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Valmiera – mana sajūtu pilsēta
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmiera zeltā tīta. Raivo Sarelainens

Gaismas eja. Guntis Iļķēns

Vanšu tilts naktī. Marija Markule

Noslēgusies Valmieras fotokon
kursa „Valmiera – mana sajūtu pilsēta”
1. kārta. Kopumā tajā iesniegtas 126
fotogrāfijas, ko uzņēmuši 20 autori.
Visus konkursā iesūtītos darbus
izvērtēja profesionāla žūrijas komisija:
fotogrāfs Aleksejs Koziņecs, Valmieras
Mākslas vidusskolas direktors Edgars
Bogdāns, Vīlandes pilsētas paš

valdības Sabiedrisko attie
cību un
tūrisma nodaļas vadītāja Krista Kull,
kā arī Valmieras pilsētas paš
valdī
bas izpilddirektors Aigars Vītols un
Sabiedrisko attiecību un tūris
ma
no
daļas vadītāja Dace Jase. Lai no
drošinātu objektīvu darbu izvērtēšanu,
konkursa žūrija netiek informēta par to,
kuri ir iesūtīto darbu autori.
Augstāko žūrijas novērtējumu
ieguva Raivo Sarelainena fotogrāfija
„Valmiera zeltā tīta”, 2. vieta tika
piešķirta Gunta Iļķēna fotogrāfijai
„Gaismas eja”, savukārt 3. vietā ierin
dojusies Marijas Markules uzņemtā
fotogrāfija „Vanšu tilts naktī”. Visi
laureāti saņems arī naudas balvas:
1. vietai – 100 eiro, 2. vietai – 75 eiro,
savukārt 3. vietai – 50 eiro.
Fotokonkursa „Valmiera – mana
sajūtu pilsēta” 2. kārta turpinās līdz
31. augustam. Darbi iesniedzami
elektroniski, aizpildot elektro
nisko
pieteikuma anketu un augšup
ielā
dējot fotoattēlus Valmieras pilsē
tas
pašvaldības mājaslapas www. valmiera.
lv sadaļā „Valmieras fotokonkurss”.
Viens autors katrā konkursa kārtā drīkst
iesniegt līdz 10 fotogrāfijām, kuras
uzņemtas pēc 2013. gada 1. oktobra.
Konkursa mērķis ir atspoguļot
Valmieras pilsētas skaistākās un
interesantākās vietas, kuras ir īpašas
Valmierai un tās iedzīvotājiem. Ar
fotogrāfiju starpniecību autori tiek
mudināti notver Valmieras unikālo
garšu, smaržu, noskaņu un sajūtas,
atainot pilsētas iedzīvotāju un viesu
noskaņojumu un emocijas ikdienas
dzīvē, darbā vai svētkos. Tāpat autori
ir mudināti izcelt vietas, objektus un
dabas skatus, ar kuriem valmierieši
lepojas un kas veido pilsētas „vizītkarti”.

Pašvaldības nodeva par suņa turēšanu
Nodeva jāmaksā par:
• suņiem, kas dzīvo Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā;
• suņiem, kas sasnieguši vismaz 6 mēnešu
vecumu;
• suņiem, kam jau ir implantēta mikroshēma
un kas reģistrēti lauksaimniecības datu centrā
vai pie praktizējoša veterinārārsta.
No nodevas atbrīvoti:
• redzes un dzirdes invalīdi;
• 1. grupas invalīdi;
• vientuļie pensionāri;
• individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu
īpašumu īpašnieki, ja tiem pie
derošie suņi
neatstāj īpašuma robežas.

Suņa reģistrācijas nodeva 12 mēnešiem (12 EUR) jāsamaksā līdz
katra gada 1. jūlijam.
Papildu informācija Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 194 un Nr. 187.
Pašvaldības rekvizīti nodevai par suņu turēšanu
Reģistrācijas Nr. LV90000043403
SEB banka: LV94UNLA0018000142255, kods UNLALV2X018
SWEDBANK : LV64HABA0001402049100, kods HABALV22
DnB banka: LV38RIKO000271071001, kods RIKOLV2X
Nordea Bank: LV70NDEA0000082312910, kods NDEALV2X
Citadele banka: LV07PARX000660706000, kods PARXLV22
Veicot maksājumu, pievieno norādi „Suņa reģistrācijas nodeva”!

Sirsnīgi sveicu visus Valsts prezidenta balvas sacensību vieglatlētikā
dalībniekus, īpaši valmieriešus! Šogad jau 20. reizi Valmierā vieglatlēti
sacentīsies, mēģinot pārspēt cits citu un sevi. Man ir patiess prieks, ka
Valmiera šīs sacensības padarījusi par Baltijas mēroga notikumu un
mums būs iespēja vērot visu trīs valstu labāko vieglatlētu spēkošanos.
Vēlu sportistiem sasniegt savus iespējami labākos rezultātus!
Aicinu valmieriešus būt aktīviem Jāņa Daliņa stadiona apmeklētājiem
sacensību laikā un sajust gandarījumu par augstvērtīgiem rezultātiem,
kuri, esmu pārliecināts, arī šogad neizpaliks!
Valsts prezidents,
Andris Bērziņš

20. Valsts prezidenta
balvas sacensības
vieglatlētikā
Andris Akmentiņš,
Vidzemes Olimpiskais centrs
Šonedēļ, 18. un 19. jūlijā, Jāņa
Daliņa stadionā jau 20. reizi nori
sināsies Valsts prezidenta balva
vieglatlētikā, kur savā starpā kop
vērtējumā sacentīsies Latvijas, Lietu
vas un Igaunijas izlases. Svinot sa
cen
sību jubileju, pirmajā dienā
plā
nota grandioza atklāšanas cere
monija ar grupas „Jumprava” dalību,
kā arī ierašanos apstiprinājis Valsts
prezidents Andris Bērziņš.
Par 19. Valsts prezidenta bal
vas
izcīņas kausa ieguvējiem 2013. gada
vasarā kļuva Igaunijas izlase, nedaudz
apsteidzot Latvijas atlētus un 3. vietā
atstājot Lietuvas valstsvienību. Tikmēr
pie individuālās balvas tika Igaunijas
olimpiskais un pasaules čempions
diska mešanā – Gerds Kanters
(64,56 m). Sieviešu Prezidenta kausu
ar jaunu Latvijas rekordu 5000 m soļo
jumā stadionā izcīnīja Agnese Pastare
(21:03,15).
Šovasar starptautiskās sacensības
Valmierā norisināsies jau 20. reizi, tādēļ
organizatori cer sagaidīt visas Baltijas

valstu izlases iespējami spēcīgākajos
sastāvos, kas veicinās augstvēr
tīgu
rezultātu sasniegšanu. Vieglatlē
tikas sacensības notiks divu dienu
garumā – 18. un 19. jūlijā. Piektdien
lielāko intrigu plānots sagaidīt no
šķēpmešanas sacensībām, kā arī 100 m
sprinta un 4 x 100 m stafetes. Savukārt
sestdienas rītā leģendārā soļotāja
vārdā nosauktajā Jāņa Daliņa stadionā
starts tiks dots 5000 m un 10 000 m
soļojumiem. Prezidenta kausu liktenis,
visticamāk, izšķirsies 4 x 400 metru
stafetēs sievietēm un vīriešiem, ar ko
arī noslēgsies otrās dienas sacensības.
Valsts prezidenta balva vieglatlētikā
ir lielākās Baltijas valstu sacensības, kas
vienmēr ir piesaistījušas lielu sporta
līdzjutēju uzma
nību. Sporta pasā
kums neaprobežosies tikai ar mačiem
vieglatlētikas sektoros, jo organizatori
stadiona teritorijā un tās apkārtnē
ir plānojuši daudz dažādu sportisku
aktivitāšu.
Aicinām sekot līdzi jaunākajai infor
mācijai par Valsts prezidenta balvu
vieglatlētikā sacensību oficiālajā
mājaslapā www.prezidentabalva.lv.

„Valmieras gudrais nams” šķiro

Lai droša vasara!

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

SIA „Valmieras Namsaimnieks”,
SIA „ZAAO”, SIA „Valmieras ūdens”
un Valmieras pilsētas pašvaldība ar
Latvijas vides aizsardzības fonda at
balstu īsteno projektu „Valmieras
gudrais nams”, kura ietvaros tiek
īste
notas aktivitātes, lai mazinātu
iedzīvotāju ikdienā radīto atkritumu
daudzumu. Šajā projektā ir iesaistīju
šies Stacijas ielas 13. nama iedzīvotāji.
Projektā iesaistītajām ģimenēm
pirmais uzdevums bija noskaidrot
savā mājsaimniecībā radīto kopējo
sadzīves atkritumu apjomu litros,
kā arī veikt to sastāva pētījumu, kas
ilga divas nedēļas. Analizējot iegūtos
datus, SIA „ZAAO” eksperti secināja,
ka visvairāk rodas plastmasas, papīra
un organiskie sadzīves atkritumi.
Pētījumā noskaidrots, ka vismazāko
atkritumu apjomu veido metāls,
tekstils, stikls un bīstamie sadzīves
atkritumi. Lielgabarīta un būvniecības
atkritumi radās tiem, kuriem dzīvoklī
tika veikts neliels remonts. Ģimenēm
savstarpēji salīdzinot iegūtos datus,
tika izdarīti divi secinājumi: ģimenēs,

maisi ar 35 litru ietilpību. Jāņem
vērā, ka izmesto sadzīves atkritumu
apjoma blīvums katrai ģimenei var būt
atšķirīgs.
Nākamajā posmā projekta dalīb
nieki veiks atkritumu šķirošanu, lai
noskaidrotu, kādi atkritumi ir derīgi
šķirošanai un otrreizējai pārstrādei un
cik lielu apjomu no kopējiem sadzīves
atkritumiem veido šķirotie atkritumi.
Projekta uzdevums ir iemācīt iedzī
votājiem, kā iespējams samazināt
nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu.
SIA „ZAAO” vides izglītības
speciāliste Ieva Veģere, izglītojot pro
jekta dalībniekus par atkritumu šķiro
šanu, minēja piemēru: „Ja ģimene
šķiro „čaukstošās” plastmasas olu
kārbas vai plastmasas krējuma vai
jogurta trauciņus, turklāt ir patērējusi
karsto un auksto ūdeni to mazgāšanai,
šķirošana ir bijusi veltīga un radījusi
papildu izmaksas, jo šie atkritumi nav
derīgi otrreizējai pārstrādei. Tāpēc
ir svarīgi jau sākotnēji zināt, kuri
atkritumi var tikt izmantoti otrreizējai
pārstrādei.”
Jāpiebilst, ka visi projekta dalībnieki
tiek atbalstīti ar atkritumu šķirošanas
konteineriem.

kurās aug mazi bērni un tiek lietotas
autiņbiksītes, atkritumu apjoms
palielinās uz pusi, savukārt ģimenēs,
kas daudz laika pavada ārpus mājas
un mājās negatavo, atkritumu apjoms
ir četras reizes mazāks nekā vidēji
ģimenei, kas uzturas un gatavo mājās.
Kopējais sadzīves atkritumu apjoms
projektā iesaistītajām ģimenēm, kurās
ir mazi bērni, divu nedēļu laikā bija
apmēram 280 litri jeb astoņi atkritumu

Par Vecpuišu parka attīstību
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Līdz 11. jūlijam Valmieras pilsētas
pašvaldība aicināja iedzīvotājus
iesniegt priekšlikumus un idejas Vec
puišu parka turpmākai attīstībai.
Atsaucība no valmieriešu puses bija
plaša, un saņēmām daudz radošu, pār
domātu un inovatīvu ierosinājumu.
Paldies iedzīvotājiem par aktīvo
dalību Vecpuišu parka attīstības vīzijas
izstrādē!
Visvairāk iedzīvotāji vēlētos kādā
no parka daļām ieraudzīt plašu
rotaļlaukumu, kas būtu aprīkots ar
inovatīviem, radošiem, attīstošiem
un drošiem elementiem un kas būtu
pielāgots dažāda vecuma bērniem.
Tāpat valmierieši labprāt gribētu, lai
parkā būtu pieejami āra trenažieri
pieaugušajiem, kurus varētu izmantot
arī seniori un cilvēki ar kustību
traucējumiem.
Nākamais populārākais objekts,
kuru iedzīvotāji vēlētos redzēt Vec
puišu parkā, ir strūklaka, kas būtu
pietiekami liela, lai tajā varētu atvel
dzēties. Turklāt strūklakai jābūt ar
interesantu dizainu, lai tā kalpotu kā
tūrisma objekts, pie kuras fotografēties
un ar ko asociētos Valmieras pilsēta.
Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka Vec
puišu parkā būtu jāuzstāda maza
estrāde/skatuve. Uz tās varētu no
tikt brīvdabas kino un muzikālie
vakari, dejas, pašdarbnieku koncerti,
amatierteātru izrādes, Valmieras Mūzi
kas skolas audzēkņu koncerti u.c.
pasākumi. Tas veicinātu parka apmek
lētību.
Domājot par Vecpuišu parka
vizuālo noformējumu, valmierieši
vēlas, lai tiktu sakoptas ietves (asfaltē
tas vai bruģētas), radīti vairāki
skvēri un uzstādīti īpaša dizaina
soliņi, atkritumu urnas un velo
novietnes. Tāpat iedzīvotāji uzskata,
ka ir jāsamazina parkā augošo koku
skaits, lai tas kļūtu saulaināks, jo
pašreiz tur esot tumša un neomulīga
atmosfēra, tāpat parkā vairākās

Valmieras pilsētas pašvaldības
policija aicina pilsētniekus un pilsētas
viesus ievērot drošības pasākumus,
atpūšoties pie ūdenstilpēm. Pilsētas
teritorijā nav oficiālu peldvietu, kurās
būtu nodrošināta ūdens kvalitātes
kontrole un atpūtnieku drošības
uzraudzība, tāpēc atbildība jāuzņemas
katram pašam par sevi, bet vecākiem –
par bērniem.
Valmieras pilsētas pašvaldības
policijas priekšnieks Armands Miķel
sons uzsver, ka bieži vien traģēdiju
iemesls ir alkohols un pārgalvība, kā
arī neatbilstoša peldētprasme.
Populārākā
un
pieejamākā
veldzēšanās vieta pilsētā ir Gauja, taču
bieži vien cilvēki aizmirst, ka Gauja
vienmēr ir bijusi bīstama un viltīga
upe, kas prasījusi daudzas dzīvības.
Upes gultne, kas vēsturiski veidojusies,
kūstot ledājiem, ir daudz dziļāka nekā
tā, ko skar peldētāju kājas. Upes
senleja laika gaitā ir piesērējusi ar
Gaujas sanestajām smiltīm, vietām
pat vairāku desmitu metru dziļumā.
Šīs smiltis līdz ar upes straumi ceļo
uz priekšu līdzīgi kā kāpas, mainot
gultnes reljefu un atvaru vietas. Smilšu
sanesumi ir dažāda augstuma un ļoti
nestabili. Tie ir birstoši un rada risku,
ka Gaujā var noslīkt arī smiltīs. Bieži
vien vairākus metrus augstajiem
smilšu sliekšņiem blakus ir atvari, un
tie Gaujā veidojas arī upes līkumos.
Turklāt Gaujā bieži vien vērojami koku
sanesumi. Pret tiem peldētājs var gan
sasisties, gan, piepeldot kokiem pārāk
tuvu, straume peldētāju var paraut
tiem apakšā.
Peldoties Gaujā, ir svarīgi ne tikai

pārzināt upes viltības, bet arī pašiem
būt apdomīgiem un uzmanīgiem.
Armands Miķelsons vēlreiz atgādina,
ka „nedrīkst lēkt ūdenī ne ar galvu,
ne kājām pa priekšu. Tāpat tukša
dižošanās ar peldēšanas spējām,
mēģinot pārpeldēt pretējā krastā, nav
cilvēka dzīvības vērta. Nevajadzētu
doties peldēt vienatnē, jo gadījumā,
ja peldoties radīsies problēmas,
līdzās būs citi cilvēki, kas varēs sniegt
palīdzību. Tiesa – slīcēja glābšana var
apdraudēt pašu glābēju, tādēļ pirms
glābšanas vienmēr jānovērtē situācija
un savas spējas. Slīcēju var glābt tikai
cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas
tehniku un zina paņēmienus, kā
satvert cietušo un izvilkt viņu krastā.
Neiesaku peldēties naktī un negaisa
laikā, kas palielina negadījumu iespē
jamību. Savukārt vecākiem ūdens

tilpju tuvumā nepārtraukti ir jāuz
rauga bērni, kā arī bērni nedrīkst vieni
paši peldēties. Dodoties ūdenī, svarīgi
neatstāt bez uzraudzības vērtī
gas
mantas – gan dokumentus un nau
das makus, gan velosipēdus un citus
priekšmetus”.
Visdrošāk peldēties ir īpaši šim
mērķim paredzētās vietās. Ja tādu nav,
peldvietas krastam jābūt lēzenam un
ar cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta,
kur ir vismazākā straume, tuvumā
nav atvaru vai citu bīstamu vietu.
Tāpat iesakām nepeldēt dziļumā, bet
gan vairāk gar krastu, lai kājas varētu
skart ūdenskrātuves gultni. Drošības
pasākumi jāievēro, vizinoties arī ar
laivām vai nodarbojoties ar dažādiem
ūdens sporta veidiem. Būtiski, lai vien
mēr tiktu izmantotas drošības vestes.
Rūpēsimies, lai atpūta vasarā
nepārvērstos par traģēdiju, bet dāvātu
mums tikai prieku!

Turpinās siltumtrašu
rekonstrukciju Valmierā
Ingrīda Kraukle,
SIA „Valmieras ūdens”
vietās jābūt krāšņām puķu dobēm un
košumkrūmiem. Turklāt iedzīvotāji
satraucas par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu jaunizveidotajā parkā,
uzsverot, ka noteikti nepieciešama
videonovērošana, arī nepārtraukta
pašvaldības policijas dežurēšana.
Jāteic, ka papildus šiem ierosi
nājumiem saņemtas arī vairākas
radošas idejas, piemēram: izveidot
atraktīvu piemiņas zīmi ŠANAS
biedrībai – Valmieras vēsturiskajam
lepnumam – skulptūru „Āzītis”;
veidot Vecpuišu parku vēsturiskās
retro noskaņās, radot tajā senatnīgu
atmosfēru, kas sasauktos ar ideju,
ka parkam nupat apritējis 100 gadu;
uzstādīt retro tramvaju vai zirgu
pajūgu, kas kursētu pa parku un
citiem Valmieras objektiem; organizēt
Ziemassvētku tirdziņu, parku izrotājot
un izgaismojot ar lampiņu virtenēm,
kas pilsētā ienestu īpašo Ziemassvētku
atmosfēru; sakarināt kokos šūpuļ
tīklus; ziemā izveidot publisko āra
slidotavu, bet vasarā – minigolfa
laukumu. Tāpat pašvaldība saņēmusi
ideju, kā apspēlēt parka nosaukumu,
proti, tā kā parku ir dibinājuši astoņi
vecpuiši, tad pa visu teritoriju varētu
izvietot astoņas dažādas skulptūras,
kas veidotas ar noteiktu tematiku –
viss, kas piedien vecpuiša un
laulības dzīvei, piemēram, abstrakts

attēlojums skulptūrām „Mīlestība”,
„Cerība”, „Ticība”, „Ilgas”, „Vientulība”,
„Greizsirdība”, „Romantika”, „Kaisle”.
Valmieras pilsētas pašvaldības
do
mes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Baiks norāda, ka ierosinājumi
tiks apkopoti, pārrunāti ar deputātiem
un apkārtējo namu iedzīvotājiem, bet
pēc tam nodoti profesionāļu rīcībā,
kas izstrādās jaunā parka vizualizāciju.
„Kad vizualizācija būs gatava, to atkal
pārrunāsim un saskaņosim, lai uzsāktu
tehniskā plāna izstrādi. Savukārt
pirmie parka rekonstrukcijas darbi
varētu tikt aizsākti nākamā gada
pavasarī,” atklāj J. Baiks.

SIA „Valmieras ūdens” šovasar
turpinās projektu „Maģistrālo siltum
trašu
rekonstrukcija
Valmierā”
(projekta nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/010).
Tā realizāciju uzsāka SIA „Valmieras
siltums”, kas 2014. gada 13. februārī
noslēdza līgumu ar Latvijas Inves
tīciju un attīstības aģentūras par līdz
finansējumu no Kohēzijas fonda 40%
apmērā no attiecināmajām izmaksām.
Projekta mērķis ir Valmieras
pilsētas centralizētās siltumapgādes
sistēmas efektivitātes paaugstināšana,
samazinot siltumenerģijas zudumus
Valmieras pilsētas maģistrālajos siltum
tīklos, un uzlabot siltumenerģijas

pārvades ekonomiskos rādītājus.
Būv
darbi notiks siltumtrases posmā
no Kauguru ielas līdz siltumkamerai
Rūpniecības ielā ar kopējo garumu
590 metri. Šajā posmā paredzēts
siltumtrases cauruļvadus dzelzsbetona
kanālos nomainīt pret rūpnieciski
izolētiem cauruļvadiem.
Pilsētas siltumtrašu tehniskā
stā
vokļa uzlabošanas darbi aktīvi
tika uzsākti jau 2007. gadā, kad
vairākos projektos izdevās piesaistīt
finansējumu no Eiropas Savienības
struktūrfondiem.

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 10.06.2014. lēmumu, izsludina publisko apspriešanu
par šādu koku ciršanas ieceri:
•  11 parastās egles Smiltenes ielas malā pie nekustamā īpašuma Smiltenes ielā 10, Valmierā (pirmsskolas izglītības
iestāde „Vālodzīte”);
•  14 parastās egles Beātes ielā 42, Valmierā (pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”).
Ar Koku novērtēšanas komisijas lēmumiem un lietas materiāliem var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā darba laikā no 14. līdz 25. jūlijam.
Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā darba laikā līdz 25. jūlija plkst. 16.00.
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Bumbu rallijs labdarībai
piesaista 2000 eiro
Inese Boša,
Valmieras novada fonds
Ar intrigu un skaistu skatu 5. jūlijā
Gaujas Kazu krācēs noslēdzās Val
mieras novada fonda (VNF) rīkotais
Labdarības bumbu rallijs. Dalībnieki
var būt lepni, ka kopā esam papil
dinājuši programmas „Sev, tev, nova
dam” krājkasīti Valmieras apkai
mes
iniciatīvām par 2007 eiro. Rallijā arī
noskaidrojām 22 laimīgos, kas saņēma
vietējo sponsoru dāvātās balvas.
Lai arī Latvijas straujākā upe meta
pamatīgu izaicinājumu, paceļot
ūdens līmeni metru virs normas, tas
ne
apturēja Bumbu ralliju mesties
valmieriešu iemīļotajās krācītēs. Pār
simts azartiskākie dalībnieki un svētku
viesi sekoja līdzi, kā 1403 bumbiņas,
izdaiļojot upi un, cīkstoties ar Gaujas
straumi, peldēja pēc balvām. Rallija
uzvarētāju sarakstu var aplūkot VNF
mājaslapā ziņu sadaļā.
Jau šajā rudenī Bumbu rallijā iegūtie
līdzekļi atbalstīs Valmieras apkaimes
iedzīvotāju labās idejas un vēlmi
padarīt novadu un pilsētu sakoptāku
un pievilcīgāku sev un apkārtējiem
cilvēkiem. Naudu pievienosim pro
jektu konkursa „Sev, tev, novadam”
uzkrājumam.
Par dāsno balvu grozu pateicamies:
„Aerodium”, „Dreibants & Sirmais”,

Jaunā nodaļa atvērta pacientiem

SPA salonam „Līga”, Valmieras drāmas
teātrim, kinoteātrim „Gaisma”, džeza
klubam-restorānam „Parks”, kafejnīcai
„Jauna saule”, autoservisam „AutoNeo”,
veikaliem „Agate”, „Austris”, „Kunturi”,
„Purnavu
muiža”,
naktsklubam
„Multiklubs”, fitnesa un veselības
centriem „Spēka pasaule”, „Bimini”,
„Jogo vesels”, vietējiem uzņēmējiem
„Vaidava Ceramics”, „R Chocolate”,
„Latvijas Piens”, „Rūjienas saldējums”,
„Nova” un basketbola klubam „BK
Valmiera”.
Īpaši sirsnīgu paldies sakām
tehniskajiem atbalstītājiem, kas ļāva
samazināt organizatoriskās izmaksas:
SIA „Delve 2”, airēšanas klubam
„Straume”, jaunsardzes vienībai „213.
leģions”, biedrībai „Spēka pasaule”,
tipogrāfijai „Lapa”, SIA „MG Show”,
aktīvā tūrisma centram „Eži” un
Valmieras Kultūras centram.
Labdarības bumbu rallijs ir sacen
sības Gaujas Kazu krācēs Valmieras
pilsētas svētku laikā, kur, iepriekš
iegādājoties biļeti par 2 eiro, iedzī
votāji iegūst numurētu bumbu,
kas Gaujā „peld” pēc balvām. Šis ir
viens no veidiem, kā fonds piesaista
finansējumu projektu konkursam „Sev,
tev, novadam”, kas atbalstīs iedzīvotā
ju iniciatīvas Valmierā, Mazsalacas,
Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Beve
rīnas un Kocēnu novadā.

Balles noskaņa autobusā
un pieturās
Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
Ierastas situācijas un vietas padarīt
neparastas – tāds bija galvenais
vadmotīvs SIA „VTU Valmiera”
aktivitātēs pilsētas svētku laikā, kad
pieturas kļuva par skanošajām, bet
autobuss – par muzikālo.
Pāris pieturās Sandra Dubova un
Modra Romkas-Laurīša izpildījumā
pasažieri un garāmgājēji dzirdēja
jautras, līdzi dziedamas melodijas.
Pasākuma apmeklētāja Selga pa
stāstīja, ka speciāli nākusi novērtēt,
kā skan dzīvā mūzika koncertā, kurā
skatītāju vietas ir pieturas soliņš. Auto
busa gaidīšana jautrāka tapa sadarbībā
ar Valmieras Jaunatnes centru „Vinda”.
Savukārt autoostā no citām
pilsētām iebraucošajiem pasažieriem
dziesmas veltīja jauno mākslinieku
grupa Valmieras Mūzikas skolas
direktora Aivara Cepīša vadībā. Vēlāk
Mūzikas skolas pulciņš 8. maršruta
sabiedrisko transportu pārvērta Muzi
kālajā autobusā. Pasažieru lielais
skaits, karstais laiks un melodijas radīja
Dziesmu svētku gaisotni. Šis gads ir
īpašs arī ar to, ka, iespējams, pirmo
reizi autobusā izpildīts dziesmas
pirmatskaņojums. Turklāt to dziedāja
un klavieru pavadījumu spēlēja pati
komponiste – Valmieras Mūzikas
skolas audzēkne Annija Tauriņa. Mei
tene dziesmu sacerējusi tieši Muzikālā
autobusa pasākumam.
Jauno mūziķu grupas vadītājs
Aivars Cepītis atzina, ka uzstāšanās uz
kustīgas skatuves ir ne vien muzikālo
prasmju, bet arī līdzsvara noturēšanas
treniņš. Liels atbalsts bija klausītāju
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Tiekamies Muzikālajos autobusos atkal
nākamgad!

atsaucība. Ja pirmajā gadā pasažieri
bija mazliet samulsuši, tad šogad,
Muzikālā autobusa trešajā sezonā,
bija gan aplausi, gan uzmundrinājumi,
gan dziedāšana līdzi. Kādam dzīvā
mūzika autobusā bija pārsteigums,
cits speciāli izbrauca visu maršrutu, lai
dzirdētu koncertu.
Balles noskaņas radīšanai gan
Muzikālajā autobusā, gan dažās pie
turās darbojās saposušies džentl
meņi. Rokas padošana, izkāpjot no
autobusa, un ziedu dāvināšana daiļā
dzimuma pasažierēm radīja nelielu
mulsumu. Puiši saņēma uzslavas par
balles cienīga stila ieturēšanu, sptījēot
karstajam laikam.
Paldies Valmieras jaunatnes cent
ram „Vinda”, Valmieras Mūzikas skolai
un Valmieras Kultūras centram par
svētku noskaņas radīšanu! Paldies arī
Muzikālā autobusa mākslinieku vecā
kiem, kuri kļuva par tehnisko atbalsta
grupu bērniem koncerta laikā!

Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Vidzemes slimnīcā no 1. jūlija
pacientiem atvērta jaunā Observācijas
nodaļa. Tā tapusi, īstenojot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinan
sēto projektu „Stacionārās un ambu
latorās veselības aprūpes infra
struktūras uzlabošana sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību „Vidzemes
slimnīca”, uzlabojot un paaugstinot
veselības aprūpes pakalpojumu kva
litāti un pieejamību”, un iekārtota pie

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
un pacientu uzņemšanas nodaļas.
Raksturojot
projekta
nozīmi,
Vidzemes slimnīcas valdes priekš
sēdētājs Uģis Muskovs uzsver:
„Galvenais ieguvums ir kvalitatīvāks
pakalpojums, ko varam nodrošināt
pacientam, kā arī drošāka un ērtāka
darba vide personālam.”
Vidzemes slimnīcas ārstnieciskā
direktore Inga Ozoliņa skaidro, kas
ir observācija: „Ne vienmēr pacienta
veselības stāvoklis ir tik nopietns,
ka jāārstējas slimnīcā. Uzņemšanas

VMV direktors Edgars Bogdāns, audzēknes Madara Salma, Dina Baltiņa
un Sintija Mieze

nodaļā pēc vispārējā stāvokļa izvēr
tēšanas ārsti bieži vien nolemj
pacientu novērot, veikt izmeklējumus,
nosaka medikamentozu terapiju.
Observācijas palātā pacients var
atrasties līdz 24 stundām – tas ir laiks,
kurā ārsts izlemj, vai pacientam tomēr
nepieciešama stacionēšana slimnīcā
vai arī ārstēšanos viņš var turpināt
ambulatori pie ģimenes ārsta”.
Rūpējoties par mazajiem pacien
tiem, jaunajā nodaļā iekārtota
atsevišķa bērnu palāta. Viena siena
tajā ir slimnīcai neierasti krāsaina:
pa to pastaigājas zilonis, zaļo koki,
un augšup ceļas gaisa balons. Ideja
par apgleznojumu radās ziemā, kad
telpās vēl strādāja celtnieki. Turpinot
slimnīcas sadarbību ar Valmieras
Mākslas vidusskolu (VMV), dzima
plāns – audzēkņu vasaras prakses
laikā apgleznot telpas garāko sienu.
Domāts – darīts! Vairāku dienu laikā
siena ieguva jauno izskatu, zīmējumu
un krāsas.
Sienu apgleznoja Madara Salma,
Dina Baltiņa un Sintija Mieze, ar
padomu un atbalstu līdzdarbojās
VMV direktors Edgars Bogdāns. Darbu
beidzot, meitenes atzina – pašām
ļoti patīkot paveiktais un izjūtot
gandarījumu par to, ka varējušas
izdarīt kaut ko paliekošu. Viņas jutušas
uzmundrinājumu arī no slimnīcas
darbiniekiem, kuri regulāri atnākuši
aplūkot topošo gleznojumu.

Kā mūsējiem veicies eksāmenos
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
30. jūnijā Valsts izglītības satura
centrs ir darījis zināmus 2013./2014.
mācību gada centralizēto eksāmenu
(CE) rezultātus.
„Apkopojot
Valmieras
skolu
centralizēto eksāmenu rezultātus,
varam ar gandarījumu konstatēt, ka
Valmieras skolēnu sniegums ir virs
vidējā līmeņa valstī,” stāsta Valmie
ras Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste-metodiķe Sigita Tama.
Skolēnu mācību sasniegumi CE, tāpat
kā iepriekšējā mācību gadā, tiek
izteikti procentuāli. Viņa norāda, ka

vidējais rezultāts Valmierā ir 58,21%,
savukārt valstī tas ir 55,80%. „Turklāt,
ja mēs raugāmies tikai uz Valmieras
pilsētas pašvaldības vispārizglītojošām
izglītības iestādēm, tad vidējais rādītājs
ir vēl augstāks,” papildina S. Tama.
Vislabākos rezultātus Valmieras
skolēni uzrādījuši latviešu valodas,
bioloģijas, angļu valodas, vēstures,
ķīmijas un fizikas eksāmenos, kur
vidējais rādītājs ir lielāks par valstī
vidējo, turklāt fizikā tas ir pat par vairāk
nekā 12% augstāks – 73,64%. Savukārt
nedaudz zem vidējā rādītāja rezultāti
ir vācu valodas, krievu valodas un
matemātikas eksāmenos.
Salīdzinot CE vidējos rezultātus

pa skolām, vislabākos rezultātus
uzrādījuši Valmieras Valsts ģimnāzijas
absolventi (vidējais rādītājs – 70,27%).
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēni
eksāmenos ieguvuši 67,07%, savukārt
Valmieras Viestura vidusskolā vidējais
rādītājs ir 58,95%.
Jāatzīmē – katram 12. klases
skolēnam jākārto četri eksāmeni: trīs
obligātie (latviešu valodā, matemātikā
un vienā svešvalodā), kā arī viens
izvēles eksāmens. Šogad vislielākais
eksāmenu kārtotāju skaits – 463 –
bijis latviešu valodas centralizētajā
eksāmenā, 461 skolēns kārtojis mate
mātikas eksāmenu, savukārt 436 –
angļu valodas eksāmenu.

Vasaras skolā – 56 studenti no 14 valstīm
Vera Grāvīte,
Baltijas Starptautiskā vasaras skola
No 3. līdz 17. augustam Valmierā
norisināsies Baltijas Starptautiskā
vasaras skola (BISS). Tajā piedalīsies
56 studenti no 14 valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Itālijas, Šveices, Uzbekistānas,
Slovākijas, Vācijas, Turcijas, Meksikas,
Čehijas, Nigērijas, Kipras, Polijas un
Portugāles divās programmās –
„Starptautiskā tūrisma un pasākumu
vadība/ITEM” un „Attīstības globali
zācija: Lauku reģionu un mazu pilsētu
attīstības perspektīvas globalizētā
pasaulē”.
Programmai „Starptautiskā tūrisma
un pasākumu vadība/ITEM” pieteicās
75 studenti, no kuriem tika atlasīti 20

labākie pretendenti gan no Latvijas,
gan ārvalstīm, kuriem tiks piedāvāta
ekskluzīva iespēja piedalīties un
veikt izpētes darbus Eiropas kultūras
galvaspilsētas „Rīga 2014” svētku laikā.
Dalībniekiem būs iespēja tikties
ar nozares profesionāļiem un pie
dalīties viņu lekcijās, gūt praktisku
pieredzi starptautiskā vidē un pašiem
piedalīties starptautiska tūrisma pa
sākuma norisē.
Vasaras skolas galvenais mērķis ir
sekmēt Vidzemes Augstskolas starp
tautisko sadarbību tūrisma vadības
studiju programmas ietvaros, kā arī
veicināt augstskolas starptautisko
atpazīstamību, piesaistot interesentus
no universitātēm gan Eiropā, gan
citviet pasaulē.
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Paralēli ITEM programmai no
risināsies arī “Erasmus” intensīvā pro
gramma „Attīstības globalizācija:
Lauku reģionu un mazu pilsētu
attīstības perspektīvas globalizētā
pasaulē”, kas pulcēs 36 dalībniekus
no Latvijas, Itālijas, Kipras, Polijas,
Portugāles, Slovākijas un Turcijas.
Kopš 1999. gada BISS ir tradicionāla
vasaras izglītības programma, kas
katru gadu norisinās Vidzemes Augst
skolā. Tā tiek organizēta ar Eiropas
Komisijas Mūžizglītības programmas,
Izglītības un zinātnes ministrijas
un Valmieras pilsētas pašvaldības
finansiālu atbalstu. Kopumā tajā ir
piedalījušies 583 dalībnieki no 64
valstīm.

Valmieriešus priecēs „Iļģi”

„Vella kalpu” mīlestības stāsts arī Valmierā
Maija Tālberga,
Izklaides producentu grupa 7

Ieviņa Ancena,
projekta sabiedrisko attiecību vadītāja
25. jūlijā plkst. 22.00 Valmieras
estrādē ar koncertprogrammu „Tumša
nakts, zaļa zāle” viesosies postfolkloras
grupa „Iļģi”. Koncerts iekļausies „Iļģu”
33. dzimšanas dienas koncertsērijā,
ielīksmojot visu paaudžu klausītājus.
„Mums ļoti patīk skaitlis „3”, kas
latviešu folklorā ir viens no visvairāk
apspēlētajiem, arī – viens no ma
ģiskākajiem cipariem,” saka „Iļģu” dibi
nātāja un vadītāja Ilga Reizniece.
Atšķirībā no daudzām citām gru
pām, kuru pastāvēšanu pārtraukuši
ilgāki vai garāki klusuma periodi, „Iļģi”
visus gadus aktīvi muzicējuši, lai gan
sastāvs daudzkārt mainījies. „Taču tas,
ka vēl aizvien rodam baudu no kopā
spēlēšanas, ir pats galvenais. Sākumā
par savu svarīgāko misiju uzskatījām
tautai pavēstīt to, ko tā nezina par
savām dziesmām un mūziku. Tagad
neziņas vairs nav, un misijas apziņa
vairs nav tik aktuāla. Nu rodam prieku,
vienkārši muzicējot!”

33. dzimšanas dienas koncertos
„Iļģi” muzicē piecatā: Ilga Reizniece,
Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks,
Egons Kronbergs un Mārtiņš Linde.
Koncertos gaidāmi arī īpašie viesi.
Pirms trim gadiem „Iļģi” 30. jubileju
svinēja ar grandiozu koncertu, atklājot
koncertzāli „Palladium”. Savukārt
33. dzim
šanas diena tiek atzīmēta
gluži citādi, jo bijušo atkārtot mūziķi
nevēlas.
Pirmkārt, šovasar viņi dodas ārpus
Rīgas, lai muzicētu uz brīvdabas
skatuvēm. Otrkārt, nakts koncerti ir
kas nebijis „Iļģu” pastāvēšanas vēsturē
(Latvijas pilsētās koncerti sākas
plkst. 22.00). Ne jau velti koncertiem
dots sajūtām bagāts nosaukums –
„Tumša nakts, zaļa zāle”.
Koncertprogramma veidota divās
daļās: pirmajā skanēs gan vecās, labās
„Iļģu” dziesmas, gan gluži jaunas, tāpat
būs fragmenti no savulaik grandiozā
uzveduma „Spēlēju, dancoju”, bet
koncerta otro daļu veidos danči, kas
sāksies tieši pusnaktī.
Biļetes – „Biļešu paradīzes” kasēs.
Cena: 6 EUR.

Svinot savu desmitās jubilejas
vasaras sezonu, Muzikālais teātris 7
brīvdabas izrāžu skatītājiem dāvās
īpašu notikumu – jaunu muzikālu
brīvdabas izrādi „Vella kalpi”.
Valmieriešiem un pilsētas viesiem tā
būs skatāma 1. augustā plkst. 21.00
Valmieras estrādē.
„Kāpēc jākaro? Kāpēc jābruņojas?
Kāpēc jāatņem? Kāpēc jādala? Ir jābūt
stipriem un vienotiem, lai nevienam
pat prātā neienāktu doma mūs šķelt.
Lūk, tas ir šīs vasaras „Vella kalpu” moto.
Tautas gara spēks nav iedomājams
bez mīlestības – raugies, no kuras
puses gribi. Jaunie „Vella kalpi” ir
stāsts par mīlestības un nodevības
kolīzijām cilvēces vēstures garumā.
Rīga un 17. gadsimts ir tikai izejas
punkts izrādei, bet patiesībā, kā paši
saprotat, tas ir daudz plašāk, dziļāk un

personiskāk mums katram,” par topošo
izrādi stāsta lugas „Vella kalpi” autors –
dramaturgs Kārlis Anitens.
„Ir noiets viens pamatīgs aplis.
Desmit gadi neatkarīgam teātrim
mūsu valstī – tas ir daudz. Pirms doties
nākamajā aplī pa spirāli uz augšu, mēs
it kā esam atnākuši tur, kur sākām,
jo „Vella kalpi” bija arī mūsu pirmais
iestudējums 2005. gada vasarā. Toreiz
tā bija mīlestības caurstrāvota nejauša
veiksme, kas desmit izrādēs pulcēja 60
tūkstošus skatītāju. Šogad „Vella kalpi”
būs nopietns atskaites punkts mūsu
teātra izaugsmei un misijai – pulcēt
ļaudis labiem nodomiem,” stāsta
Muzikāla teātra 7 direktors Aigars
Dinsbergs.
Šovasar brīvdabas izrāžu celm
lauzis – Muzikālais teātris 7 iestudē
jumu veido ar estrādēs nepieredzētu
vērienu. Režisora Voldemāra Šoriņa
vadībā scenogrāfs Jānis Jansons
radījis skatuvi trīs stāvos, talkā ņemot

iespējas, ko vēlā vasaras vakarā piedāvā
pati daba. Izrādē izmantota Raimonda
Paula un Raimonda Tigula mūzika gan
no vēsturiski slavenajam kinofilmām,
gan no 2005. gada Muzikālā teātra 7
mūzikla, ka arī pāris princešu cienīgi
pārsteigumi kādā mums pazīstamā
svešvalodā, ko gan izrādes veidotāji
šobrīd neatklāj. Izrādes horeogrāfs
ir Alberts Kivlenieks, muzikālais
producents – Atis Auzāns.
„Vella kalpu” piedzīvojumus uz
skatuves izdzīvos 32 aktieru trupa,
kurā piecas mākslinieces – Karīna
Tatarinova, Jolanda Suvorova, Anna
Šteina, Līga Robežniece un Zane
Burnicka – piedalījušās arī 2005. gada
iestudējumā. Brašo „Vella kalpu” lo-
mās Gints Andžāns, Jānis Auzāns un
Atis Ieviņš, savukārt viņu līgavas atvei
dos Vita Baļčunaite, Helēna Vasiļevska
un Samanta Tīna.
Biļetes – „Biļešu paradīzes” kasēs.
Cena: 6, 8 un 10 EUR.

Klāt gaisa balonu festivāls!
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 23. līdz 27. jūlijam Valmierā
notiks tradicionālais Starptautiskais
gaisa balonu festivāls „Valmieras kauss
2014”, ko valmieriešiem un pilsētas
viesiem iespējams izbaudīt jau devīto
gadu. Festivālā piedalīsies aptuveni
desmit gaisa balonu komandu no
Latvijas, Lietuvas un Krievijas.
23. jūlijā notiks komandu reģistrā
cija, savukārt 24. jūlijā sāksies gaisa
balonu lidojumi virs Valmieras, kas
turpināsies līdz pat 27. jūlijam.
Šogad „Valmieras kauss 2014”
programma būs mazliet neierastāka
kā citus gadus. Proti, festivāla laikā,
no 23. līdz 26. jūlijam, katru vakaru
laukumā pie Hanzas sienas gaidāms
īpašs pasākums – gaisa balonu pa
celšanās atsaitē, dāvājot ikvienam
valmierietim un pilsētas viesim iespēju
aplūkot „gaisa kuģi” no pavisam tuva
attāluma. Iespējams, skatītāji varēs
arī iekāpt gaisa balonos un izbaudīt
pacelšanās burvību. Kā jau ierasts,
25. jūlijā plkst. 22.30 gaidāma balo
nu nakts spīdēšana – krāšņs šovs, kura
laikā piloti aizdedz gāzes degļus, tādā
veidā izgaismojot gaisa balonu.

Tā kā lidojums ar gaisa balonu ir
ekskluzīva izklaide, dāvājam ikvie
nam iespēju laimēt šādu vienreizēju
piedzīvojumu, sadarbībā ar biedrību
„Sporta klubs 99 gaisa baloni” orga
nizējot KONKURSU. Lai piedalītos
konkursā, līdz 20. jūlija pusnaktij sūti
atbildes uz e-pastu info@valmiera. lv
trim konkursa jautājumiem:
1) Cik pilotu ir biedrībā „Sporta
klubs 99 gaisa baloni”?
2) Kurš likums apraksta principu,
kas ļauj karstā gaisa balonam lidot?

a) Otrais termodinamikas likums
b) Bernulli likums
c) Arhimēda likums
d) Otrais Ņūtona likums
3) Kurš ir Latvijas vecākais gaisa
balons?
Uzvarētāju noteiksim izlozes veidā!
Lai veicas!
Jāpiemin, ka šajās dienās notiks
arī Latvijas čempionāts gaisa balonu
sportā, tāpēc pasākumā piedalīsies
lielā
kā daļa Latvijas gaisa balonu
pilotu.

Mītava Open ‘14 Valmieras posms
Sigita Kaņepe,
Prāta Vētra
19. jūlijā plkst. 10.00 Vidzemes
Olimpiskā centra futbola stadionā
norisināsies Latvijas Minifutbola
čempionāta MĪTAVA OPEN ‘14 Valmie
ras posms, kurš šajā sezonā būs jau
trešais. Reģistrācija no plkst. 9.00.
Skatītājiem un līdzjutējiem ieeja
čempionātā būs bez maksas, savukārt
dalībniekiem noteikta dalības maksa
80 EUR. Komandas Valmieras pos
mam aicinām pieteikties čempionāta
mājaslapā www. mitavaopen.lv līdz
17. jūlijam.
Atgādinām, ka uz lielo finālu
Jelgavā, kur galvenā balva ir iespēja
pārstāvēt Latviju Eiropas minifutbola
čempionātā, kas norisināsies Izraēlas
pilsētā Eilat no 23. līdz 27. novembrim,
no katra posma tiek 1. vietas ieguvēji,

savukārt pārējām komandām ir iespēja
krāt punktus, piedaloties vairākos
posmos, un pēc pēdējā posma tiks
noskaidrotas vēl deviņas komandas ar
augstāko punktu skaitu, kas iekļuvušas
finālā.
Norises vietā dienas laikā darbosies
kafejnīca, notiks arī dažādi konkursi,
kur būs iespēja tikt pie balvām no
„Radio SWH” un žurnāla „Sporta Avīze”.
Savukārt spēlētājiem tiks nodrošinā
tas balvas no atbalstītājiem – veikala
„b.a.L.L.”, „Adidas” un „Adidas”
kosmētikas.

Arī šogad mūsu sadarbības
partneris veikals „b.a.L.L.” pasākuma
norises vietā nodrošinās izbraukuma
tirdzniecības veikalu, kurā par
izdevīgām cenām varēs iegādāties
pasaules čempionāta kreklus, kā arī
visu nepieciešamo futbolam. Katrs,
kas šajā dienā veiks pirkumu, saņems
dāvanu.
MĪTAVA OPEN ‘14 pateicas visām
posmu pilsētu pašvaldībām, futbola
klubam „AUDA”, Daugavpils Sporta
centram un Zemgales Olimpiskajam
centram.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums „Valmiera domā un rada”.
Reģistrācijas Nr. 000703429. Metiens: 12 000. Bezmaksas.
Iespiests: SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa”. Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Ierosinājumus un komentārus par izdevuma saturu gaidīsim pa tālruni 64207136
vai elektroniski: info@valmiera.lv
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
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