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Baltijas ceļam 25!
Bilde apceļoja teju visu pasauli,
parādoties dažādos ārzemju medijos.
Tajā uzņemts mazais valmierietis
Aigars Romanovskis, kurš trīs gadu
vecumā braši turas pie vecāku rokām,
neapjaušot, cik nozīmīgs „ķēdes
posms” tajā mirklī bijis. „Puisīša džem
peris, ko pazīst daudzviet pasaulē,
vēl aizvien aplūkojams Valmieras
Valsts ģimnāzijas (VVĢ) muzejā,”
atklāj VVĢ vēstures skolotāja Ineta
Amoliņa. „Baltijas ceļš ir mūsu,
latviešu, veiksmes stāsts, ar ko varam
lepoties un par ko stāstīt ikvienam
pasaules iedzīvotājam, ko sastopam
savā ceļā. Šajā mirklī, kad tautas sirdīs
valda nostalģija un mazliet lielāks
patriotisms nekā ikdienā, novēlu,
lai vairāk uzjundī pozitīvās emocijas
un atmiņas, nevis naids un sēras, jo
to mums ir gana. Tāpat novēlu, lai
nevienai tautai nebeigtos tās veiksmes
stāsts!”
Atgādinām – līdz oktobra beigām
ikviens interesents var doties uz
Valmieras bibliotēku, lai dalītos savā
Valmierietis Aigars Romanovskis. Foto: Aleksejs Koziņecs

Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Šogad aprit 25. gadskārta kopš
dienas, kad Baltijas valstis sadevās
rokās, lai paustu savu nostāju par
brīvu tautu un garu. Aizkustinošs
un zīmīgs ir 1989. gada 26. augusta
laikraksta „Liesma” raksta nosaukums
„Uz Eiropas sliekšņa”. Tajā vairākkārt
tiek apsvērta doma, vai tiksim iekšā
Eiropā. „ [..] roka atrada roku, plecs
plecu, un veidojās gara, gara Spītības
ķēde. Tā pasaulei izkliedza, ka mēs vēl
esam spīta un drosmes pilni, ka mums
vēl pietiek spēka, lai stāvētu ar paceltu
galvu un lai stātos pret. [..] Un tad... ilgi,
vairākas minūtes visi skandēja „Brīvību,
brīvību, brīvību...” Daudzi pacēla dūrēs
sažņaugtas rokas, saslēdzās ciešāk.
Bija vienotība. Bija kopības sajūta. [..].”
Vēsture
1939. gada 23. augustā Padomju
Savienības un Vācijas ārlietu ministri
Vjačeslavs Molotovs un Joahims fon
Ribentrops, pildot savu valstu vadoņu
Staļina un Hitlera pavēli, parakstīja
līgumu, kas ietekmēja Eiropas un
visas pasaules likteni. Šis pakts un
tā slepenie papildprotokoli noteica
Padomju Savienības un Vācijas
ietekmes sfēras un noveda pie Otrā
pasaules kara sākšanās, kā arī pie triju
Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas – okupācijas. 50 gadus vēlāk,
1989. gada 23. augustā, trīs nācijas
pie Baltijas jūras pārsteidza visu
pasauli, sadodoties rokās un kopīgi
pieprasot Molotova-Ribentropa pakta
slepeno papildprotokolu publisko
atzīšanu un Baltijas valstu neatkarī
bas atjaunošanu. Vairāk nekā miljons
cilvēku sadevās rokās, izveidojot
600 km garu ķēdi no Tompea pils
pakājes Tallinā līdz Ģedimina torņa

pakājei Viļņā, pa ceļam šķērsojot Rīgu
un Daugavas upi un radot vienotību
trīs valstu centienos pēc brīvības.
Baltijas ceļu organizēja visu Baltijas
valstu nacionālās kustības: Igaunijas
Tautas fronte “Rahvarinne”, Latvijas
Tautas fronte un Lietuvas Reformu
kustība “Sajūdis”.
Par Valmieru
No Valmieras „dzīvā ķēde” bija
līdz pat Latvijas/Igaunijas robežai –
„Unguriņiem”. Tur stāvēja arī Latvijas
Tautas frontes vadītājs Dainis Īvāns.
Valmieras muzeja Vēstures nodaļas
vadītāja Ingrīda Zīriņa pastāstīja,
ka tajā dienā Baltijas valstīs valdījusi
vārdos neaprakstāma atmosfēra,
saliedētība un patriotisms. „Par spīti
tam, ka tad nebija nedz mobilo tele
fonu, nedz citu mūsdienu infor
mā
cijas tehnoloģiju, cilvēki spēja saor
ganizēties tik plaša mēroga akcijai.
Valmierieši devās uz Igaunijas pusi,
stājoties iekšā tukšajos ķēdes posmos,
sniedzot roku svešiniekam, bet tajā
pašā laikā draugam, ar kuru plecu
pie pleca bija gatavi cīnīties par
Baltijas valstu brīvību. Daudzviet
starp cilvēkiem tika turētas tautiskās
jostas, karogi un sarkanbaltsarkanās
lentes. Daudziem tas bija identitātes
apzināšanās mirklis, jo vajadzēja
pieņemt lēmumu – esmu par vai
pret. Visgrūtāk veicās jauktajām
ģimenēm. Taču mīlestība uz savu valsti
pārvarēja jebkādus šķēršļus, un ticu,
ka šī mīlestība ir mūžīga.” Valmierieši
bijuši aktīvi Baltijas ceļa dalībnieki, un
īpaši atsaucīgi bijuši iestāžu direktori,
darba dienā ļaujot padotajiem doties
atbalstīt akciju un dāvājot pat iestāžu
transportlīdzekļus, ja bija jāveic tālāks
ceļš.
Vēsturisku attēlu izdevies uzņemt
arī fotogrāfam Aleksejam Koziņecam.

Pie „Unguriņiem”. Ceturtais no kreisās – Dainis Īvāns

stāstā par Baltijas ceļu. „Gaidām ne
tikai tos cilvēkus, kuri bija daļa no
Baltijas ceļa, bet esam ieinteresēti
dzirdēt arī stāstus no tiem, kuri dažādu
apsvērumu dēļ akcijā piedalīties
nevarēja. Ikviens no stāstiem būs tā
vērts, lai tas nepaliktu neizstāstīts un
nenodots mūsu nākamajām paau
dzēm,” skaidro Valmieras bibliotēkas
galvenā bibliotekāre Agita Lapsa.
Tāpat jāpiemin, ka Nacionālie bru
ņotie spēki (NBS) vēsturisko notikumu
atzīmēs, 23. augustā rīko
jot velo
braucienu „Baltijas ceļš – 25!” akcijas
vēsturiskajā maršrutā. Braucienā pie
dalīsies NBS karavīri, zemessargi, Valsts
policija, Valsts robežsardze, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
darbinieki, pašvaldību pār
stāvji un
ikviens ieinteresētais iedzīvotājs. Velo
brauciens Valmieras robežu 23. augus
tā plkst. 12.40 šķērsos uz ceļa P17 pie
pagrieziena uz Rūpniekiem, turpināsies
pa Valmieras apvedceļu P18 un
noslēgsies plkst. 13.14 krustojumā
ar ceļu uz Liepu (P20). Lai gan oficiālā
pieteikšanās velobraucienam bija
līdz 31. jūlijam, atbalstīt braucienu
ar savu piedalīšanos aicināts jebkurš
Latvijas iedzīvotājs, pievienojoties kā
dā no posmiem. Maršruts apskatāms
www. valmiera.lv.
Baltijas ceļš ierakstīts Ginesa rekor
du grāmatā kā pasaulē garākā cilvēku
ķēde. Savukārt kopš 2009. gada
30. jūlija akcija iekļauta UNESCO
dokumentālā mantojuma „Pasaules
atmiņa” sarakstā.

Paaugstina pabalstu bērna piedzimšanas
gadījumā
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai sniegtu atbalstu Valmierā dzī
vojošām jaunajām ģimenēm un vei
cinātu to piederību pilsētai, Valmieras
pilsētas pašvaldības dome 31. jūlija
sēdē nolēma paaugstināt pabalstu
bērna piedzimšanas gadī
jumā līdz
200 EUR līdzšinējo 72 EUR vietā.
Pabalsts ir vienreizējs, un tas tiek
piešķirts par katru jaundzimušo, kura
dzīvesvieta deklarēta Valmierā. Pabalstu pilnā apmērā ir tiesības saņemt
vienam no jaundzimušā vecā
kiem,
personai, kura adoptējusi bērnu, vai
audžuvecākam, ja abu vecāku, aizbildņa vai audžuģimenes deklarētā
dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus ir
Valmieras pilsēta. Ja tikai viens no
vecākiem dzīvesvietu deklarējis Val
mierā, pabalstu piešķir 50% apmērā.
Savukārt, ja bērnam ir tikai viens
vecāks un tas vismaz 12 mēnešus
dzīvesvietu deklarējis Valmierā, pabalsts tiek piešķirts pilnā apmērā.
Lai padarītu bērna piedzimšanas
pabalstu vecākiem pieejamāku, vien
kāršota pieteikšanās kārtība. Tagad

pieteikties pabalsta saņemšanai iespē
jams gan Valmieras Sociālajā dienestā
Lāčplēša ielā 2, gan interneta vietnē
www. latvija.lv.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu
Valmieras Sociālais dienests pieņem
piecu dienu laikā no iesnieguma sa
ņemšanas, savukārt pabalsts tiek pie
šķirts desmit dienu laikā. Pabalstam
var pieteikties ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Valmieras Sociālā dienesta apko
potā informācija liecina, ka 2013. ga
dā Valmieras pilsētas pašvaldībā
pabalsts bērna piedzimšanas gadī
jumā piešķirts 209 ģimenēm, savu
kārt līdz 2014. gada jūlijam bērna
piedzimšanas pabalsts piešķirts jau
104 ģimenēm.

Grants ielu atputekļošana
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Sausajā vasaras periodā īpašas
raizes sagādā grants ceļu uzturēšana
pilsētā. Īpaši tādēļ, ka daudzās
grantētajās ielās notiek ūdensvada
un kanalizācijas komunikāciju izbūve,
kā rezultātā satiksme tiek novirzīta uz
blakus esošajām ielām, tajās palielinot
satiksmes intensitāti.
„Valmierā apmēram 40% no visām
ielām, lielākoties privātmāju rajonos,
ir ar grants segumu. Īpaši sausā laikā
iedzīvotājiem bija jāsamierinās ar
lieliem putekļu mākoņiem, kas no
sēdās uz dzīvžoga, palodzēm, logiem,
jumta un zālāja, padarīja neiespējamu
mājas vēdināšanu un drēbju žāvēšanu,
kā arī apgrūtināja uzturēšanos ielas
pusē. Putekļu mākoņi samazināja arī
autobraucēju komfortu un, pasliktinot
redzamību, apdraudēja satiksmes
drošību. Grantēto ielu iedzī
votāji
regulāri vērsās pašvaldībā ar lūgumu
laistīt grants ceļus, kas radīja lielas
izmaksas, bet efekts bija īslaicīgs,”
norāda Valmieras pilsētas pašvaldības
Nekustamā īpašuma apsaim
nieko
šanas pārvaldes ceļu būvinže
niere
Inese Kokenberga.
Lai risinātu šo problēmu, vairākas
grantētās ielas jūlijā tika apstrādātas ar
īpašu putekļu absorbentu – tehnisko
kalcija hlorīdu. Tā ir balta pulverveida
viela, kas viegli absorbē mitrumu.
Putekļu absorbcijas materiāls pasargā
grants ielu virskārtu no pārlieku lielas
izžūšanas un virsmas putēšanas, jo
tam piemīt īpašība absorbēt mitrumu
no atmosfēras gaisa, samazinot putek
ļu izdalīšanos. Kalcija hlorīds jeb CaCl2
var iesūkties ceļa virsmā 7–10 cm
dziļumā, līdzsvarojot mitruma līmeni
tā, ka mitrums paliek ceļa augšējā

Ar putekļu absorbentu apstrādātā Senču iela
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slānī. Tā iedarbības ilgums ir aptuveni
trīs mēneši. Absorbents tiek iestrādāts
mitrā grants ielas virskārtā ar kaisāmo
mašīnu palīdzību.
Pretputekļu apstrādei vispirms
tika izvēlētas grants ielas ar lielāku
satik
smes intensitāti un ielas, kurās
šogad nav paredzēti rakšanas darbi.
Pir
majā kārtā ar īpašo absorbentu
tika apstrādāta Beverīnas, Bērzu, Vie
nības, Tālavas, Teodora Ūdera, Ezera,
Matīšu, Senču, Rūjas, Sila, kā arī Parka
un Skolas iela no Rīgas ielas līdz Sporta
ielai. Savukārt otrajā reizē, pirms
nedēļas, ar putekļu absorbcijas mate
riālu tika apstrādāta Strazdu, Jaunā,
Ūdens, Smiltenes, Grāvju, Annas,
Putnu, Rūjienas, Lazdu, Ziedu, Skuju,
Mēr
nieku un Kazarmu iela, kā arī
atsevišķi posmi Linarda Laicena, Loku,
Āra, Sporta, Ausekļa un Nauču ielā.
Darbus veica SIA „Valmieras Namsaim
nieks”.
Nekustamā īpašuma apsaimnieko
šanas pārvaldes vadītāja Rita Jemšika
apliecina, ka nākamajā sezonā ar pu
tekļu absorbentu tiks kaisītas 22 ielas
un to posmi, kur šogad norit komuni
kāciju izbūves darbi, un kaisīšana tiks
uzsākta jau pavasarī.
Kalcija hlorīds, ko izmanto ceļu
apstrādei, nav kairinošs ādai un elpo
šanas ceļiem, tomēr var radīt nopietnu
acu kairinājumu, ja tas tiešā veidā
nonāk acīs. Vielai ir raksturīgs zems
toksiskums. Lai izvairītos no acu kairi
nājuma, strādājot ar kalcija hlorīda
šķīdumu darba vidē, ir jāievēro darba
aizsardzības prasības. Uz ielām klātais
materiāls samazina cilvēka veselībai
radītos riskus, kas saistīti ar regulāru
putekļu ieelpošanu. Materiāls, kas
tiek izmantots grants ielu pretputekļu
apstrādei, ir sertificēts, ar atļauju to
lietot Latvijas teritorijā.

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Līdz 30. septembrim Valmieras
Sociālajā dienestā Lāčplēša ielā 2
tur
pinās iesniegumu pieņemšana
pabalstam mācību gada uzsākšanai.
Pabalsta, ko izsniedz dāvanu kartes
veidā, apjoms ir 43 EUR, un tas ir
vienreizējs.
Pabalstu mācību līdzekļu iegā
dei paš
valdība piešķir par katru

nepiln
gadīgu skolēnu, kurš apmeklē
vispārējās izglītības, arodizglītības vai
vidējās profesionālās izglītības iestādi.
Tiesības 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 ienā
kumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
uz vienu mājsaimniecības locekli ne

pārsniedz 128,06 EUR.
Lai saņemtu pabalstu, Valmieras
Sociālajā dienestā jāaizpilda iesnie
gums, kā arī jāiesniedz izziņa no mā
cību iestādes par to, kurā klasē vai
kursā skolēns mācīsies 2014./2015.
mācību gadā.
Dāvanu karte 43 EUR vērtībā izlie
tojama mācību materiālu iegādei
veikalā „Agate” (A. Upīša 8, Valmiera),
un tā ir derīga trīs mēnešus, skaitot no
kartes izsniegšanas dienas.

Latvenergo atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
AS „Latvenergo” atbalsta Latvijas
daudzbērnu ģimenes un dāvina tām
elektrības dāvanu kartes 84,24 EUR
apmērā norēķiniem par elektrību.
Elektrības dāvanu karti var saņemt
ikviena Latvijā dzīvojošā ģimene, kurā
ir trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu
vai aizbilstamo. Katrai ģimenei var tikt
piešķirta viena dāvanu karte.
Daudzbērnu ģimenes var pieteik
ties AS „Latvenergo” dāvinājumam
no 1. augusta līdz 31. decembrim
klientu pašapkalpošanās portālā
www.e-latvenergo.lv, kā arī klientu

apkalpošanas centros visā Latvijā.
Atbilstoši aktuālajai situācijai,
kad klienti par elektroenerģiju norē
ķinās pēc Starta un Pamata tarifiem,
dāvinājuma apjoms vienai daudz
bērnu ģimenei tiek aprēķināts kā
starpība starp Starta un Pamata tarifu,
papildus kompensējot klientam
2400 kWh par Starta tarifu, kas atbilst
84,24 EUR.
Dāvanu karšu izplatīšana un
uzskaite, kā arī sociālā atbalsta kam
paņas organizēšana tiek īstenota
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību (LPS). AS „Latvenergo” uz
sver, ka atbalsta saņemšanas mehā
nisms kopā ar LPS ir pilnveidots, lai

saņemšanas process daudzbērnu
ģime
nēm būtu maksimāli vienkāršs
un ērts.
Pilnveidojot atbalsta mehānisma
saņemšanas iespējas, ir ņemta vērā
iepriekšējos gados uzkrātā pieredze.
Piemēram, šogad nodrošināta atbalsta
saņemšanas iespēja visām daudz
bērnu ģimenēm, kuras elektroenerģiju
iegādājas no AS „Latvenergo”, kā arī
tām, kuras elektroenerģiju iegādājas
caur starpniekiem – piemēram,
norē
ķinās par elektrību ar namu
apsaim
niekotājiem vai izīrētājiem.
Tāpat šogad, saņemot dāvanu karti,
daudz
bērnu ģimenes to pēc savas
izvēles varēs attiecināt uz jebkuru
AS „Latvenergo” līgumu.

Pret nelegālu vides piesārņošanu
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Rūpējoties par pilsētvides sakār
tošanu un mudinot iedzīvotājus
pievērsties videi draudzīgai saimnie
košanai, vasaras sākumā Valmieras
pilsētas pašvaldība pievērsa pastipri
nātu uzmanību tiem īpašumiem, ku
riem, pretēji pašvaldības saisto
ša
jos
noteikumos „Par atkritumu apsaim
niekošanu Valmieras pilsētā” noteik
tajam, nebija noslēgti līgumi par atkri
tumu apsaimniekošanu.
Pašvaldības Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pārvaldes darbi
nieki konstatēja, ka vairāk nekā 200
mājsaimniecības nav iekļāvušās atkri
tumu apsaimniekošanas sistēmā, kas
nereti var būt par iemeslu piesārņotai
pilsētvidei, zaļajai zonai un tam, ka par
viena cilvēka radītajiem atkritumiem
samaksā citi, kuru konteineros nelegāli
tiek samesti nešķirotu sadzīves atkri
tumu maisi.
Līdz jūlija vidum Valmieras pilsētas
pašvaldība uz 240 adresēm ir nosūtī
jusi informatīvas vēstules ar aicināju

Koku ciršanas publiskā apspriešana
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012.
noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013.
saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7. punktu un
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 09.07.2014. lēmumu, izsludina publisko apspriešanu
par šādu koku ciršanas ieceri:
• 15 parastās liepas Beātes ielā, Valmierā (kreisajā pusē virzienā no pilsētas centra) posmā no pirmsskolas
izglītības iestādes „Buratino” līdz Salacas ielai.
Ar Koku novērtēšanas komisijas lēmumiem un lietas materiāliem var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā darba laikā no 15. līdz 28. augustam.
Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā darba laikā līdz 28. augusta plkst. 17.00.

mu noslēgt līgumu par sadzīves atkri
tumu izvešanu. Savukārt Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes
ceļu būvinženiere Inese Kokenberga
informē, ka no astoņiem īpašniekiem
saņemtas atbildes vēstules par to,
ka attiecīgajās adresēs nav deklarēta
un nedzīvo neviena persona. Pēc
SIA „ZAAO” datiem, kopš pašvaldība
uzsākusi konkrēto saraksti ar iedzī
votājiem, līgumus par atkritumu izve
šanu ir noslēgušas vai atjaunojušas 30
personas.
Jāpiemin, ka 2014. gada novem
brī pašvaldības speciālisti kopā ar
pašvaldības policiju veiks atkār
totu
īpašumu apsekošanu, lai konstatētu,
vai tie ir apdzīvoti un vai ir noslēgti
līgumi par atkritumu izvešanu. Ja tiks
konstatēts, ka nav no
slēgts līgums
par atkritumu apsaim
niekošanu,
iedzī
votājiem tiks uzlikts admini
stratīvais sods Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtī
bā. Proti, kodeksa 75. pants nosaka,
ka „par sadzīves atkritumu radītāja vai
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldī
bas organizētajā sadzīves atkritumu
savākšanā uzliek naudas sodu fizis
kām personām no 70 EUR līdz 700 EUR,
bet juridiskām personām – no 430 EUR
līdz 1400 EUR”.
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Atgādinām, ka atkritumu apsaim
niekošanas pakalpojumus Valmieras
pilsētas teritorijā sniedz SIA „ZAAO”,
ar kuru ir jānoslēdz līgums par sadzī
ves atkritumu izvešanu. Uzņēmums
nodrošina iespēju noslēgt līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu,
ierodoties birojā Rīgas ielā 32 katru
darba dienu plkst. 8.00–12.00. un
plkst.13.00–17.00. Tāpat līguma
noslēgšanu var pieteikt, zvanot pa
tālruni 64281250 vai sūtot e-pastu
zaao@zaao.lv.
Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Armands Miķelsons
informē, ka nelegālai atkritumu
izmešanai šobrīd ir pievērsta pastipri
nāta kontrole. Pāris mēnešu laikā
par atkritumu izme
šanu neatļautā
vietā sodītas divas perso
nas. Viena
no tām sadzīves atkritumu maisus,
piebraucot ar mašīnu, izmeta atkri
tumu konteineros daudzdzīvokļu dzī
vojamās mājas pagalmā, otra atkri
tumus izmeta Pauku priedēs.
Konstatējot sadzīves atkritumu
izmešanu neatļautās vietās – pietu
rās, EKO punktos, zaļajās zonās –,
iedzīvotājiem lūgums par šo faktu
nekavējoties informēt Valmieras pilsē
tas pašvaldības policiju, zvanot pa
tālruni 64222951.
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Par drošu jauno mācību gadu
Dace Jukāma,
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde
Jaunā mācību gada tuvošanās
ievieš korekcijas arī Valsts policijas
darbā. Kā jau katru gadu, policijas
uzdevums ir nodrošināt pastiprinātas
dežūras pie izglītības iestādēm
pirmajās skolas dienās. Iepriekšējo
gadu laikā gūtā pieredze sniegusi
pārliecību, ka bērnu izglītošanā un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
sekmīgu
ieguldījumu
sniedz
nodarbības, kuras piedāvā Valsts
policijas darbinieki.
Arī šogad turpināsies mērķtiecīgs
darbs izglītības iestādēs, un sadar
boties aicināti gan pirmsskolu, gan
vispārizglītojošo skolu audzēkņi, pe
dagogi un vecāki. Esam guvuši pārlie
cību, ka lielāku efektivitāti sniedz

kompleksa apmācība, kurā iekļauti
visi skolas audzēkņi, nodarbībām
uzrunājot arī vecākus.
Valmierā iekārtota Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes Mācību
klase, kurā sekmīgi tiek vadītas nodar
bības pirmsskolu un vispārizglītojošo
skolu jaunāko klašu (līdz 6. klasei)
audzēkņiem. Savukārt pie vidējā
posma un vecāko klašu audzēkņiem
uz klātienes tikšanos dodas policijas
darbinieki, lai saistošās nodarbībās
atbilstoši vecumposmiem, izmantojot
video un citus uzskates materiālus,
pārrunātu jauniešiem interesējošus
jautājumus par:
• drošību uz ielas, mājās, internetā;
• savstarpējām attiecībām;
• atkarību izraisošo vielu lietošanu;
• atbildību.
Katrā nodarbībā audzēkņu uzma

nība tiek pievērsta atziņai – jebkurai
rīcībai ir sekas, kā arī ir jāapzinās, ka
neapdomīga rīcība šodien var atstāt
sekas uz visu turpmāko dzīvi.
Pēc tikšanās ar audzēkņiem poli
cija piedāvā sarunu ar vecākiem,
lai informētu viņus par tēmām, ar
kurām iepazīstināti viņu bērni, un par
atbildību, ko vecākiem paredz likums.
Nodarbības tēma „Vecāki. Bērns.
Atbildība”.
Valsts policija aicina izglītības
iestāžu vadību jau laikus plānot iespē
jamo nodarbību laikus un informēt
policijas iecirkņu inspektorus vai
zvanīt Vidzemes reģiona Prevencijas
grupas darbiniekiem (arī piesakot
nodarbības mācību klasē Valmierā) pa
tālruni 64201326, 28653999 (Dace
Jukāma) vai 26670637 (Vineta Kaģe).

20. gadsimta 60. gadu sākuma foto no Valmieras muzeja krājumiem

Dodies baudīt citu tautu kultūru!
Vera Grāvīte,
Baltijas Starptautiskā vasaras skola

festivāla priekšnesumus vērot bija
ieradušies aptuveni 200 cilvēku,
kuri ne tikai skatījās, bet arī jūsmīgi
dziedāja līdzi un dejoja.
Dziesmu un deju festivālā pie
dalīsies studenti no Latvijas, Lietuvas,
Itālijas, Uzbekistānas, Slovākijas, Vāci
jas, Turcijas, Meksikas, Čehijas, Kipras,
Polijas un Portugāles. Ieeja pasākumā
bez maksas!
BISS norisinās no 3. līdz 17. augus
tam Valmieras pilsētā divās paralēlās
programmās – „Starptautiskā tūrisma
un pasākumu vadība / ITEM” un „Attīs
tības globalizācija: Lauku reģionu un
mazu pilsētu attīstības perspek
tīvas
globalizētā pasaulē”.

Otrdien, 12. augustā, plkst. 19.00
„Valmiermuižas alus” darītavā norisi
nāsies Baltijas Starptautiskās vasaras
skolas (BISS) Dziesmu un deju
festivāls, kurā piedalīsies vairāk nekā
50 dalībnieku no 12 pasaules valstīm,
iepazīstinot klātesošos ar savu zemju
kultūru un tradīcijām. Tiks dziedātas
dziesmas, lasīta dzeja, proza, dejotas
dejas un rādīti citi krāšņi priekšnesumi.
Nacionālo priekšnesumu festivāls
ir BISS aktivitāte, kas jau citus gadus
piesaistījusi lielu skatītāju uzmanību.
Aizvadītā gada Dziesmu un deju

Panākumi 24 stundu velobraucienā
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2. un 3. augustā Baldonē, pie
Riekstukalna, norisinājās tradicionālās
„24h Virši-A MTB” sacensības, kurās
piedalījās arī Valmieras Velo vienības
pārstāvji Jānis Bērziņš, Artūrs Bērziņš
un Mārtiņš Apinis, izcīnot 2. vietu.
„24h MTB” ir kalnu divriteņu
sacensības, kas norisinās 24 stundu
garumā. Sacensību mērķis ir attīstīt
kalnu divriteņu izturības sacensības
Latvijā, dažādot priekšstatu un iz
prat
ni par kalnu divriteņu (MTB)
maratonu sacensībām, kā arī veicināt
interesantu un veselīgu brīvā laika pa
vadīšanu, popularizējot MTB sportu
kā pieejamu aktīvās atpūtas veidu.
Sacensību uzvarētājs tiek noteikts
pēc nobraukto apļu skaita (viena apļa
garums ir apmēram 12 km). Sportisti
var piedalīties gan individuāli, gan arī
startējot pāru, četrinieku vai atvērtajā
klasē.
Valmierieši norāda, ka jūtas
gandarīti par paveikto, jo īpaši tādēļ,
ka četrinieku klasē startēja trijatā:
„Sacensību laikā trasē drīkst atrasties
tikai viens dalībnieks, kas nozīmē,
ka pārējie komandas biedri šajā
laikā var nedaudz atpūsties. Taču,
tā kā mēs startējām trijatā, atpūtas
pauzes mums bija īsākas nekā citiem.
Neraugoties uz to, lepojamies, ka
izdevās uzrādīt tik labu rezultātu un
godam pārstāvēt Valmieru!”
Jānis, Mārtiņš un Artūrs uzsver, ka
nebija gaidījuši tik sarežģītu trasi, ko
grūtāku padarījis arī lielais karstums,
3

Pasažieru pārvadājumiem
apaļa gadskārta

Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
Ir apritējuši 190 gadi, kopš dibināts
pirmais pasažieru pārvadājumu uzņē
mums. Džona Grīnvuda firmas zirga
pajūgs ar vairāku sēdvietu ratiem
19. gadsimta sakumā vadāja iedzīvo
tājus Liverpūles apkārtnē.
Vairāku braukt gribētāju pārva
dā
šana par noteiktu samaksu nebija nekas neparasts, bet tieši Džona
Grīnvuda jaunievedums – iespēja
pasažieriem bez iepriekšēja pieraksta iekāpt jebkurā vietā konkrētajā
maršrutā un maksāt tieši kučierim –
veicināja šīs nozares attīstību un popu
laritāti.
Jau pēc pieciem gadiem Londonā
tika atvērts pirmais vietējas nozīmes
maršruts, speciāli būvētajiem ratiem
ar vairākām sēdvietām pieturot pilsētā
vairākās nozīmīgās vietās.
Mūsu pusē pasažieru pārvadājumi
sākās 19. un 20. gadsimta mijā, kad,
attīstoties Valmierai un tās apkārtnei,

radās pieprasījums ormaņu pakalpo
jumam. Pilsētas dome bija noteikusi
visiem pārvadājuma veicējiem no
teiktu maksu, ko drīkst pieprasīt no
iedzīvotājiem.
Savukārt pirmajā decembra dienā,
120 gadus pēc Džona Grīnvuda pasa
žieru pārvadājumu uzņēmuma dibi
nāšanas, reģistrēta Valmieras auto
bāze Nr. 2, kas ir SIA „VTU Valmiera”
sākums. Tolaik vairāk tika transportēta
ar lauksaimniecību saistīta krava, bet
vēlāk uzņēmums nodrošināja pasa
žieru vietējās un starppilsētu nozīmes
pārvadājumus. 20. gadsimta 50. gadu
vidū Valmierā kursēja daži autobusi no
koka karkasa ar skārda apšūtu salonu.
Ērtāks, gai
šāks, ziemā apsildāms
transports uzņēmuma rīcībā nonāca
60. gadu sākumā.
Interesanti, ka Valmiera bija pirmā
vieta valstī, kurā ieviesa jaunu me
todi – biļešu pārdošanu pilsētas auto
busos bez konduktora. Līdzīga pieeja
Džona Grīnvuda jaunievedumam, kas
bija viens no galvenajiem atspē
rie
niem nozares attīstībā.

Operāciju nodaļai jauns
sterilizators
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Mārtiņš Apinis, Jānis Bērziņš un Artūrs Bērziņš

kā arī īpaši izceļ psiholoģiskās saga
tavotības lomu garā brauciena pār
varēšanā. „Sacensības ilgst gan
dienu, gan nakti, tādēļ spēki jāsadala
vien
mērīgi, lai to pietiktu visā sa
censību garumā. Naktīs, protams, ir
visgrūtākā, jo ir jūtams nogurums,
turklāt arī redzamība ir apgrūtināta.
Tas braukšanu padara bīstamāku,
tādēļ ir vairāk jāpiepūlas, lai saglabātu
mundrumu. Par laimi, spējām sevi
un cits citu motivēt, tehnika mūs
nepievīla, kā arī sekmīgi izvairījāmies
no traumām, lai gan pāris kritienu
tomēr piedzīvojām.”
Jānis ar velobraukšanu nodarbojas

aptuveni desmit gadus, Artūrs – ap
mēram septiņus, savukārt Mārtiņš –
piecus gadus. Viņi norāda, ka ik
mē
nesi treniņos nobrauc aptuveni
700–800 kilometru. Jāatzīmē, ka sa
censību laikā Valmieras Velo vienības
pārstāvji kopumā nobrauca apmēram
390 kilometru. Neraugoties uz lielo
pieredzi, puiši šāda veida sacensībās
piedalījušies pirmo reizi un noteikti
arī turpmāk pārbaudīs savus spēkus
24 stundu velobraucienos, cīnoties
par augstākā kaluma medaļām.
Sveicam valmieriešus ar lielisko
rezultātu un vēlam tikpat labus pa
nākumus arī turpmākajās sacensībās!

Vidzemes slimnīcas Operāciju
nodaļa saņēmusi ļoti gaidīto ātra
režīma tvaika sterilizatoru.
Nodaļas virsmāsa Anita Budkēvica
stāsta, ka Operāciju nodaļā ir
dārgi, specifiski instrumenti vienā
eksemplārā, piemēram, urbji, rīmeri
(domāti kaulu kanāla sagatavošanai
operācijai), zāģi un laparaskopiskie
instrumenti. Pilns instrumentu apko
pes cikls jaunajā sterilizācijas nodaļā
notiek aptuveni divarpus stundas, un
tur sterilizatoros instrumentus ievieto
jau sakārtotus komplektos. „Mēs, kam
jāsniedz neatliekamā medicīniskā
palīdzība, nekad nevaram paredzēt,
kādi instrumenti operācijai var būt
nepieciešami jau pēc stundas, tāpat
lielos autoklāvus nedarbināsim pus
tukšus, lai sterilizētu vienu vai divus
instrumentus. Tāpēc Operāciju nodaļā
tika iegādāts kompakts ātra režīma
sterilizators, kas ļaus nodrošināt efek
tīvu sterilo specifisko instrumentu
apriti.”
Aparāts, ar kuru ārsti strādājuši jau
vairāk nekā 15 gadus, bija nokalpojis
un arvien biežāk prasīja remontu. Tas
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savukārt radījis stresa situācijas – vai
īstaja brīdī specifiskie instrumenti
būs pieejami? „Tādēļ ļoti gaidījām
jauno ātra režīma sterilizatoru, kura
iegādei bija atvēlēti 4000 EUR. Te nu
tas ir – ātrs, efektīgs, ērti lietojams.
Ar visu žāvēšanu 25–30 minūtēs
instrumenti ir sterili un atkal gatavi
lietošanai. Varam tajā ievietot kaut
vai vienu urbi vai zāģi. Ievērojami
īsākais apstrādes laiks nozīmē ne tikai
personāla laika ekonomiju, tas ir arī
instrumentus saudzējošāks. Turklāt
jaunais sterilizators aprīkots ar printeri,
kas uz lentas ieraksta visu informāciju
par procesiem aparāta iekšpusē –
temperatūru, laiku, spiedienu. Tas
kalpo par pierādījumu tam, ka
rezultātā iegūstam patiešām sterilu
instrumentu,” skaidro A. Budkēvica.

Vasaras koncerts Gaujmalā
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
21. augustā plkst. 19.00 Gauj
malā, pie Valmieras Mūzikas skolas
Pilskalna ielā 3, norisināsies otrais
Vasaras koncerts.
Jautrus, lustīgus un vasarīgus
skaņdarbus spēlēs Valmieras Mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi, kā
arī mūziķi no citām skolām. Tāpat
Valmieras Mūzikas skolas direktors
Aivars Cepītis norāda, ka līdz
21. augusta plkst. 17.00 iespējams pie

teikties ikvienam interesentam, kurš
vēlas piedalīties koncertā. Repertuāra
izvēle ir brīva.
„Jaunā Valmieras Mūzikas skolas
atrašanās vieta ir pateicīga, jo tā
ir daudz atvērtāka skatītājiem un
garāmgājējiem nekā vecās mūzikas
skolas ēkas dārzs Beātes ielā 12.
Pēc pirmā šīs vasaras koncerta, kas
norisinājās 24. jūlijā, secinājām, ka
koncerta beigās skatītāju skaits bija
krietni lielāks nekā koncerta sākumā,
jo garāmgājēji, sadzirdot mūzikas
skaņas, ieinteresēti ienāca skolas

pagalmā un noklausījās koncertu līdz
pašām beigām,” stāsta A. Cepītis.
Tāpat skolas direktors atklāj, ka
nav apslāpusi vēlme Vasaras koncertu
spēlēt mazliet tuvāk Jāzepa Vītola
piemineklim, kas atrodas Valterkalniņa
pakājē: „Ļoti ceram, ka līdz nākamajai
vasarai mums izdosies tehniski
atrisināt jautājumu, kā nodrošināt
to, lai Vasaras koncerts tiktu spēlēts
netālu no Jāzepa Vītola pieminekļa,
kas būtu cieņpilns žests izcilā latviešu
komponista un mūzikas pedagoga
piemiņai.” Ieeja bez maksas!

Mārtiņa Rutkovska gleznu
izstāde

Amatierteātru izrādes pilsdrupu estrādē
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ceturtdien,
14.
augustā,
plkst. 19.00 Valmieras pilsdrupu estrādē viesosies Rencēnu kultūras nama
amatierteātris ar izrādi visai ģimenei
„Skapis”, kas tapusi pēc Alana Aleksandra Milna darba „Vinnijs Pūks un viņa
draugi” motīviem. Izrādes režisors –
Valmieras drāmas teātra aktieris Kārlis
Neimanis.
„Izrāde atklāj bērna brīnumaino
iekšējo pasauli, kurā mīt pasaku tēli,
kas izdzīvo dažādus aizraujošus notikumus, taču tā ļauj arī pieaugušajiem
saprast, cik interesantas un radošas
lietas ir mums apkārt. Atliek likt lietā
mazu izdomu, un ikdienišķais kļūs par
brīnumaino,” par izrādi stāsta K. Neimanis.
Savukārt
28.
augustā
plkst. 19.00 Valmieras pilsdrupu
estrādē Margaretas Meijo komēdiju –
farsu „Mans luteklītis” piedāvās
noskatīties Rūjienas novada amatier
teātris „Vitrāža”. Režisore – Aīda
Vasiļjeva.
„Autore pievērš skatītāju uzmanību
tam, kas traucē mīlēt, – aizdomīgums,

neuzticība, greizsirdība, stress un
bailes, ka cilvēku nemīl. Sajūta – es
viņu mīlu, bet viņš mani nē. Sākas
strīdi, jūk attiecības. Lugas darbība
notiek 20. gadsimta sākumā Čikāgā.
Redzams, kā no mazas nepatiesības
izaug lieli meli. Rodas pārpratums
pēc pārpratuma, kurus izrādes varoņi

cenšas atrisināt. Uzvar uzticība,
draudzība un mīlestība,” izrādes stāstu
atklāj režisore A. Vasiļjeva.
Aicinām interesentus ņemt līdzi
segas, uz kā apsēsties, jo vietu skaits
pilsdrupu estrādē ir ierobežots. Lietus
gadījumā izrādes notiks Valmieras
Kultūras centrā. Ieeja bez maksas!

Rūjienas novada amatierteātris „Vitrāža”, komēdija – farss „Mans luteklītis”

Astotais „Latvian Open” florbola turnīrs
Andris Akmentiņš,
Vidzemes Olimpiskais centrs
No 22. līdz 24. augustam Valmie
rā un Kocēnos norisināsies jau asto
tais starptautiskais florbola turnīrs
„Latvian Open”. Kā vienmēr, lielākā
daļa sacensību, kā arī visas izšķirošās
izslēgšanas spēles notiks Vidzemes
Olimpiskajā centrā, kas ir aprīkots ar
diviem moderniem specializētajiem

Foto: Ritvars Raits

„Gerflor” segumiem. Šobrīd dalību
turnīram ir apstiprinājušas 30 ko
mandas, bet pieteikšanās turpinās līdz
15. augustam.
2013. gada turnīrā vīriešu un sie
viešu konkurencē kopumā piedalījās
34 komandas. Pērn par „Latvian Open”
uzvarētājiem vīriešu konkurencē kļuva
„RTU/Inspecta” florbolisti, kuri finālā
ar 6:3 apspēlēja „Ulbroka/FS Masters”.
3. vietu izdevās izcīnīt mājniekiem

FBK „Valmiera/ViA”, kuri uzvarēja savus
principiālākos konkurentus – Kocēnu
„Rubene”. Savukārt sieviešu sacensībās
triumfēja viešņas no Krievijas „NaukaTravelstroy”, otrās – FK „Ķekava”,
bet trešās palika vietējās „Rubene”
florbolistes.
2014. gada „Latvian Open” pietei
kušās deviņas sieviešu un 21 vīriešu
komanda no septiņām dažādām vals
tīm. Turnīrā piedalīsies komandas no
Latvijas, Somijas, Šveices, Norvēģijas,
Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas.
„Latvian Open” ir Latvijas Florbola
savienības oficiāli atzīts turnīrs, un
tas ir iekļauts Starptautiskās Florbola
federācijas vasaras elites turnīru
sarakstā. Sacensības Valmierā un
Kocēnos ir kļuvušas par spēcīgu
tradīciju, un komandas to vienmēr
izmanto kā savu pirmo nopietno
spēku pārbaudi pirms gaidāmās sezo
nas. Turnīru krāšņāku padara ārzemju
florbolistu klātbūtne, kas ļauj novēr
tēt vietējo spēlētāju meistarību. Aici
nām apmeklēt „Latvian Open” sacen
sības Vidzemes Olimpiskajā centrā
un jau laikus iepazīties ar gaidāmās
florbola sezonas komandu jaunajiem
sastāviem.

Mārtiņa Rutkovska eļļas glezna „Jack Nicholson”

Karlīne Cercina,
Mākslas „Galerija Laipa”

šobrīd ir salīdzinoši maz izmantota, kā
arī šausmu un asa sižeta filmu estētiku
un pop-art mākslu.
Šobrīd mākslinieks pievērsies liel
formāta populāru filmu varoņu portretu gleznošanai. Izmantojot spilgtas krāsas, viņš rada izteiksmīgus,
dina
miskus un nedaudz pārspīlētus
portretus, vēl vairāk sakāpinot attēloto
varoņu būtību.
Mākslas „Galerijas Laipa” darba laiks:
pirmdiena–piektdiena: plkst. 11.00–
18.00, sestdiena: plkst. 11.00–15.00,
svētdiena – slēgts.
Atgādinām – mākslas „Galerijā
Laipa” Valmieras kultūras kartes īpaš
nieks saņems 15% atlaidi katrai biļetei
izstāžu apmeklējumam un „Galerija
Laipa” organizētajiem koncertiem un
sarīkojumiem.

Līdz 31. augustam mākslas
„Galerijā Laipa” Stacijas ielā 37 apskatei
atvērta mākslinieka Mārtiņa Rutkovska
gleznu izstāde, kas tapusi sadarbībā ar
„Pop-Up galeriju” Rīgā.
Mārtiņš
Rutkovskis
(dzimis
1978. gada 30. decembrī) ir beidzis
Rīgas Lietišķās mākslas koledžu, kā
arī studējis industriālo dizainu presti
žajā Sanfrancisko Mākslas akadē
mijas koledžā. Pēc atgriešanās Latvijā
mākslinieks apmeklējis gleznošanas
nodarbības pie māksliniekiem Ralfa
Jansona un Kaspara Zariņa.
Kā galvenos iedvesmas avotus
saviem darbiem M. Rutkovskis min
komiksu kultūru, kas Latvijas mākslā

AUGUSTS

REPERTUĀRS

03.08. pl.17:00 DZIMTA, rež. F. Deičs, EUR 7
14.08. pl.18:30 SARKANS, rež. R. Suhanovs, EUR 7
19.08. pl.18:30 SILTUMNĪCA, rež. J. Znotiņš, EUR 7
27.08. pl.18:30 TRIUMFA ARKA, rež. V.Brasla, EUR 7
28.08. pl.18:30 TRIUMFA ARKA, rež. V.Brasla, EUR 7
30.08. pl.18:30 LŪŠA STUNDĀ, rež. M.Eihe, EUR 7

SEPTEMBRIS
06.09. pl.18:30 VISĀM PELĒM GARŠO SIERS, rež. F. Deičs, EUR 6 /Tiešraide LTV1/
20.09. pl.18:30 VIENĀDAS ASINIS, rež. M. Vilkārsis, EUR 8,50/10/11,50/13
21.09. pl.17:00 VIENĀDAS ASINIS, rež. M. Vilkārsis, EUR 8,50/10/11,50/13
23.09. pl.18:30 TRIUMFA ARKA, rež. V.Brasla, EUR 15
23.09. pl.18:30 LŪŠA STUNDĀ, rež. M.Eihe, EUR 10 /skol., stud. 40% atlaide/
24.09. pl.18:30 DZIMTA, rež. F. Deičs, EUR 15
25.09. pl.18:30 VIENĀDAS ASINIS, rež. M. Vilkārsis, EUR 8,50/10/11,50/13
26.09. pl.18:30 BEZKAUNĪGIE VEČI, rež. R. Suhanovs un J. Znotiņš, EUR 10
27.09. pl.13:00 VISĀM PELĒM GARŠO SIERS, rež. F. Deičs, EUR 6
27.09. pl.18:30 SARKANS, rež. R. Suhanovs, EUR 11,50
28.09. pl.13:00 KLUSUMU! Notiek izrāde!, rež. I. Mičule, EUR 8,50/10/11,50/13
28.09. pl.17:00 SILTUMNĪCA, rež. J. Znotiņš, EUR 11,50
28.09. pl.17:00 SARKANS, rež. R. Suhanovs, EUR 11,50
30.09. pl.18:30 VISS PAR VĪRIEŠIEM, M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde, EUR 8,50/10/11,50/13 pens. 20% atlaide
Valmieras teātra kase būs atvērta no 29.jūlija.
Jūlijā biļetes uz VDT izrādēm var iegādāties Valmieras Kultūras centra kasē (t. 64207207).
www.bilesuparadize.lv
www.vdt.lv
Tiekamies jaunajā, 2014./2015.gada teātra sezonā!
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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