. jūnijā plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā viesosies Losandže
losas vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!”,
klausītājiem piedāvājot daudzveidīgu
repertuāru, kurā ietilpst latviešu un
cittautu komponistu un karavīru
dziesmas, amerikāņu spiričueli, kā arī
Holivudas filmu mūzikas popūrijs. Kori
pavadīs komponists Pēteris Plakidis.
Losandželosas vīru koris ir dibināts
1997. gada jūnijā, un savā pastāvēšanas
laikā tas sniedzis koncertus plašai
publikai ASV un Kanādā. Kora
dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja

Laura
Rokpelne-Mičule,
bijusī
kamerkora „Ave Sol” dziedātāja, ir
beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmiju, kā arī ieguvusi maģistra
un doktora grādu kora mūzikā
Dienvidkalifornijas universitātē.
Šī gada jūnijā Losandželosas vīri
pirmoreiz dosies koncertturnejā uz
Latviju, kur viņi sniegs koncertus
Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā,
Valmierā, Suntažu Dziesmu svētkos,
kā arī dziedās patriotiskas dziesmas
piemiņas brīdī Lestenes Brāļu kapos.
Biļetes – „Biļešu paradīzes” kasēs,
elektroniski www. bilesuparadize.lv un
Valmieras Kultūras centra kasē. Biļešu
cena: 5 EUR, 7 EUR un 10 EUR.

Notiks festivāls „Retro Jawa 2014”
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
27., 28. un 29. jūnijā Dīvaliņa
pļavās un laukumā pie Jāņa Daliņa
stadiona notiks trešais starptautiskais
Jawa festivāls „Baltic Jawa 2014”.
Festivālā piedalīsies Jawa, CZ un cita
līdz 1990. gadam ražota retro moto
tehnika. Šajās dienās organizatori
piedāvā iespēju apmesties telšu pilsē
tiņā, apskatīt retro moto izstādi, vērot
parādes braucienu, vizināties ar moto
cikliem, piedalīties jautrās veiklības
stafetēs un citās aktivitātēs, kā arī
apmeklēt diskotēku 70.–80. gadu stilā.
Festivāla programma:
• 27. jūnijā no plkst. 19.00 līdz
22.00 reģistrācija un iekārtošanās telšu
pilsētiņā;
• 27. jūnijā no plkst. 22.00 līdz
03.00 „Retro disko” 70.–80.gadu stilā
Valmieras estrādē;
• 28. jūnijā plkst. 11.00 izstāde pie

Valmieras Kultūras centra (konkurss –
skatītāju moto simpātija);
• 28. jūnijā plkst. 12.00 parādes
brauciens Valmierā;
• 28. jūnijā plkst. 12.40 stafetes
un orientēšanās instruktāža Dīvaliņa
laukumā;
• 28. jūnijā plkst. 13.00 darbosies
šautuve, šaušana no militārajiem
ieročiem;
• 28. jūnijā plkst. 16.00 ekskursija
Dikļu pilī;
• 28.
jūnijā
plkst.
18.00
kopsavilkums un skatītāju vizināšana;
• 28. jūnijā plkst.19.00 nomināciju

apbalvošana, svinīgā festivāla atklā
šana, festivāla karoga pacelšana,
loterija;
• 28. jūnijā no plkst. 22.00 līdz
3.00 „Retro disko” 70.–80. gadu stilā
Valmieras estrādē;
• 29. jūnijā plkst. 11.00 festivāla
svinīgais noslēgums – festivāla karoga
nolaišana un nodošana loterijas uzva
rētājam.
Festivāls tapis ar Valmieras pilsētas
pašvaldības un Valmieras Kultūras
centra atbalstu. Ieeja diskotēkā abas
dienas bez maksas. Plašāka informācija
www.retrojawa.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
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Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
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