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Iedzīvotāji vērtē pilsētā paveikto
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai uzzinātu valmieriešu viedokli
par pilsētā paveikto 2013. gadā
un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību
dažā
du norišu plānošanā, Valmieras
pilsētas pašvaldība no 2014. gada
14. janvāra līdz 3. februārim veica
iedzīvotāju anketēšanu.
Aptaujas rezultāti liecina, ka ar
dzīvi Valmierā ir apmierināti 89%
valmieriešu. Tas ir par 7% vairāk nekā
pagājušajā gadā. 9% respondentu
uz jautājumu atbildēja noliedzoši,
savukārt tikai 2% nav atbildējuši, kas
liecina, ka iedzīvotāju aktivitāte un
vēlme paust viedokli ir palielinājusies.
Salīdzinoši – pērn atbildi nesniedza
13% respondentu.
Valmierā īstenotie un uzsāktie
projekti
Vērtējot Valmieras pilsētā īstenotos
un uzsāktos projektus pēc to nozīmības
pilsētai, visatzinīgāk valmierieši novēr
tējuši Valmieras autoostas rekon
struk
ciju, Valmieras Mūzikas skolas
jaunās ēkas Pilskalna ielā 3 rekon
strukciju, kāpņu rekonstrukciju pie
Gaujas tilta (no Gaujas līdz Plost
nieku ielai), Lāčplēša ielas rekon
strukciju, Valmieras Veselības centra
rekonstrukciju, rotaļu laukuma izveidi
pie Jāņa Daliņa stadiona, energo
efektīvā (LED) apgaismojuma ievie
šanu 32 Valmieras ielās un Stacijas
ielas skvēra rekonstrukciju. Savukārt,
vērtējot pakalpojumu kvalitāti pilsētā,
aptaujas dalībnieki atzinīgi novērtējuši
vispārējās, augstākās, pirmsskolas
un interešu izglītības kvalitāti, atkri
tumu savākšanu, centralizētās ūdens
apgādes un kanalizācijas pieejamību,
sporta pasākumus un kultūras
pasākumus. Valmierieši uzskata, ka
prioritāri nepieciešams piln
veidot
vese
lības aprūpes, Valmieras Būv
valdes sniegtos pakalpojumus, sociālo
pa
līdzību pilsētā, mūžizglītības pie
dāvājumu, sabiedriskā transporta pa
kalpojumus un sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu.
Jauni pakalpojumi
Iesakot, kādi jauni pakalpojumi
Valmierā būtu nepieciešami, aptaujas
dalībnieki rekomendē pilsētā atvērt
boulinga zāli, ātrāk uzbūvēt jauno
peldbaseinu, attīstīt ielu vingro

tāju kustību, uzstādīt publiskās
tualetes, pilnveidot Valmieras pilsē
tas pašvaldības policijas darbu,
uzstādīt vairāk bezmaksas publiskā
bezvada interneta punktus, attīstīt
ūdenstūrisma iespējas, kā arī domāt
par jaunu veloceliņu un pastaigu
taku izveidošanu. Ieteiktas arī tādas
radošas idejas kā kartinga trases,
ūdensatrakciju parka, zinātnes centra
(līdzīgu kā AHHAA Igaunijā vai Z(in) oo
Cēsīs) un āra kinoteātra (vasarā) izvei
došanu. Pie jaunievedumiem pakalpo
jumu jomā tiek minēta sociālā takso
metra nodrošināšana invalīdiem un
pensionāriem virs 80 gadu vecuma,
infor
matīvu pasākumu rīkošana par
„zaļajām tēmām”, lai izglītotu un iepa
zīstinātu cilvēkus ar vides atjaunošanas
un sakopšanas jautājumiem, velo un
airu laivu nomas nodrošināšanu, radīt
stikla un plastmasas taras nodošanas
punktu, kurā tiek izsniegta atlīdzība par
nodoto taru, kā arī iesaka nodrošināt
plašākas publiskās slidošanas iespējas
ziemas periodā.
Prioritāri veicamie darbi
Atbildot uz jautājumu par trim
svarīgākajiem darbiem Valmierā
2014. gadā, valmierieši visbiežāk
minē
juši mazo ielu rekonstrukciju,
Vecpuišu parka sakopšanu, koncert
zāles izveidošanu, kinoteātra „Gaisma”
rekonstrukciju, pašvaldības dzīvojamā
fonda palielināšanu, Valmieras pilsētas
estrādes rekonstrukciju, Valmieras
Kultūras centra rekonstrukciju, tir
gus laukuma rekonstrukciju, kā arī
Valmieras gaļas kombināta darbības
atjaunošanu. Tāpat ieteikts atjaunot
piemiņas plāksni pie mājas, kurā
dzimis komponists Jāzeps Vītols,

2014. gada 30. janvārī Valmieras
pilsētas pašvaldības dome pieņē
ma grozījumus Valmieras pilsētas
pašvaldības 2009. gada 7. septem
bra saistošajos noteikumos Nr. 75
„Par braukšanas maksas atviegloju
miem Valmieras pilsētas sabiedriskajā
trans
portā”, kas nosaka, ka tiesības
braukt bez maksas Valmieras pilsētas
sabiedriskajā transportā ir pirmsskolas

izstrā
dāt piemiņas vietu/objektu
Oļģertam Kroderam, sakārtot meža
zonas, Komjauniešu kalniņa apkārtni,
kā arī izveidot promenādi gar Gauju
no Valmieras Mūzikas skolas līdz pat
Dzelzs tiltam.
Kultūra un sports Valmierā
Kultūras un sporta pasākumu pie
dāvājumu Valmierā iedzīvotāji vērtē
pozitīvi, taču sniedz arī konstruk
tīvu kritiku. Proti, 53% respondentu
uzskata, ka kultūras un sporta pasā
kumu piedāvājums pilsētā ir labs,
23% to vērtē kā ļoti labu, taču 19%
valmieriešu uzskata, ka kultūras un
sporta pasākumu piedāvājums ir
vidu
vējs. Respondenti uzskata, ka
jāpa
lielina profesionālās un akadē
miskās mūzikas piedāvājums, jāveic
Valmieras Kultūras centra rekonstruk
cija, vasarā vairāk jāizmanto pilsētas
estrāde un Pilsdrupu estrāde, plašāk
jāatzīmē 4. maijs, jārada jaunas
vēsmas Valmieras pilsētas svētku
programmā, kā arī jāstrādā pie plašā
kas pasā
kumu reklamēšanas. Tāpat
tika saņemti dažādi ierosinājumi, pie
mēram, brīvdabas skatuves izveide pie
Valmieras Mūzikas skolas Gaujmalā
vai uz pontona ūdenī. Valmierieši
minēja arī savas vēlmes attiecībā uz
māksli
niekiem, ko labprāt redzētu
Valmieras Kultūras centrā: Prāta
Vētra, Vestards Šimkus, Dzelzs Vilks,
The Sound Poets, Raimonds Pauls,
Rīgas teātru viesizrādes, Linda Leen,
Marija Naumova, Dons, Instrumenti,
Ainars Mielavs, Pērkons, Auļi, Iļģi,
dažādi kori un orķestri, akadēmiskās
un profesionālās mūzikas pārstāvji,
šlāgermūzikas grupas, kā arī ārzemju
viesmākslinieki.

Turpinājums 3. lpp.

Iedzīvotāju ievērībai!
Dace Jase,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Spāru svētki „Kārlienā”

vecuma bērniem, bāreņiem, bez vecā
ku gādības palikušiem bērniem, kuri ir
saņēmuši sociālo garantiju apliecību,
kā arī Valmieras pilsētā vismaz pēdējos
12 mēnešus dzīves vietu deklarēju
šiem pensionāriem, kuri ir sasnieguši
75 gadu vecumu un būs saņēmuši per
sonalizētu braukšanas karti. Tāpat sais
tošajos noteikumos paredzēts, ka 75%
atlaidi mēnešbiļetei ar laika ierobežo
jumu (braukšanai sabiedriskajā trans
portā tikai darba dienās) varēs saņemt
Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarē

jušie vai uz mācību laiku faktiski dzīvo
jošie skolēni, studenti un profesionālās
izglītības iestādes audzēkņi.
Patlaban šie noteikumi vēl nav
stājušies spēkā, jo atbilstoši likumam
„Par pašvaldībām” grozījumi sais
tošajos noteikumos Nr.75 ir nosūtīti
Vides aizsardzības un reģionālās at
tīstības ministrijai (VARAM) atzinuma
sniegšanai. Saņemot VARAM atzinu
mu, pašvaldība iedzīvotājus informēs
par noteikumu spēkā stāšanos un
kārtību, kādā pensionāri varēs iegūt

Pavasarī turpināsies bērnudārza teritorijas un rotaļu laukumu sakārtošana

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
14.februārī Valmieras pirmsskolas
izglītības iestādē „Kārliena” tika svinēti
jaunā korpusa spāru svētki, pasakot
paldies ikvienam, kas iesaistīts jaunā
bērnudārza rekonstrukcijā.
Pirmsskolas izglītības iestādē
„Kārliena” būvniecības darbi aktīvi
turpi
nās, lai ar jauno 2014./2015.
mācību gadu bērnus varētu uzņemt
plašajās un dabai pietuvinātajās
bērnudārza telpās. Rekonstrukcijas
darbi vecajā bērnudārza korpusā ir
gandrīz noslēgušies, vēl nepieciešams
uzstādīt
iebūvējamās
mēbeles,
pabeigt linoleja ieklāšanu, uzstādīt
grīdlīstes un jaunus gaismekļus. Ir
izbūvētas ārsienas, starpsienas un
jumta konstrukcijas jaunajam korpu
sam, kurā atradīsies divas grupiņu
telpas un aktu zāle. Uzsākti iekšējie
apdares darbi, logu un durvju mon
tāža un inženierkomunikāciju izbūve
jaunajā korpusā.
Vienlaikus ar ēkas renovācijas un
komunikāciju sakārtošanas darbiem
ir domāts par jauna satura un
apmācības kvalitātes piedāvājumu.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērniem
labvēlīgas, veselīgas vides radīšanai,
tāpēc rūpīgi tiek atlasīti telpu apdares
materiāli. Grupiņās tiek ieklāts
dabīgais linolejs, kas izgatavots no
džutas šķiedras, koku sveķiem, lineļļas,
koksnes miltiem un kaļķakmens mil
tiem, būtiski samazinot gaistošo orga
nisko savienojumu klātbūtni iekš
telpās. Pirmā stāva grupās un sporta
zālē ir izbūvētas apsildāmās grīdas,

personalizētās sabiedriskā transporta
braukšanas kartes.
Šobrīd spēkā ir līdzšinējā kārtī
ba, kas nosaka, ka braukt bez mak
sas Valmieras pilsētas sabiedriskajā
transportā, saņemot braukšanas tal
onus Valmieras pilsētas Sociālajā die
nestā, Lāčplēša ielā 2, var pensionāri,
kuri sasnieguši 80 gadu vecumu un
ir deklarējuši dzīvesvietu Valmieras
pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus,
un trūcīgo ģimeņu vecāki, kuru ģi
menēs ir četri vai vairāk nepilngadīgi

kas mazajiem bērniem no
drošinās
komfortablu vidi spēlēm, rotaļām un
vingrošanai, mazinot saaukstēšanās
risku, nostiprinot veselību un izkopjot
stāju.
Iestādē īpaši gaidīti būs bērni no
viena gada un sešu mēnešu vecuma,
kuriem būs iekārtotas jaunas telpas
un izveidota atbilstoša vide. Mājīgajās
jaunā korpusa grupu telpās tiks
nodrošināta apmācība piecgadīgiem
un sešgadīgiem bērniem. Jaunas
iespējas un daudzveidīgu pakalpo
jumu klāstu būs iespējams nodrošināt,
iz
mantojot divas zāles sportam un
mūzikas nodarbībām.
„Ikdienā turpināsim īstenot arī
Eiropas Savienības Comenius daudz
pusējās sadarbības projektā „HEALTH
is fun” gūto pieredzi. Lai nodrošinātu
kvalitatīvas un interesantas bērnu
sportiskās aktivitātes, esam ievērojami
papildinājuši sportam nepieciešamo
materiālo bāzi. To rosināja sadarbības
projektā gūtā pieredze, iepazīstot
Igaunijas un Itālijas izglītības iestādes.
Pirmsskolas iestādes kolektīvs domā
par to, lai renovētajā iestādē būtu
ne tikai sakoptas telpas, bet tiktu
nodrošinātas rūpes par bērnu veselību,
piedāvātas pārdomātas aktivitātes
un radīta bērniem patīkama vide,”
norāda pirmsskolas izglītības iestādes
„Kārliena” vadītāja Iveta Nolberga.
Projekta
īstenošanai
piešķirts
85% ERAF un 2,25% valsts budžeta
līdzfinansējums.

bērni un kuri ir deklarējuši dzīvesvie
tu Valmieras pilsētā vismaz pēdējos
12 mēnešus. Neskaidrību gadījumā
iedzīvotājus lūdzam zvanīt pa tālruni
64207140.

Sabiedriskā apspriešana
Ilmārs Eglītis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldības
Koku novērtēšanas komisija, pa
matojoties uz Ministru kabineta
02. 05. 2012. noteikumu Nr. 309
„Notei
kumi 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 11. 02. 2014.
lēmumu, izsludina sabiedrisko
apspriešanu par atļauju nocirst
kokus šādos objektos Valmierā:
• 32 koku ciršana Dzelzceļa ielā,
Valmierā posmā no Rūpniecības ielas
līdz jaunprojektējamai ielai (piln
sabiedrības „NAMS/ E. Daniševska
birojs” iesnieguma izskatīšana);
• 1 koka ciršana Rūpniecības ielā,
Valmierā posmā no Sila ielas līdz
Dzelzceļa ielai (pilnsabiedrības „NAMS/
E. Daniševska birojs” iesnieguma
izskatīšana);
• 10 koku ciršana Kauguru ielā,
Valmierā posmā no Cēsu ielas līdz
Kauguru ielai 3 (pilnsabiedrības
„NAMS/E. Daniševska birojs” iesnie
guma izskatīšana);
• 24 koku ciršana jaunprojektējamā
ielā starp Dzelzceļa un Kauguru ielām
(pilnsabiedrības „NAMS/ E. Daniševska
birojs” iesnieguma izskatīšana);
• 28 koku ciršana Cēsu ielā posmā

no Kauguru ielas līdz bijušajai šaur
sliežu dzelzceļa līnijai;
• 20 koku ciršana Ausekļa ielā,
Valmierā posmā no Rīgas ielas līdz
Straupes ielai (SIA „Ceļu komforts”
iesnieguma izskatīšana);
• 8 papeļu ciršana Georga Apiņa
ielā, Valmierā pret dzīvojamo māju
Georga Apiņa ielā 14 (dzīvokļu
īpašnieku koope
ratīvās sabiedrības
„Apinītis” iesnieguma izskatīšana);
• 32 koku ciršana bērzu alejā Palejas
ielā, Valmierā posmā no Dīvaliņa
ielas līdz Brīvības ielai (Austrumu un
Pale
jas ielas iedzīvotāju iesnieguma
izskatīšana).
Ar Koku novērtēšanas komisijas
lēmumu un lietas materiāliem
var iepazīties no 28. februāra līdz
14. martam Valmieras pilsētas paš
valdības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā, Lāčplēša ielā 2 darba laikā.
Priekšlikumi un ierosinājumi iesnie
dzami rakstveidā Valmieras pilsētas
pašvaldības Apmeklētāju pieņem
šanas centrā Lāčplēša ielā 2 darba laikā
līdz 14. martam plkst.16.00.
Sabiedriskās apspriešanas sa
nāksme notiks 12. martā plkst. 17.00
Lāčplēša ielā 2.
Ikviens laipni aicināts!

Lai mazinātu slīdamību uz Bastiona
un Plostnieku ielas kāpnēm, SIA
„Valmieras Namsaimnieks” šoziem
pirmo reizi kā kaisāmo materiālu
izmantoja granīta šķembas.
Salīdzinot ar sāls-smilts maisījumu,
kas pārsvarā tiek izmantots Valmieras
ielu un ietvju uzturēšanai ziemā,
granīta šķembas ir dārgāks materiāls,
tāpēc tika lietots tikai divās vietās
pilsētā. Tika izvēlētas Bastiona un
Plostnieku ielas kāpnes, jo uz tām
ir īpaši augsts paslīdēšanas risks. Šo
jaunievedumu pilsētas infrastruktū

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Apkopota Valmieras Sociālā die
nesta statistika par 2013. gadu. Lai
Valmieras pilsētas pašvaldībā no
drošinātu sociālo palīdzību un pakal
pojumus, pagājušajā gadā izlietoti
567 296 lati. Atbalstu kopumā saņēmu
šas 1435 ģimenes.
Valmierā 2013. gadā pabalsti ga
ran
tētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai piešķirti 137 ģimenēm
par kopējo summu 31 513 lati. Vidējais
pabalsta lielums vienai personai gadā
bijis 108,3 lati. Braukšanas maksas
at
vieglojumi pilsētas sabiedriskajā
transportā bijuši noderīgi 987
personām.
Lai veidotu Valmieru kā stabilu vidi,
kur dzīvot un veidot ģimeni, sociālais
atbalsts tiek nodrošināts arī jaunajām
ģimenēm. Pabalstu par bērniņa
piedzimšanu 2013.gadā saņēmušas
210 personas kopumā 9372 latu ap
mērā. Nodrošinot palīdzību bez vecā
kiem palikušajiem bērniem, pabalstu
dzīves uzsākšanai saņēmuši seši
bāreņi, savukārt 20 bāreņiem pie
šķirts ikmēneša pabalsts. Finansiālu
atbalstu saņēmušas 13 audžu ģime
nes, kuras aprūpē 15 bez vecāku gā

dības palikušus bērnus, savukārt
uzturēšanās bērnu namos finansēta
26 bērniem. Valmieras pilsētas pašval
dības Dienas centru pagājušajā gadā
apmeklējuši 17 bērni un jaunieši ar
garīga rakstura traucējumiem.
Valmieras pilsētas pašvaldība
sniegusi atbalstu arī izglītības jomā.
Sākoties mācību gadam, pabalstu
skolas lietu un apģērba iegādei saņē
muši 149 skolēni. 2013. gadā iespēju
skolās saņemt brīvpusdienas izman
tojuši 364 skolēni, savukārt uztur
maksas atlaides Valmieras pirmsskolas
izglītības iestādēs saņēmis 251 bērns.
Joprojām vecākiem ir iespēja pieteik
ties brīvpusdienu un uzturmaksas at
laižu saņemšanai 2013./2014. mācību
gada 2.pusgadam.
Vidzemes slimnīcas īslaicīgās
sociālās aprūpes pakalpojumi no
pašvaldības budžeta apmaksāti 38
personām. Pabalsti medicīnisko izde
vu
mu segšanai un zobu protezē
šanai – 247 personām. Ilgstošu sociālo
aprūpi vai sociālo rehabilitāciju
(uzturēšanās pašvaldības pansionātā)
kopumā saņēmuši 117 cilvēki. No tiem
60 personām pakalpojumu pilnībā vai
daļēji apmaksājusi Valmieras pilsētas
pašvaldība.
Pagājušā gadā dzīvokļa pabalsti

piešķirti 327 mājsaimniecībām, kuru
apdzīvojamās platības tiek apkurinā
tas individuāli, un 763 centralizēti
apkurināmām dzīvojamām platībām.
Ko
pējais finansējums dzīvokļa pa
balstiem sastāda 228 264 latus. Savu
kārt sociālo dzīvokļu uzturēšanai
pašvaldība novirzījusi 6911 latus,
nodrošinot dzīvesvietu 44 ģimenēm.
Valmieras pilsētas pašvaldības
Nakts patversmes pakalpojumus 2013.
gadā izmantojis 21 cilvēks – 19 vīrieši
un divas sievietes. Tās uzturēšanai ga
da laikā izlietoti 3464 lati. Nakts pa
tversme Valmierā darbojas tikai gada
aukstajos mēnešos, dodot iespēju
cilvēkiem, kas palikuši bez pajumtes,
pavadīt nakti siltumā.
Plašāka informācija par val
mie
riešiem pieejamajām sociālā atbalsta
iespējām pieejama Valmieras Sociālajā
dienestā Lāčplēša ielā 2 vai zvanot
pa bezmaksas tālruni 80204206
darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.
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Pirmā pieredze ar granīta
šķembām
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Sociālo palīdzību pērn saņēmušas
1435 ģimenes

ras uzturēšanā ir pamanījuši arī
iedzī
votāji, un Valmieras pilsētas
pašvaldība ir saņēmusi vairākas po
zitīvas atsauksmes par ziemeļvalstu
labās prakses ieviešanu pilsētā.
Pašvaldības Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Rita Jemšika norāda, ka granīta
šķembu izmantošanu kāpņu apstrādei
slīdēšanas novēršanai rosinājusi arī
sāls negatīvā ietekme, kas bojāja
kāpņu betona virsmas.
R. Jemšika atzīst, ka laikapstākļi
šoziem nebija piemēroti objektīvai
granīta šķembu efektivitātes izvēr
tēšanai, tāpēc granītu šķembu izman
tošana Valmieras kāpņu uzturēšanai
ziemā tiks izmantota arī turpmāk.

@Klaavs: Patīkami, ka @valmiera_lv ņem piemēru no
ziemeļniekiem un Bastiona trepes nokaisītas granīta šķembām.
Vairāk tādu vietu!

Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām
par mehānisko transporta līdzekļu
ilgstošu atrašanos īpašniekam nepie
derošā teritorijā, pilsētas zaļajās zonās
un apstādījumos, kā arī sabiedriskās
vietās, Valmieras pilsētas pašvaldība
atgādina, ka par neatļautu auto novie
tošanu var tikt piemērots sods.
Atbilstoši
Valmieras
pilsētas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.35 „Par sabiedrisko kārtību
Valmieras pilsētā”, par bojātu visa veida
mehānisko transporta līdzekļu, tai
skaitā vraku novietošanu un turēšanu
sabiedriskās vietās vai pilsētas
zaļajā zonā (izņemot specializētas
autostāvvietas, uzņēmumu slēgtās
teritorijas, garāžas vai speciālās auto
kapsētas) var tikt izteikts brīdinājums
vai uzlikts naudas sods līdz EUR 35
apmērā. Par sabiedrisku teritoriju tiek
uzskatīta ikviena Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā esoša
publiski pieejama teritorija, t.i., ceļi,

laukumi, namu pagalmi, parki, skvēri,
neapbūvētas vai citādi neiekārtotas
valsts vai pašvaldības zemes un ēkas
un citas teritorijas. Tāpat jāatzīmē,
ka, izdarot līdzīgu pārkāpumu gada
laikā kopš administratīvā soda
piemērošanas, transporta līdzekļa
īpašniekam tiek uzlikts naudas sods
EUR 40 apmērā.
Saistošie noteikumi arī paredz, ka

sodu līdz EUR 40 apmērā var piemērot
tiem automašīnu īpašniekiem, kuru
novietotie transporta līdzekļi traucē
ielu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kas
ir īpaši aktuāli ziemas periodā, kad
tiek veikta ielu un pagalmu attīrīšana
no sniega. Tādēļ aicinām automašīnu
īpašniekus parūpēties, lai viņu spēkrati
tiktu novietoti tikai tiem paredzētās
vietās!

Valmierieši jautā

Izsole

Kādas ielas šogad Valmierā
plānots rekonstruēt?

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu
soli neizīrētu vienistabas dzīvokli Ūdens ielā 2D – 4, Valmierā ar kopējo
platību 41,9 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3840/285720 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala. Izsoles sākumcena EUR 7880, nodrošinājums – EUR 788, solis –
EUR 300, reģistrācijas maksa – EUR 30.
Izsole notiks 02. 04. 2014. plkst. 17.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā
Lāčplēša ielā 2.
Reģistrācija uz izsoli – no sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” līdz 31.03.2014. plkst.17.00.
Informācija par izsoli, iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija
izsolei darba dienās, darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2
109.kabinetā, tālrunis 64207145.

2014.gadā tiek plānota Annas
ielas (posmā no Graudu ielas līdz
Rubenes ielai) grantētās daļas un
Mālu ielas (posmā no Matīšu šosejas
līdz rotācijas aplim) virsmas apstrāde
ar šķembām un emulsiju. Paredzēta
arī Cēsu ielas (posmā no Krāsotāju
ielas līdz Cēsu ielai 35) virskārtas
atjaunošana, savukārt Rīgas un Cēsu
ielas krustojumam plānota virskārtas
rekonstrukcija.
Tāpat ir paredzēta stāvlaukumu
izbūve gar Alvila Freimaņa ielu
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(slimnīcas apmeklētājiem).
Jāpiemin, ka plānoti arī ietvju
remontdarbi: Raiņa ielā pie Beātes
ielas, Graudu un Annas ielas
krustojumā, Rūpniecības ielā (kreisajā
pusē posmā no Linarda Laicena ielas
līdz Zvejnieku ielai), Jāzepa Vītola
ielā (kreisajā pusē posmā no Andreja
Upīša ielas līdz Kārļa ielai), Rubenes
ielā (posmā no Zvirgzdu ielas līdz
Raiņa ielai) un Vaidavas ielā (posmā
no Siguldas ielas līdz Vaidavas ielai
5). Plānoti remontdarbi arī ietvei gar
Jumaras ielas 195-3 dzīvojamo māju.
Savukārt tehnisko projektu izstrā
de paredzēta šādām ielām vai to
2014. GADA FEBRUĀRIS

posmiem: Georga Apiņa ielas (posmā
no Beātes ielas līdz Rubenes ielai)
rekonstrukcija, stāvlaukuma pie Rīgas
ielas 25C rekonstrukcija, Brīvības ielas
rekonstrukcija, Lucas ielas (posmā
no Tērbatas ielas līdz Strautu iela)
rekonstrukcija, pievedceļa Kocēnu
kapiem rekonstrukcija, kā arī plānots
pabeigt Cempu ielas būvprojekta
izstrādi.
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Iedzīvotāji vērtē pilsētā paveikto
Turpinājums no 1.lpp.
Pašvaldības darbība
Pašvaldības sadarbību ar iedzī
votājiem 55% respondentu vērtē kā
labu, 30% kā viduvēju, bet 8% kā ļoti
labu. Valmierieši atzinīgi novērtējuši
arī Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centra
darbu – 53% to vērtē kā labu, 26% kā
viduvēju, savukārt 18% apkalpošana
šķiet ļoti laba.
Tāpat pašvaldība saņēmusi vairā
kus ieteikumus, kā uzlabot savu
darbu un sadarbību ar iedzīvotājiem –
jāveido caurspīdīga un efektīva
pārvaldība, budžeta sadale un
izdevumu/ieņēmumu plūsma, jāiz
veido pārskatāmāka mājaslapa, jā
skaidro, kāpēc tiek veiktas izmaiņas
saistošajos noteikumos, darbiniekiem
jābūt laipnākiem un atvērtākiem
komunikācijā ar iedzīvotājiem, ope
ra
tīvāk jāsniedz informācija par
izsludinātajiem konkursiem, remont
darbiem un gaidāmajiem pasāku
miem, kā arī jākonsultējas ar iedzīvo
tājiem un jāuzklausa viņu viedoklis
pirms lieliem projektiem.
Informētība
Atbildot uz jautājumu par to, vai
iedzīvotājiem ir pietiekami daudz
informācijas par pašvaldības darbu,
72% aptaujas dalībnieku infor
mācijas apjoms šķiet pietiekams,
19% informācijas daļēji pietiek, bet
7% informācijas pietrūkst. Valmie
rieši ieteiktu pašvaldībai sniegt
plašāku informāciju par pilsētā īste
notajiem projektiem (esošajiem un
plānotajiem), operatīvāku informāciju
par satiksmes ierobežojumiem un
remontdarbiem, operatīvāk sniegt
atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem,
nodrošināt
plašāku
informāciju
par saistošajiem noteikumiem, kā
arī sniegt regulāru informāciju par
sociālajiem pabalstiem.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības
darbu valmierieši visbiežāk uzzina
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Valmiera domā un rada”, mājaslapā
www.valmiera.lv, laikrakstā „Liesma”,
portālā www.valmiera24.lv, sociālajos
tīklos (Twitter, Facebook, Draugiem.
lv) un Vidzemes TV/ Re:TV. Salīdzinot
ar pagājušajā gadā veikto aptauju,
palielinājies to valmieriešu skaits, kuri
informāciju par pašvaldības darbu
gūst no pašvaldības laikraksta un
mājaslapas, laikraksta „Liesma” un
televīzijas. Tāpat populāri vēl joprojām
ir sociālie tīkli, bet mazāk populārs
kļuvis radio.
Vērtējot pašvaldības informatīvā
izdevuma „Valmiera domā un rada”
saturu, 54% to vērtē kā labu, 28% kā
viduvēju, 13% kā ļoti labu, bet 2% tas
šķiet slikts. Valmierieši vēlētos redzēt
vairāk analītiskus un salīdzinošus
rakstus, komplicētāku informāciju un
mazāk reklāmu, plašāku informāciju
par sporta pasākumiem/ aktivitātēm,
ar izdevuma palīdzību sniegt atbildes
uz iedzīvotāju jautājumiem, iekļaut
vairāk izglītojošu informāciju par vides
jautājumiem, pilsētas labiekārtošanu,
atkritumu šķirošanu un vākšanu,
īpašumu apsaimniekošanu u.c., kā arī
uzlabot avīzes piegādes kvalitāti.
Vides jautājumi
Atbildot uz jautājumu, kā iedzīvotāji
vērtē paveikto apstādījumu un dabas
teritoriju sakopšanā pilsētā, visaugstāk
tiek vērtēta teritorijas ap Dzirnavu
ezeriņu apzaļumošana, Gaujas Stāvo
krastu Sajūtu parka izveidošana un
Stacijas ielas skvēra ap
zaļu
mošana.
Savukārt prioritāri būtu nepieciešams
labiekārtot Vecpuišu parku, Vanšu tilta
apkārtni/ Pauku priedes, Dzelzs tilta
apkārtni, Valmieras dzelzceļa stacijas
apkārtni, atpūtas parku pie Jāņa
Daliņa stadiona un estrādes, Jāņparku,
Lucas skvēru un Vidzemes Olimpiskā
centra teritoriju.

Lai Valmieras pilsētvide kļūtu pie
vilcīgāka, prioritāri būtu nepie
cie

šams renovēt un atrast jaunus izman
tošanas veidus vēsturiskām ēkām
pilsētā, labiekārtot sporta laukumus
pie skolām un daudzdzīvokļu namu
pagalmos, izveidot jaunus tūrisma
apskates un atpūtas objektus
iedzīvotājiem un pilsētas vie
siem,
uzstādīt papildu soliņus, izvietot velo
sipēdu novietnes, uzstā
dīt tūrisma
norādes un izveidot jau
nus bērnu
rotaļu laukumus. Lielai daļai valmie
riešu (30%) šķiet, ka nav nepieciešams
izveidot jaunus vides objektus, bet
54% uzskata, ka nav nepieciešams
izveidot papildu reklāmas stendus.
Aptaujas dalībnieki
Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 351
valmierietis. No tiem 70% ir sievietes,
29% – vīrieši. Visbiežāk anketu aiz
pildījuši respondenti vecumā no 26
līdz 45 gadiem (45%) ar augstāko
izglītību (60%). Aktīvākie aptaujas
dalībnieki bijuši valsts un pašvaldības
iestāžu darbinieki (35%), privāto
uzņēmumu darbinieki (20%), studenti
(16%) un pensionāri (11%).
Detalizēti ar iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem elektroniski var iepazīties
www.valmiera.lv sadaļā „Iedzīvotāju
aptaujas rezultāti”.

VTU Valmiera – otrs
drošākais pasažieru
pārvadātājs
Zane Bulmeistare,
VTU Valmiera
SIA „VTU Valmiera” ieguvusi 2.vietu
kategorijā „Pasažieru pārvadātāji”
Latvijas mēroga konkursā „Drošākais
uzņēmuma autoparks 2013”. Vērtē
jumā ņemta vērā uzņēmuma
īstenotā politika, lai samazinātu ceļu
satiksmes negadījumus, autovadītāju
izglītošana un citi drošības aspekti.
Konkursa mērķis ir uzlabot kopējo
satiksmes drošību Latvijā, palīdzot
izvērtēt iespējamos riskus un sniedzot
praktiskus padomus efektīvākai un
drošākai vadīšanai. Dalībniekiem
bija iespēja uzklausīt atzītu ekspertu
viedokļus un informāciju, kā rūpēties
par uzņēmuma autoparku.
Konkursa žūrija – „Baltas” galvenais
risku parakstītājs Edgars Goldmanis,
„Drošas braukšanas skolas” pārstāvji
Artūrs Priednieks un Edmunds Ozol
nieks, auto eksperts Normunds Avo
tiņš, satiksmes psihofizioloģe, Rīgas
Pedagoģijas un inovācijas vadības
akadēmijas inovāciju un attīstības

prorektore Daina Voita – ne tikai izvēr
tēja dalībniekus, bet dalījās veiksmes
stāstos un pieredzē.
Finālam tika izvirzīti 12 uzņēmumi,
kas vērtēti trīs kategorijās – pasažieru
pārvadātāji, kravas vai speciālā pielie
tojuma autoparki un zemāka riska
autoparki. Kategorijā „Pasažieru pārva
dātāji” par drošāko atzīts SIA „Ventspils
reiss”, 2.vietā – „SIA „VTU Valmiera”,
bet 3.vietā – SIA „Jelgavas autobusu
parks”. Pasākuma organizatori atzina,
ka uzņēmumu vadītāji ir ņēmuši vērā
pērn sniegtos speciālistu ieteikumus
un uzlabojuši autoparka darbību.
Konkurss notiek jau otro gadu. To
organizē apdrošināšanas sabiedrība
„Balta” sadarbībā ar Latvijas Darba
devēju konfederāciju, „Drošas brauk
šanas skolu” un Ceļu satiksmes drošī
bas direkciju.

Ēnu diena arī Vidzemes Augstskolā
Evija Pastare,
Vidzemes Augstskola
Ikgadējās Ēnu dienas ietvaros,
kas šogad notika 12. februārī, piecu
Vidzemes Augstskolas speciālistu
ikdie
nas gaitām līdzi varēja sekot
seši skolēni jeb „ēnas” no Smiltenes
un Valmieras izglītības iestādēm.
Divi no skolēniem ēnoja sabiedrisko
attiecību speciālistu Juri Lūsi, savukārt
pasākumu organizatores Elizabetes
Vīgantes, galvenās bibliotekāres Ingas
Grāveles, programmētāja Gata Blūma
un starptautisko projektu vadītājas
Līgas Cvetkovas darba gaitām sekoja
pa vienai „ēnai”.
Dienas
gaitā „ēnas” guva
priekšstatu par izvēlēto speciālistu
ikdienas darbu un tā specifiku, dar
bojās praktiski, izmēģinot roku ziņu

rakstīšanā, piedalījās sapulcēs un
aprunājās ar augstskolas rektoru Gati
Krūmiņu. Dienas gaitā skolēni uz
zināja, kādi studiju kursi jāapgūst, lai
kļūtu par attiecīgās jomas speciālistu,
un kādu mācību priekšmetu apguvei
vidusskolā jāpievēršas pastiprināti,
piemēram, sabiedriskajās attiecībās
īpaša uzmanība jāpievērš latviešu
valodas pareizrakstībai un stilistikai, kā
arī loģikas un argumentācijas prasmju
izkopšanai.
Valmieras 5.vidusskolas skolniece
Anete Nimma, kas ēnoja Līgu Cvet
kovu, pastāstīja, ka pēc šīs Ēnu dienas
viņas priekšstats par projektu vadītāja
profesiju tikai uzlabojies un diena
pavadīta lietderīgi, jo gūtas jaunas
zināšanas. Lauma Zālīte no Valmieras
Valsts ģimnāzijas guva priekšstatu
par sabiedrisko attiecību speciālista

darbu un dienas beigās atzina, ka bijis
interesanti un uzzinātais radījis jaunas
pārdomas par šīs profesijas specifiku.
Ēnu diena Latvijā šogad īstenota
jau 14. reizi. Tā ir populāra karjeras
izglītības akcija, kuras laikā 1.–12.klašu
skolēni apmeklē viņus interesējošo
profesiju pārstāvju darba vietas un
vēro viņu darba ikdienu. Akcijas
mērķis ir palīdzēt jauniešiem izvēlēties
profesiju un sagatavoties darba
tirgum, vienlaikus rosinot skolēnus
nopietni pievērsties mācībām. Latvijā
Ēnu dienu organizē biznesa izglītības
biedrība Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija sadarbībā ar AS
„Swedbank”.

Kā sazvanīt slimnīcas reģistratūru?
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
„Kāpēc nevaru sazvanīt reģistra
tūru? Kāpēc neviens neceļ klausuli?
Vai tur nav bojāts tālruņa aparāts, ja
visu laiku rāda aizņemtu?” – šādas
un līdzīgas sūdzības nākas uzklausīt,
runājot par Vidzemes slimnīcas
poliklīnikas reģistratūras darbu.
Pareizā atbilde ir: visi tālruņa aparāti
ir pilnīgā kārtībā, divas darbinieces
strādā, tikai uzklausot zvanītājus,
kuri vēlas pierakstīties pie kāda no
speciālistiem.
Tomēr – kāpēc nereti uzreiz
neizdodas sazvanīt reģistratūru?
Skaidro Klientu reģistrācijas nodaļas
vadītāja Liene Melbārde: „Statistikas
dati liecina, ka visvairāk zvanītāju ir rīta
stundās, īpaši pirmdienās un otrdienās,
un, lai apkalpotu visus ienākošos
zvanus, būtu nepieciešami 12 telefona
3
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ope
ratori. Redzu, ka rīta stundās
abas manas kolēģes nepārtraukti ceļ
klausuli un runā pa tālruni. Tātad tas
ir laiks, kad top sūdzības par to, ka
neesam sazvanāmi, un rodas aplams
iespaids, ka nestrādājam, ka neceļam
klau
suli. Mans ieteikums – zvanīt
mums arī pēcpusdienā, pēc plkst.14.00.
Vidzemes slimnīcas telefonu centrs
ir atvērts līdz plkst.17.00, un beidza
majās darba stundās parasti ir krietni
mazāk ienākošo zvanu.”
Otrs padoms – piesakieties pie
speciālista internetā, izmantojot slim
nīcas mājaslapas sadaļu E-PIERAKSTS!
Ja uzrakstīsiet savu vēlmi, darba
dienas laikā jums tiks sniegta atbilde
un saskaņots vizītes laiks.
Treškārt, pirms zvanāt uz reģistra
tūru, sagatavojiet informāciju:
• speciālista vai izmeklējuma nosau
kums, kas nepieciešams;
• personas kods, vārds un uzvārds
2014. GADA FEBRUĀRIS

klientam, kuram nepieciešama vizīte;
• telefona numurs, uz kuru pieraksta
izmaiņu gadījumā slimnīcas darbinieks
var jums piezvanīt;
• papīra lapa un rakstāmais, lai pie
rakstītu laiku un datumu, kad ir veikts
pieraksts, un citus norādījumus, kas
saistās ar speciālista apmeklējumu vai
izmeklējuma veikšanu.
Ar šādu iepriekš sagatavotu infor
māciju iespējams samazināt telefon
sarunas ilgumu un, ietaupot laiku,
apkalpot vairāk zvanītāju.

„Dzirnas” ielūdz uz koncertu „Barčikā”

Savs karogs

Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Sestdien, 1.martā, plkst.17.00
Valmieras Kultūras centrā uzstāsies
deju grupa „Dzirnas”, aicinot ikvienu
dejas mīļotāju uz koncertu „Barčikā”.
Īpašā koncertprogramma tapusi par
godu horeogrāfa Agra Daņiļeviča 50
gadu jubilejai.
Kā atzīst A. Daņiļevičs: „Izrāde ir
jautra un asprātīga. Esmu pārsteigts
par saviem dejotājiem un humora
dzirksti, ko viņos atklāju, veidojot šo
izrādi. Man ir liels prieks, ka, strādājot
pie šīs izrādes, izdevās savienot pilnīgi
dullas un šķietami neapvienojamas
lietas. „Barčikā” atklājas dažādas deju
tehnikas un žanri – rokenrols, nopietni
un ne tik nopietni tango, tautas deju
un baleta elementi, kā arī baroka laika
vēsmas. Jāsaka, ka „Barčika” kokteili
veido ārkārtīgi dažādas komponentes,
kas kopā veido aizraujošu un asprā
tīgu dejas izrādi. Pateicoties šiem
kontrastiem, izrāde ir ieguvusi savu
gaisotni un vienreizību.”
Par deju skolas dzimšanas pirm
sākumu uzskatāma deju grupas

„Dzirnas” izveide 1985. gadā, kad
A. Daņiļevičs sāka vadīt Krimuldas
vidusskolas deju kolektīvu. Pirmos
10 gadus tā bija atzinību guvusi
tautas deju vienība, kas bija saņēmusi
godalgotas vietas gan Dziesmu un
Deju svētku skatēs, gan Jaunrades deju
konkursos. Ar lieluzvedumu „Mauglis”
1995. gadā „Dzirnas” sāka ielauzties
sev neparastos deju stilos un tehnikās,
pakāpeniski mainot un dažādojot
repertuāru, līdz beidzot 2002. gadā

tika realizēts sapnis – radīta deju skola.
„Dzirnu” „zelta fondā” ir uzvedumi
„Mauglis”, „Mazā Nāriņa”, „Queen”, „Viņi
dejoja vienu vasaru”, „No gaismas līdz
gaismai”, „Spēlēju dancoju”, „100 m
skrējiens”, „No zobena saule lēca” un
daudzi citi atzīti uzvedumi.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieeja
mas „Biļešu paradīzes” kasēs, elektro
niski www.bilesuparadize.lv un Val
mieras Kultūras centra kasē. Biļešu
cena: Eur 6 un Eur 8.

Gatavojoties Valmieras vājdzirdīgo
bērnu internātvidusskolas – attīstī
bas centra 140 gadu jubilejai, kas
tiks atzīmēta 2015. gadā, ir piepil
dījies skolotāju un skolēnu sen
lolotais sapnis – 10. februārī skolas
direk
toram Andrim Tauriņam tika
nodots mākslinieces Gaļinas Birkavas
veidotais skolas karogs.
Kā norāda Valmieras vājdzirdīgo
bērnu internātvidusskolas – attīstības
centra direktora vietniece audzinā
šanas darbā Ina Kursīte, ideja par
skolas karoga izveidošanu radās
jau 2005. gadā, kad skola atzīmēja
130 gadu jubileju: „Veicot izpēti
arhīvos, konstatējām, ka garajā skolas
pastāvēšanas vēsturē skolai tā arī
nav izveidots pašai savs karogs. Kad
izsludinājām karoga skiču konkursu,
atsaucība no skolēnu, kolēģu un
absolventu puses bija ārkārtīgi liela,
tādēļ talkā aicinājām vizuālās mākslas
skolotāju Dainu Leiti, kura palīdzēja
apkopot visas iesūtītās idejas un

Uzvedums „No zobena saule lēca”. Foto: www.dzirnas.lv

izstrādāt karoga skices gala versiju.”
Karogā attēlotas divas augšup
paceltas pedagogu rokas, kas drau
dzīgi aptver uzplaukušu ziedu – skolas
skolēnus. Tāpat karogā iekļauta zila
lente, kas simboliski savieno plašo
skolēnu, pedagogu un absolventu
saimi, kā arī pilsētas lepnumu – Gauju,
kuras krastos skola atrodas. Karogā
ietverts skolas dibināšanas gads,
savukārt karoga otrā pusē ieausta
skolas devīze „Kopā varam!”.
I. Kursīte skaidro, ka pirmo reizi
jaunais skolas karogs tiks izmantots
žetonvakarā 7. martā, savukārt ka
roga iesvē
tīšana plānota aprīlī, kad
Valmieras vājdzirdīgo bērnu inter
nāt
vidusskolā – attīstības centrā
norisināsies gadskārtējais vēstures
karnevāls. „Lai gan skolas 140 gadu
jubileju svinēsim tikai 2015. gada
oktobrī, skolas vēstures pulciņš
skolotājas Antras Rozenbergas vadībā
jau ir uzsācis gatavošanos lielajam
notikumam, apzinot un apkopojot
informāciju par skolas absolventiem
un interesantākajiem notikumiem sko
las pastāvēšanas laikā,” stāsta direktora
vietniece.

Valmieras teātrim tuvojas... peles
Edīte Tišheizere,
Valmieras drāmas teātris
6.martā daudzu mazuļu vecākiem
būs iespējams satikt labus draugus
no savas bērnības zemes – Apaļajā
zālē notiks pirmizrāde vienai no
jaukākajām mazajiem skatītājiem
domātajām lugām – ungāru rakstnieka
Ģulas Urbana „Visām pelēm garšo

siers”. Stāstu par divām peļu dzimtām –
balto un pelēko, kuras šķir noturīgs
ienaids, un viņu bērniem, kas atrod
iespēju izbeigt šo ķīvēšanos, spēlēs
aktieri Rūta Dišlere un Ingus Kniploks
(baltā pelīte Fruži un pelēkais pelēns
Šoma), Baiba Valante un Mārtiņš Lūsis
(pelēkais pāris Lidija un Martons),
Ilze Lieckalniņa un Kaspars Zāle
(baltie „aristokrāti” Violeta un Albīns),

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums „Valmiera domā un rada”.
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kā arī noslēpumainais Muris Buris,
kam būs vēl viens veidols – Paskāls
(Rihards Jakovels). Izrādes mākslinieki
ir Ieva Veita, Evija Pintāne un Reinis
Suhanovs, mūziku rakstījuši Imants
Zemzaris un Emīls Zilberts. Izrādes
režisors – Felikss Deičs, kurš pats
ilgus gadus strādājis Rīgas Jaunatnes
teātrī, kur mazie skatītāji bija vistiešākā
mērķauditorija.
Kas, Jūsuprāt, ir pats galvenais
šajā iestudējumā?
Dabūt krietni lielu siera rituli, lai
varētu pacienāt bērnus! Par lugu
vairāk negribas runāt, jo tā ir tik jauka
un vienkārša, un katram saprotama.
Ar ko teātris bērniem atšķiras no
„pieaugušo teātra”?
Ļoti labi, ja savu daļu iespaidu un
informācijas iegūst gan pieaugušie,
gan bērni. Man, iestudējot izrādes
bērniem, vienmēr ir svarīgi atrast divus
ceļus, lai viens būtu bērniem, otrs –
pieaugušajiem. Lai interesanti būtu arī
vecākiem.
Jūs pats ilgus gadus strādājāt it
kā bērniem domātā teātrī, bet tolaik
tas bija interesantākais kolektīvs
Latvijā!
Jā, jo bērnu izrādes vienmēr ir
spilgti metaforiskas un tajās varēja
runāt par visu ko. Pat pasaka par
koka puisēnu taču bija „Buratino
Muļķu zemē”. Mēs iestudējām daudz
labas bērnu literatūras, piemēram,
Alana Milna „Vinniju Pūku”, Astrīdas
Lindgrēnas „Karlsonu”.
Vai Jums pašam bija kāda sevišķi
mīļa loma? „Pūkā” Jūs spēlējāt
Ēzelīti Ī-ā, izrādē „Čukokala” bries
mīgo ļaundari Barmaleju, kas patie
sībā tāds sapūties puika vien bija.
Man visas bērnu izrādes ir bijušas
mīļas. Spēlēt tādās ir milzīgs prieks, jo
tur vari būt pa īstam brīvs, improvizēt,
rotaļāties. Galvenais – saskarsmē ar
bērniem ir jābūt ļoti personiskam,
patiesam pārdzīvojumam. Jo, spēlējot
pieaugušajiem, kaut ko var tēlā
nospēlēt distancējoties, paļaujoties
uz skatītāju intelektu. Bērniem jāspēlē
ļoti personiski, jo viņi visu uztver
emocionāli, ar sirdi.

Skolas kolektīvs lepns par karogu. Foto: Andris Caune

Pasākumi martā
Valmieras Kultūras centrā
1. martā plkst. 17.00 deju grupas
„Dzirnas” koncerts „Barčikā”.
4. martā plkst. 10.00 un 18.00
komēdija par dzīvi zooloģiskajā dārzā
„Madagaskāra. Sākums”.
7. martā plkst. 19.00 Santas Za
packas un Harija Ozola koncertpro-
gramma „...par sievieti”.
14. martā plkst. 19.00 Alda Ruļļa un
„Emburgas zēni” jubilejas koncerts.
15. martā plkst. 17.00 deju koncerts
„Ielūdz Pastalnieki”.
16. martā plkst. 16.00 humoršovs
„Sievietes, sievietes...”.
22. martā plkst. 19.00 romantiskās
pavasara dejas. Evitas Pavasares
deju kluba koncertuzvedums franču
melodiju ritmos. Balle kopā ar grupu
„Bellaccord”.
23. martā plkst. 17.00 klasiskā krievu
baleta (Maskava) viesizrāde „Gulbju
ezers”.
27. martā plkst. 14.00 XII Integratīvās
mākslas festivāls „Nāc līdzās”.
29. martā plkst. 17.00 sieviešu kora
„Jumara” 35 gadu jubilejas koncerts.
30. martā plkst. 15.00 „Muzikālā
teātra 7” brīvdabas izrāžu „Dziesmu
kokteilis”.
Beverīnas amatnieku tirgotavā
1. martā plkst. 17.00 pasākums
„Piparmētru tēja ar dzejniekiem”.
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Valmieras muzejā
5. martā plkst. 16.00 Valmieras
Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu
izstādes „Zirgā” atklāšana.
7. martā plkst. 16.00 Elitas Pat
malnieces personālizstādes atklāšana.
18. martā plkst. 12.00 tikšanās ar
Zeltīti Kavieri „Ar zāļu tēju pusdienās”.
29. martā Zemes stundas aktivitātes.
29. martā plkst. 18.00 tikšanās ar
StarSpace observatorijas vadītājiem
Arni un Annu Ginteriem. Stāstījums
par debesīm un gaismas piesārņo
jumu, praktiska zvaigžņu vērošana.
29. martā plkst. 20.30 Sveču darbnīca
sveču gaismā.
Vidzemes Olimpiskajā centrā
6. – 9. martā Latvijas ziemas olimpiāde
hokejā vīriešiem.
7. – 9. martā Latvijas ziemas olimpiāde
hokejā sievietēm.
28. – 29. martā Eiropas jaunatnes bas
ketbola līgas sabraukums U-14 grupā
zēniem.
Pie Valmieras dzelzceļa stacijas
25.martā plkst.15.00 Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai
veltīts atceres brīdis.
Valmieras Tūrisma informācijas
centrā
27. martā plkst. 18.30 Ceļotāju stāstu
vakars.
Plašāka informācija: visit.valmiera.lv
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