
 
Noslēdzies fotokonkurss „Sniegavīri balso” 

 
Projekts Pēdas ne tikai sarosās un savas aktivitātes pauž talkā pavasarī un rudenī, 

bet negulēja arī ziemas miegu. Ziemā tika apmeklētas Valmieras un Valmiera rajona skolas 
sadarbībā ar Valmieras pašvaldību un ZAAO, kur skolēniem tika pasniegta „Zaļā stunda”, 
kurā tika runāts par Valmieras dabas resursiem, pētnieku pārstāvji pauda savu viedokli, ko 
viņuprāt nozīmē būt zaļi domājošam, zaļi dzīvot. 

Un tagad pirms tuvojošās lielās talkas pavasarī, Projekts Pēdas sadarbībā ar 
Vidzemes Olimpisko centru bija izsludinājuši fotokonkursu “Sniegavīri balso”,  - konkursā 
varēja piedalīties ikviens Valmieras un Valmieras rajona skolēns, klase, ģimene, vai draugu 
kompānija. Katrai kategorijai vajadzēja uzcelt sniegavīru un to nofotografēt un aizsūtīt uz 
valmiera@pedas.lv e-pastu. Iesūtīšanas termiņš bija 14.marts.  

Konkursa mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību resursu taupīšanai un to 
otrreizējai izmantošanai. 
16.martā Vidzemes Olimpiskajā centrā tika atklāta šo darbu izstāde un pasludināti konkursa 
rezultāti. Uz izstādes atklāšanu bija ieradies pat šajā siltajā laikā vēl neizkusušais sniegavīrs, 
kas cienāja un ar konkursiņu izspēlēja veselīgās un dabīgās sniegpārsliņas – dzērvenes 
pūdercukurā. Labas noskaņas radīšanai par muzikālo gādāja Agris Žogots, Vidzemes 
augstskolas students. 
Konkursā tika vērtēti darbi 4 kategorijās. Darbus vērtēja žūrija – Lauma Gulbe, Projekts 
Pēdas, Ieva Tabūne, SIA ZAAO un Valmieras Jauniešu domes pārstāve Ilze Šmite.  
Pirmā kategorija bija vērtēti starp iesūtītajiem darbiem no pirmskolas izglītības iestādēm 
(bērnudārziem) un tās uzvarētāji PII “Vālodzīte” vecākā grupa “Pelēni”. Kategorijā ģimene 
uzvarēja Ābelīšu ģimene no Cēsu rajona. Kategorijā klases kolektīvs – Zilākalna sākumskolas 
5/6 – gadīgo grupa. Un kategorijā draugu kompānija – meitenes Anna Gromova, Baiba 
Šteinarte, Baiba Kalniņa, Laura Melece, Ieva Krīgere, Margarita Jencīte.  

Prieks par to, ka atsaucība darbu iesniegšanā bija paliela, jo sniegs uzsniga vēlu un 
te viņš bija, te nebija. Tālākie darbi bija pat atsūtīti no Jelgavas rajona, Gulbenes. Liels prieks 
par to!  

Un katrs uzceltais sniegavīrs pauda savu balsojumu par tīru dabu, svaigu gaisu, pret 
atkritumiem dabā, par sniegu ziemā! Par to lai mēs vēl ilgi pastāvētu uz šīs planētas – Zeme!  

 
Ieva Freimane, Valmieras projekta Pēdas 

 
 
 
 

 
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vecākā grupa „Pelēni” 
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Zilākalna sākumsskolas 5/6 – gadīgo grupa 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Ābelīšu ģimene no Cēsu rajona 



 
 

Draugu kompānija: meitenes Anna Gromova, Baiba Šteinarte, Baiba Kalniņa, Laura Melece, 
Ieva Krīgere, Margarita Jencīte no Valmieras 

 
 
 

 
Šāds sniegavīrs bija ieradies uz izstādes atklāšanu 16.martā  


