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Izveidots alternatīvs Gaujas dabas takas
maršruts dzelzsbetona tilta rekonstrukcijas
darbu laikā
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība
Gaujas dabas taka ir iecienīta
atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un ļoti saistošs tūrisma objekts ūdens un dabas tūristiem. Tā

sākas pie Strenču krācēm un vijas
gar Gaujas krastu garām brīvdabas
estrādei, koka skulptūru parkam,
tālāk metot līkumu līdz dzelzsbetona tiltam pār Gauju. Tālāk taku
vienā pusē ieskauj Gauja, bet otrā Mīlestības vēris.

Šobrīd ir uzsākti dzelzsbetona
tilta pārbūves darbi, kas ilgs līdz
pat nākamā gada rudenim. Tā
kā tilts sadala taku divās daļās,
takā uzstādītas norādes zīmes
par alternatīvo ceļu, lai apietu
būvdarbu vietu.

Darbu uzsāk Valmieras novada
pašvaldības teritoriālo
apvienību pārvaldes
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Karte, kurā iezīmēts alternatīvais ceļš (oranžais posms)

Iepazīsimies ar Valmieras novada pašvaldības
domes deputātiem

Kāda (-s) ir jūsu prioritātes nākamajā četrgadē Valmieras novada pašvaldībā?
Kāds būs jūsu ieguldījums, lai palīdzētu sasniegt šo (-s) mērķus?
Atbild domes deputāts
Juris Jakovins

Lai gan tas nav četru gadu
jautājums – nozīmīgākā prioritāte
ir Valmieras apvedceļa pabeigšana ar jaunu tiltu pār Gauju. Nākamais jautājums – Valmieras novada
attīstības dokumentu izstrāde.
Svarīgs ir vienots redzējums sporta un kultūras jomās, uzņēmējdarbības veicināšanā visā novada
teritorijā un konkrēti plāni, kā to
sasniegsim.
Mans kā deputāta devums, lai to
sasniegtu, ir saistīts ar manu dzīves
pieredzi. Es gribu redzēt Valmie-

ru kā attīstītu, sakoptu pilsētu, ar
pilnvērtīgu kultūras un tūrisma
piedāvājumu visā novada teritorijā, lai apmeklētājiem attālums
nav šķērslis, jo piedāvājums ir tik
daudzveidīgs un piesaistošs.
Informācija par pārējo Valmieras
novada pašvaldības domes deputātu prioritātēm lasāma iepriekšējos jūlija un augusta Valmieras novada
pašvaldības informatīvajos izdevumos.
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Izveidota Valmieras novada Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Lai apsaimniekotu pašvaldībai
piederošo un pārvaldītu pašvaldības teritorijā esošo nekustamo
īpašumu, 26. augusta sēdē Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja jaunās Valmieras novada
pašvaldības iestādi “Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde”. Pārvalde darbu uzsāka 1. septembrī.
Lai īpašuma apsaimniekošanu
un pārvaldību pārvalde nodrošinātu visā Valmieras novada teritorijā, tā darbosies ciešā sadarbībā ar
pašvaldības apvienību pārvaldēm.
Valmieras novada Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei būs divi galvenie darbības virzieni. Īpašuma un infrastruktūras
apsaimniekošanas nodaļas uzdevumi būs:
♦organizēt zemes un nedzīvoja-

mo telpu nomu un pārvaldību,
kā arī pašvaldības kompetences ietvaros veikt dzīvojamā
fonda apsaimniekošanu;
♦nodrošināt un sadarbībā ar apvienību pārvaldēm uzraudzīt
pašvaldības ēku un būvju būvniecības procesu;
♦nodrošināt ielu, ceļu un saistītās infrastruktūras, kā arī pašvaldības ēku un inženierkomunikāciju pārvaldību;
♦nodrošināt nekustamo īpašumu pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī teritoriju uzturēšanu;
♦veikt teritorijas apzaļumošanu,
nodrošināt energopārvaldību
un ugunsdrošību pašvaldības
ēkās.
Ņemot vērā plašās novada dabas
teritorijas, kam nepieciešama vienota ilgtspējīga pārvaldība, Valmieras novada Nekustamā īpašu-

ma apsaimniekošanas pārvaldei
otrs galvenais darba uzdevums ir
novada dabas resursu pārvaldība.
Dabas resursu pārvaldības nodaļas uzdevumi būs:
♦vides un dabas resursu pārvaldība, tajā skaitā Burtnieku
ezera apsaimniekošana;
♦pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana (atjaunošana,
kopšana, izstrāde u.tml.).
Papildu tam Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde iesaistīsies civilās aizsardzības jautājumu risināšanā.
Ņemot vērā, ka Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas pārvalde tiek veidota kā jauna pašvaldības iestāde visai Valmieras
novada teritorijai, ikvienā no pārvaldes kompetences jomām galvenais darba uzdevums būs savas jomas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Darbu sākusi Valmieras novada Sporta
pārvalde
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras novada pašvaldības
dome 26. augusta sēdē apstiprināja pašvaldības iestādi “Valmieras
novada Sporta pārvalde”. Pārvalde
darbu sākusi 1. septembrī.
Pārvalde izveidota, lai Valmieras
novadā nodrošinātu sporta jomas
attīstību un veicinātu iedzīvotāju
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, sekmētu sadarbību ar dažādām sporta organizācijām novada, valsts un
starptautiskā līmenī, nodrošinātu
dažādu sporta veidu attīstību,
sporta norišu daudzveidību un
pieejamību Valmieras novadā, kā
arī veicinātu sporta infrastruktūras
ilgtermiņa attīstības plānošanu un
uzturēšanu.

“Sporta pārvaldes viena no prioritātēm ir saglabāt un attīstīt vēsturiskās un popularitāti ieguvušās
vērtības, pasākumus un sporta
veidus, vienlaikus papildinot attiecīgās teritorijas ar aktivitātēm,
kas nodrošinātu daudzpusīgu kopējo piedāvājumu. Kā otru prioritāti vēlos izcelt sadarbību veicināšanu ar Valmieras novada
sporta entuziastiem un sporta organizācijām, lai kopīgi veidotu un
attīstītu sporta un aktīvās atpūtas jomu novadā,” stāsta Rihards
Zalte, Sporta pārvaldes vadītājs.
Sporta pārvaldes galvenie darbības virzieni ir izstrādāt Valmieras
novada sporta jomas attīstības politikas un rīcības programmu, tajā
skaitā finansējuma piešķiršanas

kārtību, un īstenot tās ieviešanu
un uzraudzību; sagatavot vienotu
Valmieras novada ikgadējo sporta pasākumu gada plānu, rūpējoties par aktivitāšu daudzveidību un pieejamību, un iesaistīties
tā realizēšanā; koordinēt dažādu
sporta pasākumu un projektu
īstenošanu; iesaistīties sporta un
aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības, uzturēšanas un noslodzes
nodrošināšanā; atbalstīt Valmieras
novada sportistu, sporta komandu dalību augsta līmeņa valsts un
starptautiskās sporta sacensībās;
veicināt sporta tūrisma attīstību
Valmieras novadā un dažādu resursu piesaisti sporta jomas attīstībai.

Izveidota Valmieras novada Tūrisma pārvalde
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
1. septembrī darbu uzsāka Valmieras novada Tūrisma pārvalde,
par kuras vadītāju ir iecelts Toms
Treimanis.
“Uzsākot jaunās Tūrisma pārvaldes darbu, protams, gaidāmas
arī izmaiņas. Plānojam tūrisma
informācijas sniegšanu, suvenīru
tirdzniecību un citus pakalpojumus maksimāli novirzīt tūrisma
uzņēmēju rokās un tūrisma objektos. Līdz ar to Tūrisma informācijas
centru funkcijas tiks īstenotas efektīvāk, savukārt centra darbinieki
varēs pilnvērtīgāk pievērsties tūrisma attīstībai,” stāsta Valmieras
novada Tūrisma pārvaldes vadītājs
Toms Treimanis.

Tūrisma pārvaldes uzdevums
būs gādāt par tūrisma attīstību
(tostarp par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
satiksmes infrastruktūras pilnveidi,
dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu, sabiedrības
izglītošanu, veselīgu dzīvesveidu,
sporta, kultūras un citu publisko
pasākumu piesaisti un organizēšanu), sekmēt un sniegt atbalstu
ar tūrismu saistītajai saimnieciskajai darbībai, kā arī popularizēt
Valmieras novadu un tūrisma pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš
minētās aktivitātes, Tūrisma pārvaldē darbosies vadītājs un vadītāja vietnieks, Tūrisma attīstības
speciālists, uzņēmējdarbības speciālists, starptautiskā tūrisma spe-

ciālisti, mārketinga speciālisti, pasākumu organizators un tūrisma
informācijas konsultanti.
Pārvaldes tiešā pārraudzībā atrodas Zilākalna kultūrvēstures un
apmeklētāju centrs, kas nodrošina
ekspozīcijas pieejamību ikvienam
interesentam par dabas objekta
“Zilaiskalns” un Zilākalna ciemata
vēsturi, tūrisma informāciju par
Valmieras novadu, Vidzemi un
Latviju un veicina Valmieras novada atpazīstamību nacionālā un
starptautiskā līmenī.
Aicinām līdzdarboties tūrisma
attīstībā! Vienmēr esam atvērti
ieteikumiem un sadarbībai: toms.
treimanis@valmierasnovads.lv.

Apstiprināta Valmieras novada Vēlēšanu
komisija
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras novada pašvaldības
26. augusta domes sēdē vienbalsīgi ievēlēja Valmieras novada
Vēlēšanu komisiju, kas turpmāko
četru gadu laikā pašvaldības teritorijā nodrošinās vēlēšanu, tautas
nobalsošanu un parakstu vākšanu
sagatavošanu un norisi.
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Par Valmieras novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāju ievēlēta
Ilze Polka, bet par komisijas locekļiem: Ilze Šteinberga, Anta Ķirse,
Inta Ferdere, Iveta Ence, Māris
Bušmanis, Svetlana Greka, Oksana
Fatejeva, Pēteris Rava.
Pašvaldību vēlēšanu komisijas ir
vēlētas un pastāvīgas pašvaldību
institūcijas, ko reizi četros gados

pēc pašvaldību vēlēšanām ievēl
pašvaldības dome. Pašvaldības vēlēšanu komisijā ir no 7 līdz 15
locekļiem. To, cik pārstāvju būs
vēlēšanu komisijā, izlemj pašvaldība. Valmieras novada Vēlēšanu
komisijā darbojas astoņi cilvēki,
kuriem ir zināšanas un pieredze
vēlēšanu, tautas nobalsošanu un
parakstu vākšanu organizēšanā.

Paziņojums
Informējam, ka no 2021. gada 1. septembra līdzšinējā Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus nesniedz.
Lai turpmāk saņemtu šos pakalpojumus, aicinām sazināties ar
teritoriāli tuvākajām nodaļām:
♦Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa (Cēsu iela 2, Valmiera), tālr. 64225913;
♦Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa (Alejas iela 8, Kocēni,
Kocēnu pagasts), tālr. 27891671;
♦Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa (Vanagu iela 4,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts), tālr. 64207076;
♦Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa (Rīgas iela 7, Strenči),
tālr. 64715620.

Izveidota Attīstības pārvalde
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
1. septembrī darbu uzsāka Valmieras novada Attīstības pārvalde,
par kuras vadītāju ir iecelta Evija
Nagle.
Attīstības pārvaldē ir trīs struktūrvienības: Attīstības nodaļa; Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa un Projektu vadības nodaļa.
Valmieras novada Attīstības pārvaldei ir vairākas galvenās funkcijas:
♦pašvaldības telpiskās attīstības
plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju,
plānu, teritorijas plānojumu,
dabas aizsardzības plānu u.c.)
izstrādes procesa vadība, apstiprināto plānojumu un programmu īstenošanas kontrole,
monitoringa pārskatu izstrāde;
♦uzņēmēju un sabiedrības iesaistīšana novada attīstības
procesos;
♦finanšu līdzekļu piesaistes no
valsts un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības (ES) programmām un
citiem finanšu avotiem koordinēšana;
♦projektu vadības procesu koordinēšana un nodrošināšana;
♦zemes ierīcības jautājumu koordinēšana;
♦mobilitātes, satiksmes un ceļu
tīklu infrastruktūras plānošana;
♦pašvaldības starpvalstu sadarbības procesu organizēšana;
♦mērķtiecīgas, racionālas, estētiski pilnvērtīgas un vienotas
novada teritorijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un
īstenošana;
♦ģeogrāfiskās informācijas datu
sistematizēšana, uzturēšana un
sistemātiska aktualizēšana Pašvaldības Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā.
“Attīstības pārvalde ir izveidota ar mērķi nodrošināt savstarpēji
saskaņotu Valmieras novada administratīvās teritorijas attīstības
plānošanu un secīgu finansējuma piesaisti, lai realizētu izvirzītos mērķus. Pārvaldes uzdevums
ir rūpēties par spēcīgu, vienotu
Valmieras novadu, tāpēc šobrīd
tiek izstrādāti visaptveroši attīstības dokumenti, kuros tiek saskatītas katras teritoriālās apvienības pārvaldes (Valmieras novadā tādas ir septiņas) un Valmieras kā valstspilsētas īpašās vērtības un akcentēta teritoriālās
vienības identitāte. Atbilstoši
izstrādātajiem attīstības virzieniem

un uzdevumiem, Attīstības pārvaldes pienākumos ir piesaistīt
finansējumu ikvienas jomas un
nozares attīstības redzējumam un
vajadzībām.
Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas
uzdevums ir rūpēties par teritorijas plānošanas jautājumiem,
būvniecības projektu kvalitatīvu
izstrādi, rūpīgi izplānotiem mākslinieciskajiem noformējumiem un
vides objektiem pilsētās un pagastos.
Pārvaldes ikdienas darbs saistīts
ar projektu un piedāvājumu izstrādi, kas veicina uzņēmējdarbību
novadā, nodrošina atbalstu vietējai produkcijai, veido atbilstošu
infrastruktūru sekmīgai uzņēmējdarbībai, sasaista uzņēmēju interesi ar izglītības programmām
Valmieras novadā, piedāvā aktivitātes jauniešiem. Attīstības nodaļas pienākums ir arvien uzlabot
iedzīvotāju labklājību un uzlabot
infrastruktūras kvalitāti ar jaunajiem izaicinājumiem, ieviešot šobrīd ES programmās akcentētos
zaļos, inovatīvos un viedos risinājumus un pielāgojoties klimata
pārmaiņām. Aktuāls darbs ir pie
arvien pieaugošā izaicinājuma par
dzīvojamā fonda pieprasījuma nodrošināšanas.
Valmieras novada Attīstības
pārvalde rūpējas par sadraudzības
uzturēšanu ar pašvaldības starptautiskajiem partneriem, kopīgu
pārrobežu sadarbības projektu
īstenošanai.
Attīstības pārvaldes pārziņā
būs darbs ar līdzdalības budžeta
ieviešanu, palīdzēt un atbalstīt
iedzīvotāju pausto vajadzību
un iniciēto projektu realizēšanu
no šim mērķim pašvaldības
budžetā paredzētā finansējuma.
Iedzīvotāju līdzdalības budžets tiks
veidots kā rīks iedzīvotāju iesaistei,
lai iedzīvotāju iniciatīvas tiek īstenotas visā novada teritorijā. Salīdzinājumā ar līdz šim ierastajiem iedzīvotāju konkursiem, šīs iedzīvotāju iniciatīvas pēc to atbalstīšanas pašvaldības domē, īstenos Attīstības pārvalde sadarbībā
ar Nekustamo īpašumu nodaļu,”
stāsta Valmieras novada Attīstības
pārvaldes vadītāja Evija Nagle.
Viens no Attīstības pārvaldes
uzdevumiem ir uzņēmēju un nevalstisko organizāciju iesaistīšana
attīstības procesos, tāpēc, ja esat
Valmieras novada uzņēmējs un
jums ir radušies jautājumi par attīstības procesiem novadā, aicinām
sazināties ar speciālistiem, rakstot
uz attistiba@valmierasnovads.lv.

Jauns bezmaksas krīžu tālrunis
Raivo Vilcāns,
Biedrība “Skalbes”
Latvijā jau vairāk kā 20 gadus
darbojas biedrības “Skalbes” krīžu
tālrunis, kur visu diennakti iespējams saņemt emocionālu atbalstu un uzzināt par psiholoģiskās
palīdzības iespējām. Turpmāk šis
pakalpojums būs pieejams zvanot
uz tālruni 116123.
Vienots krīžu tālrunis visā
Eiropas Savienībā
116123 ir vienots krīžu tālrunis,
kas līdzīgi kā tālrunis 112 darbojas Eiropas Savienībā. Saskaņā ar
Eiropas Parlamenta lēmumu ikvienam ES iedzīvotājam, neatkarīgi
no tā, kurā valstī viņš atrodas, ir
jābūt pieejamam noteiktam sociālo pakalpojumu klāstam, tai skaitā
iespējai saņemt psihoemocionālu
palīdzību krīzes situācijā. Nu jau
pāris nedēļas arī Latvija ir pievienojusies vienotajam tīklam, tāpēc arī
tālruņa numurs ir mainīts.
Bezmaksas palīdzība jebkurā
diennakts laikā latviešu, krievu
un angļu valodā
Līdzšinējais krīžu tālrunis bija
bez paaugstinātas maksas, tomēr
zvanot uz to bija jāmaksā kā par
zvanu uz parastu mobilā tālruņa
numuru. Tālrunis 116123 ir pilnībā
bezmaksas, tas darbojas visu diennakti, turklāt atbalstu iespējams

saņemt ne vien latviešu, bet arī
krievu un angļu valodā. Tas dod
iespēju pēc palīdzības vērsties arī
cilvēkiem, kuri īslaicīgi ieceļojuši
Latvijā vai nepārzina latviešu valodu.
Iespēja pieteikties uz bezmaksas psihologa konsultācijām
Covid-19 laikā ar garīgo veselību saistītās problēmas ir kļuvušas
īpaši aktuālas, tādēļ šobrīd tālrunim 116123 ir arī papildu funkcija. Piezvanot uz to ir iespējams ne
vien saņemt tūlītēju emocionālu
atbalstu, bet arī veikt pierakstu
pie sertificēta psihologa. Ikviens
pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs
var saņemt līdz pat 10 bezmaksas
konsultācijām, kas tiek organizētas
kādā no tiešsaistes platformām.
Šobrīd projektā strādā seši psihologi un mēnesī kopā nodrošina
330 konsultācijas. Vietas uz tām
aizpildās ļoti ātri, jo nepieciešamais
atbalsts ir krietni lielāks kā iespējas
to nodrošināt. Taču ik pa brīdim
kāda vieta atbrīvojas, tāpēc cilvēki
ir aicināti zvanīt un interesēties par
pieejamajiem laikiem.
Katrs sestais zvanītājs stāsta
par pašnāvnieciskām domām
Aplūkojot jautājumus, ar kādiem iedzīvotāji vēršas pie tālruņa
konsultantiem, jāsaka, ka joprojām
ļoti izplatīta problēma ir vardar-

Rubenē izveidots jauns bērnu
rotaļu laukums
Inese Bērziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Kocēnu pagasta Rubenes ciemā noslēgusies rotaļu laukuma
būvniecība. Tajā uzstādīts rotaļu
komplekss, šūpoles ar trīs dažāda
veida sēdekļiem un pievilkšanās
stienis ar kāpnēm. Lai izpildītu
drošības prasības un nodrošinātu
komfortablu laukuma izmantošanu, zem rotaļu elementiem ieklāts
gumijas mulčas segums. Rotaļu
laukuma projektēšanu un būvniecību veica SIA “GoPlay”.
Rotaļu laukuma būvniecībai tika
izlietota Sabiedrības integrācijas
fonda naudas balva 12 500 EUR apmērā, kas Kocēnu novada pašvaldībai tika piešķirta konkursā
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2020”. Papildus tam Kocēnu novada dome lēma par līdzfinansējuma piešķiršanu, jo rotaļu laukuma
iekārtošanas kopējās izmaksas ir
18 886 EUR.
Rotaļu laukuma atklāšana notika 10. septembrī, piedaloties pašvaldības un aktīvo vecāku pārstāvjiem. Rubenē ir kupls pulks bērnu,

kam rotaļu laukuma atklāšana ir
jauna iespēja aktīvi un interesanti
pavadīt brīvo laiku.
Kā iepriekš vēstīts, aizvadītā
gada nogalē Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”
Kocēnu novada pašvaldība tika
godināta kā uzvarētāja Vidzemes
plānošanas reģionā.
Kā atzina konkursa žūrijas komisija, Kocēnu novada pašvaldību
no pārējām laureātpašvaldībām
atšķīra aspekts, ka iedzīvotāju
vērtējumā tā bija saņēmusi visaugstākos rādītājus, tostarp arī
augstāko balsotāju apmierinātības
līmeni. Šī gada janvārī pašvaldība
aicināja novada iedzīvotājus balsot
par naudas balvas izlietojumu, un
vislielāko atbalstu ieguva Rubenes
ciema iedzīvotāju iesniegtā ideja
par rotaļu laukuma izveidošanu.

bība ģimenē. Tomēr ir arī jaunas
tendences. Covid-19 pandēmijas
laikā, salīdzinot ar iepriekšējiem
periodiem, ir lielāks sūdzību skaits
par garīgās veselības problēmām.
Cilvēki arvien mērķtiecīgāk meklē
palīdzību, jo vēlas pārrunāt ikdienas gaitu radītos pārdzīvojumus
un bažas par nākotni. Saņemto
zvanu analīze liecina, ka apmēram
puse zvanītāju ir akūtas krīzes
situācijā, kuras ietvaros izjūt spēcīgas emocijas un nepieciešamību pēc atbalsta, savukārt vidēji
katrs ceturtais zvanītājs atrodas
hroniskas krīzes situācijā, kas
varētu liecināt par ilgstoši neatrisinātām problēmām un, iespējamu, psiholoģiskās palīdzības
nepieciešamību. Liela daļa zvanītāju kā vienu no problēmām atzīst
vientulības sajūtu. Novērojām,
ka arvien biežāk zvanītāji piemin
domas par pašnāvību. Pēdējā
mēneša laikā par pašnāvnieciskām
domām runājuši aptuveni sestā
daļa zvanītāju. Tas nozīmē, ka šis
tālrunis ir īpaši svarīgs un noderīgs
sabiedrībai.
Tiek gaidīts ikviena zvans
Uz tālruni aicināts zvanīt ikviens iedzīvotājs, kurš nonācis
grūtā situācijā vai sastapies emocionāliem pārdzīvojumiem. Dažkārt cilvēki mēdz domāt, ka viņu
problēmas nav tik nozīmīgas, un

viņi ar savu zvanu tikai traucē,
taču tā nav. Jebkura problēma vai
pārdzīvojums, kurš nedod mieru
un negatīvi ietekmē cilvēka emocionālo stāvokli, ir pietiekams iemesls, lai vērstos pēc palīdzības.
Krīzes tālrunis nav domāts tikai
dziļām krīzēm. Tās var būt arī ikdienas problēmas, piemēram,
problēmas darbā vai ģimenē, par
kurām gribas ar kādu izrunāties.
Jāpiebilst gan, ka tālrunis 116123

ir paredzēts psihoemocionālā atbalsta sniegšanai pieaugušajiem.
Ja krīzes situācijā nonācis bērns
vai pusaudzis, ir jāzvana uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni
116111, savukārt, ja esat kādā
noziegumā cietušais, ir pieejams
īpaši šim nolūkam paredzētais
tālrunis noziegumos cietušajiem
116006.

Vaidavas ezera zivju resursi papildināti ar
7000 zandartu mazuļiem
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
7. septembrī, atbilstoši Vaidavas
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, Vaidavas ezerā
tika ielaisti 7000 zandartu mazuļi.
Zandartu mazuļus Vaidavas
ezerā ielaida biedrības “Vaidavas
ezera pārvalde” pārstāvji, klātesot
arī Valsts vides dienesta inspektoram. Mazuļus ezeram piegādāja
ZS “Skaldas” no Kuldīgas novada.
Biedrība zandarta mazuļus iegādājās un ezerā ielaida kā aktivitāti Zivju fonda finansētajā projektā “Zivju resursu pavairošana
Vaidavas ezerā Kocēnu novadā”.
Zivju mazuļu iegādes kopējās izmaksas ir 2202,20 EUR, no kuriem
762,30 EUR ir Zivju fonda finansējums, atlikusī daļa ir biedrības līdzfinansējums.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 2010. gada 2. decembra sēdes
lēmumu Vaidavas ezera apsaimniekošanas un zivsaimnieciskās
ekspluatācijas funkcijas pašvaldība
nodevusi biedrībai “Vaidavas ezera
pārvalde”. Biedrības uzdevums ir
īstenot zivju resursu pārzināšanu,
veikt zvejas tiesību nomu un organizēt makšķerēšanu Vaidavas
ezerā.
Vaidavas ezera platība ir 87,2 ha
un tas atrodas Valmieras novada
Vaidavas pagastā. Vaidavas ezers ir
publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Ezers atrodas
īpaši aizsargājamā “Natura 2000”
teritorijā Gaujas Nacionālajā parkā.
Licencētā makšķerēšana noteikta visā Vaidavas ezera teritorijā un
no tā iztekošajā Strīķupē – posmā
no Vaidavas ezera līdz autoceļa
V192 Vaidava-Rubene tiltam. Li-

cencētā makšķerēšana Vaidavas
ezerā veicama no laivām un no
krasta, ziemas sezonā no ledus.
Makšķerēt Vaidavas ezerā atļauts
tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir līdzi makšķerēšanas
licence, kas derīga attiecīgajā termiņā, un makšķerniekam ir klāt
personu apliecinošs dokuments,
bet personām no 16 līdz 65 gadu
vecumam (izņemot personas ar
invaliditāti, kurām jābūt klāt invalīda apliecībai) arī makšķerēšanas
karte.

Tiek atjaunots tilts pār Gauju pie Strenčiem
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
Tilts pār Gauju pie Strenčiem ir
būvēts 1909. gadā, tas ir viens no
vecākajiem daudzlaidumu dzelzsbetona tiltiem Latvijā. Tilts ir 100
metrus garš, divi tilta laidumi ir
būvēti vēlāk nekā pamata tilts –
1919. gadā. Pamata tilts ir no monolīta dzelzsbetona, savukārt vēlāk
izbūvētie laidumi ir no tērauda,
ar koka klāju. Tilta platums 4,5 m
būvējot ticis aprēķināts tā, lai braucot var izmainīties divi zirgu pajūgi. Brauktuves daļu klāj trīs veidu
segumi – betons, bruģis un koks.
Remontdarbu laikā tiltam atjaunos dzelzsbetona nesošās konstrukcijas, savukārt tilta virsbūvi
un tērauda laidumus pilnībā pārbūvēs. Tērauda laidumi tiks pārbūvēti par dzelzsbetona un būs

arhitektoniski līdzīgi jau esošajām
tilta nesošajām konstrukcijām,
proti, laidumiem, kuri bija izbūvēti paši pirmie. Pēc atjaunošanas
visā tilta garumā ieklās vēsturiskā
bruģakmens segumu, informē
“Latvijas Valsts ceļi”.
Vienlaikus ar tilta pārbūvi notiks
pilna ceļa segas atjaunošana auto-

ceļa Smiltene–Strenči (P25) ap 700
m garā posmā pie tilta (27,595.–
28,417. km).
Darbus veic SIA ”8 CBR” par
līgumcenu 1 657 941 EUR no
valsts budžeta līdzekļiem. Darbus
plānots pabeigt 2022. gada septembrī. Pārbūves projekta autors ir
SIA “Projekts 3”.
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Namīpašnieki aicināti novērst nepilnības lietus ūdens apsaimniekošanā
Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”
SIA “Valmieras ūdens” janvārī
uzsāka komunikācijas tīklu inspekciju ar dūmu ģeneratoru, lai
noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus ūdeņi.
Par konstatētajiem pārkāpumiem
informēti namīpašnieki, kuri aicināti
novērst nepilnības, jo pretējā gadījumā uzņēmums izvērtēs turpmāko sadarbību un apsvērs līgumattiecību pārtraukšanu par
centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.
“Līdz vasaras beigām periodiski
veiktajās pārbaudēs ar dūmu
ģeneratoru konstatējām likumam
neatbilstošu lietus ūdens apsaimniekošanu vairāk nekā 60 nekus-

tamajos īpašumos Valmieras teritorijā. Izbraucām dažādus rajonus pilsētā, kur ir privātmāju
apbūve, piemēram, Burkānciemā
un Jāņparkā, un diemžēl gandrīz
katrā pārbaudītajā ielā bija pāris vai
vairāki gadījumi, kad neuzskaitīti
lietus ūdeņi tika novadīti sadzīves
kanalizācijā,” SIA “Valmieras ūdens”
Ūdenssaimniecības daļas vadītājs
Viesturs Šķilteris.
Valmieras pilsētā paralēli darbojas divas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas – sadzīves
kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija. Kā vienai, tā otrai ir
dažādi risinājumi, taču svarīgi,
lai abas darbotos šķirti. Pretējā
gadījumā lietus ūdens nonāk
kanalizācijas sistēmā kopā ar sadzīves notekūdeņiem. Lai pār-

Akmeņus ielas malās novietot
aizliegts
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
Gar ielu malām, kam nav izbūvētu apmaļu, īpašnieki nereti
mēdz ielas malu norobežot ar
akmeņiem. Šāda tendence īpaši
novērota Valmieras apkaimēs, kur
šobrīd attīstās privātmāju apbūve.
Valmieras novada pašvaldība vērš
uzmanību, ka šāda rīcība var radīt
bīstamas avārijas situācijas un
tādēļ ir aizliegta.
Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017. gada) Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka Valmieras pilsētā
spēkā esošās prasības, kas zemes
gabalu īpašniekiem jāņem vērā gan
ievērojot ielu sarkanās līnijas, gan
nodrošinot redzamības brīvlaukus
pie krustojumiem. Vispārīgās prasības teritorijas izmantošanai un
apbūvei nosaka, ka ielu teritorijā
starp sarkanajām līnijām aizliegts
izvietot jebkādus brauktuvi norobežojošus elementus, tostarp,
akmeņus.
Šādas iniciatīvas mēdz rasties
uz ielām ar grantēto segumu, kas
mitros vai mainīgos laikapstākļos,
kad ielu greiderēšana un to virsmas
apstrāde tehniski nav iespējama,
kļūst grūtāk izbraucamas. Automašīnu vadītājiem, lai apbrauktu
peļķes vai bedres, var rasties vajadzība daļēji uzbraukt uz brauktuvei piegulošās zaļās zonas.
Tādējādi ilgtermiņā var tikt izbraukts starp ielu un privāto nekustamo īpašumu esošais zālājs, brauktuvei pietuvinoties ne-
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kustamajam īpašumam. Lai to nepieļautu, zemes gabalu īpašnieki
reizēm mēdz ielas malās novietot
palielus akmeņus.
Taču neatkarīgi no autovadītāju
paradumiem, akmeņu izvietošana
gar brauktuves malu nav pieļaujama, jo apdraud gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošību.
Ielas satiksmē var rasties situācijas,
kad velosipēda vadītājam vai
gājējam nepieciešams veikt manevru sānis no brauktuves. Nepamanot akmeni, var tikt gūtas nopietnas traumas.
Ceļu satiksmes likuma 82. pants
par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu,
piegružošanu, piesārņošanu vai
aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes
nodalījuma joslas uzaršanu, kā
arī ceļu satiksmes organizācijas
tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu piemēro naudas sodu
fiziskajai personai no četrpadsmit
līdz septiņdesmit naudas soda
vienībām, t.i., no 70 līdz 350 EUR,
bet juridiskajai personai — no simt
četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, t.i.,
no 700 līdz 2900 EUR.
Valmieras novada pašvaldība
lūdz zemes gabalu īpašniekus, kuri
gar ielas malām ir izvietojuši šādus
brauktuvi no ielas nodalījuma joslas norobežojošus akmeņus, tos
iespējami ātri novākt. Pretējā gadījumā ielu satiksmes drošības uzturēšanas nolūkā akmeņus novāks
pašvaldība.

baudītu namīpašumos esošo
sistēmu darbību, tiek izmantots
dūmu ģenerators. Tas tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai,
cauruļvados iepūšot dūmus, un
pēc to izplūdes vietas iespējams
noteikt, vai konkrētajā ielā vai
nekustamajā īpašumā centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pievienota lietus ūdens
novadīšanas sistēma. Ja inspekcija
to apstiprina, īpašniekiem tas
jānovērš, lai turpmāk nodrošinātu
autonomu lietus ūdeņu novadīšanu atsevišķi no sadzīves kanalizācijas. Ja īpašumam nav
iespējams pieslēgties lietus ūdens
novadīšanas sistēmai, ir iespējams
slēgt līgumu ar SIA “Valmieras
ūdens” par lietus ūdens novadīšanu
sadzīves kanalizācijā un attīrīšanu

kā maksas pakalpojumu.
“Tiem namīpašumiem, kuros
pārbaudes procesā konstatējām
pārkāpumus lietus notekūdeņu
apsaimniekošanā, esam nosūtījuši
informatīvas vēstules, aicinot
meklēt risinājumu, kā novērst
nepilnības. Scenāriji ir divi –
vai nu pārveidot lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmu, vai nu
slēgt līgumu ar mums par tā
novadīšanu sadzīves kanalizācijā.
Taču jāsaka, ka esam saskārušies
ar pasivitāti no namīpašnieku
puses, kuri kavējas veikt konkrētas darbības, lai sakārtotu
notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši likumam savā mājoklī.
Tas var likt mums, kā centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas
sniedzējam, pārvērtēt sadarbību

ar konkrētajiem īpašumiem un
apsvērt iespēju pārtraukt līgumattiecības,” SIA “Valmieras ūdens”
Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks.
Atgādinām, ka sazināties ar SIA
“Valmieras ūdens” iespējams darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
zvanot uz Klientu apkalpošanas
daļas tālruni 64226001, mobilo
tālruni 28233110. SIA “Valmieras
ūdens” ir Valmieras novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētās
ūdensapgādes, kanalizācijas un
siltumapgādes pakalpojumus Valmieras pilsētas un Valmieras pagasta teritorijās.

Aicinām baudīt zelta rudeni, piedaloties akcijā
“Savējo stāsti”
Baiba Misiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Lai lūkotu, kā rudens vīra
krāšņās otas triepieni pārvērš
zaļi nobriedušās koku lapas un
līganos zāles stiebrus gleznu
cienīgās ainavās, atliek vien doties
piedzīvojumiem pilnā izbraucienā
pa Latvijas ārēm.
Savukārt sadzirdēt, saklausīt un
sajust savas zemes Latvijas īpašo
skanējumu varam caur vietējo
iedzīvotāju stāstiem. To visu iespējams izjust, piedaloties īpašā Valmieras novada tūrisma akcijā
“Savējo stāsti”, kas norisināsies līdz
31. oktobrim.
Lai piedalītos Valmieras novada
apceļošanas akcijā, dalībniekiem,
vadoties pēc foto fragmentiem un
raksturojošiem pavedieniem 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.
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 tūrisma informācijas
centros, Zilākalna kultūrvēstures
un apmeklētāju centrā, Valmieras
pilsētas pārstāvniecībā Rīgā un citos tūrisma informācijas punktos
Valmieras novadā.

Aizpildītos akcijas bukletus līdz
2021. gada 5. novembrim gaidīsim
Valmieras Tūrisma informācijas
centrā, Zilākalna kultūrvēstures
un apmeklētāju centrā, Valmieras
pilsētas pārstāvniecībā Rīgā (11.
novembra krastmala 29) vai atsūtītus pa pastu uz Valmieras Tūrisma
informācijas centru (Rīgas iela 10,
Valmiera, Valmieras novads, LV4201).

Kā iedzīvotāji var saņemt informāciju par
Valmieras novada pašvaldības aktualitātēm
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
Kopš Valmieras novada pašvaldības izveides 2021. gada
1. jūlijā, iedzīvotāju informēšana
par Valmieras novada pašvaldības
aktualitātēm notiek vairākos pašvaldības izveidotos informācijas
kanālos.
Galvenais informācijas kanāls,
kas nodrošina ātru informācijas
publicēšanu un nodošanu iedzīvotājiem, ir Valmieras novada mājaslapa www.valmierasnovads.lv.
Valmieras novada mājaslapa atbilst
informācijas piekļūstamības un
drošības prasībām. Šobrīd notiek
svarīgas informācijas pārcelšana
no apvienojamo pašvaldību mājaslapām, kas drošības apsvērumu
dēļ tiks slēgtas, tiklīdz www.
valmierasnovads.lv būs izveidoti
vienoti pašvaldības pakalpojumu
apraksti un publicēti konsolidētie
pašvaldības saistošie noteikumi.
Mājaslapā ir publicēta svarīga informācija par novadu, iedzīvotājiem pieejamiem pašvaldības pakalpojumiem, darbinieku kontaktinformācija, norišu kalendārs, pasākumu afišas, saistošie noteikumi,
domes un komiteju sēžu norises laiki un darba kārtības,

informācija par projektiem, foto
galerijas, video, tiešraides, jaunumi, kurus interesenti var atlasīt pēc tematiskajiem filtriem.
Tāpat ikviens, ierakstot sava
e-pasta adresi mājaslapas sadaļā
labajā apakšējā stūrī “Pieteikties
jaunumiem” un izvēloties interesējošus tematus, var pieteikties
jaunumu saņemšanai e-pastā.
Valmieras novada pašvaldībai
iedzīvotāju informēšanai, saziņai
ar iedzīvotājiem un iedzīvotāju
iesaistei ir izveidoti sociālo tīklu
konti. Facebook konts ir Valmieras
novadam, kā arī visām septiņām
teritoriālajām apvienībām. Ir vienots Valmieras un Valmieras novada Instagram un Twitter konts.
Iedzīvotājiem, kuri nevar saņemt informāciju par Valmieras
novada pašvaldības aktualitātēm
internetā, būtiskāko informāciju no
1. jūlija ir iespēja saņemt Valmieras
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā, ko pašvaldība izdod
un izplata vienu reizi mēnesī.
Jūlijā, augustā un septembrī ir
izdots pārejas izdevums, kamēr
tika gatavots jauns iepirkums par
informatīvā izdevuma izdošanu un
izplatīšanu visā novada teritorijā
katrā privātmāju un dzīvokļu pastkastē, ja vien iedzīvotājs nebūs no

saņemšanas atteicies. Veiksmīgi
noslēdzoties iepirkumam, jau oktobra beigās Valmieras novada
iedzīvotāji informāciju no pašvaldības saņems savā pastkastē
jaunā informatīvā izdevumā – A4
formātā. Līdz ar jaunā dizaina
informatīvā izdevuma izdošanu
pašvaldība izzinās iedzīvotāju viedokļus par dažādiem jautājumiem.
Par Valmieras novada pašvaldības oficiālo saistošo noteikumu publicēšanas vietu pašvaldības dome ir noteikusi Latvijas
Vēstnesi (www.lv.lv). Arī tur ir iespēja pieteikties jaunumu saņemšanai
par sev interesējošajiem tematiem.
Pašvaldības informatīvajā izdevumā publicēsim saistošo noteikumu skaidrojumus un vizualizētu
informāciju.
Tāpat iedzīvotāji interesējošo
informāciju par Valmieras novada
pašvaldības aktualitātēm varēs saņemt visās Valmieras novada bibliotēkās, apvienību pārvaldēs un
klientu apkalpošanas centros.
Valmieras iedzīvotāju aptaujā
pašvaldības informācijas kanālus
iedzīvotāji ir minējuši kā svarīgākos,
kur saņemt un uzzināt jaunumus
par aktualitātēm pašvaldībā.

Aicina līdzdarboties veselības veicināšanas aktivitātēs
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
Kocēnu apvienībā norisinās
veselību veicinošas aktivitātes
Vingrošanas nodarbībās būs
iekļauti dažādi veselības veicināšanas un fiziskās formas uzlabošanas vingrinājumi, izvēloties
cilvēka funkcionālajam stāvoklim
atbilstošas fizisko aktivitāšu metodes. Vingrošanas nodarbības vadīs sertificēts fizioterapeits un
masieris Normunds Bucenieks:
♦Bērzainē (Bērzaines tautas namā) – pirmdienās no plkst. 19.00
līdz plkst. 20.00 – 20., 27. septembrī, 4., 11., 18., 25. oktobrī,
1., 8., 15. novembrī;
♦Rubenē (Rubenes sporta namā)
– otrdienās no plkst. 17.30 līdz
plkst. 18.30 – 21., 28. septembrī,
5., 12., 19., 26. oktobrī, 2., 9., 16.
novembrī;
♦Kocēnos (Kocēnu kultūras namā) – otrdienās no plkst. 19.00
līdz plkst. 20.00 – 21., 28. septembrī, 5., 12., 19., 26. oktobrī,
2., 9., 16. novembrī;
♦Zilākalnā (Zilākalna kultūras namā) – trešdienās no plkst. 19.30
līdz plkst. 20.30 – 22., 29. septembrī, 6., 13., 20., 27. oktobrī,
3., 10., 17. novembrī;
♦Dikļos (Dikļu kultūras centrā) –
trešdienās no plkst. 18.00 līdz
plkst. 19.00 – 22., 29. septembrī,
6., 13., 20., 27. oktobrī, 3., 10.,
17. novembrī;
♦Vaidavā (Vaidavas kultūras un
amatniecības centrā) – ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz plkst.
19.00 – 23., 30. septembrī, 7.,
14., 21., 28. oktobrī, 4., 11., 25.
novembrī.
Uz nodarbībām iepriekš jāpiesakās, zvanot projekta vadītājai Svetlanai Tomsonei pa tālr. 25605539.
Vingrošanas nodarbību grūtniecēm mērķis ir uzlabot fizisko
pašsajūtu un stiprināt topošās māmiņas veselību. Vingrošanas nodarbības grūtniecēm ir zemas intensitātes slodzes nodarbības:
♦Kocēnos (Kocēnu kultūras namā) – trešdienās un piektdienās no plkst. 15.00 līdz plkst.
15.45 –22., 24., 29. septembrī

un 1., 6., 8., 12., 15. oktobrī.
Nodarbības jaunajiem vecākiem paredzētas māmiņām vai
tētiem, kuri vēlas būt labā fiziskā
formā, taču vienlaikus būt kopā ar
mazuli un gūt kopā darbošanās
prieku. Nodarbības piemērotas
sievietēm pēcdzemdību periodā,
īpašu uzmanību pievēršot muguras un vēdera muskulatūras stiprināšanai:
♦Kocēnos (Kocēnu kultūras namā) – trešdienās un piektdienās
no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 –
15., 17., 22., 24., 29. septembrī
un 1., 6., 8., 12., 15. oktobrī.
Nodarbības grūtniecēm un jaunajiem vecākiem vadīs sertificēta fizioterapeite Agate Sīle. Pieteikšanās grūtnieču un jauno vecāku nodarbībām Valmieras Veselības Centra reģistratūrā, zvanot
pa tālruni 28692800.
Psihologa lekciju kurss Kocēnu apvienības ģimenēm
Lekcijās iekļautas tēmas par:
♦bērnu uzvedības problēmām
un uzvedības pasliktināšanās
cēloņiem, sekām un problēmu
risināšanu;
♦kā bērna vecākiem laicīgi pamanīt bērna problēmas, ko darīt, lai tādas nerastos;
♦veselīga klimata uzturēšana ģimenē;
♦abu vecāku iesaisti un lomu
bērna audzināšanā;
♦kā veicināt bērna un vecāku
savstarpējo attiecību uzlabošanos krīzes situācijās;
♦stresa menedžmentu, metodes
un praktiski piemēri, ko ģimenes var izmantot ikdienas dzīvē.
Nodarbības vadīs ārsts psihiatrs-narkologs Raivis Logins.
Grupu norises laiki 2021. gadā:
♦1. grupa septembrī: 16.09.,
23.09. un 30.09. plkst. 18.0020.30;
♦2. grupa oktobrī: 07.10., 21.10.
un 28.10. plkst. 18.00-20.30;
♦3. grupa novembrī: 04.11.,
11.11. un 17.11. plkst. 18.0020.30;
♦4. grupa novembrī un decembrī: 25.11., 02.12. un 09.12.

plkst. 18.00-20.30.
Aicinām izvēlēties sev piemērotāko laiku. Nodarbības notiks
attālināti. Uz nodarbībām lūgums
pieteikties, zvanot projekta vadītājai Svetlanai Tomsonei tālr.
25605539.
Nodarbības notiek Valmieras
novada pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/090 “Veselības
veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu
apvienības iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas pakalpojumu
pieejamību Kocēnu apvienībā (Bērzaines, Kocēnu, Dikļu, Vaidavas un
Zilākalna pagastos). Projekta izmaksas: 131 329,00 EUR (111 629,65 EUR
ir ESF finansējums un 19 699,35 EUR
valsts budžeta finansējums).
Veselīga vingrošana
Tautas interešu nama telpās,
Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos
un “Jērcēnmuižā”, Jērcēnu pagastā
sākot no 6. septembra atsākusies
veselīga vingrošana fizioterapeita
vadībā. Nodarbības vada fizioterapeite Sanda Ķimse.
Katru pirmdienu Strenčos:
♦no plkst. 16.00 – 17.00 vingrošana ar zemāku slodzes intensitāti,
♦no plkst. 17.30 – 18.30 vingrošana ar augstāku slodzes intensitāti.
Jērcēnu pagastā:
♦no plkst. 19.30 – 20.30.
Interesentus pieteikties: Strenču
bibliotēkā pie Antras – tālr.
64715613, Jērcēnu bibliotēkā pie
Ilvijas – tālr. 28645054.
Jogas nodarbības
Plāņu tautas namā katru ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz 19.30
jogas nodarbības sertificētas treneres Ingunas Baranovskas vadībā.
Nodarbības tiek finansētas no
ESF projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi
Strenču novadā”.
Vingrošanas nodarbības tiešsaistē
Vingrošanas nodarbības kopā
ar pasniedzēju Dairu Lāci, sākot

Vidzemes slimnīcā pabeigta Neiroloģijas
nodaļas pārbūve
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Realizējot Vidzemes slimnīcas
infrastruktūras uzlabošanas projektu, pabeigta Neiroloģijas nodaļas un insulta vienības telpu pārbūve.
Pārbūvētā nodaļa ne tikai atrodas citā vietā, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas un intensīvās terapijas nodaļas tuvumā,
tā arī ievērojami paplašināta un
ieguvusi mūsdienīgiem ārstēšanās
apstākļiem atbilstošu vidi.
Darbu jaunajās telpās nodaļa
plāno uzsākt oktobrī.
Ar šo telpu pārbūvi ir pabeigts
2016. gadā uzsāktais Vidzemes
slimnīcā līdz šim vērienīgākais
ERAF līdzfinansētais projekts. Tā
realizācijas laikā ir pārbūvēta Bērnu slimību nodaļa, Terapijas nodaļa
2, Rehabilitācijas nodaļa, Hronisko
pacientu aprūpes nodaļa, Endoskopiju nodaļa, Funkcionālās diag-

nostikas nodaļa, Laboratorija, Asins
sagatavošanas nodaļa un Ambulatorā nodaļa. Tagad A un B korpusos
izvietota stacionārā daļa, bet C korpusā atrodas poliklīnika.
Projekta ietvaros iegādātas arī
jaunas tehnoloģijas un iekārtas.
“Ir paveikts liels darbs slimnīcas infrastruktūras sakārtošanā,”
komentē Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs,
“plānojot 7,5 miljonus eiro vērto
projektu, zinājām, ka nebūs viegli
ne darbiniekiem, ne pacientiem,
kuriem nāksies strādāt un ārstēties
pārbūves pagaidu apstākļos. Objektīvu iemeslu dēļ būvdarbi ieilga.
Nebija vienkārši veidot nodaļu pārvietošanu. Tomēr, kārtējo reizi atverot vēl vienu pārbūvēto nodaļu,
pārņēma gandarījums, redzot, cik
būtiski uzlabojušies pacientu
ārstēšanās un personāla darba apstākļi. Jāteic mūsu darbiniekiem
un arī mūsu pacientiem vislielākais
paldies par izpratni, izturību, un
pacietību! Tā būs nepieciešama arī

turpmāk, jo slimnīca nekad nevar
būt gatava. Arhitekti un dizaineri
jau zīmē jaunus metus slimnīcas attīstības kartē – plānojam paplašināt
neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu un rehabilitācijas centru.
Turpinās ēku energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi – ārsienu
un jumtu siltināšana, logu maiņa.
Attīstība, kurā visi esam ieinteresēti, nozīmē kustību, kurā visi tiekam
iesaistīti”.
Pārbūves darbi un iekārtu iegāde tiek veikta Projekta Nr. 9.3.2.0/
17/I/006 “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, kuru līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
(ERAF) 85% apmērā, bet 9% ir
valsts budžeta finansējums.

ar 8. septembri trešdienās un
piektdienās no plkst.17.30 līdz
18.30 attālināti platformā ZOOM.
Pieslēgšanās saite pieejama www.
valmierasnovads.lv un Mazsalacas
apvienības Facebook kontā.
Nodarbības ir bez maksas projekta “Pasākumi Mazsalacas apvienības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.
9.2.4.2/16/I/079 ietvaros.
Nūjošanas nodarbības Rūjienā
No 15. septembra līdz 20. oktobrim trešdienās plkst. 18.00-19.30
nūjošanas nodarbības. Pulcēšanās
pie Rūjienas sporta halles. Instruktore Guna Ķibere, tālr. 29464888.
Nodarbības notiks ievērojot valstī
spēkā esošos ierobežojumus. Pieteikšanās pie nodarbību vadītājas
Gunas. Būs pieejamas nūjošanas
nūjas (bez maksas).
Pasākums tiek īstenots projekta
9.2.4.2/16/I/053 “Esi vesels, Rūjienas
novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Veselības vingrošanas nodarbības
Naukšēnos, Naukšēnu vidusskolas trenažieru zālē, no 27. septembra katru pirmdienu un ceturtdienu plkst.17.45 notiks veselības
vingrošanas nodarbības.
Sākot ar 7. oktobri, katru piektdienu plkst. 16.00 veselības vingrošanas nodarbības senioriem. Pieteikšanās pa telefonu 29176158.

Nodarbības bez maksas projektā Nr.9.2.4.2/16/I/098 “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu un Ķoņu pagastu
iedzīvotājiem”.
Vingrošanas nodarbības senioriem
Turpinās vingrošanas nodarbības senioriem, kuri vecāki par 54
gadiem, “Mobilitātes akadēmija”.
Nodarbības norisinās “Valmieras
Veselības centrā” Diakonāta ielā 6,
Valmierā. Pieteikšanās un plašāka
informācija pieejama, zvanot pa
tālruni 64232318 un 28642800 vai
28692800. Iespējams pieteikties
arī klātienē “Valmieras Veselības
centra” reģistratūrā Diakonāta ielā
6 vai Bastiona ielā 24.
Nodarbības ir bez maksas projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Valmierā” Nr. 9.2.4.2/16/I/040 ietvaros.
Visās veselību veicinošajās aktivitātēs iekštelpās klātienē var
piedalīties iedzīvotāji, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.
Ierodoties uz nodarbību, jāuzrāda
Covid-19 sertifikāts vai testēšanas
sertifikāts (pēdējo 48h laikā veikts
negatīvs Covid-19 tests) kopā ar
personu apliecinošu dokumentu.

VNF Labdarības un
filantropijas skola
Valmieras novada skolās
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
Lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos savas vietējās apkaimes
dzīves veidošanā, ar Labdarības
un filantropijas skolas programmu
Valmieras novada fonds (VNF) apmeklēs vairākas izglītības iestādes
Valmieras novadā. Caur atraktīvām
spēlēm, lekcijām, videoanalīzi un
praktisku darbošanos savas apkārtnes veidošanā, skolēni iepazīsies ar vietējās labdarības un
brīvprātīgā darba iespējām Valmieras apkaimē.
Pagājušā nedēļā VNF jau viesojās Valmieras Viestura vidusskolā
(VVV), tiekoties ar gandrīz 200 pamatskolas un vidusskolas jauniešiem. Spēles laikā tika noskaidrots
jauniešu līdzdalības un zināšanu
līmenis, uzzināts par brīvprātīgā
darba veikšanas iespējām Valmieras pilsētā, kā arī analizēti iepriekš
atbalstīto VNF JIL jauniešu mini
ideju projekti. Tas viss, lai jaunieši
kvalitatīvāk sagatavotu savu mini
idejas pieteikumu VNF JIL mini ideju konkursā “Mēs savai vietai”.
Gūstot savu klasesbiedru atbalstu, VNF Jauniešu ideju laboratorija (JIL) mini ideju konkursa
“Mēs savai vietai” ietvaros, VVV jaunieši rīkos Tējas vakaru jaunajiem
dzejniekiem, uzstādīs suņu dzirdinātavas pilsētvidē, aizvietos plastmasas maisiņus ar auduma maisiņiem klasesbiedriem un brīvdabā
ļaus iepazīties ar Latvijas vēsturi. “Idejas jauniešiem ir daudz un
dažādas, un ar lielāko prieku un
gandarījumu palīdzēsim īstenoties
vismaz 14 no tām!” uzsver Undīne,

VNF Jauniešu ideju laboratorijas
koordinatore.
Šajā rudenī VNF JIL ir izsludinājis
jau savu otro mini ideju konkursu
“Mēs savai vietai”, kura ietvaros
tiek atbalstītas jauniešu iniciatīvas.
Ideju galvenais mērķis - pilnveidot
vietējo iedzīvotāju dzīvi un sniegt
labumu iespējami lielākam cilvēku
skaitam. Kopumā VNF plāno apmeklēt vismaz 14 izglītības iestādes, kā arī jauniešu tikšanās
centrus un punktus. Jau zināms, ka
Labdarības un filantropijas skolas
programma tiks īstenota Burtnieku Ausekļu pamatskolā, Kauguru
pamatskolā, Kocēnu pamatskolā,
Matīšu pamatskolā, Mazsalacas
vidusskolā, Rencēnu pamatskolā,
Strenču pamatskolā, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā, Valmieras
Viesturu vidusskolā, Valmieras 2.
vidusskolā, Valmieras 5. vidusskolā
un citviet.
Diemžēl jauniešu līdzdarbošanās savas apkārtējās vides veidošanā Latvijā joprojām ir vērtējama
kā zema, tādēļ ir nepieciešams to
regulāri sekmēt un veicināt. VNF
Labdarības un filantropijas skolas laikā jaunieši uzzina vairāk par
vietējo labdarību un brīvprātīgo
darbu savā kopienā, kā arī rada un
izstrādā savas mini idejas vietējās
dzīves uzlabošanai. Savukārt VNF
Jauniešu ideju laboratorija atbalsta
idejas, kas svarīgas un nozīmīgas
pašiem jauniešiem.
Labdarības un filantropijas skolas norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no
Kultūras ministrijas piešķirtajiem
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
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Piemiņas pasākums senatoram
Jānim Kalacim
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
8. septembrī, Trikātā pie ķēniņa Tālivalža pieminekļa, notika piemiņas pasākums par godu novadniekam-senatoram Jānim Kalacim, kurš bija Latvijas
Senāta Administratīvā departamenta priekšsēdētājs. Šogad novadniekam aprit 153 gadi.
Tieši Trikātā ir dzimis viens no
administratīvās justīcijas pamatlicējiem – augstākās tiesas jeb

Senāta Administratīvā departamenta priekšsēdētājs Jānis Kalacs.
Par senatoru (augstākās tiesas
tiesnesi) viņš strādāja no 1922. līdz
1940. gadam, bet departamenta priekšsēdētāju – no 1934. līdz
1940. gadam.
Senatora piemiņai, Trikātā pie
ķēniņa Tālivalža pieminekļa, arī
iestādīja ceriņkrūmu. Piemiņas pasākuma laikā varēja uzzināt vairāk
par sociālo zinību pamatiem, bērnu tiesībām un to, kā darbojas
tiesu sistēma Latvijā.

Diena pie jūras
Velga Graumane,
biedrība “Glābiet bērnus”
Jau ceturto gadu biedrības
“Glābiet bērnus” Strenču novada
nodaļa rīkoja braucienu dienas
garumā pie jūras trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm ar bērniem. Meklējot finansējumu, šogad piedalījāmies biedrības “Lauku
partnerība ZIEMEĻGAUJA’’ mazo
projektu konkursā, kurā mūsu
projektu atbalstīja un piešķīra
150 EUR finansējumu. Lielākās izmaksas - autobusa īri dienas garumā iepriekšējos trīs gadus se-

dza Saeimas deputāts Romāns
Naudiņš. Šogad kā sponsori mūs
atbalstīja firma “Woltec”, valdes
priekšsēdētājs Jānis Bikiņš un
Jērcēnu pagasta uzņēmējs Andžs
Zanders. Saldumus un mazās
suliņas sagādāja biedrība “Latvijas
Samariešu apvienība”. Brauciens
notika augusta otrajā pusē. Notika iepazīšanās ar medūzām, kuras
drosmīgākie izzvejoja un rādīja
citiem. Dienas pirmajā pusē bijām
Saulkrastu jūrmalā, spēlējām bumbu, metām lidojošos šķīvīšus. Blakus atradās bērnu spēļu laukums -

ko darīt bija visiem.
Ar 100% balsojumu nolēmām
dienas otrajā pusē apmeklēt Zooloģisko dārzu. Tas gan sadārdzināja pasākuma izdevumus, bet
liels paldies sponsoriem, kā arī atsaucīgajam autobusa vadītājam
Agrim Rozītim - mūsu gadskārtējam sadarbības partnerim. Grupā
bija bērni, kuri gan jūru, gan
zoodārzu apmeklēja pirmo reizi.
Noguruši, bet priecīgi vakarā
atgriezāmies mājās. Kā vienmēr, ar
domu šādu braucienu organizēt arī
nākošajā gadā.

Kamanu suņu sports – motivācija Kauguru
pamatskolas audzēkņiem
Līga Gecko,
J. Endzelīna Kauguru pamatskola

No kreisās: Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesneses – Senāta Administratīvo lietu
departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Jautrīte Briede un Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs Guntars Ploriņš.

Sveicam pārus Dimanta kāzās
Juta Riekstiņa,
Valmieras novada pašvaldība
Augusta izskaņā Valmierā savu
60. kāzu gadadienu jeb Dimanta kāzas atzīmēja divi pāri, valmierieši Arvīds un Vija Kaufmaņi un Guntis
un Rita Danielsoni.
Iesim saulē, kas mums pretim nāk,
Cauri pārslām, kas mums ceļā virmos,

Iesim, kamēr soļi pagurt sāk,
Kamēr mati sniegputenī sirmos.
/J. Osmanis/
Lai tā dzirksts, kas jūsos mīt arī
pēc 60 laulībā pavadītiem gadiem,
ir mūžam dzīva, lai tā ir kā piemērs
bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, pretī nācējiem un blakus
gājējiem!

J. Endzelīna Kauguru pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”,
kura ietvaros individuālu atbalstu
saņem skolēni ar risku nepabeigt
skolu. Skolēniem tiek sniegtas individuālas konsultācijas mācību
priekšmetos, kā arī atbalsta konsultācijas dažādu psiholoģiska
rakstura problēmu un uzvedības
problēmu risināšanā. Šajā mācību
gadā turpināsim darboties projektā “PuMPuRS” un no augusta līdz
decembrim esam apstiprinājuši
dalību arī Dodkepu.lv īstenotajā
PuPMuRs jauniešu iniciatīvu projektā “Kamanu suņu sports kā motivātors Kauguru skolas audzēkņiem”.
Tajā iesaistīti 15 skolēni no 6. līdz
8. klasei. Plānotas septiņas nodarbības (divas jau ir notikušas) līdz
decembrim ar iespēju ārpusstundu
aktivitātēs izglītoties par apkārtējo

vidi, iepazīstot kamanu suņu sporta elementus, komunicējot ar apmācītiem Sibīrijas haskijiem.
Pirmajā nodarbībā augustā skolēnus sagaidīja 14 aktīvi, skaisti,
gudri un ļoti mīļi haskiji. Kāds neviltots pārsteigums un prieks bija
bērnu sejās! Suņus varēja apskaut,
paglaudīt, un to skolēni darīja ar
lielu mīlestību. Dienas gaitā katram
tika piešķirts savs haskijs, ar kuru
vajadzēja veikt dažādus kamanu
suņu sporta elementus un doties
4 km pārgājienā. Katram savs suns
bija jāpieskata, jāiedod padzerties,
jāpaslavē, kad paklausa, jāaizrāda,
kad neklausa. Tā bija īsta dzīves
skola – mācīties rūpēties un būt atbildīgam. Un, cik grūti bija šķirties
no jaunajiem četrkājainajiem draugiem!
Otrajā nodarbībā skolēni tikās ar
Evitu Boli, profesionālu airētāju un
fizioterapeiti, kuras vadībā skolēni
uzzināja, kas ir fizioterapeits, fizioterapija, kāpēc tā nepieciešama.

Nākamajās tikšanās reizēs skolēniem plānotas Kanikrosa praktiskās nodarbības - aktīvi pārgājieni ar uzdevumiem un mācīšanos
par apkārtējās dabas procesiem
Gaujas stāvajos krastos un Abula
dabas takā. Paredzētas arī radošas
darbnīcas, informācija par haskiju
izmantošanu cilvēku vajadzībām
un iespēja dzirdēt iedvesmojošus
pieredzes stāstus no Dodkepu.lv
sportistiem, kuri piedalās kamanu
sporta sacensībās.
Šis projekts ir piepildīts ar sirsnību, iejūtību, izpalīdzību un uzklausīšanu/ieklausīšanos otrā cilvēkā - ar to, kas mums ikdienā
reizēm tik ļoti pietrūkst.

Mūrmuižas “Pagastmājas” jumta pārbūve
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
Augusta beigās noslēdzās Mūrmuižas “Pagastmājas” jumta pārbūve, ko veica SIA “Metāla Alianse” par kopējo līguma summu –
97 578,05 EUR.
Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš bija 2021. gada 31. augusts. Līguma ietvaros nomainīja
jumta koka konstrukcijas, siltinājumu un segumu. Tuvākā laikā ir
plānots veikt arī balto kolonnu nomaiņu un verandas remontu Mūrmuižas Dzirnavu ezera pusē.

Konsultācijas biznesa attīstības jautājumos
Guntis un Rita Danielsoni

Arvīds un Vija Kaufmaņi
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Marta Riekstiņa,
Vidzemes plānošanas reģions
Aicinām Vidzemes reģiona uzņēmējus izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām
biznesa attīstības jautājumos pie
inovāciju brokera. Šāda tikšanās
būs īpaši vērtīga tiem reģiona
uzņēmumiem, kuriem ir ilgtermiņa
attīstības plāni un kuru attīstības
iespējas Latvijā ir ierobežotas. Visbiežāk tiek palīdzēts risināt jautājumus, kas saistīti ar:
♦jaunu tirgu apgūšanu,
♦biznesa procesu pārorganizēšanu,
♦produktu pielāgošanu,
♦sadarbības partneru vai starpnieku atrašanu inovāciju bro-

keru tīkla sadarbības valstīs –
Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā vai Polijā –, tādējādi realizējot kopīgas aktivitātes viedās specializācijas piemērošanai mazo
un vidējo uzņēmumu (MVU)
attīstībā. Konsultācijas notiek
ar iepriekšēju pieteikšanos pie
Zanes Pīpkalējas, uzņēmējdarbības speciālistes Vidzemes plānošanas reģionā, rakstot uz
e-pastu zane.pipkaleja@vidzeme.lv
vai
zvanot
pa
tālruni
29212567. Konsultācijas nodrošinām bez maksas gan klātienē, gan attālināti, par to iepriekš vienojoties.
Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts
projekta “Starptautiskā sadarbībā
balstīti jauni risinājumi reģionu

un to MVU viedās specializācijas
veicināšanai” (GoSmart&Excel BSR)
ietvaros. Projektu īsteno Vidzemes
plānošanas reģions sadarbībā ar
partneriem no Somijas, Vācijas,
Dānijas, Polijas, Zviedrijas Lietuvas un Igaunijas Interreg Baltijas
jūras reģiona programmas 2014.2020. gadam ietvaros, ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. “GoSmart&Excel BSR”
ir balstīts uz projekta “GoSmart
BSR” rezultātu – pārrobežu viedās
specializācijas stratēģijas metodoloģijas un starptautiskā inovāciju brokeru tīkla – attīstīšanu un
paplašināšanu.

Valmieras novadā ir pieejami 34 vakcinācijas
kabineti

Stiprinot sabiedrības kopējo imunitāti pret koronvīrusu, aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju pieteikties
vakcinācijai. Kopumā Valmieras novada teritorijā ir 34 vakcinācijas kabineti. Valmieras Vakcinācijas centrā (Jumaras iela 195) un Valmieras Veselības centrā (Bastiona iela 24 un Diakonāta iela 6) uz vakcināciju var pieteikties
ikviens, savukārt ģimenes ārstu praksē – tikai viņu pacienti.
Nr.
1.
2.
3.

Nosaukums

Adrese

VALMIERA
SIA “Vidzemes slimnīca” – Valmieras Jumaras iela 195, Valmiera
Vakcinācijas centrs
SIA “Valmieras Veselības centrs”
Bastiona iela 24, Valmiera
Diakonāta iela 6, Valmiera
SIA “DH prakse” Daces Vorslovas
Ausekļa iela 25-29, Valmiera
ģimenes ārsta prakse

4.

Ņinas Gailītes ģimenes ārsta prakse Brīvības iela 44,
Valmiera

5.

SIA “Asafreja” Guntas Asafrejas
ģimenes ārsta prakse
Ingas Bērziņas ģimenes ārsta
prakse
Jolantas Kravales ģimenes ārsta
prakse
Ineses Rāviņas ģimenes ārsta
prakse
SIA “Kārvins” Jura Jakovina
ģimenes ārsta prakse
Aivara Pauniņa ģimenes ārsta
prakse
SIA Beātes Salenieces ģimenes
ārsta prakse
Rudītes Bergas ģimenes ārsta prakse

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

Darba laiks

Kontakttālrunis

08.00-16.00

25487185

09.00-17.00

25103508
vvc@vvc.lv
64229550

P. 08.00-16.00
O,T,C,Pk 9.00-16.00		

64223231
29440744

Jumaras iela 195, Valmiera

P, T, Pk 8.00-16.00,
O. 12.00-20.00,
C. 11.00-19.00
P 8.00-13.00, 16.00-19.00, O,
T, C, Pk 8.00-16.00
08.00-15.00

Jumaras iela 195, Valmiera

11.00-13.00

29112707

Stacijas iela 11, Valmiera

12.00-16.00

64207355

Stacijas iela 26-2, Valmiera

08.00-16.00

Stacijas iela 26-2, Valmiera

09.00-18.00

64225103
26532122
29406096

Bastiona iela 24, Valmiera

13.00-15.00

25156175

Bastiona iela 24, Valmiera

P 09.00-13.00, O, T 14.0017.00, C 10.000-14.00, Pk
08.00-12.00
10.00-16.00

27853935

Stacijas iela 11, Valmiera

64224810

Lelle Aira – ģimenes ārsta prakse
Gunas Poikānes ģimenes ārsta
prakse
Šakare Anna – ģimenes ārsta prakse

Skolas iela 11, Matīšu pagasts 08.00-14.00
Draudzības iela 12A, Valmier- P, T, Pk 13.00-14.00, O, C
muiža, Valmieras pagasts
14.00-15.00
“Ārsta Māja”, Ēvele, Ēveles
07.30-15.30
pagasts
KOCĒNU APVIENĪBAS TERITORIJA
DOKTORĀTS “KALMES”, Sabiedrība “Kalmes”, Dikļi, Dikļu pagasts
08.00-17.00
ar ierobežotu atbildību
Kuzma Ilze – ģimenes ārsta prakse Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu
08.00-15.00
pagasts
Kuzma Ilze – ģimenes ārsta prakse Kalna iela 8, Rubene, Kocēnu O 11.00-15.00,
pagasts
Pk. 13.00-15.00
MAZSALACAS APVIENĪBAS TERITORIJA
Mazsalacas slimnīca, Sabiedrība ar Parka iela 14, Mazsalaca
09.00-16.00 (Pr,O,T,Pk)
ierobežotu atbildību
11.00-18.00

29438289
64238539

Plūme Anda – ģimenes ārsta un
ginekologa, dzemdību speciālista
prakse

20152818

Parka iela 16, Mazsalaca

P, O, T, Pk. 08.00-16.00,
C.11.00-19.00

31.

32.

Nātra Inga – ģimenes ārsta prakse

33.

Trikātas doktorāts, SIA

34.

Trikātas doktorāts, SIA

28.
29.
30.

29106672

Daces Krustiņas ģimenes ārsta un Bastiona iela 24, Valmiera
arodveselības un arodslimību ārsta
prakse
Māras Lasmanes ģimenes ārsta
Bastiona iela 24, Valmiera
09.00-12.00, T 12.00-15.00
prakse
Sarmītes Salenieces ģimenes ārsta Bastiona iela 24, Valmiera
12.00-13.00
prakse
BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS APVIENĪBAS TERITORIJA
Saleniece Sarmīte – ģimenes ārsta “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kau- 08.00-10.00
prakse			
guru pagasts
Trikātas doktorāts, SIA
Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikā- 08.00-16.00
tas pagasts
BURTNIEKU APVIENĪBAS TERITORIJA
SIA “Asafreja” Guntas Asafrejas
Draudzības iela 12A, Valmier- P 08.00-13.00, 16.00-19.00, O,
ģimenes ārsta prakse
muiža, Valmieras pagasts
T, C, Pk 08.00-16.00
Bērziņa Inga – ģimenes ārsta prak- Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, 08.30-10.30
se				
Burtnieku pagasts

NAUKŠĒNU APVIENĪBAS TERITORIJA
“Doktorāts”, Naukšēni,
08.00-13.00
Naukšēnu pagasts
RŪJIENAS APVIENĪBAS TERITORIJA
B. Kalniņas ģimenes ārsta prakse,
Valdemāra iela 26, Rūjiena
P, T, C, Pk. 08.00-16.00
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
O. 11.00-19.00
I. Ločmeles ārsta prakse, Sabiedrība Valdemāra iela 26, Rūjiena
11.00-13.00
ar ierobežotu atbildību
J.TRALMAKA UN A.TRALMAKAS
Valdemāra iela 26, Rūjiena
08.00-16.00
ĀRSTA PRAKSE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
M. GRŪSLES ĀRSTA PRAKSE, SIA
Dārza iela 11, Rūjiena
09.00-15.00

28.

64228557

Skujiņa Inese – ģimenes ārsta
prakse

STRENČU APVIENĪBAS TERITORIJA
Sporta iela 4 - 30, Seda
P., O., C. 08.00-16.00,
T. 08.00-17.00,
Pk. 08.00-15.00
Pulkveža Zemitāna iela 5,
08.00-16.00
Strenči
Skolas iela 2, Plāņu pagasts
08.00-16.00

64228285
64224120

64228077
64729335

64238539
64226142

64729458

64231851,
29196825
64229093
29143091

64251070

64268253

64263686
64263697,
25690559
64263832,
29181968
64263725,
25649044
25108099
28642065
64731431

Informācijas avots:
Vakcinācijas kabinetu karte – www.app.powererbi.com

Pirms apkures sezonas
parūpējies par mājokļa
ugunsdrošību!
Agrita Vītola,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Rudenīgās vēsmas arvien vairāk liek aizdomāties par mājokļu
apsildīšanu, tādēļ pirms intensīvas
apkures sezonas sākuma Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus rūpēties
par ugunsdrošību – iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces, kā
arī uzstādīt dūmu detektorus!
Pirms katras apkures sezonas
jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu
dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados deg sodrēji. Sadegot jebkuram cietajam
kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus
nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības
efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā
dūmeņa korpusa biezumā, ārējo
apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un
liesmām uz degtspējīgām sienu,
griestu un jumta konstrukcijām,
kas var izraisīt ne tikai dūmvada,
bet arī visas ēkas aizdegšanos.
VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu,
pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk
izdarīs skursteņslaucītājs, taču,
ja privātmāju saimnieki prot un
zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu,
viņi to var veikt arī paši. Sodrējus
no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas
dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no
1. novembra līdz nākamā gada
1. martam). Reizi piecos gados
jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var
veikt speciālists.
Tās apkures iekārtas un ierīces,
kurās par kurināmo izmanto gāzi –

tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk
kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem,
jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu
pārbaude.
Malkas plītij nepieciešama
regulāra atjaunošana
Ja izmantojat malkas plīti, tad
jāatceras, ka arī tā laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns
metāla apšuvums un plīts virsmā
parādīties spraugas, caur kurām
nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis
padarītu ikdienas lietošanā drošas,
tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo
cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.
Esiet piesardzīgi, izmantojot
elektriskās sildierīces
Nereti, gaidot apkures sezonas sākumu, iedzīvotāji mājokļa
apsildīšanai izmanto elektriskās
sildierīces. Aicinām pievērst uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem un neizmantot
bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas!
Dūmu detektori glābj dzīvības
Šogad stājās spēkā nozīmīgas
Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka
detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildu
jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu. Diemžēl VUGD apkopotā statistika par mājokļu ugunsgrēkiem, kuros ir cietuši vai gājuši
bojā cilvēki, liecina, ka lielākajā
daļā gadījumu dūmu detektori
nav bijuši uzstādīti. Tomēr ir fiksēti
vairāki gadījumi, kad tieši dūmu
detektora signāls ir palīdzējis laikus
pamanīt ugunsnelaimi un visiem
mājokļa iemītniekiem izglābties no
piedūmotās vides.
Plašāk par dūmu detektoriem
un to uzstādīšanu lasiet VUGD
tīmekļa vietnē: www.vugd.gov.lv

Atbalsts mazajām lauku
saimniecībām
Baiba Grūbe,
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Valmieras birojs
Līdz 8. oktobrim mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam
pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības”. Šī ir piektā
projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums
apakšpasākumā ir 15 000 000 EUR.
Atbalsts ir Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums.
Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 EUR. Atbalsta
maksājums tiek izmaksāts divās
daļās – pirmais maksājums 80%
apmērā, otrais maksājums 20%
apmērā atbilstoši saimniecības attīstības plānam. Pēdējais maksājums tiek veikts pēc saimniecības
attīstības plāna pilnīgas īstenošanas.
Projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju
pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu
sniedzēju saraksts un projekta iesnieguma veidlapa pieejama mā-

jaslapā www.lad.gov.lv sadaļā
“Atbalsta veidi”, “Projekti un investīcijas”.
Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto
apgrozījums no nepārstrādātu un
pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums –
ražošanas resursi standarta izlaides
vērtībā – vismaz 2000 EUR, kā arī
gada kopējais neto apgrozījums
iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides
vērtībā – ne vairāk kā 15 000 EUR,
ņemot vērā saistītos uzņēmumus.
Projektu iesniegumi jāiesniedz,
izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Plašāka informācija SIA “Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs” Valmieras birojā:
Baiba Grūbe, tālr.: 29323326,
e-pasts: baiba.grube@llkc.lv
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No 1. oktobra līdz
14. novembrim Valmierā
norisināsies rudens lapu
savākšanas akcija
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība
Valmieras pilsētā no 1. oktobra
līdz 14. novembrim notiks pašvaldības finansēta akcija, kuras laikā iedzīvotājiem būs iespēja bez
maksas nodot rudens lapas SIA
„ZAAO” EKO laukumā Dzelzceļa ielā
5, Valmierā. EKO laukuma darba
laiks darba dienās ir no plkst. 09.00
līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz
18.00, izņemot trešdien, kad tas ir no
plkst. 10.00 līdz 13.00 un plkst. 14.00
līdz 19.00. Sestdienās un svētdienās lapas būs iespējams nodot no
plkst. 10.00 līdz 14.00.
Akcijā var piedalīties Valmieras pilsētā deklarētie iedzīvotāji,
fiziskas personas, kuru mājsaimniecībām ir noslēgts līgums ar SIA
„ZAAO” par sadzīves atkritumu izvešanu.
Lapas uz laukumu var vest jebkura izmēra maisos, bet tās būs no
maisiem jāizber. Visi citi zaļie atkritumi, kas ir dārzeņi, āboli, laksti,
zari un citi, tiks pieņemti atbilstoši
SIA „ZAAO” cenrādim. Ja akcijā nododamajos lapu maisos tiks konstatēti cita veida zaļie atkritumi, to
saturs bez maksas pieņemts netiks
un par to būs jāmaksā atbilstoši
cenrādim.
Vienlaikus, līdzīgi kā iepriekšējos gados, pašvaldība finansēs arī
rudens lapu izvešanu no mājsaimniecībām, kas kopj īpašumiem piegulošās teritorijas un kuru šajās

piegulošajās teritorijās atrodas lielie, vērtīgie ozoli un koki ar lielu
lapu apjomu.
Tomēr ņemot vērā, ka daļā
pilsētas (Jāņparkā, Zvirgzdukalnā,
pilsētas centrā un Pārgaujā) ielām
ar ierīkotu gājēju ietvi rudens lapu
savākšanu mehanizēti nodrošina
ielu uzkopšanas dienests, šogad ir
būtiski samazināts to adrešu skaits,
kam tiks nodrošināts bezmaksas
rudens lapu savākšanas pakalpojums. Ar mājsaimniecību adresēm,
no kurām šogad tiks nodrošināta
bezmaksas rudens lapu izvešana, iespējams iepazīties Valmieras
novada pašvaldības mājaslapas
www.valmierasnovads.lv
sadaļā
“Pakalpojumi” – “Rudens lapu akcija” vai zvanot pa tālruni 28314534.
Rudens lapu izvešana tiks nodrošināta no SIA “ZAAO” jau iepriekš tieši šim mērķim izsniegtajiem 1,1 m3 lielajiem big-bag
maisiem. Jaunu bezmaksas big-bag
maisu izsniegšana šogad netiek finansēta. Tos iespējams iegādāties
SIA “ZAAO” atbilstoši cenrādim.
Par maisu izsniegšanu un savākšanu mājsaimniecības pārstāvim
pašam jāvienojas ar ZAAO, sazinoties darba dienās darba laikā
pa tālruni 29225862 vai e-pastā
pieteikums@zaao.lv. Saskaņā ar
ZAAO noteikto cenrādi pakalpojums pieejams arī tiem iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības nav
atbalstāmo adrešu sarakstā.

Pārgaujas, Zvirgzdukalna,
Jāņparka un Valmieras centra
ielu piegulošo teritoriju
uzturēšana
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība
Pārgaujas, Zvirgzdukalna, Jāņparka un Valmieras centra apkaimju ielām, kam ierīkotas gājēju ietves, piegulošo teritoriju uzkopšanu nodrošina ielu uzturētājs.
Tas nozīmē, ka ielu uzturētājs atbilstoši sava līguma noteikumiem
nodrošina gan zāles pļaušanu, gan
atkritumu savākšanu, gan rudenī
arī koku lapu savākšanu. Tādēļ zemes gabalu īpašniekiem, kuru mājsaimniecības atrodas pie ielām ar
ierīkotu gājēju ietvi, rudens lapu
savākšana šoruden īpašumam piegulošajā teritorijā nav jāveic.
Šāds lēmums pieņemts, lai, cik
iespējams, atvieglotu savrupmājās
dzīvojošo valmieriešu ikdienu, noņemot rūpes par ārpus viņu
īpašuma esošās piegulošās teritorijas uzkopšanu. Pagaidām šāda
iespēja gan tiek nodrošināta tikai
tiem savrupmājās dzīvojošajiem
valmieriešiem, kuru īpašums atrodas pie ielām ar gājēju ietvi, kā
arī ārpus Burkānciema. Tas saistīts
ar to, ka ielu uzturēšana pilsētā
tiek nodrošināta mehanizēti, gājēju ietves uzkopjot ar atšķirīgu
tehniku, papildu tam pieļaujot
arī mehanizētu rudens lapu savākšanu. Burkānciema ielu uzkopšanai ietvju mehanizēta tīrīšana kopā ar tām piegulošo
teritoriju uzturēšanu iepirkumā
šogad netika paredzēta. Tādēļ
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Burkānciemā, kā līdz šim, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pilsētas teritoriju
kopšanu ielām piegulošo teritoriju
uzturēšanu, tai skaitā arī rudens
lapu savākšanu, nodrošina zemes
gabala īpašnieks – blakus esošās
mājsaimniecības pārstāvji, nevis
ielu uzturētājs.
Izmaiņas ielām piegulošo teritoriju uzkopšanā ietekmēs arī
pašvaldības finansēto rudens lapu akcijas šī gada norisi. Bezmaksas rudens lapu izvešana tiks
nodrošināta tikai no tām mājsaimniecībām, kuru īpašumam piegulošajā teritorijā atrodas vērtīgie
koki ar lielu un grūti kompostējamu lapu apjomu visā Burkānciemā, kā arī Zvirgzdukalnā, Jāņparkā,
Pārgaujā un pilsētas centrā pie
ielām, kam nav ierīkotas gājēju
ietves.
Neskatoties uz to, ka adrešu
skaits ir samazināts, pašvaldība
arī šogad organizē akciju ar iespēju
rudens lapas bez maksas nodot SIA
“ZAAO” EKO laukumā. Tādējādi arī
tās mājsaimniecības, kam šogad
vairs netiks nodrošināta bezmaksas lapu izvešana, rudens lapas
varēs bez maksas nodot EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5 Valmierā
rudens lapu akcijas laikā.
Par rudens lapu akcijas norisi
Valmierā aicinām sekot līdzi informācijai Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmieras
novads.lv.

Atbalsts iedzīvotājiem Valmieras novadā
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
Lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu vienotu pašvaldības atbalsta
funkciju visiem novada iedzīvotājiem, sociālās palīdzības un atbalsta
saistošie noteikumi bija pirmie, pie
kuru izstrādes strādāja Valmieras
novada pašvaldība. 15. septembrī stājās spēkā Valmieras novada
pašvaldības saistošie noteikumi
“Par materiālo atbalstu Valmieras
novada pašvaldībā”, kuros noteikti materiālā atbalsta veidi un apmērs Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, to
pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.
Pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā
Bērna piedzimšanas gadījumā pabalsta apmērs ir 200 EUR
un to piešķir par katru bērnu,
kura deklarētā dzīvesvieta no
dzimšanas reģistrācijas brīža ir
Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu
var pieprasīt ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc bērna piedzimšanas,
iesniedzot iesniegumu Valmieras
novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā.
Pabalstu var saņemt: viens no
bērna vecākiem, ja vismaz vienam
no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta sešus mēnešus pirms
bērna dzimšanas brīža ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; persona, kura
adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, vai viens no bērna
audžuvecākiem, ja bērns nodots
ārpusģimenes aprūpē, un ja šis pabalsts jau nav izmaksāts vienam no
bērna vecākiem.

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
Vienai mājsaimniecībai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Valmieras novada administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus, piešķiramā pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai kopējais
apmērs ir ne vairāk kā 300 EUR
kalendāra gadā.
Šī pabalsta piešķiršanas mērķis
ir novērst vai mazināt dažādu
faktoru izraisītās negatīvās sekas,
lai palīdzētu mājsaimniecībai uzlabot sociālo situāciju un iekļauties sabiedrībā. Pirms lēmuma par
pabalsta piešķiršanu Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālists veic mājsaimniecības sociālās situācijas,
vajadzību un resursu novērtējumu
un sagatavo sociālās rehabilitācijas
plānu.
Lai saņemtu pabalstu, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz iesniegums.
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņem personas, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk
par 100 gadu vecumu un kuru
dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus
pirms pabalsta saņemšanas ir
deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalstu jubilāram pašvaldība
pasniedz mantas veidā, kuras vērtība ir līdz 25 EUR, savukārt personai 100. dzimšanas dienā un katrā
nākamajā dzimšanas dienā piešķir
naudas pabalstu 150 EUR apmērā.
Pabalsta saņemšanai nav nepieciešams iesniegums.

Apbedīšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalstu piešķir,
ja Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) piešķirtais apbedīšanas pabalsta apmērs ir
mazāks par 500 EUR. Piešķiramā
pabalsta apmēru veido starpība
starp 500 EUR un VSAA piešķirtā
apbedīšanas pabalsta apmēru, bet
ne vairāk kā 300 EUR.
Pabalstu piešķir par personu,
kuras deklarētā dzīvesvieta pirms
miršanas ir bijusi Valmieras novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Apbedīšanas pabalstu izmaksā
personai, kura Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, kam
pievienota personas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu),
VSAA lēmuma kopija par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
pabalstu, un apņemas veikt vai ir
veikusi mirušās personas apbedīšanu. Apbedīšanas pabalsts var tikt
pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam, kurš veic mirušās
personas apbedīšanu. Pabalstu
var pieprasīt ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc personas miršanas
dienas.
Pašvaldība materiālo atbalstu
var izmaksāt skaidrā vai bezskaidrā
naudā, pārskaitot to pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu
sistēmas kontā, vai mantas veidā,
vai pēc vienošanās ar pieprasītāju
pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
Izvērtējot bijušo pašvaldību
līdz šim sniegto atbalsta apjomu,
plānotā ietekme uz Valmieras novada pašvaldības budžetu gadā ir
aptuveni 150 000 EUR.

Izveidota Valmieras novada Kultūras pārvalde
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
Lai sekmētu kultūras jomas attīstību Valmieras novadā, Valmieras novada pašvaldības dome 29. jūlija sēdē izveidojusi pašvaldības
iestādi “Valmieras novada Kultūras
pārvalde”. Tā darbu sākusi 1. septembrī.
Kultūras pārvaldes galvenie uzdevumi ir nodrošināt pašvaldības
kultūrpolitikas stratēģijas izstrādi,
koordinēt un veicināt valsts kultūrpolitikas un pašvaldības kultūrpolitikas stratēģijas īstenošanu Valmieras novadā; veidot labvēlīgu vidi
radošās daudzveidības un izcilību
izaugsmei un radošās ekonomikas
ilgtspējīgai attīstībai; nodrošināt
kultūras norišu daudzveidību un
kultūras procesu pieejamību iedzīvotājiem Valmieras novadā.
“Valmieras novads un Valmieras
pilsēta pretendē uz tiesībām 2027.
gadā kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Dalība konkursā salīdzinoši īsā laikā ļāvusi apzināt novada
kultūras tradīcijas un vērtības, par
kurām jāturpina rūpēties, vienlaikus – saskatīt arī kultūras jomai
būtiskus attīstības virzienus un izaicinājumus. Kā Eiropas kultūras
galvaspilsētas pretendenti mēs
esam apņēmības pilni turpmāko
gadu laikā attīstīt kultūras piedāvājumu, kultūrvidi un kultūras infrastruktūru novadā. Vēlamies šajos
procesos iesaistīt plašu sabiedrību
un stiprināt kultūras jomas saikni
ar citām nozarēm,” akcentē Valmie-

ras novada Kultūras pārvaldes vadītājs Toms Upners.
Kultūras pārvaldes pārraudzībā
ir Valmieras novadā esošie kultūras
centri un to struktūrvienības, Valmieras bibliotēka ar struktūrvienībām – filiālbibliotēkām un pašvaldības dibināti muzeji, minot
plašāk:
♦Valmieras Kultūras centrs ar
struktūrvienībām Kocēnu kultūras nams un Valmieras pagasta kultūras nams; Trikātas
kultūras nams ar struktūrvienībām Brenguļu kultūras
nams, Kauguru kultūras nams,
Saieta nams “Depo”; Dikļu kultūras centrs ar struktūrvienībām Bērzaines tautas nams,
Vaidavas kultūras un amatniecības centrs, Zilākalna pagasta kultūras nams; Burtnieku pagasta kultūras centrs ar
struktūrvienībām Ēveles Tautas nams, Matīšu Tautas nams,
Rencēnu pagasta kultūras nams,
Vecates pagasta kultūras centrs; Mazsalacas Kultūras centrs
ar struktūrvienībām Ramatas
pagasta Kultūras centrs, Sēļu
pagasta Tautas nams, Amatu
māja; Rūjienas Kultūras nams
ar struktūrvienībām Rūjienas
Izstāžu zāle, Rūjienas Tautskola,
Lodes kultūras nams, Naukšēnu
Kultūras nams, Ķoņu pagasta
tautas nams; Strenču kultūras
centrs ar struktūrvienībām Plāņu tautas nams, Sedas pilsētas
kultūras nams un Jērcēnu tautas nams;

♦Valmieras bibliotēka ar struktūrvienībām – filiālbibliotēkām:
Rencēnu pagasta 1. bibliotēka,
Rencēnu pagasta 2. bibliotēka, Ēveles pagasta bibliotēka,
Burtnieku pagasta bibliotēka, Matīšu pagasta bibliotēka,
Valmieras pagasta bibliotēka,
Vecates pagasta bibliotēka,
Bērzaines pagasta bibliotēka, Dikļu pagasta bibliotēka,
Kocēnu pagasta 1. bibliotēka,
Rubenes bibliotēka, Vaidavas
pagasta bibliotēka, Zilākalna
pagasta bibliotēka, Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Ramatas pagasta bibliotēka, Sēļu
pagasta bibliotēka, Skaņkalnes
pagasta bibliotēka, Ķoņu pagasta bibliotēka, Naukšēnu
pagasta bibliotēka, Rūjienas
pilsētas bibliotēka, Jeru pagasta bibliotēka, Lodes pagasta
bibliotēka, Vilpulkas pagasta
bibliotēka, Ipiķu pagasta bibliotēka, Strenču pilsētas bibliotēka, Plāņu pagasta Jaunklidža
bibliotēka, Jērcēnu pagasta
bibliotēka – informācijas centrs, Plāņu pagasta bibliotēka,
Sedas pilsētas bibliotēka, Mūrmuižas bibliotēka – informācijas centrs, Kauguru pagasta
bibliotēka, Trikātas pagasta
bibliotēka, Brenguļu pagasta
bibliotēka;
♦Valmieras muzejs, Mazsalacas
muzejs un Naukšēnu Cilvēkmuzejs.

Senioru domrades – no domām uz sarunām!
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
Veicinot senioriem aktīvu dzīvesveidu un cilvēka cienīgu dzīvi
sabiedrībā, ar Starptautisko senioru dienu jeb 1. oktobri Valmieras
novada fonds (VNF) aicina vecāka
gada gājuma ļaudis piedalīties
Senioru ideju apspriedēs Valmieras novadā. Šogad ideju apspriedēs jeb Senioru domradēs radītās
idejas būs prioritāras VNF projektu konkursā “Sev, tev, novadam”,
tādējādi veicinot senioru līdzatbildību un līdzdalību vietējās dzīves
kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā.
Arī šogad VNF kopā ar Valmieras
novada pašvaldību organizē Valmieras apkaimju domrades, šogad
akcentējot tieši vecāku cilvēku
tikšanās un kopīgu darbu pie ideju radīšanas un ieviešanas. Lai no
radošām domām uz mērķtiecīgām
sarunām virzītu savas idejas, vecāka gada gājuma ļaudis aicinām
piedalīties Senioru domradēs 20
dažādās vietās visā Valmieras novadā no 1. līdz 22. oktobrim:
♦01.10. plkst. 10.00-13.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu
4, Valmiera);
♦01.10. plkst. 15.00-18.00 Burtnieku pagasta bibliotēkā (Jaunatnes 15, Burtnieki);
♦06.10. plkst. 10.00-13.00 Sedas
Kultūras nama terasē (Parka 21,
Seda);
♦07.10. plkst. 10.00-13.00 Mazsalacas Kultūras centrā (Rūjienas
1, Mazsalaca);
♦07.10. plkst. 15.00-18.00 Rencēnu Kultūras namā (Valmieras 12,
Rencēni);
♦08.10. plkst. 10.00-13.00 Rūjienas pilsētas bibliotēkā (Skolas
6, Rūjiena);
♦08.10. plkst. 14.00-17.00 Ipiķu kultūras centrā (“Papardes”, Ipiķi);
♦13.10. plkst. 10.00-13.00 Jāņa
Daliņa Stadionā (Jāņa Daliņa 2,
Valmiera);
♦13.10. plkst. 15.00-18.00 Kristīgais Žēlsirdības centrs (Stacijas 26, Valmiera);
♦14.10. plkst. 10.00-13.00 Ramatas pagasta Kultūras centrā
(“Jaunķīši”, Ramata);
♦14.10. plkst. 15.00-18.00 Sēļu
muižā (Sēļi);
♦15.10. plkst. 10.00-13.00 Ķoņu
pagasta bibliotēkā (“Zirgu pasta stacija”, Ķoņi);
♦15.10. plkst. 14.00-17.00 Naukšēnu pagasta bibliotēkā (Naukšēni);
♦20.10. plkst. 10.00-13.00 Valmieras Olimpiskajā centrā (Čempionu 2, Valmiera);

♦20.10. plkst. 15.00-18.00 Brenguļu sporta centrā “Kaimiņi”
(“Kaimiņi”, Brenguļi);
♦21.10. plkst. 10.00-13.00 Kocēnu
kultūras namā (Alejas 3, Kocēni);
♦21.10. plkst. 15.00-18.00 Dikļu
kultūras centrā (“Straumes”,
Dikļi);
♦22.10. plkst. 10.00-13.00 Trikātas saieta namā “Depo” (“Depo”,
Trikāta);
♦22.10. plkst. 14.00-17.00 Strenču
pilsētas bibliotēkā (P.Zemitāna 5,
Strenči);
♦25.10. plkst. 10.00-13.00 Valmieras novada fondā (Garā 10,
Valmiera).
Kā apliecina iepriekšējā gada
rudenī rīkotās Iedzīvotāju domrades, seniori ar interesi iesaistās
vietējo lēmumu pieņemšanā un
savu ideju īstenošanā - viņu aktīva līdzdalība ir ļoti nozīmīgs
resurss vietējo kopienu attīstībā.
Lai pievērstu senioru uzmanību,
vasarā Valmieras novadā dažādās
vietās tika izvietoti 19 Domu krēsli ar aicinājumu apsēsties vecāka

gada gājuma cilvēkus, radīt jaunas
idejas un ar tām piedalīties Senioru domradē rudenī un iesniegt
tās VNF vietējo projektu konkursā
“Sev, tev, novadam”.
Ņemot vērā, ka Covid-19 radītie
izaicinājumi ir atbildība par mūsu
visu veselību, Senioru domražu
dalībnieku skaits ir ierobežots.
Garantējot sanitārā protokola ievērošanu, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 27820430 (Gundega) vai nosūtot īsziņu, norādot
savu vārdu, uzvārdu, domrades
laiku un vietu, kuru plānojat apmeklēt, vai nepieciešams transports nokļūšanai.
Nepieciešamības gadījumā iespēju robežās nodrošināsim nokļūšanu uz Senioru domradēm no
apdzīvoto vietu centra pieturām.
Senioru domrades notiks, pateicoties „AS «Latvijas valsts meži”
Sociālās palīdzības programmai,
ko administrē Fonds „Ziedot.lv”.

Eiropas nākamās paaudzes
mikro pilsētas Ventspils un
Valmiera dalīsies pieredzē,
gūtajās atziņās un secinājumos
par ieviestajām
inovācijām pilsētu attīstībā
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
Eiropas nākamās paaudzes
mikro pilsētas Ventspils un Valmiera dalīsies pieredzē, gūtajās
atziņās un secinājumos par ieviestajām inovācijām pilsētu attīstībā
Šā gada 13. oktobrī tiešsaistē
notiks Latvijā un Baltijā unikāla
projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” noslēguma
konference, kas pulcēs Latvijas
pašvaldību pārstāvjus, izglītības
jomas ekspertus, darba devēju
un biznesa attīstības organizāciju
pārstāvjus, kā arī ministriju un
valsts aģentūru speciālistus. Divas
Eiropas nākamās paaudzes mazās
pilsētas Ventspils un Valmiera
dalīsies pieredzē, gūtajās atziņās
un secinājumos par ieviestajām
inovācijām pilsētu attīstībā.
Ikviens ir aicināts pievienoties
pasākumam. Reģistrācija Valmieras Attīstības aģentūras mājas
lapā: www.developvalmiera.lv
Eiropas Komisijas iniciatīvas
Pilsētu inovatīvo darbību programmas projektu ieviesa desmit
partneri: Ventspils pilsētas dome,
Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras Attīstības aģentūra, Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Valmieras Tehnikums, Ventspils Tehnikums,
Ventspils Augstskola, Vidzemes
augstskola, SIA "Aspired" un SIA
"IntelliTech".
Projekts tiek ieviests no 2018. gada 1. novembra un noslēgsies
2021. gada 31. oktobrī. Gan šī
projekta, gan pašas Pilsētu inovatīvās darbības iniciatīvas mērķis
ir atbalstīt pilsētu inovatīvas ide-

jas, eksperimentus un pilotprojektus. Ventspils un Valmieras kopējā
projektā tikuši realizēti virkne inovatīvu risinājumu ar mērķi vietējā ekonomikā radīt jaunas darba
vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes
darba tirgū. Noslēguma pasākumā
tiks prezentēti ieviesto aktivitāšu
sasniegtie rezultāti un veikta iegūto zināšanu pārnese.
Abu pilsētu tehnikumi un
augstskolas 2020. gadā izveidojuši un atklājuši jaunus izglītības
tehnoloģiju risinājumus. Ventspils
Tehnikums – Virtuālās realitātes
klasi, Valmieras tehnikums – 3D
virtuālo alu, Ventspils Augstskola – Interaktīvo digitālo klasi un
Vidzemes Augstskola – Aktīvās
mācīšanās klasi. Jaunizveidotās
izglītības tehnoloģijas integrētas
mācību procesos. Līdz projekta beigām Ventspilī tiks realizēta
Nākotnes apmācību klases izveide, ar iespēju inovatīvā veidā
skolēniem apgūt ķīmiju, matemātiku, fiziku, un izveidota Viedo
tehnoloģiju galerija jaunizveidotajā Zinātnes un inovāciju centrā
VIZIUM.
Aktualitātēm aicinām sekot līdz
Facebook pasākuma lapā “Noslēguma konference “Eiropas nākamās
paaudzes mazās pilsētas”
Projektu līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros. Šī ziņa atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas
“Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas
potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Aicinām piedalīties biznesa forumā “Māksla būt uzņēmējam 2021”
Māra Rudīte,
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmierā, 1. oktobrī norisināsies biznesa forums “Māksla būt uzņēmējam 2021”. Ar šī gada
tēmu “Pāri robežām!” forums svinēs savu piecu
gadu jubileju. Ticam, ka šogad varēsim nosvinēt
jubileju kopā ar jums klātienē, satiekot uzņēmējus un uzklausot aizraujošus stāstus no jaunā
Valmieras novada.
Pavisam drīz izsludināsim arī foruma programmu, kas, kā jau katru gadu, būs piepildīta ar
jaunām idejām, iedvesmojošām atziņām un satikšanās prieku.

Atzīmē savā kalendārā tikšanās datumu –
1. oktobris – un reģistrējies dalībai pasākuma mājaslapā www.makslabutuznemejam.lv .
Pasākuma dienā pie reģistrēšanās būs jāuzrāda
derīgs sertifikāts, kas apliecina, ka esat vakcinējies pret Covid-19 vai esat pārslimojis Covid-19
pēdējo sešu mēnešu laikā. Kopā ar sertifikātu būs
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja epidemioloģiskā situācija valstī mainīsies un būs nepieciešams ieviest papildus drošības pasākumus
pasākuma norises vietā, tas tiks darīts.
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Ar interaktīvo spēli CILPO iepazīsti Valmieru
un Rūjienu
Liena Kreišmane,
cilpo.lv
CILPO.LV komanda izveidojusi vairākas interaktīvas
spēles, kas atraktīvā veidā ļauj iepazīt dažādas Latvijas pilsētas, arī mūsu Valmieru un Rūjienu. Brīnišķīga
iespēja, ja ir vēlme uz savu pilsētu paskatīties nedaudz
citām acīm, vai interesantā veidā iepazīstināt ar to
pilsētas viesus. Jautājumu cilpas no punkta uz punktu
vedīs pa skaistākajām vietām, atklās paslēptus dārgumus, iekvēlinās azartu un ļaus uzzināt interesantus
faktus un notikumus no mūsdienām un vēstures.
Kas ir cilpošana?
Cilpošana ir interaktīva pastaiga, kuras laikā viedierīcē iespējams spēlēt erudīcijas spēli. Uzsākot spēli
Rūjienā vai Valmierā, kartē būs redzami pieturas punkti. Nonākot tajos, uz ekrāna parādīsies spēles jautājums. Jautājumi sakārtoti cilpās. Atbildot pareizi, tiks
saņemts atslēgas vārds, kas veidos cilpas atrisinājumu.
Vidēji vienā spēlē ir ap sešām cilpām. Katrā cilpā četri
jautājumi un papildjautājums pie nepieciešamības.
Kur cilpošana sākas Valmierā?
Sākumpunkts Valmierā pie Valmieras Tūrisma informācijas centra. Maršruts sagatavots trim kilometriem un laika ziņā aizņems aptuveni vienu stundu. Metot cilpas pa Valmieru, tiks iepazītas pilsētas skaistākās
un romantiskākās vietas, gleznainie Gaujas krasti, cil-

potāji tiks izvesti pa notikumiem, kad pakausī elpos
gan vēsture, gan leģendārais Titāniks.
Kur cilpošana sākas Rūjienā?
Saldējumu karaļvalstī Rūjienā sākumpunkts cilpošanai, protams, ka pie Rūjienas saldējuma. Maršruts
sagatavots četru kilometru garumā un aizņems aptuveni pusotru stundu.
Cilpojot pa Rūjienu, būs iespējams atvērt Rūjienas
dārgumu lādi – iepazīt ciešo sadraudzību ar Japānu,
izprast saldējuma kultūras aizkulises un novērtēt vides
mākslas dažādību.
Kas nepieciešams, lai cilpotu?
1. Lietotne LOQUIZ, kuru bez maksas iespējams lejupielādēt AppStore un GooglePlay veikalā.
2. Viedierīce ar pilnībā uzlādētu bateriju.
3. Pieejas kods spēlei, kuru iespējams iegādāties
CILPO.LV mājas lapā.
4. Vēlme izkustēties, ērts apģērbs, ieslēgta skaņa un
GPS viedierīcei, kā arī aktivizēti mobilie dati.
5. Svarīgi visas spēles laiku turēt ierīci ieslēgtu un
ekrānu aktīvu.
6. Ar instrukciju un cilpošanas būtību var iepazīties
www.cilpo.lv
Ļauj pastaigai kļūt par piedzīvojumu!

Aicinām uzņēmējus uz klātienes tikšanās
pasākumu “Pēcpusdiena ar mēru”
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
Aicinām Valmieras novada uzņēmējus piedalīties pasākumā
“Pēcpusdiena ar mēru”, 15. oktobrī, atjaunotajā Jāņa Daliņa stadionā. Šajā tikšanās reizē diskutēsim
par uzņēmējdarbības atbalstu,
ņemot vērā pašvaldības aktualitātes jaunajā Valmieras novadā.
Runāsim par Valmieras novada
pašvaldības struktūru un funkciju
sadalījumu un to, kas būs tie cilvēki, kuri strādās ar uzņēmējdarbības atbalstu pašvaldībā turpmāk.

Pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru” piedalīsies:
♦Jānis Baiks, Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs;
♦Guntis Gladkins, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos;
♦Evija Nagle, Valmieras novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietniece – Valmieras novada
Attīstības pārvaldes vadītāja;
♦Sandis Svarinskis, Valmieras no-

vada pašvaldības izpilddirektora
vietnieks – Valmieras novada
Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītājs;
♦Ivo Virsis, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos – Rūjienas apvienības
pārvaldes vadītājs.
Piedalies pasākumā un uzzini
jaunākās aktualitātes 2021. gada
nogalei un 2022. gadam! Noslēgumā paredzēta arī Jāņa Daliņa
stadiona un vieglatlētikas manēžas
apskate.
Reģistrēšanās pasākumam Valmieras Attīstības aģentūras mājas lapā www.developvalmiera.lv.
Pasākuma dienā pie reģistrēšanās
būs jāuzrāda derīgs sertifikāts,
kas apliecina, ka esat vakcinējies
pret Covid-19 vai esat pārslimojis
Covid-19 pēdējo sešu mēnešu
laikā. Kopā ar sertifikātu būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Uz tikšanos 15. oktobrī plkst.
14.00!

Valmieras Restorānu nedēļa – gardākais rudens
notikums
Zane Krūmiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Līdz ar lapu krāsošanos, Valmiera
pārtop ne tikai par zelta rudens
baudīšanas galamērķi, bet arī par
gardēžu galvaspilsētu, jo no 23.
līdz 30. oktobrim astoņi Valmieras
restorāni un kafejnīcas piedāvās
īpašu rudens garšu ēdienkarti ar
pieskaņotiem dzērieniem Valmieras Restorānu nedēļā!
Šī gada gardākajā rudens notikumā viesus lutinās astoņi Valmieras restorāni un kafejnīcas:
restorāni VECPUISIS, RĀTES VĀRTI,
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DELIZIA, viesnīcas WOLMAR restorāns, VĪNKALNI PILS MĀJA,
kafejnīca TĒRBATA, kā arī šogad
Restorānu nedēļas piedāvājumu papildinās divi jauni dalībnieki –
restorāns AKUSTIKA un kafejnīca
AHH-MEAT. Lai gan maltītēs varēs
baudīt visu rudens garšu buķeti,
katrs ēdinātājs būs īpaši izcēlis
kādu īpašu rudens garšu – brūkleni,
selerijas sakni, rudens aveni,
bumbieri, smiltsērkšķi, pastinaku,
gaileni un pīlādzi.
Kā ierasts, Restorānu nedēļas
apmeklētājiem tiks pasniegta trīs
kārtu maltīte 20 EUR vērtībā, kas
atšķirsies no ikdienas ēdienkartes,

šogad īpaši parūpējoties arī par
papildu piedāvājumu - pieskaņotu
dzērienu karti.
Lai nobaudītu īpašos piedāvājumus, nepieciešams veikt iepriekšēju galdiņu rezervāciju. Visas
ēdienkartes būs pieejamas visit.
valmiera.lv.
Apmeklējot restorānus un kafejnīcas, aicinām būt atbildīgiem un
ievērot valstī noteiktos drošības
pasākumus!
Uz tikšanos Valmieras Restorānu
nedēļā – gardākajā rudens notikumā Valmierā!

Valmierā kino atgriežas uz
lielā ekrāna
Dzintars Močs,
SIA "FDT"
Sākoties tumšajiem rudens vakariem, Valmierā gaidāms gaišs,
priecīgs un ilgi gaidīts notikums, kas liks patīkami ietrīsēties
daudzām sirdīm. Pēc 18 mēnešu
ilga pārtraukuma kino atgriežas uz
lielā ekrāna, piedāvājot iespēju izkrāsot savu ikdienu lieliem un maziem kino mīļiem. Svētku noskaņas
varēs just jau drīz - 1. oktobrī skatītājiem no jauna durvis vērs un
ciemos gaidīs kinoteātris “Gaisma”, Rīgas ielā 19, aicinot izbaudīt
līksmus mirkļus un atklāt piedzīvojumu burvību.
Lai arī daudzviet pasaulē kinoteātriem bijusi ilga pauze, tas nav
ļāvis izsīkt radošajam garam, un
filmu industrijas ļaudis ir aktīvi darbojušies, lai atgādinātu - kino bija,
ir un būs!

Kopš pagājušā gada sākuma
ir tapušas daudzas jaunas un aizraujošas filmas, kuru pirmizrādi ir
nācies atlikt, līdz kinoteātri vērs savas durvis skatītājiem. Arī Latvijas
kino ļaudis nav pārtraukuši veidot
jaunas filmas un deg nepacietībā
tās izrādīt publikai, radot arvien
pozitīvas emocijas un lielisku noskaņu.
Tādēļ prieka brīdis ir klāt, un
skatītājiem Valmierā kinoteātris
“Gaisma” šajā rudenī piedāvās
virkni spraigas, spilgtas un neaizmirstamas pasaules pirmizrādes
un katru mēnesi arī vismaz divas
jaunas Latvijā tapušas filmas.
Ieraksti savā kalendārā - seansu
laiki apskatāmi kinoteātra “Gaisma”
mājaslapā www.3dcinema.lv
Uz sirsnīgu tikšanos jau drīzumā!

Normunda Rutuļa koncerts
Valmieras novada senioriem
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
3. oktobrī plkst. 16.00 aicinām
Valmieras novada seniorus uz
Starptautiskajai senioru dienai veltītu koncertu Valmieras Kultūras
centrā. Koncertā uzstāsies Normunds Rutulis ar grupu.
Dziedātājs un dziesmu autors
Normunds Rutulis par gaidāmo
koncertu Valmierā saka: “Veidojot
repertuāru kopš 1998. gada, tas
kļuvis pietiekami plašs un kvalitatīvs. 60% tā veido Raimonda
Paula dziesmas, kuras, lielākoties,
Maestro sarakstījis speciāli man,
arī jaunāko albumu “Man nav žēl”.
Šajā mūziķu sastāvā muzicējam jau
kopš 2001. gada, tādēļ esam ne tikai draugi, bet arī lieliski “saspēlējušies”. Pārvaldām visu repertuāru,
sākot no “Raudāja māte” un beidzot ar jauno, vēl neizdoto “Klau,
kafiju!” dixieland manierē. Vēl vienu tik saliedētu un saskanīgu
kolektīvu uz Latvijas popmūzikas
skatuves mūsdienās atrast nebūs
viegli. Mēs ar to lepojamies un
savā priekā dalāmies ar ikvienu
klausītāju. Skaista latviešu mūzika,

profesionāls sniegums un patīkamas emocijas – tas ir galvenais, ko
iegūst klausītājs!”
Pasākuma apmeklējums Valmieras novada senioriem ir bez
maksas, iepriekš saņemot ieejas
karti Valmieras Kultūras centra
kasē. Tālrunis informācijai un ieejas karšu rezervācijai: 64207207.
Vietu skaits ierobežots!
Uz pasākumu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, ieejas karte un derīgs sertifikāts, kas
apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret
Covid-19 vai pārslimojis Covid-19
pēdējo sešu mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams lejupielādēt vietnē www.Covid19sertifikats.lv vai
drukātā veidā saņemt tuvākajā
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrā. Lūdzam
uz koncertu ierasties savlaicīgi,
ieplānojot laiku dokumentu pārbaudei!
Pasākumu organizē Valmieras
Kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “Valmieras pilsētas pensionārs”
un Valmieras novada pašvaldību.

Svecīšu vakari Valmieras novadā
Bērtuļa kapos Rūjienā
30. oktobrī plkst. 17.00;
Bērzaines (Jaunburtnieku)
kapos 9. oktobrī plkst. 17.00;
Briedīšu kapos Rūjienā
30. oktobrī plkst. 15.00;
Burtnieku vecajos un jaunajos
kapos 23. oktobrī, svētbrīdis
plkst. 15.00 jaunajos kapos;
Centra kapos Valmierā
2. oktobrī plkst. 18.00;
Dauguļu kapos
16. oktobrī plkst. 16.00;
Dikļu kapos
9. oktobrī plkst. 15.00;
Dīvala kapos Valmierā
9. oktobrī plkst. 18.00;
Ēveles kapos
9. oktobrī plkst. 17.00;
Kauguru kapos
23. oktobrī plkst. 16.00;

Kocēnu kapos
16. oktobrī plkst. 18.00;
Matīšu kapos
16. oktobrī plkst. 17.00;
Mazsalacas pilsētas kapos
6. novembrī plkst. 15.00;
Rencēnu kapos
9. oktobrī plkst. 15.00;
Rubenes kapos
30. oktobrī plkst. 16.00;
Sedas pilsētas kapos
30. oktobrī plkst. 17.00;
Skudrītes kapos Rūjienā
30. oktobrī plkst. 16.00;
Sprēstiņu kapos
16. oktobrī plkst. 15.00;
Strenču pilsētas kapos
2. oktobrī plkst. 18.00;
Trikātas kapos 2. oktobrī
plkst. 16.00.

Notikumi Valmieras novadā
Valmierā
1. oktobrī no plkst. 09.45 līdz 15.30 Koncertzālē “Valmiera” biznesa forums “Māksla būt
uzņēmējam”. Dalība bez maksas. Reģistrēšanās
vietnē www.makslabutuznemejam.lv
3. oktobrī plkst. 16.00 Valmieras Kultūras centrā Starptautiskajai senioru dienai veltīts Normunda Rutuļa koncerts Valmieras novada senioriem. Ieeja bez maksas, iepriekš saņemot
ieejas karti Valmieras Kultūras centra kasē.
No 8. līdz 10. oktobrim Vidzemes Augstskolā
Hakatons “Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības”. Reģistrēšanās vietnē www.climathon.
rtu.lv. Dalība bez maksas.
9. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Valmieras senpilsētā Simjūda gadatirgus.
10. oktobrī plkst. 16.00 Valmieras Kultūras
centrā laikmetīgā teātra “Volatus” izrāde “Pieaugušo attiecības”. Biļešu cena: 5 EUR.
13. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Olimpiskajā
centrā Pafbet Latvijas–Igaunijas līgas sezonas
atklāšanas basketbola spēle “Valmiera Glass/
Vidzemes Augstskola” – “VEF Rīga”. Biļešu cena:
3-5 EUR.
15. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.00 Jāņa
Daliņa stadionā pasākums “Pēcpusdiena ar mēru”. Reģistrēšanās vietnē www.developvalmiera.lv.
Dalība bez maksas.
16. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā rokopera “Mauglis”. Biļešu cena: 10-25 EUR.
19. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Olimpiskajā
centrā Eiropas Ziemeļu basketbola līgas spēle
“Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” – “Anwil
Wloclawek”. Biļešu cena: 3-5 EUR.
20. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Olimpiskajā centrā Eiropas Ziemeļu basketbola līgas
spēle “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” –
BK “Liepāja”. Biļešu cena: 3-5 EUR.
22. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā grupas “Baltie lāči” koncertprogramma
“Tirgus stāsti”. Biļešu cena: 8-12 EUR.
23. oktobrī no plkst. 09.00 līdz 18.00 Valmieras Jauniešu mājā seminārs jaunietēm “Es
esmu”. Dalība bez maksas.
23. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā grupas “Carnival Youth” koncertprogramma “Naivais ku-kū”. Biļešu cena: 12-15
EUR.
No 23. līdz 30. oktobrim Valmieras Restorānu
nedēļa. Restorānos: “Vecpuisis”, viesnīcas “Wolmar” restorānā, “Rātes vārti”, “Akustika”, “Delizia”
un kafejnīcās “Vīnkalnu Pils māja”, “Tērbata”,
“Ahh-meat”. Dalības maksa: 20 EUR personai.
27. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Olimpiskajā centrā Latvijas basketbola izcīņas spēle “Užavas kauss”. Biļešu cena: 3-5 EUR.
30. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā grupas “Pērkons” koncerts. Biļešu cena:
12-15 EUR.
30. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Olimpiskajā
centrā Pafbet Latvijas–Igaunijas līgas sezonas
atklāšanas basketbola spēle “Valmiera Glass/
Vidzemes Augstskola” – BK “Ventspils”. Biļešu
cena: 3-5 EUR.
30. oktobrī Tematisks pārgājiens Valmierā.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās Valmieras Tūrisma informācijas centrā vai pa tālr.
26332213, e-pastu: tic@valmiera.lv. Dalības
maksa: 4 EUR.
No 2. oktobra līdz 20. novembrim Valmieras
muzeja Izstāžu namā Latvijas tekstilmākslinieku darbu izstāde “Gobelēns”.
Līdz 8. oktobrim Valmieras integrētajā bibliotēkā Līgas Jaunzemes gleznu izstāde.
No 11. oktobra līdz 10. decembrim Valmieras
integrētajā bibliotēkā Agneses Kurzemnieces
personālizstāde.
No 19. oktobra līdz 13. novembrim Valmieras
muzeja Izstāžu namā ekspressizstāde “Svari un
atsvari”.
Līdz 16. oktobrim Valmieras muzeja Izstāžu
namā ekspressizstāde “Lietussargi”.
Līdz 17. oktobrim Valmieras Kultūras centrā
Evijas Kūlmanes gleznu izstāde “Sapņu melodijas”.
No 19. oktobra līdz 14. novembrim Valmieras
Kultūras centrā Tautas Tēlotājas mākslas studijas gleznu izstāde.

Pastāvīgi Valmieras muzeja Maršnera namā
izstāde “Teic man, Gauja, Valmieras stāstu”.

Brenguļu pagastā

1. oktobrī no plkst. 15.30 līdz 20.00 Brenguļu
bibliotēkā radošas Dzejas dienas. Pasākuma
ietvaros notiks dzejas gleznu meistarklase un
dzejas pūšana, kā arī būs dzejnieka krēsls un
animētās dzejas atpūtas stūrītis. Dalībai pasākumā iepriekš pieteikties pa tālr. 25421116.

Kauguru pagastā

23. oktobrī plkst. 16.00 Kauguru Kultūras
namā bērnu vokālā ansambļa “Domino” 5 gadu
jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas.

Trikātas pagastā

8. oktobrī plkst. 17.00 Trikātas Kultūras namā
muzikāls Dzejas dienu pasākums “Visspožākā
rīta zvaigzne “Mīlestība”” ar dzejnieci Inesi Toru
un dziesminieku Renāru Veličko. Ieeja bez maksas.
30. oktobrī plkst. 16.00 Trikātas Kultūras
namā Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija”
izrāde “Trešais vārds”. Ieeja par ziedojumiem.
Oktobrī Trikātas Saieta namā “Depo” Valmieras
muzeja ekspozīcija “Daba un sēta” ar izzinošām
spēlēm. Izstādi var aplūkot darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 25712731 vai e-pastu: turisms@beverina.lv. Ieeja bez maksas.

Valmieras pagastā

2. oktobrī plkst. 20.00 Valmieras pagasta
kultūras namā Rudens balle ar grupu “Ballīšu
orķestris”. Biļešu cena: 5 EUR.
16. oktobrī plkst. 18.30 Valmiermuižas viesistabā Rīgas Starptautiskā kino festivāla filma
“Fabians jeb gājiens pie suņiem”. Biļešu cena:
4-5 EUR. Biļetes: www.bezrindas.lv.
22. oktobrī plkst. 19.00 Valmiermuižas viesistabā Rīgas Starptautiskā kino festivāla filma
“Pasaulē sliktākais cilvēks”. Biļešu cena: 4-5 EUR.
Biļetes: www.bezrindas.lv.
28. oktobrī plkst. 19.00 Valmiermuižas viesistabā izrāde “Čaks. Vilsons. Iedomu spoguļi.”
Biļešu cena: 20 EUR. Biļetes: www.bezrindas.lv.

Burtnieku pagasts

2. oktobrī plkst. 14.00 Staļļa ēkā pie Burtnieku baznīcas Bazārs-izsole.Tiks vākti ziedojumi
baznīcas torņa zvanu telpas logu atjaunošanai.
Ieejas maksa: 1 EUR. Plašāka informācija pa tālr.
26479451.
15. oktobrī plkst. 17.00 Burtnieku Kultūras
centrā Burtnieku rudens literatūras sarīkojums
“Burulis” (moderatore-māksliniece Anita Jansone-Zirnīte). Ieeja bez maksas.
23. oktobrī plkst. 06.00 Burtnieku ezerā
makšķerēšanas sacensības “Burtnieku Rauda
2021”.
Oktobrī Burtnieku Kultūras centrā Guntara
Sviķa gleznu izstāde “Pigments eļļā”. Ieeja bez
maksas.
Oktobrī Burtnieku pagasta bibliotēkā Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Poga cauri gadsimtiem”.

Rencēnu pagastā

9. oktobrī plkst. 15.00 Rencēnu pagasta kultūras namā tikšanās ar Elitu Veidemani un Raimondu Vazdiku. Ieeja bez maksas.
Līdz 11. oktobrim Rencēnu pagasta kultūras
namā Jāņa Trubača ekspozīcija “Varas, Simboli,
Dziesmu Svētki.” Ieeja bez maksas.

Matīšu pagastā

2. oktobrī plkst. 14.00 Matīšu Tautas namā
Aināra Bumbiera koncerts Burtnieku apvienības senioriem. Ieeja ar ielūgumiem. Pieteikšanās Matīšu, Rencēnu, Ēveles un Valmieras
pagastu senioru biedrībās un Burtnieku un
Vecates kultūras centros. Informācija pa tālr.
29697319.
Oktobrī Matīšu Tautas namā Ineses Andersones akvareļu izstāde “Vasara manā sirdī”,
Gaļinas Pukses gobelēnu izstāde un ceļojošā
izstāde no Alojas bibliotēkas. Ieeja bez maksas.

Bērzaines pagastā

8. oktobrī plkst. 19.00 Bērzaines tautas namā
Bērzaines amatierteātra videofilma “Palaidnīgie velniņi”. Ieeja bez maksas.
Septembrī, oktobrī Bērzaines tautas namā
Ineses Vēriņas-Lubiņas gleznu izstāde “Dzīles”.
Oktobrī Bērzaines pagasta bibliotēkā augst-

vērtīgu grāmatu izstāde sadarbībā ar Valmieras
integrēto bibliotēku “Māksla fotogrāfijās, audumā, audeklā, ēkās”.

Dikļu pagastā

No 4. oktobra līdz 5. novembrim uz Dikļu
Kultūras centra sienas bērnu zīmējumu un aplikāciju izstāde “Rudens lapu virpulis”.

Kocēnu pagastā

30. septembrī plkst. 20.00 Kocēnu kultūras
namā Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija”
izrāde “Trešais vārds”. Ieeja bez maksas.
1. oktobrī plkst. 18.00 Kocēnu kultūras namā
Dzejas dienu pasākums “Čaks. Vilsons. Iedomu
Spoguļi.” Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa
tālr. 26537660. Ieeja bez maksas.
Līdz 15. novembrim Rubenes bibliotēkā apskatāma Leona Sevastjānova gleznu izstāde.

Mazsalacā

16. oktobrī plkst. 18.00 Mazsalacas Kultūras
centrā Senioru dienas pasākums. Ieeja bez
maksas.
Līdz 4. oktobrim Mazsalacas Kultūras centrā Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības
katedras 4. kursas studentes Alises Patrīcijas
Alberingas izstāde “Dabas studijas.” Ieeja bez
maksas.
Līdz 5. oktobrim Mazsalacas Kultūras centrā
Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas katedras absolventes Lindas Zeltas izstāde “Laikakmens”. Ieeja bez maksas.
No 6. oktobra līdz 6. novembrim Mazsalacas
Kultūras centrā Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu darbu
izstāde “Skati rudeni!”. Ieeja bez maksas.
Oktobrī Mazsalacas pilsētas bibliotēkā gleznotāja Jan Rudaks personālizstāde.
Oktobrī Mazsalacas Amatu mājā Valmieras novada Tautas lietišķās mākslas studijas “Mazsalaca” un aušanas studijas “Rencēni” izstāde “Lins
pelēkais ar cimdiņu zīdaino”. Ieeja bez maksas.

Sēļu pagastā

Oktobrī Sēļu muižas izstāžu zālē un stallī Jūrmalas mākslinieku Sēļu muižas plenēru darbu
izstāde.
Oktobrī Sēļu muižas velvju zālē un izstāžu zālē
mākslinieku Rudītes un Jāņa Jēkabsonu keramikas un gleznu personālizstāde.
Oktobrī Sēļu muižas stallī Ivandas SpullesMeieres noskaņu izstāde “Atspīdēšana. Visu
lietu krāsas.”
Oktobrī Sēļu muižas stallī Oresta Misjko keramikas izstāde “Nostaļģija”.
Oktobrī Sēļu muižā izstāde “.. ir laime satikt
Tevi!” - Initas Reimandovas un viņas skolotāju,
skolēnu un kolēģu mākslas darbi.

Naukšēnu pagastā

1. oktobrī plkst. 19.00 Naukšēnu Kultūras
namā grupas “Zeļļi” koncerts, veltīts Starptautiskajai senioru dienai. Biļešu cena: 3 EUR.
2. oktobrī plkst. 12.00 Naukšēnu brūža teritorijā Naukšēnu brūža 140 gadu svinības “Cauri
laikiem”. Ieeja bez maksas.
6. oktobrī plkst. 17.30 Naukšēnu pagasta bibliotēkā pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās
ar pasaules apceļotāju Zani Eniņu. Ieeja bez
maksas.
14. oktobrī plkst. 20.00 Naukšēnu Kultūras
namā Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija”
izrāde “Trešais vārds”. Ieeja bez maksas.
22. oktobrī plkst. 19.00 Naukšēnu Kultūras namā Ievas Akurateres koncerts. Piedalās Leons
Sējāns un Matīss Akuraters. Biļešu cena: 5 EUR.
Līdz 15. oktobrim Naukšēnu pagasta bibliotēkā foto izstāde “Neskaties telefonā, skaties
dabā” Agneses Auniņas-Linmeijeres piemiņai.
Līdz 15. oktobrim Naukšēnu Cilvēkmuzejā
izstāde “Viduslaiku pilsētas glezna”. Hanzas lai-

ka tērpu kolekcija. Ieeja bez maksas.
No 15. oktobra līdz 26. novembrim Naukšēnu
Cilvēkmuzejā foto izstāde “Mūsējie”. Ieeja bez
maksas.
No 18. oktobra līdz 17. novembrim Naukšēnu
pagasta bibliotēkā Naukšēnu specializētās
darbnīcas “Mazdaldari” dalībnieku radīto darbu
izstāde.

Rūjienā

29. septembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00 Rūjienas Tautskolā Pagalma svētki - Veselības diena “Burkāns iesoļo pagalmā”. Ieeja bez maksas.
8. oktobrī plkst. 20.00 Rūjienas kultūras nama
simtgades svinības “Vecās birstes stāsts”. Ieeja
bez maksas.
15. oktobrī plkst. 19.00 Rūjienas kultūras
nama 2. stāva Kino zālē Māra Martinsona romantiskā komēdija “Saki jā!”. Biļešu cena: 3 EUR.
21. oktobrī plkst. 20.00 Rūjienas kultūras
namā laikmetīgā teātra “Volatus” komēdija
“Pavedināšanas teorija”. Biļešu cena: 5 EUR.
23. oktobrī plkst. 13.00 Rūjienas kultūras
namā koncertprogramma bērniem “Sīki, mazi
kukainīši”. Biļešu cena: 1 EUR.
Septembrī un oktobrī Rūjienas Izstāžu zālē
izstāde “3 Ozolas”. Ieeja bez maksas.
Septembrī un oktobrī Rūjienas kultūras namā
Pētera Postaža gleznu izstāde. Ieeja bez maksas.

Lodes pagastā

3. oktobrī plkst. plkst. 14.00 Lodes Kultūras
namā Starptautiskajai senioru dienai veltīts
pasākums “Uz manu rudeni – es lūdzu tevi –
atnāc, ja vari” ar dziedošo Melberdu ģimeni un
grupu “Rolise”. Ieeja bez maksas.
9. oktobrī plkst. 14.00 Lodes kultūras namā
Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” izrāde
“Trešais vārds”. Biļešu cena: 2 EUR.
24. oktobrī plkst. 19.00 Lodes kultūras nama
33. jubilejas pasākums. Koncerts “Kad draugi
tiekas” un vakars mūzikas noskaņās. Ieeja bez
maksas.

Strenčos

7. oktobrī plkst. 19.00 Strenču Kultūras centrā
Skolotāju dienai veltīts koncerts ar Aiju Vītoliņu
un Romānu Vendiņu “Dod, saule, siltumu visiem”. Ieeja bez maksas.
16. oktobrī no plkst. 09.00 līdz 13.00 Strenču
tirgus laukumā “Daigas” tirdziņš.
No 11. oktobra līdz 30. novembrim Strenču
pilsētas bibliotēkā izstāžu cikls “Iepazīsti novadniekus” – strencēnietes Elīnas Muižnieces
radošo darbu izstāde.
Septembrī Strenču pilsētas bibliotēkā strencēnietes Sarmītes Liepiņas gleznu izstāde
“Krāsu spēles ar otiņām”.

Jērcēnu pagastā

2. oktobrī plkst. 15.00 Jērcēnmuižā pasākums
ģimenēm “Karmīnsarkanā” diena. Ieeja bez
maksas.
30. oktobrī plkst. 18.00 Jērcēnmuižā Leģendu nakts pasākums. Ieeja bez maksas.

Tiešsaistē

No 18. līdz 22. oktobrim tiešsaistē tehniskās
jaunrades dienas. Dalība bez maksas. Plašāka
informācija: www.vinda.valmiera.lv.
Oktobrī tiešsaistē licencēta pieaugušo neformālās izglītības programma Radošā rakstīšana (astoņas akadēmiskās stundas). Nodarbības vadīs literatūrkritiķis un rakstnieks
Guntis Berelis. Nodarbības notiks trešdienās.
Dalība bez maksas. Pieteikšanās: anita.apine@
vcb.valmiera.lv .
No 23. līdz 30. septembrim Valmieras novadā
Eiropas sporta nedēļas aktivitātes.
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 oktobrī.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.
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