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Valmiera – tas ir īpašs vārds Svinēsim Valmierai 731!

(No kreisās) Rūta Jirgensone, Vēsma Valmiera, Guna Jirgensone, Ruta Valmiera, Jānis
Briņķis, Anda Valmiera, rokās Markus Jānis Valmiers, Jānis Valmiers. Sēž Lidija Valmiera.

Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Šogad Valmierai aprit 731 gads. Tas
ir ilgs un notikumiem bagāts mūžs, ar
kuru mēs, Valmieras iedzīvotāji, varam
patiesi lepoties. Jāteic, ka jubilejas
priekšvakarā mums ir īpašs veltījums
par vārdu ‘Valmiera’, ko iesāksim ar ne
lielu ieskatu vēstures hronikās, bet tur
pināsim ar jaunu, vēl nedzirdētu stāstu.
Dažādos laikos mūsu pilsētai
ir bijuši dažādi vārdi – Waldemer,
Wolmaria,
Wolmahr,
Vladimirec,
Wolmar un visbeidzot Valmiera, kas
visi ir atvasināti no vikingu – rūsu per
sonvārda ‘Valdemārs’ jeb ‘Vladimirs’.
Protams, leģendu ir daudz, taču po
pulārākā versija ir par Pleskavas kņazu
Vladimiru Mstislaviču, kurš šeit ievāca
meslus un sprieda tiesu pēc padzīšanas
no Pleskavas 1214. gadā. Savukārt otra
versija pieņem, ka pils ir nosaukta
Dānijas karaļa Valdemāra II vārdā, kas
1221. gadā uz īsu laiku bija ne tikai
Igaunijas, bet arī Livonijas feodālo
senioru īpašums. Šai versijai par labu
runā fakts, ka Zobenbrāļu ordenis, kam
piederēja Valmieras apkārtne, tajā laikā
kļuva par Dānijas karaļa sabiedroto.
Maz ticams, ka savu jauno pili ordenis
būtu nosaucis sava ienaidnieka
vārdā, bet pilnīgi iespējams, ka abu
feodālo senioru vārdi ar laiku vienkārši
saplūda vienā valdnieka Valdemāra
personvārdā jeb Valmierā.
Taču jāteic, ka vārds ‘Valmiera’
nav tikai pilsētas nosaukums. Šeit,
Valmierā, dzīvo kāda sieviete, kuras
dzimtas uzvārds skan tieši tāpat kā
mūsu pilsētas vārds, proti, Valmiera.
Kundzi sauc Ruta Valmiera, un viņa
piekrita valmieriešiem pilsētas jubilejā
dāvāt stāstu par savu īpašo uzvārdu un
dzīves gājumu.
Ruta Valmiera pilsētā ir ienācēja.
Dzimusi 1961. gadā Ozolos, augusi
Staicelē, vidusskolā mācījusies Val
mieras Valsts ģimnāzijā un tajā pašā
laikā pārcēlusies uz dzīvi Naukšēnos,
taču pirms 11 gadiem darba meklē
jumos ieradusies Valmierā, un nu sauc
tās par savām mājām. Ruta stāsta: „Šis ir
tēva uzvārds, un šobrīd aprit divi gadi,
kopš atkal to „nēsāju”. Pēc šķiršanās

vēlējos, lai man atkal ir dzimtas
uzvārds, un zinu, ka tēvs šobrīd par to
ļoti priecājas, lai gan sen jau miris. Tas
bija spontāns lēmums, kas pēkšņi pie
manis „atnāca”, tāpēc ticu, ka tā tam bija
jānotiek.”
Diemžēl uzvārda rašanās nav
izpētīta, taču Rutas meita Rūta, kura
šobrīd studē folkloru, esot mātei
apsolījusi, ka reiz to izdarīs. „Tēvs,
iespējams, zināja kaut ko vairāk, taču
nepaspēja mums to izstāstīt, jo tajos
laikos nedrīkstēja runāt par šādām
lietām,” atklāj Ruta. Taču uzvārdam ir
senas saknes, jo tāds bijis Rutas tēvam
(Ēvalds Valmiers), vectēvam (Jānis
Valmiers) un vecvectēvam (Mārcis
Valmiers). Ģimenei pat esot savs
iekšējais joks: „Nez, kuram pirmajam
dots vārds ‘Valmiera’ – viņu ģimenei
vai pilsētai.” Lai gan Rutas bērniem ir
cits uzvārds, viņa atklāj, ka tas tik ātri
nepazudīs, jo uzvārdu tālāk „nes” viņas
brālis, brāļa dēls un mazdēls. Turklāt
ģimenei ir daudz radu, kuriem arī ir
uzvārds Valmiera.
„Ar uzvārdu esmu sadzīvojusi, un
man tas šķiet tikpat ierasts kā Kalniņš
vai Bērziņš, taču apzinos, ka tas ir īpašs,
un lepojos ar to. Amizanti atgadījumi
gan rodas, kad dodos pie ārstiem vai
uz kādu iestādi, kur jāsauc uzvārds
– visi parasti brīnās. Savukārt manai
mātei tajos laikos, kad vēl bija jāpiesaka
tālsarunas, bieži vien, nosaucot uzvārdu,
dispečere atbildēja: „Es jums pilsētu
neprasu, bet gan uzvārdu!” Reizēm ilgi
nācies atkārtot, līdz dispečere saprata,
ka tas ir uzvārds,” stāsta Ruta. Reiz
darbā pie viņas ienākusi kāda kundze,
kas gribējusi parunāties un pēkšņi sā
kusi stāstīt, ka viņai ir īpašs uzvārds –
Valmiera un viņa ir no Tukuma. Esot
bijusi ļoti dīvaina un interesanta situā
cija, taču par radniecību gan nekas nav
zināms.
Valmieriešiem pilsētas svētkos Rutas
novēlējums skan ar Zentas Gavrilovas
dziesmas vārdiem:
Valmiera, tu lielā mīlestība mana,
Prieka avotus man sirds
			
te vienmēr rod.
Šeit lai mūsu bērniem būtu
			
labas mājas,
Visiem kopā laimīgiem mums būt!

Mīļie valmierieši!
Šogad mūsu pilsētai atzīmējam
731. jubileju. Kāda ir mūsu vairāk
nekā septiņus gadsimtus senā pilsēta
un kāda tā kļūs? Šis ir visnotaļ zīmīgs
brīdis pilsētai, jo tiek izstrādāta Val
mieras ilgtspējīgas attīstības stra
tēģija nākamajiem 15 gadiem. Vai
Valmiera kļūs vēl stiprāka kā Vidzemes
uzņēmējdarbības un izglītības centrs?
Vai tā būs reģiona sporta un aktīvās
atpūtas, kultūras un tirdzniecības
centrs? Vai mums izdosies izveidot
jaunas ražotnes, radīt jaunas darba
vietas un mājokļus, atrast jaunas
konkurētspējas priekšrocības, pulcēt
arvien vairāk iedzīvotāju pilsētā?
Vai valmieriešu ģimenes kļūs arvien
kuplākas? Tā ir daļa no jautājumiem,
uz kuriem mums jārod atbildes,
kur būtiska ir katra valmierieša

iesaistīšanās un ieteiktie soļi mērķu
sasniegšanā. Prasmīgi un tālredzīgi
nospraužot pilsētas attīstības kursu,
varēsim panākt, ka ieguldītais darbs
nesīs cerētos augļus, ceļot arī katra
iedzīvotāja labklājību.
Pilsētas svētki ir īpašs laiks, kad
pēc krietni veikta darba gada garumā
atkal sanākam kopā, lai svinētu,
līksmotu un aicinātu ciemos viesus
no tuvienes un tālienes, parādot
Valmieras skaistākās vietas, pilsētas
viesmīlību un cilvēku atvērtību.
Svētki – tā ir kopības sajūta, lepnums
par savu pilsētu, paveikto un arī
piederības apzināšanās. Svētku
reizē, kad daudzinām Valmieras
vārdu, īpašs paldies jāsaka tiem
valmieriešiem, kuri pret savu pilsētu
izturas kā labi saimnieki, sakopjot
savu namu un sētu, iesaistās dažādās

norisēs, lai mēs dzīvotu zaļā un skaistā
pilsētā. Paldies mūsu uzņēmējiem,
kuri prasmīgi vada savus uzņēmumus,
nodrošina
darbavietas
reģiona
iedzīvotājiem un sekmē Valmieras
attīstību. Paldies mūsu sadarbības
partneriem Latvijā un ārvalstīs, kuri
vienmēr ir gatavi sadarboties, palīdzēt
un kuriem patiesi rūp Valmiera. Pal
dies mūsu sportistiem, māksliniekiem
un ražotājiem, kuri ar savu darbu un
sniegumu ļāvuši Valmieras vārdam
skanēt visā pasaulē, mudinot daudzus
atvērt pasaules karti un atrast tajā
Latviju un Valmieru.
Ģimenē svētki ir izdevušies, kad
visi sanākam kopā – bērni, vecāki,
vecvecāki, radi un draugi. Tas ir ko
pības un spēka avots, kas dod enerģ
iju turpmākiem darbiem. Arī pilsē
tas svētki būs izdevušies, ja mēs visi
būsim kopā. Aicināsim valmieriešus,
kuri strādā citās Latvijas vietās vai
devušies darba gaitās uz ārvalstīm,
būt kopā ar mums pilsētas svētkos
un raudzīties pēc iespējām atgriezties
mājās, lai iegūtās zināšanas un piere
dzi ieguldītu Valmierā. Pilsētas svēt
kos sanāksim kopā visas paaudzes,
lai izbaudītu svētku gaisotni, pilsētas
viesmīlību, kā arī sajustu enerģijas
pilno pilsētas garu. Gan svētkos, kad
pilsēta būs saposta un ziedos rotāta,
gan ikdienā es aicinu jūs palūkoties
apkārt un atrast to, kas Valmieras vār
du jūsu sirdīs ierakstīs uz mūžu.
Lai skaisti un izdevušies pilsētas
svētki! Uz tikšanos 3.–5. jūlijā!
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Inesis Boķis

Valmieras pilsētas mērs Inesis Boķis

Valmieras pilsētas svētku Centrālā skatuve
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas svētku pirmajā
svinību dienā, 3. jūlijā, laukumā pie
Hanzas sienas tiks atklāta īpaša pilsētas
svētku Centrālā skatuve, uz kuras visas
svētku dienas būs gaidāmas daudzas
lustīgas aktivitātes.
3. jūlijā no plkst. 19.00 skatuve
tiks iesildīta ar gardēžu pasākumiem
„Valmiermuiža mielo” un „Pilna mute
vasaras”, kur pie lielā saimes galda viesi
tiks cienāti ar Valmiermuižas virtuves
pavāru ēdieniem un alus darītavas
miestiņu, kā arī restorāna „Rātes vārti”
pavāru radītajiem gardumiem. Kad
vēderprieki būs rimušies un prasīsies
kāda jestra aktivitāte, plkst. 21.00
gaidāma pilsētas svētku atklāšana –
grupas „Dzelzs vilka Jauno Jāņu
orķestris” koncerts, bet plkst. 23.00
brīvdabas kino vakars ar režisora
Mārtiņa Grauda filmu „Gauja. Divreiz
vienā upē”.
Svētku otrajā dienā, 4. jūlijā,
plkst. 19.00 smeķīgus pārsteigumus

atkal būs sarūpējusi Valmiermuižas
un „Rātes vārtu” virtuve, bet par mu
zikālu baudījumu rūpēsies Oskara
Patjanko kapela no Rīgas. Savu
kārt plkst. 20.00 gaidāms Valmie
ras pilsētas koru koncerts, kad tiks
izdziedātas pazīstamas un iemī
ļotas latviešu tautasdziesmas, un
sadziedāšanās svētki, vienojoties
„Dziesmā par Valmieru” un izdziedot
jau folklorizējušās melodijas un kom
ponistu dziesmas. Pēc kārtīgi padarīta
darba plkst. 21.00 interesentus
priecēs Valmiermuižas virtuves
pavāru klāts galds un meistarklases.
„Valmierai 731” kulminācijas dienā,
5. jūlijā, Centrālā skatuve tiks „iekus
tināta” jau plkst. 9.00 ar „Valmier
muiža mielo” un „Pilna mute vasaras”,
kā arī ar „Gadu Muti” labumu tirdziņu
un garšu meistaru darbnīcām, tādā
veidā Vidzemes gardēdības tradīcijas
„tērpjot” mūsdienīgā mērcē. No
plkst. 10.00 līdz 12.00 ikvienu
priecēs muzikāli priekšnesumi „Val
miera mostas”, no plkst. 12.00 līdz
13.00 uzstāsies „Nepieradinātā

Folka Orķestris”, kas ir Valmiermuižas
dāvana pilsētai svētkos, savukārt
no plkst. 13.00 līdz 15.00 gaidāma
Valmieras un apkārtnes amatier
kolektīvu koncertprogramma. Pēc tam
aicinām visus doties nelielā atpūtā,
lai uzkrātu enerģiju vakaram, kas
būs skaļš, krāšņs un ilgs līdz pat rīta
gaismai. Plkst. 20.00 izskanēs pilsētas
svētku noslēguma koncerts, kurā
uzstāsies vokālais trio „Lady’s Sweet”,
solisti Aija Andrejeva, Jānis Stībelis
un Normunds Rutulis ar pavadošo
grupu „MC Orķestris”. Pasākumu va
dīs M. Čehova Rīgas Krievu drāmas
teātra aktieris Rihards Lepers. No
plkst. 23.00 līdz 5.00 aicinām izdan
coties pilsētas svētku ballē, kurā
spēlēs grupa „Pērkons”, „MC Orķestris”
un DJ Edgars, savukārt pusnaktī,
plkst. 24.00, valmieriešus un pilsētas
viesus priecēs uguns ziedi Valmieras
debesīs.
Tā kā laukumā netiks izvietoti
soli, aicinām apmeklētājus ņemt
līdzi segas, uz kā apsēsties, baudot
priekšnesumus.

Gunta Misāne,
SIA „Comperio”
2014. gada pirmajā pusē Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) sadarbībā ar
vairākām valsts iestādēm un pašval
dībām īstenoja pilotprojektu, izvei
dojot Valsts vienotos klientu ap
kalpošanas centrus (VVKAC) lielākajās
apdzīvotajās Latvijas vietās, tai skaitā
Valmierā.
Šobrīd pilotprojekts ir noslēdzies,
kā rezultātā Valmierā un Daugavpilī
VVKAC 30. jūnijā beigs darbu. Visu
valsts iestāžu pakalpojumus, kā tas
notika iepriekš, varēs saņemt to
reģionālajās nodaļās.
Izvērtējot sasniegtos rezultātus,
VARAM šobrīd gatavo papildinātu
2013. gada februārī apstiprinātās
Ministru kabineta „Koncepcijas par
publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveidi” versiju, kas tiks iesniegta
izskatīšanai Ministru kabinetā 2014.
gada rudenī. Šī koncepcija būs pamats
tam, lai visā Latvijā tiktu izveidots
VVKAC tīkls, kas ļaus ietaupīt ne tikai
finansiālos resursus, bet arī iedzīvotāju
laiku.
Noslēdzot projektu, VARAM valsts
sekretāra vietnieks informācijas un

komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
Arnis Daugulis uzsver: „Pilotprojekts
ļāva pārliecināties par to, ka valsts
iestādes un pašvaldības var strādāt
kopā un ir gatavas sadarboties,
lai to pakalpojumi kļūtu ērtāki un
pieejamāki iedzīvotājiem, uzņēmējiem
un nevalstiskajām organizācijām. Visās
projektā iesaistītajās pašvaldībās
sajutām iedzīvotāju atbalstu un
patiesu ieinteresētību, lai turpinātu
darbu. Šobrīd mūsu uzdevums ir
vienoties par labāko modeli VVKAC
tīkla izveidei visā Latvijas teritorijā.”
Pilotprojekta laikā visos centros
kopā tika apkalpoti vairāk nekā
12 tūkstoši klientu, kas aptaujas
anketās
gandrīz
vienbalsīgi
pauduši apmierinātību ar centros
pieejamajiem pakalpojumiem un to
kvalitāti. Tirgus un sabiedriskās domas
pētījumu centra „SKDS” maijā veiktās
sabiedriskās domas aptaujas dati
liecina, ka 75,7% Latvijas iedzīvotāji
atbalsta iespēju saņemt visus valsts
pakalpojumus vienuviet, bet 71,6%
vēlētos vienuviet saņemt gan valsts,
gan pašvaldību pakalpojumus. Tikai
19,4% uzskata, ka ir jāsaglabā esošā
kārtība, kad valsts un pašvaldību
pakalpojumi tiek sniegti katrs savā
iestādē.

Bērnu rotaļu un attīstības
centrs „Sprīdītī”
Didzis Stāvausis,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 1. jūlija Valmieras pilsētas
pirmsskolas
izglītības
iestādē
„Sprīdītis” Rūpniecības ielā 29 darbu
atsāks rotaļu un attīstības centrs.
Bērnudārza „Sprīdītis” vadītāja
Sarmīte Indriksone norāda, ka
rotaļu un attīstības centra mērķis ir
sniegt atbalstu tiem vecākiem, kuriem
nepieciešams uz neilgu brīdi, t.i., līdz

4 stundām dienā, atstāt pieskatīšanai
savu mazuli.
Rotaļu un attīstības centrs būs
atvērts bērniem vecumā no 1,3 līdz 6
gadiem, un tas darbosies katru dienu
no plkst. 8.00 līdz 14.00, taču jāievēro,
ka maksimālais uzturēšanās laiks
vienā reizē ir 4 stundas. Maksa par
uzturēšanos – 0,50 EUR stundā.
Plašāka informācija un iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni 64207336.

Izsoles
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs
nekustamos īpašumus:
1) neapbūvētu zemes gabalu 1704 m2 platībā Matīšu ielā 31, Valmierā,
zemes kadastra Nr. 96010061002, izsolē 18.07.2014. plkst. 13.30, izsoles
sākumcena 12 870 EUR;
2) neapbūvētu zemes gabalu 1818 m2 platībā Matīšu ielā 33, Valmierā,
zemes kadastra Nr. 96010061045, izsolē 18.07.2014. plkst. 14.00, izsoles
sākumcena 13 570 EUR;
3) neapbūvētu zemes gabalu 1852 m2 platībā Matīšu ielā 35, Valmierā,
zemes kadastra Nr. 96010061046, izsolē 18.07.2014. plkst. 14.30, izsoles
sākumcena 13 770 EUR;
4) neapbūvētu zemes gabalu 1645 m2 platībā Salacas ielā 9, Valmierā,
zemes kadastra Nr. 96010061050, izsolē 18.07.2014. plkst. 15.00, izsoles
sākumcena 12 470 EUR.
Atsavināšanas metode – objektu pārdošana atklātās izsolēs ar
augšupejošu soli, samaksa 100% EUR. Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta
pēc informācijas publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”. Pieteikšanās termiņš līdz
16.07.2014. plkst. 17.00.
Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darbdienās
darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā,
109. kabinetā. Papildu informācija: 64207145.

Kādu Tu vēlies redzēt Vecpuišu parku?
Dace Jase,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība aicina
iedzīvotājus līdz 11. jūlijam iesniegt
priekšlikumus un idejas Vecpuišu
parka turpmākajai attīstībai.
Veidojot aptauju, pašvaldība vēlas
uzzināt, ko valmierieši gribētu redzēt
Vecpuišu parkā, kādām aktivitātēm to
izmantot un kādi galvenie uzlabojumi
tajā būtu veicami. Iespējams, nepie
ciešama apkārtējās vides sakopšana un
apzaļumošana, īpašas infrastruktūras
izveide bērniem un jauniešiem, jaunu
pilsētvides objektu uzstādīšana par
kā vai pavisam citi risinājumi, kas
nodrošinātu to, lai parks kļūtu par visu
valmieriešu iecienītu atpūtas vietu.
Priekšlikumus un ierosinājumus
rakstiskā formā aicinām iesniegt
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Lāčplēša ielā 2, sūtot pa pastu uz
Valmieras pilsētas pašvaldību vai
rakstot e-pastu info@valmiera.lv ar
norādi „Vecpuišu parka attīstībai”.
Iesniegtie
priekšlikumi
tiks
apkopoti, un tie palīdzēs izstrādāt
vienotu Vecpuišu parka attīstības
plānu.
Par Vecpuišu parku:
Vecpuišu parks dibināts 1914. ga
da rudenī, un šogad tiek atzīmēta
tā pastāvēšanas simtgade. Parka
nosaukuma izcelsme saistīta ar to

Veidosim Vecpuišu parku kopā!
reizējiem parka dibinātājiem, tad
vēl neprecētiem astoņiem kungiem,
kuri vēlāk parka teritoriju novēlēja
Valmieras pilsētai. Vispazīstamākais
no viņiem – Georgs Apinis, mediķis
un pilsētas galva (mērs) no 1906. līdz
1910. gadam. Parka teritoriju izveidoja,
apvienojot divus lielus blakus eso
šus zemes gabalus – Georga Apiņa
zemi (mūsdienās pirms kinoteātra
„Gaisma”) un zemes gabalu, kurš tolaik
piederēja trūcīgai vācu ģimenei –
Liljēm.
Vecpuišu parkā atrodas arhitekta
Freiberga projektētā paviljona tipa ēka
ar plašu zāli, ko agrāk izmantoja gan
kā kultūras namu, gan kā sporta skolu.

1998.gadā Vecpuišu parka paviljonā
atsākās rosība. Gandrīz desmit gadus
tur darbojās valmieriešu iecienīta
kafej
nīca ar vasaras dārzu. Daudzi
pilsētas viesi mēroja tālu ceļu, lai
uzspēlētu boulingu, taču 2008. gada
nogalē kompleksu slēdza. 2012. gada
vasarā ēkā izcēlās ugunsgrēks, kas
izpostīja gandrīz visu jumta klājumu
līdz ar vēsturisko tornīti. Pēc vairāku
gadu klusuma notikusi paviljona
ēkas atdzimšana – 2014. gada maijā
darbu uzsāka jaunā āra kafejnīca „Cafe
Elephant”.
Informāciju par Vecpuišu parka
vēsturi sniedza Valmieras muzeja
Vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa.

Jūlijā būs slēgta sabiedriskā pirts
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 1. līdz 31. jūlijam būs slēgta
Valmieras sabiedriskā pirts. Šajā
mēnesī tiks veikta pirts ģenerāltīrīšana,
kā arī koka konstrukciju nomaiņa un
atjaunošana, lai jaunajā sezonā pirts
prieku baudīšana ikvienam būtu
patīkama un ērta.
Valmieras sabiedriskajai pirtij gadu

gaitā jau izveidojies klientu loks, kas
regulāri apmeklē pirti draugu un radu
pulciņā, gūstot patīkamas emocijas,
uzlabojot veselību un nomazgājoties.
Gada pirmo piecu mēnešu laikā pirti
apmeklējuši 5200 cilvēku, tai skaitā
ģimenes ar bērniem un draugu kom
pānijas, kas pirtī iešanu izveidojuši par
jauku tradīciju.
Sabiedriskā pirts Rīgas ielā 53,
Valmierā līdz 1. jūlijam darbosies

ierastajā grafikā – ik ceturtdienu, piekt
dienu un sestdienu no plkst. 13.00
līdz 21.00. Ja ir vēlēšanās pirts priekus
izbaudīt no sirds, līdzi jāņem sava pirts
slotiņa. Uz vietas iespējams nomāt
arī dvieļus (dvieļu noma 0,71 EUR).
Pirts apmeklējums maksā 3,56 EUR
pieaugušajiem, savukārt bērniem
līdz 12 gadu vecumam, trūcīgiem
iedzīvotājiem un pensionāriem pirts
apmeklējuma maksa ir 1,78 EUR.

Publisku pasākumu organizēšanas atļauja
Baiba Velpe,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai saņemtu publiskā pasākuma
organizēšanas atļauju, nepieciešams
ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma
norises iesniegt iesniegumu, kuram
jāpievieno šādi dokumenti:
• līgumu kopijas (uzrādot oriģi
nālus), kurus pasākuma organizators
noslēdzis ar kārtības uzturētājiem,
personām, kas atbildīgas par publiskā
pasākuma tehnisko drošību, kā arī
sabiedrisko kārtību un drošību;
• detalizēts pasākuma plāns;
• pasākuma norises vietas īpaš
nieka rakstveida piekrišana tā rīkoša
nai, ja viņš nav pasākuma organizators;
• ja publiska pasākuma norises
vietā atradīsies vai tiks izmantotas
bīstamas iekārtas, iesniegumam jā
pievieno normatīvajos aktos pa
redzēto bīstamo iekārtu vadītājam to
lietošanai nepieciešamā atļauja u.c. šo



Valmierā noslēdzies
VVKAC pilotprojekts

iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo
dokumentu kopijas, uzrādot oriģi
nālus;
• saskaņojums ar Valsts policiju;
• ja nepieciešams, nodrošināt pir
mo medicīnisko palīdzību publiska
pasākuma apmeklētājiem un dalīb
niekiem un Ministru kabineta no
teiktajā kārtībā nodrošināt šo pasā
kumu ar neatliekamo medicīnisko
palīdzību.
Informējam, ka atļauja publisku
pasākumu rīkošanai nav nepieciešama,
ja tos rīko valsts vai pašvaldības
iestāde, kā arī publisku pasākumu
rīkošanai telpās un publisku sporta
pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Ja publisku pasākumu rīko valsts
iestāde, jāinformē pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā paredzēts šo
pasākumu rīkot.
Iesnieguma veidlapu var saņemt
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā
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Lāčplēša ielā 2 vai elektroniskā formātā
mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā
„Pakalpojumi”. Iesniegums jānogādā
Apmeklētāju pieņemšanas centrā
personīgi vai ar pasta starpniecību,
savukārt ar e-parakstu apliecināts
dokuments jāsūta uz e-pastu pasts@
valmiera.lv.
Iesniedzot iesniegumu, pasākuma
organizatoram jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments, bet juridiskās
personas pārstāvim dokumenti, kas
apliecina viņa tiesības pārstāvēt
attiecīgo juridisko personu. Elek
tro
nisks iesniegums jāapstiprina ar
elektronisko parakstu, pievienojot
skenētas dokumentu kopijas. Atbilde
tiek sniegta 10 dienu laikā no
iesnieguma iesniegšanas datuma. Tas
ir bezmaksas pakalpojums.
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties ar Valmieras Kultūras centra
direktoru Tomu Upneru, zvanot pa
tālruni 64207601 vai rakstot e-pastu
toms.upners@valmiera.lv.
2

VTU Valmiera – Ilgtspējas
indeksa Sudraba diploms
Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”
Ilgtspējīgs uzņēmums dod iegul
dījumu ne tikai nozares attīstībā,
bet sabiedrībā kopumā, saskaņojot
stratēģiju un uzdevumus ar mērķ
grupas interesēm, esot atbildīgs pret
darbiniekiem, citiem tirgus dalīb
niekiem un vidi. Ilgtspējas indekss ir
sistēma, kurā tiek vērtēta komersanta
darbība ar mērķi pilnveidot sniegumu.
Sudraba kategorija apliecina
gan uz klientu vērstu darbību, gan
spēju vadīt riskus, gan atbildīgu un
tālredzīgu uzņēmējdarbības pieeju.
Saņemtais diploms komersantu SIA
„VTU Valmiera” sudraba grupā iekļauj
jau piekto gadu pēc kārtas.
Finanšu daļas vadītājs Māris
Miezītis stāsta, ka pirmajā gadā
konkurss bijis izaicinājums, iespēja
saņemt profesionālu vērtējumu.
Ieguvums ir metode, pēc kuras analizēt
un sistematizēt uzņēmuma darbību,
kā arī ekspertu padomes sagatavots
individuāls pārskats un ieteikumi.
Atzinība gūta par SIA „VTU Valmiera”
spēju lēmumu pieņemšanā iesaistīt
dažādas puses, viedokļu apmaiņai

ZAAO – Reģiona spēks
Zane Leimane,
SIA „ZAAO”

izmantot tikšanos un diskusiju
formātu, par uzsākto darbību ietekmes
uz vidi noteikšanai, par esošajiem un
plānotajiem atbalsta pasākumiem
darbiniekiem.
Nākotnē nepieciešams vairāk
analizēt mijiedarbību ar vietējo ko
pienu, ieteikts izveidot vadības grupu
ilgtspējas un korporatīvās atbildības
plānošanai, formulēt vides politiku un
sociālo investīciju mērķus.
Novērtējums tiek veikts piecās
jomās: stratēģiskā plānošana, tirgus
attiecības, darba vide, vide un sa
biedrība.
Apbalvojumu saņēma 40 Latvijas
uzņēmumi. Augstāko jeb Platīna
kategoriju ieguva AS „Aldaris” un
VAS „Latvenergo”. SIA „VTU Valmiera”
sudraba kategorijā iekļuva ar vēl 24
citiem uzņēmumiem, tostarp VAS
„Ceļu satiksmes drošības direkcija” un
SIA „ZAAO”.
Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās
ilgtspējas un atbildības institūts,
Latvijas Darba devēju konfederācija un
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.
Kopš 2010. gada pašvērtējuma
iespēju ir izmantojuši vairāk nekā 200
uzņēmumu.

Vidzemes slimnīcas
energoefektivitātes
uzlabošana
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Apstiprināts Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI) finansēts
projekts „Kompleksi risinājumi siltum
nīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Vidzemes slimnīca””. Projekta mērķis ir
oglekļa dioksīda emisiju samazināšana,
samazinot siltumenerģijas un apgais
mojuma elektroenerģijas patēriņu.
Projekts paredz ēkas ārsienu silti
nāšanu C (poliklīnikas) korpusa
1.–7. stāvam, tai skaitā arī jumta
siltināšanu un ēkas ārsienu siltināšanu
B korpusa 1.–3. stāvam, tai skaitā arī
jumta siltināšanu. Darbu gaitā notiks
ventilācijas sistēmas renovācija, pie
mērojot energoefektīvās gaisa ap
maiņas iekārtas – rekuperācijas. Plā
nota arī apgaismes lampu nomaiņa uz
energoefektīvām, proti, kvēlspuldzes
tiks nomainītas uz energoefektīvajām
LED lampām.

5. jūnijā SIA „ZAAO” (ZAAO)
Ilgtspējas indeksa apbalvošanas
ceremonijā saņēma Sudraba kate
gorijas godalgu, kā arī speciālo Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) balvu „Reģiona
SPĒKS” par ieguldījumu ilgtspējīgas
sabiedrības un reģiona attīstībā.
ZAAO jau ilgus gadus strādā ne
tikai atkritumu apsaimniekošanas, bet
arī vides izglītības jomā, veltot lielu
uzmanību sabiedrības informēšanai
par videi draudzīgu dzīvesveidu un

iesaistoties reģiona vides kvalitātes
uzlabošanas aktivitātēs. Uzņēmuma
darbību, pastāvīgi meklējot idejas
un risinājumus atkritumu efektīvākai
apsaimniekošanai, un ieguldījumu
sabiedrības izglītošanā VARAM no
vērtējis ar speciālu balvu „Reģiona
SPĒKS”.
ZAAO Attīstības daļas vadītāja
Ingrīda Gubernatorova stāsta:
„Esam gandarīti par VARAM piešķirto
speciālo balvu „Reģiona SPĒKS”, ko
uzskatām par ļoti augstu novērtējumu.
Ilgtspējīga sabiedrības un reģiona
attīstība, jaunu ideju un risinājumu
meklējumi nebūtu iespējami bez

Jau ceturto gadu ZAAO ir atzinīgi novērtēts uzņēmums

Vērtējot projekta nozīmi Vidzemes
slimnīcas attīstībai ilgtermiņā, pro
jektu vadītājs Kaspars Stūrmanis
stāsta: „Kopš 1975. gada, kad Vidze
mes slimnīca tika uzbūvēta, nav
īstenoti projekti, kas uzlabotu ēkas
energoefektivitāti un vizuālo tēlu.
Realizējot projektu un samazinot
enerģijas izmaksas, slimnīcai atliks
vairāk resursu attīstībai. Veicot
aprēķinus, paredzēts, ka slimnīcas
līdzfinansējums uz ietaupītās ener
ģijas rēķina tiks nosegts piecu
gadu laikā. Jāpiemin, ka turpināsim
darbu un meklēsim iespējas rast
finansējumu arī slimnīcas pārējo ēku
energoefektivitātes uzlabošanai.”
Projekta kopējās izmaksas plā
notas 986 042,30 EUR, no tiem KPFI
līdzfinansējums ir 708 977,16 EUR,
bet slimnīcas līdzfinansējums ir
277 065,14 EUR.
Plānotais darbu uzsākšanas termiņš
ir šī gada jūlijs, bet pabeigšanas –
2015. gada 31. janvāris.

mūsu īpašniekiem – Vidzemes
pašvaldībām.” I. Gubernatorova no
rāda, ka attīstība vienmēr bijusi uzņē
mumam svarīga: „Par ilgtspēju uzņē
mumā domā jau no dibināšanas
brīža, tādēļ mums ir izaicinājums veikt
novērtējumu, domājot par uzņēmuma
nepārtrauktu pilnveidošanos un ilgt
spējīgu saimniekošanu. Ilgtspējas
indeksa Sudraba kategoriju saredzam
kā atbildīga biznesa novērtējumu.
Attīstība un pilnveidošanās, paveiktā
novērtējums nu jau kļuvis par
nepieciešamību.”
Ilgtspējas indeksā ZAAO piedalās
jau ceturto reizi un gadu no gada
pierāda savu spēju sasniegt augstus
rezultātus piecās galvenajās darbības
jomās: stratēģija, sabiedrība, vide,
tirgus attiecības un darba vide.
Šogad Ilgtspējas indeksa novēr
tējumu pilnībā veikuši vairāk nekā
40 uzņēmumi. Dalība projektā
ir brīvprātīga, iesniedzot prasīto
infor
māciju, kuru izvērtē ekspertu
padome. Ilgtspējas indeksā tiek
vērtēta uzņēmumu sadarbība ar
vietējo kopienu, ilgtermiņa darbības
plānošana, uzņēmumu komunikācija
ar klientiem, piegādātājiem un sadar
bības partneriem, attieksme pret
dar
biniekiem un ietekmes uz vidi
izvērtējuma veikšana, lai samazinātu
atkritumu apjomu, enerģijas patēriņu
u.c.

Aicinām iedzīvotājus nokārtot
parādsaistības
Ingrīda Kraukle,
SIA „Valmieras ūdens”
SIA „Valmieras ūdens” par vienu
no svarīgākajiem uzdevumiem izvir
zījusi iedzīvotāju parādsaistību sa
mazināšanu, aicinot klientus norē
ķināties par saņemto siltumapgādes
pakalpojumu tuvākajos mēnešos.
Pretējā gadījumā tiks izskatīta iespēja
liegt nekustamajiem īpašumiem
ūdens uzsildīšanas pakalpojumu, at
stājot iedzīvotājus bez siltā ūdens
padeves.
SIA „Valmieras ūdens” valdes
priekšsēdētājs Indulis Frišfelds no
rāda: „Iedzī
votāju kopējais parāds
par sa
ņemto siltumenerģiju ir
vairāki simti tūkstoši eiro, un šis
finan
sējums ir sva
rīgs tieši šobrīd.
Nerunājam tikai par siltum
apgādes
nodrošināšanu nākamajā apkures
sezonā, kas, protams, būs pieejama

tikai namiem bez parādsaistībām.
Lai varētu nodrošināt kvalitatīvu
siltumenerģijas
piegādi,
mums
jāsagatavojas šai sezonai, un tas nav
iespējams bez finanšu līdzekļiem, ja
iedzīvotāji neuzskata par vajadzīgu
norēķināties ar uzņēmumu par jau
saņemtu pakalpojumu. Saprotam, ka
ziemas aukstajos mēnešos komunālie
maksājumi ir lielāki un daudzām
mājsaimniecībām ir grūti segt iz
maksas, tāpēc aicinām norēķinus
sakārtot tagad, kad vasaras mēnešos
maksājumu nasta par komunālajiem
pakalpojumiem ir mazāka.”
Vasaras un rudens mēneši ir
periods, kad iespējams sakārtot
pilsētas siltumapgādes sistēmu un
veikt nepieciešamos remontdarbus
siltumtrasēs, lai tās varētu pilnvērtīgi
funkcionēt nākamajā apkures sezonā.
Šiem pasākumiem var izmantot
lielākoties tikai to finansējumu, kas

iegūts no klientu norēķiniem. Vadībai
jau ir notikušas vairākas tikšanās
ar namu apsaimniekotājiem, lai
pārrunātu parādsaistību jautājumu
un vienotos par atmaksas grafiku.
Diemžēl daži pie sarunu galda
sēdušies vien tad, kad SIA „Valmieras
ūdens” pieņēmusi lēmumu par ūdens
uzsildīšanas pakalpojuma liegšanu un
siltā ūdens padeves atslēgšanu mājas
iedzīvotājiem. Šāds solis tiks sperts
arī turpmāk, ja iedzīvotāji neizrādīs
iniciatīvu un gatavību norēķināties par
jau saņemtu pakalpojumu.
Pēc veiktās pilsētas kapi
tāl
sabiedrību reorganizācijas SIA „Val
mieras ūdens” turpmāk nodrošinās ne
tikai ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu, bet arī siltumapgādi.
Uzņēmums pārņēmis visas saistības
pret iedzīvotājiem no SIA „Valmieras
siltums”.

Valmierieši jautā
Ko plānots darīt ar jaunajiem,
šogad iestādītajiem kokiem, kas
neaug un nezaļo?
Valmieras pilsētas pašvaldība
šogad pilsētā iestādīja 180 jaunus
kokus. To kopšanu veic SIA „Valmieras
Namsaimnieks” speciālisti, kuri ir
apsekojuši visus no jauna iestādītos
kokus un vienojušies ar stādu
piegādātājiem Z/S „Ķikši” par bojāto
koku maiņu. Četri sarkano ozolu stādi
jau ir nomainīti pret augt spējīgiem.
Atkārtota pārbaude notiks pēc
24. jūnija. Stādaudzētavas pārstāvji
norāda, ka iemesls, kāpēc daži koki
3

nav sazaļojuši, ir pavasara ilgstošais
kailsals, kas kaitējis, stādiem vēl esot
kokaudzētavā.
Vai promenādē Gaujas krastā
pie uzraksta „Valmiera”, kur atrodas
vairāki soliņi, ir paredzēts izvietot
atkritumu urnas?
Promenādē Gaujas krastā ir
uzstādītas divas pazemes atkritumu
urnas. Pirms to uzstādīšanas, Valmieras
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA
„ZAAO” izvērtēja vairākus atkritumu
urnu veidus, lai iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem, kas apmeklē pro
menādi Gaujas krastā, nodrošinātu

ērtu atkritumu izmešanu. Kā pie
mērotākās tika izvēlētas 200 litru
tilpuma pazemes atkritumu urnas, kas
būs pirmās šāda veida atkritumu urnas
pilsētā.
Kādi ir nepabeigtās daudzstāvu
ēkas Stacijas ielas 8 nojaukšanas
iemesli?
Valmieras pilsētas pašvaldība,
atbilstoši Vidi degradējošu ēku
(būvju) un nekoptu teritoriju apzi
nāšanas komisijas lēmumam kopš
2013.gada piemēro paaugstinātu
nekustamā īpašuma nodokļa likmi
vidi degradējošiem objektiem. Pa
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augstinātā nekustamā īpašuma no
dokļa likme, salīdzinot ar īpašuma
sakārtošanas (šajā gadījumā – nojauk
šanas) izmaksām, mudināja objekta
Stacijas ielā 8 īpašniekus rīkoties
un sakārtot savu īpašumu. Darbu
veikšanai Valmieras pilsētas būvvaldē
īpašnieks ir saņēmis gan plānošanas un
arhitektūras uzdevumu, gan izstrādājis
un saskaņojis nojaukšanas projektu,
kā arī saņēmis būvatļauju. Atbilstoši
teritorijas plānojumam Stacijas ielas 8
zemes izmantošanas mērķis ir jaukta
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvoja
mās un darījumu iestāžu apbūves
teritorija.

Labdarības bumbu rallijs – aizraujoša
sacensība!

„Pilsētiņa
Valmierā”

Inese Boša,
Valmieras novada fonds

Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Satraukums, atskan starta sig
nāls un krāsainas bumbiņas iekrīt
Gaujas Kazu krācēs, lai sacenstos
par 22 daudzsološām balvām. Arī
šogad iedzīvotāji aicināti piedalīties
Labdarības bumbu rallijā Valmieras
pilsētas svētku laikā un izcīnīt balvu,
reizē arī ziedojot Valmieras novada
fonda (VNF) projektu programmai
„Sev, tev, novadam”.
Labdarības bumbu rallijs ir sa
censības, kurā ikviens, iegādājoties
biļeti ar unikālo numuru, kas apzīmē
bumbiņas numuru, startēs sacīkstēs
par kādu no balvām. Valmieras pilsētas
svētkos, 5. jūlijā, plkst. 18.00 visas
bumbiņas tiks izbērtas Kazu krācēs.
Tur, spēkojoties ar akmens šķēršļiem
un atstraumēm, tās steigsies uz finiša
līniju. 22 ašāko bumbiņu īpašnieki
secībā, kādā bumbiņas finišēs, varēs
izvēlēties sev tīkamāko balvu.
800 eiro vērtajā balvu fondā
gozējas:
• aizraujošs lidojums „Aerodium”
vēja tunelī;
• kulinārijas meistarklase pie
Mārtiņa Sirmā, ko dāvā „Sirmais &
Dreibants”;
• relaksējoša rožu kūre SPA salonā
„Līga”;
• muzikāls baudījums četrām per
sonām džeza klubā-restorānā „Parks”;
• četras biļetes uz izrādi „Lūša
stundā” Valmieras drāmas teātrī;
• sieru izlase no „Latvijas Piens”;
• gaļas produkcija no veikala
„Kunturi”;
• atvēsinošs pārsteigums no „Rū
jienas saldējuma”;
• trīs mēnešu abonements tele
vīzijai un internetam no „NOVA”;

• sauļošanās un sportošanas iespē
ja mēneša garumā „Spēka pasaulē”;
• liels un pūkains rotaļu lācis no
veikala „Agate”;
• noderīga dāvanu karte no
„AutoNeo”;
• dāvanu karte no naktskluba
„Multiklubs”;
• dāvanu karte medniekiem un
dabas draugiem no veikala „Purnavu
muiža”;
• dabīgā māla trauki mājīgam
interjeram no „Vaidava Ceramics”;
• dāvanu karte veikalu tīklā
„Austris”;
• dāvanu karte gardai maltītei
kafejnīcā „Jauna Saule”;
• rūpes par veselību rehabilitācijas
un fitnesa centrā „Bimini”;
• roku darinātas šokolādes no
Trikātas „R Chocolate”;
• piecas jogas nodarbības prātam
un ķermenim no „Jogo vesels”;
• suvenīru komplekts īstam „BK
Valmiera” līdzjutējam;

Atbalsti un piedalies Labdarības bumbu rallijā!

Jauniešu parks Valmierā
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas svētku laikā
5. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 16.00
Valmieras Vecpuišu parks pārtaps
par „Jauniešu parku”. Apvienojoties
Valmieras jauniešu organizācijām,
„Jauniešu parkā” norisināsies dažādas
radošas, sportiskas un muzikālas
aktivitātes, kurās ikviens – gan liels,
gan mazs – varēs pārbaudīt savas
prasmes un izveicību.
Pasākumā Valmieras Jauniešu
dome apmeklētājus priecēs ar muzi
kālu koncertu, kā arī tā būs padomājusi
par sportiskām nodarbēm, organizējot
basketbola turnīru. Tāpat organizācija
būs izveidojusi „Milzu dambretes”
laukumu, kur par spēles „kauliņiem”
varēs kļūt„Jauniešu parka” apmeklētāji.
Valmieras Jaunatnes centra „Vinda”
šūšanas studija „Fantāzija” aicinās
valmieriešus un pilsētas viesus vie
noties kopīgas Valmieras segas
veidošanā. Savukārt nodibinājums
„Fonds „Iespēju tilts”” un Vidzemes
kultūras un mākslas biedrība „Haritas”
būs parūpējušies par dažādām ra
došām aktivitātēm, piemēram, krel
līšu, rokassprādžu, auduma puķu
gatavošanu un mūzikas instrumentu

• četras kinobiļetes un popkorns
no kinoteātra „Gaisma”.
Kā piedalīties? Iegādājies biļeti par
2 EUR un saņem bumbiņas unikālo
numuru, ar kuru startēsi pilsētas
svētkos. Biļetes iepriekšpārdošanā
jau no 19. jūnija nedēļas nogalē un
pilsētas svētkos no plkst. 10.00 līdz
15.00 VNF teltī pie Valmieras Kultūras
centra, 27. jūnijā pilsētas svētku
ieskandināšanas pasākumā Valmier
muižā un 28. jūnijā tirdz
niecības
centrā „Valleta”. Tāpat ik darbadienu
esat gaidīti Valmieras novada fondā
Garā ielā 10.
Ienākumi no Labdarības bumbu
rallija nonāks Valmieras novada fonda
projektu konkursa „Sev, tev, novadam”
krājkasītē, no kuras jau šajā rudenī
iedzīvotāji saņems atbalstu labajiem
darbiem Valmierā, Mazsalacas, Rūjie
nas, Naukšēnu, Burtnieku, Beverīnas
un Kocēnu novadā. Fonds kopš
2005. gada ir partneris tiem, kuri vēlas
ziedot, un tiem, kuri vēlas īstenot
sabiedrībai noderīgas iniciatīvas.

izveidi. Turklāt svētku viesi būs aicināti
dalīties stāstos par neaizmirstamāko
Valmieras kultūras pasākuma ap
meklējumu.
Tāpat interesentus atraktīvā veidā
uzrunās „AISEC” Valmieras pārstāvji,
realizējot projektu „Globālais ciemats”,
kura mērķis ir veicināt Valmieras
iedzīvotāju un viesu izpratni par
dažādu tautu tradīcijām un kultūru.
Plānots, ka šogad savu valsti pārstāvēs
pieci ārzemnieki, to prezentējot ar
īpašu „rokdarbu darbnīcu”, kurā varēs
piedalīties ikviens pasākuma ap
meklētājs. Jāteic, ka svētku viesiem
būs iespēja nofotografēties arī jautrā
foto stūrītī.
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Valmieras nodaļa „Jauniešu parkā”
konstruēs labirintu „Iepazīsties – LSK
Jaunatne”, to papildinot ar dažādiem
uzdevumiem. Savukārt Ziemeļlatvijas
Lauvēnu klubs veidos „Labo darbu
stūrīti”, kurā, sadarbojoties ar
pasākuma apmeklētājiem, tiks radīts
veltījums Valmierai.
Jāpiemin, ka valmieriešus un
pilsētas viesus „Jauniešu parkā” priecēs
arī Valmieras Mākslas vidusskolas
audzēkņu darbu izstāde „Stāsts par
pilsētu”. Tajā būs aplūkojamas dažādos
stilos gleznotas pilsētas ainavas.

Ceļojums ar
pirātu kuģi
Dāvis Sirmais,
VJC „Vinda”
Par skaistu tradīciju Valmieras
pilsētas svētku laikā ir izveidojies
pasākums pašiem mazākajiem valmie
riešiem – bērnu diskotēka Valmieras
Jaunatnes centra „Vinda” dārzā. Šogad
pasākums ieguvis īpašu tematiku –
„Ceļojums ar pirātu kuģi”, tālab
tiks īstenotas vairākas aizraujošas
aktivitātes.
3. jūlijā no plkst. 17.00 līdz 21.00
mazos valmieriešus priecēs diskžo
kejs Uga un Valmieras jaunie talanti,
piedāvājot muzikālus priekšnesumus
dažādām gaumēm. Līdztekus ballītei
norisināsies arī dažādi konkursi, atrak
cijas un dārgumu lādes meklēšana.
Jāpiemin, ka pasākuma laikā
inte
resentiem tiks mācītas pirātu
dejas, taču centrālais notikums būs
kopēja mākslas darba radīšana. Tāpat
darbosies seju apgleznotājs, kas ar
lielāko prieku radīs krāšņus zīmējumus
uz mazo darboņu sejām.
Svinēsim Valmieras 731. jubileju
kopā!

4. jūlijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
un 5. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00
laukumā starp Valmieras Kultūras
centru un t/c „Valleta” darbosies īpašs
pasākums – „Pilsētiņa Valmierā”, kurā
norisināsies aizraujošas atrakcijas un
galvu reibinoši piedzīvojumi bērniem,
jauniešiem un ģimenēm.
Valmierieši un pilsētas viesi varēs
pārbaudīt savu izveicību, piemēram,
„Džerija pusdienās”, kur atrakcijas
dalībniekam būs jāvada lode cauri
šķēršļu ceļam, vai „Spaidermena
metienā”, kur mērķī būs jāraida
tiesnešu dotās lingas. Tāpat dalībnieki
varēs veikt distanci „Vistu laiks” un ar
lielu koka āmuru raidīt pildbumbu
cauri vārtiem, kā arī demonstrēt savas
makšķerēšanas prasmes atrakcijās
„Donalda Daka zvejas diena” vai
„Gārfilds makšķerē”. Savukārt pāri varēs
piedalīties aktivitātē „Vinnija pūka
pusdienas”, kur viens no dalībniekiem
sēž ratos un dod norādes, bet tikmēr
otrs dalībnieks ar aizsietām acīm
uzmanīgi klausās un stumj ratus.
Lai Valmierai svētkos nodotu
īpašu sveicienu, būs izveidota „Ideju
siena”, uz kuras ikviens atrakciju
dalībnieks varēs uzrakstīt savas labās
domas vai novēlējumu pilsētai un tās
iedzīvotājiem.
Pasākumu organizē aktīvā tūrisma
centrs „Eži”.

Smilšu kino
un radošās
darbnīcas
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
3. jūlijā no plkst. 19.00 līdz 21.30
Valmieras Kultūras centra laukumā
norisināsies Smilšu kino organizētas
radošās darbnīcas bērniem, bet no
plkst. 23.00 gaidāms Smilšu kino
priekšnesums.
Smilšu kino radošajās darbnīcās
būs iespējams ar dažādu krāsu smiltīm
krāsot īpašu dizainu aplikācijas. Smilšu
aplikāciju veidošana ir īpaši ieteicama
bērniem, jo tā attīsta viņu krāsu izjūtu
un fantāziju, radošumu, kā arī veicina
pirkstu muskulatūru. Tas ir arī ļoti
labs izklaides veids, kas spēj noturēt
bērna uzmanību. Rezultātā tiks
izveidotas krāsainas smilšu aplikācijas,
kas saglabāsies un priecēs mazos
darbnīcas apmeklētājus vēl ilgi.
Savukārt vakara noslēgumā pare
dzētajā Smilšu kino priekšnesumā
gaidāms kāds pārsteigums no Smilšu
kino māksliniekiem. Tā kā smilšu
zīmēšanas galds ir aprīkots ar video
tehniku, kas spēj saglabāt smilšu
gleznas un to zīmēšanas procesu
diskā, kā arī šo procesu atspoguļot
uz netālu novietota televizora, darbi
būs apskatāmi visiem pasākuma
apmeklētājiem.
Atnāc un uzzīmē savu sveicienu
Valmierai arī Tu!

Konkurss „Gada jaunais
autovadītājs – 2014”
Marta Timrota,
SIA „Aģentūra Zebra”
Ceļu satiksmes drošības direkcija
(CSDD) aicina 16-18 gadus vecus
jauniešus pieteikties konkursam „Gada
jaunais autovadītājs”. Dalībnieku
reģistrācija: www.gadaautovaditajs.lv.
Pieaugot traģisku ceļu satiksmes
negadījumu skaitam jauniešu vidū,
šoreiz konkursa pusfinālu praktiskie
uzdevumi būs īpaši pielāgoti tam,
lai veicinātu jauniešos izpratni par
braukšanas ātrumu un apstāšanās
ceļa garumu, kā arī operatīvu rīcību
avārijas situācijās. Praktiski pārbaudīts
bremzēšanas ceļš un apdzēstas
liesmas imitēta auto negadījuma vietā
jauniešiem būs noderīgas prasmes
visai dzīvei.
„Jauni autovadītāji jūtas pārlieci
nāti par savu braukšanas prasmi,
tādēļ konkurss „Gada jaunais autova
dītājs” ir lieliska iespēja to pierādīt visai
pasaulei – drošā vidē, pieredzējušu
instruktoru klātbūtnē, izvairoties no
liekām nepatikšanām uz ceļa,” skaidro
konkursa idejas autors, TV raidījumu
„Zebra” un „Ātruma Cilts” veidotājs
Pauls Timrots.
Dalībai konkursā ir tikai trīs
nosacījumi:
• vecums 16–18 gadi;
• jābūt braukšanas mācību atļaujai
jeb tā sauktajām „baltajām tiesībām”
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(vai mopēda vadītāja apliecībai);
• jāzina ceļu satiksmes noteikumi
un jābūt pamatiemaņām auto
vadīšanā.
Dalība konkursā ir bez maksas –
projekts tiek finansēts no OCTA prē
mijām.
Konkursa dalībnieki, kuri veiks
mīgi atbildēs uz 1. kārtas jautā
ju
miem interneta vietnē www.gada
autovaditajs.lv, varēs izvēlēties sev
piemērotu pusfināla norises vietu un
laiku. Šogad tās ir četras pilsētas:
• Valmiera – 5. jūlijs;
• Ventspils – 10. augusts;
• Jēkabpils – 17. augusts;
• Rīga – 28. septembris.
Katrai pusfināla kārtai kvalificējas
30 labāko rezultātu īpašnieki, kuri
turpina cīņu, pierādot savas brauk
šanas iemaņas.
Katra pusfināla pirmo astoņu vietu
ieguvēji 5.oktobrī startēs lielajā finālā
Biķernieku trasē Rīgā, kur līdzās titula
„Gada jaunais autovadītājs” cienīgiem
uzdevumiem
sagaidāmi
dažādi
patīkami pārsteigumi, tostarp balvas
no veikala „X-Sports” u.c. pasākuma
atbalstītājiem. Kopējais balvu fonds
šogad pārsniedz 1000 EUR.
Kopš 2010. gada konkursā „Gada
jaunais autovadītājs” piedalījušies
vairāk nekā 6000 jauniešu no visas
Latvijas. Konkursa pusfināli notikuši 12
dažādās Latvijas pilsētās.
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Lauku muzikanti un kapelas Vidzemē

Muzikālās pieturvietas

Guna Medne,
Valmieras muzejs

Zane Bulmeistare,
SIA „VTU Valmiera”

Kas gan ir īsta lauku balle bez
kārtīga lauku muzikanta pavadošās
vijoles spēles un citu mūzikas instru
mentu lustīgā meldiņa, kas rūpējās
par līksmību un svētku sajūtu katrā
zaļumballē, talkās un krogos!
4. jūlijā plkst. 17.00 Valmieras
muzeja Izstāžu namā tiek atklāta izstāde
par muzicēšanas tradīcijām Vidzemē
20. gadsimta pirmajā pusē. Izstādē
būs demonstrēti dažādi mūzikas
instrumenti, to attīstība, izplatība un
spēlēšanas tradīcijas, kā arī fotoattēli,
atmiņas, stāsti par kapelu veidiem, to
sastāvu, instrumentu izmantojumu un
ziņas par muzikantiem, kas savulaik
spēlējuši Vidzemē. Izstādes atklāšanā,
skanot tautas mūzikai, vecmeistaru
senajām ziņģēm un autentiskiem
mūzikas instrumentiem, par muzikālo
noskaņu rūpēsies Oskara Patjanko
kapela no Rīgas un Valdis Andersons
ar draugiem no Tūjas.
Par lauku muzikantu varētu teikt
tā – bezrūpība, uzdzīve, izklaide. Liela
atraktivitāte un enerģija, bez kuras
neizpalika nevieni ģimenes svētki,

zaļumballes, talkas un gadskārtu
godi. Latviešiem gadu simtos bija
pārbaudītas tradīcijas, kas pavadīja
viņus visā dzīvē. Tautas mūzikas
muzicēšana uztur un apliecina tautas
gara spēku un to, ka šīs tradīcijas
joprojām ir dzīvas, lai arī daudz kas
gājis mazumā vai pat zudis. Tāpēc
svarīgi ir zināt, kas ir palicis mūsu
tautas tradīcijās, un saglabāt to.

Izstāde veidota, balstoties uz
Valmieras muzeja krājuma mate
riāliem. Sadarbībā ar Latvijas Etnogrā
fisko brīvdabas muzeju, Cēsu, Pāles un
Limbažu muzeju deponēti mūzikas
instrumenti un audiovizuālie materiāli.
Daļa pūšaminstrumentu deponēti no
Mazsalacas Mūzikas skolas. Materiāli
izmantoti no ermo
ņiku spēlmaņa
Valda Andersona, etnomuzikologa
Oskara Patjanko, vēsturnieka Alberta
Rokpeļņa, mūziķa Gunāra Geduševa
personīgā krājuma.
Izstādes pētnieciskā daļa izstrādāta,
balstoties uz preses publikācijām,
profesionālu literatūru par mūzikas
instrumentu vēsturi, kā arī izmantoti
muzikologu pētījumi. Informācija
par muzicēšanas tradīcijām Vidzemē
iegūta, intervējot muzikantus jeb
20. gs. pirmajā pusē dzīvojušo muzi
kantu pēctečus.
Valmieras muzeja kolektīvs aicina
visus interesentus apskatīt lauku
muzikantu mūzikas instrumentus,
iepazīties ar stāstiem par muzikantiem,
kas Vidzemē spēlējuši, kā arī baudīt
tautas mūzikas un autentisku mūzikas
instrumentu spēli.

Mūzika svētku laikā rada īpašu
noskaņu, tāpēc Valmieras dzimšanas
diena ir reize, kad arī autobusi un
pieturas kļūst par skatuvi.
4. jūlijā plkst. 16.30 pieturu
„Laima” ar jautrām un līdzi dziedamām
dziesmām ieskandinās Valmieras
Jaunatnes centra „Vinda” grupa. Savu
kārt ap plkst. 17.00 jaunie mūziķi
svētku noskaņu radīs un klausītājus
priecēs tuvāk pilsētas vēsturiskajam
centram – pieturā „Valleta”.
5. jūlijā ar īpaši cieņpilnu
uzņemšanu tiks sagaidīti pasažieri,
kuri pirms plkst. 13.00 iebrauks
Valmieras autoostā. Svētku maršu
izpildīs Valmieras Mūzikas skolas

pūtēju ansamblis Aivara Cepīša va
dībā. Plkst. 13.23 pūtēju grupa no
pieturas pie autoostas ar 8. maršruta
autobusu dosies uz Kocēniem un
atpakaļ, dāvājot iespēju pasažieriem
būt pavisam neierastā koncertzālē –
uz riteņiem.
Ballei atbilstošu uzmanību no
melnās frakās tērptiem džentlmeņiem
varēs baudīt arī dažas dāmas, kuras
5. jūlijā brauks ar sabiedrisko trans
portu. Džentlmeņu atrašanās vieta un
laiki gan lai paliek pārsteigums.
Atgādinām – svētku dienā, 5. jūlijā,
sabiedriskais transports Valmieras
pilsētā būs bez maksas! SIA „VTU
Valmiera” aicina apmeklēt Valmieras
dzimšanas dienas pasā
kumus un
atbalstīt jaunos talantus, kuri ir gana
drosmīgi uzstāties neierastās vietās.

„Mūzika uz ūdens” pie Dzirnavu ezeriņa
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
4. jūlijā no plkst. 21.30 līdz 23.00
aicinām valmieriešus un pilsētas
viesus doties romantiskā pastaigā pa
Dzirnavu ezeriņa promenādi, jo tur
būs klausāma īpaša „mūzika uz ūdens”,
kas ir vēl nebijis notikums Valmierā.
Par aizraujošiem muzikāliem
priekšnesumiem no plkst. 21.30 gā

dās valmierieši Renārs Veličko (balss,
taustiņ
instrumenti), Laura Saukāne
(balss, akustiskā ģitāra, vijole), Lauris
Rozenbaks (elektriskā ģitāra, akor
deons), Mārtiņš Birnis (basģitāra) un
Kārlis Zagorskis (sitaminstrumenti).
Savukārt no plkst. 22.30 interesentus
priecēs Latvijas „Trīs tenori” – Nauris
Puntulis, Guntars Ruņģis un Miervaldis
Jenčs.
Pasākuma laikā sadarbībā ar aktī

vā tūrisma centru „Eži” par simbolisku
ziedojumu ikviens varēs doties brau
cienā ar laivu pa Dzirnavu ezeriņu un
baudīt romantisko mūziku, atrodoties
uz ūdens.
Īpašas noskaņas radīšanai aicinām
interesentus apģērbā iekļaut kādu
romantisku aksesuāru, paņemt līdzi
pledu vai siltu tēju termosā, jo arī
vasarā mēdz gadīties dzestri, bet
neaizmirstami un pārsteigumiem ba
gāti vakari.

Brīvdabas kino vakars pilsētas svētkos
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas svētku laikā
3. jūlijā plkst. 23.00 dažādās pilsētas
vietās gaidāmi brīvdabas kino seansi.
Šādi vakari kļuvuši par Valmieras
pilsētas svētku ikgadēju un iedzīvotāju
iemīļotu tradīciju.
Pie Valmieras pilsētu svētku
Centrālās skatuves tiks demonstrēta
režisora Mārtiņa Grauda filma „Gauja.
Divreiz vienā upē”. Tā uzņemta poētiski
dokumentālā stilā, atainojot Latvijas
mūsdienu realitāti Gaujas krastos,
atsaucoties uz vienu no pirmajām
latviešu skaņu dokumentālajām
filmām „Gauja” (1934). Filma atspoguļo
gan dažādus sadzīviskus notikumus,
gan cilvēku pārdomas par Gauju.
Valmieras Kultūras centra lau
kumā būs redzama studijas „F.O.R.M.A.”
radītā filma „Mazie laupītāji”. Tās sižets
stāsta par piedzīvojumu mīļotāju
Robi un viņa nedaudz nopietnāko
māsu Luīzi, kuri spiesti pārcelties uz
vecvecāku māju laukos, jo pēc tam,
kad tēvs zaudējis darbu un nespēj
samaksāt kredītu, banka atņem
ģimenes jauno dzīvokli pilsētā.
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Pārliecībā, ka varēs palīdzēt vecākiem,
Robis rada plānu – kopā ar māsu
viņi aplaupīs banku, kura atņēmusi
dzīvokli.
Pie kinoteātra „Gaisma” tiks rā
dīta režisoru Māra Putniņa un Jāņa
Cimermaņa spēlfilma „Džimlai Rūdi
Rallallā!”. Filma vēsta par veco ļaužu
pansionāta iemītniekiem, kuri jau
gadiem ilgi jūtas nevienam nevajadzīgi
un traucējoši. Pēkšņi viņiem rodas
traka ideja – atteikties no pensijām
un brīvprātīgi doties armijā, tā glābjot
valsti finanšu krīzes laikā un aizraujoši
pavadot dzīves pēdējos gadus.
Tāpat Valmieras skeitparkā būs
redzama „Ghetto Games” 2013. gada
dokumentālā filma „Tas ir tikai sākums”.
Filma stāsta ne tikai par 2013. gada
sezonas notikumiem, bet arī par to,
kā „Dzīvot dzīvu dzīvi”, kas ir „Ghetto
Games” kustības sauklis, jo tā iestājas
par kaislību, motivāciju augt un
attīstīties.
Arī mākslas „Galerijā Laipa”
norisināsies brīvdabas kino vakars.
Pasākuma laikā būs iespējams no
skatīties kinoteātra „Kino Bize” īsfilmu
programmu – mākslinieces un reži
sores Ineses Vēriņas filmu „Līgavas

atvadas”, kas stāsta par sievietes
likteņa pavērsieniem, kā arī Ksenijas
Zaķes radīto īsfilmu „Zivs”. Filmas
galvenais varonis ir kāds vecs un vien
tuļš vīrs, kurš, izmisuma vadīts, piekrīt
spiritisma seansam, kas aizsāk virkni
sirreālu notikumu.
Tāpat būs redzama arī režisores
Astras Zoldneres radītā filma „Trauslā
sirds”. Tā būs piemērota romantikas
piekritējiem, jo tās sižets ir par
neiespējamu mīlestību, kas dzimst
tieši Ziemassvētkos. Savukārt asāku
izjūtu cienītājiem tiks piedāvāta mel
nā komēdija „Pēdējais piliens”. Tā ir
režisora un scenārija autora Viljama
Timrota debija, kas vēsta par meiteni,
kurai neveicas ne darbā, ne mīlas
dzīvē, tāpēc viņa dodas prom no visa
pazīstamā. Ceļā satiekot stopētāju,
meitenei dzimst atriebības plāns.
Alises Zariņas filma „Normāli cil
vēki” ir mazliet zobgalīgs vēstījums
par to, ko īsti mūsu uztverē nozīmē
būt „normālam” cilvēkam, bet filma
„Projām” ir režisores Ievas Norveles
diplomdarbs, kurš ataino to, kā noturēt
ģimenes laimi, saskaroties ar finansiāla
rakstura problēmām.
Kino apmeklējums ir bez maksas!

Autobuss – neierasta skatuve muzikāliem priekšnesumiem

Latvijas novadu Siera diena
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
5. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 16.00
laukumā pie Valmieras Kultūras centra
norisināsies „Latvijas novadu Siera
diena”, kas ir krāšņākais un garšīgākais
biedrības „Siera klubs” organizētais
pasākums, kurā vienuviet tiekas siera
ražotāji un siera baudītāji.
„Siera kluba” valdes priekšsēdētāja
Vanda Davidanova norāda, ka,
arī šogad „Latvijas novadu Siera
dienā” darbosies „Dižtirgus”, kurā būs
iespējams nogaršot un iegādāties
vairāk nekā 40 sieru šķirnes, gatavotas
gan no govs, gan kazas piena. Tāpat
būs izcepta 150 metrus gara siermaize,
sadarbojoties „Siera klubam” un
„Latvijas Maiznieku biedrībai”. Īpašs
pārsteigums svētku viesiem būs
siermaizē ieceptās „laimītes” – kuriem
tās tiks, tie saņems balvas.
Pasākuma
apmeklētāji
varēs
mieloties arī ar tradicionālo siera
zupu, kuras īpašā sastāvdaļa šogad
būs alus. Tāpat svētku dalībnieki varēs
pagaršot pankūkas, kuras gatavotas
no dzēriena „Piena spēks”, kazas un
kamieļmātes piena un pildītas ar SIA
„Mālpils piensaimnieks” Mālpils sieru
un SIA „EDAKS” Muižas sieru. Pankūku
brīnišķīgo garšu papildinās dažādu
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ogu veselības kokteiļi.
Jāteic, ka Siera svētkos tiks
noskaidrots šī gada lielākais siera
ēdājs un piena dzērājs. Sacensību
uzvarētājam balvā būs kaste ar
Kazdangas sieru un Straupes Ķimeņu
sieru. Savukārt daiļā dzimuma pār
stāves varēs pārbaudīt savu izturību
un veiklību sacensībās „Lēciens
siera zābaciņā”. Balvas dāmām būs
sagādājusi AS „Lazdonas pien
saimnieks”.
Visgaidītākais notikums Siera
svētkos ir siera rituļu un kluču celšana
„Valmieras stipriniece” un „Valmieras
stiprinieks”. Sievietes cels 6 kg smagu
siera kluci, bet vīrieši – 20 kg smagus
AS „Valmieras piens” Ķimeņu siera
rituļus.
„Latvijas novadu Siera dienā” par
muzikāliem priekšnesumiem gādās
Valmieras Mūzikas skolas audzēkņu
džeza grupa (vadītāja Monta
Tupčijenko), Kristīne Šomase un Miks
Dukurs ar grupu.
Šogad svētku laikā tiks atvērts arī
„Dzīvnieku dārzs”, kurā varēs redzēt
Latvijā audzētas šķirnes telītes, kazas,
aitas un citus lauku sētas iemītniekus.
Svētki tiek organizēti sadarbībā
ar Zemkopības ministriju, Valmieras
pilsētas
pašvaldību,
Valmieras
Kultūras centru un piena pārstrādes
uzņēmumiem.

Operatīvo dienestu
informatīvs pasākums

Apzināsim dabas bagātības pilsētas
svētkos

Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas svētkos 4. jūlijā
no plkst. 15.00 līdz 18.00 pie Valmie
ras Kultūras centra notiks Operatīvo
dienestu infor
matīvs pasākums. Tas
tiek rīkots ar mērķi valmieriešiem
un pilsētas viesiem palīdzēt izprast
operatīvo dienestu – Valsts polici
jas, Valmieras pilsētas pašvaldības
policijas, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta un Valsts robež
sardzes – nozīmi, tāpēc ikviens varēs

iepazīt darbinieku ikdienu, uzdodot
jautājumus, vērojot un darbojoties
kopā ar dienestu pārstāvjiem. Tāpat
pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties
ar dienestu tehniku (transport
līdzekļiem), bruņojumu un pielaikot
specializēto apģērbu.
Būtiski pieminēt, ka visi tie, kuri
interesējas par policista profesiju, tiks
informēti arī par izglītības iespējām
Valsts policijas koledžā. Savukārt
jaunākie pasākuma viesi varēs tikties
ar atraktīvajiem policijas tēliem runci
Rūdi un bebru Bruno.

Atzīmējot Valmieras pilsētas 731
gada jubileju, Valmieras pilsētas
pašvaldība kopā ar sadarbības
partneriem vides izglītības jomā
aicinās valmieriešus un pilsētas viesus
uz Vecpuišu parku, kur 5. jūlijā no
plkst. 11.00 līdz 16.00 notiks vides
aktivitātes. Šogad „Zaļās Valmieras”
tēma veltīta dabas resursiem un
cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo
spēju atjaunošanai.
SIA „Valmieras ūdens” aicinās
novērtēt vienu no nozīmīgākajām
dabas bagātībām – dzeramo ūdeni un
Valmieras minerālūdeni. Lai veicinātu
dzeramā ūdens kvalitātei atbilstoša
krāna ūdens patēriņu, „Valmieras
ūdens” piedāvās un ieteiks dažādus
dabiskus ūdens garšas uzlabošanas
veidus.
Savukārt Vidzemes Olimpiskā
centra komanda un Gaujas Stāvo
krastu Sajūtu parks ne tikai tuvinās
apmeklētājus dabai, stāstot par
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
bet ļaus valmieriešiem un pilsētas
viesiem palutināt kāju pēdas speciālās
vanniņās ar dažādām piedevām
un īpašajā stundā saņemt plaukstu

masāžu. Pasākuma apmeklētāji ūdeni,
relaksējošās un aktivizējošās masāžas
varēs baudīt no atkārtoti izmantotiem
un dabiskiem materiāliem veidotos
zviļņos, bet, atlaižoties ērtos
šūpuļtīklos, varēs ieklausīties senā
parka skaņās.
SIA „ZAAO” interaktīvā veidā ļaus
izzināt dabas resursu saudzēšanas
iespējas. Vecpuišu parkā būs radošas
un izglītojošas darbnīcas, kurās varēs
apgūt prasmes, kā novērst atkritumu
rašanos un kā tos vislabāk šķirot.

Valmieras pilsētas svētku laikā
interesenti tiks iepazīstināti arī ar
Latvijas vides aizsardzības fonda
līdzfinansēto projektu „Valmieras
gudrais nams”, kurā SIA „Valmieras
Namsaimnieks”, SIA „ZAAO”, SIA
„Valmieras ūdens” un Valmieras pilsētas
pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem
analizē cilvēku ikdienas paradumus
un to ietekmi uz dabas resursiem.
Interesenti varēs uzzināt par projekta
pirmajiem rezultātiem un iespējām
iesaistīties
nākamajos
projekta
„Valmieras gudrais nams” posmos.

Svētkos aicinām uz pilsētas Orientēšanās labirints un sacensības
„Valmierai 731”
ekskursijām
Anita Tīlena,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Atzīmējot Valmieras pilsētas 731
gada jubileju, Valmieras Tūrisma
informācijas centrs (TIC) sagatavojis
dāvanu valmieriešiem un pilsētas
viesiem, aicinot doties publiskajās
ekskursijās pa Valmieru. Pilsētas
svētku kulminācijas dienā, 5. jūlijā,
plkst. 13.00 un plkst. 19.00 pie
Valmieras TIC (Rīgas ielā 10) intere
sentus sagaidīs divas atraktīvas gides –
Liene Rokpelne un Inese Andersone.
Liene Rokpelne stundu garās
ekskursijas laikā aicinās atklāt, kā
pilsētas robežas mainījušās 731 gada

laikā, kur slēpjas vecpilsēta un ko tā
mums spēj atklāt caur esošo un zudušo
ēku stāstiem. Ekskursijas dalībniekiem
būs iespēja izspēlēt arī dažādas lomu
spēles, kas, iespējams, atklās vēsturei
vēl nezināmus faktus.
Savukārt gide Inese Andersone
pilsētas svētku laikā piedāvās iespēju
stundas laikā izstaigāt Valmieras
zīmīgākās vietas, ieraudzīt un iztēloties
sevi kā valmierieti toreiz un tagad,
kā arī uzzināt dažādus faktus par
Valmieras vēsturi un tās pieminekļiem.
Dalība ekskursijās ir bez maksas.
Interesenti bez iepriekšējas pie
teikšanās ir aicināti pulcēties pie
Valmieras TIC norādītajos laikos.

Draudzības suņu
sacensības –
„Valmierai 731”
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
5. jūlijā plkst. 11.00 Valmieras
5. vidusskolas sporta laukumā pilsētas
svētku laikā norisināsies draudzības
suņu sacensības nacionālā daudzcīņā
„Valmierai 731”. Pieteikšanās – sacen
sību dienā no plkst. 10.00.
Sacensības tiek rīkotas ar mērķi po
pularizēt suņkopības sportu, iesaistīt
iedzīvotājus nodarbībās ar suņiem,
noteikt spēcīgākos sportistus Latvijas
mērogā un popularizēt suņkopības
sportu kā veselīgu dzīvesveidu.
Draudzības suņu sacensību pro
grammā paredzēti šādi posmi: suņa
piesaukšana, šķēršļu joslas pie

varēšana un figurantu aizturēšana,
uzveicot šķēršļu joslu.
Sacensību dalībnieki varēs startēt
trīs apakšgrupās: 1. grupa – līdz 45
gadiem (ieskaitot), 2. grupa – no
46 gadiem un vecāki, 3. grupa –
sportisti un suņi, kas sāk startēt pirmo
gadu neatkarīgi no suņa vecuma,
un mazie suņi. Sportistam vecuma
ierobežojumu nav, bet obligāta
prasība ir dalība sacensībās sporta
tērpā un sporta apavos.
Sacensības organizē Jūrmalas pilsē
tas suņaudzētāju biedrība. Plašāka
informācija pieejama, zvanot pa
tālruni 29408164. Nolikums pieejams
www.valmiera.lv.
Dalība sacensībās bez maksas!

Anita Tīlena,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas svētku pirmajā
dienā, 3. jūlijā, Valmieras Tūrisma
informācijas centrs (TIC) aicina ģime
nes un draugu kompānijas piedalīties
foto orientēšanās sacensībās „Val
mierai 731”, kā arī izmēģināt spēkus
orientēšanās labirintā un sacensību
„Valmieras Magnēts” 11. kārtā, kuros
pārbaudījumus būs sarūpējis Ziemeļ
vidzemes orientēšanās centrs (ZVOC).
Pasākumi norisināsies pie Valmieras
TIC no plkst. 18.00 līdz 20.00, un
dalība tajos ir bez maksas.
Foto orientēšanās sacensību
„Val
mierai 731” dalībniekiem būs
iespēja pārbaudīt savu vērību un
attapību, uzdevumu kartē ieraugot
attēlotos kontrolobjektus, dodoties uz
attiecīgo vietu un izpildot konkrētus
uzdevumus. Šīs disciplīnas dalībnieki
ir aicināti ņemt līdzi digitālo foto

kameru, mobilo tālruni vai citu ierīci,
kas būs nepieciešama katrai komandai
sacensību laikā. Komandas netiks
ierobežotas pārvietošanās līdzekļa
izvēlē, tomēr, lai būtu iespējams
piekļūt visiem objektiem, pasākuma
dalībnieki ir aicināti neizmantot
velosipēdus un automašīnas, bet gan
veikt distanci kājām.
Orientēšanās labirinta un sacensību
„Valmieras Magnēts” 11. kārtas
dalībniekiem paredzēts individuāls
starts, kur pēc dalībnieku izvēles būs
iespējams apvienot piedalīšanos gan
orientēšanās labirintā, gan sacensībās
„Valmieras Magnēts”. Orientēšanās
labirintā, kurš atradīsies laukumā
starp Valmieras Kultūras centru un
t/c „Valleta”, būs izvietoti vairāki
kontrolpunkti. Galvenais uzdevums –
iespējami īsākā laikā apmeklēt visus
kontrolpunktus, savukārt sacensību
„Valmieras Magnēts” distance būs
izvietota Dīvaliņa pļavās, ap Valmieras

estrādi un tuvējā mežā.
Orientēšanās sacensību noslēgumā
ap plkst. 20.10 dalībnieki tiks aicināti
pulcēties pie Valmieras TIC, kur
notiks labāko un veiklāko dalībnieku
apbalvošana. 1.–3. vietu ieguvējiem
katrā no sacensību disciplīnām būs
iespēja tikt pie vērtīgām balvām
no Valmieras TIC. Tām komandām,
kuras izcelsies ar īpašu atraktivitāti,
organizatori pasniegs arī simpātiju
balvas.
Dalību orientēšanās sacensībās
„Valmierai 731”, orientēšanās labirintā
un sacensībās „Valmieras Magnēts”
varēs apstiprināt pasākuma dienā,
kā arī būs iespējama iepriekšēja pie
teikšanās elektroniski. Plašāka infor
mācija par pietiekšanos tūrisma
vortālā www.visit.valmiera.lv.
Foto orientēšanās sacensībās un
orientēšanās labirintā aicinām pie
dalīties gan valmieriešus, gan pilsētas
viesus jebkurā vecumā.

Valmierā uzstāsies disko leģenda – „Boney M”
Mārtiņš Marts Matisons,
Neatkarīgā mūzikas
producentu grupa
Šogad Valmieras 731. jubileja
tiks svinēta ar lielu vērienu! 4. jūlijā
Valmieras estrādē viesosies Vācijas
disko mūzikas karaļi – „Boney M”.
1975. gadā vācu producents Frenks
Farians izveidoja šo pasaulē slavenāko
disko mūzikas apvienību. Jau 1976.
gadā grupa ar savu hitu „Daddy
Cool” pārliecinoši ieņēma pasaules
mūzikas topu pirmās vietas. Tad sekoja
nākamais grupas megahits – dziesma

„Sunny”. Kopš tā laika „Boney M” kļuva
par neapstrīdamu līderi disko mūzikas
attīstībā.
1986. gadā grupa uz laiku pārtrau
ca savu oficiālo pastāvēšanu, bet, tā
kā tajā laikā disko mūzika bija ļoti
populāra, grupas dalībnieki pieņēma
lēmumu nepārtraukt muzicēt, katrs
izveidojot savu sastāvu, tādā veidā
turpinot popularizēt visiem zināmos
„Boney M” hitus. Šobrīd pastāv trīs
„Boney M” mūzikas kolektīvi.
Viens no populārākajiem gru
pas
sastāviem ir Šeilas Bonnikas izveidotais
šovs „The Sounds of Boney M”. Šeila
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Bonnika jau no grupas pirmsākumiem
strādāja kopā ar Meizī Viljamsu un
Klaudiju Beriju. Pēc desmit gadu
veiksmīgas sadarbības arī viņu ceļi
šķīrās, un katrs sāka muzicēt atsevišķi.
Koncertā būs iespēja dzirdēt visus
grupas lielākos hitus, kuri tika ierakstīti
tās slavas virsotnē. Pēc koncerta sekos
dejas līdz pat rītam.
Kā iesildītāji uzstāsies pašmāju
leģendārā grupa „Credo” un Eirovīzijas
nacionālās atlases uzvarētāji – grupa
„Aarzemnieki”. Ieeja no plkst. 20.00.
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās un elektroniski
www.bilesuparadize.lv.
6

Izstāde Rīgas mākslas
porcelāns

Dzīve senajā Valmierā
Iveta Blūma,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Arī šogad Valmieras pilsētas svētku
laikā iekšpus pils mūriem notiks
amatnieku un mājražotāju tirgus
„Dzīve senā pilsētā”, veidojot stāstu par
Valmieras pilsētas vēsturi.
Viduslaikos amatniecībai kļūstot
par svarīgu nodarbi, daudzi cilvēki
pameta ciemus un apmetās uz dzīvi
vietās, kur izgatavotās preces varēja
izdevīgi pārdot. Amatnieki un tirgotāji
apmetās pie pilīm, baznīcām, upju
pārceltuvēm, tiltiem, tirdzniecības ceļu
krustojumos, kur pakāpeniski attīstījās
pilsētas. Visbiežāk tās apjoza pils
mūri, cenšoties pasargāt cilvēku dzīvi
pilsētā. Vēlāk tirgi notika rātslaukumos.
Dažkārt līdzās rātsnamam atradās arī
tirgotāju, amatnieku apvienību un
dižciltīgo nami. Tirgus laukums bija
pilsētas dzīves centrs, uz kuru veda
visas galvenās ielas. Netālu atradās
dievnams, kas bija pulcēšanās vieta,
pilsētnieku lepnuma un bagātības
simbols. Tā kā baznīcas tornis bija
augstākā celtne pilsētā, no tā varēja
arī novērot apkārtni. Arī Valmierā
baznīcas zvans gan aicināja cilvēkus
uz dievkalpojumiem, gan brīdināja par
briesmām. Baznīcas tornī pilsētnieki
ieraudzīja pirmo pulksteni.
Mūsdienās grūti iztēloties vidus
laiku pilsētiņu ar šaurām, mazām
ieliņām, pa kurām tekalēja vistas,
zosis un cūkas. Cūka pilsētā bija viens
no vērtīgākajiem dzīvniekiem, kas
palīdzēja uzturēt tīrību, tāpēc ēdiena

Guna Medne,
Valmieras muzejs

paliekas nebija problēma: netīrību
drīzāk radīja pelni, kauli un ādas
ģērētavu atliekas. Par dezinficējošu
līdzekli kalpoja uguns. Piļu teritorijās
un pie bagāto pilsētnieku mājām bija
dārzi, kur audzēja dārzeņus un puķes.
Pilsētas svētku laikā Valmieras pils
iekšpagalmā 5. jūlijā no plkst. 9.00
atkal skanēs viduslaiku mūzika, cepsies
maize, griezīsies maltuve, skanēs
kalēja āmuri. Tirgotāji piedāvās preci,
ko tradicionāli lietojam jau vairākus
gadsimtus. Kopā ar cilvēku saucieniem
sasauksies dzīvnieku balsis. Lai
iejustos viduslaiku pilsētnieku dzīves
veidā, varēs pārģērbties senos tērpos,
piedalīties senajā skolā, lai apgūtu

Pilsētas svētku pludmales
volejbola turnīrs
Andris Akmentiņš,
Vidzemes Olimpiskais centrs
Par tradīciju Valmieras pilsētas
svētku laikā ir kļuvušas pludmales
volejbola sacensības Daliņu plud
malē. Atšķirībā no vasaras čem
pionāta pilsētas svētku turnīram
ir citāds formāts, kas rada papildu
svētku sajūtu visiem dalībniekiem.
Sacensības notiks MIX un „King Of
The Beach” konkurencē, kā arī pirmo
reizi tiks organizēti veterānu mači
40+ grupā. Sacensības notiks 5. jūlijā
plkst. 10.00 Daliņu pludmales
volejbola laukumos.
MIX grupā vienā pārī startē
jauktā komanda: vīrietis un sieviete.
2013. ga
dā šis formāts izpelnījās
lielu atsaucību, jo turnīrā piedalījās
16 pāri. Tradicionāli pilsētas svētku
turnīrā tiek noskaidrots arī „Pludmales
karalis” un „Pludmales karaliene”. Šajās
sacensībās var piedalīties arī visi MIX
turnīra dalībnieki, jo dienas kalendārs
būs veidots tā, lai var apvienot abas
disciplīnas.
Savukārt „King Of The Beach”
formāts nosaka, ka ikviens dalībnieks
startē individuāli, grupā katru setu
izspēlējot ar citu dalībnieku. Tiek
skaitīti individuālie punkti. Labākie
dalībnieki no grupas tiek tālāk
nākamajā kārtā, līdz pēdējie četri
dalībnieki fināla grupā noskaidros
spēcīgāko Daliņu pludmales volej
bolistu un volejbolisti.
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Kā īpašs jaunums šogad paredzēts
veterānu pludmales volejbola turnīrs.
Tajā varēs startēt dalīb
nieki, kuri
ir sasnieguši 40+ gadu robežu. Ja
dalībniekiem ir 50 gadi vai vairāk, tad
laukumā varēs atrasties vienlaicīgi arī
trīs spēlētāji. Organi
zatori veterānu
turnīrā pieļauj arī dāmu dalību.
Tādā gadījumā, ja 40+ komandā
ir dāma, viņa var būt komandas
trešā dalībniece. Atsevišķa sieviešu
grupa netiek izdalīta, bet dāmas
var startēt jauktajās komandās.
Pārējie noteikumi tiek ievēroti pēc
oficiālajiem Starptautiskās Volejbola
federācijas (FIVB) pludmales volejbola
noteikumiem.
Sacensībām var pieteikties Vidze
mes studentu sporta kluba mājas
lapā www.vssk.lv, norādot turnīru,
kurā komandā piedalīsies, un pārējo
informāciju, kas norādīta veidlapā.
Tā kā tituliem „Pludmales karalis” un
„Pludmales karaliene” ir ierobežots
dalībnieku skaits, šajās sacensībās
varēs startēt 16 pirmie dalībnieki un
dalībnieces, tādēļ organizatori aicina
īpaši laikus pieteikties uz „King Of The
Beach” sacensībām, lai nenāktos tās
skatīties no malas.
Plašāka informācija – mājasla
pas www.vssk.lv sadaļā „Pilsē
tas
svētku turnīrs” vai arī zvanot sacen
sību galvenajam tiesnesim Andrim
Akmentiņam pa tālruni 28616335.

rakstības pamatus vai mācīties vidus
laiku dejas. Bērnus aicinās viduslaiku
spēles un „Bruņinieku skola”.
„Vēsturiskās ainiņas, ko izspēlēsim
pasākumā, būs Valmieras muzeja
darbinieku veltījums pilsētniekiem
muzeja 55 gadu jubilejā. Muzeja
jubilejas mēnesis ir jūlijs, tāpēc visi
muzejnieki būs tērpušies vēsturiskos
tērpos un piedalīsies seno prasmju
demonstrējumos, apliecinot savu
cieņu mūsu pilsētas vēsturei un
muzejam, kas glabā gan vēstures
stāstus, gan cilvēku prasmīgo roku
darinājumus,” stāsta Valmieras muzeja
direktore Iveta Blūma.

Rīgas mākslas porcelāns ir viens
no mākslas fenomeniem, kas raksturo
mūsu bagāto kultūras vidi. 4. jūlijā
plkst. 15.00 Valmieras muzeja Izstāžu
namā tiks atklāta tam veltīta porcelāna
izstāde no kolekcionāra Pētera Avena
krājumiem. Apmeklētāji varēs apskatīt
izstādi un iepazīties ar šīs nozares
panākumiem un nozīmi Latvijas
kultūrā.
Mūsdienās privātkolekciju loma
ir būtiski mainījusies – jauni krājumi
nereti pārtop par sabiedrībai pie
ejamiem privātiem muzejiem. Kolek
cionārs Pēteris Avens vāc māksli
nieciski augstvērtīgu Rīgas porcelāna
mākslas kolekciju (1925–1940), un
viņa mērķis ir to glabāt un rādīt zemē,
kur šie mākslas darbi ir tapuši.
Mākslas porcelāna vēsture Latvijā
sākās ar porcelāna apgleznošanas
darbnīcas „Baltars” dibināšanu 1925.
gadā. Ar saviem darbiem mākslinieki
Romans Suta, Aleksandra Beļcova un
Sigismunds Vidbergs pierādīja, ka
modernisms var būt latvisks. Jaunās
dekoratīvās mākslas nozares izaugsmi
un katra mākslinieka individuālo
attīstību veicināja darbnīcā valdošā
radošā enerģija, pieaugošā publikas
interese un starptautiskā atzinība.
Sasniegumi mākslas porcelāna
laukā tobrīd jaunajai Latvijas valstij

atnesa pasaules atzinību. 1925. gada
starptautiskajā mākslas izstādē Pa
rīzē darbnīca „Baltars” ieguva trīs
apbal
vojumus – zelta medaļas
darb
nīcas „Baltars” ekspozīcijai un
grafiķim Sigismundam Vidbergam,
kā arī bronzas medaļu Romanam
Sutam. Darbnīca pastāvēja tikai līdz
1928. gada beigām, taču tas vērtējams
kā mūsu klasiskā modernisma iegul
dījums 20. gadsimta mākslas vēsturē.
20. gs. 30. gados Rīgā darbojās
vēl divas porcelāna apgleznošanas
darbnīcas – „Burtnieks” un „Ripors”.
Par galveno tēmu apgleznošanā kļuva
daudzveidīgas tautas dzīves ainas un
kompozīciju sērijas pēc tautasdziesmu
motīviem. Porcelāna mākslas popu
laritāte auga, un 1934. gadā tika
dibināta AS „M.S. Kuzņecovs”. Skices
porcelānam izgatavoja tā laikā vadošie
Latvijas mākslinieki – R. Suta, J. Kuga,
L. Liberts, J. Bīne u.c. Starptautiskajā
izstādē Parīzē 1937. gadā Kuzņecova
fabrikas produkcijas stends un atse
višķu mākslinieku darbi bija apbalvoti
ar Grand Prix.
Šī Rīgas mākslas porcelānam
veltītā izstāde ir apliecinājums tā laika
mākslas porcelāna burvībai, kas ir ne
tikai unikāls mākslas fenomens, bet
arī vēsta par Latvijas pirmās brīvvalsts
vēsturi. Rīgas mākslas porcelāns – ar
izcilību un kvalitāti atzīta māksla, kam
mūsdienās piešķir lielu nozīmi.

Rīts veselībai
Velobrauciens
„Neredzētie Valmieras stūri” un stipram
garam
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Tā kā šogad pilsētas svētku
organizatori vēlas popularizēt zaļu,
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Val
mierā, svētku otrajā dienā, 4. jūlijā,
no plkst. 18.00 līdz 20.00 tiks rīkots
vēl nebijis ģimeņu velobrauciens
„Neredzētie Valmieras stūri”.
Velobrauciena maršruta garums
būs 17 km, un to iespējams veikt

aptuveni divās stundās. Starts un finišs
– Valmieras rātslaukumā. Maršruts
vedīs pa meža takām gar Gauju, Baiļu
nogāzi, pa Mīlestības taku un gar
Abula Stāvajiem krastiem.
Organizatori
uzsver,
ka
velobraucienā droši var doties
ģimenes ar bērniem, un maršruts
nebūs sarežģīts braukšanai arī ar
pilsētas velosipēdiem.
Noslēgumā brašie aktīvisti tiks
cienāti ar spēcinošām uzkodām.
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Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Sestdiena, 5. jūlijs, Valmierā sāksies
ar īpašu Valmieras pilsētas svētku rīta
rosmi un aktīvās atpūtas aktivitātēm,
kurās aicināti piedalīties gan lieli, gan
mazi valmierieši un pilsētas viesi.
No plkst. 9.00 līdz 11.00 Gaujas
krastā – airēšanas bāzē „Krācītes” (Pār
gaujas pusē) „Spēka Pasaule” treneres
Danielas Kuprišas pavadībā visi varēs
pie
dalīties rīta rosmē – iesildīties un
izvingroties, lai spēka un mundruma
pilni visas dienas garumā baudītu svēt
ku pasākumus. Pēc rīta rosmes tiks
orga
nizētas sportiskas stafetes ģime
nēm un orientēšanās skrējieni Gaujas
Stā
vo krastu Sajūtu parka teritorijā.
Reģistrēties stafetei un skrējienam vai
nūjošanai iespējams pasākuma norises
vietā.
Paralēli sportiskajām aktivitātēm sko
lēniem, ģimenēm un sporta līdzjutējiem
būs iespēja sacensties spēkiem zinā
šanu konkursā, atbildot uz dažādiem
āķīgiem jautājumiem par sportu.
Interesentiem būs iespēja saņemt arī
fizioterapeita konsultāciju – uzzināt, kā
pareizi sportot, iesildīties un atjaunot
organismu pēc slodzes.
Rīts veselībai un stipram garam nav
iedomājams bez zāļu tēju baudīšanas.
Tās sarūpēs ārstniecības augu zinātāja
un audzētāja Zeltīte Kaviere.
Papildu informācija pa tālruni
29110057.

VALMIERAS PILSĒTAS SVĒTKI 2014
3.–5. jūlijs
27. jūnijs
20.00 		

Valmieras pilsētas svētku ieskandināšanas pasākums Valmiermuižā

Ceturtdiena, 3. jūlijs
14.00		
„Annels” piepūšamās atrakcijas bērniem.
		
Valmieras 5. vidusskolas stāvlaukumā
17.00–21.00 Bērnu diskotēka ar rotaļām un video demonstrēšanu.
		
VJC „Vinda” dārzā
18.00–20.00 Orientēšanās sacensības „Valmierai 731” un orientēšanās 		
		
labirints. Starts – Valmieras Tūrisma informācijas centrā
18.30–19.00 Mūzika Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas tornī
19.00–20.00 Pilskalna ielas džeza mūzikas koncerts.
		
Uzstājas Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi un
		
Montas Tupčijenko džeza grupa. Pie Valmieras Mūzikas skolas
19.00–24.00 Valmieras pilsētas svētku Centrālā skatuve.
		
Laukumā pie Hanzas sienas
		 • No 19.00 Valmiermuiža mielo. Valmiermuižas virtuves
			 pavāru ēdieni un alus darītavas miestiņš pie lielā saimes galda
		 • No 19.00 Pilna mute vasaras.
			 Rātes vārtu pavāru gatavoti ēdieni pie lielā saimes galda
		 • No 21.00 Pilsētas svētku atklāšana.
			 Grupas „Dzelzs vilka Jauno Jāņu orķestris” koncerts un
			 Valmiermuižas virtuves pavāru sarūpēti pārsteigumi
			 par godu pilsētas svētku atklāšanai
		 • 23.00 brīvdabas kino vakars. Režisora Mārtiņa Grauda filma
			 „Gauja. Divreiz vienā upē”
19.00–21.30 Smilšu kino radošās darbnīcas bērniem.
		
Valmieras Kultūras centra laukumā
21.30 		
Paraugdemonstrējumi. Skeitparkā
23.00 		
Smilšu kino priekšnesums un brīvdabas kino vakars – ģimenes
		
filma „Mazie laupītāji”. Valmieras Kultūras centra laukumā
23.00 		
Brīvdabas kino vakars – jaunā Latvijas mākslas filma
		
„Džimlai Rūdi Rallallā!”. Pie kinoteātra „Gaisma”
23.00 		
Brīvdabas kino vakars – Ghetto Games 2013. gada dokumentālā
		
filma „Tas ir tikai sākums”. Skeitparkā
23.00 		
Brīvdabas kino vakars – KINO BIZE īsfilmu programma:
		
„Līgavas atvadas”, „Zivs”, „Trauslā sirds”, „Pēdējais piliens”,
		
„Normāli cilvēki”, „Projām”. Mākslas „Galerijā Laipa”
Piektdiena, 4. jūlijs
10.00 		
„Annels” piepūšamās atrakcijas bērniem.
		
Valmieras 5. vidusskolas stāvlaukumā
10.00 		
Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā.
		
Sacensību sākums plkst. 11.00. Jāņa Daliņa stadionā
15.00–18.00 Operatīvo dienestu informatīvs pasākums.
		
Pie Valmieras Kultūras centra
15.00 		
Izstādes „Rīgas porcelāns” atklāšana. Valmieras muzeja Izstāžu namā
16.30–18.30 Muzikālās pieturvietas. Pilsētā
17.00 		
Izstādes „Lauku muzikanti un kapelas 19.gs. beigās un 20.gs.
		
sākumā Vidzemē” atklāšana. Piedalās Oskara Patjanko kapela,
		
Valdis Andersons un draugi no Tūjas. Valmieras muzeja Izstāžu namā
17.00–20.00 „Pilsētiņa Valmierā”. Atrakcijas un piedzīvojumi bērniem,
		
jauniešiem un ģimenēm sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru „Eži”.
		
Laukumā starp Valmieras Kultūras centru un t/c „Valleta”
18.00–19.00 Tezē lūgšanas. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā
18.00–20.00 Velo brauciens ģimenēm „Neredzētie Valmieras stūri”.
		
Starts un finišs – Rātslaukumā
19.00–24.00 Valmieras pilsētas svētku Centrālā skatuve.
		
Laukumā pie Hanzas sienas
		 • No 19.00 Valmiermuiža mielo. Valmiermuižas virtuves
			 pavāru ēdieni un alus darītavas miestiņš pie lielā
			 saimes galda
		 • No 19.00 Pilna mute vasaras. Rātes vārtu pavāru gatavoti
			 ēdieni pie lielā saimes galda
		 • 19.00 Oskara Patjanko kapela (Rīga)
		 • 20.00 Valmieras pilsētas koru koncerts un sadziedāšanās
			 Pazīstamas un iemīļotas latviešu tautasdziesmas,
			 „Dziesma par Valmieru” un sadziedāšanās svētki,
			 izdziedot tautā jau folklorizējušās melodijas un
			 komponistu dziesmas
		 • 21.00 Valmiermuižas virtuves pavāru klāts galds un
			 meistarklase
21.30–23.00 Mūzika uz ūdens. Dzirnavu ezeriņa promenādē
		 • 21.30 muzicēs valmierieši Renārs Veličko (balss,
			 taustiņinstrumenti), Laura Saukāne (balss, akustiskā 		
			 ģitāra, vijole), Lauris Rozenbaks (elektriskā ģitāra,
			 akordeons), Mārtiņš Birnis (basģitāra), Kārlis Zagorskis
			(sitaminstrumenti)
		 • 22.30 Latvijas „Trīs tenori”. Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis
			 un Miervaldis Jenčs
22.00–3.00 Koncertprogramma „The Sounds of BONEY M” un diskotēka
		
80. gadu stilā. Valmieras estrādē

Sestdiena, 5. jūlijs
9.00
Valmieras pilsētas svētku Centrālā skatuve.
Laukumā pie Hanzas sienas
• 9.00		 Valmiermuiža mielo. Valmiermuižas virtuves pavāru
					 ēdieni un alus darītavas miestiņš pie lielā saimes galda
• 9.00		 Pilna mute vasaras. Rātes vārtu pavāru gatavoti ēdieni
						pie lielā saimes galda
• 9.00–16.00 „Gardu Muti” labumu tirdziņš un garšu meistaru
								 vadītas darbnīcas. Vidzemes gardēdības tradīcijas
								 mūsdienīgā mērcē
• 10.00–12.00 Valmiera mostas. Muzikāli priekšnesumi
• 12.00–13.00 Valmiermuižas dāvana Valmierai. Baudījums ausīm
								 un sirdīm – „Nepieradinātā Folka Orķestris”
• 13.00–15.00 Valmieras un tās apkārtnes amatierkolektīvu
								 koncertprogramma
• 20.00		 Pilsētas svētku noslēguma koncerts.
						 Piedalās vokālais trio „Lady’s Sweet”, solisti
						 Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, Normunds Rutulis un
						 pavadošā grupa „MC Orķestris”. Pasākumu vadīs
						 M. Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris
						Rihards Lepers
• 23.00–5.00 Pilsētas svētku balle. Spēlēs grupa „Pērkons”,
								 „MC Orķestris” un DJ Edgars
• 24.00 		 Uguns ziedi Valmieras debesīs
9.00–11.00 Rīts veselībai un stipram garam. Īpaša Valmieras pilsētas
svētku rīta rosme, orientēšanās skrējieni, stafetes ģimenēm,
zināšanu konkursi, fizioterapeita konsultācijas, veselīgu zāļu tēju
baudīšana u.c. Airēšanas bāzē „Krāces”
9.00–16.00 Gadatirgus. Rātslaukumā un vecpilsētā
9.00–16.00 Vēsturiskas spēles „Dzīve senā pilsētā”. Valmieras muzejam 55! 		
Pilsdrupās
9.00–16.00 Latvijas novadu Siera diena. Laukumā pie Valmieras Kultūras centra
10.00
„Annels” piepūšamās atrakcijas bērniem.
Valmieras 5. vidusskolas stāvlaukumā
10.00
Pilsētas svētku pludmales volejbola turnīrs. Daliņu pludmalē
10.00–16.00 „Pilsētiņa Valmierā”. Atrakcijas un piedzīvojumi bērniem,
jauniešiem un ģimenēm sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru „Eži”.
Laukumā starp Valmieras Kultūras centru un t/c „Valleta”
11.00–14.00 Draudzības suņu sacensības nacionālā daudzcīņā „Valmierai 731”.
Paraugdemonstrējumi, izstāde. Valmieras 5. vidusskolas sporta
laukumā
11.00–16.00 Jauniešu basketbola turnīrs, milzu dambrete, koncerts,
dažādas radošās darbnīcas: Valmieras segas veidošana,
Havaju krellīšu, rokassprādžu, auduma puķu, mūzikas instrumentu
gatavošana, Labo darbu stūris, projekts „Globālais ciemats”,
Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde „Stāsts par
pilsētu” u.c. aktivitātes. Vecpuišu parkā
11.00–16.00 Pasākums „Zaļā Valmiera”. Interaktīvas vides aktivitātes visai
ģimenei, izzinot pilsētvides dabas emocionālo un sociālo nozīmi.
Vecpuišu parkā
13.00
Publiskā bezmaksas ekskursija pa Valmieru.
Valmieras Tūrisma informācijas centrā
14.00–17.00 Latvijas spēkavīru čempionāta 2. posms. Latvijas spēcīgākie
vīri elites grupā sacentīsies, lai noskaidrotu stiprāko un veiklāko
sešu spēka vingrinājumu dažādām muskuļu grupām kopvērtējumā.
Šogad būs arī jauni pārbaudījumi, un sacensības solās būt krāšņas
un aizraujošas. Skeitparkā
15.00
Koncerts „Mēs savai Valmierai”. Valmieras Amatnieku parkā
16.00–17.00 Konkurss un pasākums „Gada jaunais autovadītājs”.
Dīvaliņu stāvlaukumā
18.00
Valmieras glezniecības plenēra izstādes atklāšanas svinības. 		
Mākslas „Galerijā Laipa”
18.00
Labdarības bumbu rallijs. Valmieras Kazu krācēs
19.00–20.00 Publiskā bezmaksas ekskursija pa Valmieru. Starts – Valmieras
Tūrisma informācijas centrā
Svētdiena, 6. jūlijs
10.00
„Annels” piepūšamās atrakcijas bērniem.
Valmieras 5.vidusskolas stāvlaukumā
11.00
Svētku dievkalpojums. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā
Pilsētas svētkos iesakām
Izbaudīt Gaujas stāvo krastu Sajūtu takas piedāvājumu
Izbraukt ar Gaujas tramvaju pa Valmieras centrālo ielu – Gauju
Uzkāpt Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas tornī
Informatīvie atbalstītāji:
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Pasākumi
jūlijā
Valmierā
3.–5. jūlijā Valmieras pilsētas svētki.
23.–27. jūlijā Starptautiskais gaisa
balonu festivāls „Valmieras Kauss 2014”.
Jāņa Daliņa stadionā
18.–19. jūlijā Valsts Prezidenta balvas
izcīņa vieglatlētikā.

Valmieras muzejā
3. jūlijā plkst. 17.00 Līgas Jaunzemes
gleznu izstādes atklāšana.
4. jūlijā plkst. 15.00 izstādes „Rīgas
porcelāns (1925–1940) Pētera Avena
krājumā” atklāšana.
4. jūlijā plkst. 17.00 izstādes „Lauku
muzikanti un kapelas Vidzemē 20. gs.
pirmajā pusē” atklāšana.
5. jūlijā plkst. 9.00–16.00 pilsē
tas svētku gadatirgus Valmieras
rātslaukumā, vēsturiskās spēles „Dzīve
senā pilsētā” Valmieras pilsdrupās,
Valmieras muzejam – 55.
15. jūlijā plkst. 12.00 tikšanās ar
Zeltīti Kavieri „Ar zāļu tēju pusdienā”.
Valmieras estrādē
4. jūlijā no plkst. 20.00 grupas „Boney
M” koncertprogramma „The Sounds of
Boney M”.
17. jūlijā plkst. 19.00 „Greizajam
ratiņam” 15 gadu jubilejas koncerts.
25. jūlijā plkst. 22.00 grupas „Iļģi”
33 gadu jubilejas koncerts un danči
„Tumša nakts, zaļa zāle”.
Valmiermuižas alus dārzā
11. jūlijā plkst. 21.00 dzīvās mūzikas
vakars ar grupu „Gaujarts”.
18. jūlijā plkst. 21.00 dzīvās mūzikas
vakars ar grupu „Stūrī zēvele”.
25. jūlijā plkst. 21.00 dzīvās mūzikas
vakars ar grupu „Mikus Frišfelds un
dejojošie mākoņi”.
Pilsdrupu estrādē
17. jūlijā plkst. 19.00 Kauguru
pagasta amatierteātra „Vīzija” izrāde
„Boksa meistars”.
31. jūlijā plkst. 19.00 Bauskas
novada Vecsaules amatierteātra izrāde
„Būcenītis”.
Laukumā pie Valmieras Kultūras
centra
19. jūlijā plkst. 11.00–13.00 pa
sākums bērniem kopā ar „Pārsteigumu
karuseļa” jautrajiem pasaku tēliem.
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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