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G. Gladkins
ievēlēts VPR

Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
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pašvaldību jaunievēlētie priekšsēdētāji Reģionālās attīstības likumā
noteiktajā kārtībā kopsapulcē apstiprināja jauno VPR Attīstības padomi.
VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja amatā aizklātā balsojumā
ar 10 balsīm “par” un 1 “pret” ievēlēja
Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gunti Gladkinu.
Attīstības padome ir reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju
kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija, kuru no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē uz vietējo
pašvaldību pilnvaru laiku. No katras
pašvaldības Attīstības padomē tiek
izvirzīts viens pārstāvis.

Valmieras pārstāvniecībā Rīgā
turpmāk varēs saņemt
Valmieras novada pašvaldības
sniegtos pakalpojumus
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras novada pašvaldības
struktūrvienība "Valmieras pārstāvniecība Rīgā" ir iestāde, kuras
mērķis ir veicināt līdzsvarotu un
ilgtspējīgu novada attīstību, investīciju piesaisti un interešu
pārstāvību. Iestāde no 1. septembra
turpinās uzturēt regulāru komunikāciju un koordinētu sadarbību
starp Valmieras novada pašvaldību, valsts iestādēm, ministrijām
un to padotībā esošajām iestādēm,
uzņēmējdarbību veicinošām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.
Pārstāvniecība pieņems apmeklētājus, sniedzot tiem konsultācijas un informāciju par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, to
saņemšanas kārtību, procedūru un
nepieciešamajiem dokumentiem,

kā arī par iespējām sazināties un
iesniegt dokumentus pašvaldībai.
Valmieras pārstāvniecība Rīgā piedalās Valmieras novada ilgtermiņa
attīstības stratēģijas un pašvaldības
attīstības, plānošanas un citu normatīvo dokumentu izstrādē. Tai ir
noteicoša loma pašvaldības pozīcijas stiprināšanā Eiropas Savienības
fondu vadības jautājumos.
Ikviens interesents Valmieras pārstāvniecībā Rīgā varēs saņemt pārstāvniecības sniegto informāciju par
pašvaldības darbību, novada kopējo
attīstību, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, uzņēmējdarbības
uzsākšanas, investīciju un sadarbības
iespējām, lai Valmieru varētu izvēlēties kā dzīvesvietu ar plašām
izglītības iespējām, kultūras un izklaides pasākumiem un tūrisma
piedāvājumu!
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Iepazīsimies ar Valmieras novada pašvaldības domes deputātiem
1. jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes deputātiem sākās jaunais darba
cēliens. Turpinām iepazīstināt ar deputātu prioritātēm novada attīstībai.

Kāda (-s) ir jūsu prioritātes nākamajā četrgadē Valmieras
novada pašvaldībā? Kāds būs jūsu ieguldījums, lai palīdzētu
sasniegt šo (-s) mērķus?
Atbild domes priekšsēdētājs Jānis Baiks
Šā brīža viena no prioritātēm ir ātra un efektīva
pārvaldes modeļa ieviešana, lai varētu uzsākt
pilnvērtīgu darbu un veikt pašvaldības darbības
jomu uzlabojumus, kas nepieciešami iedzīvotājiem.
Mēs esam uzstādījuši mērķi pārvaldi sakārtot līdz
1. septembrim. Pārvaldes darbiniekiem un deputātiem ir ļoti intensīvs laiks – deputāti diskutē
jautājumus ārpus komitejām, komitejās un tajā pašā
dienā pēc trīs stundām - ārkārtas domes sēdē pieņem
lēmumus. Lai labāk iepazītu novadu, organizējam
izbraukuma sēdes. Mums visiem kopā liels darbs
gaidāms - izveidot Valmieras novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un attīstības programmu. Ļoti vēlos, lai tās izstrādē pēc iespējas vairāk
iesaistās iedzīvotāji ar savu redzējumu par katras teritorijas attīstību. Mums jādara viss
iespējamais, lai cilvēkiem šeit patiktu dzīvot, strādāt, mācīties, atpūsties, veidot un attīstīt
uzņēmējdarbību.

Atbild domes deputāts Jānis Upenieks
Mans mērķis ir panākt, ka ikviens Valmieras novada
iedzīvotājs neatkarīgi no savas izvēlētās dzīvesvietas
jūtas piederīgs Valmieras novadam, spēj atrast darbu,
iegūt izglītību, iekārtot savu dzīvesvietu un saņemt
kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus.
Kā prioritātes redzu aktīvu darbu un iesaisti ceļu
infrastruktūras un pārvietošanās iespēju uzlabošanas
jautājumos. Mobilitāte būs noteicošais faktors, lai
jebkura Valmieras novada apdzīvotā vieta ilgtermiņā
varētu lepoties ar iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Izglītība ir viens no noteicošajiem faktoriem ikviena iedzīvotāja personīgajā izaugsmē, tādēļ ikvienam Valmieras novada iedzīvotājam atkarībā no vecuma ir jābūt pieejamām pilnvērtīgāmpirmsskolas, skolas, augstskolas un mūžizglītības iespējām. Uzņēmējdarbības vides apstākļu uzlabošana ir būtisks faktors iedzīvotāju labklājības celšanai. Jo mums būs vairāk labi
apmaksātu darbavietu, jo turīgāki mēs būsim. Tādēļ uzņēmēju piesaistīšanā pašvaldībai
ir jāpieliek visas pūles. Un, protams, mājokļi. Pašvaldībai ir jāturpina iesāktais darbs jaunu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izveidē. Redzu, ka pieredze Saeimas un Ministru kabineta
darbā dos svarīgu pienesumu kvalitatīvam pašvaldības darbam iedzīvotāju labā un ar aktīvu
darbu šīs prioritātes ir izpildāmas un uzstādītais mērķis sasniedzams.

Atbild domes deputāts Kaspars Kļaviņš
Mans mērķis ir, lai Valmieras novads kļūst par
spēcīgu centru ar līdzsvaroti attīstītiem pagastiem un
pilsētām. Lauki kā radoša un pilnvērtīga dzīvesvide ar
vispusīgu pirmskolas un pamatizglītību, kur dzīvo čakli, izglītoti cilvēki un kur tiek audzēti un ražoti veselīgi
produkti. Manas prioritātes ir pašvaldības ceļi, vietējo
ražotāju atbalsts, atbalsts jaunu ieceru īstenošanai, vietējo kopienu attīstība. Pirmais darbs līdz gada beigām:
efektīvas pārvaldes izveide, samazinot administratīvo
slogu. Aktīvi strādāšu, lai Valmieras novadu veidotu kā
labāko Latvijā, to varam īstenot, darbojoties kopīgi,
cienot vienam otru, atzīstot kļūdas un nepaļaujoties,
ka kāds to darīs mūsu vietā.

Atbild domes deputāts Edgars Grandāns
Sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu jautājumus, ar kuriem ir saistīta mana profesionālā darbība,
nav bijis viegli risināt līdz šim mazajās pašvaldībās. Es
uzskatu, ka novadā mums izdosies vieglāk sakārtot
šo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Viens no
veidiem ir veicināt pakalpojumu pieejamību, risinot
nokļūšanu pie speciālistiem, otrs – piesaistīt lauku
teritorijām jaunus ģimenes ārstus, un trešais - stiprināt sadarbību ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi.

Atbild domes deputāts Guntars Štrombergs
Manas prioritātes Valmieras novada pašvaldības
domē būs rast praktisku un lauku teritoriju attīstībai
noderīgu pielietojumu neizmantotajām ēkām un
teritorijām, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Tāpat zvejošanas un makšķerēšanas sakārtošana
Burtniekā.
Es saredzu daudz lielāku pašvaldības un uzņēmēju sadarbību sociālo jautājumu risināšanā novadā.
Kā uzņēmējs saredzu vairākas iespējas, kā uzņēmējus iesaistīt pakalpojumu sniegšanā, tikai jāatrod
uzņēmējus ieinteresējošs modelis, kas sniegtu sociālo atbalstu visai kopienai. Ar šo izaicinājumu nākotnē
saskarsimies arvien biežāk.

Atbild domes deputāts Mareks Bērziņš
Viena no manām prioritātēm ir aktīvi iesaistīties
jautājumos, kas veicina vienmērīgu attīstības
plānošanu visā novadā. Valmieras attīstībā ir paveikts
lielisks darbs, tas jāturpina novadā, tāpēc cilvēki ir likuši lielas cerības uz administratīvi teritoriālo reformu,
un mani pašu tas mudināja startēt vēlēšanās. Ne visu
izšķir apdzīvotības pieeja, mums jāzina iedzīvotāju vajadzības un jāsaskata potenciāls vietās, kur ar nelielām
investīcijām var panākt attīstību.
Ja rūpniecība ir vairāk koncentrēta Valmierā, tad
novadā lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir liels
ekonomisks pienesums. Otra prioritāte ir sadarbības
veicināšana starp lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares uzņēmējiem un pašvaldību. Tā ir sfēra, ko labi pārzinu, un varu sniegt savu devumu. Trešā prioritāte būs lauku ceļa
tīkla sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai.

Atbild domes domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums

Turpmākie četri gadi būs aktīvs pārmaiņu, savstarpējas pielāgošanās un attīstības laiks. Apvienojoties
astoņiem novadiem, atšķiras līdzšinējā jautājumu
risināšanas pieeja un pieredzes. Tādēļ mūsu kopīgais
mērķis, strādājot vienā novadā, ir rast labākos un
vienotus risinājums katrai no vajadzībām. Manu turpmāko četru gadu galvenais izaicinājums būs stiprināt
iestāžu savstarpējo sadarbību, rast labākos sadarbības modeļus. Papildus tam mans uzdevums būs arī
pašvaldības ārējās sadarbības veicināšana. Sadarbība attīstības jomā un atbalsts sociālo jautājumu risināšanā būs vēl viens mans turpmākais izaicinājums,
ko īstenošu kā pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos. Sekojot līdzi un izzinot sociālo jautājumu līdzšinējo risināšanas pieredzi
jaunā novada pašvaldības teritoriālajās apvienībās, jau šobrīd saredzu daudz jautājumu, kur
iespējama un vajadzīga vienota pieeja un risinājumi.
Drošības jautājumu koordinēšana un sadarbība starp aizsardzības jomā iesaistītajām institūcijām būs viena no mana turpmākā darba prioritātēm. Šī ir joma, kur kopīgi esam paveikuši lielu darbu arī līdz šim – noslēgumam tuvojas Valmieras sadarbības teritorijas Civilās
aizsardzības plāna izstrāde.
Esmu gandarīts par profesionālu kolēģu komandu, kam droši nebaidos deleģēt pienākumu izpildi. Ir liela pieredze un zināšanas juridiskos jautājumos un dažādu ikdienas un
sadzīvisku jautājumu risināšanā.

Atbild domes deputāts Jānis Skrastiņš
Man ir patiess prieks un lepnums par iespēju
piedalīties jaunā Valmieras novada veidošanā. Izaicinājumu bija, ir un būs daudz, taču esmu pārliecināts,
ka ļoti labai komandai, kas ķērusies pie darba, tas noteikti izdosies. Pirmsvēlēšanu runu laiks ir beidzies, un
tagad ir laiks darbiem. Darba ir ļoti daudz. Tos darot, ir
svarīgi pieturēties pie kopīgi nospraustajiem mērķiem
un kārtības, lai, cik iespējams, izvairītos no kļūdām.
Zinu, ka mums visiem kopā tas izdosies!

Atbild domes deputāts Andris Klepers

Mana galvenā prioritāte kā Valmieras novada
pašvaldības domes deputātam ir ciešā pilsētu un
lauku mijiedarbībā sekmēt Valmieras novada ilgtspējīgu attīstību – tādu, kas nenoplicina resursus, izceļ
un respektē vērtības, veicina izmantot katras vietas
priekšrocības, lai tiektos uz pilnvērtīgu dzīves kvalitāti, sniegtu atbalstu produktīvai uzņēmējdarbībai un
novada viesiem ļautu justies gaidītiem.
Prioritāte ir pārdomāti un viedi reģionālās attīstības
risinājumi, kas balstās uz sadarbību (kā starptautiski,
tā ar tuvākajiem kaimiņiem) un mērķtiecīgu resursu piesaisti. Profesionāli esmu saistīts ar tūrismu. Ar
pašvaldības atbalstu ir jāpanāk, ka pārvaldības sistēma darbojas iespējami efektīvi, palīdz
attīstīties uzņēmējdarbībai, stiprina vietējo kopienu identitāti, lai mēs vēlētos lepoties ar
savu dzīvesvietu un apkārtni. Uzņemoties vadīt pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
komiteju, prioritāri ieguldu laiku un zināšanas plaši pārstāvētās izglītības jomas labākai darbībai. Tur ir ļoti daudz iesaistīto pušu, un viens no galvenajiem jautājumiem arī turpmāk
būs izglītības kvalitāte. Saistībā ar jaunā novada veidošanos starp sākotnējām prioritātēm
izceļu arī vajadzību stiprināt piederības sajūtu jaunajam novadam – tas darāms caur vietu zīmolvedību. Jau pirmajā mēnesī esmu iniciējis Burtnieku ezera zivju resursu un ezera
ekoloģiskā stāvokļa ilgtspējīgas apsaimniekošanas jautājumus. Daudz aktualitāšu vēl dienaskārtībā. Likšu lietā gan plašāku skatījumu, kritisko domāšanu un ieradumu iedziļināties
lietu būtībā, lai pieņemtu lēmumus atbildīgi.

Veicams kārtējais NĪN maksājums
Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums!
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos (ja pašvaldība darbojas pēc pieraksta sistēmas), bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts Valmieras novada pašvaldībai.
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Apstiprināti Valmieras novada pašvaldības
iestāžu vadītāji

Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldības
domes deputāti domes ārkārtas
sēdē 29. jūlijā amatos apstiprināja
Valmieras novada sešu (no septiņām) teritoriālo apvienību pārvalžu vadītājus. Atklāta konkursa
rezultātā izvēlēts un par Brenguļu,
Kauguru un Trikātas apvienības
pārvaldes vadītāju iecelts Jānis
Fūrmanis, par Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāju iecelta
Kristīne Auziņa, par Mazsalacas
apvienības pārvaldes vadītāju
iecelts Ritvars Sirmais, par
Naukšēnu apvienības pārvaldes
vadītāju iecelts Jānis Zuments,
par Strenču apvienības pārvaldes
vadītāju iecelts Jānis Pētersons.
Par Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Ivo Virsis,
kurš atbilstoši 22. jūlija domes
sēdes lēmumam pilda arī Valmie-

ras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos amata pienākumus. Uz Kocēnu apvienības
pārvaldes vadītāja amatu nepieteicās neviens pretendents, tādēļ
par Kocēnu apvienības pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāju noteikts Dainis Skutelis.
Ievērojot pašvaldībā noteikto
kārtību ar mērķi izvēlēties vispiemērotākos un augstāk kvalificētākos vadītājus, tika veikta
apvienoto pašvaldību iestāžu vadītāju izvērtēšana. Domes deputāti ārkārtas sēdē 29. jūlijā par
Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāju iecēla Ivetu Pāži,
par Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju iecēla Kaiju
Mucenieci, par Valmieras novada
pašvaldības policijas priekšnieku
iecēla Induli Rūsi, par Valmieras
novada Būvvaldes vadītāju, arhitekti iecēla Jolantu Brūniņu, par

Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāju iecēla Tomu Upneru
un par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju iecēla Ivetu Kļaviņu. Par Valmieras novada
Sporta pārvaldes vadītāju atklāta
konkursa rezultātā izvēlējās un
pašvaldības domes ārkārtas sēdē
12. augustā iecēla Rihardu Zalti.
Savukārt par Valmieras novada
Tūrisma pārvaldes vadītāju atklāta konkursa rezultātā izvēlējās un
iecēla Tomu Treimani.
Kā iepriekš informējām, 22. jūlija domes sēdē tika nolemts līdz
1. septembrim izveidot Valmieras
novada iestādes un noteiktā termiņā noteica izstrādāt to darbības
nolikumus un amatu sarakstu
projektus. Noteikts arī pēc jauno
amatu sarakstu apstiprināšanas
veikt pārējo darbinieku izvērtēšanu, ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību.

Notiks militārās mācības
Septembrī Valmieras novadā norisināsies daļa no Nacionālo
bruņoto spēku militārajām mācībām “Namejs 2021”.
No 24. līdz 26. septembrim iepriekš saskaņotās vietās –
Plāņu un Vaidavas pagastos – tiks pārbaudīta Zemessardzes 2.
Vidzemes brigādes karavīru, rezerves karavīru un zemessargu
spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma gadījumā.
Plānots, ka šajā laikā mācībās piedalīsies arī Igaunijas Bruņoto
spēku karavīri.
No 3. līdz 5. septembrim Plāņu pagastā un no 10. līdz 12.
septembrim Vaidavas pagastā notiks lauka taktiskās mācības,
lai sagatavotos militāro mācību “Namejs 2021” aktīvajai fāzei.
Minēto militāro mācību laikā Valmieras novadā pārvietosies
militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Uzdevumu izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un
kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku
veselību un dzīvību.

Izveidota Valmieras novada Izglītības pārvalde
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
12. augusta Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas
sēdē apstiprināti Valmieras novada
Izglītības pārvaldes un tās struktūrvienību nolikumi.
Valmieras novada Izglītības pārvalde ir pašvaldības izveidota iestāde, kurā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienotas: Valmieras Izglītības pārvalde, Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde un izglītības pakalpojumu speciālists Burtnieku
novada pašvaldībā. Kā iepriekš
vēstīts, 29. jūlijā pašvaldības domes
ārkārtas sēdē Valmieras novada
Izglītības pārvaldes vadītājas amatā apstiprināja Ivetu Pāži.
Izglītības pārvaldes funkcijas
būs nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem iespēju iegūt pirmsskolas
izglītību, pamatizglītību, vidējo izglītību; nodrošināt izglītības satura un programmu kvalitatīvu
īstenošanu izglītības iestādēs; vei-

cināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu Valmieras novada
izglītības iestādēs; sekmēt profesionālās ievirzes, interešu izglītības,
karjeras un pieaugušo neformālās
izglītības pieejamību; izstrādāt un
realizēt pašvaldības stratēģiskos
un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā, kā arī veikt citus
uzdevumus atbilstoši tās kompetencei.
Izglītības pārvaldes struktūru
veido pārvaldes vadītājs, kam ir
pakļauts metodiskā centra vadītājs, vadītāja vietnieks, jaunatnes
lietu speciālists, kā arī divas tās
struktūrvienības: Vidzemes reģiona iekļaujošās izglītības atbalsta
centrs, kura uzdevums ir veicināt
iekļaujošas izglītības vides veidošanu Vidzemes reģionā, un divas
dienesta viesnīcas Valmierā, Jāņa
Ekmaņa ielā un Ausekļa ielā, kas
paredzētas Valmieras administratīvajā teritorijā pašvaldības
dibināto izglītības iestāžu izglītojamiem, Valmieras Bērnu sporta skolas izglītības programmas
“Augstas klases sportistu sagata-

vošanas centrs” un Bertānu Valmieras basketbola skolas audzēkņiem un pedagogiem. Metodiskā
centra vadītājam būs pakļauti
speciālisti pirmsskolas izglītības
un iekļaujošās izglītības jautājumos, izglītības satura un kvalitātes
vadītājs un novada mācību jomu
koordinatori. Vadītāja vietniekam
pakļauto speciālistu kompetencē
būs vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības un interešu izglītības jautājumi, mūžizglītība un
izglītības projektu vadīšana.
Jaunizveidotās Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 48 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes. Saskaņā ar
pārvaldes apkopotajiem provizoriskajiem datiem 2021./2022.
mācību gadā novada pirmsskolas
izglītības iestādēs un vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācības
uzsāks vairāk nekā 9000 izglītojamo.
Nolikums stāsies spēkā 1. septembrī.

Jauna Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
1. septembrī darbu uzsāks
Valmieras novada Sociālo lietu
pārvalde.
“Valmieras novada Sociālo
lietu pārvaldes uzdevums gandrīz
3000 kvadrātkilometru plašajā
novada teritorijā ar vairāk nekā
54 tūkstošiem iedzīvotāju ir nodrošināt profesionālu sociālo
darbinieku atbalstu, pakalpojumus, sociālo palīdzību un veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām. Svarīgi atzīmēt, ka visi
esošie klientu apkalpošanas punkti, kuros iedzīvotājiem bija iespēja
saņemt sociālā dienesta pakalpojumus un atbalstu, tiks saglabāti.
Turpinās darbs pie vienotu sociālo jomu regulējošo pašvaldības
saistošo noteikumu izstrādāšanas.
Pašlaik novada teritorijā spēkā ir
esošie saistošie noteikumi par sociālo palīdzību, pakalpojumiem,
3

sociālajām garantijām un pašvaldību brīvprātīgajām iniciatīvām,
ko izstrādāja Valmieras novadā
apvienotās pašvaldības. Pabalstu
piešķiršanu atbilstoši iedzīvotāja
deklarētajai dzīvesvietai nodrošina sociālie dienesti, bet Valmieras
pilsētas iedzīvotājiem – Valmieras
Sociālo lietu pārvalde,” stāsta Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece.
Lai nodrošinātu veiksmīgu pārvaldes darbību, izveidotas četras
struktūrvienības. Sociālās palīdzības nodaļas uzdevums būs sociālās palīdzības nodrošināšana
iedzīvotājiem. Sociālo pakalpojumu nodaļas uzdevums būs sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšana, kā
arī deinstitucionalizācijas projektu
īstenošana. Sociālā darba nodaļa
ietvers darbu ar ģimenēm un
bērniem, pilngadīgām personām
un personu grupām. Savukārt Veselības aprūpes nodaļas pamatfunkcija būs iedzīvotāju veselī-

bas veicināšana un ambulatorā
dienesta ārsta palīgu pakalpojumu
nodrošināšana mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām novada attālajās teritorijās.
Pārvaldes tiešā pārraudzībā
atrodas pansionāts “Valmiera”, sociālās aprūpes centrs “Lode” un Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu
rehabilitācijas centrs.
Sociālo lietu pārvaldes mērķgrupas ir ģimenes ar bērniem,
audžuģimenes, aizbildņi, personas,
kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdi, pensijas vecuma
cilvēki, personas ar garīga rakstura traucējumiem un citas personu
grupas, kurām ir nepieciešams sociāla rakstura atbalsts.
Viens no pārvaldes prioritārajiem uzdevumiem būs no 51 astoņu pašvaldību saistošajiem
noteikumiem sociālajā jomā izveidot trīs vai četrus, lai visi novada
iedzīvotāji varētu saņemt vienādus
sociālos pakalpojumus neatkarīgi
no teritorijas, kurā dzīvo.

Apvieno pašvaldības
Būvvaldes
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
No 1. septembra darbu uzsāks
apvienotā būvvalde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt Valmieras novada teritorijā notiekošā
būvniecības procesa tiesiskumu.
Būvvalde veic novada teritorijā
notiekošās būvniecības kontroli,
tās atbilstību pašvaldības attīstības
plānam, teritorijas plānojumam,
apbūves noteikumiem un citiem
tiesību aktiem.
Starp būvvaldes uzdevumiem ir
vides arhitektoniskās un ainaviskās
kvalitātes, vides pieejamības un
dabas resursu racionālas izmantošanas uzraudzība būvniecības
procesos. Tā veic arī pašvaldības
teritorijā esošu degradētu un bīstamu būvju apzināšanu, kā arī nodrošina jau ekspluatācijā esošu, uz

riskiem balstītu būvju uzraudzību
un nodrošina kvalitāti un drošību
būvniecības jomā.
Arī turpmāk būvvaldes darbs
tiks organizēts pamatā digitāli, caur
Būvniecības informācijas sistēmu.
Taču nepieciešamās sākotnējās informācijas saņemšanai Būvvaldē
darbosies klientu konsultants. Ar
būvvaldi sazināties ir iespējams,
zvanot pa tālruni 64207155 vai rakstot e-pastu buvvalde@valmieras
novads.lv.
Pirms apvienotās Valmieras novada būvvaldes izveides jaunā
Valmieras novada teritorijā darbojās trīs būvvaldes: Burtnieku,
Kocēnu un Valmieras. Bijušajā
Strenču novadā notiekošie būvniecības procesi bija daļa no Valkas
novada būvvaldes kompetences.

Par audita un kvalitātes
vadības nodaļu
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Jaunajā Valmieras novada
pašvaldībā būs Audita un kvalitātes vadības nodaļa, kāda pirms
administratīvi teritoriālās reformas
bija tikai bijušajā Valmieras pilsētas
pašvaldībā.
Nodaļa darbosies iekšēji, integrēti visās pašvaldības struktūrās,
un tās kompetenču jomas būs
iekšējais audits un kvalitātes vadība, pašvaldības sniegto pakalpojumu uzraudzība, kā arī fizisko personu datu aizsardzība.
Ar
iekšējo
auditu
un
kvalitātes
vadību
nodaļas
uzdevums būs palīdzēt pašvaldībai tās mērķu sasniegšanā un
uzlabot pašvaldības darbību. Bijušajai Valmieras pilsētas pašvaldībai bija divas starptautiski sertificētas darbības sfēras:

♦ ISO 9001 – kvalitātes vadības
sistēma ar 55 kvalitātes vadības
procesiem, attīstot pašvaldības
sniegto pakalpojumu un darba
kvalitāti;
♦ ISO 50001 – energopārvaldības
sistēma pašvaldības ēku un
publiskā ielu apgaismojuma
infrastruktūras apsaimniekošanai, uzlabojot to energoefektivitāti.
Sertificēta abu jomu darbība
nepieciešama arī Valmieras novada pašvaldībā.
Jaunajā Valmieras novada
pašvaldībā, apvienojot līdz šim
astoņas patstāvīgi funkcionējošas
pašvaldības, būtiska nodaļas funkcija būs arī pašvaldības sniegto
pakalpojumu uzraudzība, lai sekmētu to pilnveidi, kā arī fizisko personu datu aizsardzības sistēmas
uzturēšana pašvaldībā.

Vakcinējušies teju 72% Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu
darbinieku
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
Gatavojoties jaunajam mācību gadam un mācībām klātienē,
Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs turpina
pieaugt vakcinācijas pret Covid-19
aptvere.
Saskaņā ar Valmieras novada
Izglītības pārvaldes apkopotajiem datiem vakcinējušies 71,54%
darbinieku – 76,34% pedagogu un
66,75% tehnisko darbinieku, kā arī
30 darbinieki drīzumā saņems vakcīnu, izmantojot izbraukuma vakcinācijas iespēju.
“Mūsu mērķis ir 1. septembrī
uzsākt mācības klātienē, tādēļ
augstu vērtējam pedagogus,
kuri jau ir vakcinējušies vai plāno to veikt tuvākajā laikā, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu,
lai bērni varētu mācīties skolās.
Mācības klātienē ir ļoti svarīgas
kā skolēniem – viņu pašsajūtai un
iegūtās izglītības kvalitātei, tā arī
pedagogiem un skolēnu vecākiem,
jo, manuprāt, viņu primārais
uzdevums ir būt vecākam, nevis
mēģināt apvienot būšanu klāt
bērnam attālinātajā mācību procesā, risināt sadzīves jautājumus

un pildīt savus darba pienākumus, tā pakļaujot sevi izdegšanas riskam un stresam,” uzsver
Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.
Valmieras novada pirmsskolas
izglītības iestādēs (PII) vakcinējušies 68,98% darbinieku, kas ir par
nepilniem 16% vairāk salīdzinājumā ar šīs jomas darbinieku vakcinācijas aptveri Latvijā. Augstāko
vakcinācijas rādītāju ir sasniegusi
Strenču PII “Minkāns”, kurā vakcinējušies vidēji 93,33% darbinieku
– 86,67% pedagogu un visi tehniskie darbinieki, kas ir ļoti būtisks
faktors, jo ne tikai skolotāji, bet arī
iestādes atbalsta personāls, pildot
darba pienākumus, nonāk saskarē
ar izglītojamiem. Otrs augstākais
rādītājs ir Valmieras Gaujas krasta
vidusskolai – attīstības centram
– vakcinējies 91,33% darbinieku
(93,10% pedagogu, 89,66% tehnisko darbinieku). Savukārt Valmieras
pilsētas 6. pirmsskolas izglītības
iestādes “Kārliena” struktūrvienībā
“Pienenīte” vidējais darbinieku
vakcinācijas rādītājs ir 87,50%
(75% pedagogu, 100% tehnisko darbinieku), Kauguru pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” vidējais rādītājs ir par nepilnu procentu zemāks (86,46%), taču

ir augstāks pedagogu vakcinācijas
līmenis – 81,25%.
Strenču PII “Minkāns” vadītāja
Sandra Muižniece: “Augsto vakcinācijas pret Covid-19 rādītāju esam sasnieguši, pateicoties
darbinieku atsaucībai un vēlmei
pasargāt no vīrusa sevi, tuviniekus, audzēkņus, kolēģus. Tiklīdz
izglītības iestāžu darbiniekiem
tika dota iespēja vakcinēties, tā
mūsu darbinieki to izmantoja, bez
īpašas aģitēšanas, tā bija viņu brīva izvēle. Pandēmijas laikā Strenču
PII “Minkāns” nepiedzīvojām vīrusa uzliesmojumus, nebija nepieciešamība slēgt kādas grupiņas
darbību, taču satraukums par
notiekošo valstī un pasaulē bija,
tādēļ arī likumsakarīgi, ka lielākais
vairākums kolēģu ir izvēlējušies
vakcinēties.”
Valmieras novada vispārējās
izglītības iestādēs vakcinējušies
72,56% darbinieku (valstī – 67%).
Burtnieku Ausekļa pamatskolā
ir vakcinējušies visi tehniskie
darbinieki un teju 89% pedagogu (vidējais rādītājs 94,44%),
tai seko Valmieras Valsts ģimnāzija ar vakcinācijas aptveri 89,06%
(98,11% pedagogu, 80% tehnisko darbinieku). Trešo augstāko

Uzstādīta puse no VNF Domu krēsliem
Valmieras novadā
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
Valmieras novada Burtnieku,
Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu
un Rūjienas apvienību pagastos
uzstādīti jau vairāk nekā puse 11 no 19 Valmieras novada fonda (VNF) Domu krēsliem. Tajos
apsēžoties, ikviens var iepazīties
VNF Domu krēslu grāmatiņām pēdējo gadu laikā īstenotiem vietējiem projektiem. Aicinām no tiem
iedvesmoties vecāka gada gājuma
cilvēkus, savas idejas paust rudens
Senioru domradēs un tās iesniegt
VNF vietējo projektu konkursā
“Sev, tev, novadam”!
Kopš jūlija līdz pat augusta vidum 11 VNF Domu krēsli
ir atklāti Dikļu, Ēveles, Kocēnu,
Matīšu, Naukšēnu, Ramatas, Sēļu,
Skaņkalnes un Vecates pagastos
un Rūjienas pilsētā. Vēl astoņus
krēslus augustā paredzēts atklāt
Burtnieku, Brenguļu, Kauguru,

Trikātas un Strenču apvienību pagastos, kā arī Valmieras pilsētā.
Lai vairāk pievērstu vecāka gada
gājumu cilvēku uzmanību, VNF
Domu krēslu atklāšana notiek sadarbībā ar Valmieras pagastu pārvaldēm un novada senioru biedrībām – Ēveles pagasta pensionāru
biedrību “Kadiķis”, Matīšu pagasta
pensionāru biedrību “Matīšu seniori”, Mazsalacas senioru biedrību
“Atbalss”, biedrību “Rūjienas Ievas”,
Rencēnu pagasta pensionāru biedrību “Sapratne”, biedrību “Valmieras pilsētas pensionārs” un citām
nevalstiskajām organizācijām.
VNF Domu krēsli veidoti sadarbībā ar Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas jauniešiem un
fonda “Iespēju tilts” Specializēto
darbnīcu jauniešiem un to nodarbību vadītāju Aivaru Nadziņu. Īpaši
aicinām Domu krēslos apsēsties vecos ļaudis un radīt savas idejas par
savas vietējas dzīves uzlabošanu.
Valmieras novadā Senioru dom-

rades notiks no š.g. 9. septembra
līdz pat 15. oktobrim ceturtdienu
un piektdienu rītos un pēcpusdienās (precīzs grafiks – www.vnf.lv).
Domradēs seniori tiks aicināti dalīties ar savām jaunradītajām idejām un tās iesniegt fonda ikgadējā projektu konkursā “Sev,
tev, novadam”. Vērts norādīt, ka
domradēs izskanējušām idejām
būs prioritāra nozīme VNF projektu konkursā
Lielu paldies par sadarbību sakām arī Domu krēslu frēzētājiem:
Aleksandram Klimovičam, Gintam
Ābelei, Jānim Brencim “Woody
shop”, Igoram Vilcānam, Līvai Vilsonei “Fantastiski.lv”, SIA “Simple
Concept” un SIA “STATS RENT” par
tehnisko nodrošinājumu. Domu
krēslu izgatavošana un senioru
domrades notiek, pateicoties
“AS “Latvijas Valsts meži” Sociālās
palīdzības programmai, ko administrē Fonds “Ziedot.lv”.

rādītāju vispārējā izglītībā sasniegusi Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ar 86,10%
(86,49% pedagogu, 85,71% tehnisko darbinieku). Savukārt Valmieras
5. vidusskolā ir otrs augstākais
pedagogu vakcinācijas rādītājs
(95,56%), un kopumā vakcinējušies
vidēji 85,28% skolas darbinieku.
Pieredzē dalās Valmieras Gaujas
krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa: “Iepriekšējā mācību gadā Valmieras
Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā kā speciālās izglītības
iestādē mācības lielākoties notika
klātienē, bez ilgstošiem pārtraukumiem. Līdz ar to pedagogi un citi
iestādes darbinieki atradās ilgstošā
spriedzē, ik dienu izjūtot inficēšanās ar Covid-19 risku. Daudzi
pedagogi bija ļoti saguruši no
paaugstinātās slodzes, pastāvīgā
uztraukuma par savu, skolēnu
un kolēģu veselības stāvokli un
citiem apstākļiem, ko skolā radīja pandēmija. Turklāt mācību rezultāti liecināja, ka skolēniem ar
speciālām vajadzībām, mācoties
klātienē, sekmes ir augstākas, tādēļ
lielākā daļa pedagogu un tehnisko
darbinieku apzinājās vakcinācijas nozīmi, lai droši varētu tikties,
strādāt un mācīties klātienē.”

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vakcinēti 71,97%
darbinieku. Četrās no deviņām
Valmieras novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēm vakcinācijas pret Covid-19 aptvere ir pārsniegusi 80%. Pilnīgu
darbinieku vakcinācijas aptveri ir
sasniegušas Rūjienas mākslas skola
un Bertānu Valmieras basketbola
skola, augsti rādītāji ir arī Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskolā
(91,25%) un Valmieras Jaunatnes
centrā “Vinda” (90,38%).
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra sniegto
informāciju Valmieras novads ir
vakcinācijas pret Covid-19 līderis
valstī – pirmo poti pret šo vīrusu ir
saņēmuši vairāk kā 49% Valmieras
novada iedzīvotāju.
Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 48 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes.
Pārvaldes apkopotie provizoriskie
dati liecina, ka 2021. / 2022. mācību gadā novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās
izglītības iestādēs mācības uzsāks
vairāk nekā 9000 izglītojamo.

Valmieras novadā pašvaldība
sniedz atbalstu 19 bērnu un
jauniešu nometnēm
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
Lai nodrošinātu nometņu pieejamību Valmieras novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem,
Valmieras novada pašvaldība līdz
5. augustam organizēja projektu
konkursu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”.
Tādejādi pašvaldība sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē,
viņu labizjūtas un socializēšanās
sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu
nepilnību novēršanā, kas radušies
attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem
pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas
radītās krīzes seku mazināšanā.
29. jūlija Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē de-

putāti lēma atbalstīt un piešķirt
finansējumu 19 iesniegtajiem projektu pieteikumiem bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai
2021. gada vasaras brīvlaikā – augusta mēnesī.
Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tiek piešķirts atbilstoši bērnu un jauniešu
skaitam pašvaldībā, plānojot 10%
no pašvaldībā deklarēto bērnu
skaita vecumā no 7 līdz 18 gadiem
iesaisti. Apstiprināto projektu kopējā summa ir 45 786,18 EUR.
Apstiprinātos projektus īstenos
visā Valmieras novada teritorijā.
Pieteikumus, kas tika iesniegti bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Valmieras
pilsētā un Naukšēnu apvienībā, vēl
apstiprinās.

Plāno savu nākotni Valmieras novadā!
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Jūlijā ir uzsākta Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas
2022. - 2028. gadam izstrāde. Valmieras novada pašvaldība aicina
būt aktīviem, piedalīties aptaujās
un iedzīvotāju sapulcēs. Līdz 25. augustam notiek pirmā no dokumentu izstrādes laikā plānotajām
iedzīvotāju aptaujām – aptauja par
pašvaldības pakalpojumiem un
ieteikumiem jaunajam novadam.
♦ Aptaujas anketu novada iedzī-

votāji var aizpildīt elektroniski: https://ej.uz/ValmierasNovada
Aptauja
♦ Izdrukātu aptaujas anketu iespējams aizpildīt un nodot jebkurā no Valmieras novada bibliotēkām, kā arī Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros.
Valmieras novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija ir pašvaldības
galvenais attīstības plānošanas
dokuments, un tajā tiks noteikts
novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija,
kā arī telpiskās attīstības perspek-

tīva. Valmieras novada attīstības
programmā tiks noteiktas vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu
kopums Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu
īstenošanai.
Abu savstarpēji saistīto plānošanas dokumentu izstrāde ir sadalīta vairākos posmos. Šobrīd tiek
apzināta esošā situācija dažādos
pārvaldības sektoros, tai skaitā
saistībā ar pašvaldības līdz šim nodrošinātajiem pakalpojumiem tās
iedzīvotājiem. Nākamais posms
būs stratēģijas un attīstības programmas projekta sagatavošana.

Šajā posmā paredzēts organizēt
vismaz vienu iedzīvotāju sapulci
katrā teritoriālajā apvienībā, kā arī
vairākas ekspresaptaujas par tematiskiem vai lokāli svarīgiem
jautājumiem. Noslēdzošais posms
būs publiskā apspriešana jau gatavam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektam, kā arī to vides pārskatu
projektam.
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem
abu Valmieras novada plānošanas
dokumentu izstrādi veic SIA “Grupa93” par 39 000,00 EUR bez PVN.
Plānošanas dokumenti paredzēs
turpmāko attīstību pašvaldību ad-

ministratīvi teritoriālajā reformā
izveidotajam Valmieras novadam:
piecām novada pilsētām – Mazsalacai, Rūjienai, Sedai, Strenčiem
un valstspilsētai Valmierai, kā arī
26 Valmieras novada pagastiem –
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 pagastam.
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Valmieras novadā notiek ielu un ceļu būvdarbi
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība

Autoceļi Lizdēni–Gulbīši un Sedas
tilts–Rencēni

Valmieras novada pašvaldība turpina šogad plānoto ielu un ceļu infrastruktūras attīstīšanu.
Tā tiek organizēta atbilstoši novada pašvaldības apstiprinātajam 2021. gada budžetam, turpinot iepriekš uzsāktos attīstības projektus.

Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 0,85 km un 0,5
km garumā, ceļa apauguma noņemšana.

Trikātas pagasts
Pašvaldības autoceļi

Autotransporta kustību traucējošu koku zaru izzāģēšana gar
autoceļu malām, kur nepieciešams.

Vaidavas pagasts
Bērzaines pagasts
Autoceļi Siliņi–Līkas un Antiņi–
Ogres

Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: septembrī.

Brenguļu pagasts
Brenguļi

Atjaunots gājēju celiņš, pabeigta laivu piestātne un gājēju
celiņš līdz piestātnei.

Maršruts no autobusa pieturas līdz
mājām “Gatves” un no tilta pār Abulu, gar avotiņu līdz laivu piestātnei
Brenguļos

Pabeigta projekta izstrāde publiskā apgaismojuma uzstādīšanai.

Cempi
Pašvaldības autoceļi

Ūdens atvades sistēmas un grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana autoceļam Zvirgzdi–Jāņkalni: augusta beigas.
Uz autoceļa Ceriņi – Zvirgzdi darbi paveikti jūlijā.

Valmieras pagasts
Hallartes iela Valmieras pag.

1. kārtas izbūve.

Zilākalna pagasts

Asfaltbetona seguma atjaunošana nepieciešamajiem ceļa
posmiem.

Imanta iela, Zilaiskalns

Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde un ceļa aizsargbarjeras uzstādīšana. Darbu uzsākšana: augusta trešā nedēļa.

Turpinās ceļu virskārtas atjaunošana.

Mazsalaca

Apauguma norakšana un izlīdzināšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.

Autoceļi Ozoliņi–Bužas, Laipenes–
Dauguļu darbnīca

Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā
nedēļa.

Ēveles pagasts
Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 1 km un 1,1 km
garumā.

Jērcēnu un Plāņu pagasti
Lauku ceļu stāvokļa uzlabošana, ceļu remontdarbi, grāvju
tīrīšana.

Kauguru pagasts
Pašvaldības autoceļi

Autoceļi Zvirgzdi–Jāņkalni un
Ceriņi–Zvirgzdi

Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā
nedēļa.

Autoceļš Ausekļi–Sautēni

Pašvaldības autoceļi

Grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: septembrī.

Parka iela, Zilaiskalns

Dikļu pagasts

Autoceļi Žagatas–Vecdīveļi–Jercēnu
pagasta robeža un Vecsucēni–
Zeltiņi

Dārza iela, Vaidava

Autoceļu ikdienas uzturēšana.

Kocēnu pagasts
Bērzu iela Kocēnos

Tiks veikta 2.kārtas ielas seguma pārbūve (bruģa seguma izbūve) 88 m garumā, kā arī ar ielu saistīto inženierkomunikāciju pārbūve. Darbu uzsākšana: augusta beigas.

Dārza un Arāju iela Kocēnos

Tiks veikta ielas seguma pārbūve 0,272 km un 0,25 km garos
posmos, kā arī ar ielām saistīto inženierkomunikāciju izbūve.
Tiks uzlabots ielu klātnes segums, nomainot to pret cieto/
bruģakmens segumu, izbūvēta ietve, iezīmētas horizontālās
satiksmi sadalošās joslas, atrisināta virsūdens novadīšana no
ceļa klātnes un ietves. Darbu uzsākšana: septembra sākums
un augusta beigas.

Baznīcas iela

Ielu apgaismojuma izbūve.

Parka iela

Stāvlaukuma un Parka ielas posma asfaltēšana pie Mazsalacas vidusskolas.

Muižas iela

Seguma virskārtas atjaunošana.

Lielā, Dzirnavu, un Aurupītes iela

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve,
ielu virskārtu remontdarbi. Darbu laikā iespējamas izmaiņas
transporta kustībā šajās ielās.

Muižas iela

Ietves izbūve gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu. Darbus uzsāks augustā.

Rūjiena
Dārza iela posmā no Raiņa līdz Sko- Pārbūve un gājēju ietves atjaunošana.
las ielai
Viestura iela posmā no Raiņa līdz Pārbūve.
Skolas ielai
Liepu iela posmā Rīgas līdz Stacijas Pārbūve.
ielai
Dārza iela posmā no Kronvalda līdz
Raiņa ielai
Dzirnavu iela posmā no Raiņa līdz Dubultā virsmas apstrāde.
Skolas ielai
Kronvalda iela
Seda
Dārza iela, Zaļā iela, Miera iela

Turpinās ielu remonti: asfaltbetona ieklāšana divās kārtās,
notiek kanalizācijas atjaunošana, šobrīd ielas posma izbūve
turpinās Miera ielā.

Liepu iela, Kocēnos

Pabeigta jaunas brauktuves, ietves un ielas apgaismojuma
izbūve. Tiek gatavota dokumentācija ielas nodošanai ekspluatācijā.

Kalna iela, Rubenē

Tiks atjaunota asfaltbetona virsma ar divkārtu virsmas uzklāšanu. Darbu uzsākšana: augusta beigas.

ielas pārbūve. Šogad līdz rudenim plānots pabeigt
Zemitāna iela posmā no Rīgas līdz Turpinās
ielas seguma izbūves darbus līdz melnajai asfalta kārtai, bet
Miera ielai
darbus pilnībā pabeigt plānots līdz 2022. gada beigām.

Autoceļi Kalnmeijas–Jaunmeijas un
Jumaras–Gaujas–slimnīca

Asfaltbetona vienkārtas virsmas atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta beigas.

Gājēju pāreja pār dzelzceļu Trikātas Ir noslēdzies iepirkums gājēju pārejas izbūvei, drīzumā
ielā 1A
plānots uzsākt pārejas izbūvi.

Autoceļš Draņķi–apvedceļš–
Valmiera

Asfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde. Darbu uzsākšana:
augusta beigas.

Rīgas un Valkas iela

Autoceļš Sprosti–Lielvējiņi

Grants seguma atjaunošana un grāvja rakšana. Darbu
uzsākšana: augusta otrā nedēļā.

Dārza un Mālu iela

Gravas, Zemeņu un Parka iela
Asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi paveikti jūliKocēnos un autoceļš Palēni–Aizupes jā.
Ķoņu pagasts

Strenči

Kanalizācijas aku vāku nomaiņa.

Valmiera
2020. gadā gadā uzsāktie būvdarbi pabeigti. Objekti jūlijā
Apvienotais gājēju un velosipēdu nodoti ekspluatācijā.
ceļš Rubenes un Valkas ielā
Pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Turpinās senā
pils aizsargvaļņa atbalsta sienas nostiprināšana, atjaunošanas
un iekonservēšana, kā arī teritorijas labiekārtojuma izbūve.
Uzsākta seguma izbūve posmā no Kultūras centra puses.

Autoceļš Mūļas–Ķipi–Naukšēni

0,67 km veikta asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde.
Darbi pabeigti.

Ziloņu iela

Autoceļš Plēsumi–Alejas

0,4 km garumā veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana,
grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.

Autoceļš Mūlas–Ķipi–Naukšēni

Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Ķoņu
pagasta Eriņu ciemā”.

Ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās ielām piegulošās
labiekārtošana. Asfaltbetona virskārtas ieklāšana
Teodora Ūdera, Kāpu un Tālavas iela teritorijas
būs pārbūves noslēdzošais darbs. Ielas plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī.

Autoceļš Celtnieki–Miglas

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Darbi plānoti
2021. gada 4. ceturksnī.

Pašvaldības autoceļi

Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi
plānoti 2021. gada 4. ceturksnī.

Naukšēnu pagasts
Autoceļš Breidas–Zemgaļi

Pabeigta 2. kārtas pārbūve 1,26 km garā autoceļa posmā.
Pabeigta mehanizēta grants seguma atjaunošana 1,45 km
garā posmā.

Autoceļi Stadions–Vecozoli un Kantoris–Svari posmi

Pabeigta grunts uzauguma noņemšana 0,4 km un 0,1 km garos ceļa posmos.

Autoceļš Ķire–Alēni

Atsevišķos posmos veikta nomaļu grunts apauguma
noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.

Naukšēnu ciems

Tiek veikta projekta “Gājēju ietve, autoceļš V180 NaukšēniPiksāri-Veckārķi (posmā “Straumēni–Avotlejas”)” izstrāde.

Autoceļš Dronas–Purapuķes Nauk- Tiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve
šēnu ciemā
Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”.
Pašvaldības autoceļi

Bedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi
plānoti 2021. gada 4. ceturksnī.

Rencēnu pagasts
Autoceļi Rencēni–Gobas–Bērzkalni
un Sauļi–Sīleņi
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Grants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 2,4 km un 1,71
km garumā.

Dzelzceļa ielas pārbūvi un Eksporta ielas būvniecību plānots
šī gada beigās. Noslēdzies iepirkums Rūpniecības ieIndustriālās teritorijas (Rūpniecības - noslēgt
las
posma
no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai pārbūvei, tiek kārEksporta - Dzelzceļa ielu rajons) iz- tota dokumentācija
darbu sākšanai, kas paredz arī iebraukveide un attīstība
tuves un stāvlaukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1 un 9, kā arī
siltumtrases izbūvi Rūpniecības ielā 1.
Alvila Freimaņa iela

Ielai ieklāta asfaltbetona apakškārta. Darbus paredzēts
pabeigt līdz septembra beigām.

Lucas ielu un estrādi savienojošais Veikta gājēju ceļa atjaunošana, ieklājot blietētās grants segugājēju ceļš
mu.

Arī valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” turpina šogad plānotos būvdarbus uz
valsts autoceļiem. Valmieras novadā būvdarbi turpinās uz
♦autoceļa P18 (Valmiera - Smiltene), kur noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un
70 km/h, patlaban būvdarbu zonā ir trīs luksoforu posmi;
♦uz autoceļa P16 (posmā Matīši - Mazsalaca) saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ir
braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksofora posmam. Platuma ierobežojums - 3 m;
♦tiks veikts tilta pār Gauju pie Strenčiem kapitālais remonts. Ir noslēdzies iepirkums. Darbi
tiks uzsākti augusta otrajā pusē.

Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta
dzīvesvietā Valmieras novadā
Vineta Danielsone,
VAS Latvijas Pasts
Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus
klienta dzīvesvietā vairākās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotā Valmieras novada
teritorijās. Jaunā novada Bērzaines,
Brenguļu, Dikļu, Endzeles, Ēveles,
Ipiķu, Jaunjērcēnu, Ķoņu, Lodes,
Nuķu, Plāņu, Rencēnu, Sēļu, Trikātas, Vaidavas, Vecates, Vilpulka un
Zilākalna iedzīvotāji var pieteikties
pasta pakalpojumiem savā dzīvesvietā un ērti sev izdevīgā laikā
tos saņemt, iepriekš sazinoties ar
Latvijas Pasta Klientu centru pa
tālruni: 27008001 vai 67008001.
Saņemot aicinājumu par sūtījuma
saņemšanu, šajās teritorijās dzīvojošie adresāti var pieteikt sūtījuma
bezmaksas piegādi savā dzīvesvietā.
Latvijā patlaban darbojas dažādas pasta pakalpojumu sniegšanas
formas – atkarībā no konkrētās
teritorijas iedzīvotāju skaita, pasta
pakalpojumu izmantošanas apjoma un patērētāju paradumiem

pasta pakalpojumi tiek sniegti pilna spektra tradicionālā pasta nodaļā, pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai ar pastnieka starpniecību klienta dzīvesvietā atbilstoši tam, cik pasta pakalpojumi
attiecīgajā vietā ir pieprasīti.
Ārkārtējās situācijas laikā Latvijas Pastam nācās atteikties no
klātienes pasta pakalpojumu sniegšanas vairākās lauku teritoriju pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kur bija zems pakalpojumu
pieprasījums un kas strādāja
tikai stundu dienā arī pirms Covid-19 krīzes, – šāds lēmums tika
pieņemts, gan īstenojot drošības
pasākumus Covid-19 ierobežošanai, gan tāpēc, ka vietējo pašvaldību telpas, kur šīs pasta pakalpojumu sniegšanas vietas atradās,
nebija pieejamas apmeklētājiem.
Turpinot epidemioloģiskās drošības rekomendāciju ievērošanu,
Latvijas Pasts atsevišķās lauku
teritorijās ir saglabājis ārkārtējās
situācijas periodā ieviesto pasta pakalpojumu sniegšanas darbības modeli, jo vietās ar mazu
iedzīvotāju skaitu šāds modelis

ir dzīvotspējīgāks un izdevīgāks.
Klienti labprāt izmanto pastnieka
nodrošinātos pasta pakalpojumus
savā dzīvesvietā – tie ir izdevīgi,
droši un pieejami ne tikai noteiktā
darbalaikā, bet tad, kad tas klientam nepieciešams.
Šāds pasta pakalpojumu sniegšanas modelis jaunizveidotajā Valmieras novadā ir pieejams Bērzaines, Brenguļu, Dikļu, Endzeles, Ēveles, Ipiķu, Jaunjērcēnu,
Ķoņu, Lodes, Nuķu, Plāņu,
Rencēnu, Sēļu, Trikātas, Vaidavas, Vecates, Vilpulka un
Zilākalna iedzīvotājiem – minēto
teritoriju klientiem pasta pakalpojumi tiek nodrošināti dzīvesvietā
pēc pieprasījuma, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu
centru pa tālruni 27008001 vai
67008001.
Universālā pasta pakalpojumu
sniegšana – vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku
sūtījumu saņemšana un nodošana
nosūtīšanai – klientu dzīvesvietā
tiek nodrošināta ar tādiem pašiem
nosacījumiem kā pasta pakalpoju-

mu sniegšanas vietās bez papildu
komisijas maksas.
Pie pastnieka klienta dzīvesvietā ir pieejami šādi pakalpojumi:
♦iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu
un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un
pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana;
♦pastmarku, aplokšņu, pastkaršu
iegāde;
♦preses izdevumu abonēšana;
♦iemaksas un izmaksas Pasta norēķinu sistēmā;
♦naudas pārvedumu izmaksa;
♦komunālo maksājumu un citu
rēķinu apmaksa;
♦komercpreču iegāde u.c.
Klientam teritorijās, kur pasta pakalpojumi tiek nodrošināti
dzīvesvietā pēc pieprasījuma,
ir divas iespējas kā rīkoties, ja
saņemts aicinājums par sūtījuma saņemšanu:

1. Pieteikt sūtījuma bezmaksas
piegādi savā dzīvesvietā, iepriekš
piesakot to pa tālruni 27008001 vai
67008001.
2. Bez iepriekšēja pieteikuma sūtījumu iespējams saņemt
adresāta teritoriju apkalpojošajā
pasta nodaļā, kuras atrašanās vieta,
adrese un darbalaiks norādīts uz
aicinājuma.
Valmieras novada Bērzaines,
Brenguļu, Dikļu, Endzeles, Ēveles,
Ipiķu, Jaunjērcēnu, Ķoņu, Lodes,
Nuķu, Plāņu, Rencēnu, Sēļu, Trikātas, Vaidavas, Vecates, Vilpulka un
Zilākalna iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām
ir atkārtoti informēti arī ar īpašiem
paziņojumiem savās pastkastītēs.
Jebkuru jautājumu gadījumā
par Latvijas Pasta sniegtajiem pakalpojumiem klienti tiek aicināti
sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru – tālrunis 67008001 vai
27008001; e-pasta adrese: info@
pasts.lv; sociālie tīkli: twitter.com/
latvijas_pasts, facebook.com/latvijas.
pasts.

Krustvārdu mīkla
Atminiet
krustvārdu
mīklu!
Atslēgas
vārdu, kas veidosies iezīmētajos lauciņos, sūtiet uz
e-pastu info@valmierasnovads.lv līdz 31. augustam!
No visiem pareizo atbilžu iesūtītājiem, izlozēsim vienu
laimīgo, kurš saņems suvenīru komplektu no Valmieras
tūrisma informācijas centra.
Jūlija mēnesī krustvārdu mīklas atminējums bija
Valmieras novads un saņēmām 71 pareizo atbildi. Uzvarētāju noteica izlozē pēc nejaušības principa un sazinājās personīgi e-pastā. Konkursa uzvarētājam balvā
divas Valmieras dizaina porcelāna krūzes un dizaina tējas kārba ar dabīgu, pļavā lasītu tējas izlasi. Paldies visiem par dalību!
1. Pirmais latviešu tautības cilvēks, kurš kļuva par
Valmieras mēru
2. Latviešu komponists, mūzikas pedagogs un mūzikas
kritiķis, kurš dzimis Ģīmes dzirnavās (tagad Valmieras pilsētā)
3. Ilggadējs skolotājs, sabiedriski aktīvs pilsonis, pir-

mais Naukšēnu vidusskolas direktors
4. Latviešu vieglatlēts, 1932. gada Vasaras Olimpisko
spēļu sudraba medaļas ieguvējs
5, Trikātietis, Latvijas nacionālās armijas bijušais virspavēlnieks, ģenerālis
6. Pirmā latviešu dramatiskā rakstniece, dzimusi
Ramatas pagastā
7. Rūjienietis - skolotājs, diriģents, komponists un
mūzikas mācību grāmatu autors
8. Dzejnieks. Kopš 1912. gada dzīvojis Strenčos.
Strādājis Strenču fotodarbnīcā kā D. Spundes
līdzgaitnieks
9. Latviešu rakstnieka Jūlija Eduarda Baloža pseidonīms
10. Rakstnieks un sabiedriskais darbinieks, kurš 1864.
gadā organizēja pirmos latviešu novada dziesmu svētkus Dikļos
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AKTUĀLAIS NO RŪJIENAS PILSĒTAS, IPIĶU, JERU, LODES UN VILPULKAS PAGASTA

Uzņemšana Rūjienas
mūzikas skolā
Rūjienas Mūzikas skola 2021./2022. mācību gadā aicina savā
pulkā jaunus audzēkņus!
Piedāvājam apgūt šādus mūzikas instrumentus:
Taustiņinstrumentu spēle - klavieres, akordeons;
Stīgu instrumentu spēle - vijole;
Pūšaminstrumentu spēle - flauta, klarnete, saksofons, trompete,
eifonijs, trombons, mežrags, tuba.
Uzņemšana notiks no 25. līdz 27. augustam plkst. 17.00-19.00
Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos, lūdzam zvanīt 29851762 vai
rakstīt muzikas.skola@rujiena.lv

Darbi pie Vecās slimnīcas ēkas atjaunošanas
turpinās
Līga Martinsone,
Valmieras novada pašvaldība
Lai arī Vecās slimnīcas ēkas
Valdemāra ielā 26, Rūjienā atjaunošanu apgrūtina sarežģītā
situācija būvniecības tirgū, darbi pie būves turpinās. Tā kā ēka ir
vietējās nozīmes kultūras piemineklis, projekta tapšanas procesam rūpīgi līdzi sekoja Nacionālā
kultūras mantojuma pārvalde, lai
pārliecinātos, ka visas vēsturiskās
vērtības – gan ārējās fasādes koka
rotājumi, gan līdz šim saglabājušās
interjera detaļas tiktu saglabātas
un atjaunotas.
Šobrīd garāmgājējiem ir iespēja
vērot būvniecības stadiju, kurā tiek
veikta bojāto ārsienas fragmentu
aizstāšana ar gāzbetona blokiem,
tiek veikta daļēja 1. stāva pārseguma (koka siju) nomaiņa, kā
arī notiek nesošo starpsienu pamatu un iekšējo nesošo sienu
izbūve. Paralēli notiek darbs arī
pie ārējās fasādes dekoratīvo elementu restaurēšanas, jo koka

fasādes apšuvums tiks saglabāts
vēsturiskajā izskatā.
Kaut arī ēkas atjaunošanā liela
uzmanība tiek pievērsta tās vēsturiskās vērtības saglabāšanā,
vienlaicīgi ir domāts arī par ēkas
ilgtspēju un siltumnoturību, tādēļ
ēkas iekšējo konstrukciju daļā tiek
izmantoti atbilstoši būvniecības
materiāli.
Iedzīvotāju vidū vērojama neizpratne par nepieciešamību atjaunot ēku, kas pēdējās desmitgadēs daudz cietusi no laika zoba,
kā arī cilvēku ļaunprātīgas rīcības
un drīzāk būtu nojaucama. Tā kā
būvei ir vietējās nozīmes kultūras
pieminekļa statuss, likums Par
kultūras pieminekļu aizsardzību
nepieļauj šāda objekta nojaukšanu. Līdz šim pašvaldībai nebija
nepieciešamā finansējuma ēkas
atjaunošanai, tādēļ tās pārbūve
deinstitucionalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai, bija iespēja
piesaistīt papildus finansējumu no
valsts ES fondiem. Rezultātā ieguvēji būs gan deinstitucionalizācijas

pakalpojuma saņēmēji, gan arī Rūjienas pilsēta un tās kultūrvēsture.
Kā jau iepriekš vēstīts, projekta rezultātā tiks izveidoti grupu
dzīvokļi pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem,
kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas
ar garīga rakstura traucējumiem,
kuras potenciāli var nonākt valsts
sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16
personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru 18
vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā
505 500,89 EUR Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums, 107
175,30 EUR valsts budžeta finansējums, 23 050,71 EUR valsts budžeta
dotācija pašvaldībām, 477 329,10
EUR pašvaldības finansējums.
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Virzās uz 21. gadsimtam cienīgiem zvejas
noteikumiem Burtniekā
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras novada pašvaldība,
kas kopš šī gada 1. jūlija organizē
zvejas tiesību izmantošanu Burtniekā, 29. jūlija ārkārtas domes
sēdē pieņēma lēmumu par rūpnieciskās zvejas limitu samazināšanu Burtnieku ezerā. Tādējādi
pašvaldība turpina bijušās Burtnieku novada pašvaldības uzsākto
virzību uz ilgtspējīgu zivju resursu
apsaimniekošanu ilgtermiņā.
Virzība uz ilgtspējīgu zivju resursu
ilgtermiņa apsaimniekošanu paredz lielāku Burtnieku ezera pievienotās vērtības un rekreācijas
potenciāla izmantošanu, veicot:
♦kompleksus pasākumus ezera
ekoloģiskā stāvokļa un ūdens
kvalitātes uzlabošanai, tostarp
ezera aizaugšanu veicinošo
vielu (fosfora un slāpekļa) ieplūšanas ierobežošanu Burtnieku ezera pietekās;
♦komerciālās un perspektīvā arī
pašpatēriņa zvejas apjoma samazināšanu, nozvejoto lomu
pozicionējot kā produktu ar
augstāku pievienot vērtību,
paaugstinot tā konkurētspēju,
atpazīstamību un pieprasījumu
viesmīlības nozarē;
♦makšķerēšanai pieejamo resursu palielināšanos Burtnieku
ezerā un apkārtnē, lai Burtnieku ezers kļūtu par vienu no
populārākajiem makšķernieku
tūrisma galamērķiem Baltijā,
veicinātu tūrisma uzņēmēju
konkurētspēju un atpūtas piedāvājuma pilnveidi.
“Burtnieks ir Latvijai nozīmīgs
dabas un rekreācijas resurss. Zīmols “Burtnieka zandarts” šobrīd
veido nepilnu desmito daļu no
Burtnieku ezerā rūpnieciski nozvejotā zivju apjoma. Taču tas jau ir
kļuvis par atpazīstamu Burtnieku
puses lepnumu. Burtnieka zandarta vērtība vienlaikus ceļ arī citu
ezera savvaļas zivju nozīmīgumu
restorānu tirgū. To ir svarīgi virzīt
iekļaušanai aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai citā līdzīgā
Eiropas Savienības mēroga reģistrā. Nepieciešama arī Burtnieka zandarta vērtības izcelšana
restorānu ēdienkartēs, pretstatā
bezpersoniskam zemas cenas zivju masas eksportam uz ārvalstu
tirgiem. Jaunās Valmieras novada
pašvaldības pienākums un prioritāte tādēļ ir uzņemties aktīvu iniciatīvu un virzīt esošo Burtnieka
zvejniecību uz uzņēmējdarbības
modeļu pārorientāciju. Tai būtu
jābūt ar “mazāku apgrozījumu par
augstāku cenu”, nevis, kā lielākoties
ir šobrīd, ar “lielu apgrozījumu par
zemu cenu”. Tā rezultātā būsim
spēruši nozīmīgu soli vietējās
uzņēmējdarbības prestiža celšanā,
veicinājuši šīs zvejniecības ilgtspēju,
kā arī turpinājuši iepriekš uzsākto, pētījumos balstīto ezera zivju
resursu apsaimniekošanu,” skaidro
Dr.geogr. Andris Klepers, Valmieras
novada domes deputāts, Tautsaimniecības, vides un attīstības
lietu komitejas loceklis.
Jau 2018. gadā, Vides risinājumu
institūtam izstrādājot Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus,
tika uzsvērts, ka Burtniekā ir vidēju
un mazu līdaku un zandartu procentuālā dominance. Tas liecina
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par pārāk intensīvu šo zivju nozveju. Tās rezultātā līdakas un zandarti
nespēj pietiekamā daudzumā izēst
ezerā savairojušās karpveidīgās
zivis. Lauksaimniecībā augsnes bagātināšanā izmantotā fosfora un
slāpekļa šī brīža ietekme, kas Burtniekā ar lietus un gruntsūdeņiem
iekļūst no ezera sateces baseina,
rada labvēlīgu vidi karpveidīgu
zivju attīstībai. Savukārt augsts
karpveidīgo zivju blīvums, līdztekus fosfora un slāpekļa ietekmei,
atstāj negatīvu ietekmi uz ezera
ūdens kvalitāti. Vienlaikus secināts,
ka līdaku un zandartu dabiskais
nārsts ir efektīvs. Tādēļ mākslīga zivju resursu papildināšana
uzskatāma par nelietderīgu.
2020. gadā SIA “Saldūdeņu risinājumi” Burtnieku ezerā veica atkārtotu zivsaimniecisko izpēti, liekot secināt, ka zivju sabiedrības
struktūra kopš iepriekšējās datu
ievākšanas 2013.-2014. gadā nav
uzlabojusies. Pētījuma eksperti atkārtoti uzsver nepieciešamību samazināt karpveidīgo zivju un palielināt plēsīgo zivju īpatsvaru.
2020. gada 19. novembrī bijusī
Burtnieku novada pašvaldība, lai
saglabātu zivju resursus, kā arī attīstītu rekreācijas nolūkos veicamas darbības publiskajos ūdeņos,
pieņēma lēmumu veikt nepieciešamās darbības rūpnieciskās
zvejas aizliegšanai Burtnieku ezerā.
Taču, saņemot lēmuma negatīvu
novērtējumu no Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” ekspertiem
un Zemkopības ministrijas, 2021.
gada jūnijā bijušā Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēma
lēmumu rosināt rūpnieciskās zvejas nozvejas limitu mazināšanu

nāšana makšķernieku pieļautajiem lomiem. Būtiski ir arī vismaz
divu sezonu garumā samazināt
makšķernieku lomu pieļaujamo
lielumu, kā arī nepieciešama stingrāka lomu kontrole. Būs nepieciešams turpināt arī melioratīvo
zveju lielāka apjoma karpveidīgo
zivju izķeršanai, ja līdz šim īstenotā
eksperimentālā melioratīvā zveja
izrādīsies efektīva.
Lai jau ar 2022. gadu rūpnieciskā zveja noritētu ar pārskatītiem rūpnieciskās zvejas limitiem,
Valmieras novada pašvaldības dome 29. jūlijā nolēma:
♦ierosināt Burtnieku ezera līdaku rūpnieciskās nozvejas apjoma limitu samazināt no 12
tonnām uz četrām tonnām,
zandarta limitu – no 26 tonnām
uz sešām tonnām, nemainot
kopējo 49 tonnu nozvejas apjomu;
♦turpināt paredzēt lielāka apjoma karpveidīgo zivju melioratīvo zveju, ja 2021. gadā veiktā
eksperimentālā melioratīvā zveja tiks atzīta par efektīvu;
♦ierosināt samazināt zivju tīklu
limitu Burtnieku ezerā no 2500
metriem līdz 1000 metriem;
♦kā arī pastiprināt nozvejas un
makšķerēšanas lomu kontroli.
Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajam
institūtam “BIOR” mēneša laikā
jāveic pašvaldības priekšlikuma
izvērtēšana, jāapkopo iepriekšējā
gada nozvejas dati, kā arī jāsagatavo zinātnisks pamatojums ar
secinājumiem un ieteikumiem.
Tas jāiesniedz izvērtēšanai Zemkopības ministrijā, kas to jau kā
atbilstoši tiesību akta projektu

Konkrētos reisos ieviesīs
bezmaksas sabiedrisko
transportu
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
6. augustā Sabiedriskā transporta padome atbalstīja bezmaksas
sabiedriskā transporta ieviešanu
atsevišķos reģionālajos maršrutos
vai tikai konkrētos reisos. Plānots,
ka tas tiks ieviests šā gada oktobrī.
Bezmaksas sabiedriskais transports būs kopumā 15 maršrutos
Mārkalnes, Līdumnieku, Šķaunes,
Sunākstes, Nirzas, Istras, Rugāju,
Ipiķu, Jaunauces, Plāņu, Jērcēnu,
Vecumu, Sausnējas, Leimaņu un
Valkas pagastā.
Kritēriji bezmaksas sabiedriskā
transporta ieviešanai: apdzīvotība
ir mazāka par četriem iedzīvotāji
uz vienu kvadrātkilometru; valsts
dotāciju īpatsvars maršruta/ reisa
uzturēšanai ir lielāks par 85%; reisu
skaits maršrutā nepārsniedz sešus
reisus dienā; ieņēmumi no pārdotajām biļetēm, ieskaitot pasažierus, kuru braucienus daļēji vai pilnībā apmaksā valsts, nepārsniedz
15%.
Bezmaksas sabiedriskais transports visos vai tikai atsevišķos reisos tiks ieviests šādos maršrutos:
Nr.6608 Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena, Nr.6686 Smiltene–Trikāta–
Strenči–Smiltene, Nr.6597 Smiltene–Strenči–Smiltene un Nr.3034
Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta. Tuvākajā laikā Autotransporta
direkcija informēs par konkrētajiem reisiem šajos 15 maršrutos,
kuros pasažieri varēs braukt bez
maksas.

Plānots, ka, ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu, valsts
dotācijas būtiski nepalielināsies,
jo papildus būs jākompensē tikai
tā nelielā negūto ieņēmumu daļa,
kas šobrīd netiek iegūta, pārvadājot pasažierus, kuri maksā pilnu
vai daļēju biļetes cenu, izmantojot
braukšanas maksas atvieglojumus.
Kārtība, kā iedzīvotāji varēs
saņemt pakalpojumu bez maksas,
paliks nemainīga: autobuss kursēs
saskaņā ar noteikto kustības sarakstu, kas būs norādīts pieturās izvietotajās kustības saraksta plāksnēs
un mājaslapā www.atd.lv, kā arī
pārvadātāju un 1188 mājaslapā.
Pasažierim, iekāpjot autobusā, tiks
izsniegta nulles vērtības biļete,
lai Autotransporta direkcijai būtu
pieejama precīza statistika par katra reisa pieprasījumu.
Plānots, ka maršruti, kuros tiks
nodrošināti bezmaksas pasažieru pārvadājumi, tiks pārskatīti
vismaz reizi gadā. Savukārt Sabiedriskā transporta padome šos
maršrutus/reisus apstiprinās uz
diviem gadiem ar nosacījumu, ka
pēc sešiem mēnešiem no lēmuma
pieņemšanas dienas padomei lēmums jāpārskata. Autotransporta
direkcija sekos līdzi pieprasījumam
gan esošajos bezmaksas maršrutos/reisos, gan vērtēs reģionālo
maršrutu tīklu, pārbaudot, vai nav
parādījušies jauni maršruti.

Paldies!
Ar mīlestību gatavoti ēdieni, dzīvespriecīgi piedzīvojumi
un sirsnīga uzņemšana – tādas bija divas dienas Valmieras novadā, kad pagalmus un dārzus viesmīlīgi novada iedzīvotāji
pārvērta par mājas kafejnīcām. No sirds pateicamies par drosmi piedalīties, izdomu, lielo ieguldīto darbu, gatavojot izcilus
ēdienus un aicinot piedalīties dažādās aktivitātēs! Ceram, ka
sākusies lieliska tradīcija un drīz atkal piedzīvosim viesmīlību
un radošumu Mājas kafejnīcu dienās!

Burtnieku ezera Silzemnieku
pludmalē mainīta satiksme
Evija Ozola,
Dabas resursu speciāliste
plēsīgajām zivīm. Jaunā Valmieras
novada pašvaldības dome, pārskatot šo lēmumu, secinājusi, ka ir
pamats vēl lielākam plēsīgo zivju
limita un kopējā pieļaujamā tīklu
garuma samazinājumam.
Būtiski, ka atbilstoši Eiropas
Padomes Regulai Nr.1224/2009
atpūtas zvejā iegūtu nozveju
tirdzniecība ir aizliegta. Taču Burtniekā noķertie lomi, īpaši zandarts un līdaka, būtiski dažādo
viesmīlības jomas piedāvājumu,
tādēļ rūpnieciskās zvejas pilnīga
aizliegšana nav racionāla. Īstermiņā zivju resursu ilgtspējīgai
apsaimniekošanai nepieciešama
ne tikai zvejas apjoma samazināšana plēsīgajām zivīm, bet arī
pašpatēriņa zvejas apjoma pielīdzi-

iesniedz apstiprināšanai Ministru
kabinetā.
“Pašvaldības ierosinātajiem Burtnieku ezera rūpnieciskās zvejas
ierobežojumiem stājoties spēkā,
būtiska loma būs savstarpējai
solidaritātei un skaidriem noteikumiem, kā arī zvejnieku izpratnei
un vēlmei mainīties. Arī pašvaldība izprot šo izmaiņu ietekmi uz
uzņēmējdarbību un būs gatava
iesaistīties ar atbalstu, palīdzot
stiprināt Burtnieka zandarta zīmolu,” piebilst Andris Klepers.
40,07 km2 Burtnieks ir ceturtais
lielākais ezers Latvijā. Ezers atrodas Valmieras novada Burtnieku,
Matīšu un Vecates pagastā.

No 22. jūlija Burtnieku ezera
Silzemnieku pludmalē, Burtnieku pagastā aizliegta iebraukšana
pludmales zonā, izņemot īslaicīgi kuģošanas līdzekļu ielaišanai
ūdenī. Automašīnas novietojamas
stāvlaukumā gar piebraucamo ceļu uz pludmali.
Šādas izmaiņas veiktas, jo
līdzšinējais stāvlaukums atradās
pavasarī un rudenī applūstošajā teritorijā, kas rada ķīmiska
piesārņojuma draudus ezerā. Silzemnieku pludmale arī atrodas
Dabas liegumā “Burtnieku ezera
pļavas”, kas ir griezes ligzdošanas
teritorija un potenciāls ķikutu biotops, lielas platības aizņem aizsargājami biotopi. Lai saudzētu pludmales tiešā tuvumā eso-

šās dabas vērtības, stāvlaukums
ir pārcelts tālāk no ūdens un
aizsargājamiem biotopiem.
Papildus informējam, ka augusta otrajā pusē ezera publiskajās atpūtas zonās – Silzemnieku
pludmalē, krastmalā Burtnieku
ciemā un Matīšu kanālā – plānots
veikt teritorijas labiekārtošanas
darbus. Silzemnieku pludmalē tiks
uzlabots stāvlaukuma un iebraucamā ceļa segums, no apauguma
atbrīvota piekraste, paplašinot
pludmali par 50 metriem. Krastmalā Burtnieku ciemā tiks veikta
divu mazo laivu kanālu (starp lielo
Burtnieku centra kanālu un pontonu laipu) tīrīšana, teritorijas līdzināšana starp tiem. Matīšu kanāls
tiks padziļināts, paplašināts. Darbu
veikšanas laikā piekļuve publiskajām atpūtas zonām var būt īslaicīgi
apgrūtināta.

Piedalies Valmieras novada apceļošanas akcijā
“Savējo stāsti”!
Baiba Misiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Sadzirdēt, saklausīt un sajust savas zemes Latvijas īpašo
skanējumu vietējo cilvēku stāstos – ar šādu aicinājumu Valmieras novadā līdz 31. oktobrim norisinās īpaša tūrisma akcija
“Savējo stāsti”.
Brīnišķīgas vietas un vidi veidojam mēs paši. Tie ir stāsti par savējiem, par tiem, kuri šeit dzīvo, kuri
glabā atmiņas par te piedzīvoto,
kuri veido un bagātina vietējo
kultūras un tūrisma dzīvi, kuriem
acīs deg dzirkstelīte par to, ko viņi
ir paveikuši, dara un turpinās darīt.
Tie ir sirsnīgi cilvēkstāsti par dzīvi šeit, atmiņām par piedzīvoto
un pārdzīvoto, par smiekliem un
asarām, par sirdsdarbu, lepnumu,
identitāti un lokālpatriotismu, par
pārmaiņām laika griežos.
Lai piedalītos Valmieras novada apceļošanas akcijā, dalībniekiem, vadoties pēc foto fragmentiem un raksturojošiem pa
vedieniem objektu aprakstos, jāatrod konkrētās vietas dabā. Tajās nepieciešams sameklēt tūrisma akcijas norādes ar QR kodu,
kuri glabā aizraujošus video stāstus. Ja tomēr nevedas nojaust vietu

pēc foto fragmenta vai norādēm,
iespējams izmantot arī bukletā
norādītās GPS koordinātas, kas akcijas dalībniekus aizvedīs uz konkrētajiem objektiem.
Lai noklausītos īpašos video
stāstus, nepieciešams noskenēt
plāksnītē redzamo QR kodu savā
viedtālrunī ar interneta pieslēgumu. Uzmanīgi ieklausoties katrā
stāstā, būs iespējams dzirdēt jautājumu, uz kuru aicinām rast atbildi
un ierakstīt to tūrisma akcijas bukletā.
Kopskaitā tūrisma akcijā iekļautas 24 dažādas vietas Valmieras
novadā. Lai pretendētu uz galveno
balvu – tūristu klases velosipēdu
– vai citām veicināšanas balvām,
nepieciešams apmeklēt vismaz 12
objektus.
Tūrisma akcijas bukletus iespējams saņemt Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas, Strenču tūrisma
informācijas centros, Valmieras
pilsētas pārstāvniecībā Rīgā un
citos tūrisma informācijas punktos Valmieras novadā, kā arī lejupielādēt elektroniski visit.valmiera.lv.
Aizpildītos akcijas bukletus līdz
2021. gada 5. novembrim
gaidīsim Valmieras, Mazsalacas,
Rūjienas, Strenču tūrisma informācijas centros, Valmieras pilsētas

pārstāvniecībā Rīgā (11. novembra
krastmala 29) vai atsūtītus pa pastu uz Valmieras Tūrisma informācijas centru (Rīgas iela 10, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201).
Akcijas noslēguma pasākums
plānots 2021. gada 13. novembrī
Valmierā, kad spēles veiksmīgākie
dalībnieki pēc nejaušības principa
saņems veicināšanas balvas no Valmieras novada tūrisma uzņēmumiem. Galveno balvu – tūristu klases velosipēdu – nodrošina
Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Aktīvā tūrisma
centrs EŽI”. Laipni gaidīti Valmieras pusē!
Lai piedzīvojums sākas!

Paldies no Valmieras koprades
darbnīcas DARE
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmieras koprades darbnīca DARE saka lielu paldies ikvienam, kurš radīja Valmieras pilsētas
svētku noskaņu “Termodrukas radošajās darbnīcās”. Svētku nedēļas
laikā, vairāk kā 140 Valmieras novada iedzīvotājiem tika izveidoti
gandrīz 450 krekliņi ar dzimšanas
dienas motīvu “Valmiera: Tava
svētku pietura”. Īpašs prieks bija
redzēt arī mazākos Valmieriešus
aktīvi darbojamies, lai izveidotu
savu svētku apdruku. Paldies par
pozitīvu atmosfēru un uz tikšanos
DARĒ turpmāk līdz pat nākamajiem pilsētas svētkiem!
DARE aicina apmeklētājus darboties gan klātienē, gan attālināti.
Aicināts darboties ir ikviens gan ar,
gan bez priekšzināšanām. Sīkāk
par apmeklējuma iespējām un

nosacījumiem uzzini zvanot:
t. 27001099 Kristiānai Līdakai.
DARE ir vieta ikvienam,
kurš vēlas radīt. Radošajiem
entuziastiem, amatniekiem, uzņēmējiem, studentiem un ģimenēm.
Iespējas DARĒ ir plašas un noteikti
ikviens var atrast sev saistošāko.
Šovasar DARĒ plānots organizēt
arī tematiskas radošās darbnīcas.
Lai uzzinātu jaunākās aktivitātes,
seko jaunumiem DARE sociālajos tīklos: 			
Instagram:
@dare_valmiera
un Facebook:
@DARE.VDK.
Projektu līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros. Šī informācija atspoguļo
vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas
veidiem.

AKTUĀLAIS NO NAUKŠĒNU UN ĶOŅU PAGASTA

Nometne "Domā, jūti, esi!"
Inguna Zukure,
projektu vadītāja
Dienas nometnē tika nodrošināti atbalsta pasākumi 20 jauniešiem
vecumā no 16 līdz 20 gadiem
Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, aktivitāšu laikā veicinot
socializēšanos, pašapziņas paaugstināšanu un jaunu iemaņu un
prasmju apguvi.

Piecās dienās jaunieši tikās
rīta un vakara sarunās, kurās tika
veicināta piederības sajūta, pašapziņa, mazināti psihoemocionālās

veselības riski. Lasot Edgara Untāla
grāmatas „Korporatīvās pasakas”,
kur īsu stāstu veidā tiek aplūkoti
cilvēku dzīvē svarīgi jautājumi par
bailēm, sapņiem un ilgām, mērķu
sasniegšanu, uzticību, vilšanos,
par bagātību, u.c., jaunieši mācījās
uzdrošināties izteikt savas domas,
ieklausīties citu viedokļos. Katru
rītu jaunieši ar šo pasaku starpniecību saņēma dienas uzdevumu vai
nu saistībā ar emocijām, saskarsmi
vai gribu, un par to, kā veicies, dalījās sarunās vakara aplī. Katru dienu
arvien vairāk bija to, kuri nebaidījās
izteikties un nosaukt vārdos to, ko
piedzīvojis, izjutis, pārdzīvojis, jo ikdiena bija gana dinamiska un visas
dienas garumā piedzīvotā tiešām
bija daudz.
Lieliska dzīves skola bija projekta aktivitātes ārpus telpām.
Prasmi darboties komandā veicināja gan laivu brauciens pa Gau-

ju, gan „Ežu” dotie saliedēšanās
uzdevumi, gan veloorientēšanās
pa Valmieru, izmantojot mobilo
aplikāciju šobrīd tik populārajā
„cilpu” jautājumu spēlē. Daļa jauniešu pirmo reizi piedalījās aktivitātēs saistībā ar ūdeni un izjuta,
cik laba var būt atpūta gan laivojot, gan supojot, gan vienkārši
kopā peldoties Gaujā vai Vaidavas
ezerā. Jāteic, ka bagātīgais fizisko
aktivitāšu klāsts visas nedēļas
garumā katram deva iespēju pārbaudīt savas fiziskās spējas (kā,
piemēram, gājiens pa Siguldas
bobsleja trasi, ka sākumā veda
lejup, bet atpakaļ - tikai kalnup),
veidot vai nostiprināt sadarbības
prasmes (piemēram, palīdzot otram tikt galā ar bailēm šķēršļu trasē
„Tarzāns”), uzņemties līdera lomu
konkrētos gadījumos un apgūt arī
pilnīgi jaunas prasmes, piemēram,
veidot šokolādes figūras kā dāva-

nu. Apgūtais, uzzinātais, izjustais
un piedzīvotais radīja tik daudz
patīkamu emociju, un, mājupbraucot autobusā, jaunieši parasti visu
ceļu dziedāja.
Piedzīvotās interesantas nodarbes, sevis un citu iepazīšana
dažādās situācijās, labvēlīgā psihoemocionālā gaisotne jauniešiem kopīgi ļāva nonākt pie secinājuma, ka šādas tikšanās būtu jā-

turpina.
Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.2023. gadam ietvaros”

AKTUĀLAIS NO BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS PAGASTA

Ar biedrības "Ziemeļgauja" finansiālu atbalstu DK "Pūpoli" notika sporta spēles
Andris Dūdelis,
Dārzkopības kooperatīvs “Pūpoli”
Jautrās sporta spēles notika
š.g. 31. jūlijā ar devīzi "Nesēdi mājiņā, nāc izkusties”, kas tika veltītas
janvāra barikāžu 30. gadadienai.
Spēles notika, ievērojot sociālo
distancēšanos – divus metrus, bijām atbildīgi paši pret sevi un apkārtējiem, kā arī cilvēku skaits netika pārsniegts. Ieskaitot skatītājus,
kopumā piedalījās 10 komandas
(ap 80 dalībnieku).
Jautrās sporta spēles atklāja
d/s “Pūpoli” priekšsēdētājs Rūdolfs
Veinbergs, bet organizatori un
tiesneši bija tradicionālie kukaiņi

“bizbizmārīte” – Ingrīda Dūdele,
“bite” – Andris Dūdelis, un šogad kā trešais tiesnesis palīgā
bija dārzkopības dalībniece Zane
Ziplāne.
Spēļu atrakcijas tika izveidotas
trijos posmos, kur pirmās divas bija
uz laiku, bet trešais posms uz precizitāti bez laika limita, uz skaitu.
Katrā no posmiem bija piecas disciplīnas (slēpošana, makšķerēšana,
kāpurķēde, ķerras stumšana, šautriņas, bumbiņu šaušana u.c.).
Trešā posma atrakcijas uzvarētājus apbalvoja individuāli, bet pirmā
un otrā posma uzvarētāju komandas – atsevišķi. Visu posmu rezultāti tika apkopoti un komandu uz-

varētājiem tika pasniegtas zelta,
sudraba un bronzas medaļas (tabula ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv).
Jau trešo gadu pēc kārtas,
kopvērtējumā uzvarēja komanda “69”. Balvās pasniedza dārzam
piemērotu atribūtiku – spaiņus,
bļodas, kaplīšus u.c. Šogad balvās
bija arī t-krekli, krūzes un pildspalvas ar uzdruku “Pūpoli 2021”
un, protams, visiem dalībniekiem
piemiņas vim-pelīši un nozīmītes.
Pēc sporta spēlēm, kā ierasts,
notika zaļumballe (disco) ar DJ
Māri jeb Māris Veidemanis, kurš
vienā personā bija gan skaņu
režisors, gan gaismošanas opera-

tors, gan pasākuma vadītājs. Balle
noritēja mierīgā gaisotnē ar groziņu vakaru, labu garastāvokli un
dejotgribētājiem.
Finansējums tika izlietots kā arī
bija plānots - 85% balvām un 15%
atribūtikai (norobežojošās lentas
un dezinfekcijas līdzekļi).
Paldies dārzkopības kooperatīva “Pūpoli” priekšsēdētājam
R. Veinbergam par atļauju organizēt, gan par telpām, gan par laukumu izveidošanu, kā arī atbalstot
finansiāli, paldies lauku partnerībai
“Ziemeļgauja”, Marikai ar vīru Jāni
par garšīgo zupu, ar ko cienāja visus pasākuma dalībniekus.

Kopumā pasākums izdevās
jautrs, bez starpgadījumiem, bija
interesanti pavadīts laiks un laba
atpūta vienlaicīgi, ar pozitīvām
atmiņām, kā arī vēlmi rīkot šādu
pasākumu turpmāk.
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Ceļš uz UNESCO Cilvēces
nemateriālā kultūras
mantojuma reprezentatīvo
sarakstu turpinās
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība
Biedrība “Gaujas plostnieki”
vairāk kā divu gadu garumā
mērķtiecīgi darbojās, lai kopīgi
ar kolēģiem no Austrijas, Čehijas,
Polijas, Spānijas un Vācijas plostnieku biedrībām tiktu sagatavota
multinacionāla nominācija “Plostnieku amata prasmes”, tās iekļaušanai UNESCO Cilvēces nemateriālā
kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. Līdztekus biedrībai, savu ieguldījumu nominācijas
sagatavošanā sniedza arī eksperti

no Latvijas Kultūras akadēmijas,
biedrības “Starpnozaru mākslas
grupa SERDE”, Latvijas Nacionālā
kultūras centra un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas.
Šī gada marta izskaņā nominācija tika iesniegta UNESCO Sekretariātā. Jautājums par nominācijas pievienošanu sarakstam tiks
izskatīts jau 2022. gadā.
Iepazīties ar nominācijas pieteikumu, fotogrāfijām un visu valstu
kopīgo filmu iespējams UNESCO
mājaslapā www.unesco.org

Ģimenes ārstu prakses Sedā un Plāņos saņem
jaunas iekārtas
Zaiga Auniņa,
Valmieras novada pašvaldība
Ģimenes ārstu prakses Sedā un
Plāņos saņem jaunas iekārtas veselības uzlabošanas pakalpojumu
nodrošināšanai.
Sedā un Plāņos tiek īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansēti projekti, kas
paredz infrastruktūras un tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanu Ingas
Nātras ģimenes ārsta praksē Sporta ielā 4-30, Sedā un Ineses Veršelo
ģimenes ārsta praksē Skolas ielā 2,
Plāņos, Plāņu pagastā.
Sedā, Sporta ielā 4-30, Ingas
Nātras ģimenes ārsta praksē projekta “Primārās veselības aprūpes
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta
praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/047 ietvaros ir iegādātas jaunas medicīniskās iekārtas: oftalmoskops, fonendoskopi, NMP komplekts, medicīniskie svari (zīdaiņiem), bērnu

izmeklēšanas galds, infūziju statīvs,
urīna analizators, instrumentu
galds, medicīniskā kušete. Projekta kopējās izmaksas plānotas
4 080,00 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 3 468,00 EUR, valsts
budžeta finansējums ir 367,20 EUR,
pašvaldības budžeta finansējums ir
244,80 EUR.
Plāņos, Skolas ielā 2, Ineses
Veršelo ģimenes ārsta praksē ar
projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma
uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē” Nr.9.3.2.0/20/A/
048 līdzfinansējumu iegādātas
jaunas medicīniskās iekārtas: elektrokardiogrāfs, ierīce redzes asuma pārbaudei, otoskops, fonendoskops, ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai, medicīniskie svari
ar auguma mērītāju, medicīniskie
svari zīdaiņiem, NMP komplekts,
medicīniskā kušete, manipulāciju lampa, aizslietnis, kā arī skapis
pacientu kartītēm un portatīvais

dators. Projekta kopējās izmaksas
plānotas 8 160,00 EUR, no kuriem
ERAF līdzfinansējums ir 6 936,00 EUR,
valsts budžeta finansējums ir
734,40 EUR, pašvaldības budžeta
finansējums ir 489,60 EUR.
Jaunās iekārtas ļauj ģimenes
ārsta praksē uz vietas nodrošināt
pacientiem vairākus papildu pakalpojumus, tādējādi uzlabojot
ģimenes ārsta sniegto pakalpojumu kvalitāti un dažādību.
Projekti tiek realizēti darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros

Atdzims Ziemeļvidzemes ainavas
noklusētie stāsti
Iveta Ence,
Valmieras novada pašvaldība

Labdarības akcija
“Kūku Kūka 2021”
Sandra Muižniece,
Biedrība “Šūpolēs”
Biedrība “Šūpolēs” vienpadsmito reizi aicināja piedalīties garšīgajā labdarības akcijā “Kūku Kūka
2021”, kas notika Strenču brīvdabas
estrādes ieskandināšanas pasākuma “Vienpadsmit stāsti Strenču
estrādei” laikā sestdien, 7. augustā.
Akcijā piedalījās 19 kūku cepējas ar gardumiem, kuri gatavoti
pēc visdažādākajām receptēm.
Gadu no gada akcijas dalībnieki
pārsteidz ar savu izdomu kūku
dažādībā. Kūkām doti atraktīvi nosaukumi – “Grieta”, “Melānija”, “Ēd
un tievē!”, “Bite, bite, kas Tev šite?”,
“Kokosnieks”, “Sniega ciemats”,
“Zvaigznītis”, “Kas te, Es te!”, “Cilvēku mežs”, “Pūznis” un citi.
Degustēt gribētāju rinda bija
gara, visas kūkas tika izgaršotas un
novērtētas un ziedojumu kastīte

pildījās. Šajā akcijā tika vākti ziedojumi Strenču pūtēju orķestra
tērpiem.
Pēc kūku degustētāju viedokļa
tika noteiktas 3 godalgotās vietas.
Šogad par gardākajām tika atzītas:
1. vieta “Lai skan!”, autores Agnese un Vizbulīte;
2. vieta “Dagamba”, autores Agnese un Vizbulīte;
3. vieta “Grieta”, autores Marta
un Kitija.
Akcijas laikā tika saziedoti 570
EUR, ir gaidāmi vēl atsevišķi privāti
ziedojumi.
Paldies visām kūku gatavotājām! Paldies visiem ziedotājiem un
garšotājiem!
Paldies Sarmītei Caunei par kūku
izejvielu un balvu sagādāšanu!
Uz tikšanos pēc gada ‘’Kūku
Kūka 2022’’!

Informācija Strenču pilsētas
pirts apmeklētājiem
No 31. jūlija tehnisku iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku slēgta
Strenču pilsētas pirts sieviešu nodaļa. Pirts vīriešu nodaļa strādās
šādā režīmā:
♦no plkst. 10.00 līdz 14.00 mazgājas sievietes
♦no plkst. 15.00 līdz 22.00 mazgājas vīrieši
Biļetes pārdos līdz plkst. 21.00
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Gaujas/ Koivas kultūrvēsturiskajā takā tiks atjaunoti informācijas
stendi par apkaimes kultūrvēstures
lieciniekiem, kas tur tika uzstādīti
2010. gadā Igaunijas-Latvijas programmas projekta "Neapzinātās
kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā" laikā
Projekta ietvaros tika veikta
kultūrvēsturiskā mantojuma inventarizācija meža zemēs bijušajos Alūksnes, Valkas, Valmieras
un Limbažu rajonos. Kā projekta
galaprodukts tapa grāmata "Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie
stāsti" un izveidota Gaujas/Koivas
kultūrvēsturiskā taka. Apskatei
takā izvēlēti 42 objekti, pie kuriem izvietoti stendi ar informāciju
latviešu, igauņu un angļu valodās.
Kultūrvēsturiskās takas garums ir 60
km, no tiem puse ir Latvijā un puse Igaunijā. Kultūrvēstures mantojuma takā joprojām iespējams iepazīties ar vēsturisku notikumu un
darbu lieciniekiem. Dažādi objekti
stāsta par mežsaimniecības vēsturi,
senām robežām un ceļiem, akmens
krāvumiem. Pārsvarā visi no takas
apskatei izvēlētajiem kultūrvēstures objektiem Latvijas pusē jau
bija apzināti, izstrādājot Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” dabas aizsardzības plānu. Takas
sākums Latvijā atrodas Valmieras
novada, Plāņu pagasta Oliņās.
Jāatzīst, ka Oliņu meža masīvs ir
īpaši bagāts ar dažādām kultūrvēsturiskām vērtībām, kas savu aktualitāti nezaudē, bet, laikam ritot, kļūst
arvien nozīmīgākas. Ņemot vērā
Oliņu meža masīvā sastopamo objektu vēsturisko vērtību, steidzami
būtu nepieciešams nomainīt vecos, dažviet jau pie pamatnes
satrunējušos informācijas stendus.
Pēc projekta pabeigšanas rūpes
par takā izvietotajiem objektiem
Latvijas pusē uzņēmās Dabas
aizsardzības pārvalde, taču turpmāk vairs neplāno atvēlēt finanšu
līdzekļus takas infrastruktūras uzturēšanai. Desmit gadu laikā īpaši

uzlabojumi takas uzturēšanā nav
veikti, vien atsevišķu stendu remonts un atsevišķu bojāto konstrukciju aizvākšana.
Liela daļa Gaujas kultūrvēsturiskās takas maršruta, kas atrodas
AAA “Ziemeļgauja” aptuveni 15
kilometru garumā, ietverot deviņus
apskates objektus, atrodas nesen
izveidotajā Latvijas - Igaunijas
garās distances pārrobežu pārgājienu maršrutā “Mežtaka” (CB779
The Forest Trail) posmā. Visos

jauna. Pie sešiem objektiem vecie
stendi aizstājami ar jauniem.
Jāpiebilst, ka pieci no minētajiem deviņiem kultūrvēsturiskās
takas objektiem atradīsies arī
Lauku partnerības “Ziemeļgauja”
starptautiskajā projektā “Sēņu ceļš”
plānotajā maršrutā sēņotājiem.
Ieceri par informācijas stendu atjaunošanu atbalstījis Latvijas vides
aizsardzības fonds (LVAF) projektā
“Tūrisma infrastruktūras objektu
atjaunošana un uzlabošana Gaujas

deviņos objektos, kas ietver senu
īpašumu - “Oliņu”, “Vecmāju” un
“Kaķu” apkaimi, informatīvā infrastruktūra novecojusi, neatgriezeniski bojāta vai nav sastopama
vispār. Pie trīs objektiem informatīvā infrastruktūra neatgriezenisko bojājumu dēļ dotajā brīdī
vairs nav pieejama. Tur nepieciešams informāciju uzstādīt no

kultūrvēsturiskajā takā”, piešķirot
finansējumu 2 340,00 EUR apmērā, pašvaldības līdzfinansējums
- 234,00 EUR.

AKTUĀLAIS NO VALMIERAS PILSĒTAS

Atklāts atjaunotais Jāņa Daliņa stadions
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
13. augustā norisinājās svinīga
ceremonija, atklājot atjaunoto Jāņa
Daliņa stadionu un jauno vieglatlētikas manēžu. Ar klātbūtni pagodināja Latvijas Republikas izglītības un
zinātnes ministre Anita Muižniece,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Artūrs Toms
Plešs, Latvijas Olimpiskās komitejas
prezidents Žoržs Tikmers, Latvijas
Vieglatlētikas savienības prezidents
Arnis Lagzdiņš, Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks un izcilā soļotāja Jāņa Daliņa mazdēli Pēteris Daliņš un Andrejs
Jānis Daliņš ar ģimenēm. Vakarā Latvijas Valsts prezidenta balvas izcīņas
sacensības vieglatlētikā atklāja Valsts
prezidents Egils Levits.
“Ceļš līdz Latvijas pirmajai olimpiskajai medaļai ir kļuvis par stafetes kociņu. Mūsu ziņā ir to saņemt un nodot
tālāk, turpinot stāstu, ka varam ātrāk,
augstāk, spēcīgāk!” Tāds vēstījums
atvēršanas svētkos ievietots laika
kapsulā nākamajām paaudzēm, kas
simboliski atveidota kā stafetes kociņš un apskatāma ikvienam stadiona apmeklētājam.
1932. gada 3. augustā Losandželosā 50 km soļojumu veica valmierietis Jānis Daliņš. Tas bija soļojums pēc sudraba, pirmā olimpiskā
medaļa Latvijai. Savu neticamo karjeru sācis vien piecus gadus iepriekš,
Jānis Daliņš ar talantu, vienkāršību
un milzīgajām darba spējām apbūra līdzcilvēkus. Viņi izpirka biļetes,
kāpa pat kokos un sēdēja uz sētas,
lai redzētu Jāni Daliņu soļojam. Līdz
ar viņa panākumiem Latvijā dzima
līdzjutēju kustība. Neviens cits latviešu sportists nav spējis izraisīt tādu
tautas kustību sportā, kādu to radīja
Jānis Daliņš. Tieši šī iemesla dēļ 30.
gadu vidū sāka būvēt Jāņa Daliņa
stadionu, jo senākais Limbažu ielas
sporta dārzs Valmierā bija kļuvis par
mazu, lai varētu rīkot starptautiskas
sacensības un tajā iekļūtu visi, kuri
vēlējās redzēt Latvijas tā laika populārāko sportistu – soļotāju Jāni Dali-

ņu. Stadionu atklāja 1938. gadā,
1993. gadā tika veikta vērienīga pārbūve.
Latvijas pirmās olimpiskās medaļas ieguvēja vārdā nosauktais stadions ir nacionālas nozīmes sporta
būve ar valsts finansējumu, projektēšanas procesā aktīvi iesaistoties
Latvijas Vieglatlētikas savienībai.
Stadionā un jaunajā manēžā būs
iespēja trenēties un sacensības organizēt 24 vieglatlētikas disciplīnās.
Lielākais ieguvums vieglatlētiem būs
iespēja pilnvērtīgi aizvadīt darbu gan
vasaras sezonā, gan ziemā, jo jaunā
vieglatlētikas manēža sniegs iespēju aizvadīt treniņus gan skriešanas
un lēkšanas, gan mešanas disciplīnu
pārstāvjiem. Turklāt stadions un stadiona labiekārtotā teritorija būs brīvi
pieejama ikvienam aktīvās atpūtas
cienītājam.
“Latvijas sporta karalienes –
vieglatlētikas – stāsts Valmierā sākās
ar valmierieša, soļotāja Jāņa Daliņa
1932. gadā izcīnīto pirmo olimpisko medaļu Latvijai. 2021. gadā pēc
ievērojamiem pārbūves darbiem
Jāņa Daliņa stadionā sportistus gaida pasaules standartiem atbilstoša
vieglatlētikas infrastruktūra. Lai
Valmiera kļūst par izaugsmes vietu
vieglatlētiem, lai top jauni sasniegumi, lai dzīvo līdzjutēju atbalsts!
Paldies ikvienam, kurš palīdzēja to
piepildīt!” vēlēja Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks.
Jāpiemin, ka pirmajās sacensībās,
kas norisinājās atjaunotajā stadionā, – Valmieras novada atklātajā
čempionātā vieglatlētikā – Marta
Marksa uzlaboja sev piederošo Latvijas rekordu 100 metru barjerskrējienā U-20 vecuma grupā – 13,75 sekundes. Savukārt 13. un 14. augustā
Valmierā atkal norisinājās prestižās
sacensības “Latvijas Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā”, kas stadiona pārbūves un
vieglatlētikas manēžas būvniecības
laikā norisinājās Ogres novada Sporta centra stadionā. Divas dienas
Baltijas valstu spēcīgākie vieglatlēti

cīnījās gan individuālajās disciplīnās,
gan par spēcīgākās komandas titulu. Latvijas izlase tika veidota un
komplektēta pēc tās labākā sastāva.
Turklāt Valmierā startēja arī vairāki
Tokijas Olimpisko spēļu dalībnieki.
Jāpiemin, ka pirmo reizi notika arī
Latvijas Valsts prezidenta Jaunatnes
balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 meiteņu un zēnu
vecuma grupās. Jaunieši sacentās
skriešanas, mešanas un lēkšanas disciplīnās.
Jāņa Daliņa stadionā ir astoņu
skrejceļu aplis 400 m garumā,
deviņi skrejceļi taisnē, divi paralēli
tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektori
ar bedrēm startā un finišā, papildu
tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektors, divi augstlēkšanas un kārtslēkšanas sektori, vesera un diska
mešanas sektors, divi šķēpmešanas
sektori, divi lodes grūšanas sektori. Stadiona vidū esošais futbola laukums ir izveidots atbilstoši
starptautisku sacensību tehniskajām
prasībām. Skatītājiem paredzētas ar
jumtu segtas tribīnes ar 1250 sēdvietām. Apkārt stadionam ir aptuveni
730 m garš asfaltēts celiņš skrējējiem un skrituļslidotājiem. Teritorijā
ir brīvi pieejami trīs brīvdabas sporta laukumi: basketbola laukums un
brāļu Bertānu basketbola laukums,
kas veltīts leģendārā basketbolista
Kobes Brajanta piemiņai, kā arī universāls laukums volejbola un mini
futbola spēlēm. Teritorijā atrodas arī
Eiropas Savienības standartiem un
Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem atbilstošs bērnu rotaļu laukums.
Vieglatlētikas manēžas platība
kopā ar ēku zem tribīnēm un sportistu viesnīcu ir 12 367 m2. Tajā ir
augstlēkšanas sektors, tāllēkšanas
un trīssoļlēkšanas sektors, kārtslēkšanas sektors, lodes grūšanas
sektors, diska un vesera mešanas
treniņiem paredzēts sektors, astoņu
celiņu 60 m skrejceļš, četru skrejceļu
200 m aplis, iesildīšanās zona ap
skrejceļiem, zona ar nolaižamu tīklu šķēpmešanas treniņiem. Manēžā

ir ierīkota speciāla stiklota telpa
sacensību komentētājiem un sacensību tiešraižu nodrošināšanai.
Skatītājiem paredzētas 470 sēdvietas
un līdz 100 stāvvietām. Telpās zem
āra tribīnēm izvietotas ģērbtuves
ar ietilpību līdz 230 vietām, treneru,
mediķu un tiesnešu kabineti, dopinga kontroles telpas, preses telpas,
noliktavas telpas, trenažieru zāle, kabineti sportistu rehabilitācijai.
Gan manēža, gan stadions
saņēmis World Athletics sertifikātu.

Tas liecina par vieglatlētikas infrastruktūras kvalitāti un atbilstību
tehniskajām prasībām, izceļot Latviju uz vieglatlētikas starptautiskās
skatuves.
Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas manēžas apsaimniekošanu
veiks SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, kura kapitāldaļas pieder Valmieras novada pašvaldībai un Latvijas
Olimpiskajai komitejai.

“Valmieras ūdens” uzsāk
notekūdeņu monitoringu
Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”
SIA “Valmieras ūdens” kopā ar
citām ūdenssaimniecībām Latvijā
uzsāk notekūdeņu monitoringu, kas
ļaus noteikt COVID-19 koncentrāciju
notekūdeņos un prognozēt slimības
uzliesmojumu. Šī metode tiek izmantota daudzās valstīs, lai noteiktu vīrusa izplatību noteiktās populācijās, kā
arī jaunu vīrusa mutāciju savlaicīgai
atklāšanai.
Lai veicinātu drošu vidi, ir svarīgi
gūt padziļinātas zināšanas un attīstīt
instrumentus, kas palīdzētu monitorēt, kontrolēt un ierobežot Covid19 un citas iespējamās epidēmijas
Latvijā, taču līdz šim nav pietiekami
izpētīta koronavīrusa izplatība vidē,
tā izdzīvošanas ilgums, iedarbības
mehānismi uz cilvēkiem un dzīvniekiem. Koronavīrusa klātbūtnes noteikšana notekūdeņos tiek izmantota daudzās citās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, un kā pozitīvu piemēru
iespējams minēt Somiju un Igauniju,
kur tieši Covid-19 monitorings tiek
veikts 28 pašvaldībās. Izpēte notiek
arī citās valstīs, tostarp Nīderlandē,
Zviedrijā, Spānijā un Vācijā.
Atbilstoši Eiropas Komisijas ietei-

kumiem Latvijā tiek ieviesta sistēma
ar mērķi monitorēt notekūdeņos
atrodamo SARS-CoV-2 atlieku dau
dzumu, lai savlaicīgi noteiktu slimības uzliesmojumus apdzīvotās
vietās un identificētu pilsētas un
reģionus ar paaugstinātu saslimušo
skaitu.
Notekūdeņu paraugu ņemšanu
organizē un koordinē Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju
laboratorija, paraugu ņemšanu
objektos (notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās) veic atbilstošās ūdenssaimniecības darbinieki, bet paraugu transportēšanu un analīzes
koordinē BIOR sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centru (LBMC). Monitoringa
sistēmā iekļautās pilsētas ir noteiktas
sadarbībā ar Veselības ministriju
un Slimību profilakses un kontroles
centru. Lai veiktu atbilstošu
monitoringu, plānots ievākt 24
stundu kombinētos paraugus divas
reizes nedēļā.
Sākotnējie monitoringa sistēmas
ieviešanas mērķi ir īstenot paraugu
ievākšanu un monitoringu līdz 2021.
gada 31. decembrim, tomēr tās
darbības laiks varētu tikt pagarināts.

Par dabasgāzes apgādes sistēmu remontiem Valmierā
Jana Rubinčika,
AS “Gaso”
Katru vasaras sezonu AS “Gaso”
veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas
gazificētājos reģionos. Daži no tiem
dabasgāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves
pārtraukšanu vai sētu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek gāzes lietotājiem samierināties ar īslaicīgām
neērtībām. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, jo palīdz padarīt gāzapgādes sistēmu drošāku. Daudzas tās
iekārtas un sistēmas, tai skaitā arī
cauruļvadi, ir izbūvētas pirms 30 - 50
gadiem un savu laiku nokalpojušas
un ir fiziski nolietojušās.
Kādi darbi tiek veikti un kāpēc?
Valmierā, ko apkalpo AS “Gaso”
Cēsu iecirknis, šosezon nav plānoti darbi, kur atslēgšana varētu būt
ilgāka par astoņas stundām (objekta pārslēgšana, jaunu objektu
pievienošana, ievadu pārbūve, hidroslēgu nomaiņa), kā arī nav plānoti
darbi, kuru rezultātā ilgstoši (ilgāk
par astoņām stundām) tiek slēgta vai
ierobežota satiksme vai cilvēku plūsma. Par katru šādu gadījumu laicīgi
(piecas darba dienas iepriekš) tiek
informēti iedzīvotāji, kurus skar šī rekonstrukcija.
Cēsu iecirknis ar saviem spēkiem

turpinās realizēt gāzes izvadu nomaiņas programmu daudzdzīvokļu
ēkām. Valmierā un Valmieras pagastā
plānots veikt 30 izvadu nomaiņu,
iespēju robežās darbu veikšanu
plānojot ēkās, kurās paredzēta vai
notiek siltināšana. Tāpat Valmierā
plānota arī 10 zemā spiediena hidroslēgu un kondensātsavācēju likvidēšana vai nomaiņa ar bezaku
noslēgierīcēm. Arī šie darbi primāri
plānoti vietās, kur paredzēta pagalmu labiekārtošana vai seguma nomaiņa.
Tāpat paredzēts nomainīt savu
laiku nokalpojušos skapja gāzes
regulēšanas punktus (SGRP) Siguldas ielā 11, Valmierā, kā arī septiņus
mājas regulatorus Valmierā un Valmieras pagastā.
Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi un kondensātsavācēji, jāveic dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?
Veicot gāzesvadu aku, tajās
uzstādīto noslēgierīču, kā arī virszemes noslēgierīču apsekošanu, visai
bieži tiek konstatēti dažādu veidu
bojājumi, kas nekavējoties tiek
novērsti. Ja remontdarbus veikt nav
iespējams, tiek lemts par noslēgierīču
nomaiņu vai likvidāciju, to nomaiņas,
likvidācijas vai uzstādīšanas darbus
iekļaujot AS “Gaso” kapitālieguldīju-

mu programmā.
Pakāpeniski tiek realizēta arī padomju laikā uzstādīto kondensāta
savācēju un hidroslēgu demontāža,
to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes
sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek
izmantoti dabasgāzes padeves
pārtraukšanai, bet kondensātsavācēji – gāzesvados esošā šķidruma
savākšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats
noslēgšanas process ir sarežģīts – tā
laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var
traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar
bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.
Kondensātsavācēji galvenokārt
izbūvēti bijušajās sašķidrinātās
gāzes sistēmās, un mūsdienās to
nepieciešamība reti ir pamatota.
Galveno bīstamību sadales gāzesvadu sistēmās hidroslēgi un kondensātsavācēji rada tādēļ, ka tie
ir līdz pat sešdesmit gadus veci,
izgatavoti darbnīcu apstākļos, to
metinājumu šuvēm netika veikta
radiogrāfiskā pārbaude, un tie atrodas blīvi apdzīvotās teritorijās, galvenokārt daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku pagalmos.
Pret
lietotāju
atslēgumiem
jutīgākā dabasgāzes sadales sistē-

mas plānveida remontdarbu daļa ir
dabasgāzes pievadu un ēku ievadu
rekonstrukcija. AS “Gaso” cenšas
pielāgoties konkrēto pašvaldību
plāniem, kā tas redzams ielu asfalta
seguma atjaunošanas un ēku siltināšanas projektos.
Kāpēc jāmaina spiediena regulēšanas iekārtas?
Veicot periodiskas gāzes regulēšanas punktu (GRP) apkopes, visai
bieži iespējams konstatēt dažādas
tehniskas problēmas un defektus,
kuru novēršanai nepieciešami lieli
finansiālie ieguldījumi un darbs.
Daudzu tehnisko problēmu novēršana notiek nekavējoties, taču ir arī tādas, ko iekļauj AS „Gaso” kapitālieguldījumu un plānveida rekonstrukciju
programmās. Viss atkarīgs no defektu rakstura, jo tie var būt dažādi:
sākot ar bojātu objekta nožogojumu,
ko nepieciešams nomainīt, līdz pat
būtiskiem regulēšanas iekārtas elementu defektiem, kad ir nepieciešama tūlītēja bojātās detaļas nomaiņa
vai pat GRP pilnīga rekonstrukcija.
Gadījumos, kad tas tehniski iespējams, rekonstrukcijas rezultātā GRP
aizstāj ar skapjveida gāzes regulēšanas punktu (SGRP). Tādā veidā
sistēma tiek padarīta kompaktāka:
ja ēku GRP var aizņemt palielu platību, tad skapjveida GRP izvietošanai

nevajag vairāk par dažiem kvadrātmetriem. GRP rekonstrukcija ne visos gadījumos saistīta ar dabasgāzes
lietotāju atslēgumiem – viss atkarīgs
no konkrētās situācijas un GRP izvietojuma gāzapgādes tīklā. Bez
tam GRP un SGRP var tikt aprīkoti
ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmām (telemetriju), kas ļauj iegūt
operatīvos ekspluatācijas datus par
dabasgāzes sadales tīkla darbību,
tādējādi paaugstinot tā ekspluatācijas drošību un nodrošinot savlaicīgu
nestandarta situāciju un avāriju atklāšanu.
AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes
sadales sistēmas operators Latvijā,
kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala
patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību,
dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes
uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. Akciju sabiedrība “Gaso” ir dibināta 2017. gada 22. novembrī, nodalot no akciju sabiedrības “Latvijas
Gāze” sadales sistēmas darbību un
izpildot Eiropas Savienības un valsts
prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu.
Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir
“Latvijas Gāze”, AS “Gaso” ir pilnībā
regulēts uzņēmums un darbojas tikai
Latvijas teritorijā.
10

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

Notiks vērienīgie Kokmuižas svētki
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
3. un 4. septembrī Kocēnos jau
septīto reizi atzīmēs Kokmuižas
svētkus, šogad to devīze izvēlēta
“Cita Kokmuiža. Stāstu krāšņumā
un mālu pelēkumā”.

Stāstus mēs veidojam paši. Ir
senie stāsti, no kuriem rodas jauni.
Kā māla mainīgums, kas pieņem
aprises un maina formu, tā senatnes stāsti atdzīvojas un veidojas
jauni – no iepriekš piedzīvotās vēstures jaunajos laikos. Maināmies
mēs, un notikumi mums līdzi!
Izsenis Kokmuižā brauca zirgu
pajūgi, keramiķi darbojās ar mālu,
brūzī darīja alu, ikviens zināja
ķieģeļu cepli un spirta dedzinātavu.
Muzikanti pulcējās Kokmuižas pilī
un dārzā, lai svinētu dārza svētkus.
Arī mūsdienās Kokmuižas puse ir
izslavēta ar keramikas meistariem,
tādēļ cildināsim vēsturi, tagadni,
svinēsim arī “Vaidavas Keramikas”
40 gadu jubileju. Daudz spēcīgu
personību dzīvojušas Kokmuižā
un iepazinušas tās burvību, tostarp
slavenais kordiriģents Roberts Zuika. Izcili stāsti mājo Kokmuižā.
Pieredzēsim tos kopā!

zālē atklās izstādi “Krogi Vidzemē
pie vecās Rīgas-Pēterburgas ceļa
no Zvirgzdu kroga līdz Brandeļa
krogam”. Par krogu vēsturi Latvijā pastāstīs novadpētniece Ineta
Amoliņa. Dalībai pasākumā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, līdz 1. septembrim zvanot
pa tālr. 26537660. Savukārt plkst.
18.00 Kocēnu pamatskolas mūzikas kabinetā atklās leģendārajam
kordiriģentam Robertam Zuikam
veltītu ekspozīciju, muzicēs Kocēnu pamatskolas un Valmieras Mūzikas skolas talantīgie audzēkņi. Gan
iepriekšminētās izstādes, gan Kokmuižas pils zālē izvietotā izstāde
“Kokmuižas svētki cauri laikiem”
būs apskatāmas abas svētku dienas.
Dienas izskaņā aicināsim doties
uz Kokmuižas pils dārzu, kur
plkst. 20.00 sāksies mūziķu Aijas
Andrejevas un Jāņa Aišpura noskaņu koncerts “12 stāsti vasaras
vakaram”, tajā izskanēs gan Aijas
un Jāņa, gan citu autoru radītās
kompozīcijas.
Koncertam izskanot un debesīm
satumstot, plkst. 21.30 Kokmuižas
pils parterā atklās slavenā somu
mākslinieka Aleksandra Reikštaina
(Alexander Reichstein) mākslas objektu izstādi “Atnācēji”. Izstāde “Atnācēji” dara aizgājušos redzamus.
Saskaņā ar mākslinieka pārliecību
cilvēki nekad nepazūd bez pēdām:
mēs joprojām dzirdam viņu vārdus,
soļus un pat elpu. Ļaudis, kas jau
sen viņsaulē, klīst pa dārzu, satiek
viens otru un bauda dabu. Objekti,
kas veidoti no izliektas stieples, kas
apstrādāta ar luminiscējošu krāsu,
ultravioletajā gaismā atdzīvosies
kā mistikas būtnes, radot īpašu
noskaņu.

Svētku pirmās dienas vakars
Kā ierasts, Kokmuižas svētkus
ieskandināsim piektdienas, 3. septembra, vakarā. Plkst. 17.00 Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas velvju

Muižas tirgus un vēderprieki
Sestdien, 4. septembrī, kā pirmie Kokmuižas svētkos rosīsies tirgotāji – amatnieki un mājražotāji,
lai Muižas tirgū, kas norisināsies

AKTUĀLAIS NO MAZSALACAS PILSĒTAS,
RAMATAS, SĒĻU UN SKAŅKALNES PAGASTA

Mazsalacieši – biatlonisti
Biedrība “Mazsalacas aplis”
31. jūlijā un 1. augustā Slēpošanas un biatlona centrā Cēsis notika Latvijas čempionāts vasaras
biatlonā 2021 1. kārta. Sacensībās
piedalījās visu Latvijas sporta skolu
biatlona audzēkņi un Latvijas biatlona izlases sportisti, tajā skaitā arī
sportisti no Mazsalacas.
Individuālajā distancē uz rolleriem trešo vietu izcīnīja Roberts
Slotiņš, kurš ir arī Latvijas biatlona
izlasē un šobrīd gatavojas ziemas
Olimpiskajām spēlēm. Vēl šajās
sacensībās jaunietēm 8,4 kilomet-

ru distancē otrā vieta Elizabetei
Slotiņai un jaunietēm 4,2 kilometru
distancē otrā vieta Laurai Alziņai.
Sveicam!

Aicina pieteikties zelta un
sudraba kāzu jubilārus
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
Mazsalacas apvienības pārvalde aicina pieteikties apsveikuma
saņemšanai Mazsalacas apkaimes
ģimenes (Mazsalacas, Mazsalacas pagasta, Skaņkalnes pagasta,
Ramatas pagasta, Sēļu pagasta),
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kuras šogad svin sudraba un zelta
kāzas – laulību 25 gadu un 50 gadu
jubilejas. Šīs ģimenes laulību reģistrējušas 1996. gadā un 1971. gadā.
Pieteikumus līdz 2021. gada
10. septembrim pieņem pa tālruni
64207846 (Diāna) darba dienās no
plkst.9.00 līdz 16.00

Kokmuižas pils kompleksa teritorijā, piedāvātu pašu ražotos,
veidotos un audzētos labumus.
Muižas tirgus norisināsies no plkst.
10.00 līdz plkst. 15.00.
No plkst. 11.00 Kokmuižas pils
kompleksa teritorijā norisināsies
vēderprieku baudīšana kopā ar
Valmieras muzeja pavārēm Indru
Vīlisteri un Indru Bērziņu, kā arī būs
iespēja atklāt un izgaršot receptes
no pirmās pavārgrāmatas latviešu
valodā – Kristofa Hardera Rubenes
driķētavā iespiestās “tā pirmā pavāru grāmata 414 senas receptes no
18. gadsimta”.
Kokmuižas svētku parāde
Svētku svinīgā atklāšana sāksies sestdien plkst. 12.00 ar parādi
virzienā no Alejas ielas līdz Kokmuižas pilij. Parādē piedalīsies tēli
no senatnes līdz mūsdienām, svētku dalībnieki, Kokmuižas ļaudis,
Latvijas Antīko automobiļu klubs,
Kocēnu zirgaudzētava un daudzi
citi. Svētku dalībniekiem muzikālu
sveicienu būs sarūpējis Dikļu pūtēju orķestris Pētera Vilka vadībā.
Latvijas antīko automobiļu kluba
spēkratu izstāde būs apskatāma
no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.00
Kokmuižas pils parterā.

novadniekiem un viesiem svinēs
arī pašmāju amatiermākslas kolektīvi. Bez jau iepriekš pieminētā
Dikļu pūtēju orķestra koncerta,
Kokmuižas promenādē plkst. 13.00
sāksies grupas “Parks” un Kocēnu
kultūras nama vokālā ansambļa
“Imera” koncerts.
Savukārt plkst. 19.00 Kokmuižas
promenādē pirmatskaņojumu piedzīvos Ilmāra Ozoliņa dziesmu
cikls “Austrums un Rietums” korim,
solistiem un pavadošajai grupai.
To izpildīs Kocēnu kultūras nama
jauktais koris “Imera” un Strenču
novada Kultūras centra jauktais koris "Rītu puse".
Teātra mākslas cienītājiem piedāvāsim divas izrādes atjaunotajā
akmens mūra ēkā Jāņa Ķenča ielā 2:
plkst. 13.30 Dikļu amatierteātra
jaunāko iestudējumu “Viņa ir īstā,
muterīt!”, kura režisore ir Inna
Krēsliņa; plkst. 16.00 skatītāju
atzinību iemantojušo laikmetīgā
teātra “Volatus” izrādi “Pieaugušo
attiecības” (režisore Lara Merca).
Svētkos – Latvijā iemīļotu mākslinieku koncertprogrammas
4. septembrī Kokmuižas pils
parterā plkst. 16.00 izskanēs koncertprogramma “Radīts Latvijā” –

Valters Pūce (čells) un Dainis Tenis (klavieres), kuri pazīstami arī
kā grupas “DaGamba” dalībnieki. Programmā iekļautas visu laiku izcilāko latviešu komponistu
melodijas – Imants Kalniņš, Jānis
Lūsēns, Emīls Dārziņš, Valts Pūce,
Raimonds Pauls.
Svētku kulminācijā – plkst. 21.00
Kokmuižas promenādē koncertprogramma “Cits Pauls”, kurā mūzikas mīļotājiem būs iespēja dzirdēt
maestro Raimonda Paula skaņdarbus jaunos aranžējumos, Ralfa Eilanda oriģinālmūziku, kā arī funk un
soul mūzikas korifeju kompozīcijas,
ko izpildīs dziedātājs Ralfs Eilands
un izcilais Latvijas Radio Bigbends.
Kinomūzika un dziesmas, iemīļotas melodijas, ar kurām izaugušas
vairākas paaudzes, tās ir mīļas un
zināmas ikvienam. Koncertprogrammā “Cits Pauls” tām piešķirts
mūsdienīgas aranžējums ar spēcinošu enerģiju un jaunības azartu,
kas aizrauj klausītāju līdz sirds dziļumiem.
Plašāka informācija par svētku norisi un svētku apmeklējumu
saskaņā ar epidemioloģiskās drošības noteikumiem publicēta www.
valmierasnovads.lv.

Svētki arī ģimenēm un bērniem, jauniešiem un vēstures izzinātājiem
Visas dienas garumā sev tīkamu
nodarbi Kokmuižā varēs atrast gan
mazi, gan lieli – norisināsies izbraucieni ar laivu, māla darbnīcas
kopā ar “Vaidavas Keramisti” un
“Vaidavas Keramiku”, Kocēnu 38.
skautu vienības aktivitātes, loka
šaušana mērķī, ekskursijas kopā
ar gidiem Inetu Amoliņu un Tomu
Treimani, lai izzinātu aizraujošus
faktus par senatnīgo un noslēpumaino Kokmuižu.
Svētkiem gatavojas arī pašmāju amatiermākslas kolektīvi
Kokmuižas svētkus kopā ar

AKTUĀLAIS VALMIERAS NOVADĀ

Lietotu apavu, apģērbu un mājas tekstila
nodošanas akcija “Otrreiz modē”
Zane Leimane,
SIA "ZAAO"
No 2021. gada 1. līdz 30. septembrim notiks pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO”
(ZAAO) organizēta atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas
akcija “Otrreiz modē”, kuras laikā,
nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas
tekstilu, ir iespēja piedalīties balvu
izlozē.
ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Esam gandarīti, ka apavu
un apģērba nodošanas pakalpojums ikdienā ir iedzīvotāju pieprasīts. Mēnesī vidēji savācam 20
tonnas minētā materiāla. Ar akcijas periodu vēlamies atgādināt
par pakalpojuma pieejamību tiem
iedzīvotājiem, kuri vēl nav pamanījuši šo šķirošanas iespēju, lai pēc
iespējas samazinātu lietošanai vēl
derīgu lietu nonākšanu atkritumos.
Liels paldies akcijas atbalstītājiem,
kuri palīdz vērst uzmanību tam, ka
ne viss, kas lieks, ir jānoglabā atkri-

tumu kalnā - lietām ir jādod otrā
iespēja – nokļūt modē otrreiz!”
Savāktie apavi, apģērbi un tekstila materiāli tiks nodoti sadarbības partnerim pāršķirošanai un
nogādāšanai uz citām valstīm vai
uz pārstrādi.
Nereti lietas par nevajadzīgām
top neapdomīgu pirkumu rezultātā, tāpēc akcijas atbalstītāja - stiliste Ineta Zariņa akcijas izlozes
uzvarētājam palīdzēs ar stila padomiem pārdomātiem pirkumiem
vai kopā piedāvās veikt skapja
revīziju, palīdzot saprast, kas patiesi lieks, kas tikai citādi kombinējams
(dāvanu kartes vērtība 100 EUR,
kas ietver 3 h konsultāciju). Akcijas
balvu fondā arī dāvanu karte no t/c
“Valleta” izdevīgiem jauniem pirkumiem pēc visa liekā nodošanas
un tvaika gludināmā iekārta, ko
sarūpējusi ZAAO saudzīgai apģērba un tekstila kopšanai. Paredzētas
balvu izlozes arī katrā no 21 ZAAO
darbības reģiona EKO laukumiem,
izlozējot pledu ieguvējus.
Lai apavi tiktu atzīti par lietošanai derīgiem, tiem jābūt sausiem,

tīriem, nesapelējušiem, bez specifiskas smakas un pa pāriem, neder
gumijas zābaki un ziemas sporta
apavi. Apģērbam un mājas tekstilam jābūt bez caurumiem, tīram,
sausam, nesapelējušam, bez specifiskas smakas. Nodošanas EKO
laukumos neder lupatas, auduma atgriezumi, veļa un zeķes. Nododamās lietas jāievieto maksimāli
caurspīdīgos maisos, kas būs jāievieto attiecīgajā konteinerā.
EKO laukumu darba laiki pieejami www.zaao.lv vai zvanot pa
tālr. 64281250 (zvanu centrālē
jāizvēlas taustiņš “5”). Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas
lapā un pie EKO laukumu pārziņiem.
Lietošanai derīgus apavus,
apģērbu un mājas tekstilu EKO
laukumos iespējams bez maksas
nodot arī ārpus akcijas darbības
laika.
Akcija ir spēkā tikai pašvaldību
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma ZAAO darbības reģionā.

Notikumi Valmieras novadā
Valmierā

25. augustā no plkst. 10.00 līdz 14.15
tiešraidē Kroders.lv Facebook kontā, kā
arī mājaslapā www.kroders.lv norisināsies
starptautiska zinātniska konference, atzīmējot režisora Oļģerta Krodera simtgadi un
teātra vietnes Kroders.lv desmitgadi.
27. augustā plkst. 20.00 Eiropas ievērojamākais “outdoor” piedzīvojumu filmu festivāls Valmierā, Daliņu pludmalē. Biļetes var
iegādāties www.bilesuserviss.lv.
29. augustā plkst. 11.00 Valmieras Tūrisma informācijas centrs aicina uz ģimenisku
pārgājienu “No rudziem līdz auzām”. Maršruts
plānots aptuveni piecu km garš un aptuveni
2,5 stundas ilgs, kas pa dažādām Valmieras
ieliņām aizvedīs līdz Valmiermuižai. Dalības
maksa pārgājienā 4 EUR/ personai, apmaksu
veicot līdz 29. augusta plkst. 11.00 Valmieras
Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10).
Plašāk visit.valmiera.lv.
1. septembrī no plkst. 12.00 līdz 21.00
Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” pirmās
skolas dienas pasākums #PirmaisValmierā
Vindā.
1. septembrī plkst. 12.00–15.00 Valmieras
muzejs Zinību dienā aicina doties radošo
nodarbību ceļojumā “Citāda skola”. Ceļojuma
sākuma punkts pie muzeja Izstāžu nama.
1. septembrī plkst. 13.00 un plkst. 15.00
pie Valmieras Mūzikas skolas koncertuzvedums bērniem “Kā krāsas mūzikas instrumentus spēlēt mācījās”. Ieeja ar iepriekšēju
pieteikšanos www.vkc.lv.
4. septembrī no plkst. 14.00 līdz 18.00
Ģimenes svētki Gaujas Stāvo krastu Sajūtu
parkā. Baskāju takas un Takas kokos apmeklējums pēc cenrāža, citas svētku aktivitātes
bez maksas.
11. septembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00
Jāņa Daliņa stadionā Sporta spēles
jauniešiem ar īpašām vajadzībām MĒS
VARAM. Sporta spēles bez skatītāju klātbūtnes.
No 11. līdz 12. septembrim Māra Štromberga BMX trasē “Valmiera” UEC BMX Eiropas
kauss riteņbraukšanā.
16. septembrī Dzejas dienas Valmieras
integrētajā bibliotēkā. Plašāka informācija
biblioteka.valmiera.lv.
18. septembrī plkst. 17.00 Valmieras Kultūras centrā jauniešu kora “Skan” 20 gadu jubilejas koncerts “Satikšanās mīlestībā”. Koncertprogrammā: dziesmas ar Imanta Kalniņa
mūziku. Biļetes cena: 5 EUR.
18. septembrī plkst. 11.00 Pauku priedēs,
atzīmējot Pasaules talku, notiks Clean Games
Baltijas kauss “Valmiera 2021” - atkritumu
vākšanas spēle, iemainot atkritumus pret
punktiem. Uzvarētājiem: balvas. Organizē
Latvijas Zaļās kustības Jauniešu nodaļa.
Vairāk informācijas: www.zalie.lv
22. septembrī plkst. 18.30 Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcas draudzes namā Iesvētes
mācības pieaugušajiem SĪMAŅA SKOLA.
Plašāka informācija: www.simanadraudze.lv
Dalība bez maksas vai par ziedojumiem.
Līdz 18. septembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā ekspresizstāde “Poga” no
muzeja krājuma.
No 21. septembra Valmieras muzeja Izstāžu
namā ekspresizstāde “Lietussargi”.
Līdz 25. septembrim Valmieras muzeja
Izstāžu namā Valmieras Dizaina un mākslas
skolas pasniedzēju izstāde “Redzēt. Domāt.
Radīt”.
Līdz 25. septembrim Valmieras muzeja
Izstāžu namā Ilzes Ērgles – Vanagas gleznu
izstāde “Iegrimt peoniju burvībā”.

2. septembrī plkst. 21.00 Valmiermuižas
parkā Brīvdabas kino vakars "Kolka Cool".
Ieeja bez maksas.
17. septembrī plkst. 16.00-19.00 Valmiermuižas stallī Eiropas kultūras mantojuma
dienu pasākums. Zirgu transporta līdzekļu izstāde un staļļa izzināšanas ekskursija.
Izstāde bez maksas. Ekskursija par maksu.
18. septembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Valmiermuižas parkā Miķeļdienas svinības un
tirdziņš "Gardu muti". Ieeja bez maksas.
18. un 19. septembrī no plkst. 11.00 līdz
16.00 Valmiermuižas stallī Eiropas kultūras
mantojuma dienu pasākums. Zirgu transporta līdzekļu izstāde. Izbraucieni zirga mugurā
un pajūgā. Izstāde bez maksas. Izbraucieni ar
zirgu par noteiktu maksu.

Rūjienā
28. augustā no plkst. 10.00 līdz 14.00
Rūjienā, Laika skvērā, Multimāksla – Pop up
tirdziņš.
17. septembrī plkst. 18.30 Rūjienas Kultūras
centrā Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde
“Vienreiz jau var” ar bufetes elementiem.
Biļetes cena: 15 EUR.
29. septembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00
Rūjienas Tautskolā Pagalma svētki - Veselības
diena Burkāns iesoļo pagalmā. Ieeja bez
maksas.

No 12. augusta līdz oktobrim Amatu mājā,
Mazsalacā, Valmieras novada Tautas lietišķās
mākslas studijas “MAZSALACA” un aušanas
studijas “RENCĒNI” izstāde “Lins pelēkais ar
cimdiņu ziedaino...” (vadītāja Gaļina Birkava).
29. augustā plkst. 14.00 Mazsalacas Kultūras centra iekšpagalmam blakus Cēsu
teātra izrāde “Mucenieks un muceniece”. Tā
ir dziesmu spēle vienā cēlienā ar Raimonda
Paula dziesmām. Biļetes cena 5 EUR.

No 8. septembra līdz 15. oktobrim Naukšēnu Cilvēkmuzejā izstāde “Viduslaiku pilsētas glezna”. Hanzas laika tērpu kolekcija. Ieeja
bez maksas.
Līdz 12. septembrim Naukšēnu pagasta
bibliotēkā rūjienietes Vitas Balodes gleznu
izstāde.

Jeru pagastā
10. septembrī plkst. 19.00 Haralds Sīmanis Oleru muižā ar programmu “Pa apli”. Ieeja par ziedojumiem. Plašāka informācija par
koncertu www.olerumuiza.lv. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

Rencēnu pagastā
18. septembrī plkst. 13.00 Rencēnu estrādē Rudens Saulgriežu pasākums.

Matīšu pagastā
27. augustā plkst. 20.00 Matīšu estrādē
laikmetīgs oriģinālmūzikls “Balss no beletāžas”.

Sēļu pagastā
11. septembrī no plkst. 13.00 Sēļu muižā
pašsacerētās mūzikas, dzejas un dejas
festivāls "Dzejas dienu kārtainā ābolmaize".
Aicinām pieteikties pašsacerēto dziesmu
autorus un lauku muzikantus - izpildītājus!
Lūdzam dziesmu pavadījumos izmantot tikai
akustiskos mūzikas instrumentus! Sīkāka
informācija: Ināra Blūma, tālr. 26321158.

Ramatas pagastā
28. augustā Aktīvās atpūtas diena Ramatā.
Reģistrēšanās no plkst. 9.30. Individuālie un
komandu sporta veidi.

Valmieras pagastā

Mazsalacā
No 12. augusta Mazsalacas Kultūras centrā
Limbažu novada Alojas Mūzikas un mākslas

3. un 4. septembrī Kokmuižas svētki
Kocēnos - “Cita Kokmuiža. Stāstu krāšņumā
un mālu pelēkumā”. Pasākuma programma
www.valmierasnovads.lv.

Vaidavas pagastā

No 6. septembra līdz 4. oktobrim Mazsalacas Kultūras centrā Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības katedras 4. kursa studentes Alises Patrīcijas Alberingas izstāde
”Dabas studijas”.
No 6. septembra Mazsalacas Kultūras centrā Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas
katedras absolventes Lindas Zeltas izstāde
“Laikakmens”.

Bērzaines pagastā

15. septembrī plkst. 18.00 Naukšēnu pagasta bibliotēkā Dzejas dienas kopā ar dzejnieku un mūziķi Lauri Valteru.

27. - 29. augustā zirgaudzētavā “Kocēni” starptautiskas sacensības jātnieku sportā.

4. - 5. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00
Amatu mājā, Mazsalacā, “Satiec savu meistaru”: rakstaino dubultcimdu adīšana; masāžas
dvielīšu aušana.

Septembrī Rūjienas Kultūras namā Pētera
Postaža gleznu izstāde. Ieeja bez maksas.
No 13. septembra līdz 18. oktobrim Naukšēnu pagasta bibliotēkā Agneses Auniņas-Linmeijeres foto izstāde “Neskaties telefonā, skaties dabā”.

Kocēnu pagastā

Līdz 17. septembrim Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā mākslinieces Andas Miķelsones darbu izstāde “Māls un fotogrāfija”.

Septembrī Rūjienas Izstāžu zālē izstāde “3
OZOLAS”. Ieeja bez maksas.

Naukšēnu pagastā

tas “Lecīgais burkāns un citi indiāņi” atvēršanas svētki ar dziedātājas Olgas Rajeckas piedalīšanos. Nepiemērotu laikapstākļu
gadījumā – Dikļu kultūras centrā. Ieeja bez
maksas.

31. augustā plkst. 15.00 Mazsalacas Kultūras centra iekšpagalmā Ģimenes diena un
vasaras noslēgums.

10. septembrī plkst. 17.00 Mazsalacas
Kultūras centra iekšpagalmā Dzejas dienas “Savādais gads” - viesojas komponists un
dzejnieks Didzis Rijnieks.

Pastāvīgi Valmieras muzeja Maršnera namā
izstāde “Teic man, Gauja, Valmieras stāstu”.
28. augustā Valmiermuižā Etnofestivāls
Sviests. Vairāk lasiet: www.etnosviests.lv.

skolas audzēkņu darbu izstāde “Mazā formāta tekstils” (vadītāja Gaļina Birkava).

Septembrī Bērzaines tautas namā Ineses
Vēriņas-Lubiņas gleznu izstāde “Dzīles”.

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

Kauguru pagastā
9. septembrī plkst. 20.00 Kauguru kultūras
namā Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” pirmizrāde liriskam stāstam divās daļās
“Trešais vārds”. Iepriekšēja pieteikšanās pa
tālr. 28009594.
11. septembrī plkst. 14.00 Mūrmuižas
“Pagastmājā” Mūrmuižas Tautas universitāte.
22. septembrī plkst. 20.00 Baltu vienības
diena Kauguru pagasta Pekas kalnā.

Trikātas pagastā
Līdz 1. septembrim Trikātā būs apskatāmas
divas izstādes - gleznotāju Ivetas Gudetas
un Līvas Graudiņas gleznu izstāde un Trikātas aušanas studijas darbu izstāde. Izstādes
ir iespējams aplūkot darba dienās no plkst.
8.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr.
20364953 (Sarmīte).
22. septembrī plkst. 20.00 Baltu vienības
diena Trikātā. Dalība bez maksas!

Dikļu pagastā
25. augustā plkst. 22.00 Dikļu pagasta
“Mežurgās” pilnmetrāžas filma ”Blakus”. Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā – Dikļu
kultūras centrā.
27. augustā plkst. 19.00 Neikenkalna
dabas koncertzālē, Dikļos ar Imanta Kalniņa
skaistāko dziesmu programmu viesosies
leģendārā grupa “Menuets”. Biļetes cena: 18
EUR. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv.
12. septembrī plkst. 17.00 Dzejas dienas
Dikļos, Vika pasaku parkā, Vika grāma-

28. augustā plkst. 19.00 Vaidavas kultūras
un amatniecības centrā laikmetīgā teātra
“Volatus” pirmizrāde “Pavedināšanas teorija”.
Biļetes cena: 5 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, zvanot pa tālr. 26574353.
10. septembrī plkst. 20.00 Vaidavas
kultūras un amatniecības centrā Dzejas
dienu pasākums “Savāds gads” - tikšanās ar
komponistu un dzejnieku Didzi Rijnieku.

Zilākalna pagastā
26. augustā plkst. 21.00 Zilākalna ciema
estrādē būs iespējams noskatīties dokumentālo filmu ”Apskrien Latviju”. Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā – Zilākalna kultūras
namā.
18. septembrī Eiropas Kultūras mantojuma
dienas. Dalība bez maksas. Pasākumi notiks
maršrutā Cempi-Valmiera-Zilaiskalns.

Strenčos
1. septembrī plkst. 19.00 Strenčos, Gaujas promenādē pie “Baltā plosta” - sveicot
skolēnus, skolotājus un vecākus, ar muzikālu sveicienu viesosies dziesminieks Mikus
Frišfelds.
11. septembrī plkst. 10.00 Strenčos XI
Birzītes svētki “Lai virmo atpūta un prieks!” .
Ieeja bez maksas.
18. septembrī no plkst. 9.00 līdz 13.00
Strenču tirgus laukumā LIESMAS tirdziņš.
Septembrī Strenču pilsētas bibliotēkā
strencēnietes Sarmītes Liepiņas gleznu
izstāde “Krāsu spēles ar otiņām”.

Plāņu pagastā
4. septembrī svētki Plāņos, piedalās Valmieras novada pašdarbības kolektīvi. Koncertēs
Sabīne Berezina, Pēteris Upelnieks (pavadošā ģitāra).

Jērcēnu pagastā
12. septembrī plkst. 10.00 Jērcēnmuižā
Ģimeņu pasākums Kastaņbrūnā diena.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26312250.
Dalība bez maksas.
25. septembrī plkst. 18.00 Jērcēnmuižā
Rudens saulgriežu pasākums. Ieeja bez
maksas.
18. septembrī Pasaules talka Valmieras novadā.
No 23. līdz 30. septembrim Valmieras novadā Eiropas sporta nedēļas aktivitātes.
Visu septembri Green Fest'21 Mākslas festivāla zemes mākslas objekti Valmierā. Vairāk:
facebook.com/GreenFest.lv
Aicinām sekot līdzi valstī noteiktajiem ierobežojumiem un,
pirms došanās uz pasākumu, pārliecināties par tā aktualitāti un ieejas nosacījumiem!

Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 26 636. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”, VAS Latvijas Pasts. 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 septembrī.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.
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