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Valmieras novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieki

Ievēlēts Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

1. jūlija Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē ievēlēja
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekus.
Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos vienbalsīgi ievēlēts Valmieras novada pašvaldības domes deputāts Ričards Gailums.
Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku
izglītības, kultūras un sporta jautājumos vienbalsīgi ievēlēts Valmieras
novada pašvaldības domes deputāts Jānis Olmanis.
Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku
infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos vienbalsīgi ievēlēts Valmieras novada pašvaldības domes deputāts Guntis Gladkins.

1. jūlijā notika pirmā Valmieras novada pašvaldības domes
sēde. Tajā piedalījās 18 no 19 pašvaldību vēlēšanās 5. jūnijā ievēlētajiem deputātiem – Jānis Baiks,
Ričards Gailums, Jānis Olmanis,
Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš,
Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis
Dainis, Andris Klepers, Guntars
Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš (“Valmierai un Vidzemei”), Harijs Rokpelnis, Juris
Jakovins, Edgars Grandāns (“Latvijas
Zemnieku savienība”), Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš (“Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””), Jānis Upenieks (“Jaunā Vienotība”). Domes
sēdē nepiedalījās Vugars Ecmanis
(“Latvijas Zemnieku savienība”).
Pirmās Valmieras novada pašvaldības domes sēdes pirmais jautājums bija “Par Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”. Pirmo sēdi vadīja
Valmieras novada pašvaldības vē- Valmieras novada pašvaldības domes
lēšanu komisijas priekšsēdētāja priekšsēdētājs Jānis Baiks
Ilze Polka.
Domes priekšsēdētāja amatam
tika izvirzīti divi kandidāti: Jānis
Baiks un Harijs Rokpelnis. Domes
priekšsēdētāju deputāti ievēlēja no sava vidus, izdarot atzīmes
vēlēšanu zīmēs.
16 deputātiem – Jānim Dainim,
1. jūlija Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē
Guntaram Štrombergam, Gunai
apstiprināts Valmieras novada pašvaldības nolikums. Saistošie
Ķiberei, Ričardam Gailumam, Annoteikumi nosaka Valmieras novada pašvaldības pārvaldes orgadrim Kleperam, Tomam Upneram,
nizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vieGuntim Gladkinam, Jānim Olmatējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautānim, Edgaram Grandānam, Jānim
jumus. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2. jūlijā, tie publicēti ValSkrastiņam, Jānim Baikam, Jānim
mieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv.
Upeniekam, Reinim Muižniekam,

Apstiprināta Valmieras novada
pašvaldības izpilddirektore
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
8. jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores amatā vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējo Valmieras pilsētas
pašvaldības izpilddirektori Eviju
Voitkāni.
“Paldies Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Jānim Baikam un maniem kolēģiem, ar kuriem bijis gods būt daļai
no Valmieras pilsētas pašvaldības
plašās darbinieku saimes kopš
2004. gada. Esmu pārliecināta, ka
arī Valmieras novada pašvaldībā
izveidosim profesionālu komandu,
kura īstenos deputātu lēmumus
novada izaugsmei un iedzīvotāju
labklājībai. Esmu gatava vadīt šo
komandu. Pateicos par izrādīto uzticību, doto uzticības mandātu,”
pateicās Evija Voitkāne, Valmieras
novada pašvaldības izpilddirektore.

Evija Voitkāne Valmieras pilsētas
pašvaldībā darbu sāka 2004. gadā
Finanšu dienestā. No 2010. gada
veica finanšu direktores vietnieces amata pienākumus. No 2013.
gada bijusi izpilddirektora vietniece. 2015. gada 30. jūlijā ievēlēta
par Valmieras pilsētas pašvaldības
izpilddirektori.
Kandidatūru vērtēja īpaši šim
mērķim izveidota komisija.

Kasparam Kļaviņam, Jānim Grasbergam, Marekam Bērziņam– balsojot “par”, diviem deputātiem –
Jurim Jakovinam un Harijam Rokpelnim – balsojot “pret”, par Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Baiks.

Valmieras novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Baiks pēc ievēlēšanas pateicās
visiem vēlētājiem par balsojumu
pašvaldību vēlēšanās, ievēlēto
deputātu sastāvu, kas ir ļoti labs,
jo pārstāv visu novadu un tālāk veidos novada nākotni, un
deputātiem par pausto uzticību
vadīt Valmieras novadu: “Līdz
šim es esmu vadījis Valmieras
pilsētu. Esmu to darījis pēc labākās
sirdsapziņas. Mēs visi varam lepoties ar to, ka Valmiera ir Latvijas
veiksmes stāsts. Tagad es apņemos
tikpat enerģiski, tikpat godprātīgi
turpināt darbu, lai viss Valmieras
novads taptu par labāko vietu
dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai,
sportošanai, kultūras baudīšanai
un daudzām citām lietām. Mēs
to kopīgi izdarīsim! Darba būs
daudz, jo Valmieras novadā ir
apvienojušās astoņas pašvaldības.
Būs izaicinājumi, lai Valmieras novads kļūtu par tādu novadu, kādu
esam iedomājušies. Es darīšu visu,
kas manos spēkos, lai mēs kopīgi
varētu izveidot Valmieras novadu
par stiprāko Latvijā!”

Apstiprināts Valmieras novada
pašvaldības nolikums

Par Valmieras novada pašvaldības
izpilddirektori apstiprināta Evija
Voitkāne

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
Izveidotas piecas Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas un ievēlēti to locekļi, priekšsēdētāji (izņemot Finanšu komiteju) un priekšsēdētāju
vietnieki. Valmieras novada pašvaldības dome vienbalsīgi nolēma
izveidot piecas Valmieras novada
pašvaldības domes pastāvīgās komitejas:
♦Finanšu komiteju;
♦Saimniecisko lietu komiteju;
♦Izglītības, kultūras un sporta komiteju;
♦Sociālo un veselības lietu komiteju;

♦Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komiteju.
Likums nosaka, ka, domes darbam notiekot sēdēs un pastāvīgajās komitejās, pastāvīgās komitejas ievēl dome. Katrs deputāts
piedalās divās komitejās. Finanšu
komitejā – 11 deputāti, pārējās
komitejās – 7 deputāti.
Finanšu komiteja
♦Jānis Baiks (komitejas
priekšsēdētājs)
♦Ričards Gailums (komitejas
priekšsēdētāja vietnieks)
♦Jānis Dainis
♦Vugars Ecmanis
♦Jānis Grasbergs

♦Kaspars Kļaviņš
♦Guna Ķibere
♦Jānis Olmanis
♦Harijs Rokpelnis
♦Jānis Upenieks
♦Toms Upners
Saimniecisko lietu komiteja
♦Jānis Skrastiņš (komitejas
priekšsēdētājs)
♦Mareks Bērziņš (komitejas
priekšsēdētāja vietnieks)
♦Edgars Grandāns
♦Guntis Gladkins
♦Juris Jakovins
♦Reinis Muižnieks
♦Guntars Štrombergs

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja
♦Andris Klepers (komitejas
priekšsēdētājs)
♦Jānis Olmanis (komitejas
priekšsēdētāja vietnieks)
♦Mareks Bērziņš
♦Jānis Dainis
♦Guna Ķibere
♦Reinis Muižnieks
♦Harijs Rokpelnis
Sociālo un veselības lietu
komiteja
♦Guntars Štrombergs (komitejas priekšsēdētājs)
♦Toms Upners (komitejas
priekšsēdētāja vietnieks)

♦Jānis Baiks
♦Ričards Gailums
♦Edgars Grandāns
♦Juris Jakovins
♦Jānis Skrastiņš
Tautsaimniecības, vides un
attīstības lietu komiteja
♦Jānis Grasbergs (komitejas
priekšsēdētājs)
♦Kaspars Kļaviņš (komitejas
priekšsēdētāja vietnieks)
♦Jānis Baiks
♦Vugars Ecmanis
♦Guntis Gladkins
♦Andris Klepers
♦Jānis Upenieks
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Noslēdzies fotokonkurss “Mana pirmā diena Valmieras novadā”
Liene Pinne,
Valmieras novada pašvaldība
1. jūlijā aicinājām Valmieras novada iedzīvotājus veidot kopīgu
sveicienu un radīt vēstures liecības,
iemūžinot fotogrāfijās savu pirmo dienu Valmieras novadā un
piedaloties fotokonkursā.
Saņēmām skaistas, radošas un
interesantas fotogrāfijas un vēlējumus jaunajam novadam, patiesi
jutāmies kā jaunā Valmieras novada dzimšanas dienā.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par pacilājošo svētku sajūtu! Visas konkursā iesūtītās fotogrāfijas apkopotas galerijā un apskatāmas Valmieras novada pašvaldības Facebook lapā @valmieras
novads.
Konkursā veicināšanas balvas
no Valmieras novada pašvaldības
saņem Oskars Tapinskis, Valmieras
Jaunatnes centrs “Vinda” un Zanda
Krūkle.
Par balvu saņemšanu sazināsimies ar to ieguvējiem personīgi.

Savu pirmo dienu Valmieras novadā sagaidīju uz
Vanšu tilta, kur Gaujas upes atspulgā vēroju krāšņu
saulrietu, tas nozīmē, ka, ja pirmajā dienā ir bijis tik
skaists saulriets, tad Valmieras novads plauks un
zels. Lai viss izdodas Valmieras novadam!
Foto iesūtīja Oskars Tapinskis

Piešķirts finansējums ventilācijas
izbūvei

Līga Bieziņa, Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Lai uzlabotu iekštelpu gaisa kvalitāti, vienlaikus mazinot Covid-19
inficēšanās risku, Rubenes pamatskolai un Valmieras sākumskolai
piešķirts valsts budžeta finansējums ventilācijas sistēmu izbūvei.
Tas atbilstoši 18. maijā valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā bija pieejams augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, saistītiem ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu.
Rubenes pamatskolas ēkā, kuras
energoefektivitātes uzlabošanas
projekts tika īstenots 2005. gadā
bez ventilācijas ar rekuperāciju
ierīkošanas, mācību procesa kvalitatīvai apgūšanai visās mācību
un koplietošanas telpās plānota
mehāniskās ventilācijas sistēmas
izbūve, lai nodrošinātu piespiedu
svaigā gaisa pieplūdi telpās, kā
arī piespiedu ventilāciju izlietotā
gaisa savākšanai. Rezultātā tiks
nodrošināts atbilstošs mikroklimats (gaisa kvalitāte, temperatūra,
mitrums, plūsmas ātrums) epidemioloģisko norāžu ievērošanai, veselībai drošas vides nodrošināšanai
mācību procesa laikā.
Projekta “Ventilācijas sistēmas
izbūve Rubenes pamatskolā” plānotās kopējās izmaksas ir 139 276
EUR, no kuriem 118 385 EUR ir valsts
budžeta finansējums un 20 891 EUR –
pašvaldības līdzfinansējums. 30.jūnijā izsludināts iepirkums “Rubenes
pamatskolas ventilācijas sistēmas
izbūve”.
2010. gada 1. septembrī eksplua-

tācijā nodotajā jaunajā Valmieras
sākumskolā pēc projekta autoru
sniegtā risinājuma un izstrādātā
būvprojekta, mehāniskā ventilācija tika izbūvēta daļā skolas telpu:
tualetēs, sporta un sarīkojumu
zālēs, kā arī ēdināšanas blokā. Taču
klašu telpās ventilāciju projekta
autora ieskatā (atbilstoši normatīvajām prasībām) tika paredzēts
nodrošināt ar vēdināšanu, atverot
logus. Konstatējot gaisa apmaiņas
uzlabošanas vajadzību, skolai izstrādāts būvprojekts mehāniskās
pieplūdes–nosūces ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvei.
Atbilstoši kontroltāmei, ietverot
būvuzraudzību un autoruzraudzību, projekta “Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve
Leona Paegles ielā 40A, Valmiera”
provizoriskās izmaksas ir 590 090
EUR, no kuriem valsts budžeta finansējums – 400 000 EUR un nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums – 190 090 EUR. 22. jūnijā noslēdzās pretendentu piedāvājumu iesniegšana iepirkumam
“Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles
ielā 40A, Valmiera”.
Projekti jāsāk ne vēlāk kā šī gada
1. augustā un jāīsteno līdz 2022.
gada beigām. Lai nodrošinātu projektu īstenošanai nepieciešamo
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, pašvaldība abus projektus
plāno īstenot pakāpeniski – daļu
darbu veicot 2021. gadā, daļu –
2022. gadā.
2020./2021. mācību gadā Rubenes pamatskolā mācījās 111 skolēni, Valmieras sākumskolā – 555
skolēni.

Jaunatnes centrs “Vinda” ar jaunu spēku, enerģiju un radošumu ir gatavs turpināt darbu jaunajā Valmieras novadā! Novēlam Valmieras novadam jaunu spēku visās jomās!
Foto iesūtīja Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”

Krustvārdu mīkla
Lai labāk iepazītu jauno Valmieras novadu, atminiet krustvārdu mīklu! Atslēgas vārdus (divi vārdi), kas
veidosies sakārtojot pareizā secībā burtus no iezīmētajiem lauciņiem, sūtiet uz e-pastu info@valmierasnovads.lv
līdz 31. jūlijam! No visiem pareizo atbilžu iesūtītājiem izlozēsim vienu laimīgo, kurš saņems suvenīru komplektu no Valmieras Tūrisma informācijas centra.
1. Novada administratīvais centrs
2. Vieta, kurā atrodas lielākais drumlins Austrumeiropā un izveidota “Akmens izziņas taka”
3. Ramatas pagasta logo simbols
4. Pagasts, kurā atrodas Kokmuižas pils
5. Viens no Rūjienas ģerboņa simboliem
6. Pagasts, kas atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Tālavas zemienē un Gaujas kreisajā krastā
7. Upe novadā, pa kuru kursē tramvajs
8. 127 m augsts kalns, kas ir sena svētvieta, viduslaiku kapsēta un dabas liegums
9. Valmieras novada lielākais ezers
10. Pagasts - tālākajā Latvijas Ziemeļu punktā
11. Viena no novada pilsētām
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9.
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Domes sēdē lemtais
15. jūlijā Bērzainē notika pirmā Valmieras novada domes izbraukuma sēde. Lai nodrošinātu Valmieras novada darba nepārtrauktību
domes deputāti lēma līdz 1. septembrim izveidot Valmieras novada
teritoriālo apvienību pārvaldes: Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču apvienību
pārvaldes, kā arī Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi un Valmieras novada Izglītības pārvaldi.
Pirms sēdes deputāti iepazinās ar pārbūvēto siltumapgādes sistēmu Bērzainē.

Lai sajūtām un piedzīvojumiem bagāta dzīve jaunajā
Valmieras novadā. Lai top! Foto iesūtīja Zanda Krūkle.

11.

4.
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Valmiera un novads iekļūst nākamajā kārtā konkursā Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
un Kultūras ministrija
8. jūlijā noslēdzās konkursa
par Eiropas kultūras galvaspilsētas
2027 nosaukumu Latvijā 1. kārta,
pēc kuras tālāk 2. kārtai virzītas
Daugavpils, Jūrmala, Liepāja un
Valmiera. Konkursam pieteikto pilsētu piedāvājumus Latvijā trīs
dienu laikā tiešsaistē vērtēja neatkarīgu ekspertu grupa, ko veidoja
Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas
atlasīti eksperti, kā arī divi nacionālie eksperti, kurus izvirzīja
Nacionālā kultūras padome un
Kultūras ministrija.
“Mums – astoņu pašvaldību iedzīvotājiem, rit pirmais mēnesis
vienotā Valmieras novadā, taču
mēs ar lepnumu jau varam svinēt
pirmo kopīgo uzvaru ceļā uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu
2027. gadā, atzīmējot šo sasniegumu ar jauniem mērķiem! Mēs kopā
turpinām Valmieras ceļu uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulu, jo,
pateicoties žūrijas lēmumam, esam
nokļuvuši 2. kārtā. Jau tagad esam
tik daudz ieguvuši! Ceļā uz administratīvajām pārmaiņām kultūras
jomā jau bijām cieši kopā un gatavojām pieteikumu! Paldies ikvienam, kurš piedalījās, kurš tic. Ja
mēs varam to iztēloties, mēs varam
to īstenot!” gandarījumu par Valmieras un novada panākumiem
pauž Valmieras novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Eiropas kultūras galvaspilsētas
konkursa Latvijā pirmajā kārtā
piedalījās Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga,
Liepāja, Ogre un Valmiera, kas savus pieteikumus iesniedza laikā
no 2020. gada augusta līdz 2021.
gada 4. jūnijam. Jāatzīmē, ka jau
pieteikšanās un sākotnējās atlases kritēriju izpilde Eiropas kultūras
galvaspilsētas titula pretendentiem ir pozitīvs sasniegums, jo apliecina pilsētu spēju kultūras,
ekonomikas un sociālajā jomā,
vienlaikus padarot kultūru par savas ilgtermiņa attīstības stratēģijas
daļu.
Zane Petre, Eiropas Komisijas
pārstāvniecības vadītāja Latvijā:
“Kultūra visos laikos ir bijusi cilvēku kopā un līdzās būšanas, iedvesmas un mierinājuma avots. Gan
labos, gan ne tik labos laikos tā
palīdz mums būt stiprākiem, uzturēt savas tradīcijas, bagātināties
vienam no otra un virzīties tālāk
savā attīstībā. Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīva ir brīnišķīgs
piemērs, kā varam savu kultūru darīt plašāk zināmu, turpinot
tradīcijas un radot no jauna, nest
Latvijas vārdu Eiropā un pasaulē.
Ikviena pilsēta, kas pieņēmusi šo
izaicinājumu un cīnās par Eiropas
kultūras galvaspilsētas nosaukumu, jau ir savā ziņā uzvarētāja,
domājot, plānojot un ieguldot savas pilsētas attīstībā. Novēlu ikvienai pilsētai turpināt izvēlēto ceļu –
sapņojot, radot un īstenojot idejas,
kas iemieso Eiropas vērtības un
ļauj iepazīt Latviju!”

Konkursa atlases kritērijos noteikts, ka pilsētām jāsagatavo kultūras programma ar skaidru un
nozīmīgu Eiropas dimensiju, kas
veicina pilsētas, kā arī tuvējo apkaimju iedzīvotāju līdzdalību un
piesaista gan vietējus, gan starptautiskus apmeklētājus. Programmai ir jābūt ar ilgstošu ietekmi un
jāveicina pilsētas ilgtermiņa attīstība. Pieteicējiem arī jāpierāda
pašvaldību atbalsts un spēja īstenot projektu.
“Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss ļauj pozicionēt Latvijas pilsētu un līdz ar to visu mūsu
valsti Eiropas kultūras telpā; šis
statuss var dot gan pozitīvu impulsu pilsētas kultūras stratēģijas
restartam, gan nest jaunus augļus
uzņēmējdarbībā, tūrismā, ekonomikā un sociālajā dzīvē. Minēto
apliecina arī mūsu galvaspilsētas
pieredze 2014. gadā, jo aizvien
vērojam, kā Rīgas kultūrtelpā turpina dzīvot un attīstīties pirms septiņiem gadiem iesāktas iniciatīvas,
un redzam, kā tas nesis nozīmīgu
pilsētas kultūrpolitikas paradigmas
maiņu,” akcentē Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone,
uzsverot, ka ikviena pilsēta un novads, kas piedalījušies konkursā
uz 2027. gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas nosaukumu, jau ir
ieguvēji. Ieguvēji – jo apzinājuši savus spēkus, resursus, arī ambīcijas
un rūpīgi strādājuši pie detalizētas
kultūras programmas izstrādes.
Esmu pārliecināta, ka vismaz daļu
no šīm programmām mēs, kā Latvijas kultūras dzīves baudītāji, pieredzēsim, neskatoties uz konkursa
rezultātiem.”

Akcijā “EKO ZVANS” aicina bez maksas nodot
nolietotu elektrotehniku
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
No 1. līdz 31. augustam notiks
SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā, zvanot
uz ZAAO biroju, varēs pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas
bezmaksas savākšanu (iekārtas izmērs vismaz 60 x 40 x 40 cm).
Ar līdzīgām akcijām tās organizatori ik gadu vērš uzmanību uz
vides aizsardzību, un šogad sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” uzmanība
tiek pievērsta arī elektrodrošībai,
jo nolietota un bojāta elektronika
ikgadēji ir iemesls desmitiem elektrotraumu un virknei ugunsgrēku.
ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās
mājsaimniecībās un darba vietās,
ir izgatavotas no dažādiem materiāliem, no kuriem līdz pat 90 %
ir iespējams pārstrādāt. Šīs iekārtas
satur arī dažādas kaitīgas vielas,
piemēram, freonu, dzīvsudrabu,
svinu, hromu, tāpēc elektriskie un
elektroniskie atkritumi nekādā ziņā
nedrīkst nonākt dabā, tie jānodod atkritumu apsaimniekotajiem.
ZAAO rūpējas, lai šie atkritumi
nonāktu uz pārstrādi.”
Akciju šogad atbalsta “Sadales
tīkls”, vēršot uzmanību uz elektrodrošībai. “Sadales tīkla” Mācību centra elektrozinību mācību
vadītājs Artūrs Šmats: “Savu laiku nokalpojušai un bojātai elektrotehnikai nav vietas mājoklī, jo tā
ir bīstama mūsu veselībai un dzīvībai, kā arī rada ugunsgrēku riskus
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īpašumā. Diemžēl nereti turpinām
lietot bojātas elektroierīces un arī
cenšamies paši tās “saremontēt”,
bojātās vietas notinot ar izolācijas
lenti, – šāda rīcība nav pieļaujama,
jo bojāta elektroierīce ir kā bumba
ar laika degli, kas liktenīgā mirklī
var kļūt par iemeslu smagai vai
letālai elektrotraumai vai postošam
ugunsgrēkam!”
“Sadales tīkls” uzsver, ka ik
gadu elektrotraumas Latvijā gūst
desmitiem cilvēku – gan bērni,
gan pieaugušie, turklāt vidēji desmit cilvēkiem gūto elektrotraumu sekas ir letālas. “Šogad sešos
mēnešos ir reģistrētas pavisam 27
elektrotraumas, tostarp pieci cilvēki gūto elektrotraumu rezultātā
gāja bojā. Atceries – mājās nav vietas elektroierīcēm ar bojātu vada
izolāciju vai citiem acīmredzamiem
defektiem! Tāpat, ja, lietojot elektroierīci, ir jūtams, ka tā “sit pa
pirkstiem” – tas ir signāls, ka no šīs
ierīces ir iespējami drīz jāatbrīvojas. Akcija “EKO ZVANS” ir lieliska
iespēja nodot pārstrādei savu laiku
nokalpojušu elektrotehniku, šādi
gan parūpējoties par savu un citu
īpašuma iemītnieku drošību, gan
arī veicinot sakārtotu vidi mums
apkārt,” papildina A. Šmats.
Nolietotas elektrotehnikas savākšanas pakalpojums tiks sniegts,
izbraucot uz privātpersonas vai juridiskas personas norādīto adresi,
iepriekš vienojoties par savākšanas
dienu.
Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar
elektrību vai baterijām darbinātas
nolietotas sadzīves elektrotehnikas

savākšanu no klienta adreses, taču
akcijas periodā ir atcelta transporta
maksa un akcijas laikā ikviens tās
dalībnieks piedalīsies izlozē, iegūstot iespēju laimēt balvas – televizoru, rokas putekļu sūcējus, skandas
un citas.
Pieteikumi tiek pieņemti, zvanot pa tālruni 26132288. Saņemot
neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (televizori, ledusskapji, plītis, trauku mazgājamās mašīnas,
putekļu sūcēji, virtuves kombaini
u.c.) savākšanas pieteikumu un
pajautājot klienta atļauju, ZAAO
biroja darbinieks reģistrēs akcijas dalībnieku klientu uzskaites
sistēmā, veicot speciālu atzīmi par
dalību akcijā. Katrs klients akcijā
var veikt neierobežota skaita elektrotehnikas vienību savākšanas
pieteikumus, balvu izlozē piedaloties vienu reizi.
Visai pieteiktajai elektrotehnikai
tās izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus telpām – pie kāpņu telpas
ārdurvīm, biroja ārdurvīm, iebraucamā ceļa malā, konteineru laukumā u. tml.
Akcijas nolikums pieejams mājaslapā www.zaao.lv šķiroto atkritumu savākšanas sadaļā un klientiem.
zaao.lv.
Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku bez maksas
ikdienā var nodot arī ZAAO darbības reģiona divdesmit vienā EKO
laukumā. Nogādājot nolietotu neizjauktu elektrotehniku EKO laukumā, iedzīvotāji nepiedalās akcijā
“EKO ZVANS!”.

Daugavpilij, Jūrmalai, Liepājai un Valmierai līdz 2022. gada
pavasarim savi pieteikumi būs
jāizstrādā daudz detalizētāk. Tad
žūrija atkal tiksies, lai tos izvērtētu
un lemtu, kura no šīm pilsētām kļūs
par Eiropas kultūras galvaspilsētu
2027. gadā. Arī Portugālē 2027.
gadā būs vēl viena Eiropas kultūras
galvaspilsēta. Portugālē konkurss
tika izsludināts 2020. gada novembrī, un priekšatlases sanāksme notiks 2022. gada sākumā.

Eiropas kultūras galvaspilsētu iniciatīva aizsākās 1985. gadā
Grieķijā, pateicoties tā laika kultūras ministres Melinas Merkuri
idejai, un tā ir kļuvusi par vienu
no vērienīgākajiem kultūras projektiem Eiropā. Iniciatīvas mērķis
ir veicināt kultūras daudzveidību Eiropā, uzsvērt dažādu kultūru kopīgās iezīmes un veicināt
kultūras lomu pilsētu ilgtermiņa
attīstībā.

Valmieras novada iedzīvotājiem
pieejams bezmaksas atbalsta
tālrunis 8484
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Visa jaunā Valmieras novada
iedzīvotāju ērtībām pieejams vienots bezmaksas atbalsta tālrunis
8484. Iedzīvotāji aicināti zvanīt
pa šo tālruņa numuru, ja dzīvesvietā vai Valmieras novada administratīvajā teritorijā nepieciešama
operatīva reaģēšana vai saimniecisks risinājums.
Tālrunis izmantojams gadījumos, kad:
♦nepieciešams izsaukt vai informēt Valmieras novadā darbojošos pašvaldības policiju
par dažādiem sabiedriskās
kārtības vai automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem;
♦izsaukt palīdzību vai informēt
par apgādes sistēmu (ūdensapgādes, kanalizācijas, elektrības
piegādes, apkures, atkritumu
apsaimniekošanas) bojājumiem
vai to darbības pārtraukumiem;
♦informēt par sanitārās tīrības
jautājumiem novadā;
♦informēt par nesakoptiem īpašumiem;
♦ziņot par klaiņojošiem mājdzīvniekiem;
♦informēt par bīstamām vietām
uz ielu un ceļu brauktuves vai
citur publiskās vietās (asas
bedres, pazuduši vai salauzti
komunikāciju aku vāki, nolūzuši koki vai to zari, ielu un ceļu
izskalojumi vai citi apgrūtinājumi);

♦informēt par bojājumiem, kas
nodarīti publiskajai infrastruktūrai (bojāti soliņi, atkritumu urnas, ierīces bērnu rotaļu laukumos, publiskais apgaismojums
un līdzīgi);
♦informēt par tiesību pārkāpumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju.
Uz tālruņa 8484 zvaniem atbild
un koordinētu tālākas informācijas apriti nodrošina Valmieras novadā esošās Valmieras pilsētas
pašvaldības policijas Operatīvās
informācijas centrs.
Tālrunis 8484 ziņošanai pieejams iedzīvotājiem, kuri dzīvo
jaunā Valmieras novada teritorijā:
piecās novada pilsētās – Mazsalacā, Rūjienā, Sedā, Strenčos un
valstspilsētā Valmierā, kā arī 26
Valmieras novada pagastos –
Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku,
Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu,
Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes,
Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu,
Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu,
Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas,
Valmieras, Vecates, Vilpulkas un
Zilākalna pagastā.
NB! Ziņošanai par nelaimes gadījumiem arī turpmāk izmantojami
operatīvo dienestu tālruņi: 112 –
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta uzturētais vienotais ārkārtējo notikumu numurs, 110 –
Valsts policijas tālrunis, 113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta tālrunis, 114 – Gāzes
avārijas dienesta tālrunis.

Par Covid-19 sertifikāta
saņemšanu, ja neizmanto
internetu
Liene Pinne,
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras novada iedzīvotāji, kuri neizmanto internetu vai nevar
autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, Covid-19 sertifikāta saņemšanai var vērsties Valmieras novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 tās darba laikā, tālrunis uzziņām
64207120, vai kādā no Valmieras novada valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem:
♦Kocēnu pagastā, Kocēnos, Alejas ielā 8, tālrunis 66954826;
♦Strenčos, Rīgas ielā 7, tālrunis 66954852;
♦Matīšu pagastā, Matīšos, Skolas ielā 11, tālrunis 66954907;
♦Rūjienā, Raiņa ielā 3, tālrunis 66954842;
♦Naukšēnos, Naukšēnu pagasta namā, tālrunis 66954829;
♦Mazsalacas pilsētā, Pērnavas ielā 4, tālrunis 66954867;
♦Trikātas pagastā, Trikātā, Nākotnes ielā 3, tālrunis 66954810.
Ierodoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Visu vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija pieejama www.pakalpojumucentri.lv/vpvkac.
Plašāka informāciju par digitālo Covid-19 sertifikātu iedzīvotāji var
noskaidrot www.covid19sertifikats.lv vai zvanot informatīvajam tālrunim
8989.

Iepazīsimies ar Valmieras novada pašvaldības domes deputātiem
1. jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes deputātiem sākās jaunais darba cēliens.
Šajā un nākamajā Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā iepazīstināsim ar
deputātu prioritātēm novada attīstībai.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāti pēc pirmās Valmieras novada pašvaldības domes
sēdes. Attēlā no kreisās: Toms Upners, Jānis Dainis, Jānis Upenieks, Jānis Grasbergs, Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Jānis Baiks, Ričards Gailums, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Mareks Bērziņš, Edgars
Grandāns, Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Jānis Skrastiņš, Reinis Muižnieks, Andris Klepers, Guntars
Štrombergs. Pirmajā domes sēdē nepiedalījās un attēlā nav redzams Vugars Ecmanis

Kāda (-s) ir jūsu prioritātes nākamajā četrgadē Valmieras
novada pašvaldībā? Kāds būs jūsu ieguldījums, lai palīdzētu
sasniegt šo (-s) mērķus?
Atbild domes deputāts Reinis Muižnieks.
Spēt virzīt un īstenot novada iedzīvotājiem
nozīmīgus teritorijas attīstības un dzīves vides kvalitāti veicinošus projektus, rūpīgi izsverot to realizācijas nepieciešamību un plānoto ieguldījumu apmērus.
Izveidot novadu kā vienotu kopumu ar vienotiem
uzskatiem, attieksmi un pieeju jebkuram ikdienas
jautājumam.
Mans pienesums mērķu īstenošanā būs konstruktīva kritiska un vienlaikus saprātīgu, pamatotu lēmumu pieņemšana.
Atbild domes deputāte Guna Ķibere.
Īstenot dažādus projektus visā Valmieras novada
teritorijā, piesaistīt lielākas investīcijas, lietderīgāk
izmantot esošos cilvēkresursus. Dalīšos ar savām idejām, atbalstīšu citu idejas dažādu projektu īstenošanai
visā Valmieras novada teritorijā.
Stiprināt, atbalstīt un attīstīt starptautisko sadarbību, sekmēt pierobežas reģiona attīstību. Rosināšu
slēgt sadarbības līgumu ar Igaunijas pierobežas
pašvaldībām, lai veicinātu sadarbību dažādās jomās –
kultūrā, uzņēmējdarbībā, sportā, izglītībā u.c.
Iestāšos par aktīviem un radošiem cilvēkiem, kuri
vēlēsies darboties un uzlabot dzīves kvalitāti savā pagastā un pilsētā. Rosināšu izveidot atbalsta instrumentus pašvaldībā.
Nepieciešams izveidot Rūjienas amatu sētu, lai saglabātu tradicionālos arodus un nodotu tos nākamām paaudzēm. Manas prioritātes būs vienotas novada kultūrtelpas attīstības
stratēģijas veidošana un novada kultūras mantojuma kopīga apsaimniekošana, lai ikvienam
būtu pieejami kultūras pakalpojumi un iespējas nodarboties ar amatiermākslu.

Atbild domes deputāts Harijs Rokpelnis.
Mana kā deputāta un Latvijas Zemnieku Savienības
prioritāte Valmieras novadā ir pieņemt pārdomātus
un saimnieciskus lēmumus, un lai Valmieras novads
nākamajos četros gados neapšaubāmi kļūst par tādu
vietu, lai gribas neaizbraukt, lai gribas atgriezties.
Mūsu vīzija un mērķi atrodami priekšvēlēšanu programmā, kas ir pilnīgs ideju un redzējuma apkopojums.
Svarīgi, lai pašvaldību reforma nestu ne tikai pārmaiņas pārmaiņu pēc, bet arī iegūstam labāko no šī
procesa, jo neapšaubāmi ir lietas, ko liela pašvaldība
var veikt labāk, kā maza vai vidēja. Strādāšu pie tā, lai
novadā tiktu ieviests transports pēc pieprasījuma, lai
tiktu uzsākts darbs pie Valmieras apvedceļa pabeigšanas, lai tiktu sakārtots Valmieras tirgus. Iestāšos par saprātīgu iestāžu pārvaldību, lai pašvaldības iedzīvotāji jūtas kā mājās un
sadzirdēti katrā novada vietā.
Jebkuru mērķi var sasniegt, ja grib un dara. Esmu jau pierādījis, ka man pietiek gan griba,
gan darba spars. Lai gan ar dekādi lielu pieredzi pašvaldību un projektu vadībā, tomēr esmu
vēl gana jauns lielajā politikā, taču ceru, ka ideālisms nebūs šķērslis labu mērķu sasniegšanā!
Pateicos visiem saviem un manas komandas atbalstītājiem, parādīsim, ka izdarījāt pareizo
izvēli! Uz tikšanos un saziņu!
Atbild domes deputāts Jānis Dainis.
Kā vienu no galvenajām prioritātēm esmu izvirzījis
Valmieras novada tālāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju interešu aizstāvību. Jāsaglabā cilvēciskā saikne ar
tālāko vietu iedzīvotājiem, jāspēj izzināt viņu rūpes un
jānodrošina interešu aizstāvība. Noteikti iestāšos par
veselīga dzīvesveida veicināšanu novadā, liekot prioritāti uz visu vecuma grupu iesaisti.
Lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķos, noteikti
palīdzēs iekrātā pieredze un neizsīkstošā enerģija.
Turpināšu iesaistīt iedzīvotājus dažādās sportiskās
aktivitātēs, kā arī iestāšos par visu novada apdzīvoto
vietu iedzīvotāju interešu aizstāvību, kā to darīju arī
līdzšinējā Kocēnu novadā.
Atbild domes deputāts Jānis Olmanis.
Kļūstot par lielāku un spēcīgāku Valmieras novadu,
turpināšu izmantot visas investīciju piesaistes iespējas,
lai ikviens pagasts un pilsēta attīstītos vienlīdz spēcīgi,
uzlabojot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti
un atbalsta līmeni iedzīvotājiem.
Strādāšu, lai stiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu
savai dzīvesvietai, lepnumu un patriotismu. Rūpēšos,
lai iedzīvotāji tiktu uzklausīti un kopīgiem spēkiem
problēmsituācijām iespējami ātri rastu risinājumu.
Apņemos atbalstīt jau pirms novada izveides
veiksmīgi strādājušo mākslas kolektīvu un sporta komandu darbību, veicināt to pilnveidi atbilstoši mūsdienu attīstības tendencēm.
Arī turpmāk viena no man svarīgākajām prioritātēm būs izglītība. Jānodrošina iespēja
saņemt pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas izglītību iespējami tuvu bērna dzīvesvietai.
Veidosim mūsdienīgas, augstu izglītības kvalitāti sniedzošas vidusskolas, jo bērni un jaunieši
ir Valmieras novada nākotne! Kopīgi ar pārējiem deputātiem meklēsim risinājumu sabiedriskā transporta nodrošināšanai skolēnu nokļūšanai uz un no izglītības iestādes.
Sociālajā jomā saskatu potenciālu līdzšinējā Kocēnu novada Sociālā dienesta pieredzes
pārnešanā Valmieras novadā, lai tā darbības centrā ir cilvēks, cieņpilnas un cilvēcīgas attiecības, individuāla pieeja.
Gan pirms pašvaldību vēlēšanām, gan arī šobrīd darba laikā un atpūtas brīžos apbraukāju plašā Valmieras novada teritoriju, lai iepazītu apdzīvotās vietas, aprunātos ar iedzīvotājiem, uzklausītu viņu problēmas un rastu tām risinājumu. Pie šāda darba principa pieturēšos,
būdams domes priekšsēdētāja vietnieks, doties pie iedzīvotājiem, runāt, uzklausīt, veidot
tiešu kontaktu, mazāk birokrātijas – vairāk cilvēcīgu un cieņpilnu attiecību. Šādas attiecības
veidošu arī darba kolektīvā, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm – iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.

Atbild domes deputāts Toms Upners.
Sabalansētas un pārdomātas investīcijas dažādās
nozarēs ir Valmieras novada izaugsmes pamats,
mūsu dzinējspēks – uzņēmējdarbības un biznesa
vides attīstība. Tas lielā mērā ir garants arī kultūras
nozares attīstībai, kas ir mana darba prioritāte,
strādājot kā novada domes deputātam.
Viens no mērķiem – kultūras politikas stratēģijas
izstrāde un īstenošana. Valmieras novadam jākļūst
par mūsdienīgu kultūrtelpu Latvijā un Eiropā, tāpēc
piedalāmies konkursā Eiropas kultūras galvaspilsēta
2027. No deviņām Latvijas pilsētām esam to četru
vidū, kas izvirzītas konkursa 2.kārtai. Konkurss ir nozīmīgs stimuls, lai pie mums taptu jaunas kultūras institūcijas, piemēram, laikmetīgās mākslas telpa, tiktu sakārtotas esošās, kā
arī rastos starptautiski kultūras un mākslas notikumi.
Otrs – novada publiskās kultūras infrastruktūras uzturēšana un modernizācija. Tuvāko
gadu laikā jāveic Valmieras Kultūras centra ēkas pārbūve. Novada centrā jābūt mūsdienīgai
infrastruktūrai, kas vienlīdz piemērota mākslinieciskās pašdarbības un profesionālās mākslas vajadzībām. Šajā ziņā prieks par gaidāmajām pārmaiņām Valmieras Drāmas teātra ēkā
un par sakārtotajām kultūras telpām novadā.
Trešais – pieejami un kvalitatīvi kultūras pakalpojumi visā novadā. Tas nozīmē, ka novada pašvaldībai jānodrošina esošo kultūras iestāžu kvalitatīvs darbs, jāatbalsta amatiermākslas joma, jāparedz finansējums pasākumiem, iedzīvotāju iniciatīvām.

Atbild domes deputāts Vugars Ecmanis.
Mana prioritāte nākamajā četrgadē Valmieras novada pašvaldībā patiesībā ir tikai viena.
Pārstāvēt to vēlētāju intereses, kuri 5. jūnijā savas
balsis uzticēja Latvijas Zemnieku Savienības sarakstam. Esam izvirzījuši mērķus un devuši solījumu,
kuram mūsu vēlētāji noticēja, tāpēc vēlreiz apliecinu – nekas nav mainījies, esmu šeit un doto vārdu
turēšu. Mēs neatteiksimies no iedzīvotāju patieso
interešu aizstāvības, no ekonomiska uzplaukuma,
jaunām darba vietām un jebkuru domes lēmumu
pieņemšanas tikai un vienīgi Valmieras novada
iedzīvotāju labā.
Arī strādājot domes opozīcijas komandā, ir iespējams daudz ko ietekmēt, un pozīcijas komandai apsolu kvalitatīvu darbu visos domes atbildības jautājumos. Galvenais ir caurspīdība visos domes procesos, šis ir primārais uzdevums – panākt, lai savā domes un deputātu darbā esam godīgi un atklāti. Lai gan mums
pašiem, gan novada iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar jebkuru lēmumu un tā pamatojumu, lai rīkojam sabiedriskās apspriešanas ar plašu iedzīvotāju iesaisti. Lai dzīve Valmieras novadā paliek tikai labāka, lai gribas neaizbraukt, lai gribas atgriezties!
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Atbild domes deputāts Guntis Gladkins.

Atbild domes deputāts Jānis Grasbergs.

Esmu Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jomā. Tas uzliek man lielu pienākumu un atbildību par visu novadu. Kā reizrēķins mums jāzina,
ka uzņēmējdarbība ir mūsu resurss, kas atspoguļojas
mūsu spējā un varēšanā. Uzņēmēji ir gudri, drosmīgi,
zinoši savas jomas profesionāļi, kuri rada darba vietas,
maksā nodokļus, uztur mūsu valsts sociālo, medicīnisko palīdzību un visu valsts pārvaldi. Pašvaldībai
ir pienākums netraucēt uzņēmējiem viņu darbā un
radīt visus apstākļus un sniegt palīdzību tiem nepieciešamajā vietā un laikā.
Redzu nepieciešamību un iespējas piesaistīt finansējumu dažādu jomu infrastruktūru
objektiem, īpaši jau ceļiem un ielām. Jāpanāk, lai uzlabotos pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte visa novada iedzīvotājiem.
Reizē man uzticēta arī politiskā pārraudzība un atbildība pār Valmieras novada ziemeļu
daļu – Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu apvienību teritorijām.

Pati nozīmīgākā lieta ir, lai aizvien vairāk cilvēku
Valmieras novadā būtu laimīgi. Un tad ir izvirzītie
uzdevumi, kuri palīdz sasniegt šo virsmērķi.
Nacionālās apvienības un Valmieras novada iedzīvotāju jau iepriekš izvirzītos mērķus
mēs sasniegsim caur tautsaimniecības nozares
vadīšanu un attīstību.
Kopā strādāsim pie jaunu projektu piesaistes
Valmieras novadam, darba tirgus veicināšanas,
novada iedzīvotāju un ģimeņu vides labklājības,
dzīvojamā fonda papildināšanas Valmierā un
Valmieras novada teritorijā.
Mans tiešais ieguldījums mērķu sasniegšanā kā Tautsaimniecības, vides un attīstības
komitejas priekšsēdētājam būs cieša sadarbība ar ministrijām un Valmieras novada
pārstāvniecība valsts mērogā, kā arī Nacionālās apvienības valdības koalīcijas saiknes lietderīga pielietošana novada attīstībai un kopējam labumam.
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Rūjienas pilsētas svētki “Satikts Rūjienā”
30. jūlijs-1. augusts
Programma

Ielu remontdarbi Rūjienā turpinās
Dairis Lācis,
Valmieras novada pašvaldība
Noslēdzoties vērienīgajiem rekonstrukcijas darbiem Valdemāra ielā,
turpinās ceļa seguma uzlabošanas darbi citviet Rūjienā. Jau uzsākti darbi pie gājēju ietves rekonstrukcijas Dārza ielā, savukārt līdz rudenim vēl
plānots īstenot grants ceļu virsmas apstrādi, uzklājot melno segumu
Kronvalda un Dzirnavu ielās, kā arī veikt Viestura ielas ceļu seguma atjaunošanu. Ielu remontu laikā iedzīvotājiem būs jāsaskaras ar zināmiem
pārvietošanās ierobežojumiem – lūgums ievērot būvnieku izvietotās
zīmes, lai darbi varētu noritēt raiti un Rūjiena varētu kļūt sakoptāka!

30. jūlijā
plkst. 17.00

Miervalda Birzes grāmatas “Rozā zilonis” atvēršana

Rūjienas izstāžu zālē, Upes 7

30. jūlijā
plkst. 18.00

Koncerts “Neaizmirstulītes un Laimis Rācenājs”

Rūjienas centrā

30. jūlijā
plkst. 20.00

Rūjienas amatierteātra izrāde “Līgošanas nerātnības”
*

Rūjienas estrādē

30. jūlijā
plkst.21.30

Kino vakars-jaunā Rūjienas 100-gades filma “Tur
ziemeļos, kur Rūjiena” *

Tautskolā

30. jūlijā
plkst. 20.00-24.00

Daina Roze,
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Vakars mūzikas noskaņās kopā ar grupu “Deficīts”

Rūjienas centrā

31. jūlijā
no plkst. 9.00

Amatnieku tirdziņš

Rūjienas centrā un Laika skvērā

Dinas un Jura Līču keramikas izstāde-pārdošana

Pie Rūjienas kultūras nama

31. jūlijā
plkst. 10.00-18.00

Ineses Kalinkas foto izstāde ”Es satiku...”

Rūjienā, Rīgas 8 pagalmā

Fotokunkursa “Satikts Rūjienā” darbu izstāde

Pie Rūjienas kultūras nama

31. jūlijā
no plkst. 10.00

Aktivitātes bērniem

Pļaviņā pie Rūjienas estrādes
un pilsētas centrā

31. jūlijā
no plkst. 11.00

Liepājas Cirka triki un darbnīcas ģimenēm

Rūjienas centrā

31. jūlijā
plkst. 14.00

Joku luga “Preilenīte” *

Rūjienas estrādē

31. jūlijā
plkst. 16.00

Jāņa Jēkabsona izstādes “Klusums” slēgšana un
izstādes “Trīs Ozolas” atklāšana

Rūjienas izstāžu zālē, Upes 7

31. jūlijā
plkst. 17.00

Koncerts Elīna Krastiņa un Kristaps Krievkalns

Rūjienas Sv.Bērtuļa baznīcā

31. jūlijā
plkst. 19.00

Koncerts M.Kanters ar grupu

Rūjienas centrā

Rūjienas un Ķekavas ģimenes,
jaunieši un bērni iesaistījušies
kopīgā Sabiedrības integrācijas
fonda projektā, ģimenēm draudzīgas pašvaldības ietvaros, īstenojot
projektu “Ģimenes kopā būšana”.
15. maijā tikāmies Ķekavā, kur notika kopīgi organizētās orientēšanās
sacensības ģimeņu komandām.
Brīvprātīgie Ķekavas un Rūjienas
jaunieši ieguldīja lielu organizatorisko darbu, kas finālā vainagojās ar brīnišķīgu pasākumu brīvā
dabā. Tā kā toreiz vairākas Ķekavas
ģimenes solījās braukt uz Rūjienu,
tad plānojām nākamās ģimeņu
orientēšanās sacensības Rūjienā
ar jauniem uzdevumiem. Plānotajā pasākuma dienā tās iztraucēja
pamatīgs lietus, tādēļ tās pārcēlām
uz Rūjienas saldējuma svētkiem
30. maijā. Viss izdevās lieliski!
Nākamais kopīgais šī projekta
pasākums bija digitālo prasmju
izmantošanas iespējas Ķekavas un
Rūjienas ģimenēm. Viktorīnā ar

31. jūlijā
plkst. 21.00-24.00

Vakars mūzikas noskaņās kopā ar grupu “Sienāži” /
Ugāle/

Rūjienas centrā

31. jūlijā
plkst. 21.30

Kino vakars-jaunā Rūjienas 100-gades filma “Tur
ziemeļos, kur Rūjiena” *

Tautskolā

Ģimenes kopā būšana
meistarīgi saliktajiem jautājumiem
noskaidrojām, kuram vislabākās
zināšanas ne tikai par Ķekavu un
Rūjienu, bet arī daudzām citām
tēmām. Rezultāti bija ieguldītā
darba vērti. Noslēdzoties viktorīnai, abas puses informējām par
projekta turpinājumu – bērnu
vasaras nometni Ķoņu dzirnavās.
Tā nu mums notika pašiem sava
“Laimes bļoda”, par kuras saturu
12 Ķekavas un 13 Rūjienas bērniem gādāja abu pilsētu jaunieši
un atbildīgās grupu vadītājas Inese
Grīnvalde, Agita Akmentiņa, Helēna Auniņa un Imanta Dreimane.
Ievērojot Covid-19 piesardzības
pasākumus, nometnē piedalījās
testēti Covid-19 negatīvi bērni un
pieaugušie. Ar šo vasaras nometni noteikti nebeigsies Ķekavas
un Rūjienas ģimeņu un abu pušu
jauniešu iesāktā sadraudzība. Augustā visi šajā projektā iesaistītie
tiksies Ķekavā. Padomā ir ģimeņu
latvju danču vakars. Priecājamies
par aktīvajām, spēcīgajām un
kuplajām Rūjienas un Ķekavas ģimenēm!

1.augustā
Plkst. 12.00
Plkst. 13.30
Plkst. 14.30

Kapu svētki

Bērtuļa kapsēta
Skudrītes kapsēta
Briedīšu kapsēta

Svarīga informācija:
♦ āra kafejnīcas darbosies līdz plkst. 24.00;
♦ pasākumu apmeklētājiem jāievēro visas epidemioloģiskās prasības;
♦ tiks nodrošināta iespēja bez maksas veikt Covid-19 ātro antigēna testu 31. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 14.00
Rūjienas kultūras nama mazajā zālē Upes ielā 9.
♦ pasākumos, kuri notiks pilsētas centrā, sēdvietas netiks nodrošinātas. Iesakām ņemt līdzi savus saliekamos
krēslus.
* Ierodoties uz pasākumu, aicināsim uzrādīt Covid-19 sertifikātu, dokumentu par pārslimošanu, apliecinājumu par
negatīvu testu un personu apliecinošu dokumentu.
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Nometnes “Laimes bļoda” komanda “Dižlatvieši”
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Bērnu un jauniešu rosīgā vasara
Daina Roze,
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
Lai cik grūts un ierobežojošs
ir bijis šis gads, vasara piedāvā
daudz iespēju palīdzēt bērniem
un jauniešiem draudzēties un būt
kopā. No 12. līdz 15. jūlijam Jeru
muižā jaunieši tikās personības
izaugsmes nometnē, kurā katrs
dalībnieks ieskatījās dziļāk savas
personības līkločos, vienlaikus izzinot veselību, pārrunājot uztura
piramīdu un pārtikas industrializāciju. Bez fiziskā aspekta dalībnieki pētīja smadzeņu daļas un to,
cik spēcīgs ir mūsu prāts, to papildinot ar dažādiem vingrinājumiem
un prāta spēlēm caur fiziskām aktivitātēm. Neatņemama sastāvdaļa
bija pašrefleksija un miera stunda,
kurā bija iespēja gan krāsot mandalas, gan veidot savu laimes ratu.
Četru dienu laikā dalībnieki tvēra
“life hacks”, kurus apkopoja kopējā
tīklā.
19. un 20. jūlijā jaunieši devās
laivu braucienā pa Salacu, kopīgi
gatavoja vakariņas un gādāja par
kopības sajūtu.

22. un 23. jūlijā biedrības “Rūjienas sporta klubs” īstenotā projekta “Pumpurs” ietvaros jaunieši
dosies izzinošā pārgājienā uz Burtniekiem, kur tiks pētīta daba, augi
un apgūta izdzīvošanas māksla.
Šī projekta ietvaros jaunieši ir jau
devušies vairākos velobraucienos,
iepazīstot Rūjienas jauniešiem interesantus velo maršrutus, kā arī
tika rīkotas frisbija un volejbola
sacensības starp jauniešu komandām. Ar šo projekts vēl nebeidzas –
interesentiem jāseko līdzi informācijai par vēl vienu divu dienu
pasākumu, kas notiks augustā.
Sākot ar šo nedēļu, plānojam
uzsākt projektu “Atkal satikties”. Tā
mērķis ir veicināt jauniešu savstarpējo komunikāciju un palīdzēt
pārvarēt Covid-19 ietekmi uz personības izaugsmi ilgo ierobežojumu dēļ. Jau kādu laiku ar jauniešiem esam runājuši par šķūņa
sakārtošanu, lai tur varētu mājīgi
pavadīt brīvo laiku un veidot aktivitātes. Šogad tika nomainīta grīda, 26. un 27. jūlijā jaunieši paši
pārkrāsos ēku no ārpuses, lai mājīgajā Jauniešu šķūnī sagaidītu Rūjienas pilsētas svētkus ar mūziku

un āra spēlēm. Ar šīm āra spēlēm
brīvprātīgie jaunieši dosies arī uz
citām pilsētām un pagastiem.
Nākamās aktivitātes sāksies septembrī – Rūjienas vidusskolas skolotāji sadarbībā ar jaunatnes darbiniekiem dosies aizraujošos pasākumos, lai atkal izbaudītu satikšanās prieku.
15. jūlijā Valmieras novadā tika
apstiprināts nolikums, aicinot iestādes, organizācijas var pieteikties,
lai augustā organizētu bērniem
un jauniešiem dienas nometnes.
Projektā plānots piedāvāt nometnes 52 Rūjienas bērniem, plašāka informācija būs pieejama
www.valmierasnovds.lv, kur varēs
iepazīties ar nolikumu, bet par
nometņu aktivitātēm uzzināsiet,
tiklīdz būs saskaņotas programmas. Sekojiet līdzi informācijai Rūjienas jauniešu centra un Valmieras
novada Facebook lapā, informēta
tiks arī Rūjienas vidusskolas vecāku dome, kas nodos informāciju
tālāk vecāku grupām. Plānotais
nometņu norises laiks no 9. līdz
13. augustam un no 16. līdz 20. augustam. Lai jauka vasara!

Jauniešu pašizaugsmes treniņa nometne Jeros
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Atjaunota skatu platforma
Dauģēnu takā
Anete Gluha,
Valmieras novada pašvaldība
Jūnijā pabeigta Dauģēnu cirka skatu platformas atjaunošana, nomainīts dēļu segums, margas un balsti.
Dauģēnu dabas taka turpina Mazsalacas Skaņākalna dabas parka taku
gar Salacas labo krastu.
Taka piemērota cilvēkiem, kuri vēlas baudīt Salacas senlejas krāšņās
ainavas ar sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, atmatu pļavas un straujteču posmus, kā arī skatīt dabu tās klusumā, mierā un neskartībā.
Takas viens gals atrodas atpūtas vietā iepretim Skaņākalna klintij, bet
otrs pie Ramatas upes ietekas Salacā. Takas garums apmēram 9,1 km.

Jauni rotaļu laukuma un trenažieru elementi
Anete Gluha,
Valmieras novada pašvaldība
Noslēdzoties publiskajam iepirkumam “Iekārtu piegāde un uzstādīšana rotaļu laukumiem Mazsalacas novadā” Sēļos, Mazsalacā un
Ramatā uzstādīti jauni rotaļu laukuma un trenažieru elementi.
Ramatā “Pūcītēs” papildināts bērnu rotaļu laukums ar vingrošanas
kompleksu un šūpolēm. Sēļos
laukumā pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīts karuselis bērniem,
šūpoles, rotaļu komplekss un batuts.
Tāpat divas jaunas ārā vingrošanas iekārtas pieejamas Skaņākalna dabas parkā, vietā, kur jau
atradās koka un metāla velosipēdi.

Jauns āra vingrošanas komplekss spēka treniņiem, šūpoles un
vingrošanas elementi pusaudžiem
izvietoti Parka ielā, Mazsalacā, bijušajā Dinozauru parkā.
Arī publiskajā rotaļu laukumā
pie Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ir jauni rotaļu
laukuma elementi. Rotaļu laukums
ir brīvi pieejams apmeklētājiem
katru dienu, kad nenotiek pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu
nodarbības. Rotaļu laukuma apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas un laukuma iekārtas paredzētas bērniem līdz septiņiem
gadiem. Par bērnu veselību, drošību un atrašanos rotaļu laukumā atbild vecāki, to pilnvarotā persona
vai aizbildņi.

Jaunie rotaļu laukuma elementi Parka
ielā Mazsalacā

Mazsalacas puses ģimenes aicinātas piedalīties
fotokonkursā “Ģimeņu stāsti”!

Dauģēnu cirks

Noslēdzies fotokonkurss “Mans
Mazsalacas novads 2021”
Dace Sprice,
Mazsalacas Tūrisma informācijas
centrs
Fotokonkurss “Mans Mazsalacas
novads 2021” norisinājās no 2021.
gada 1. jūnija līdz 20. jūnijam. Tā
mērķis bija veicināt iedzīvotāju
radošo darbību un iesaistīšanos
pilsētas dzīves veidošanā un notikumu atspoguļošanā. Konkursā
savu dalību pieteica 17 autori, kuri
iesūtīja gandrīz 100 fotogrāfijas

par savu novadu. Žūrija, izvērtējot
visas fotogrāfijas, noteica pirmo
trīs vietu laureātus: 1. vieta Ievai
Bondarei par fotogrāfiju “Ziedošais
pavasaris Mazsalacā”, 2.vieta Aijai
Kārkliņai par fotogrāfiju “Migla”
un 3.vieta Līvai Līgai Zaķei par fotogrāfiju “Ozols saulrietā dažādos
gadalaikos”.
Tūrisma informācijas centrs pateicas visiem konkursa dalībniekiem!

Lauma Celma,
biedrība “Sadarbības platforma”
Lai stiprinātu Mazsalacas un
tuvāko pagastu ģimenes un veicinātu to saliedēšanos, kā arī veidotu Mazsalacas ģimeņu stāstu,
Mazsalacas teritorijā un tuvākajos
pagastos dzīvojošās ģimenes līdz
16. augustam aicinātas piedalīties
fotokonkursā “Ģimeņu stāsti”.
Fotokonkursa galvenā tēma –
ģimeņu stāsti. Konkursā iesniedzamās fotogrāfijas var būt vietējo
ģimeņu foto albumos atrastas
vai izveidotas jaunas fotogrāfijas,
kas raksturo ģimeni, pastāsta
par to, ataino kādu svarīgu ģimenes notikumu vai īpašu brīdi.
Fotogrāfijām jāattēlo “dzīvs” stāsts
vai notikums. Fotogrāfijas jāiesūta
kopā ar ģimenes CV – stāstu teksta formātā, kas raksturo ģimeni
kopumā vai atspoguļo kādu īpašu
notikumu ģimenei. Trīs labāko
ģimeņu fotogrāfiju stāsti tiks apbalvoti.

Fotokonkursā drīkst piedalīties
ikviens foto entuziasts, fotoamatieris vai profesionālis, fotogrāfiju
iesniedzējam obligāti ir jābūt to
autoram. Viens autors drīkst iesniegt līdz trim fotogrāfijām.
Fotokonkursa darbi tiks publicēti Mazsalacas novada Kultūras
centra Facebook lapā, izmantoti
izstādes rīkošanai un citās aktivitātēs, kas saistītas ar ģimeņu pasākumiem projekta “Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku” ietvaros.
Aicinām Mazsalacas ģimenes
kopīgi veidot novada ģimeņu
stāstu, piedaloties fotokonkursā!
Ar konkursa nolikumu un noteikumiem plašāk var iepazīties mājaslapā www.valmierasnovads.lv.
Fotogrāfijas un ģimenes CV aicina iesniegt, nosūtot uz e-pastu
kristiana.steinberga@mazsalacas
novads.lv vai nogādājot flash/CD
datu nesējos Mazsalacas novada
Kultūras centrā.

Foto konkursu “Ģimeņu stāsti”
Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” projekta “Mazsalacas
ģimenēm pīlādžu spēku” (nr.2021.
LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros rīko
biedrība “Sadarbības platforma”
sadarbībā ar Mazsalacas novada
senioru biedrību “Atbalss”, Mazsalacas novada Kultūras centru un
Mazsalacas Tūrisma informācijas
centru.
Šī publikācija ir sagatavota ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu atbild biedrība
“Sadarbības platforma”.
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Precizēta Burtnieka ezera dziļumu
karte

Labiekārtos tūrisma maršrutu uz Sīmanēnu
svētozolu gar Gauju

Evija Ozola,
Valmieras novada pašvaldība

Elīna Rulle,
Valmieras novada pašvaldība

Pērn Valsts zivju fonda projekta “Burtnieka ezera grunts skenēšana,
dziļumu kartes izgatavošana” ietvaros tika veikta Burtnieka ezera grunts
skenēšana, izgatavota Burtnieka ezera dziļumu karte. Šogad karte, pēc
atkārtotas datu iegūšanas vietās, kurās pērn tā bija apgrūtināta pastiprinātā ezera aizauguma dēļ, precizēta. Pēc precizētajiem datiem nelielos
apgabalos ezera austrumu krastā tā dziļums pārsniedz pat 4,5 metrus.
2020. gadā realizētā Valsts zivju fonda projekta “Burtnieka ezera grunts
skenēšana, dziļumu kartes izgatavošana” izmaksas bija 8816,96 EUR, tai
skaitā Zivju fonda finansējums 7888,53 EUR.

Ar Latvijas vides aizsardzības
fonda konkursā piešķirto finansējumu paredzēts labiekārtot dabas
taku Īpaši aizsargājamo teritoriju
aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” maršruta Gaujas stāvo
krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu
svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā. Paredzēta novecojušo tiltiņu, trepju, norāžu, dabas
izzinošo informācijas stendu un
plākšņu demontāža un atjaunošana, atpūtas vietu uzlabošana.
Plānots uzstādīt arī automatizētu

apmeklētāju plūsmas skaitītāju,
kas sniegs iespēju sekot līdzi cilvēku skaita dinamikai un veiksmīgāk
plānot maršruta apsaimniekošanas pasākumus nākotnē.
Dabas taka lielākajā daļā
maršruta ved gar Gaujas krastiem
un ainaviskiem mežiem. Maršrutā
apskatāms Sīmanēnu svētozols,
kas ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (aizsardzības Nr.2506). Šis ir
iecienīts pārgājienu un velobraucēju maršruts, tādēļ, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz maršrutā
sastopamajiem biotopiem, nepieciešams izveidot atbilstošu in-

frastruktūru.
Projekta kopējās izmaksas ir
30 000 EUR, no tām 27 000 EUR
Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 3000 EUR
pašvaldības ieguldījums. Projektu
plānots īstenot līdz 2022. gada
augustam.
Plašāka informācija, zvanot pa
tālruni 22033707.

Veikta latvāņu apkarošana
Evija Ozola,
Valmieras novada pašvaldība
Vecates, Burtnieku un Ēveles pagastos vairāk nekā 10 hektāru platībā veikta invazīvās augu sugas Sosnovska
latvāņu apkarošana, tos miglojot ar selektīviem herbicīdiem.
Likumdošana nosaka, ka ikviena zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir invazīvās augu sugas iznīcināt,
ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Aicinām ar latvāni invadēto platību īpašniekus
nopietni attiekties pret šo problēmu, izvēloties kādu no četrām latvāņu iznīcināšanas metodēm.
Lai arī invadēto platību īpašnieki arvien aktīvāk iesaistās latvāņu iznīcināšanā, tai skaitā sadarbojoties ar
kaimiņiem, darba vēl ir daudz. Ja arī jūsu īpašumu skāris latvānis, aicinām iepazīties ar Valsts augu aizsardzības
dienesta mājaslapā www.vaad.gov.lv pieejamo informāciju par Latviju bez latvāņiem.

Autortiesību īpašnieks: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Valmiermuižas parkā uzstādīta
videonovērošana
Elīna Rulle,
Valmieras novada pašvaldība
Valmiermuižas parks ir iecienīta atpūtas vieta gan tuvējo māju
iedzīvotājiem, gan blakus esošās alus darītavas viesiem. Vairāku gadu laikā parka teritorijā
veikti būtiski ieguldījumi gan ar
pašvaldības finansējumu, gan ar
Valmiermuižas kultūras biedrības
finansējumu, kā arī piesaistot līdzfinansējumu no Eiropas fondiem
un valsts atbalsta programmām.

Diemžēl regulāri saskaramies ar
to, ka tiek radīti bojājumi parkā
uzstādītajām rotaļu iekārtām, nojumei, apstādījumiem un citiem
labiekārtojuma elementiem. Lai
nodrošinātu un tiktu uzraudzīta
sabiedriskā kārtība un drošība, kā
arī lai novērstu vai atklātu prettiesiskas darbības Valmiermuižas
parka teritorijā, šovasar pils tornī
uzstādītas videonovērošanas kameras, no kurām pārredzama lielākā daļa parka.

Infografikas autors: Valsts augu aizsardzības dienests
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Notiek aktīva rosība
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība
Vasarā Naukšēnu un Ķoņu pagastos darbi turpinās. Naukšēnu
pagastā ir īstenota pašvaldības
autoceļa Breidas – Zemgaļi, uz
Nurmiem, pārbūves otrā kārta par
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Naukšēnu centrā veikti vairāki uzlabošanas darbi. Kur tas bija nepieciešams, salabots bruģis uz
galvenās gājēju ietves. Naukšēnu
doktorātam tika notīrīts jumts un
iztīrītas caurtekas. Savukārt Ķoņu
pagastā pašvaldības dzīvojamai
mājai “Krustiņi” nomainīta dienvidu fasāde un četri logi. Ķoņu
kalnā notiek labiekārto-šanas un
ikdienas uzturēšanas dar-bi.
Vasara ir laiks, kad bijušās Ķoņu
skolas ēkā notiek vasaras nometnes bērniem. Bērni dodas laivu
braucienos pa upi, izzināt jūru,
piedalās nakts trasītēs un sporta
aktivitātes.
Jūlijā darbu atsāk Naukšēnu novada vidusskolas trenažieru zāle.
Trenažieru zāli varēs apmeklēt
personas, kuras uzrādīs derīgu Covid-19 sertifikātu digitālā vai papīra
formātā, kā arī personu apliecinošu
dokumentu. Zāles darba laiks:
pirmdienas, trešdienas, piektdienas un svētdienas no plkst. 17.00
līdz 19.00. Lai treniņu varētu apmeklēt, nepieciešams pieteikties
līdz iepriekšējās dienas plkst. 20.00,
zvanot pa tālruni 27806635. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni

20212466.
Jūlija sākumā Piksāru baznīcā
tika aizvaldīts pirmais koncerts
pēc ilgākas dīkstāves. Tajā uzstājās kamerkoris “Vidus” (diriģente
Baiba Milzarāja), kuri godināja
Imantu Kalniņu 80.jubilejā, koncertā “Es redzēju sapnī...”. Kora
dalībnieki dalījās savos iespaidos
par to, ka, gatavojoties šim koncertam, viņi savās nošu mapēs
atraduši aptuveni pirms gada koncerta repertuāru tieši Piksāru baznīcā.
27.jūnijā govju fermā “Lejasbolles ferma” sūkņa bojājuma dēļ
no šķidrmēslu kūtsmēslu starpkrātuves meliorācijas grāvī nonāca
nezināms daudzums šķidrmēslu.
Fermas mēslu starpkrātuvē bija sabojājies sūknis, tādēļ šķidrmēslus
nebija iespējams pārsūknēt uz lagūnas tipa kūtsmēslu krātuvi.
Lai arī sūknis tika saremontēts,
pēc pārplūdes daļa kūtsmēslu
krātuves satura nonāca meliorācijas grāvī un, iespējams, Ķires upē,
no kuras tālāk - Rūjas upē. Tur vēlāk
konstatēta škidrmēslu smaka un
zivju slāpšana.
SIA “Naukšēni” atvainojas par
nodarītajiem zaudējumiem videi
un iedzīvotājiem radīto satraukumu.
Pašvaldības pasūtītajās ūdens
analīzēs, ko paņēma 30. jūnijā
Valsts zinātniskais institūts “BIOR”
no peldētavas pie skolas Naukšēnos, piesārņojumus nekonstatēja.

Sveic aizvadītajā gadā dzimušos bērnus
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība
Pie Naukšēnu kultūras nama
tika godināti pagājušā gadā dzimušie bērni un viņu ģimenes pasākumā “Mazais novadnieks 2020”.
Aizvadītajā gadā bijušā Naukšēnu
novadā teritorijā dzimuši 11 bērni –
10 Naukšēnos un viens Ķoņos.
Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 dēļ kopējs
pasākums šogad izpalika, bet tas
nemazināja prieku un svētku sajūtu.
Skanot vijoles skaņām, par ko
gādāja Helju Kluce, mazie novadnieki nāca uz pasākumu, kur viņus
gaidīja piemiņas monēta, goda

raksts un ziedi, ko sarūpēja biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”, kura
realizē Sabiedrības integrācijas
fonda finansiāli atbalstīto projektu
“Kopā būt!”.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Guna Reliņa un bijušais domes priekšsēdētājs Jānis
Zuments katram jaundzimušajam
un viņa ģimenei skaitīja tautas
dziesmu un teica uzmundrinošus
vārdus. Notika arī fotogrāfēšanās
pie karoga un mielošanās ar svētku
torti. Neizpalika arī jaundzimušo
vārda, uzvārda un dzimšanas datuma ierakstīšana “Mazā novadnieka”
grāmatā, kurā vēlāk tiks ielīmētas
fotogrāfijas, kā vēstures liecības
nākotnei.

Savām atvasēm vecāki devuši
šādus vārdus – Laura, Pauls, Natālija,
Dāvis, Keita, Ervīns, Adelīna, Patrīcija, Toms, Ričards un Anna Annija.
Paldies brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja pasākumu vietas iekārtošanā! Lai mazie aug stipri un
gudri, un ar godu nes savas dzimtās
puses vārdu pasaulē!
Pasākumu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Jauni koka soli Ķoņu kalnā
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība
2020. gada septembra sākumā
tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums, ka apstiprināts
Naukšēnu novada pašvaldības
(tagad Valmieras novada pašvaldība) projekts “Koka soli Ķoņu
kalnā” (projekta Nr. 09-AL29-A019.
2201-000007), kas tika iesniegts
biedrības “No Salacas līdz Rūjai”
izsludinātajā LEADER projektu
konkursā.
Projekta ietvaros notika solu
izgatavošana un uzstādīšana Ķoņu
kalnā. Soli galvenokārt kalpos kā
sēdvietas pasākumu apmeklētājiem.
Piegādāti 30 pārvietojami koka

soli, kuru garums ir trīs metri.
Ņemot vērā, ka soli tika novietoti
publiskajā ārtelpā, tad saskaņā
ar normatīvo aktu prasībām, nepieciešams bija izstrādāt būvniecības dokumentāciju. Idejas
konceptu izstrādājusi arhitekte
Anita Rumbiņa, ideja akceptēta
būvvaldē.
Solu izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA “Warss+”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “RS
Būvnieks”. Projekta kopējās izmaksas ir 4706,10 EUR, no kurām publiskais finansējums 3130,46 EUR,
bet pārējās izmaksas tika segtas no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projekts tika realizēts biedrības

“No Salacas līdz Rūjai” izsludinātā
atklātā projektu konkursā Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”.

AKTUĀLAIS NO KAUGURU, BRENGUĻU UN TRIKĀTAS PAGASTA

Augustā aicinām
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
14. augustā no plkst. 10.00
Trikātas centrā notiks ķēniņa Tālivalža svētki. Visas dienas garumā svētku apmeklētāji varēs iegādāties tirgotāju produkciju mājražotāju un amatnieku tirdziņā,
piedalīties sabiedrības “Rona” kausa izcīņā volejbolā un citās sportiskās aktivitātēs, izmēģināt roku
loka šaušanā, piedalīties spēka

skrējienā “Tālivalža taka” un doties
izjādē ar zirgu. Pasākuma laikā
notiks skrējiens “Uznes kalnā savu
ķēniņieni”, būs muzikāli priekšnesumi, piepūšamās atrakcijas, dažādas aktivitātes un radošās darbnīcas bērniem. Vakarā Trikātas
pilskalna estrādi ieskandinās koncerts kopā ar Aināru Bumbieri.
28. augustā no plkst. 10.00
līdz 15.00 Brenguļos notiks jau
piektie Tomātu svētki. Svētku

laikā apmeklētājiem būs iespējams iegādāties dažādu tirgotāju
piedāvāto produkciju mājražotāju
un amatnieku tirdziņā, nobaudīt
tradicionālo tomātu zupu, aplūkot
tomātu izstādi un iegādāties tomātu sēklas, kā arī saņemt konsultācijas par tomātu audzēšanu
un piedalīties dažādās aktivitātes.
Apmeklētājus aicinām ievērot
valstī noteiktos ierobežojumus!

Dažādas aktualitātes
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasarā, līdzšinējā Beverīnas novada pašvaldība visos
pagastos bija izsludinājusi pieteikšanos uz vairākām vakancēm
skolēnu darbam vasarā. Kopumā
uz vakancēm trīs pagastos pieteicās un darbus veic 46 skolēni
vecumā no 13 līdz 20 gadiem.
Skolēnu nodarbinātība noslēgsies
27. augustā.
Pamatojoties uz 2021. gadā budžetā ieplānoto finansējumu, turpinās saimnieciskie darbi Brenguļu,
Kauguru un Trikātas pagastos.
Katrā pagastā ir veikti vairāki
darbi infrastruktūras un vides sakārtošanai. Brenguļos ir pabeigta laivu piestātne, kā arī līdz tai ir
sakārtots gājēju celiņš, savukārt
Cempu “Lazdu” mājām ir nomainītas pagraba durvis.
Jūlija sākumā noslēdzās publiskais iepirkums par “Brenguļu
kultūras nama zāles remontu”.
Brenguļu pagastā turpinās ceļu
virskārtas atjaunošanas darbi, Cem-

pos tiks atjaunots asfalta segums
ceļa posmam, kā arī tiks uzsākti
remontdarbi Brenguļu sākumskolas telpās (virtuvē un grupā
“Kāpēcīši”).
Ir paredzēts uzstādīt apgaismojumu Brenguļos (no autobusa pieturas līdz “Gatves” mājām un no
Brenguļu Abuls tilta līdz laivu piestātnei gar avotiņu), kam ir sagatavots un izstrādāts projekts.
Kauguru pagastā ir veikti Kauguru kapličas kosmētiskie remonti
un Līču ciemata “Ķīšos” tiks pabeigti jumta seguma nomaiņas darbi.
Lai sakārtotu Mūrmuižas “Pagastmāju”, ir izremontētas trīs
tualetes telpas un tiek veikts Mūrmuižas doktorāta telpu remonts.
Līdz telpu remonta pabeigšanai
doktorāts ir pārvietots uz netālu
esošās ēkas “Mūri-2” telpām, kas
atrodas Mūrmuižas centrā. Procesā ir jumta pārbūve, ko veic SIA
“Metāla Alianse”. Tiks veikta arī balto kolonnu nomaiņa un verandas
remonts.
Lai uzlabotu skatītāju sēdvietas, jūlijā tika uzsākti Mūrmuižas
brīvdabas estrādes solu virsmu

montāžas darbi, bet netālu esošajā sporta laukumā un parkā tika
uzstādītas pārvietojamās tualetes,
ko nākotnē ir plānots pieslēgt
centrālajai ūdens un kanalizācijas
sistēmai. Sporta laukumā ir plānoti
virsmas betonēšanas darbi, bet
Mūrmuižas peldētavā – labiekārtošanas darbi. Kauguru pagastā
esošajos dārzkopības kooperatīva
īpašumos tika uzstādītas vienotas
norādes plāksnes.
Trikātas pagastā sakārtota “Gaismaskalna” teritorija, izzāģējot vecos kokus.
Ir izpļautas niedres Trikātas ezerā, veikts tualetes remonts Trikātas
pilskalna estrādē un pārkrāsoti estrādes grīdas dēļi. Gar ceļa malām
tika izzāģēti koku zari, kas traucēja
autotransporta kustību. Parkā tika
uzstādītas jaunas šūpoles un pilnveidota “Lazdukalna” notekūdeņu
attīrīšanas iekārta.
Vēl ir plānoti vairāki remonti –
Trikātas kultūras namā, Trikātas
kapličā, pagastmājas ēkā – jumta
sakārtošana un siltumtrases pārbūve.

Īsteno projektu “Uzlādē!”
jauniešiem
Ilze Ozola,
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras novada pašvaldība
no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. oktobrim īsteno projektu “Uzlādē!” ar
identifikācijas Nr. VP2021/1-80.
Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.2023. gadam ietvaros īstenotā
projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu un zināšanas jauniešiem par
emocijām, fiziskās un mentālās
veselības sasaisti, kā arī mentālās
veselības problēmām, atkarībām,
dažādām vardarbības formām,
veselīgu ieradumu veidošanu, darbojoties ārpus ierastās pandēmijas
ikdienas dažādās fiziskās āra aktivitātēs kopā ar citiem jauniešiem.
Projekta galvenās aktivitātes
paredz neformālas grupu nodarbības, kam par pamatu tiks izmantota centrs “Marta” un OAK Foundation izstrādātā metodoloģija
darbā ar jauniešu grupām projektā “Drosme rūpēties! Vardarbības
prevencija jauniešu vidē” projekta
nr. OCAY-17-817. Nodarbības tiek
pielāgotas, pamatojoties uz anketās iegūtajiem rezultātiem (pievienotas tēmas par fiziskās un
mentālās labsajūtas sasaisti, veselīgu ieradumu veidošanu ikdienā, motivāciju), taču nodarbību
sākumā un procesā jauniešiem būs
iespēja aktualizēt svarīgākās tēmas
viņu dzīvē, un nodarbības tiks
pielāgotas. Šīs nodarbības notiks
neformālā vidē, ejot pārgājienā,
braucot laivu braucienā, darbojoties kultūras namā (aktivitātes
izvēlētas, balstoties uz anketās
minētajām atbildēm).

Projekta mērķa grupa ir 20 Trikātas, Brenguļu un Kauguru pagasta
jaunieši.
Projekta rezultātā jaunieši, izglītojoties par aktivitātēs minētajām
tēmām, labāk iemācīsies sevi saprast un vadīt, uzlabojot savu psihoemocionālo un fizisko stāvokli.
Tēmas ir diezgan dažādas, tāpat
arī situācijas būs diezgan dažādas,
kur šīs tēmas tiks apskatītas, līdz
ar to arī tiks paplašināts jaunieša
kompetenču un interešu loks, kas
veicinās motivācijas veidošanos.
Nodarbībām notiekot grupā,
tiks veicināta piederības sajūta,
kā arī jauniešiem tiks dota iespēja
nodarbību procesā mainīt tēmas
(no piedāvātajām), tā varēs nodrošināt, ka tiek paaugstinātas viņa
kompetences, balstoties jaunieša
vēlmēs un vajadzībās. Iekļaujot
ieradumu, disciplīnas veidošanas
teoriju un praksi, jaunietis arī tiks
sagatavots turpmākajām mācībām
un darba tirgum.
Un ilgtspējīgākais rezultāts no
visiem – jaunieši pēc tam spēj
runāt arī ar citiem jauniešiem gan
par emocijām, gan attiecībām,
gan atkarībām, gan vardarbību.
Ja kaut kad dzīvē jaunietis nonāks
situācijā, kad nepieciešama palīdzība, jaunietis to atpazīs un
zinās, kur meklēt palīdzību.
Projekta kopējās izmaksas ir
8659,28 EUR, no kurām valsts finansējums sastāda (100%).
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AKTUĀLAIS NO STRENČU UN SEDAS PILSĒTAS, PLĀŅU UN JĒRCĒNU PAGASTA

Dodies piedzīvojumā!
Dodies piedzīvojumā pa Strenčiem un atklāj, iespējams,
vēl nezināmus faktus par plostniecību! Izvēlies piedzīvojumu
www.travitious.com/strenci, pēc apraksta atšifrē objektu, atbildi
uz jautājumiem un baudi finiša gandarījumu. Pa ceļam apskati
jauno brīvdabas estrādi, nofotografējies pie jaunākajām koka
skulptūrām un apskati otru vecāko dzelzsbetona tiltu Latvijā, kas
unikāls ar tā segumu – to klāj betons, bruģis un koks. Maršruta
garums ~5km, piemērots ģimenēm ar bērniem. Plašāk par tūrisma iespējām Strenčos un apkārtnē www.visitstrenci.lv.

Vienpadsmit stāsti Strenču
estrādei
Sarmīte Caune,
Strenču kultūras centrs
7. augustā notiks Strenču estrādes atklāšanas svētki “Vienpadsmit
stāsti Strenču estrādei”.
Estrāde pēc sava jaunā ietērpa iegūšanas jau ir pulcējusi gan
māksliniekus, gan skatītājus, bet to nav varējuši izdarīt pašdarbības
kolektīvu dalībnieki. Šobrīd kolektīvi gatavojas savam uznācienam, lai
iedziedātu, iedejotu un ieskandinātu estrādi kopā ar draugiem.
Būs arī dažādi pārsteigumi.

J.Ziemeļnieka Strenču Tautas
teātrī top pirmizrāde
Sarmīte Caune,
Strenču kultūras centrs
Gaidot Jāņa Ziemeļnieka 125. dzimšanas dienu, J. Ziemeļnieka Strenču
Tautas teātris strādā pie jaunas izrādes sagatavošanas pēc Andra Zeibota
romāna “Krauklis” motīviem.
Radošajā procesā teātra režisors Andris Liepiņš ir ticies ar izrādes
mūzikas autoru Emīlu Zilbertu, lai kopīgi izrunātu lietas par muzikālo
noformējumu izrādei.
Režisoram ir plānota tikšanās ar kostīmu veidotāju Daci Kozilāni, lai
apspriestu tērpu skices un varētu sākties kostīmu šūšanas darbi.
J. Ziemeļnieka Strenču Tautas teātrim šis būs jau otrais uzvedums par
J. Ziemeļnieka dzīvi un radošo darbību.
Izrādē izskanēs arī J. Ziemeļnieka dzeja. Pirmizrāde plānota šī gada
decembrī.

Atsākusi darboties Strenču
pilsētas pirts
Atsākusi darboties Strenču pilsētas pirts. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības, tās darbībā noteikti ierobežojumi.
Turpmāk pirts telpās vienlaikus varēs atrasties 12 apmeklētāji –
6 sieviešu un 6 vīriešu pusē. Pirts apmeklējuma laiks vienai personai noteikts līdz 2 stundām, ģērbtuvēs tiek lietots katrs otrais
skapītis.
Aicinām klientus būt atbildīgiem, ievērot 2 m distanci un
nedrūzmēties pirts telpās! Publisko pirti nedrīkst apmeklēt, ja ir
augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.)!
Pirts darba laiks sestdienās no plkst. 9.00 līdz 22.00 (biļetes
iespējams iegādāties līdz plkst. 21.00).
Strenču pilsētas pirts pakalpojumu izcenojums: pieaugušajiem 4 EUR, pensionāriem 3 EUR, bērniem līdz 6 gadiem (ieskaitot) bez maksas, bērniem no 7 līdz 14 gadiem 2,50 EUR.
Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 27036892 (Jeļena Sidorenko).
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Četras krāsainas dienas ģimeņu priekam
Ginta Gailīte,
biedrība “Esam Jērcēniem”
Biedrība “Esam Jērcēniem” projekta “Četras krāsainas dienas
ģimeņu priekam” ietvaros aicina
uz pasākumiem Jērcēnmuižā –
21. augustā EGLESZAĻĀ diena,
12. septembrī – KASTAŅBRŪNĀ
diena, 2. oktobrī KARMĪNSARKANĀ diena.
Pasākumos plānotas dažādas
aktivitātes ģimeniskās kopības
radīšanai – kopīga branča jeb vēlo
brokastu gatavošana, atjautīgā
orientēšanās un parka vērtību
iepazīšana, muzikāli pārsteigumi,
jaunu zināšanu apguve “Meža universitātē”, kopīga picu gatavoša-

na, radošā dabas materiālu darbnīca, erudīcijas konkurss, kopīga
ģimeņu fotografēšanās.
Sadarbības partneris pasākumu
organizēšanā – biedrība “Jērcēnmuiža”.
Pasākumos aicinām piedalīties
ģimenes – māmiņas, tēvus, bērnus,
vecmāmiņas un vectēvus. Aicinām
pieteikt savu dalību pasākumos,
nosūtot e-pastu esam.biedriba@
gmail.com vai zvanot pa tālruni
26312250. Dalībnieku skaits pasākumos ir ierobežots. Ģimenes, kuras piedalīsies visos pasākumos,
saņems pārsteiguma balvas.
Jāpiebilst, ka šobrīd, ievērojot
valstī noteiktos epidemioloģiskos

noteikumus, ierodoties uz pasākumu, vajadzēs uzrādīt Covid-19
sertifikātu un personu apliecinošu
dokumentu.
Aicinām sekot līdzi aktuālajiem
epidemioloģiskajiem noteikumiem.
Pasākumus finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
Kultūras ministrijas piešķirtajiem
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākumu norisi un saturu atbild biedrība “Esam Jērcēniem”.

Strenčos atjaunota brīvdabas estrāde
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība
2020. gada jūnijā iesākušies
un nupat noslēgušies būvdarbi
Strenču brīvdabas estrādē. Tika
pārbūvēta estrādes būve, ko veido divas telpas – pret skatītājiem
atvērta skatuve un palīgtelpa aiz
skatuves ar ieeju no ēkas aizmugures. Pie skatuves griestiem izvietots pastāvīgs apgaismojums ar
iespēju regulēt gaismas intensitāti
no pults skatītāju sēdvietu zonā.
Pārbūvēta estrādes grīda.
Pārbūvētas skatītāju vietas, izveidojot jaunu zemes uzbērumu
ar skatītāju sēdvietām amfiteātra
formā, tās radiāli iecentrējot uz
estrādes būves vidus ass. Šāds
skatītāju izvietojums un uzbēruma
augstums nodrošina labāko redzamību un dzirdamību ikvienam skatītājam. Piekļuve sēdvietām un
skatuvei nodrošināta arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.
Apkārt estrādei un skatītāju vietām izveidots jauns gājēju celiņš
bijušās takas vietā, kas ir savienots
ar esošo ceļu no auto stāvvietas.
Savukārt gājēju celiņš estrādes
sānos savienots ar esošo promenādi gar Gaujas krastu. Gar jauno gājēju celiņu uzstādītas laternas teritorijas apgaismošanai.
Brīvdabas skatuves izveidošanai
ir saņemts Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmums

par projekta “Brīvdabas skatuves
izveidošana Strenčos” iesnieguma
apstiprināšanu LEADER programmā. Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta ietvaros tika pārbūvēta Strenču estrādes skatuve,
kas atrodas applūstošā teritorijā un
regulāri tiek pakļauta plūdu ietekmei. ELFLA atbalsts 18 000 EUR.
Projekta autori SIA “DR arhitekti”.
Būvniecības darbus veica: SIA
“Woltec”.

Būvuzraudzību veica: sertificēts
būvuzraugs Valdis Valainis.
Projekts “Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos” tiek īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

Strenču brīvdabas estrāde

Uzlabos tūrisma infrastruktūru Gaujas dabas takā
Strenčos
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība
Lai aizsargātu un saglabātu
Gaujas piekrastes biotopu, šogad
tiks izbūvēta kvalitatīva tūrisma
infrastruktūra Gaujas dabas takā.
Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalstītā projekta “Jaunu tūrisma
infrastruktūras objektu izveide
Gaujas dabas takā” ietvaros tiks izbūvētas kāpnes Gaujas piegultnes
vaļņa šķērsošanai, lai nokļūtu uz
takas objektu – Dravas ozolu, kā arī
uzstādīts apmeklētāju skaitītājs.
Dravas ozols, kas glabā liecības
par dravošanu – tā stumbrā ir dobums, kas senāk pielāgots bišu
turēšanai, – ir viens no savdabīgajiem kokiem, kas apskatāms, apmeklējot dabas taku. Taču, lai līdz
tam nokļūtu, nākas pieveikt stāvu

Gaujas piegultnes valni, kas mēdz
būt slidens, īpaši mitrā laikā, kā
arī turpat nelielajā grāvī lietus un
palu laikā krājas ūdens, kas apgrūtina nokļūšanu līdz ozolam. Lai
nodrošinātu drošu pārvietošanos
augšup un lejup pa valni, tiks izbūvētas kāpnes ar margu, kas
vienlaikus nodrošinās arī dabai
draudzīgu pārvietošanos.
Gaujas dabas taka ir iecienīta
kā vietējo iedzīvotāju pastaigām,
tā arī dabas tūristiem. Lai uzskaitītu un regulētu apmeklētāju
plūsmu dabas takā, tiks iegādāts
un uzstādīts automatizēts apmeklētāju skaitītājs. Tā uzstādīšana būs
nozīmīgs ieguldījums, jo līdz šim
apmeklētāju skaitu takā varēja
nojaust tikai pēc novērojumiem.
Ilgtermiņā tas sniegs iespēju sekot līdzi pārmaiņām par cilvēku

pārvietošanos un skaita dinamiku
(mēnešiem/dienām/stundām),
ko ietekmējusi, piemēram, infrastruktūras izveide, pasākumi
u.tml., kā arī iegūtos datus varēs
izmantot turpmākajā plānošanā
un apsaimniekošanas pasākumu
īstenošanā.
Projekta kopējās izmaksas ir
9206,67 EUR, no tiem 8286,00
EUR Latvijas vides aizsardzības
fonda finansējums un 920,67 EUR
pašvaldības ieguldījums. Projektu
plānots īstenot līdz 2022. gada
aprīlim.

AKTUĀLAIS NO BĒRZAINES, DIKĻU, KOCĒNU, VAIDAVAS UN ZILĀKALNA PAGASTA

Vaidavas ezers rietā –
mūziķu apvienība “Nepāriet”
Nora Urbāne,
Valmieras novada pašvaldība
20. augustā plkst. 20.30 Vaidavas ezerā izskanēs koncerts –
Vaidavas ezers rietā, kurā piedalīsies mūziķu apvienība “Nepāriet” ar Imanta Kalniņa mūzikas
programmu “Par lietām, kuras tā ar
nekad nepāriet”.
Tas būs īpašs vakars uz ezera –
kopīgi sagaidīsim saulrietu plkst.
20.48 – maģiski, tuvāk, kopā un
dabā. Kā arī šo uzskatām par īpašu
svētku dienu, jo atzīmēsim arī izcilā
komponista Imanta Kalniņa 80
gadu jubileju.
Apvienību “Nepāriet” veido Alise
Joste, Evija Vēbere, Jānis Šipkēvics,
Kārlis Josts, Lorete Medne, Matīss
Čudars, Miķelis Putniņš un Rinalds
Maksimovs.
““Nepāriet” sastāvā esam ļoti dažādi, katram no mums “Nepāriet”
nozīmē ko savu – kādam Imanta Kalniņa dziesmas ir bērnības
atmiņās iekodēta latviskā identitāte, citam – sevis izzināšanas
un attīstības process. Mani fascinē
tas, kas vārdos nav izsakāms – tas
brīnumainais, kas caurvij Imanta
Kalniņa mūziku un kas mūs pašus
savstarpēji saista šajā mūzikā,
ko kopīgi radām,” stāsta Jānis
Šipkēvics.
Muzikālā apvienība “Nepāriet”
izveidota 2017. gadā, mūziķim
Jānim Šipkēvicam sapulcējot do-

mubiedrus, lai kopīgi izpildītu
Imanta Kalniņa mūziku un 2019.
gadā izdotu albumu “Pāri”, un
sniegtu koncerttūri dažādās Latvijas pilsētās.
Biļetes iespējams iegādāties
“Biļešu Paradīze” – kasēs. Ieejas biļetes cena (nepieciešama katram
apmeklētājam) 20 EUR. Laivu nomas maksa atsevišķi – 20 EUR (laivā
vieta 2 personām).
Laiva vai jebkāds cits nemotorizēts ūdens transportlīdzeklis ir
jāsarūpē katram pašam vai jāiegādājas laivu noma kā papildbiļete. Rezervētās laivas klausītājus gaidīs ezera krastā pasākuma
organizatoru norādītajās laivu piestātnēs Vaidavas ezera pludmalē.
Katram pasākuma apmeklētājam
ir nepieciešama ieejas biļete, laivas
biļete ir tikai laiva, bez ieejas. Apmeklētājiem ir iespēja ierasties arī
ar savu ūdens transportlīdzekli, tad
attiecīgi atsevišķa biļete laivai nav
jāiegādājas. Obligāti jābūt drošības
vestei. Organizatoru sarūpētajām
laivām tās ir iekļautas cenā.
Laivu skaits ir ierobežots! Pasākuma norises vietā jāierodas vismaz 2 h iepriekš – no plkst. 18.30.
Koncerts paredzēts apmeklētājiem tikai uz ūdens transportlīdzekļiem.
Organizē Valmieras novada
pašvaldība.

Jau 40. reizi notiks skrējiens “Apkārt Vaidavas
ezeram”
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
21. augustā Vaidavā jau 40.
reizi norisināsies skrējiens “Apkārt
Vaidavas ezeram”.
Atšķirībā no aizvadītajiem gadiem šoreiz skrējēji uz startu dosies pievakarē, un par pozitīvu noskaņojumu gādās DJ Artis Volfs. No
plkst. 17.50 startēs bērnu grupu
dalībnieki, savukārt startu 11,7 km
distancei apkārt ezeram dos plkst.
19.00. Dalībnieku apbalvošana plānota ap plkst. 21.30.
Reģistrācija dalībai skrējienā
norisinās tikai tiešsaistē, biedrī-

bas “Sporta klubs SPORTLAT” mājaslapā www.sportlat.lv līdz 17.
augusta plkst. 23.59. Sacensību
dienā pieteikšanās un dalības maksas apmaksa nebūs iespējama.
Sacensību nolikums publicēts

www.valmierasnovads.lv un www.
sportlat.lv.
Skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” organizē Valmieras novada
pašvaldība sadarbībā ar biedrību
“Sporta klubs SPORTLAT”.

Aicinām tirgotājus pieteikties dalībai Kokmuižas
svētku tirgū
Kristers Blūms,
Valmieras novada pašvaldība
3. un 4. septembrī Valmieras
novada Kocēnos jau septīto reizi
norisināsies Kokmuižas svētki, kas
turpinās iedzīvināt Kokmuižas kultūrvēsturisko mantojumu un visas dienas garumā apmeklētājiem
piedāvās plašas atpūtas iespējas,
kā arī daudzveidīgu kultūras programmu.
Valmieras novada pašvaldība aicina dažādu amatu pratējus, amatniekus, māksliniekus, zemniekus,
stādu audzētājus Kokmuižas svētku laikā priecēt apmeklētājus ar
pašu audzētiem un ražotiem pārtikas produktiem, pašu izgatavotiem
augstas kvalitātes izstrādājumiem

un piedalīties Kokmuižas svētku
tirgū, kas norisināsies 4. septembrī
no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.
Pieteikt dalību Kokmuižas svētku amatnieku un mājražotāju tirgum var līdz 30. augustam, aizpil-

dot pieteikuma anketu, kas publicēta pašvaldības mājaslapā www.
valmierasnovads.lv.
Informācija tirgotājiem: Inese
Bērziņa, tālrunis 26328943, e-pasts
inese.berzina@kocenunovads.lv.

Aicinām uz svētkiem Kokmuižā!

Ziemeļvidzemes pamatskola uzsāk jauno audzēkņu uzņemšanu
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
Ziemeļvidzemes pamatskola 2021./2022. mācību gadā uzņem skolēnus šādās izglītības
programmās:
♦speciālās pamatizglītības programmas:
o speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);
o speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);
♦profesionālās pamatizglītības programmas (pēc 9. klases):
o profesionālās pamatizglītības programma “Komerczinības”. Iegūstamā kvalifikācija:

pārdevēja palīgs. Īstenošanas ilgums: 3 gadi. Programmas kods 22341021;
o profesionālās pamatizglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana”. Iegūstamā
kvalifikācija: koksnes materiālu apstrādātājs. Īstenošanas ilgums: 3 gadi. Programmas
kods: 22543041;
o profesionālās pamatizglītības programma “Mājturība”. Iegūstamā kvalifikācija: mājkalpotājs. Īstenošanas ilgums: 3 gadi. Programmas kods: 22814011.
Ziemeļvidzemes pamatskola atrodas Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā.
Uzņemšanas kārtība un skolas piedāvājums audzēkņiem publicēts https://www.ziemel
vidzeme.edu.lv/.
Kontaktinformācija: Ziemeļvidzemes pamatskolas direktore Ligita Kūle, e-pasts ligita.
kule@kocenunovads.lv, tālrunis 26423042.

AKTUĀLAIS NO VALMIERAS PILSĒTAS

Darbu atsākusi Valmieras publiskā
pirts
Liene Pinne,
Valmieras novada pašvaldība
No 1. jūlija darbu atsākusi Valmieras publiskā pirts, kas līdz šim
apmeklētājiem bija slēgta, lai ievērotu Covid-19 izplatību ierobežojošus drošības pasākumus.
Laikā, kamēr Valmieras publisko pirti nevarēja apmeklēt
klienti, bija iespējams savlaicīgāk
plānot un veikt pirts sakopšanas
un remontdarbus, kas tradicionāli
tiek īstenoti no jūlija līdz augusta
vidum. Atsākot darbu, klienti tiek
uzņemti sapostās pirts telpās, kas
padarīs pakalpojuma saņemšanu
vēl patīkamāku.
Lai gan publiskā pirts atkal pieejama klientiem, tomēr tās darbībā
noteikti ierobežojumi. Turpmāk
pirts telpās vienlaikus var atrasties 16 apmeklētāji – astoņi sieviešu un astoņi vīriešu pusē, savukārt pirts apmeklējuma laiks
vienai personai noteikts līdz 2

stundām. Publiskās pirts klientiem
pie tās ieejas pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis. Aicinām klientus būt atbildīgiem, ievērot prasības un nedrūzmēties pirts telpās!
Publisko pirti nedrīkst apmeklēt,
ja ir augšējo elpceļu saslimšanas
pazīmes (drudzis, klepus, elpas
trūkums u.c.)! Šādi noteikumi ieviesti, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības.
Pirts darbosies ierastajā grafikā –
katru ceturtdienu, piektdienu
un sestdienu no plkst. 13.00 līdz
21.00.
Publiskās pirts apmeklējums pieaugušajam – 5,50 EUR, pieaugušajam kopā ar bērniem līdz 16 gadu
vecumam – 5,00 EUR + 1 EUR par
katru bērnu. Pensionāriem, 1. un
2.grupas invalīdiem un trūcīgām
ģimenēm, uzrādot izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam ar
bērniem 2,50 EUR + 1 EUR par katru bērnu.

Laiks mainīt suņu žetonus Valmierā
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Lai arī Valmieras pilsēta 1. jūlijā ir kļuvusi par daļu no Valmieras
novada, līdz šim pieņemtie saistošie noteikumi pilsētā joprojām
ir spēkā. Tādēļ no 1. jūlija Valmieras suņiem nepieciešams mainīt
to reģistrācijas pazīšanas zīmi –
žetonu –, to īpašniekam apmaksājot arī ikgadējo suņa turēšanas
nodevas maksājumu.
Suņa turēšanas nodevas maksājums arī šogad Valmierā ir 12 EUR
par suni. Nodeva ir jāmaksā par
visiem Valmieras pilsētā dzīvojošiem suņiem, kas ir sasnieguši
sešu mēnešu vecumu. Nodevas
maksāšanas periods ir no attiecīgā gada 1. jūlija līdz nākamā gada
30. jūnijam. Nodevas apmaksu apliecina numurēts žetons, kas šogad
ir dzeltenā krāsā. Sunim atrodoties
publiskās vietās, žetonam ir jābūt
piestiprinātam pie suņa kakla siksniņas.

Suņu turēšanas nodeva maksājama Valmieras novada pašvaldības norēķinu kontos, kas pieejami pašvaldības mājaslapas www.
valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Kontakti”, vai Valmieras
novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā
2 Valmierā. Veicot maksājumu, kā
saņēmēju lūgums norādīt Valmieras novada pašvaldību.
Suņa īpašniekiem žetonu iespējams saņemt SIA “Valmieras Namsaimnieks” informācijas centrā Semināra ielā 2A, uzrādot maksājuma
uzdevumu vai čeku par nodevas
nomaksu un suņa vakcinācijas apliecību ar atzīmi par vakcināciju
pret trakumsērgu.
Suņu īpašnieki, kuri ir redzes vai
dzirdes invalīdi, I grupas invalīdi vai
vientuļie pensionāri, kuri ir vienīgā
deklarētā persona savā dzīvesvietā, ir atbrīvoti no ikgadējās nodevas, bet žetonus viņi var saņemt
Valmieras novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā

(Lāčplēša iela 2), uzrādot suņa vakcinācijas apliecību.
Individuālo dzīvojamo māju un
dzīvokļu īpašniekiem, kuru suņi
neatstāj īpašuma robežas, nav
nepieciešams maksāt nodevu un
saņemt žetonu. Taču gadījumā, ja
šāds nereģistrēts suns noklīšanas
rezultātā būs nokļuvis Dzīvnieku
patversmē, arī šī suņa īpašniekam
būs nepieciešams veikt ikgadējo
suņa turēšanas nodevas maksājumu.
Līdzekļi, kas tiek iegūti no ikgadējās suņa turēšanas nodevas
maksājumiem, tiek izlietoti dzīvnieku patversmes uzturēšanai un
citām aktivitātēm. Suņa turēšanas
nodevas maksājums un žetons ir
ikgadēja aktivitāte par Valmieras
pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošiem suņiem, ko paredz
Valmieras pilsētas pašvaldības
19.12.2013. saistošie noteikumi
Nr. 194 “Par pašvaldības nodevu
par suņa turēšanu Valmieras
pilsētā”.
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Valmierā izveidotas dzīvojamās
zonas
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Lai uzlabotu drošību valmieriešu dzīvesvietās, Valmieras dzīvojamo rajonu ielas sadalītas 22
dzīvojamajās zonās. Tās ierīkotas
apkaimēs ar mazstāvu apbūvi, aptverot ielas, ko galvenokārt izmanto tikai tajās dzīvojošie valmierieši.
Izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam
vienmēr ir jādod ceļš citiem ceļu
satiksmes dalībniekiem. Tādējādi,
izveidojot dzīvojamās zonas, atsevišķos krustojumos ir mainīts galvenā ceļa virziens. Pateicamies, ka
satiksmes dalībnieki ir uzmanīgi un
seko līdzi izvietotajām ceļa zīmēm!
Dzīvojamo zonu izveide tika
aizsākta pagājušajā gadā ar pilotprojektu Burkānciemā, Jāņa Daliņa, Jaunzemju, Brīvības un Beverīnas ielu aptvertajā iekškvartālā.
Par pilotprojekta izveidi un dzīvojamajām zonām kā satiksmes
mierināšanas risinājumu kopumā
tika saņemts pozitīvs iedzīvotāju
vērtējums. Tādēļ pašvaldība šogad turpināja visā pilsētā vienota

satiksmes mierināšanas risinājuma – dzīvojamo zonu – ieviešanu
atbilstoši 2018. gadā apstiprinātajam Valmieras pilsētas tematiskajam plānojumam “Transporta
infrastruktūras attīstības koncepcija”. Balstoties uz teritorijas izpēti
un esošās situācijas novērtējumu,
koncepcija nosaka 22 dzīvojamo
zonu izveidi.
Pašvaldība risina arī jautājumus
par optimāliem individuāliem satiksmes mierināšanas risinājumiem.
Piemēram, Imantas, Straupes un
Viršu ielas krustojumā ceļazīmes
“Dodiet ceļu” ir papildus aprīkotas
ar luminiscējoši dzeltenu, atstarojošo apmali, krustojuma asfaltētajām ielām ieklāts horizontālais
akustiskais marķējums. Pamatojoties uz iedzīvotāju ierosinājumu,
arī Ūdens un Pauku ielas aptvertajā
teritorijā šobrīd tiek plānota jaunas dzīvojamās zonas izveide. Līdz
tam satiksmes mierināšanai pie
Pauku ielas 9 uzstādīts braukšanas
ātrumvalnis, kā arī Ūdens ielas posmā, no Brenguļu līdz Pauku ielai, ir
maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums 30 km/h.

Valmieras Beātes ielas EKO laukumā papildu
pakalpojumi
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
No 1. jūlija Valmierā, Beātes ielā
47 darbu turpina EKO laukums, kas
ir izveidots iedzīvotājiem plašāks
un ērtāks, tajā pieejams papildu
pakalpojumu klāsts.
EKO laukums pieejams piecas
dienas nedēļā: pirmdien, otrdien,
piektdien darba laiks no plkst. 9.00
līdz 18.00, ceturtdien no plkst. 10.00
līdz 19.00, sestdien no plkst.10.00
līdz 14.00. EKO laukums slēgts
trešdienās un svētdienās.
EKO laukumā bez maksas var
nodot papīru, kartonu, polietilēna plēvi, PET dzērienu pudeles,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas ie:pakojumu, pudeļu
un burku stiklu, sadzīves metāla
priekšmetus, logu stiklu, neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, lietošanai vēl
derīgus mājas tekstila izstrādājumus un apavus, koka paletes, kā arī
pēc noteiktiem kritērijiem vairākus
veidus sadzīvē radušos bīstamos

atkritumus, luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatorus, riepas, eļļas filtrus, tehniskās eļļas.
Pēc cenrāža EKO laukumā no
1. jūlija var nodot nestandarta
atkritumus – lielgabarīta atkritumus, tīrus un jauktus celtniecības
atkritumus, zaļos, kompostējamos
atkritumus – zāli, lapas, sīkzarus.
Šo pakalpojumu izmantošanai lūgums zināt vai iepriekš noskaidrot
savu līgumslēdzēja numuru.
Juridiskām personām ir atsevišķi
noteikumi sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, zaļo, lielgabarīta un
būvniecības atkritumu nodošanā,
ko var noskaidrot www.zaao.lv EKO
laukumu sadaļā vai zvanot pa tālruni 64281250.
Ikdienā klientu atbalsts EKO laukumos ir to pārziņi, kuri konsultē
par dažādiem ZAAO sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī izsniedz bigbag maisus būvniecības atkritumu
savākšanai.
Valmierā klientu ērtībām pie-

ejams arī otrs EKO laukums
Dzelzceļa ielā 5, kurš vasaras periodā strādā septiņas dienas nedēļā –
pirmdien, otrdien, ceturtdien,
piektdien no plkst. 9.00 līdz 13.00
un no plkst. 14.00 līdz 18.00, trešdien no plkst. 10.00 līdz 13.00 un
no plkst. 14.00 līdz 19.00, sestdien, svētdien no plkst. 10.00
līdz 14.00. Dzelzceļa ielas EKO laukumā jau līdz šim pieejams viss pakalpojumu klāsts, kāds no 1. jūlija
pieejams Beātes ielas EKO laukumā.
ZAAO darbības reģionā iedzīvotājiem pieejams 21 EKO laukums.
Jaunajā Valmieras novadā tie
atrodas arī Mazsalacā, Pērnavas ielā
16 un Rūjienā, Ternejas ielā 12, kā
arī Strenčos, Valkas ielā 1A. Plašāka informācija ZAAO mājaslapā
www.zaao.lv.
Apmeklējot EKO laukumus, lūgums ievērot valstī noteiktās aktuālās epidemioloģiskās drošības
prasības.

Valmieras vasaras teātra festivāls aicina
Lija Lauze,
Valmieras vasaras teātra festivāls
Valmieras vasaras teātra festivāls šogad piedāvās sešas pirmizrādes bērniem, pusaudžiem un
ģimenēm, vairākas viesizrādes un
piedzīvojumus pilsētvidē. Festivāls
no 6. līdz 8. augustam aicinās gan
māksliniekus, gan apmeklētājus
skatīties uz pasauli cita acīm. Izrādes notiks dažādās vietās Valmieras pilsētā – pagalmos, stāvlaukumos, skolā un citviet. Programma
tiks papildināta ar notikumiem
Festivāla centrā, ko radīs īslaicīgās
arhitektūras un pilsētvides vasaras
skolas dalībnieki laikmetīgās mākslas darbnīcām un citām norisēm.
”Festivāla priekšplānā šogad
esam izvirzījuši jauno paaudzi.
Mēs vēlamies izprast un sajust
bērnu un jauniešu redzējumu uz
pasauli, paskatīties uz to no cita
skatupunkta. Visi jaundarbi top,
ieklausoties un respektējot viņu
intereses, aktuālās tēmas un iesaistot arī radošajā procesā – izrāžu
veidošanā,” šī gada programmas
tematiku ieskicē tās veidotājs Jānis
Znotiņš.
Trīs dienas Valmieras centrā,
bijušās katlumājas teritorijā darbosies arī festivāla centrs, ko tradicionāli iekārtos Biznesa, mākslas
un tehnoloģiju augstskolas RISEBA
rīkotās Starptautiskās vasaras skolas FestivaL’and dalībnieki. Plānotas arī dažādas norises – koncerts,
pop-up radio studija un citi notikumi. Paralēli festivāla norisēm Valmiermuižā notiks Bērnu un jauniešu teātra institūta apmācības
jaunajiem nozares profesionāļiem,
kuru ietvaros viņi arī praktiski
strādās pie savu izrāžu idejām.
Festivāla izrādes
Festivāla programmu veidos izrādes bērniem, pusaudžiem un ģimenēm kopumā.
Režisore Krista Burāne kopā
ar radošo komandu un vairāku
Cēsu skolu audzēkņiem strādā
pie izrādes par pasaules glābšanu
“Pasaules gals un citas blēņas”,
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kuras laikā kopā ar aktieriem
Mārtiņu Meieru un Jāni Kroni
dosies glābšanas misijā. Ieteicamā
auditorija 11+.
Vasarīgu izrādi par mīlestību un
cita veida patikšanām pusaudžiem
“Marija un zibens” iestudē režisore Paula Pļavniece. Izrāde vēstīs
par mulsinošo pasauli, kas kļūst
arvien mazāka, un mocībām, kuras
mums nemitīgi uzkrauj noslēpumainais spēks vārdā dzīve. Ieteicamā auditorija 13+.
Horeogrāfe Liene Grava ar komandu šoreiz festivālā piedāvās
dejas izrādi “Pus Audzis” par
pieredzēm cilvēka mūžā, kuras
nav iespējams iegūt attālināti, komunicējot sociālajos tīklos - pirmā
lēnā deja, pirmais skūpsts, pirmā
iemīlēšanās, pirmā šķiršanās. Ieteicamā auditorija 7+.
Leģendu par laimes ēdējiem
“Cilts” kopā ar Valmieras teātra jaunajiem aktieriem iestudē režisors
Toms Treinis. Tā vēstīs par kādu
puisi, kurš kopš agras bērnības
meklē noslēpumainu cilti, kas pat
visnelaimīgāko cilvēku spēj padarīt
laimīgu. Ieteicamā auditorija 6+.
Viena no Bērnu un jauniešu
teātra institūta dalībniecēm, režisore Māra Uzuliņa festivālā iestudē izrādi par to, cik cilvēki ir dažādi. Daži ērmīgi, bet sirsnīgi, citi atkal
cēli, bet nu galīgi nejauki. Izrādes
“Bumba nerunā” varonis būs
Bumba, astoņus gadus vecs zēns,
kurš nerunā, taču ir ļoti draudzīgs,
un tā vēstīs par viņa piedzīvojumiem. Ieteicamā auditorija 6+.
Staigājamā
klausāmizrāde
“Urbānais safari” savukārt būs
piedzīvojums visai ģimenei, kas
piedāvās iespēju iztēlē novērot
dažādu paaudžu cilvēkus. Izrāde
iepazīstinās ar dažādām X, Y un Z
paaudzei raksturīgām iezīmēm,
ļaus salīdzināt, aizdomāties, labāk
izprast, kā arī kopā pasmieties par
sevi un vienam par otru. Audiogidu
pavadībā būs iespēja iziet četras
dažādas paaudžu takas. Ieteicamā
auditorija, sākot no 5+.

Nu jau tradicionāli festivālā
nozīmīga vieta atvēlēta Studentu
šķūnim jeb darbiem, kas tapuši
studiju projektu ietvaros. Horeogrāfe Kristīne Brīniņa kopā ar
Liepājas teātra aktieru kursa studentiem radījusi dokumentālu izrādi – pastaigu “Upe”. Tas ir ceļojums stāstos par cilvēku, lietu un
dabas savstarpējo mijiedarbību,
kas veidoti pēc Liepājas iedzīvotāju patiesiem dzīves notikumiem.
Liepājas stāsti dosies uz Valmieru,
lai veidotu satikšanos starp abām
pilsētām un cilvēkiem. Ieteicamā
auditorija 12+, bet piemērota visai
ģimenei.
Savukārt Daugavpils teātra izrādi visai ģimenei “Samsona ceļojums” veidojusi Latvijas Kultūras
akadēmijas Režisoru kursa absolvente Undīne Bērziņa. Izrāde
aizskar svarīgas tēmas, kuras bieži
vien paliek līdz galam neizrunātas
un neizprastas - attiecības ģimenē,
draudzība, zaudējuma sāpes un citas. Ieteicamā auditorija 8+.
Programmā arī skatītāju un profesionāļu atsaucību guvusī izrāde
par futbolu “Uzvara ir mirklis”.
Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja
festivālā pagājušā gadā un tika izvirzīts “Spēlmaņu nakts” balvai kategorijā “Gada lielās formas izrāde”.
Tā vēsta par Latvijas un Turcijas
futbola izlašu spēli Stambulā 2003.
gadā, kad mačs rezultējās ar 2:2,
ļaujot mūsu valstsvienībai nokļūt
2004. gada Eiropas futbola čempionāta finālturnīrā.
Festivāla programma tiks papildināta, biļetes pieejamas valmieras
festivals.lv un sociālo tīklu platformās Facebook un Instagram
@valmierasfestivals. Festivālu varēs
apmeklēt saskaņā ar spēkā esošajiem Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem. Precīza informācija festivāla mājaslapā https://
valmierasfestivals.lv/par-festivalu.
Valmieras vasaras teātra festivālu Valmieras teātris rīko sadarbībā
ar Valmieras novada pašvaldību un
citiem atbalstītājiem. Festivāls notiks jau sesto gadu.

Notikumi Valmieras novadā
Valmierā

Ķoņu pagastā

Dažādās vietās Valmierā
No 23. līdz 25. jūlijam Valmieras pilsētas
738. dzimšanas diena “Valmiera: Tava svētku
pietura”. Programma www.valmierasvin.lv.
No 6. līdz 8. augustam Valmieras vasaras
teātra festivāls. Programma un biļetes www.
valmierasfestivals.lv.

Ķoņu bibliotēkā
Līdz 31. augustam A. Auniņas-Linmeijeres
foto izstāde “Neskaties telefonā, skaties
dabā!”.

Jāņa Daliņa stadionā
No 13. līdz 14. augustam Valsts prezidenta
balvas izcīņa vieglatlētikā un Jāņa Daliņa stadiona atklāšana pēc pārbūves.
Valmieras Olimpiskajā centrā
7. augustā plkst. 9.00 Valmieras Gaujas senlejas rogainings.
No 23. līdz 28. augustam Starptautiskais
jauniešu basketbola turnīrs VALMIERA SUMMER CUP 2021.
Jāņparkā
21. augustā plkst. 20.00 uzstāsies etno
mūzikas grupa “Tautumeitas”. Biļetes var
iegādāties “Biļešu paradīzē”.
Valmieras muzejā
Līdz 15. augustam ekspresizstāde “Nākošā
pietura…” šaursliežu dzelzceļš Smiltene –
Valmiera – Ainaži no muzeja krājuma.
No 6. augusta līdz 25. septembrim “Redzēt.
Domāt. Radīt” Valmieras Dizaina un mākslas
skolas pasniedzēji.
No 6. augusta līdz 25. septembrim “Iegrimt
peoniju burvībā” gleznas. Ilze Ērgle-Vanaga.
No 17. augusta līdz 18. septembrim ekspresizstāde “Poga” no muzeja krājuma.
Valmieras integrētajā bibliotēkā
Līdz 6. augustam Lāsmas Pujātes grafikas
izstāde.

Rūjienā
Rūjienas estrādē
29. jūlijā plkst. 16.00 improvizācijas meistarklase jauniešiem.
29. jūlijā plkst. 18.00 improvizācijas vakars
ikvienam.
28. augustā no plkst. 11.00 līdz 15.00
mākslinieku tirdziņš “Multimāksla”.
Dažādās vietās Rūjienā
No 30. jūlija līdz 1. augustam Rūjienas
pilsētas svētki “Satikts Rūjienā”. Rūjienas
pilsētas svētku programma www.valmieras
novads.lv un šī izdevuma 5.lpp.

Naukšēnu pagastā
Naukšēnu pagasta stadionā
5. augustā plkst. 18.00 pludmales volejbols
mix grupa, 2.posms.
7. augustā plkst. 11.00 pludmales volejbols mix grupa, 3.posms. Plkst. 15.30 vīrieši,
3.posms.
14. augustā plkst. 11.00 pludmales volejbols mix grupa, 4. noslēdzošais posms.
Plkst. 15.30 vīrieši, 4. noslēdzošais posms.
Naukšēnu pagasta bibliotēkā
No 9. augusta līdz 12. septembrim rūjienietes Vitas Balodes gleznu izstāde.
Pie Naukšēnu kultūras nama
14. augustā plkst. 19.00 tikšanās ar humoristu Maksimu Trivaskēviču.
29. augustā plkst. 15.00 pasākums bērniem
“Ķer vasaru aiz astes” – putu ballīte.
Naukšēnu Cilvēkmuzejā
Līdz 31. augustam foto izstāde “Spēles Dieva dārzos”, Jānis Gutāns- Grasis/ Sanda Zeme.
Pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja/doktorāta
Līdz 31. augustam foto izstāde “Toreiz un
tagad” (fotogrāfijas no Naukšēnu Cilvēkmuzeja krājuma salīdzinātas ar šodienas
skatījumu, fotogrāfe Baiba Dālberga).

Unguriņu robežpunktā
23. augustā Baltijas ceļa atceres pasākums.
Ziedu paklāja veidošana.

Burtnieku pagastā
Burtnieku estrādē
7. augustā plkst. 21.30 A.Daņiļeviča deju
uzvedums “Viņi dejoja vienu vasaru”. Muzikālo pavadījumu nodrošina grupa “Autobuss debesīs”. Biļetes var iegādāties “Biļešu
paradīzē”.

Valmieras pagastā
Valmiermuižas parkā
12. augustā plkst. 21.00 brīvdabas kino “Ko
zina klusā Gerda”.
19. augustā plkst. 21.00 brīvdabas kino
“Mans mīļākais karš”.
No 20. līdz 21. augustam sarunu festivāla
LAMPA kopīga skatīšanās.
28. augustā etnofestivāls SVIESTS 2021 un
tirdziņš. Dienas daļa no plkst. 11.00, vakara
daļa no plkst. 17.00. Dienas daļa bez maksas, vakara koncerts 10–15 EUR. Programma
etnosviests.lv.
Valmiermuižas alus terasē
13. augustā plkst. 21.00 dzīvās mūzikas
vakars ar INDYGO.

Matīšu pagastā
Dažādās vietās Matīšu pagastā
7. augustā plkst. 10.00 Matīšu pagasta
svētki.
Matīšu estrādē
27. augustā plkst. 20.00 LAUKKU laikmetīgās dejas izrāde “Balss no baletāžas”.

Sēļu pagastā
Sēļu muižā
14. augustā plkst. 20.30 Mazie Opermūzikas un Mākslas svētki (izstāžu atvēršanas, nakts koncertstāsts “Dons Žuans”).

un pārslimojušie)). Biļetes pieejamas Mazsalacas novada Kultūras centrā.
Mazsalacas novada Kultūras centrā,
Amatu mājā
No 12. līdz 14. augustam meistarklase
“Mazsalacas rakstaino dubultcimdu adīšanas
prasme”. Pieteikšanās no 26. jūlija. Plašāka
informācija, zvanot pa tālruni 29197379
(Gaļina), Mazsalacas novada Kultūras centra
Facebook lapā.
Izstādes Mazsalacas novada Kultūras
centrā
TLMS “Mazsalaca” dalībnieces un tautas
daiļamata meistares Guntas Jēkabsones jubilejas izstāde; Latvijas nemateriālā Kultūras
mantojuma sarakstu vērtību izstāde “Saimes
galds”; Japāņu haikas un Salacas rindeļi
bildēs – Mazsalacas novada KC gleznošanas
darbnīca.

Dažādās vietās Zilākalnā
1. augustā Zilākalnā “Pasaules koklētāju skaņu taka” no plkst. 10.00 meistarklases (Laima Jansone, Liene Skrebinska, Inese Mičule,
Anta Eņģele), plkst. 19.00 Zilākalna ciema
parkā koncerts – dziesminieks Kārlis Kazāks
un koklētāja Laima Jansone. Ieeja bez maksas.

Lībiešu pilskalna estrādē
21. augustā no plkst. 21.00 līdz 01.00
zaļumballe ar grupu “Zelta kniede”. Ieeja: 5
EUR (ar zaļajiem sertifikātiem (pret Covid-19
vakcinētie un pārslimojušie)).

Trikātas pagastā
Trikātas centrā
14. augustā no plkst. 10.00 notiks ķēniņa
Tālivalža svētki.

Brenguļu pagastā
Brenguļos
28. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00 notiks Tomātu svētki.

Dikļu pagastā

Kocēnu pagastā

Mazsalacā
Mazsalacas novada Kultūras centrā (iekšpagalmā)
8. augustā plkst. 17.00 “Viņš, Viņa un
ģitāra”. Biļetes “Biļešu paradīze” un Mazsalacas novada Kultūras centrā 15 EUR.
22. augustā plkst. 20.00 vokālās grupas
“Ēra” koncerts “Ļaujies”. Ieeja 5 EUR (ar zaļajiem sertifikātiem (pret Covid-19 vakcinētie

Uz Vaidavas ezera
20. augustā plkst. 20.30 Vaidavas ezers
rietā. Koncerts uz Vaidavas ezera – mūziķu
apvienība “Nepāriet” ar Imanta Kalniņa
dziesmu programmu “Par lietām, kuras tā ar
nekad nepāriet”. Biļetes cena: 20 EUR, laivas
biļetes cena: 20 EUR.

Skaņkalnes pagastā

Ramatas pagastā

Vērša centrā
18. augustā plkst. 20.00 amatierteātra
“Ramata” teātra izrāde “Tapiņa atgriešanās”.
Biļetes 2,50 EUR, skolēniem 0,50 EUR.

Vaidavas pludmalē
No 31. jūlija līdz 1. augustam lielākais SUP
festivāls Latvijā – SUP rogainings, Latvijas
SUP Amatieru čempionāts, Latvijas SUP
Sprinta čempionāts, SUP izbraucieni saullēktā un saulrietā, koncerti – Žoržs Siksna, grupa
“Citi zēni” – un citi notikumi.

Vaidavā
21. augustā no plkst. 17.50 Vaidavā 40.
skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram” - bērnu
skrējieni un tradicionālā 11,7 km distance
apkārt ezeram. DJ Artis Volfs. Reģistrācija
www.sportlat.lv.
22. augustā Vaidavā “Vaidavas triatlons”,
“Latvijas kauss”. Reģistrācija www.sportlat.lv.

Izstādes Sēļu muižā
Mākslinieka Andreja Ģērmaņa gleznas; mākslinieces Ivandas Spulles-Meieres noskaņu
izstāde “Atspīdēšana. Visu citu lietu krāsas”;
mākslinieka Oresta Misjko keramikas izstāde “Nostaļģija…”; Vidas Kadiķienes un
Daces Ūderes fotoizstāde “Pavasara ziedu
mirdzošajās acīs…”; mākslinieku Rudītes un
Jāņa Jēkabsonu personālizstāde (keramika,
gleznas).

Ramatas stadionā pie skolas
28. augustā plkst. 10.00 Sporta svētki.

Vaidavas pagastā

Mazsalacas pilsētas bibliotēkā
Līdz 15. oktobrim apskatāmi Mazsalacas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un
Mākslas pulciņa dalībnieku dažādās tehnikās
un materiālos radītie darbi izstādē “Jautrā
kompānijā”.
Līdz 27. augustam izstāde “Mazsalacas
apvidus ievērojamākās personības. 3.daļa.
Mazāk zināmās personības”. Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 11.00 līdz 18.00.

Neikenkalna dabas koncertzālē, Dikļos
14. augustā plkst. 20.00 noskaņu koncerts “Augusta debesīs” – koncertprogramma “Imants Ziedonis. Man labvēlīgā tumsā”.
Koncerts par godu izcilajam latviešu režisoram Uģim Brikmanim. Biļetes cena: 12 EUR.
Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzē”.
27. augustā plkst. 19.00 grupas “Menuets”
koncerts “Imantam Kalniņam 80”. Biļetes
cena: 18 EUR. Biļetes var iegādāties “Biļešu
paradīzē”.

Ramatas pagasta estrādē
14. augustā plkst. 19.00 amatierteātra
“Ramata” teātra izrādes “Tapiņa atgriešanās”
pirmizrāde. Biļetes 2,50 EUR, skolēniem 0,50
EUR.

No 26. līdz 29. augustam starptautiskās
CAI1*, CAI2*,CAI3* sacensības jātnieku
sportā.

Dažādās vietās Rubenē
15. augustā “Indriķa diena”. No plkst. 11.00 dievkalpojums Rubenes baznīcā, no plkst. 12.30
populārzinātniskā konference, Rubenes baznīcas vēsturiskās ekspozīcijas demonstrēšana un iepazīšana, aktivitātes bērniem un
pieaugušajiem, plkst. 17.00 baznīcas dārzā –
mūziķu Ainara Mielava un Aigara Voitišķa
koncerts. Ieeja bez maksas.
Zirgaudzētavā “Kocēni”
21. augustā sacensības jātnieku sportā
“Kocēnu kauss konkūrā 2021”.

Zilākalna pagastā

Strenčos
Pludmalē pie Gaujas
1. augustā plkst. 16.00 Baibas Sipenieces
stāvizrāde “Vienreiz jau var!”. Biļetes www.
bilesuparadize.lv 18 EUR.
7. augustā plkst. 21.00 Dagamba koncerts.
Biļetes www.bilesuparadize.lv un Strenču
Klientu apkalpošanas centrā 15 EUR, pasākuma dienā 20 EUR.
Strenču brīvdabas estrādē
7. augustā plkst. 18.00 “Vienpadsmit stāsti Strenču estrādei” estrādes ieskandēšanas
pasākums.
Strenču tirgus laukumā
21. augustā plkst. 9.00 ikmēneša tirdziņš –
Janīnas tirdziņš.

Jērcēnu pagastā
Jērcēnmuižas parkā
21. augustā plkst. 10.00 pasākums ģimenēm “Egleszaļā diena”, iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26312250.

Sedā
Dažādās vietās Sedā
21. augustā no plkst. 12.00 citādie Sedas
svētki “Klāt augusts un…”.

Tiešsaistē
No 14. līdz 15. augustam no plkst. 12.00
līdz 15.00 tiešsaistes nodarbības “Stiprini
savu fizisko, garīgo un mentālo mugurkaulu”. Ziedojums: 5 EUR. Plašāka informācija,
nosūtot e-pastu uz purinu.skola@inbox.lv vai
zvanot pa tālruni 26525359 (Arta).

Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 26 636. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”. Izdod: Valmieras novada pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmierasnovads.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmierasnovads.lv
Nākamais informatīvais izdevums iznāks augustā.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.
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