
PROJEKTS  “KOPĀ” / VALMIERA



Objekts, kas iezīmē Valmieras pilsētas CENTRU 

izmantots centra laukums piem. ziedu kompozīciju
statīvu un ziedu "apļu" vietā)

+ Lokācija=centrs. Pulcē lielāko cilvēku daļu,
piesaista plašu auditoriju.

+ Iespēja veidot vairākus, secīgus, papildinošus
elementus, tos “idejiski” savienojot, veidojot kā tīklu.
Puķu dobes ir iespēja mainīt – atkarībā no
mākslinieka ieceres/koncepta.

- Sezonālas pārmaiņas – 18.novembris, lieldienu
dekorācijas, Ziemassvētku egle uc. dekorācijas. T.i.
risinājumam ir jābūt universālam vai konstrukcijai,
kas “mainās” un pielāgojas atbilstoši notikumiem.

- Blakus atrodas tēlnieka A. Vārpas skulptūra
“Gaismas strūklaka” – jau esošs objekts jāņem vērā
materiāls – bronza.



Objekts kā galamērķis iziešanai uz Gauju
platforma publiskiem pasākumiem, izmantojot
Gaujas kreisā krasta teritoriju.

+ zonā, kurā paredzēts izveidot Valmieras
“Radošo kvartālu”, kas sasaucas ar iedzīvotāju
vēlmi un iniciatīvām.

+ dome aktīvi iesaistās teritorijas iedzīvināšanā,
komunicē ar projektētājiem, ir ieinteresēta
teritorijas attīstībā.

- Applūstoša teritorija;

- Šobrīd objekts īstermiņā, nesezonā nevaram
notestēt, cik izstrādātā ideja “laba”, jo nav
cilvēku. BET ja ir atsaucība – saglabājam!

- Pāri teritorijai “iet pāri” elektrības līnija – šobrīd
netiks noņemta;



Objekts kā "Valmieras vārti" 

līdzīgi kā “RĪGA" uzraksts pirms
iebraukšanas Rīgā, iebraukšanas
krustpunktos, novietojot braucot no
Cēsīm, Rīgas, Valkas/Valgas utt.

- šādi “pievadi” pilsētai ir 5 – jārada
vienots koncepts visām vietām – vai
jāatrod kopīgais



Industriālā Valmiera Industriālā Valmiera. Mērķis izstrādāt
industriālo mantojumu raksturojošu vides
objektu, piem. Stacijas apkārtnē vai
izmantojot teritoriju pie Stikla šķiedras
rūpnīcas, tā iezīmējot visu rūpniecisko
kvartālu.

+ vide jau ir sagatavota – tīra, pieejama,
nepieciešams tikai objekts;

+ liela mašīnu plūsma, pieejams velo celiņš,
industriālais rajons.



PALDIES!

! Valmiera ir maksimāli ieinteresēta saglabāt objektus un veidot paliekošā materiālā!

+ ikviens aicināts nākt ar SAVU unikālu iniciatīvu, neatkarīgi no mūsu ieteikumiem, piedāvāt savu versiju!


	PROJEKTS  “KOPĀ” / VALMIERA�
	Objekts, kas iezīmē Valmieras pilsētas CENTRU 
	Objekts kā galamērķis iziešanai uz Gauju
	Objekts kā "Valmieras vārti" 
	Industriālā Valmiera
	PALDIES!�

