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Skolēni apzinājuši zirgkastaņas Valmierā
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Atzīmējot Starptautisko bioloģis
kās daudzveidības dienu (22. maijs),
Valmieras skolēni ir apkopojuši pilsētā
augošo parasto zirgkastaņu pētījuma
rezultātus. Sešu skolu audzēkņi
kastaņu izpēti pilsētā uzsāka aprīļa
beigās, kad tikko no pumpuriem bija
izšķīlušies nelieli kastaņu lapu stari,
un pabeidza mēnesi vēlāk – skaistajā
kastaņu ziedēšanas laikā.
Iecere par Latvijas Dendrologu
biedrības pasludinātā 2014. gada ko
ka – parastās zirgkastaņas – apzinā
šanu Valmierā radās, lai noskaidrotu,
cik populārs šis dekoratīvais koks ir
Valmieras pilsētas stādījumos, kā arī
lai iesaistītu skolēnus pilsētas dabas
izzināšanā.
Lai izpētītu parastās zirgkastaņas
izplatību, ar lielu aizrautību Valmieras
pilsētas ielās devās 120 vides pētnieki
no 6 skolām: Valmieras Pārgaujas
sākumskolas 1.b un 1.e klase, Val
mieras sākumskolas vides pulciņš
„Pīlādzītis” (2.–4. klases skolēni), Val
mieras Pārgaujas ģimnāzijas 10.f kla
se, Valmieras Valsts ģimnāzijas
7.b klase, Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolas – attīstības centra
5. un 7.a klase un Valmieras Viestura
vidusskolas 7. klases skolēni kopā ar
savām skolotājām.

Gada koks un tā pētnieki no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra

Pētījuma dalībnieki mērīja kastaņu
apkārtmērus, noteica vainaga projek
cijas rādiusu, mērīja koka augstumu,
raksturoja novērotās īpatnības, kā
arī tikās ar iedzīvotājiem, lai izzinātu
koku vecumu un stādīšanas vēsturi.
Bērniem vislielāko jautrību sagādāja
koku augstuma mērīšana, kas bijusi
ļoti amizanta. Tāpat viņi ļoti priecājās,
ka daudzi iedzīvotāji jau bija dzirdējuši

par pētījumu un labprāt iesaistījās
sarunās, kā arī ar interesi gaidīja savu
koku mērījuma rezultātus. Valmieras
Pārgaujas sākumskolas bērni kokiem
devuši arī vārdus, piemēram, Pūciņa
un Zirnekļkastanis.
Pētījuma laikā tika noskaidrots, ka
Valmierā aug gandrīz 300 parastās
zirgkastaņas. Lielākā daļa no kokiem
ir stādīti senāk un sasniedz jau 50 līdz

100 centimetrus lielu apkārtmēru.
Valmierā kastaņas ir iestādītas gan
privātmāju, uzņēmumu, mācību iestā
žu, daudzdzīvokļu namu pagalmos,
ielu, parku malās un kapos, gan Gaujas
ielejā. Tie lielākoties stādīti pa vienam,
taču jaunieši atklājuši arī divas zirg
kastaņu rindas. Viena no tām ar 13
kokiem stādīta gar kāda uzņēmuma
teritorijas robežu.

Visdiženāko un apbrīnas vērtāko
Valmieras pilsētas kastaņu (3,10 metri
apkārtmērā, 30 centimetru augstumā,
jo koks tālāk sazarojas) Meža ielā pri
vātmājas pagalmā atklājuši Valmieras
Pārgaujas sākumskolas skolēni. Savā
pētījumā viņi raksta, ka koks iestādīts
1952. gadā: „Tas izaudzis tik varens,
jo tā saimnieki par to ļoti rūpējas.
Koks vairākās vietās ir sastiprināts
kopā, lai nešķeltos. Tā īpašnieki ar lep
numu stāsta par savu koku.” Netālu
no savas skolas varenu kastaņu atklā
ja arī Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolas
–
attīstības
centra skolēni. Tā apkārtmērs ir
250 centimetri. Tāpat Valmieras jaunie
vides pētnieki pētījumā konstatēja, ka
pilsētā ir salīdzinoši maz jaunu kastaņu
koku. Iespējams, jaunākie no tiem ir
2014. gada 10. maijā stādītās kastaņas
pie Valmieras Pārgaujas sākumskolas.
Projekta noslēgumā pētījuma
dalībnieki saņēma īpašu dāvanu –
hibrīdo zirgkastaņu no Latvijas
Dendrologu biedrības, kā arī ielū
gumus uz Nacionālā botāniskā dārza
stādu gadatirgiem Salaspilī. Skolēni
dāvināto kastaņu 22. maijā kopīgi
iestādīja Vienības laukumā Rīgas
ielā. Lai pateiktos par ieguldījumu
pilsētas bioloģiskās daudzveidības
izzināšanā, Valmieras pilsētas pašval
dība katrai skolai uzdāvināja parastās
zirgkastaņas stādu.

Izglītība – labklājības un attīstības pamats
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Klāt kārtējais eksāmenu un
izlaidumu laiks, kad skolēni visiem
parāda – esmu gatavs doties tālāk, lai
apgūtu jaunas zināšanas un iemaņas,
pierādītu savus talantus, prasmes un
spējas, kā arī lai iemācītos izdzīvot
vidē, kas ir krasi atšķirīga no ierastā
skolas sola. Kādam tā ir profesionālā
vidusskola, kādam – universitāte vai
koledža, savukārt cits dod priekšroku
darba tirgum. Tomēr viņus visus saista
viens – pareizas izvēles izdarīšana un
atbildes meklēšana jautājumam „Ko
es vēlos darīt?”. Domājot par šo atbil
dīgo mirkli skolēnu dzīvē, aicinājām
uz sarunu Latvijas Zinātņu akadēmi
jas prezidentu un mākslas doktoru
Ojāru Spārīti.
Izglītības sistēma Latvijā
– Būdams mācībspēks augstskolā
(Latvijas Mākslas akadēmija) 25 ga
dus, esmu novērojis negatīvu ten
denci, kas pēdējo 15 gadu laikā
pakāpeniski pieaug. Katru gadu
1. septembrī es saņemu arvien sliktāku
materiālu – jaunos studentus. Esmu
spiests bijušajiem skolēniem, kuri
tikko pabeiguši 12. klasi, mācīt lasīt
akadēmisko literatūru, ko viņi neprot,
konspektēt, ieraudzīt būtisko tekstā
un veikt teksta salīdzinošu analīzi.

Studenti neprot strukturēt referātus un
radīt jaunam zinātniskam konceptam
mugurkaulu. Vienīgais izskaidrojums,
kāpēc tas tā notiek, manuprāt, ir
skolu vājā konkurence, mācībspēku
kvalifikācijas pasliktināšanās un ne
sekmīgā sadarbība starp skolām un
Izglītības un zinātnes ministriju. Tā
rezultātā prasības izglītības kvalitātei
ir tik tālu piezemējušās, ka esmu
spiests strādāt ar nepietiekami sa
gatavotiem studentiem, pirmo mācī
bu gadu veltot skolas neizdarītā
darba labošanai. Ja Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrība
darbojas tikai vienpusīgi, prasot
skolotājiem algu paaugstinājumu,
tad es stādu šeit pretprasību – celiet
skolotāju kvalifikācijas līmeni. Celiet
skolotājiem prasību par viņu darba
kvalitātes paaugstināšanu un dodiet
man augstskolā kvalitatīvu produktu.
Slīdot uz leju demogrāfiskajai līk
nei, kas nozīmē skolēnu skaita sa
ma
zināšanos, netiek proporcionāli
samazināts skolotāju daudzums. Lau
ku skolās, kur ir 30-40 bērnu, darbojas
tikpat daudz skolotāju kā tad, kad
skolēnu bija divas reizes vairāk. Rodas
jautājums – kāda tur var būt kvalitāte
un atdeve. Es, protams, nevēlos, lai
skolotāji paliek bez darba, taču uzskatu,
ka pedagogs ar augstāko izglītību un
specialitāti var vieglāk pārkvalificēties.
Latvija bez industrializācijas pārvēršas

par pakalpojumu sniedzēju valsti, kas
nevar gūt ātru ekonomisku uzrāvienu,
tāpēc ir jādomā par jaunu darba
vietu, uzņēmumu, inteliģentu ražotņu
izveidi. Pedagogi, kuri šobrīd nestrādā
pilnas slodzes darbu, ir jāpārkvalificē
par speciālistiem, kuri atrastu vietu
šādos uzņēmumos un ar savām zi
nāšanām dotu Latvijas ekonomikai
vērtīgu un stabilu pienesumu.
Katru gadu disertācijas aizstāv ap
300 jauno doktorantu – 300 cilvēku
papildina Latvijas zinātnisko vidi.
Diemžēl Latvija nepiedāvā darbavietas,
jo valstī nav uzņēmumu vai zinātnisku
centru, kur jaunajiem doktoriem rast
darba iespējas, tāpēc jaunie zinātnieki
dodas darba meklējumos citur. Pastāv
paradokss – Latvijā visvairāk doktora
grādus saņem ekonomikas nozarē,
taču ekonomikas līmenis valstī ir
zems. Nav tilta starp Ekonomikas un
Izglītības un zinātnes ministriju, kas
palīdzētu atklājumus uz papīra pārvēst
tirgojamā produktā. Mūsu zinātnes
kvalitāte ir laba, bet to savas bagātības
vairošanai izmanto ārzemes, nevis
Latvija.
Reģionālo augstskolu nozīme
– Reģionālā augstskola ir attiecīgā
reģiona smadzeņu un intelekta centrs.
Tās uzdevums lielā mērā ir atrast
līdzsvaru reģiona darba tirgū un
gatavot reģiona vajadzībām atbilstošus

speciālistus, tāpēc, manuprāt, pareizi
būtu, ja vietējais darba tirgus noteiktu
reģionālās augstskolas specifiku. Tā
var būt agrotehnoloģija, pārtikas
rūpniecība, kokrūpniecība, celtniecība,
inženierzinātnes, uzņēmējdarbība, kā
arī humanitārās un sociālās zinātnes.
Kad 2020.gadā bērnu un studentu
skaits būs samazinājies par aptuveni
40%, augstskolas būs spiestas meklēt
jaunus ceļus. Tā ir skarba prognoze,
kas jau šobrīd liek domāt, kā piesaistīt
studentus. Saprotu Gustava Ādolfa
(Zviedrijas karalis, 1632. gadā dibināja
Tērbatas universitāti) nostāju, ka
Latvijai un Igaunijai pietiek ar vienu
lielu universitāti Tartu. Tai ir potenciāls
un starptautisks prestižs, konkurence
un spēja piesaistīt ārzemju pa
snie
dzējus. Ja mēs spējam atrisināt pār
robežu jautājumus, mēs varam izveidot
Tartu kā mātes universitāti, kam
Valmieras, Rēzeknes un Daugavpils
augstākās izglītības iestādes varētu
būt partneraugstskolas, kas savā
starpā mainītos ne tikai ar studentiem,
bet arī – pasniedzējiem. Tas palīdzētu
koordinēt studentu migrāciju, celt
pasniedzēju darba kvalitāti un attīstīt
darbaspēku.
Nākotnes perspektīvas skolē
niem un topošajiem studentiem
– Pastāv būtiska problēma, kas
Latvijas izglītības sistēmā ir klibojusi

pēdējos 20 gadus. Mirklī, kad skolēns
ir sasniedzis pamatizglītības beigas un
pāriet vidusskolas posmā, nenotiek
viņa interešu un spēju testēšana.
Proti, valsts un izglītības institūcijas
var palīdzēt skolēnu virzīt, nosakot to,
vai viņš ir tehniski, praktiski vai inte
lektuāli apdāvināts, varbūt skolēns ir
humanitāri virzīts, varbūt – piemērots
zinātniski pētnieciskam darbam. Šādai
studentu selekcijai ir jānotiek pirms
vidusskolas. Līdz ar to daļa studentu
pievērstos arodizglītībai, kas ir ļoti
būtiska, bet daļa raudzītos intelektuālo
spēju pilnveides virzienā, un ieguvēji
būtu visi – gan topošie speciālisti, gan
valsts.
Domāju, ka šobrīd šī ieinteresēšana
notiek, studentam palīdzot izprast
darba tirgu. Ir jāorganizē atvērto
durvju dienas ne tikai mācību iestādēs,
bet arī ražošanas uzņēmumos – nāka
majās darbavietās, kas rādītu – lūk,
pie mums ir šādas iespējas un teh
noloģijas. Tas lielā mērā palīdzēs
topošajiem studentiem. Savukārt
zinātnisko centru un parku (līdzīgu
kā AHHAA Tartu, Igaunijā) izveide
varētu veicināt skolēnu interesi pētīt.
Šādai tehnoloģisku un zinātnisku
iespēju Disnejlendai ir neierobežots
potenciāls attīstīt skolēnu interesi,
priekšstatus par zinātni un dalību tajā.

Valmieras pilsētas stratēģijas izstrādes
process
Raimonda Liepiņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai sekmētu Valmieras pilsētas
un visas valsts ilgtspējīgu un stabilu
attīstību, kā arī veicinātu uzņēmēju
konkurētspēju un nodrošinātu iedzī
votāju dzīves kvalitātes uzlabošanos,
tiek izstrādāti Valmieras pilsētas
politikas plānošanas dokumenti
(Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstī
bas stratēģija 2015.–2030. gadam
un attīstības programma 2015.–
2020. gadam).
Lai izstrādes procesā iesaistītu
nozares speciālistus un sabiedrību, tiks
organizētas četras tematiskās darba
grupas Valmieras pilsētas pašvaldībā
Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Uzņēmējdarbība

03.06.2014. 10.00

Izglītība, kultūra,
sports un atpūta

05.06.2014. 09.00

Nodarbinātība,
sociālā aizsardzība, 30.05.2014. 14.00
veselība un drošība
Infrastruktūra,
03.06.2014. 14.00
daba un pilsētvide

Tematisko darba grupu mērķis
ir nodrošināt sabiedrībai iespēju
līdzdarboties pilsētas attīstības plā
nošanas dokumentu izstrādē, no
drošināt nozaru speciālistiem iespēju
izteikt viedokli, tādējādi ievērojot
caurspīdīguma un atklātības principu
lēmumu
pieņemšanas
procesā
pašvaldības līmenī.

Komentārus, priekšlikumus un
atsauksmes iedzīvotājiem iespējams
iesniegt:
• personiski Valmieras pilsētas paš
valdības Apmeklētāju pieņem
šanas
centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
• sūtīt uz pastu uz adresi: Valmieras
pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2,
Valmiera, LV-4201;
• sūtot e-pastu pasts@valmiera.lv.
Aicinām ikvienu līdzdarboties
Valmieras pilsētas politikas plānošanas
dokumentu izstrādē!

Evita Teice-Mamaja,
Valsts ieņēmumu dienests

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Uzturēsim mūsu pilsētu tīru un sakoptu!

mības pārbaudi. Ja tiks konstatēts, ka
nav noslēgts līgums par atkritumu
apsaimniekošanu, iedzīvotājiem tiks
uzlikts administratīvais sods Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
noteiktajā kārtībā. Kodeksa 75. pants
paredz, ka „par sadzīves atkritumu
radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu savākšanā uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 70 EUR
līdz 700 EUR, bet juridiskajām per
sonām – no 430 EUR līdz 1400 EUR”.
Savukārt 2014. gada 10. maijā
spē
kā stājušies Valmieras pilsētas
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 203 „Valmieras pilsētas sa
biedriskās kārtības noteikumi”, kas
iedzīvo
tājiem nosaka atbildību par
noteikumu neievērošanu. Piemēram,
par sīko atkritumu izmešanu tam
neparedzētās vietās var administratīvi
sodīt – izteikt brīdinājumu vai
piespriest naudas sodu līdz 30 EUR
vai atkārtotos gadījumos – no 30
līdz 50 EUR. Savukārt par atkritumu
izmešanu tam neparedzētās vietās
tiek izteikts brīdinājums vai piešķirts
naudas sods fiziskām personām līdz
50 EUR un juridiskām personām līdz
200 EUR vai atkārtotos gadījumos
gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas tiek piespriests naudas
sods fiziskām personām no 50 EUR
līdz 200 EUR un juridiskām personām
no 200 EUR līdz 400 EUR.
Informējam, ka SIA „ZAAO” no
drošina iespēju noslēgt līgumu par

2014.gada maijā spēkā stājušies
vairāki Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi:
• grozījumi Valmieras pilsētas
pašvaldības 2013. gada 31. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 182 „Par
koku ciršanu ārpus meža Valmieras
pilsētas administratīvajā teritorijā”;
• grozījumi Valmieras pilsētas
pašvaldības 2012. gada 27. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 130
„Par Valmieras pilsētas pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā pie
šķiršanas kārtību daudzdzīvokļu

dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”;
• saistošie noteikumi Nr. 203
„Valmieras
pilsētas
sabiedriskās
kārtības noteikumi”.
Ar Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem var iepa
zīties mājaslapas www.valmiera. lv
sadaļā „Pašvaldība – Saistošie
noteikumi” vai darba dienās Valmieras
pilsētas pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

Ieviesīs elektronisku algas
nodokļa grāmatiņu

Par sakoptu pilsētu
Valmieras pilsētas pašvaldība
aizvien turpina darbu pie vides sa
kārtošanas pilsētā. Aprīlī iedzīvo
tājiem organizēja un apmaksāja zaru
šķeldošanu un lielgabarīta atkritumu
nodošanu, savukārt maijā pastiprināta
uzmanība tiek pievērsta atkri
tumu
apsaimniekošanas jautājumiem.
Pašvaldība atgādina, ka Valmierā ir
spēkā saistošie noteikumi Nr. 119 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Valmieras
pilsētā”. Tie paredz visām fiziskām un
juridiskām personām, kuru darbības
rezultātā rodas atkritumi, iesaistīties
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.
Atkritumu apsaimniekošanas pakal
pojumus Valmieras pilsētas teritorijā
ir tiesīga sniegt tikai SIA „ZAAO”, ar
kuru ir jānoslēdz līgumi par sadzīves
atkritumu izvešanu.
Noteikumu ievērošanas kontroles
nolūkā pašvaldība veica inventa
rizāciju, pārbaudot, kuru privātmāju
un kopīpašuma dzīvojamo ēku
iedzīvotāji ir noslēguši līgumus par
atkritumu apsaimniekošanu un
kuri nav. Pārbaudes laikā Valmieras
pilsētas pašvaldības Nekustamā īpa
šuma apsaimniekošanas pārvalde
konstatēja, ka līgumus par atkritumu
izvešanu nav noslēguši aptuveni 200
(6% no kopējā mājsaimniecību skaita)
īpašumu saimnieku. Konkrētās māj
saimniecības saņems pašvaldības
brīdinājuma vēstules ar uzaicinājumu
noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Dažu iedzīvotāju neiesaistīšanās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
ir iemesls tam, ka nešķirotu sadzīves
atkritumu maisi nereti tiek izmesti
neatļautās vietās – pilsētas atkritumu
urnās, sabiedriskā transporta pieturās,
šķiroto atkritumu konteineros, daudz
dzīvokļu namu atkritumu konteineros,
konteineros pie veikaliem vai pilsētas
mežos. Par izgāztuvi bija pārvērtusies
šķirošanas konteineru atrašanās vieta
Dīvaliņu ielas stāvlaukumā, kuru uz
laiku nācās slēgt.
2014. gada beigās pašvaldība veiks
atkārtotu pārbaudi par iekļaušanos
pašvaldības kopējā atkritumu ap
saimniekošanas sistēmā, tai skaitā
līguma par atkritumu izvešanu esa

Spēkā stājušies
pašvaldības saistošie
noteikumi

atkritumu apsaimniekošanu Rīgas
ielā 32, Valmierā katru darba die
nu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no
plkst. 13.00 līdz 17.00. Tāpat līguma
noslēgšanu var pieteikt, zvanot pa
tālruni 64281250 vai sūtot e-pastu
zaao@ zaao.lv.
Ja valmierieši konstatē sadzīves
atkritumu izmešanu neatļautā vietā –
pieturās, EKO punktos, zaļajās zonās,
lūgums nekavējoties informēt par to
Valmieras pilsētas pašvaldības policiju
pa tālruni 64222951.

Valsts ieņēmumu dienests (VID)
informē, ka no 2014. gada 1. jūnija
visiem nodokļu maksātājiem algas
nodokļa grāmatiņa būs tikai elektro
niskā formā, un gan pašai personai,
gan tās darba devējam tā būs pie
ejama, izmantojot VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS).
Līdz 2014. gada 1. jūnijam papīra
formātā izsniegtās algas nodokļa
grāmatiņas pēc 2014. gada 1. jūnija
vairs nebūs derīgas un izmantojamas.
Algas nodokļa grāmatiņa papīra
formātā, kas paliek darba devēja vai
citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā
75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās
personas rīcībā, – piecus gadus.
Personām, kurām līdz 2014. gada
1. jūnijam jau ir izsniegta algas nodok
ļa grāmatiņa papīra formā, tā auto
mā
tiski tiks aizstāta ar elektronisko
algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt
personām (arī nepilngadīgajām), ku
rām līdz 2014. gada 1. jūnijam nebūs
izsniegta algas nodokļa grāmatiņa
papīra formā, bet tā būs nepieciešama,
jāiesniedz iesniegums VID, un vienas
dienas laikā personai tiks izveidota
elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.
Tāpat no 2014. gada 1. jūnija, lai
pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz
līgums ar VID, bet kļūt par EDS

Izsludina publisko
apspriešanu
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija,
pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Valmieras pilsētas
pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu
ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7. punktu un
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 14.05.2014.
lēmumu, izsludina publisko apspriešanu par ieceri nocirst trīs asās
egles un vienu tūju Bruņinieku ielā 4, Valmierā (pie pilsdrupām).
Ar Koku novērtēšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var
iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā pašvaldības darba laikā no 28. maija līdz
10. jūnijam.

lieto
tāju varēs, izmantojot por
tāla
www. latvija. lv piedāvātos auten
tifikācijas līdzekļus (internet
bankas
lietotājvārdu un paroli), Pilso
nības
un migrācijas pārvaldes izsniegto
eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts
radio un televīzijas centra” izsniegto
elektronisko
paraksta
viedkarti
(e-parakstu).
NB! Ja persona līdz 2014. gada
31. maijam strādā pie tā paša darba
devēja, pie kura tā strādāja arī
2013. ga
dā, tā ir vienīgā personas
ienākumu gūšanas vieta un darba
devējam šobrīd ir iesniegta algas no
dokļa grāmatiņa papīra formā, VID šo
informāciju personas elektroniskajā
algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs
automātiski.
Ja personai ir vairākas darba
vietas un 2013. gadā algas nodokļa
grāmatiņas iesniegšanas vieta ir
mainīta, tad no 2014. gada 1. jūnija
personai elektroniskajā algas nodokļa
grāmatiņā obligāti ir jāveic atzīme
par konkrēto darba devēju vai citu
institūciju, kas būs galvenā ienākumu
gūšanas vieta (kur personai piemēros
neapliekamo minimumu un nodokļa
atvieglojumus), jo šajā gadījumā
VID nav iespējams identificēt, kurā
ienākumu gūšanas vietā algas nodokļa
grāmatiņa ir iesniegta.
Plašāka informācija:
www. valmiera. lv sadaļā „Pašvaldība”.

Analīžu
pieņemšana
sestdienās
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Pacientu ērtībām ir mainīts
Vidzemes slimnīcas laboratorijas
darba laiks sestdienās. Tagad analīzes
arī sestdienās var nodot Vidzemes
slimnīcas konsultatīvajā kabinetā
Bastionā, 1. stāvā, 101. kabinetā no
plkst. 8.00 līdz 11.00.
Savukārt analīžu kabinets slim
nīcas ēkā Jumaras ielā 195, 3. stāvā
sestdienās ir slēgts.

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā pašvaldības darba laikā līdz
10. jūnija plkst. 17.00.
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Spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”
uzvar valmierietis

Par uzrakstu „Valmiera” Gaujas krastā
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai valmieriešiem dāvātu iespēju
ieskatīties mūsu pilsētas vēstures
lapaspusēs, atklāsim unikālu, vēl
iepriekš neizklāstītu faktu par uzraksta
„Valmiera” Gaujas labajā krastā izveidi.
Valmieras
muzeja
Vēstures
nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa stāsta:
„1930. ga
da otrajā pusē pašvaldība
lielu vērību veltīja apstādījumiem, kā
arī parku un laukumu izdaiļošanai. No
puķēm stādītais uzraksts „Valmiera”
Gaujas labajā krastā tika izveidots
1937. gadā”. Toreiz laikraksta „Val
mierietis” 10. jūnija numurā publicēts
raksts: „Zilās lobēlijas veidos Valmieras
vārdu! Pilsētas daiļuma izkopšanas
nolūkā šinīs dienās Gaujas zaļām
velēnām klātā krastā pabeigts izgriezt
mākslinieciski veidotu Valmieras
vārdu. Lielo burtu vietās sastādīs

zilās lobēlijas, kuru stādi izaudzēti
pilsētas Savariņa fermas dārzniecībā.
Zilais uzraksts būs labi saskatāms no
Pārgaujas un tilta, tīkami izceļot mūsu
pilsētas daiļumu.”
Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ)
vēstures skolotāja Ineta Amoliņa
atklāj, ka, saņemot VVĢ vācu un angļu
valodas skolotāja Egona Tālivalža
Ziediņa atmiņas par viņa tēvu, ir
uzzināts arī šo burtu mākslinieka
vārds. „Jānis Ziediņš Valmierā bija
daiļkrāsošanas
amata
meistars.
Mūsdienās viņu varētu saukt par
nelielu uzņēmēju. Atkarībā no darbu
apjoma viņš nodarbināja 2–12 zeļļus
un mācekļus. Viņam šajā jomā nebija
īpašas izglītības. Viņam piemita
tīri intuitīva mākslinieka izjūta un
gaume, līdz ar to viņš piederēja pie
pieprasītākajiem šī amata speciā
listiem. Man ļoti patika vērot, kā viņš
veidoja skices veicamajiem darbiem.

Mikus Dāvis Liepiņš. Foto no personīgā arhīva

Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Noslēgusies Latvijas Televīzijas
(LTV) veidotā erudīcijas spēle bērniem
„Gudrs, vēl gudrāks”. Desmito klašu
grupā par uzvarētāju, apsteidzot
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Angļu
ģimnāzijas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas,
Rīgas Teikas vidusskolas un Gulbenes
2. vidusskolas pārstāvjus, kļuvis Val
mieras Pārgaujas ģimnāzijas 10.c kla
ses skolnieks Mikus Dāvis Liepiņš.
Valmierietis pārliecinoši iekļuva
finālā, kurā spraigā cīņā, atbildot uz
jautājumiem par dažādām jomām
un risinot uzdevumus, pierādīja, ka ir
erudītākais desmitklasnieks Latvijā.
Mikus Dāvis atzina, ka pieteikties
dalībai televīzijas spēlē esot izlēmis pēc
skolotājas pamudinājuma un tagad ir
gandarīts par paveikto. „Visi jautājumi
finālspēlē bija ļoti grūti. Man pašam
labāk padodas eksaktās zinātnes,

tādēļ jautājumi par humanitāro jomu
sagādāja lielākas grūtības. Pirms spēles
centos vairāk palasīt, pamācīties, kā arī
sekot aktualitātēm, taču jautājumus
nebija iespējams paredzēt. Visu izšķīra
vispārējā erudīcija un ātra reakcija,
jo uz jautājumiem bija jāpaspēj
precīzi atbildēt pirmajam,” stāsta
Mikus Dāvis. Viņš iesaka jauniešiem
piedalīties līdzīgās spēlēs, jo tas ir ne
tikai labi pavadīts laiks, bet arī lieliska
pieredze.
Kļūstot par spēles uzvarētāju,
Mikus Dāvis saņēma galveno balvu –
planšetdatoru, žurnāla „Ilustrētā
zinātne” abonementu, kā arī iespēju
doties ceļojumā uz Stokholmu.
Savukārt jau pirmdien Mikus Dāvis
kopā ar klases audzinātāju Sandru
Krūzi dosies uz pieņemšanu pie Valsts
prezidenta Andra Bērziņa.
Spēles „Gudrs, vēl gudrāks”
finālspēli LTV1 ekrānos būs iespējams
vērot 30. maijā plkst. 19.10.

Mūsdienās viņu varētu saukt par
interjeristu. Savos darbos tēvs plaši
izmantoja latviešu ornamentu un
stipri iespaidojās no Jūlija Madernieka
un Anša Cīruļa daiļrades, vārdu sakot,
izmantojot visu nacionālo, kā jau tas
bija pieņemts prezidenta Kārļa Ulmaņa
valdīšanas laikā. Tēvs bija sevišķi
prasmīgs burtu veidotājs. Lielākā daļa
pilsētā redzamo uzrakstu un izkārtņu
bija viņa roku darbs,” atmiņas pārstāsta
I. Amoliņa. Viens no Jāņa Ziediņa
veidotajiem uzrakstiem – Gaujas kalnā
redzamais ziedu vārds „Valmiera” – ir
redzams vēl joprojām.
Ingrīda Zīriņa zina stāstīt, ka īsu
brīdi pēckara gados virsraksta neesot
bijis, taču jau 20. gadsimta 60. gadu
sākuma fotogrāfijas liecina, ka tas
atjaunots. 1970.–1980. gados stādītas
puķes koši sarkanos toņos, savukārt
mūsdienās lielās izturības un ilgās
ziedēšanas dēļ stāda oranžas un
dzeltenas samtenes.

Izlaidumi Valmieras skolās
Izglītības iestāde
Valmieras Viestura vidusskola
Valmieras 2. vidusskola
Valmieras 2. vidusskola (vakarskola)
Valmieras 5. vidusskola

9. klasēm
13. jūnijs plkst. 18.00
15. jūnijs plkst. 14.00
13. jūnijs plkst. 18.00
13. jūnijs plkst. 18.00

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

13. jūnijs plkst. 17.00

Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Mākslas vidusskola
Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskola – attīstības centrs

11. jūnijs plkst. 18.00
(Valmieras Valsts ģimnāzijas telpās)
–

12. klasēm
7. jūnijs plkst. 17.00
21. jūnijs plkst. 14.00
5. jūlijs plkst. 17.00
6. jūnijs plkst. 18.00
20. jūnijs plkst.16.00 (12.b, 12.c),
plkst. 19.00 (12.a, 12.d)
13. jūnijs plkst. 18.00
(Valmieras Kultūras centra telpās)
19. jūnijs plkst.18.00

13. jūnijs plkst. 13.00

13. jūnijs plkst.16.00

Izglītības iestāde
Valmieras Mākslas vidusskola

8.klasēm
31. maijs plkst. 13.00

Izglītības iestāde
Valmieras sākumskola
Valmieras Pārgaujas sākumskola

6.klasēm
30. maijs plkst. 18.00
29. maijs plkst. 18.00

Vasaras nometnes
Valmieras Izglītības pārvalde ir apkopojusi informāciju par vasaras nometnēm un radošajām darbnīcām Valmierā un tās apkārtnē.
Plašāka informācija par reģistrētajām nometnēm Valmierā un citviet Latvijā pieejama mājaslapā www.nometnes.gov.lv.
Nometnes nosaukums

Norises laiks

Vasaras radošās
darbnīcas

2.–13. jūnijs;
18.–29. augusts

Dalībnieku
vecums
No 7 gadu
vecuma

19.–25. jūlijs

5–17 gadi

29. jūnijs–6. jūlijs

12–14 gadi

16.–20. jūnijs

5–7 gadi

3.–10. jūnijs

10–25 gadi

Kempings „Baiļi”, Beverīnas
novads, Kauguru pagasts

6.–12. jūlijs

8–16 gadi

Rīgas iela 91, Valmiera

28. jūnijs–9. jūlijs

6–19 gadi

Leona Paegles iela 5/7, Valmiera

7.–13. jūlijs

9–15 gadi

Kempings „Baiļi”, Beverīnas
novads, Kauguru pagasts

28. jūlijs–
1. augusts;
4.–8. augusts

6–14 gadi

„Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas
pagasts, Beverīnas novads

Prieka akadēmija –
Avoti!
METTAs nometnes –
2014
Simtjūdžu meža
akadēmija
Atklātā sporta nometne
„Baiļi”
Vidzemes florbola
akadēmija 2014
Dzintarjūra I
Draugi – 1
Vasaras superskola
„Beverīnas ūdeņi” 1
Mūsdienu deju
nometne Vaidavā

21.–27. jūlijs

Piedzīvojums dabā

13.–19. jūlijs

3

12–25 gadi
9–15 gadi

Norises vieta
VJC „Vinda”
Rīgas iela 42, Valmiera
Atpūtas komplekss „Avoti”,
Valmieras pagasts
Burtnieku novads
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera
Meža iela 12A, Valmiera

Kocēnu novads, Vaidavas pagasts,
Nākotnes iela 1
Slunķi, Beverīnas novads,
Kauguru pagasts

Galvenās aktivitātes
VJC „Vinda” pedagogi rūpēsies, lai bērniem nodrošinātu kvalitatīvu un interesantu laika pavadīšanu dažādās
radošajās darbnīcās. Informācijai: Linda Riba, tālr. 64232192, 29287150.
Sporta spēles, interesantas sacensības, radošas darbnīcas u.c. aktivitātes.
Informācijai: e-pasts ke-3@inbox.lv, tālr. 29707130.
Futbola skolas METTA nometnes pamata darbība ir futbola treniņi. Brīvajā laikā prāta un dažādas sporta
aktivitātes. Informācijai: e-pasts maira.mihelsone@fsmetta.lv, tālr. 26430033.
Iespēja topošajiem pirmklasniekiem iepazīties ar skolu atraktīvā un jautrā veidā.
Informācijai: e-pasts ilzekrieva@inbox.lv, tālr. 26417378.
Sportiskas aktivitātes dažāda vecuma jauniešiem.
Informācijai: e-pasts bjcdaugmale@inbox.lv, ilona-kalni@inbox.lv, tālr. 29149767.
Nometnes mērķis ir veicināt jauno florbolistu meistarības izaugsmi, nodrošināt saturīgu brīvā laika
pavadīšanas iespēju skolēnu vasaras brīvlaikā un sekmēt jauno personību vispusīgu attīstību.
Informācijai: e-pasts togosport@gmail.com, jolanta@vocsports.lv, tālr. 29379837, 29878192.
Sporta deju nometne.
Informācijai: e-pasts rsp@navigator.lv, lolitaiv@inbox.lv, tālr. 67279205, 26406147.
Atpūtas, piedzīvojumu un integrējoša nometne.
Informācijai: e-pasts anvor@inbox.lv, tālr. 26412186.
Programmā – praktiski pētījumi, eksperimenti, novērojumi, pārgājieni ar uzdevumiem, vides izpēte, vairāki
izbraukumi ar laivām dažādās ūdenstilpēs pilnā drošības ekipējumā un instruktora pavadībā sadarbībā ar
aktīvā tūrisma centru „Eži”. Informācijai: e-pasts aiga.gartmane@inbox.lv, tālr. 26305045.
Mūsdienu deju nodarbības (hip‑hop, šova deja un laikmetīgā deja).
Informācijai: e-pasts linda.tece@inbox.lv, tālr. 29421092.
Dabas piedzīvojumu nometne bērniem un jauniešiem.
Informācijai: e-pasts aminometnes@gmail.com, ilzekrieva@inbox.lv, tālr. 26417378, 26417378.
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Teātrī vēl divas pirmizrādes Baltijas valstu stīgu
orķestru festivāls
Justīne Deičmane,
Valmieras pilsētas pašvaldība

(No kreisās) Reinis Suhanovs un Jānis Znotiņš. Foto: Matīss Markovskis

Valmieras drāmas teātris
Līdz 2013./2014. gada sezonas
beigām Valmieras drāmas teātrī
pirmizrādes piedzīvos vēl divi jaun
iestudējumi.
5. jūnijā teātra LMT Mansard zālē
(iepriekš Mazā zāle) būs skatāma
pirmizrāde Džona Logana lugai
„Sarkans” par Daugavpilī dzimušo
pasaulslaveno gleznotāju Marku
Rotko, savukārt 17. jūnijā Apaļajā
zālē priekškars vērsies birokrātijas
detektīvam „Siltumnīca”.
Lugas „Sarkans” (rež. Reinis
Suhanovs) notikumi risinās laikā,
kad Marks Rotko strādā pie sienas
gleznojumiem restorānam „Četras
sezonas”, kurus tā arī neatdod
pasūtītājiem. Lugā darbojas gan
pats Rotko (Tālivaldis Lasmanis), gan
dramaturga izdomāts gleznotāja
asistents Kens (Mārtiņš Meiers), kurš
ieradies pie meistara, lai izpētītu viņa
daiļrades principus un izprastu, kāpēc
viņa audekliem ir tāds iespaids. Tomēr
dialogi un monologi izvēršas par

kaut ko citu – tās ir sarunas par dzīvi,
attieksmi pret to, bailēm no nāves un
iznīcības.
Marks Rotko ir viens no tiem
māksliniekiem, kas spēcīgi ietekmējis
ne vien sava laika glezniecību, bet
arī skatītāju uztveri. Lielie, palaikam
milzīgie audekli, ko viņš apgleznoja
ar vienu vai divām krāsām, fascinējoši
pievelk skatienu, liek pie šķietami neko
neizsakošās gleznas stāvēt ilgi, sajūtot
iespaidīgo krāsu laukumu pulsāciju.
Izrāde „Sarkans” arī 6., 7. un
10. jūnijā.
Britu dramaturga Harolda Pintera
detektīva „Siltumnīca” (rež. Jānis
Znotiņš) darbība risinās kādā slēgtā
atpūtas namā. Tajā ir miris pacients,
kura vārdu neviens nezina, jo tiek lietoti
identifikācijas numuri. Savukārt citai
pacientei ir piedzimis bērns. Iestādes
direktors pavēl savam vietniekam
nekavējoties atrast vainīgo. Taču rodas
aizdomas, vai tikai vadība nav iesaistīta
šajos notikumos.
Izrāde „Siltumnīca” skatāma arī
18. jūnijā.

No 6. līdz 8. jūnijam norisināsies
tradicionālais Baltijas valstu mūzikas
skolu stīgu orķestru festivāls. Ik gadu
tajā vienkopus tiek pulcēti jaunie
mūziķi, lai popularizētu savas tautas
mūziku,
izpildot
tautasdziesmu
apdares un oriģinālmūziku. Šogad
festivālā piedalīsies pārstāvji no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas.
Festivāla laikā paredzēti vairāki
koncerti – 6. jūnijā Vaidavā, 7. jūnijā
plkst. 16.00 Dikļu pils dārzā, savukārt
festivāla
noslēguma
koncerts
norisināsies 8. jūnijā plkst. 16.00
Valmieras Kultūras centrā.

„Kopumā festivālā piedalīsies
aptuveni 100 dalībnieku no Valmieras,
Tartu (Igaunija) un Panevēžas
(Lietuva). Pirmo reizi festivālā uzstāsies
arī sadraudzības partneri no Helsinku
(Somija), Kuresāres (Igaunija) un
Ukmerģes (Lietuva) mākslas un
mūzikas skolu stīgu orķestriem,”
informē Valmieras Mūzikas skolas
direktors Aivars Cepītis.
Pirmais Baltijas valstu jauniešu stīgu
orķestru festivāls norisinājās 2010.
gadā Valmierā. Pasākumu organizē
Valmieras Mūzikas skola sadarbībā
ar starptautiskajiem partneriem, kā
arī Valmieras pilsētas pašvaldību un
Kocēnu novada domi.
Ieeja koncertos bez maksas!

Šlāgermūzikas festivāls
Valmierā
Iveta Gailīte,
SIA „GG Festivāli”
7. jūnijā plkst. 18.00 Valmieras
estrādē ar vērienīgu šlāgermūzi
kas festivālu tiks atzīmēta grupas
„Kantoris-04” 25 gadu jubileja.
Jubilārus sveiks un ar savu uzstā
šanos klātesošos priecēs daudzas
šlāgermūzikas zvaigznes – grupas
„Galaktika”, „Apvedceļš”, „Sestā jūdze”,

„Dakota”, „Klaidonis”, „Bruģis”, „Tēva
Nams” un „Tequila Band”. Savukārt
dejotgribētājiem uzstāsies grupa „Otra
Puse”.
Biļetes
pieejamas
„Biļešu
servi
sa”
kasēs,
elektroniski
www. bilesuserviss. lv, Valmieras Kultū
ras centra kasē, kā arī „Latvijas Pasta”
nodaļās un degvielas uzpildes stacijās
„Statoil”. Biļešu cena: 5 EUR.

Aktīvās atpūtas iespējas
Sajūtu parkā

Pasākumi
jūnijā
Pilsdrupu estrādē
5. jūnijā plkst. 19.00 senioru kolek
tīvu koncerts.
Valmieras estrādē
7. jūnijā plkst. 18.00 grupas
„Kantoris-04” 25 gadu jubilejas
šlāgerfestivāls.
23. jūnijā plkst. 22.00 Līgo balle.
Spēlē grupa „Džentlmeņu špagats”.
27. jūnijā plkst. 22.00 Retro diskotēka
70.–80. gadu stilā Starptautiskā Jawa
festivāla „Baltic Jawa 2014” ietvaros.
28. jūnijā plkst. 22.00 Retro diskotēka
70.–80. gadu stilā Starptautiskā Jawa
festivāla „Baltic Jawa 2014” ietvaros.
Jāņa Daliņa stadionā
7. jūnijā plkst. 15.00 futbola 1. līgas
spēle: FK/BSS – Pļaviņas.
13. un 14. jūnijā Valmieras atklātais
čempionāts vieglatlētikā.
15. jūnijā Valmieras atklātais čempio
nāts vieglatlētikā veterāniem.
18. un 19. jūnijā Starptautiskās
vieglatlētikas sacensības „Valmieras
spēles 2014”, 2. kārta.
21. jūnijā plkst. 16.00 futbola 1. līgas
spēle: FK/BSS – Tukums.
Valmieras Kultūras centrā
8. jūnijā plkst. 16.00 Baltijas valstu
stīgu orķestru festivāls.
22. jūnijā plkst. 19.00 Losandželosas
vīru kora„Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts.
Vidzemes Augstskolā
13. jūnijā plkst. 18.00 Vidzemes
Augstskolas maģistrantūras studiju
programmu atvērto durvju diena „Ar
lauriem var nepietikt!”.
Pie Valmieras dzelzceļa stacijas
14. jūnijā plkst. 11.00 Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai
veltīts piemiņas brīdis.
Valmieras muzejā
15. jūnijā plkst. 12.00 tikšanās ar
Zeltīti Kavieri „Ar zāļu tēju pusdienās”.
21. jūnijā plkst. 20.00 Vasaras saul
grieži Valmierā.
Mākslas „Galerijā Laipa”
20. jūnijā Kārlienas pagalma svētki.
Valmierā
23. un 24. jūnijā Jāņu ielīgošanas
pasākumi Valmierā.

Andris Akmentiņš,
Vidzemes Olimpiskais centrs
Tuvojoties skolas noslēgumam,
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks
piedāvā baudīt saulaino pavasari un
piedalīties piedzīvojumiem bagātās
ekskursijās. Skolēnu un tūristu grupas
ir aicinātas izveidot ekskursiju no
sev vēlamajiem elementiem, kā arī
izbaudīt braucienu ar Gaujas tramvaju.
Pavasaris ir īstais laiks, lai nodotos
enerģiskām aktivitātēm svaigā dabā
un ar klasesbiedriem, kolēģiem vai
draugiem baudītu piedzīvojumus
Sajūtu parkā. Piedāvājam skolēnu
grupām un dažādiem kolektīviem
izveidot sev aizraujošu ekskursiju, kurā
ietilpst Sajūtu parka apmeklējums un
kāds no pašu izvēlētiem elementiem,
piemēram, brauciens ar Gaujas
tramvaju.

Gaujas tramvajs aicina iepazīt
Valmieru no cita skatupunkta un do
ties braucienā pa Gauju no Kazu krā
cēm līdz pat Dzelzs tiltam. Brauciens
notiek kapteiņa-gida vadībā, un tā
ilgums ir stunda. Grupām iepriekš jā
piesakās, zvanot pa tālruni 27828221.
Savukārt skolēni, kuriem vairāk
interesē sportiskas aktivitātes, Sajūtu
parka apmeklējumu var apvienot ar
klinšu kāpšanu instruktoru uzraudzībā
vai arī peldēšanu Jāņa Daliņa stadiona
SPA centrā.

Dīvaliņa laukumā
27., 28. un 29. jūnijā Starptautiskais
Jawa festivāls „Baltic Jawa 2014”.
Laukumā pie Valmieras Kultūras
centra
28. jūnijā plkst. 11.00 retro – moto
izstāde Starptautiskā Jawa festivāla
„Baltic Jawa 2014” ietvaros.
28. jūnijā plkst. 12.00 retro – moto
parādes brauciens Starptautiskā Jawa
festivāla „Baltic Jawa 2014” ietvaros.
Atpūtas kompleksā „Avoti”
28. jūnijā Latvijas Nacionālā BMX
čempionāta 5. posms.

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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