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Iedzīvotāju aptauja
Lasiet 3. un 4.lpp.

NĪN apmaksa veikalos “Maxima”
Lasiet 5.lpp.

Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 6.aprīlim
Lasiet 6.lpp.

Apstiprināts Valmieras 2021.gada budžets

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
28.janvārī Valmieras pilsētas
pašvaldības domes sēdē apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada budžets. 2021.gadā plānotie ieņēmumi un investīciju projektu finansēšanas līdzekļi
veido 64 miljonus eiro, bet izdevumi – 62,64 miljonus eiro.
Šogad Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta prioritātes ir atlīdzības pieauguma nodrošināšana pedagogiem, mediķiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un
minimālās algas pieaugumam,
uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana, investīcijas izglītībā, sociālajā aizsardzībā, vese-

lībā, kultūrā, sportā un sabiedrības drošībā un pilsētvides
attīstība, kā arī 2014.–2020.gada
plānošanas periodā uzsākto Eiropas Savienības līdzfinansēto infrastruktūras projektu pabeigšana un ieceru plānošana jaunajam
periodam.
Valmieras pilsētas budžeta būtiskākais ieņēmumu avots ir
nodokļu ieņēmumi. 2021.gadā
nodokļu ieņēmumi plānoti 18,54
miljonu eiro apmērā. Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (90,8%).
2021.gadā tas plānots 16,8 miljoni eiro, kas ir par 1,7 miljoniem
eiro mazāk nekā 2020.gadā. To
ietekmēja valsts budžetā saņemtā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa

daļas samazinājums par 5% 2021.
gadā (75% līdzšinējo 80% vietā).
Nekustamā īpašuma nodoklis
(NĪN) (8,7%) plānots 1,7 miljoni eiro. 2021.gadā NĪN nodokļa
likmes saglabāsies iepriekšējā apmērā. Lai veicinātu ražošanu un
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu un būvniecību, jaunu
uzņēmumu veidošanu, joprojām
tiks piešķirtas NĪN atlaides uzņēmējiem. NĪN atvieglojumi saglabājas vientuļajiem pensionāriem un
pensionāriem, kuri ir vecāki par 70
gadiem, I un II grupas invalīdiem,
personām, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski
represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss, vasaras kafejnīcām,
rūpnieciskās ražošanas ēkām, izglītības iestāžu un pansionāta
ēdināšanas uzņēmumiem, viesnīcām, uzņēmumiem, kas veic
publisko filmu demonstrēšanu,
jaunizveidotam komersantam, uzņēmumiem par atjaunotām ēkām,
ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte, kā arī uzņēmumiem un
privātpersonām par būvniecības
stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vai rūpnieciskās
ražošanas ēku, nodokļa maksātājam par ēku un zemi, ja ēkas
iekļautas pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, nodokļa maksātājam – nomniekam
par pašvaldībai piederošu īpašumu. 2021.gadā paredzēti arī NĪN

atvieglojumi atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām saistībā
ar ārkārtējo situāciju Covid-19
izplatības ierobežošanai – ēdināšanas, skaistumkopšanas, sporta,
viesnīcu, plašizklaides pasākumu
un viesnīcu nozarēm. Azartspēļu
un nenodokļu ieņēmumi veido
0,7% no kopējiem ieņēmumiem.
Valsts likumdošanā paredzēts, ka
95% ieņēmumu no azartspēļu
nodokļa ieskaitāmi valsts budžetā,
bet 5% pašvaldības budžetā. 2021.
gadā plānots saņemt dabas resursu
nodokli 18 tūkstošus eiro apmērā.
Dabas resursa nodoklis 60% nonāk
valsts un 40% pašvaldības budžetā
(līdz 2020.gada 1.janvārim 60%).
Būtisku ieņēmumu daļu 2021.
gada budžetā (23%) jeb 14,7
miljonus eiro veido piesaistītie
finanšu līdzekļi un Eiropas Savienības fondu līdzekļi (14,8%), kas
ir līdzfinansējums infrastruktūras
attīstības projektu īstenošanai.
Piemēram, industriālā teritorija,
ielu rekonstrukcija 3,8 km, viedo
tehnoloģiju ieviešanai Valmieras
pilsētas apgaismojuma sistēmā,
industriālo teritoriju attīstībai,
Valmieras vēsturiskā centra attīstībai, Valmieras Valsts ģimnāzijas
pārbūve, dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei, daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra un grupu dzīvokļu izveide
Valmieras pilsētā un citi.

Valsts budžeta dotācijas pedagogu darba samaksai 7 miljoni eiro
(10,9%).
Ieņēmumus 8,1% apmērā veido
2020.gada budžeta līdzekļu atlikums 5,23 miljoni eiro, tajā skaitā
projektu līdzekļi. Norēķini ar valsts
budžetu un citām pašvaldībām –
3,6% jeb 2,29 miljoni.
2021.gadā Valmieras pilsētas
pamatbudžeta kopējie izdevumi
plānoti 62,64 miljonu eiro apmērā.
Lielākā daļa budžeta līdzekļu
– 24,14 miljoni eiro jeb 38,6% –
paredzēti izglītības pakalpojuma
nodrošināšanai un attīstībai. 2021.
gadā plānota pedagogu algu
palielināšana, brīvpusdienu nodrošināšana ar 50% valsts un 50%
pašvaldības atbalstu 1.–4.klašu
skolēniem, ar 100% pašvaldības
finansējumu 5.–6.klašu skolēniem.
Šogad tiks pabeigta Valmieras Viestura vidusskolas jaunās sporta zāles
būvniecība. Tiks uzsākta Valmieras
Valsts ģimnāzijas korpusa pārbūve. Tāpat paredzēts uzsākt dienesta viesnīcas pārbūves Ausekļa
ielā 25B 2.kārtu, radot kvalitatīvas
dzīvesvietas iespēju mācību laikā
vēl 136 (kopā abās ēkās 308) Valmieras izglītības iestāžu audzēkņiem. Investīcijas izglītības jomā
palīdzēs pilnveidot un modernizēt
izglītības iestādes.
Turpinājums 2.lpp.

Valmiera apņemas kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmierieši ir pragmatiski, reāli domājoši un racionāli. Valmiera
un topošais Valmieras novads ir
arī vienota un bagāta kultūrtelpa
ar spēcīgām tradīcijām un izteiktu
jaunradi. Tā ir savdabīga un nemitīgi no jauna atklājama. Tāpēc
Valmiera ir apņēmības pilna kļūt
par Eiropas kultūras galamērķi,
jaunizveidotajā novadā izstrādājot
un īstenojot Eiropas līmeņa ilgtermiņa kultūras programmu. Tā
būs pieejama ikvienam Valmieras
novadā dzīvojošajam un vienlaikus interesanta Latvijas un Eiropas
iedzīvotājiem, katram dodot iespēju programmā atrast sev būtisku
vietu.
“Kultūras veidojas sinerģijā – atbildīgo institūciju un iedzīvotāju
mijiedarbībā. Valmieras novadam
kā vienotai kultūrtelpai ir milzīgs
potenciāls Latvijā un Eiropā. Tā ir
sena, skaista, neparasta, tai ir arī
sāpīgas rētas, kas iegūtas kopīgajā un sarežģītajā Eiropas vēsturē.
Veidojot mūsu kultūras programmu, varam runāt gan par gadsimtiem seniem notikumiem,

nesenu pagātni, šodienu, plānot
un redzēt nākotni, kādā vēlamies
dzīvot. Mūsu mērķis ir radīt visa
novada iedzīvotājus iekļaujošu un
mākslinieciski augstvērtīgu programmu, kura būs interesanta arī
novada viesiem,” stāsta Reinis Suhanovs, Valmieras pilsētas Eiropas
kultūras galvaspilsētas 2027 mākslinieciskās programmas vadītājs.
Valmieras kultūras savdabību
iespējams sajust kustībā – ir jādodas ceļā, ir jāiekustina domas.
Ir jābūt gataviem piedzīvojumam, dodoties purvā, jaunatklājumiem, ieraugot gadsimtus klints
sienās. Ceļš vedīs uz neparastiem
kinoteātriem, uz kuriem jāierodas
ar velosipēdu, bet māksla, kā ik
gadu, vienu mēnesi pārcelsies uz
dzīvi pilsētvidē. Būs iespēja mērot
zaļo dzelzceļu, piedzīvot neparasto vietās, kas nes tikpat neparastu
nosaukumu, un sajust muižu senatnīgo elpu, baudot šīs puses īpašos
ēdienus un dzērienus. Kopā mēs
radīsim kultūras vietu un norišu
karti, iezīmēsim pieturvietas, ceļosim, atklāsim stāstus un piedzīvosim īpašus kultūras notikumus.
Šobrīd norit aktīvs darbs, lai

topošajam Valmieras novadam izveidotu kultūras stratēģiju, kas ilgtermiņā veicinās reģiona attīstību
un virzību. Ceļu uz Eiropas kultūras
galvaspilsētas titulu 2027.gadā Valmiera veiks jaunajā Valmieras novadā, kas būs otrs lielākais novads Latvijā aiz pilsētām ar lielāko
reģionālās attīstības potenciālu.
“Eiropas kultūras galvaspilsēta”
ir viena no zināmākajām Eiropas
iniciatīvām ar mērķi aizsargāt un
veicināt kultūru daudzveidību Eiropā, uzsvērt tās kopīgās iezīmes,
vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai un rosināt kultūras ieguldījumu pilsētu
ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to
attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.
2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.
Lēmumu piedalīties iniciatīvā
Valmieras pilsētas pašvaldības dome atbalstīja 28.janvārī, programmas īstenošanai nosakot vairākus mērķus, tajā skaitā veicināt
Valmieras pilsētas un Valmieras

novada ekonomisko izaugsmi,
nacionāli un starptautiski konkurētspējīgas kultūrvides attīstību, kultūras infrastruktūras atjaunošanu, atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā,
kā arī izglītotas, aktīvas, radošas

un uz videi draudzīgu dzīvesveidu
orientētas sabiedrības attīstību,
iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti sabiedrībai nozīmīgās norisēs,
pilsētvides attīstībā, kultūras un
jaunrades procesos.

Strenči, no Ilzes Kurtes personīgā arhīva

Apstiprināts Valmieras
2021.gada budžets
Turpinājums no 1.lpp.
15,3 miljoni eiro paredzēti
sportam, kultūrai un reliģijai, tajā
skaitā kultūras iestāžu, sporta un
reliģisko organizāciju darbībai
un infrastruktūras projektiem.
Ar Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi
un vieglatlētikas manēžas izbūvi
būsim pabeiguši mūsdienīgas un
kvalitatīvas sporta infrastruktūras
izveidi un gatavosimies dažādu
sacensību un treniņnometņu
uzņemšanai, lai veicinātu pilsētas
ekonomiku, tiklīdz tas būs iespējams. Turpināsim pilotprojekta
“Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sistēmas izveide”
īstenošanu, kurā tiek sagatavoti
konkurētspējīgi augstas klases
sportisti divos olimpiskajos sporta veidos – BMX un vieglatlētika,
lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā. Valmieras
vecpilsētā turpināsies darbs pie
Valmieras pils kultūrvides centra
būvniecības, paralēli strādājot pie
interaktīvas Valmieras vēstures ekspozīcijas izveides un Ziloņu ielas
pārbūves. Valmiera kopā ar pārējām Valmieras novadu veidojošām
pašvaldībām gatavosies nozīmīgiem starptautiskiem kultūras pasākumiem, lai reģionā ilgtermiņā
veicinātu ekonomisko aktivitāti un
tūrismu.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 11,59 miljoni eiro. 2021.gadā
mērķtiecīgi turpināsies ielu izbūve
un atjaunošana. Šogad paredzēts
pabeigt darbus Dārza, Mālu, Teodora Ūdera, Tālavas, Eksporta, Rūpniecības, Dzelzceļa un Alvila Freimaņa ielās.
2021.gadā turpināsim industriālās teritorijas (17,07ha) Rūpniecības ielā 1, Eksporta ielā 8, Dzelzceļa ielā 9 attīstību 6,9 miljonu
eiro apmērā. Projekta ietvaros, ko
plānots pabeigt 2022.gadā, notiks
daudzu būvju nojaukšana, jaunas
ražošanas ēkas būvniecība, industriālā elektroenerģijas pieslēguma
ierīkošana un jaudas palielināšana,
kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras izbūve, Rūpniecības
ielas pārbūve posmā līdz Kauguru ielai, Rūpniecības un Eksporta
ielu savienojošas iebrauktuves un
publiskā stāvlaukuma izbūve Rūpniecības ielā 1. Industriālās teritorijas attīstības vajadzībām uzsākta
Zāļu un Pleskavas ielu pārbūves
projektēšana.
2021.gadā lielas pārmaiņas gaida jauniešu iemīļotais skeitparks
Rīgas ielā 43A, jo ar AS “Latvijas
valsts meži” finansiālu atbalstu un
pašvaldības budžeta ieguldījumu
tiks izveidots izzinošs aktīvās atpūtas un sporta parks ģimenēm
un bērniem, kura plānošanā aktīvi bija iesaistījušies arī Valmieras
iedzīvotāji, iesniedzot vairāk nekā
90 idejas.
Pabeigsim pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar sociālā atbalsta funkciju Stacijas ielā
26 energoefektivitātes pasākumus
un uzsāksim iekštelpu remontu.
Valmierā turpināsim sniegt atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa
uzlabošanai, energoefektivitātes
audita un dažādu pasākumu (siltināšana, logu maiņa, ventilācijas
izbūve u.c.) veikšanai, pagalmu

labiekārtošanai un bērnu rotaļlaukumu izveidei. Šim mērķim 2021.
gadā paredzēti 170 tūkstoši eiro.
Savukārt ekonomiskajai darbībai 2021.gadā paredzēti 3,13
miljoni eiro. 2021.gadā sadarbībā ar apkārtējiem novadiem
turpināsim inovāciju atbalsta programmu ZĪLE uzņēmējdarbības
veicināšanai, kā arī Valmieras
pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstību - Leona Paegles
ielas savienojumu ar TEN-T tīklu.
Sociālajai
aizsardzībai
novirzīsim 4,65 miljonus eiro. 2021.
gadā saglabāsim visus sociālos pabalstus un pakalpojumu veidus, kā
arī piešķirsim finansējumu jaunām
sociālās palīdzības
iniciatīvām
un pakalpojumiem. Sociālo pakalpojumu, palīdzības un atbalsta
funkciju nodrošināšanai budžeta
līdzekļi paredzēti Valmieras nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā
dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, aprūpes mājās un
nakts patversmes pakalpojumu
nodrošināšanai. 2021. gadā uzsāksim daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra izveidi.
Budžetā paredzēts finansējums
Valmieras pilsētas pašvaldības
policijas Operatīvās informācijas
centra darbības nodrošināšanai,
kas veic operatīvā procesa vadību –
gan videonovērošana sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai, gan bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai
iedzīvotājiem atvieglotu ziņošanu
par problēmām, ja dzīvesvietā vai
pilsētā nepieciešams saimniecisks
risinājums vai operatīva reaģēšana.
Pašvaldībai ir nozīmīgi, lai
Vidzemes slimnīcā būtu kvalitatīva veselības aprūpe pilsētas un
reģiona iedzīvotājiem. Veselības
veicināšanas mērķim pašvaldība
piešķirs stipendijas māsu un ārstu piesaistei, kā arī asinsdonoru
kustības atbalstam. Turpināsim
iedzīvotāju veselības veicināšanas
aktivitātes, piedāvājot nodarbības
skolēniem, grūtniecēm un senioriem, šim mērķim paredzot finansējumu 57 tūkstošu eiro apmērā.
Vispārējo vadības dienestu darbībai pašvaldības funkciju un administrēšanas nodrošināšanai paredzēti 2,31 miljoni eiro. Pašvaldību vēlēšanu komisijas darbam
paredzēti 108 tūkstoši eiro, tajā
skaitā 35 tūkstoši eiro no Valmieras
pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldības aizņēmumu
apkalpošanai paredzēts finansējums 137,5 tūkstoši eiro.
Valmieras pilsētas pašvaldības
budžets ir izstrādāts, pamatojoties
uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2015.–2030.
gadam un attīstības programmā
2015.–2020.gadam
izvirzītajām
prioritātēm, mērķiem un vērtībām, kas ir iedzīvotāji, uzņēmējdarbība un pilsētvide.
Pašvaldības 2021.gada budžets
plānots pilnam saimnieciskajam
gadam. Pēc 2021.gada 1.jūlija tas
tiks apvienots ar jaunizveidotā Valmieras novada teritorijā esošo novadu pašvaldību budžetiem.

VALMIERAS PILSĒTAS
BUDŽETS 2021.GADAM
IEŅĒMUMI UN INVESTĪCIJU PROJEKTU
64
milj.EUR FINANSĒŠANAS LĪDZEKĻI
Nodokļu ieņēmumi 28,9%
Investīciju projektu finanšu 23%
līdzekļi
Eiropas struktūrfondu, valsts
budžeta un cits ārējais 16,4%
finansējums projektiem
Valsts budžeta dotācijas
pedagogu darba samaksai 10,9%
Naudas līdzekļu atlikums 8,1%
gada sākumā
4%
Saņemtā dotācija no PFIF
Maksas pakalpojumi un citi 3,6%
pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no citām pašvaldībām 1,9%
par iestāžu pakalpojumu
saņemšanu
Valsts budžeta transferts
speciālo izglītības iestāžu 1,7%
uzturēšanai
Nenodokļu ieņēmumi 1,6%

18,5 milj. EUR
14,7 milj. EUR
10,5 milj. EUR
7 milj. EUR
5,2 milj. EUR
2,54 milj. EUR
2,29 milj. EUR
1,21 milj. EUR
1,07 milj. EUR
996 tūkst. EUR

IZDEVUMI
Izglītība

24,14 milj. EUR

Atpūta, kultūra, reliģija
15,3 milj. EUR

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
11,59 milj. EUR

38,7%
24,4%
18,5%

Sociālā aizsardzība

7,4%

Ekonomiskā darbība

5%

Vispārējie valdības dienesti

3,7%

Vides aizsardzība

1,5%

4,65 milj. EUR

3,13 milj. EUR

2,31 milj. EUR

958 tūkst. EUR

Sabiedriskā kārtība un
drošība
463 tūkst. EUR

Veselība

94,6 tūkst. EUR

0,7%
0,15%

62,64
milj.EUR

Izglītības darbinieku atalgojums, izglītības
iestāžu uzturēšana, izglītības procesa
nodrošināšana, infrastruktūras attīstības
projekti
Kultūras iestāžu un sporta organizāciju
darbība, kultūras un sporta infrastruktūras
attīstības projekti, kultūras un sporta
pasākumi
Ēku un teritoriju apsaimniekošana, attīstības
projektu ieviešana, rotaļu laukumu izveide,
ielu apgaismojums
Sociālie pabalsti un pakalpojumi (t.sk.
ilgstošā sociālā aprūpe, aprūpe mājās, nakts
patversme), braukšanas maksas
atvieglojumi pensionāriem, bērniem,
skolēniem, studentiem
Satiksmes infrastruktūras uzturēšana un
attīstība, sabiedriskais transports, Tūrisma
informācijas centra darbība, pasākumi
uzņēmējdarbības veicināšanai
Pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana
Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana,
vides apzaļumošana, vides sakopšana,
atkritumu apsaimniekošana
Kārtības un drošības nodrošināšana
Valmierā, atskurbtuves pakalpojums
Pašvaldības iniciatīvas - veselības
veicināšana, donoru kustība, stipendijas
medicīnas studentiem
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VALMIERAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Lai noskaidrotu valmieriešu viedokli par pilsētā paveikto 2020.gadā, kā arī lai veicinātu
iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina piedalīties aptaujā.
Aptauja tiek veikta laika periodā no 2021.gada 9. februāra līdz 15.martam. Anketa
elektroniskā formātā ir pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv,
savukārt drukātā formātā - Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera”
241. numurā.
Lai ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās izvairītos no klātienes kontakta, drukātās
anketas līdz 15.martam iespējams ievietot iesniegumiem domātā kastītē, kas izvietota
pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas, vai nosūtīt pa pastu, adresējot Valmieras pilsētas
pašvaldībai Lāčplēša ielā 2.
Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera”, kā arī mājaslapā www.valmiera.lv.
1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Valmierā?
(lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)

Jā

Nē

Alvila Freimaņa, Tālavas, Teodora Ūdera, Kāpu, Mālu un Dārza ielas pārbūve
Inovāciju atbalsta programma ZĪLE
Valmieras un topošā Valmieras novada dalība konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”

Cits, Jūsuprāt, prioritāri veicams darbs vai komentāri par veicamajiem darbiem
un projektiem:

4. Novērtējiet Valmierā pieejamos pakalpojumus un pašvaldības īstenotās
funkcijas (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
4.1. Izglītība
Ļoti labi

Jūsu komentārs:

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība
Augstākā izglītība

2. Novērtējiet Valmierā īstenoto un uzsākto darbu, realizēto projektu nozīmību –
aktualitāti valmieriešiem (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti
nozīmīgi

Nozīmīgi

Vidēji
nozīmīgi

Maznozīmīgi

Nenozīmīgi

Nav
viedokļa

Energoefektīvie hibrīdautobusi
Skolēnu dienesta viesnīcas “Auseklis” pārbūve (1.kārta) Ausekļa
ielā 25B

Interešu izglītība (mūzikas, dizaina un
mākslas, sporta skolas, VJC “Vinda” u.c.)
Mūžizglītība (kursi, mācības, semināri
pieaugušajiem)
Atbalsts karjeras izvēlē

Ko izglītības jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?

Valmieras Viestura vidusskolas
vēsturiskās ēkas pārbūve
Šķeldas katlumāja Dakstiņu ielā 1
Industriālās teritorijas (bijušais
gaļas kombināts) attīstība un Eksporta ielas izbūve

4.2. Veselības aprūpe
Ļoti labi

Rotaļu laukums Krāču ielā 4

Primārā veselības aprūpe (ģimenes
ārsts)

Kauguru ielas pārbūve posmā no
krustojuma ar Cēsu ielu līdz Kauguru ielai 3

Ambulatorā veselības aprūpe
(speciālisti)

Rūpniecības ielas pārbūve posmā
no Kauguru līdz Sila ielai

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

5,145 km cietais segums grantētajām ielām privātmāju rajonos
Drošības saliņu izbūve uz gājēju
pārejām Rubenes ielā un uz Matīšu
šosejas

Labi

Viduvēji

Slikti

Stacionārā veselības aprūpe
Veselības aprūpes pieejamība Covid-19
saslimšanas gadījumā

Ko veselības aprūpes jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?

Uzsākta apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu izbūve Rubenes un
Valkas ielas posmos
Jauns apgaismojums Mujānu un
Nauču ielā, Jāņparkā un uz Vanšu
tilta (pagaidu)
452 nātrija gāzizlādes spuldžu
nomaiņa pret energoefektīvām LED
spuldzēm ar viedu apgaismojuma
vadības sistēmu
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas
sakārtošana Sporta un Skolas ielā
Lietus ūdens kanalizācijas izbūves
projekts Loku ielā
Siltumtrases, kanalizācijas posmu
un ūdensvada izbūve Beātes un
Dārza ielā

4.3. Sociālie pakalpojumi
Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Sociālā aprūpe un palīdzība
Narkomānijas, alkoholisma un citu problēmu risināšana
Atbalsts ģimenēm
Bērnu tiesību aizsardzība
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā

Ko sociālo pakalpojumu jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?

Valmieras estrādes grīdas seguma
atjaunošana
Pludmales volejbola un futbola
laukumi airēšanas bāzē “Krāces”
Valmieras domrades – Valmieras 4.
iedzīvotāju forums

Jūsu komentāri par uzsāktajiem un padarītajiem darbiem un projektiem Valmierā:

4.4. Saimnieciskie jautājumi
Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Pilsētas sabiedriskais transports
Atkritumu apsaimniekošana
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde

3. Sarindojiet Valmieras attīstībai uzsāktos un plānotos darbus un projektus
prioritārā secībā (no 1 līdz 12), sākot ar visbūtiskāko – 1.
Industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1, Dzelzceļa ielā 9 un Eksporta ielā 8 attīstība
Valmieras 2.vidusskolas ēkas viena korpusa pielāgošana bērnudārza “Varavīksne” vajadzībām
Valmieras vecpilsētas teritorijas attīstība (Valmieras pils kultūrvides centra izveide un Ziloņu ielas
pārbūve)
Aktīvās atpūtas un sporta parks Rīgas ielā 43A
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Rīgas ielā 53A
Ēkas Stacijas ielā 26 pārbūve
Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas būvniecība
Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojumā
Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūve Valkas un Rubenes ielā
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Pilsētas publisko teritoriju (ielas, parki u.c.)
apgaismojums
Valmieras pilsētas pašvaldības policijas
darbs sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
Zaļo teritoriju kopšana
Ielu uzturēšana un remonti
Ietvju uzturēšana un remonti
Kapsētu apsaimniekošana
Dzīvnieku patversmes darbība

Ko saimnieciskajā jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?

Ļoti slikti

Nav viedokļa

4.5. Citi
Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Sabiedrisko organizāciju darbība
un aktivitāte

8.1. Kā Jūs vērtējiet informatīvā izdevuma izdošanas biežuma maiņu no 2020.
gada novembra, pārejot no diviem 4 un 8 lpp. izdevumiem uz vienu 12 lpp. izdevumu mēnesī?
Pozitīvi

Neitrāli

Negatīvi

Nav viedokļa

Uzņēmējdarbības veicināšanas
un atbalsta pasākumi

Jūsu komentārs:

Pilsētas tēla veidošana un popularizēšana
Kultūras pasākumi
Sporta un aktīvās atpūtas
pasākumi

9. Kā Jūs sazinieties ar Valmieras pilsētas pašvaldību?

Veselīga dzīvesveida popularizēšana

Eju runāt klātienē

Pašvaldības elektronisko pakalpojumu pieejamība

Zvanu pa tālruni
Rakstu e-pastu

Ko citās jomās Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?

Rakstu vēstuli nosūtīšanai pa pastu
Ievietoju dokumentu iesniegumiem paredzētā kastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2
Ar ziņojumiem mājaslapā www.valmiera.lv

5. Novērtējiet Valmieras pilsētvidi (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Ziedu kompozīciju un apstādījumu daudzveidība

Ar ierosinājumiem lietotnē “Valmiera”
Ar sociālo tīklu starpniecību
Cits, norādiet kāds?

10. Novērtējiet Valmieras pilsētas pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem
(lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)

Veco un bīstamo koku apzāģēšana

Ļoti labi

Soliņu izvietojums
Atkritumu urnu pieejamība
sadzīves atkritumiem

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Kā ieteiktu sadarbību uzlabot:

Atkritumu urnu pieejamība suņu
ekskrementiem
Velosipēdu novietņu pieejamība
Veloceliņu izvietojums

11. Novērtējiet Valmieras pilsētas pašvaldības sniegto atbalstu iedzīvotājiem un
uzņēmējiem ārkārtējo situāciju laikā (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)

Rotaļu laukumu pieejamība
Pilsētas rotājumi

Ļoti labi

Jūsu ieteikumi, ko un kur tieši Valmieras pilsētvidē vajadzētu uzlabot?

Labi

Viduvēji

Slikti

Nav
viedokļa

Ļoti slikti

Ko ieteiktu uzlabot, kāds vēl atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtējās
situācijas laikā būtu noderīgs:
6. No kāda informācijas avota Jūs uzzināt par Valmieras pilsētas pašvaldības
darbu? (iespējamas vairākas atbildes)

12. Novērtējiet informācijas pieejamību par Covid-19?

Pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera”

Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Valmieras mājaslapa www.valmiera.lv

Ko ieteiktu uzlabot, kāda informācija par Covid-19 vēl būtu noderīga:

Valmieras pilsētas Facebook.com lapa @valmiera
Valmieras pilsētas Twitter.com konts @valmiera_lv
Valmieras pilsētas Instagram.com konts @valmieraspilseta
Valmieras pilsētas pašvaldības Youtube.com konts

13. Novērtējiet informācijas pieejamību par Administratīvi teritoriālo reformu?

Lietotne “Valmiera”

Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Digitālais stends pie Vidzemes Augstskolas Cēsu ielā 4
Vidzemes TV, ReTV

Ko ieteiktu uzlabot, kāda informācija par Administratīvi teritoriālo reformu vēl
būtu noderīga:

Laikraksts “Liesma”
Laikraksts “Tava Izvēle”
Portāls “Valmieras Ziņas” www.valmieraszinas.lv

13.1. Kuri būtu trīs prioritāri veicamie darbi topošajā Valmieras novadā?

Nacionālie mediji (LTV 1, TV3, Latvijas Radio, Radio Skonto, LETA, Delfi, LSM u.c.)
1.

Saziņa ar pašvaldību klātienē, telefoniski vai e-pastā

2.

Draugi, kolēģi, paziņas

3.

Nevalstiskās organizācijas

Vai esat deklarējis dzīvesvietu Valmierā? (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)

Reklāma pilsētvidē

Dzīvoju Valmierā un esmu šeit deklarējies (-usies)

Cits (lūdzu, norādiet informācijas avotus):

Dzīvoju Valmierā, bet neesmu šeit deklarējies (-usies)
Nedzīvoju Valmierā, bet esmu šeit deklarējies (-usies)
Nedzīvoju Valmierā un neesmu šeit deklarējies (-usies), bet šeit strādāju un/ vai mācos

Nodarbošanās
7. Par kādām tēmām Jūs vēlētos saņemt vairāk informāciju Valmieras pilsētas
pašvaldības komunikācijas kanālos, norādiet, kuros tieši?

8. Novērtējiet pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” saturu (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Ļoti slikti

Nav viedokļa

Dzimums

Skolēns

Sieviete

Students (-e)

Vīrietis

Uzņēmējs (-a)

Vecums

Privāta uzņēmuma darbinieks (-ce)

Līdz 18

Valsts/ pašvaldības iestādes darbinieks (-ce)

18-25

Pašnodarbināta persona

26-35

Mājsaimnieks (-ce)

36-45

Bezdarbnieks (-ce)

46-55

Pensionārs (-e)

56-62

Cits

63 un vairāk

Paldies par veltīto laiku un atsaucību!
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Kādai jābūt pastkastītei, lai
saņemtu sūtījumus?

NĪN atvieglojumi atsevišķu kategoriju nodokļu
maksātājiem

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Lai savā pastkastītē saņemtu dažādus sūtījumus – vēstules,
abonētos žurnālus, laikrakstus un
arī Valmieras pilsētas pašvaldības
informatīvo izdevumu “Valmiera”,
atgādinām, ka ir jānodrošina apstākļi atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem nr. 463 “Noteikumi
par pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un
noformēšanu, kā arī pārrobežu
pasta sūtījumu apstrādes vietu
ierīkošanu”:
♦pastkastītes ierīko tā, lai būtu
viegli aizsniegt to augšējo
malu, kurai jābūt ne augstāk kā
165 cm no grīdas (zemes);
♦pastkastītes izmēram un pastkastītes atvēruma izmēram
jābūt tādam, lai tajā varētu
ievietot vienkāršas vēstules A4
formātā;
♦pastkastītēm jābūt izgatavotām no izturīga materiāla;
♦pastkastītēm, kuras izvieto ārpus ēkas, jābūt aizsargātām no
nokrišņu iekļūšanas;
♦daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novieto pirmā stāva
kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu
mājas pirmajā stāvā nav kāpņu
telpas vai kāpņu telpā tehnisku iemeslu dēļ pastkastītes
novietot nav iespējams, tās
novieto otrā stāva kāpņu telpā. Dzīvokļu īpašnieki vai
pārvaldnieks nodrošina, ka
daudzdzīvokļu mājās koplietošanas telpās izvietotās pastkastītes ir pieejamas pastniekam (pasta piegādātājam);
♦uz pastkastītēm, kas novietotas daudzdzīvokļu mājās, norāda dzīvokļa numuru vai juridiskās personas nosaukumu;
♦nedzīvojamās ēkās, kurās atrodas vairākas juridiskās personas, pastkastītes katrai juridiskai personai ierīko pirmā
stāva kāpņu telpā. Uz pastkastītes norāda juridiskās personas nosaukumu. Juridiskās
personas, ēkas īpašnieks vai
pārvaldnieks nodrošina, ka
pastkastītes ir pieejamas pastniekam (pasta piegādātājam)

darbdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00;
♦pie atsevišķām savrupmājām,
viensētām, arī dvīņu un rindu
mājām (turpmāk – privātmājas) pastkastītes novieto pie
mājas teritorijas ieejas žoga
(sētas) vai citā labi apgaismotā
un drošā vietā, kas ir pieejama
pastniekam (pasta piegādātājam) jebkurā laikā. Uz pastkastītēm, kas novietotas pie
privātmājām, norāda mājas
numuru vai mājas nosaukumu
un dzīvokļa numuru, ja tāds ir;
♦ja privātmāja atrodas pie
pievedceļa (ceļš, kas savieno
tuvāko valsts vai pašvaldības
autoceļu ar attiecīgo privātmāju), pastkastītes un pastkastīšu
punktus novieto ne tuvāk kā
5 m un ne tālāk kā 10 m no
minētās tuvākās valsts vai
pašvaldības autoceļa klātnes
malas – vietās, pie kurām pasta komersanta autotransporta
līdzekļi var ērti piebraukt un
manevrēt, netraucējot ceļa satiksmi.
Ministru kabineta noteikumi nr.
463 pilnā apjomā pieejami www.
likumi.lv.
Uzmanību suņu saimniekiem!
Ja pastnieks sūtījuma piegādes
brīdī konstatē, ka suns brīvi pārvietojas pa privātmājas teritoriju
bez saimnieka klātbūtnes vai izrāda agresiju pret pastnieku un
pastkaste nav novietota pieejamā
vietā, lai pastnieks izvairītos no
kontakta ar suni, tad arī šādā gadījumā netiek nodrošināti sūtījumu
nodošanai piemēroti apstākļi bez
apdraudējuma pastnieka veselībai
un drošībai.
Tātad nepiemērota izmēra, bez
mājas/dzīvokļa uzraksta, salauzta,
nepamanāma vai no pastnieka
drošības viedokļa neatbilstošā vietā novietota pastkaste var būt iemesls, kāpēc sūtījums nesasniedz
adresātu vai arī to saņem ar
defektu, piemēram, izmirkušu.
Aicinām iedzīvotājus pārliecināties, ka pastkastītes ir novietotas pieejamā vietā un atbilstoši
noformētas, ja nepieciešams, veikt
uzlabojumus un nodrošināt labvēlīgus apstākļus, lai pastnieks
varētu droši pildīt savus darba pienākumus, nogādājot sūtījumus!

Jauna NĪN apmaksas iespēja
veikalos “Maxima”
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
JAUNUMS! No februāra valmieriešiem ir daudzveidīgākas iespējas apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), to var izdarīt
arī “Maxima” veikalu kasēs. Iespēja veikt NĪN apmaksu veikala
“Maxima” kasēs ir būtisks atbalsts
iedzīvotājiem, kuri neizmanto internetbanku vai bankas norēķinu
karti, bet parasti veic maksājumus bankās vai pasta nodaļā,
maksājot lielāku komisijas maksu.
NĪN apmaksu var veikt “Maxima” veikalu kasēs, uzrādot maksājuma paziņojumu ar svītrkodu.
Jaunos maksājuma paziņojumus,
kuros tiks iekļauts svītrkods, Valmieras pilsētas pašvaldība izsūtīs
iedzīvotājiem līdz 2021.gada
15.februārim. Norēķinus veikalā
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ir iespējams veikt ar bankas karti vai skaidrā naudā. Pretī klients
saņems kases aparāta čeku kā
darījumu apliecinošu dokumentu.
Tomēr jārēķinās, ka, šādi samaksājot NĪN, par katru darījumu
veikals papildus ietur 0,50 centus komisijas maksu. Tikpat liela
komisijas maksa tiek iekasēta arī
par citiem veikalā pieejamajiem
rēķinu apmaksas veidiem.
Aicinām iedzīvotājus ņemt
vērā, ka, norēķinoties “Maxima”
veikalos, kasiere noskenēs rēķina svītrkodu par kopējo visa gada apmaksājamo summu, bet,
ja klients vēlas rēķinu maksāt
pa daļām, tad par to lūgums
brīdināt kasieri pirms maksājuma
veikšanas. Veikala kasēs var veikt
skaidras naudas maksājumu, kas
nav lielāks par 1000 eiro.

Valmieras pilsētas pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām. NĪN atvieglojumu
kategorijas un piešķiršanas kārtība noteikta ar 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem nr.314 “Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Valmierā”.
Par NĪN atvieglojumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju
28.janvārī Valmieras pilsētas
pašvaldības domes sēdē deputāti
lēma par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos nr.314 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”,
lai atbalstītu uzņēmējus un pakalpojumu sniedzējus, kuru darbība tiek ietekmēta vai nav iespējama ārkārtējās situācijas laikā.
Saistošie noteikumi papildināti ar jaunu nodaļu, kas nosaka,
kādā veidā atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām saistībā ar
ārkārtējo situāciju piešķirami NĪN
atvieglojumi par 2021.gadu:
♦par ēku ar būves nosaukumu
“Tirdzniecības centrs” ar platību
lielāku, par 10 000 m2 un vismaz
10 tirdzniecības vietām vai pakalpojumu sniedzējiem – 50%;
♦par saimnieciskās darbības
veikšanu Valmieras pilsētas
pašvaldības telpās, nodrošinot
sabiedriskās ēdināšanas vai
sporta nodarbību pakalpojumus par ēku un zemi – 70%;
♦ja īpašumā ir viesnīcas ēka –
90%;
♦ja īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēkas (lietošanas veids
1211), lietojumā ir vasaras kafejnīca vai terase, vai īpašumā
esošās ēkas tiek iznomātas un
izmantotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
– 70%;
♦par ēku, kas paredzēta dažādiem izklaides pasākumiem,
izņemot spēļu zāles – 90%;
♦par ēkām vai telpu grupām,
kas tiek izmantotas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai – 50%;
♦par ēkām vai telpu grupām, kas
tiek izmantotas sporta pakalpojumu sniegšanai – 50%.
Tāpat ir atviegloti nosacījumi
nodokļa maksātājiem, kuriem
paredzēts atvieglojums par ražošanas ēkām. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir rūpnieciskās
ražošanas ēkas, tiek piemērots NĪN
atvieglojums – 25% ar nosacījumu,
ja taksācijas gada 30.jūnijā ir sagla-

bāta ražošana.
Lai saņemtu iepriekš minētos NĪN atvieglojumus, nodokļa
maksātājam no 2021.gada 1.marta līdz 30.septembrim jāiesniedz
motivēts iesniegums un nodokļa
maksātājam – juridiskai personai –
uzskaites veidlapa par saņemto
de minimis atbalstu. Iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Iesniegumu
veidlapas”. Iesniegumu jāiesniedz
Valmieras pilsētas pašvaldībā
Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1.stāvā vai iesniegumiem
paredzētā kastītē, kas izvietota pie
Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas
Lāčplēša ielā 2.
Atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas brīdī ir NĪN parādi, kas
lielāki par 2 eiro, un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
parādi, kas lielāki par 1000 eiro.
Grozījumi saistošajos noteikumos nr.314 “Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Valmierā” tiks publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevējā
“Latvijas Vēstnesis”.
NĪN atvieglojumi dažādām iedzīvotāju grupām
NĪN atvieglojumus 2021.gadā,
līdzīgi kā iepriekš, varēs saņemt
nodokļu maksātāju kategorijas par
īpašumiem, kuros netiek veiktas
saimnieciskās darbības:
♦vientuļie pensionāri, ja nekustamais īpašums ir deklarētā
dzīvesvieta taksācijas gada
1.janvārī, tas ir īpašumā vai
valdījumā vismaz divus gadus
un īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā – 50%
apmērā no NĪN summas;
♦personas ar I un II grupas invaliditāti, ja nekustamais īpašums
ir deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, tas ir īpašumā
vai valdījumā vismaz divus gadus, īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, neatkarīgi no pensijas apmēra –
50 % apmērā no NĪN summas;
♦pensionāri, kuri vecāki par
70 gadiem, ja nekustamais
īpašums ir deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī,
tas ir īpašumā vai valdījumā
vismaz divus gadus, īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un pensijas apmērs
kopā ar piemaksu pie pensijas
nepārsniedz 90% no minimālās
mēneša darba algas, kas 2021.
gadā sastādīs 450 eiro – 25%
apmērā no NĪN summas.
2021.gadā NĪN atvieglojumus
saskaņā ar likumu “Par nekustamā
īpašuma nodokli” saņems arī per-

sonas, kurām piešķirts trūcīgas,
maznodrošinātas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss.
Atvieglojumi pēc saistošiem
noteikumiem tiek piešķirti, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Personām ar I un II grupas invaliditāti jauns iesniegums jāiesniedz
tikai atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā, bet personām
ar beztermiņa invaliditāti jauns
iesniegums nav nepieciešams. Lai
fiziska persona saņemtu atvieglojumu par visu taksācijas gadu,
iesniegumus Valmieras pilsētas
pašvaldībā aicinām iesniegt līdz
2021.gada 31.martam.
NĪN atvieglojumi par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība
NĪN atvieglojumi iepriekšējā apmērā saglabāti nodokļu maksātāju
kategorijām par īpašumiem, kuros
tiek veikta saimnieciskā darbība
un kuri minēti saistošo noteikumu III nodaļā – par jaunuzceltām
un atjaunotām ēkām, būvniecības
stadijā esošām daudzdzīvokļu
mājām, jaunizveidotiem komersantiem, nodokļa maksātājam par
īpašumu, ja tajā tiek veikta regulāra filmu demonstrēšana, nodokļa
maksātājam par īpašumu, kura
ēkas ir iekļautas pilsētas nozīmes
kultūrvēsturisko objektu sarakstā,
ja veikta ēkas pārbūve.
Valmieras pilsētas pašvaldība
aicina pārliecināties par iepriekšējo periodu NĪN nomaksu, pretējā gadījumā atvieglojumi netiks
piešķirti.
Ar visām NĪN atvieglojumu
kategorijām iespējams iepazīties
saistošajos noteikumos mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie noteikumi” un likumi.lv.

Aicinām pieteikties paziņojumam e-pastā
Aizvien vairāk iedzīvotāji izmanto iespēju nodokļu maksāšanas paziņojumu saņemt
e-pastā un par NĪN norēķināties internetbankā.
Pieteikties paziņojuma saņemšanai e-pastā un norēķināties par NĪN var portālā
www.e-pakalpojumi.lv, sadaļā
“Nekustamais īpašums” vai iesniedzot iesniegumu Valmieras
pilsētas pašvaldībā.
Jautājumu gadījumā lūgums
sazināties ar Valmieras pilsētas
pašvaldības nodokļu (nodevu)
ekonomisti Ilzi Ķirsi, rakstot
e-pastu ilze.kirse@valmiera.lv
vai zvanot pa tālruni 64207128.

Pārceļ NĪN samaksas termiņus uz 16.augustu
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai ārkārtējās situācijas laikā atbalstītu iedzīvotājus un uzņēmējus, 28.janvārī Valmieras pilsētas
pašvaldības domes sēdē lemts par
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
2021.gada 31.marta un 17.maija
maksājumu termiņu pārcelšanu uz
2021.gada 16.augustu.

Tas attiecas uz visiem NĪN
maksātājiem, kuriem ir pienākums
maksāt nodokli par Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem. Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 2021.gada
16.augustam par maksājumiem
netiks aprēķināta kavējuma nauda.
Ja ārkārtējā situācija tiks pagarināta, arī turpmāk var tikt izskatī-

ti jautājumi par nākamo 2021.gadā
paredzēto NĪN samaksas termiņu
pārcelšanu. Aicinām sekot līdzi
aktuālajai informācijai mājaslapā
www.valmiera.lv.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus
un uzņēmumus, kuri ārkārtējās
situācijas laikā turpina strādāt un
veic saimniecisko darbību, veikt
NĪN apmaksu ierastajā kārtībā.

Ārkārtējo situāciju pagarina līdz 6. aprīlim
Ministru kabinets
Ministru kabinets 5.februārī pieņēma lēmumu par ārkārtējās
situācijas pagarināšanu līdz 6.aprīlim. No 8.februāra spēkā augstāki drošības standarti klātienes
tirdzniecībā, kas ļauj spert pirmos
soļus, lai atteiktos no preču sarakstiem. Daļai skolēnu un studējošo
pieejamas klātienes konsultācijas.
Savukārt ieceļot Latvijā var tikai
neatliekamos gadījumos.
Izglītības jomā
Ņemot vērā, ka pēdējā laikā ir
paaugstinājies jaunu ar Covid-19
inficēto gadījumu skaits, Ministru
kabinets pieņēma lēmumu, ka
pagaidām nevar pieļaut 1. un
2.klašu skolēnu klātienes mācību atsākšanu, kā tas bija plānots
līdz šim. Diskusijas valdībā par
epidemioloģiski drošu klātienes
mācību
procesu
turpināsies.
Tātad joprojām mācību process
galvenokārt 1.-12.klasēm tiek
organizēts attālināti. Klātienē izglītības procesu turpina īstenot
pirmsskolas izglītības iestādes,
izņemot tās pirmsskolas izglītības
iestādes vai to grupas, kuras
atrodas karantīnā, darbu klātienē
atsākot tikai pēc karantīnas noslēguma.
Klātienē ir iespējams saņemt
konsultācijas. Konsultācijas ir pieejamas visiem skolēniem, kam pa-

stāv mācību pārtraukšanas risks,
kā arī 12.klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem
jākārto valsts pārbaudījumi. Individuāla praktisko iemaņu apguve
klātienē var notikt arī augstskolu
studentiem, kuri apgūst dažādu
medicīnas un veterinārmedicīnas
programmu pēdējo gadu.
Stingras prasības drošākai
tirdzniecībai
Ministru kabinetā apstiprinātas
sadarbībā ar uzņēmēju un darba
devēju pārstāvjiem izstrādāto
drošas tirdzniecības prasību kopums. Tas paredz tirdzniecības
vietām vairākus pienākumus,
lai mazinātu apmeklētāju drūzmēšanās iespējas. Veikalos un
tirgus paviljonos jānodrošina 25
kvadrātmetru platība vienam apmeklētājam un redzamā vietā pie
ieejas jāizvieto informācija par
maksimālo pieļaujamo apmeklētāju skaitu.
Apmeklētāji veikalā drīkst doties
pa vienam, izņemot cilvēkus, kam
ir nepieciešama asistenta palīdzība
un bērnus līdz 12 gadu vecumam
kopā ar vienu pilngadīgu personu.
Veikalu apmeklētāji tiek aicināti
ievērot tirdzniecības vietās noteiktās prasības – nedrūzmēties pie
ieejas, izmantot groziņus vai ratiņus, sekot mērķējumam.
Līdzās tirgotāju pienākumiem

apstiprinātas tiesības Valsts policijai un pašvaldību policijai pieņemt
lēmumu par tūlītēju tirdzniecības
vietas slēgšanu apmeklētājiem uz
laiku līdz septiņām dienām. Šādu
lēmumu var pieņemt gan par atsevišķu veikalu, gan visu tirdzniecības centru kopumā atkarībā no
pārkāpuma un atbildības.
Pastiprinātas epidemioloģiskās
drošības prasības tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus
paviljonos ieviestas no 8.februāra.
Izmaiņas mazumtirdzniecībai
klātienē
No 8.februāra, ievērojot “drošas
tirdzniecības” principus, tiek sperti
pirmie soļi, lai atteiktos no klātienē
iegādājamo preču ierobežojuma
sarakstiem. Klātienē veikalos, kuros
vismaz 70% no preču sortimenta
ir pārtikas preces, drīkst tirgot visu
preču sortimentu. Līdzīgi arī veikalos, kuros vismaz 70% no preču
sortimenta ir higiēnas preces, arī
drīkst klātienē pārdot visas pārējās
preces.
Arī grāmatnīcās drīkst pārdot visu preču sortimentu, tātad
gan līdz šim atļautās preces, gan
kancelejas preces, gan grāmatas.
Darbu līdzšinējā ārkārtējās situācijas regulējuma ietvaros turpina aptiekas, optikas preču veikali,
degvielas uzpildes stacijas. Citās
tirdzniecības vietās joprojām drīkst

Reģistrējies savai vakcīnai pret Covid-19
Ieva Stūre,
Veselības ministrijas Vakcinācijas
projekta birojs
Saskaņā ar Latvijā apstiprināto
vakcinācijas pret Covid-19 plānu,
ir izveidota Covid-19 vakcīnas agrīnās pieteikšanās vietne www.mana
vakcina.lv, kura atvērta iedzīvotājiem no 5.februāra. Agrīnās pieteikšanās mērķis ir efektīvi plānot
vakcinācijas kabinetu noslodzes
un jaudas. Iedzīvotāji tiek aicināti
nesteigties reģistrēt savus pieteikumus pirmajās vietnes darbības
dienās. Pirmie vakcīnas saņems tie
iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās
grupās. Visi pārējie viena kalendārā
mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju
pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.
Jau tuvākajā laikā tiks atvērta
arī vakcinācijas tālruņa līnija, kas
būtiska daudziem iedzīvotājiem,
tostarp arī daļai senioru. Iedzīvotāji virs 60 gadu vecuma ir arī viena
no pirmajā prioritārajām grupām,
kas tiks aicināta vakcinēties – gan
tie, kas paši būs pieteikušies, gan
arī tie, kurus ģimenes ārsti būs uzrunājuši.
Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Vietne palīdzēs iegūt informāciju par iedzīvotāju nodomu
vakcinēties, kā arī efektīvi plānot
vakcinācijas kabinetu noslodzes.
www.manavakcina.lv ir pirmais
no plānotajiem veidiem, kā iedzīvotāji Latvijā varēs pieteikties
vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai. Šobrīd turpinās darbs pie
pārējo reģistrēšanās veidu ieviešanas. Par katra reģistrācijas veida darbības uzsākšanu Veselības
ministrija nodrošinās detalizētu
informāciju. Drīzumā vietne www.
manavakcina.lv būs pieejama arī
krievu valodā.
Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai četros veidos:
♦vietnē www.manavakcina.lv;

♦zvanot pa bezmaksas tālruni
(tālruņa līnija uzsāks darbu februāra laikā);
♦darba devēji varēs iesniegt savu
darbinieku sarakstus (primāri
iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba
devēja rīcību);
♦ar ģimenes ārstu palīdzību.
Vakcinācijas kārtība tiks plānota
pēc prioritāro grupu principa, kur
priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība
Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta. Iedzīvotāju prioritārās grupas
ir šādas: veselības aprūpes darbinieki, ilgstošas sociālās aprūpes
centru darbinieki un to klienti,
personas virs 60 gadu vecuma,
personas ar hroniskām slimībām,
personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kam ir
noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības, personas,
kas mājās aprūpē smagi slimas
personas, izglītības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki, nozaru identificētie kritiskie
darbinieki, uzņēmumu darbinieki,
kas saskaras ar lielu skaitu cilvēku
un kur nevar ievērot divu metru
distanci un tad visa sabiedrība.
Iedzīvotāji tiek aicināti godprātīgi norādīt piederību kādai no šīm
grupām, jo šie dati tiks salīdzināti
ar veselības vai citos reģistros esošo informāciju.
Nevienam no pieteikšanās kanāliem nav paredzēta priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā.
Neatkarīgi no tā, vai pieteikums
viena mēneša ietvaros tiks saņemts
vietnē www.manavakcina.lv vai arī
pa tālruni (vēlāk arī citos veidos),
brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas,
šie dati tiks izmantoti vakcinācijas
procesa plānošanai un organizēšanai.
Visi saņemtie pieteikumi vakcīnai viena kalendārā mēneša laikā tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc
nejaušības principa. Tas nozīmē,

ka februārī saņemtie pieteikumi
tiks apstrādāti vienlaicīgi un šie
iedzīvotāji saņems aicinājumu vakcinēties uz pieteikumā norādīto
e-pasta adresi un tālruņa numuru,
tiklīdz vakcīnas būs pieejamas un
vakcinācijas punkts pieejams.
Lai nodrošinātu maksimāli ātru
vakcinācijas procesu, ieplānots
darbs pie vienotas vakcinācijas
procesa IT sistēmas, kas palīdzēs
nodrošināt efektīvu loģistiku brīdī,
kad Latvijā ienāks lielākas kravas ar
vakcīnām.
www.manavakcina.lv vietnes datu pārzinis un datu apstrādātājs ir
Veselības ministrija. Vietni uztur un
tā atrodas uz Nacionālā veselības
dienesta tehniskajiem resursiem.
Vietni izstrādāja SIA “ZZ Dats”.
Ņemot vērā agrīnās pieteikšanās
uzsākšanu, ir veikti papildinājumi
arī biežāk uzdotajos jautājumos
par vakcinācijas procesu https://
www.spkc.gov.lv/lv/manavakcinalv
Pēc valstī apstiprinātā vakcinācijas plāna februārī turpinās mediķu
vakcinācija, kā arī tiks uzsākta ilgstošas sociālās aprūpes darbinieku
un klientu vakcinācija, kā arī daļa
senioru.

pārdot pārtikas preces, higiēnas
preces, pirmās nepieciešamības
saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes,
tabakas izstrādājumus, dzīvnieku barību un preces, sabiedriskā
transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos
aizsardzības līdzekļus, kā arī mājražotāju lauksaimniecības produkciju un ziedus.
No 8.februāra klātienē iegādāties drīkst elektropreču aksesuārus
(vadus, pagarinātājus, lādētājus),
līdzekļus kaitēkļu iznīcināšanai
(dezinsekcijai un deratizācijai), kā
arī, pavasarim tuvojoties, nozīmīgos stādus, dēstus, sīpolus, gumus
un sēklas, substrātus un daļu materiālu augsnes ielabošanai.
Starptautiski braucienu tikai
neatliekamos gadījumos
Valdība arī izmainījusi ieceļošanas kārtību, lai mazinātu jauno,
īpaši bīstamo, Covid-19 paveidu
nonākšanu Latvijā. No 11.februāra
līdz 25.februārim Latvijā drīkstēs
ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ. Iebraukt drīkstēs
darba, mācību un studiju nolūkā,
kā arī humānu apsvērumu dēļ –
ģimenes apvienošanai, medicīnas
pakalpojumu saņemšanai, nepilngadīgas personas pavadīšanai, lai
atgrieztos dzīvesvietā vai dotos uz
bērēm.

Ieceļošanas iemesls pirms ierašanās Latvijā jānorāda, aizpildot
anketu tīmekļvietnē covidpass.lv,
savukārt dokumentiem, kas apliecina ierašanās iemeslu, jābūt
gataviem uzrādīšanai pēc pieprasījuma Valsts policijai vai Valsts
robežsardzei. Dokumenti nav jāgatavo uzrādīšanai, ja tie jau ir pieejami kādā no valsts informācijas
sistēmām, piemēram, informācija
par dzīvesvietu un radniecību.
Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri
covidpass.lv sistēmā nav norādījuši
ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem
joprojām ir pienākums gan veikt
Covid-19 testu pirms ierašanās Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz
pēc ierašanās.
Uz laiku ir pārtraukti arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi
starp Latviju un Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas attiecas
gan uz aviosatiksmi, gan autobusu,
gan kuģu pārvadājumiem.
Diskusijas par samērīgiem ieceļotāju kontroles uzlabojumiem
trupināsies.
Diskusijas turpināsies arī par
brīvdienu mājsēdes nosacījumu.
Ārkārtējās situācijas laikā drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai var mainīties, tāpēc
aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai www.mk.gov.lv.

Koku ciršanas publiskā
apspriešana
Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta
02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013.
saistošo noteikumu Nr. 182 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas
16.12.2020. lēmumu Nr.173, izsludina publisko apspriešanu par
šādu koku ciršanu atbilstoši pilnsabiedrības PS zgt izstrādātajam
koku ciršanas plānam:
♦11 parastās kļavas, divas parastās liepas, viena rietumu tūja
un viens parastais osis Bruņinieku ielā 1 Valmierā;
♦Divas lapegles Bruņinieku ielā 4 Valmierā;
♦Trīs parastās kļavas Bruņinieku ielā 3 Valmierā.
Ar iesniegumu par koku ciršanu, koku ciršanas plānu un
Vecpilsētas koku novērtējumu var iepazīties Valmieras pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” –
“Sabiedrības līdzdalība” – “Publiskās apspriešanas” – “Aktuālās”.
Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu
iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2
Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2021.gada 26.februāra
plkst.16.00.

Sociālo lietu pārvaldes darba organizēšana
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Latvijā izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā, lai iespēju robežās
mazinātu klātienes kontaktus un
ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, Valmieras pilsētas pašvaldības
Sociālo lietu pārvalde aicina primāri izvēlēties attālinātu saziņu,
rakstot e-pastu slp@valmiera.lv vai
zvanot pa tālruni 64207153 vai
28674775.
Ģimenēm ar bērniem lūgums
sazināties ar sociālo darbinieku

Ģimenes atbalsta nodaļā vai zvanot
pa tālruni 64210698, 64207142
vai 64210695.
Pārējie Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes
kontakti pieejami mājaslapā www.
valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” –
“Pārvaldes struktūra un kontakti”.
Ja tomēr klients ierodas klātienē
Valmieras pilsētas pašvaldības
ēkā Lāčplēša ielā 2, lai pieteiktos
materiālā atbalsta kārtošanai vai
saņemtu cita veida sociālo palīdzību, Apmeklētāju pieņemšanas

centra darbinieks lūgs aizpildīt
rakstisku iesniegumu, kurā jāapraksta nepieciešamība un jānorāda kontaktinformācija – vārds, uzvārds, adrese, tālrunis. Sociālo lietu
pārvaldes speciālists iesniegumu
izskatīs un sazināsies ar klientu.
Iedzīvotāji, kuri bija iepriekš pieteikušies apmeklējumam, saņems
Sociālo lietu pārvaldes darbinieka
zvanu, kura laikā kopīgi vienosies par nepieciešamo dokumentu
aizpildīšanu.
Pateicamies par sapratni!
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2020.gads Valmieras pašvaldības policijā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt
sabiedrisko kārtību un drošību
Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policijas
pārziņā ir Valmieras Operatīvās
informācijas centra darbība. Taču
atbalsts Covid-19 ārkārtējās situācijas diktēto ierobežojumu ievērošanā un vidutāja loma, sekmējot nekustamo īpašumu sakopšanu, bija aizvadītā gada
laikietilpīgākie pašvaldības policijas darba uzdevumi.
Atbalsts taisnīgai līdzāspastāvēšanai
“Lai arī katram ir savas intereses un situācija, taču drošība un
kārtība, kā arī pilsētvides sakoptība ir visu valmieriešu kopīgas vajadzības. Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi ir izveidoti, lai nodrošinātu šo vajadzību ievērošanu. Arī Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas noteikumi ir izveidoti ar mērķi pasargāt
sabiedrības veselību un pēc iespējas ātrāk atgriezt ekonomisko un
sabiedrisko dzīvi vēlamajā veidā
un apjomos. Taču ne noteikumi,
ne par to neievērošanu paredzētie

sodi un sankcijas paši par sevi apdraudējuma situācijas nenovērš un
neatrisina. Tādēļ Valmieras pilsētas
pašvaldības policija iesaistās, skaidro un uzņemas starpnieka lomu,
veicinot sadarbību, noteikumu
izpildi un cieņpilnu konfliktsituāciju atrisināšanu,” Valmieras pilsētas pašvaldības policijas darbības
principus skaidro tās priekšnieks
Indulis Rūsis.
Covid-19 diktētie ierobežojumi
2020.gada jaunais izaicinājums
ir cīņa ar Covid-19 pandēmiju. Lai
novērstu vīrusa izplatīšanos, valstī
tika izsludināta ārkārtējā situācija
un paredzēti ierobežojumi. Valmieras pilsētas pašvaldības policijas
uzdevums ciešā sadarbībā ar Valsts
policiju bija veicināt jauno ierobežojumu pieņemšanu, ievērošanu
un tādējādi sekmēt arī pēc iespējas ātrāku izkļūšanu no ārkārtējās
situācijas. Tādēļ tika organizēti gan
kontroles reidi uzņēmumos un
iestādēs, gan uzraudzīta situācija
pilsētvidē, gan reaģēts uz valmieriešu ziņojumiem par noteikumu
ievērošanas pārkāpumiem.
Nekustamo īpašumu sakopšana
2020.gadā būtiska pašvaldības
policijas darba daļa bija īpašumu
sakopšanas veicināšana. Pavasarī,

vasarā un rudenī nepieciešamie
sakopšanas pasākumi bija zāles
pļaušana, atkritumu un lapu
savākšana. Policija veica arī informēšanu par nepiemērotās vietās veidotu zaļo atkritumu izgāztuvju aizliegumu un to kaitīgo
ietekmi uz dabu. Ziemā policija
sekmē atbildīgas rūpes par gājēju
ietvju attīrīšanu no sniega un to
pretslīdes apstrādi.
Pašvaldības policija aicina valmieriešus būt vērīgiem un ziņot
par personām, kuras novieto atkritumus tiem neparedzētās vietās.
Arī, pamanot kādas nesakoptas
vietas, pilnas atkritumu urnas vai
dabā izmestus atkritumus, valmierieši ir aicināti ziņot par šīm vietām, zvanot pa bezmaksas tālruni
8484. Šāda rīcība sekmēs teritorijas ātrāku sakopšanu, lai visiem
būtu patīkami tajā uzturēties. Nesakoptu teritoriju fotogrāfiju ievietošana sociālajos tīklos ne vienmēr nodrošina, ka šī informācija
savlaicīgi nonāk līdz atbildīgajiem
dienestiem, kas operatīvi organizē
teritorijas sakopšanu.
Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošana
Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošana ir ceļu satiksmes

noteikumu joma, kuru ievērošanu
sekmē un uzrauga Valmieras
pilsētas pašvaldības policija. “Ir
uzteicama lielākoties sakārtotā
automašīnu novietošanas kārtība
pie daudzdzīvokļu namiem. Pārpratumu pagalmos šobrīd veidojas
daudz mazāk, jo automašīnu novietošanu lielākoties regulē atbilstošas atļaujas un papildu speciāls
stāvēšanas regulējums,” par progresu informē I.Rūsis. Šobrīd daudz
biežāk ir izsaukumu apsekot pagalmus, meklējot atbalstu sabiedriskās kārtības jomā. Taču I.Rūsis aicina valmieriešus sekot līdzi pilsētā
izvietotajām ceļa zīmēm. Ziemā
iespējami jauni papildu apstāšanās
un stāvēšanas ierobežojumi brauktuvju malās, kur ziemas dienesta
tehnikai ir apgrūtināta kvalitatīva
sniega tīrīšana.
Operatīvās informācijas centrs
Katru dienu 24 stundas diennaktī pašvaldības policija vada arī
Operatīvās informācijas centra
darbu. Iedzīvotājiem zvanot pa tālruni 8484, par problēmsituācijām
tiek informēts pašvaldības policijas patruļdienests vai informācija
nodota atbildīgajiem dienestiem.
Lai sekmīgāk spētu konstatēt un
novērst pārkāpumus to izdarīšanas
brīdī, 2021.gadā Operatīvās in-

Par automašīnu novietošanu
ziemas laikā

Par pilsētas ietvju tīrīšanu

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Pilsētas ietvju tīrīšana ir gan sētnieku, gan zemes gabalu īpašnieku
atbildība. Rūpīga un pareiza ietvju
kopšana garantēs gājēju drošību,
kā arī atstās mazāku ietekmi uz
vidi.
Ja uz ietves ir sniegs, to vispirms
nepieciešams notīrīt. Sniegs novietojams valnī gar ietves malām,
saudzējot ielas komunikācijas un
apstādījumus. Sniega mešana uz
brauktuves ir aizliegta. Rūpējoties
par gājēju drošību, ietves ir jānotīra
līdz cietajam segumam.
Ja ietve ir slidena, nepieciešama ietves apstrāde ar pretslīdes
materiālu. Kaisāmais materiāls ir
pieejams pilsētā izvietotajās smilšu
kastēs. Ar to atrašanās vietu sarakstu iespējams iepazīties pašvaldības
mājaslapas www.valmiera.lv sada-

Arī tuvākajā laikā tiek solīta snigšana, paredzama sniega
uzkrāšanās Valmieras ielās, to
brauktuvju malās. Lai šādos laikapstākļos nodrošinātu Valmieras ielu brauktuvju efektīvu mehanizēto tīrīšanu, Valmieras pilsētas pašvaldība atgādina noteikumus par automašīnu novietošanu
brauktuvju malās un ar to saistīto
teritorijas attīrīšanu no sniega, kā
arī aicina pievērst uzmanību izvietotajām ceļa zīmēm.
Atbilstoši pašvaldības 19.12.2013.
saistošajiem noteikumiem nr.195
“Valmieras pilsētas teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi” laika periodā no 1.decembra līdz 1.martam transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus
stāvēšanai uz ielām un koplietošanas teritoriju braucamām
daļām ilgāk par trim diennaktīm,
nodrošina teritorijas attīrīšanu no

sniega ap transportlīdzekli tādā
mērā, lai netiktu traucēta gājēju un
transporta satiksme, kā arī ielu un
piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.
Ja uz brauktuvēm veidosies ievērojams sniega daudzums, nakts
stundās, kad automašīnu satiksmes intensitāte ir vismazākā,
tiks veikta ielu tīrīšana. Lai kvalitatīvi šo darbu varētu paveikt arī
šaurākajos ielu posmos, iespējama ceļa zīmju “Apstāties aizliegts”
izvietošana ar papildu noteiktu
darbības laiku noteiktās nakts
stundās. Par šādu lēmumu un ceļa
zīmju izvietošanu tiks publicēta atsevišķa informācija. Taču jau
šobrīd pašvaldības policija, kas
kontrolē noteikumu ievērošanu,
aicina pievērst papildu uzmanību
pilsētā izvietotajām apstāšanās un
stāvēšanas zīmēm.
Aicinām automašīnu vadītājus
ievērot šos noteikumus, tādējādi
atbalstot ērtu un drošu satiksmi
pilsētā arī ziemā!

Policija kontrolē drifta
aizliegumu pilsētā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ziemīgos laikapstākļos daudziem autovadītājiem kļūst vilinoša braukšana sānslīdē pa pilsētas laukumiem un ielām. Pilsētas
ielu infrastruktūra šādam autosporta paveidam nav piemērota,
un atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem drifta braukšana, braukšana sānslīdē un ievērojama ātruma
pārsniegšana ir agresīva braukšana.
Ar braukšanu driftā saistītais
nepamatotais risks, autovadītāju
prasmju pārvērtēšana, nepārdomāti un pārgalvīgi manevri un
ātrums var novest pie smagām
vai pat letālām sekām. Vienlaikus
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šāda braukšana apdraud arī citus
satiksmes dalībniekus, gājējus,
rada iespējamus infrastruktūras
bojājumus. Tādēļ atbilstoši Ceļu
satiksmes likumam par agresīvu
braukšanu piemēro naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam no 70
līdz 280 eiro un sešus soda punktus.
Pašvaldības un valsts policija
kontrolē braukšanas driftā aizliegumu pilsētā. Agresīvas braukšanas vilinājumu samazina arī pilsētas ielu un laukumu pretslīdes apstrāde. Taču, novērojot agresīvu braukšanu, valmierieši ir
aicināti nekavējoties ziņot Valsts
policijai pa tālruni 110 vai arī
Valmieras pilsētas pašvaldības policijai pa tālruni 8484.

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

ļā “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra”.
Izvietotajās kastēs ir pieejams
smilts vai smilts – sāls maisījums.
Aizliegts kaisīt ar izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi un citiem
nepiemērotiem materiāliem.
Lai atbalstītu iedzīvotājus sniega tīrīšanā, Valmieras pilsētas
pašvaldība nodrošina arī mehanizētu gājēju ietvju tīrīšanu, ko
veic SIA “Valmieras namsaimnieks”.
Tas tiek darīts, ja uzsnigušā sniega
biezums pārsniedz 5 cm, un tikai
uz tām ietvēm, kur tas tehniski ir
iespējams. Mehanizēti tīrāmo ietvju saraksts pieejams mājaslapā
www.valmiera.lv. Taču īpašniekam,
kura atbildībā ir šīs ietves uzturēšana, nepieciešams nodrošināt ietves
apstrādi ar pretslīdes materiālu, kā
arī veikt iebrauktuvju, kāpņu, gājēju pāriešanas vietu krustojumos,
pie gājēju pārejām un līdzīgām vietām attīrīšanu no sniega.

formācijas centrā tiek plānots pastiprināt pilsētas videonovērošanu.
Plānots uzlabot arī policijas patruļdienesta darbu, nodrošinot arī
patruļdienesta darbalaiku 24 stundas diennaktī (šobrīd no plkst.10.00
līdz plkst.4.00).
Pateicība
“Izaicinājumu pieņemšana un
kopīga risināšana ir veids, kā patiesi efektīvi uzlabot un sakārtot daudzus svarīgus jautājumus gan publiskajā jomā, gan privāti,” pateicīgs
par sapratni un atsaucību sadarbībā ar valmieriešiem ir pašvaldības
policijas priekšnieks I.Rūsis. Valmieras pilsētas pašvaldības policija
izsaka pateicību par labu sadarbību Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirknim,
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Operatīvās vadības
nodaļai, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Valmieras brigādei, SIA “Valmieras namsaimnieks”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA
“VTU Valmiera”, SIA “ZAAO”, kā arī
sadarbības partneriem Valmieras
pilsētas pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs.

Atbilstoši pašvaldības 19.12.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.195
“Valmieras pilsētas teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi” sniega un apledojuma
laikā gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas,
attīrīšana no sniega un kaisīšana
ar pretslīdes materiāliem veicama
vismaz divas reizes dienā – katru
dienu (arī brīvdienās un svētku dienās).
Par pilsētas ietvju posmiem,
kam nepieciešama uzturēšana
un kam sistemātiski tā netiek nodrošināta, radot bīstamas situācijas
kājāmgājējiem, iedzīvotāji aicināti
informēt pašvaldības Operatīvās
informācijas centru, zvanot pa
bezmaksas atbalsta tālruni 8484.
Informācija tiks nodota tālāk par
ietves tīrīšanu atbildīgajām pusēm,
lai veiktu tās tīrīšanu.

Šobrīd atrasties uz ledus ir ļoti bīstami
Sandra Vējiņa,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
Mainīgo laikapstākļu un snigšanas rezultātā ūdenstilpju ledus
kārta ir ļoti plāna un neizturīga,
tāpēc šobrīd atrasties uz ledus ir
dzīvībai bīstami.
Ledus kārta uz ūdenstilpēm
neveidojas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes
vidū var būt plāna. Vietas, kur ledus
vienmēr būs plānāks:
♦upju sašaurinājumi. Upju sašaurinājumos veidojas caurtece, palielinās ūdens tecējuma
ātrums un siltais ūdens upju
dibenā sajaucas ar pārējo ūdeni
un paceļas augšpusē, tāpēc šajā
vietā ledus ir vienmēr plānāks;
♦zem tiltiem. Zem tiltiem ledus vienmēr ir plānāks gaisa
cirkulācijas un straujākas caurteces dēļ;
♦pie krastiem. Dabīgo ūdens
svārstību rezultātā, kā arī kūstot
ledum un sniegam, ledus tiek

atrauts no krastiem. Arī tumšais
pamats sekmē ātrāku kušanu;
♦pie krastiem, apaugušiem ar
niedrēm. Pie krastiem, kas apauguši ar niedrēm, ledus vienmēr ir trauslāks un neizturīgāks;
♦kanalizācijas, strauta ieteku
vietās. Ledus vienmēr ir plānāks kanalizācijas ūdeņu ieteku
vietās to augstākas temperatūras dēļ un strautu ieteku vietās straujas ūdens kustības dēļ;
♦vietas ar zemūdens izciļņiem.
Ledus ir plānāks vietās ar zemūdens izciļņiem straujas ūdens
kustības dēļ šajās vietās;
♦citās vietās (platu upju grīvās,
“auksto” avotu vietās, krauju
nogāzēs, pie muliņiem, zemesragu tuvumā, āliņģu vietās,
upēs ar spēcīgu straumi).
Lai sekmīgi izkļūtu no ledus,
makšķerniekiem ieteicams ņemt
līdzi dažādus palīglīdzekļus – ledus
irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi
izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir

pilns makšķerēšanas tērps, kuram
ir peldfunkcija vai glābšanas veste,
kas ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt
pa ūdens virsmu.
Ziemas periodā ielūst ledū
un noslīkst ne tikai makšķernieki, bet arī cilvēki, kuri, piemēram,
pastaigājas vai slidinās pa ledu.
Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus nedoties uz ledus,
jo tas ir bīstami un var apdraudēt
cilvēka veselību un dzīvību! Pieaugušie, atrodoties uz ledus, rada
maldīgu priekšstatu bērniem, ka
uz ledus ir droši. Diemžēl bērni, lai
arī svarā vieglāki, nespēj objektīvi
izvērtēt ledus drošumu.
VUGD aicina iedzīvotājus būt
līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu
veselību un dzīvību, kā arī nebūt
vienaldzīgiem, ja redzat, ka bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošo
ledu – brīdiniet viņus par bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki
ir aizgājuši pārāk tālu no krasta vai
arī ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet 112!

Kanalizācijas tīklu pārbaudei
izmantos dūmu ģeneratoru

Notekūdeņu apsaimniekošana veicina
pilsētvides sakārtošanu

Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”

Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”

SIA “Valmieras ūdens” uzsāk
komunikācijas tīklu inspekciju,
lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas
sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi. Šajās pārbaudēs tiks izmantots dūmu ģenerators, tāpēc procesa laikā var
rasties sadūmojums uz ielas vai
konkrēti pārbaudāmajā teritorijā,
taču speciālisti apliecina, ka dūmi ir
nekaitīgi apkārtējai videi un cilvēku
veselībai, tāpēc satraukumam nav
iemesla.
“Intensīvāku nokrišņu periodos palielinās arī saņemto sadzīves notekūdeņu daudzums. Tas
savukārt liecina, ka ir pilsētā
īpašumi, kas nesankcionēti novada
lietus ūdeņus sadzīves kanalizācijas sistēmā. Ja sadzīves kanalizācijas sistēma ir uzbūvēta pareizi un
nav bojāta, inspekcija ar dūmiem
neradīs nekādas problēmas. Turpretī, ja kanalizācijas sistēmai ir
pieslēgta lietusūdens novadīšanas
sistēma vai kanalizācija sistēmai
nav sifona, šajās vietās notiks
dūmu izplūde, ja tas ir telpās, tajās
var rasties piedūmojums un nostrādāt dūmu detektori. Sistēmā
ievadītie dūmi nav bīstami veselībai vai apkārtējai videi, bet, ja
notiek dūmu izplūde jūsu īpašumā
vai telpās, tas nozīmē, ka sadzīves

kanalizācijas sistēma ir izbūvēta
nepareizi vai tajā nonāk arī lietus ūdeņi,” informē SIA “Valmieras
ūdens” Ūdenssaimniecības daļas
vadītājs Viesturs Šķilteris.
Pilsētā paralēli darbojas divas
notekūdeņu
apsaimniekošanas
sistēmas – sadzīves kanalizācija
un lietus ūdeņu kanalizācija. Kā
vienai, tā otrai ir dažādi risinājumi,
taču svarīgi, lai abas darbotos šķirti. Pretējā gadījumā lietus ūdeņi
nonāk kanalizācijas sistēmā kopā
ar sadzīves notekūdeņiem. Pārbaudēs iegūtie dati tiks apkopoti,
lai iegūtu precīzāku kopainu par
lietus kanalizācijas sistēmas darbību un to pilnveidotu.
Pārbaudes laikā dūmu ģenerators 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 apstiprinās, īpašniekiem
tas būs 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.

Ambulatoro pacientu ērtībām
un drošībai
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Turpinot darbu pie Vidzemes
slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas, pēc pārbūves atvērti Ambulatorās daļas un funkcionālās
diagnostikas nodaļas speciālistu
un izmeklējumu kabineti, kā arī
kāpņu telpas slimnīcas B un C korpusā un Stacionārās daļas ieeja A
korpusā, kur drīzumā tiks ierīkota
arī pacientu garderobe.
Ambulatoro speciālistu darba vides uzlabošanai, pacientu
ērtībām un drošībai izbūvēti mūsdienīgi speciālistu pieņemšanas,
manipulāciju un procedūru kabineti. Lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti un rūpētos par
apmeklētāju ērtībām, uzstādīta
rindas vadības sistēma. Tā ļaus ne
tikai mērķtiecīgi regulēt rindu un
nodrošināt tās virzību, bet arī dos
iespēju novērtēt un uzlabot klientu
apkalpošanu.
Jaunu izskatu un papildu
drošības funkciju ieguvušas kāpņu
telpas ar pretslīdes pakāpienu
segumu un labi pamanāmu vizuālo informāciju, kas palīdz pacientam orientēties vidē.
“Ikviens ambulatorais pacients ir
laipni gaidīts mūsmājās. Pērngad,
ievērojot visus epidemioloģiskās
situācijas radītos ierobežojumus,
tomēr nodrošinājām vairāk par 38
tūkstošiem ambulatoro apmeklējumu. Telpu pārbūve bija nepieciešama gan pacientu labākai

apkalpošanai, gan darba vides nodrošināšanai personālam. Paldies
visiem pacientiem un darbiniekiem par sapratni, brīžiem strādājot būvniecības radīto neērtību
apstākļos! Ceram un ticam, ka pārbūvētās telpas un patīkamā vide,
kā arī epidemioloģiskie apstākļi
ārpus slimnīcas palīdzēs mums
visiem. No vienas puses – adekvāti apmierināt pacientu pieprasījumu pēc ambulatoro speciālistu
palīdzības, no otras puses – atbalstīt mūsu speciālistus, nodrošinot
viņiem mūsdienīgu darba vidi,”
uzsver Vidzemes slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Uģis Muskovs.
Ambulatorās daļas pārbūves
projekta autors ir SIA “NAMS”,
būvuzraugs SIA “Marčuks”. Būvdarbus veica SIA “Bazalts”. Pārbūves
kopējās izmaksas 650 tūkstoši eiro.
Kāpņu telpu, pacientu garderobes un ieejas projekta autors
ir SIA “VIRTU”, būvuzraugs SIA
“Marčuks”. Būvdarbus veica SIA
“Sanart”. Kopējās pārbūves un
aprīkojuma izmaksas ir 500 tūkstoši eiro.
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 85% apmērā, bet 9%
ir valsts budžeta finansējums.

Pagājušajā gadā SIA “Valmieras ūdens” uzsāka decentralizēta
kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, un līdz šim atsaucība bijusi salīdzinoši zema – iesniegumi
saņemti no aptuveni desmitās
daļas namīpašnieku, kuri joprojām
izmanto notekūdeņu krājtvertni, septiķi vai individuālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas. Jāatzīmē, ka reģistra izveide jāpabeidz līdz 2021.gada
31.decembrim.
“Videi droša notekūdeņu apsaimniekošana ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai
Valmieras pilsētvide netiktu pakļauta piesārņojuma riskam un
būtu draudzīga cilvēka veselībai.
Tomēr diemžēl pieredze rāda,
ka ne visos īpašumos šis process
notiek atbildīgi. 2020. gada laikā
mūsu darbinieki apsekoja gandrīz
600 nekustamos īpašumus Valmieras pilsētā, kuri nav pievienoti centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai un kuros ikdienā
notekūdeņu apsaimniekošana tiek
veikta alternatīvā veidā. Šiem visiem namīpašniekiem nepieciešams vērsties ar iesniegumu un
veikt reģistrāciju, kā to paredz
spēkā esošā likumdošana, vai arī
pievienot savu mājokli centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai. Risinājumi ir dažādi, tomēr
vēlreiz vēlos uzsvērt, ka svarīgākais
ir nodrošināt, lai mājsaimniecībās
saražotie notekūdeņi drošā un
kvalitatīvā veidā tiek attīrīti, neapdraudot apkārtējo vidi,” norāda
SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis
Muižnieks.
Reģistra izveide veikta saskaņā

ar Valmieras pilsētas pašvaldības
izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.319 “Par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību”. Šīs
aktivitātes mērķis ir veicināt mājsaimniecībās saražoto notekūdeņu
novadīšanas uzraudzību un to
kvalitatīvu apsaimniekošanu. Tāpēc iedzīvotāji aicināti izmantot
iespēju un attālināti reģistrēt savā
īpašumā esošās decentralizētās
kanalizācijas sistēmas SIA “Valmieras ūdens” izveidotajā elektroniskajā pieteikuma formā. Tā pieejama uzņēmuma mājaslapā www.
valmierasudens.lv.
Reģistrs attiecas uz tām fiziskām
un juridiskām personām, kuru
īpašums atrodas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, nav
pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku
iespēju to izdarīt un kuras joprojām
izmanto notekūdeņu krājtvertni
(jebkuru rezervuāru – izsmeļamo
nosēdbedri, pārvietojamo tualeti,
sauso tualeti u.tml.), septiķi vai individuālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Reģistrējoties īpašniekiem jāuzrāda izvēlētā notekūdeņu apsaimniekošanas
veids, tā parametri (tilpums), kā
arī mājsaimniecībā saražoto notekūdeņu ikmēneša apjoms un
to izvešanas biežums, minot arī šī
pakalpojuma sniedzēju. Jāatzīmē,
ka asenizācijas pakalpojumu drīkst
sniegt tikai Valmieras pilsētas
pašvaldībā reģistrēts komersants,
kurš garantē savākto notekūdeņu
nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām. Asenizācijas pakalpojumu
sniedzēju reģistrs pieejams Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pakalpojumi”.
Noteikumu mērķis ir organizēt

Valmieras pilsētas administratīvajā
teritorijā esošajiem iedzīvotājiem
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas,
savākšanas, transportēšanas, uzraudzības un kontroles) prasības,
lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu.
SIA “Valmieras ūdens” vērš uzmanību, ka aizvadīto gadu gaitā
izbūvētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Valmieras
pilsētas teritorijā nodrošina 99%
iedzīvotāju mājokļiem iespēju pievienoties maģistrālajiem
tīkliem, kas ir vērtīga investīcija
nākotnei. Pērn realizētais projekts
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valmieras aglomerācijā
3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) līdzsvarojis
centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas iespējamību Valmieras pilsētas un
tās aglomerācijas teritorijā, nodrošinot vienlīdzīgu to pieejamību
iedzīvotājiem. Veiktie apakšzemes
komunikāciju tīklu paplašināšanas
darbi arī veicinājuši tīras pilsētvides attīstību, pateicoties kvalitatīvai notekūdeņu apsaimniekošanai. Lai uzsāktu ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas pievienojuma
izveidi, namīpašnieki aicināti vērsties SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā, zvanot pa
tālruni 64226001, 28233110
vai rakstot e-pastu vu.abonenti
@valmierasudens.lv, lai varētu izstrādāt ekonomiski izdevīgāko un
operatīvāko pievienojuma vietas
izveides variantu.

Pārcelta hakatona “DaibeZero” norise
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
Latvijā pirmā atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatona
“DaibeZero” norise no 2021.gada
februāra pārcelta uz 21. un 22.augustu. Norises vieta – reģionālais
atkritumu apsaimniekošanas centrs (RAAC) “Daibe” un Vidzemes
Olimpiskais centrs.
Hakatona organizatori nemainīgi paliek pie uzstādījuma,
ka pasākumam jānotiek klātienē,
lai komandas varētu izmantot visas iespējas ideju attīstīšanā un
prezentēšanā, tostarp koprades
darbnīcas DARE un Valmieras tehnikuma tehniskās iespējas paraugu izstrādei un prototipu izgatavošanai. Šī brīža epidemioloģiskā
situācija valstī liedz klātienes pasākuma norisi šā gada februārī, tāpēc
organizatoru komandas ietvaros
vienbalsīgi tika pieņemts lēmums
par pasākuma norises datumu
pārcelšanu.
Hakatonam “DaibeZero” janvāra
beigās bija saņemti jau deviņu
komandu pieteikumi, kas ietver
pārstrādes ideju realizēšanu visiem organizatoru definētajiem
atkritumu veidiem - riepām, stikla
šķiedras atkritumiem un no atkritumiem iegūstamajam kurināmajam. Visvairāk ideju šobrīd ir riepu
pārstrādei. Saistībā ar pasākuma
norises datumu maiņu komandu
pieteikumu iesniegšana tiek pagarināta līdz 1.jūlijam.

Lai veidotu dziļāku izpratni par
hakatonā piedāvāto problemātiku,
komandām ir iespējams saņemt
konsultācijas par pārstrādājamo
materiālu veidiem – to apjomu,
sastāvu un citiem raksturlielumiem. Konsultācijas jāpiesaka pie
RAAC “Daibe” vadītāja Ģirta Kuplā,
zvanot pa tālruni 29334472, lai
vienotos par konsultācijas veidu
– telefonsaruna, attālināta saruna
interneta platformā vai komandas
pārstāvja vizīte RAAC “Daibe” materiālu apskatei, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības
prasības.
Atbalstu komandām sniegs
kompetenta mentoru komanda.
Augusta pirmajā pusē mentori
piedāvās online lekcijas komandu
veidošanā, projektu vadībā, materiālzinātnē, prototipēšanā, ideju komercializēšanā un komunicēšanā. Pasākuma norises laikā
mentori būs atbalsts dalībniekiem
ideju attīstīšanā līdz reālam biznesa
projektam.
Hakatonu “DaibeZero” organizē SIA “ZAAO” kopā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), LIAA Valmieras biznesa
inkubatoru, Valmieras Attīstības
aģentūru, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un citiem sadarbības partneriem, lai virzītos uz
aprites ekonomikas īstenošanu un
veicinātu atkritumu saimniecības
attīstību, kā arī dotu iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem
un vides entuziastiem līdzdar-

boties Latvijai svarīgos procesos,
radot inovācijas atkritumu izpētes
un pārstrādes jomā.
Pasākuma organizatori vērš uzmanību, ka atkritumu poligonos
apglabājamo atkritumu apjoms ir
būtiski jāsamazina un jāpalielina to
pārstrādes īpatsvars. Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas
nišas, lai varētu domāt par jaunu
pārstrādes uzņēmumu veidošanos.
Hakatona labākā ideja kopā ar
tās komandu tiks virzīta uz tālāku
attīstību sadarbībā ar LIAA. Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma
veidotājam tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei RAAC
“Daibe”.
Hakatona galvenā balva –
10000 eiro (informācija par balvas piešķiršanas kārtību pieejama
pasākuma nolikumā).
Pasākuma nolikums un pieteikšanās mājaslapā www.daibezero.lv.
Komandās aicināti līdz sešiem cilvēkiem, maksimālais komandu
skaits – 10. Komandu atlasi veiks
žūrija, vērtējot visus saņemtos pieteikumus.
Hakatona “DaibeZero” ģenerālsponsors ir A/S “AJ Power Recycling”. Hakatonu atbalsta koprades
darbnīca DARE, SIA “Vidzemes
Olimpiskais centrs”, Valmieras
peldbaseins, PIKC “Valmieras tehnikums”, Red Bull, Loftbergs, Grasbergs un citi.
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DARE – meikeru kopienas centrālais punkts
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmieras koprades darbnīca
DARE pavisam drīz svinēs savu
pirmo dzimšanas dienu. Būs
apritējis viens gads, kopš DARE
2020. gada 28.februārī vēra durvis
ikvienam interesentam un sniedza
iespēju bez papildu maksas izmantot modernas iekārtas, instrumentus,mājīgastelpasuntehnisko atbalstu. Tāpat kā daudzi citi,
šī gada laikā DARE ir saskārusies
ar virkni izaicinājumiem, taču pirmais gads ir nesis arī daudz prieka,
pozitīvu emociju un gandarījumu par paveikto. Jaunam gadam
iesākoties, satikāmies ar koprades
darbnīcas DARE vadītāju Kristiānu
Līdaku, lai atskatītos uz 2020. gadu
un paraudzītos uz 2021. gadu.

Ko DARE piedāvās interesentiem šogad?
Šobrīd, kad DARE durvis ir
slēgtas klātienes apmeklējumiem
valstī noteiktās ārkārtējās situācijas
dēļ, DARE darbs neapstājas. DARE
vadītāja Kristiāna Līdaka ar komandu plāno aktivitātes un jaunus
radošus risinājumus, ko piedāvāt
koprades darbnīcas esošajiem un
jaunajiem klientiem. Šobrīd DARE
komanda saviem apmeklētājiem
piedāvā kļūt par viņu “attālinātām
rokām” koprades telpās, pēc klientu pasūtījuma uz iekārtām izgatavojot produktus. DARE aicina
ikvienu interesentu sazināties ar
Kristiānu Līdaku, lai uzzinātu par
attālināto pakalpojumu pieejamību un vienotos par sadarbību,
zvanot pa tālruni 27001099 vai
rakstot e-pastu kristiana.lidaka@
valmiera.lv.
Pavasarī DARE piedāvās dažādas radošās darbnīcas, tikšanās
ar ekspertiem un īsus mācību seminārus tiešsaistē. Visa aktuālā informācija tiks ievietota DARE Facebook lapā https://www.facebook.
com/DARE.VKD. Aicinām sekot
līdzi informācijai, lai uzzinātu par
iespējām piedalīties!
Neatņemama DARE misija ir
veidot ciešu sadarbību ar uzņēmumiem. Šogad DARE turpinās
jau iepriekš uzsākto sadarbību ar

SIA “Intelitech”, kas interesentiem
nodrošina iespēju testēt dažādus
sensorus ražošanas veiktspējas
uzlabošanai. DARE turpinās sadarbību arī ar SIA “EchoTech” speciālistiem. Tikko uzsākta veiksmīga
sadarbība ar uzņēmumu SIA
“Woodform”.
Domājam ārpus rāmjiem
Mūs visus ir skārusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija, kas neļāva
DAREI pēc tās atklāšanas darboties
pilnā sparā, taču krīze liek domāt
ārpus rāmjiem un ierastā. Pagājušā gada pavasarī, pateicoties SIA
“EchoTech” (Valmiera), SIA “Simple
Concept” (Kocēnu novads), kā arī
valmierieša Jāņa Ozola iniciatīvai,
Valmieras Attīstības aģentūra lika
lietā koprades darbnīcas DARE 3D
printeri un iegādājās izejmateriālus,
lai vietējie uzņēmēji varētu izgatavot sejas aizsargvairogus Valmieras pilsētas pašvaldības dienestu vajadzībām. Ir gandarījums, ka
kaut nedaudz DARE varēja atbalstīt
uzņēmējus, lai realizētu šo iniciatīvu. DARE ir pārliecināta, ka sadarbībā ir spēks.
Pieejams plašs klāsts iekārtu
un speciālistu kompetence
Valmieras koprades darbnīca
DARE pēc ārkārtējās situācijas savas durvis plašākai publikai vēra
2020.gada 10.jūnijā, piedāvājot
klientu radošajiem eksperimentiem DARE viesmīlīgās “Siltumnīcas” un “Garāžas” telpas. DARĒ pieejamas tādas iekārtas kā 3D printeri, 3D skeneris, 3D pildspalvas,
sietspiedes aprīkojums, šujmašīnas, overloks, lodēšanas stacijas
un aprīkojums, kā arī foto laboratorija, lai kvalitatīvi iemūžinātu savu jaunāko realizēto ideju.
Tāpat pieejams aprīkojums metāla
un koka apstrādei – CNC frēze un
lāzergriezējs, kā arī dažādi rokas un
elektroinstrumenti.
Ražotājiem DARE piedāvā arī SIA
“IntelliTech” izstrādāto ražošanas
līnijas simulatoru, kas, analizējot
ražošanas līnijas plūsmu ar vizuālās, skaņas un gaismas sensoru
palīdzību, palīdz izvērtēt esošo un
plānoto ražošanas līniju iespējas
un nepieciešamos uzlabojumus.
Ikdienā koprades darbnīcā ir
pieejama DARE speciālistu komanda, kas sniedz konsultācijas par
iekārtu izmantošanu un efektīvāku
darbu koprades telpās.
Koprades darbnīca DARE priecē valmieriešus ar radošām darbnīcām
Vasaras periodā DARĒ tika organizētas radošas darbnīcas,
kuras vadīja nozarē zināmi profe-

sionāļi. Interesentiem bija iespēja
apmeklēt vairākas sietspiedes un
3D printeru radošās darbnīcas,
kā arī īpašas radošās darbnīcas
ģimenēm, lai iepazītu ilgtspējīgu dzīvesveidu un kopā radoši
darbotos. Radošo darbnīcu ciklu
noslēdza konkurss “Ģimenes rada”,
kur piecās nominācijās apbalvojām piecas ģimenes no Valmieras
un apkārtējiem novadiem. Iesūtītos darbus vērtēja konkursa žūrija,
kurā bija uzņēmēji no SIA “Wunder”, SIA “EchoTech” un SIA “ZAAO”
un pārstāvji no Valmieras Dizaina
un mākslas vidusskolas un Valmieras pilsētas pašvaldības. Žūrijas
darbs nebija vienkāršs. Iesūtītie
darbi bija interesanti, tajos bija
ieguldīts liels darbs un mīlestība.
DARE skaitļos
Koprades darbnīcu DARE līdz
šim ir apmeklējuši vairāk nekā 300
Valmieras un apkārtējo novadu
iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri darbnīcā kopā pavadīja 240 stundas.
Pagājušajā gadā notika 13 radošās
darbnīcas. DARĒ izveidoti 14 jauni
prototipi. Trīs apmeklētāji sev atraduši sadarbības partnerus. Divi
klienti, kuri DARĒ izstrādāja vai pilnveidoja savus produktus, reģistrējuši jaunus uzņēmumus.
Meikeru kopienas centrālais
punkts
Viens no 2021.gada DARES
mērķiem ir ciešākas saites veidošana ar esošajiem un jauniem klientiem. DARES ambīcija ir kļūt par
meikeru kopienas centrālo punktu,
vienuviet aicinot un apvienojot cilvēkus, kuriem ir vēlme pēc jaunām
iemaņām un iespējām, kuriem
patīk darboties un radīt ko jaunu
un kuri ir gatavi dalīties ar savām
idejām un zināšanām.
Ja esi meikeris vai vēlies par
tādu kļūt, tad raksti e-pastu dare@
valmiera.lv, un saņemsi saiti, caur
kuru būs iespēja pievienoties DARE
meikeru kopienai.
Aktivitāte tiek ieviesta projektā
“Eiropas nākamās paaudzes mazās
pilsētas”, un to līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros. Šī informācija atspoguļo
vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas
veidiem.

Aicinām piedalīties Vidzemes
inovāciju nedēļā
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
No 22. līdz 26.februārim
Vidzemē norisināsies “Vidzemes
Inovāciju nedēļa 2021”. Šoreiz
nedaudz atšķirīgā formātā Vidzemes plānošanas reģions aicinās inovāciju piekritējus visas
nedēļas garumā pulcēties tiešsaistes pasākumos, lai rosinātu
esošos un topošos uzņēmējus,
darbiniekus, vadītājus un ikvienu
valmierieti saskatīt inovāciju potenciālu savā ikdienā. Arī Valmieras
Attīstības aģentūra piedāvās interesentiem vairākus pasākumus.
Seminārs “10 inovāciju tipi
uzņēmējiem” | 24.februāris
Mēs dzīvojam mainīgā un dinamiskā pasaulē, kad jauninājumu
ieviešana bieži ir priekšnoteikums,
lai uzņēmums ilgtermiņā darbotos veiksmīgi. Valmieras pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar Valmieras
Attīstības aģentūru 24.februārī
plkst.15.00 piedāvās informatīvu
tiešsaistes semināru uzņēmējiem.
Seminārā ikviens interesents varēs
uzzināt vairāk par 10 inovāciju
tipiem un taktikām sava biznesa
pilnveidošanai. Seminārā būs dzirdami arī vairāki pieredzes stāsti no
dažādu nozaru uzņēmējiem, kas
inovācijas ieviesuši ar programmas ZĪLE atbalstu. Pasākums paredzēts gan esošajiem, gan topošiem uzņēmējiem, kā arī ikvienam,
kam saistošas inovācijas.
DARE demo diena | 25.februāris
Koprades
darbnīca
DARE
piedāvās iespēju interesentiem attālināti ieskatīties DARE telpās. 25.
februārī plkst.10.00 notiks interaktīva tiešsaistes tūre, lai iepazīstinātu skatītājus ar Valmieras koprades
darbnīcas DARE ikdienas darba
procesu, telpām un iekārtām, kā arī
darbības virzieniem un pakalpojumiem. Tāpat DARE demo dienas
dalībniekiem būs iespēja satikt

īpašos viesus – ekspertu, kurš
pastāstīs par 3D drukas iespējām
un tehnoloģijām, un uzņēmuma
SIA “Intelitech” pārstāvi, kurš sniegs
ieskatu, kā uzlabot ražošanas
efektivitāti ar sensoru palīdzību.
Valmieras koprades darbnīca DARE
ir vieta, kur ikviens aicināts radīt
jaunus, inovatīvus produktus, realizēt savus radošos projektus vai
eksperimentēt ar prototipiem. Tā ir
iespēja izmēģināt, rast risinājumus,
pielietot jaunas tehnoloģijas un
sastapt līdzīgi domājošos.
Vebinārs “Inovācijas izglītībā
– efektīvas e-nodarbības formula” | 26.februāris
Pēdējā gada laikā daudzu pedagogu ikdienā strauji ir ienākušas
tehnoloģijas un inovācijas. Kā
orientēties izglītības tehnoloģiju
pasaulē un atrast sev piemērotāko
risinājumu? Kā tiešsaistes mācību procesā justies pārliecinoši,
sasniegt rezultātu un nodrošināt
pozitīvas emocijas sev un skolēniem? 26.februārī plkst.13.00 vebinārs palīdzēs definēt efektīvas
e-nodarbības formulu. Vebinārā
profesionāļi un pieredzējuši pedagogi dalīsies pieredzē par dažādām
pieejām, metodēm, izglītības tehnoloģijām, tiešsaistes tikšanās
etiķeti un profesionāliem pedagoga ikdienas darba knifiem. Seminārā aicināti piedalīties pedagogi un interesenti, kuri ikdienā
strādā attālināti un kurus skāruši
tiešsaistes nodarbību vai pasākumu organizatoriskie un tehnoloģiskie izaicinājumi.
Vēlos piedalīties! Kur meklēt
informāciju?
Informācijai par pasākumiem
un to norisi sekojiet līdzi Vidzemes
Inovāciju
nedēļas
mājaslapā
http://innovation.vidzeme.lv/,
Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapā https://developvalmiera.lv/
vai Valmieras Attīstības aģentūras
Facebook lapā https://www.face
book.com/VAA.Valmiera.
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Iespēja uzņēmumiem saņemt finansējumu inovāciju attīstībai
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmieras pilsēta kopā ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu
arī šajā gadā organizē inovāciju
atbalsta programmu ZĪLE. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmumiem jau ceturto gadu pēc kārtas
būs iespēja saņemt finansējumu,
lai ieviestu dažādas inovācijas savas uzņēmējdarbības attīstībā.
Atbalsta programmas ZĪLE mērķis ir veicināt jaunu produktu un
inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu
tehnoloģisku uzņēmumu veido9

šanos. Turklāt programma paredz
visām iesaistītajām pašvaldībām
kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi
(angliski test-bed), proti, labvēlīgu
vietu, kur uzņēmumiem veidoties,
attīstīties un nobriest.
Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro,
bet maksimālais atbalsta apjoms ir
10000 eiro. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%. Projektu ieviešanā
uzņēmēji aicināti īstenot sadarbību ar Vidzemes Augstskolu un
Valmieras tehnikumu. Atbalstam
programmā aicināti pieteikties arī

uzņēmēji ar sociālā uzņēmuma statusu.
2.februārī “Zoom” platformā
norisinājās informatīvais seminārs par atbalsta programmu
ZĪLE, kurā ikviens interesents
varēja saņemt detalizētu informāciju un atbildes uz interesējošiem
jautājumiem. Semināra ierakstu
iespējams noskatīties Valmieras
Attīstības aģentūras mājaslapā
https://developvalmiera.lv/zile/.
Aicinām uzņēmējus pieteikt
projektus inovāciju atbalsta programmai ZĪLE, iesniedzot savus
pieteikumus Valmieras Attīstības

aģentūrai elektroniski līdz 2021.
gada 14.februāra plkst.23.59
Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta
adresi agentura@valmiera.lv.
Ar visu projekta dokumentāciju un projekta pieteikumu iesniegšanas kārtību, kā arī informāciju par informatīvā semināra norisi var iepazīties Valmieras Attīstības
aģentūras mājaslapā https://deve
lopvalmiera.lv/zile/.
Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties ar Valmieras Attīstības
aģentūras uzņēmējdarbības projektu vadītāju Baibu Zvejnieci, rakstot baiba.zvejniece@valmiera.lv vai

zvanot 26805200.
Inovāciju atbalsta programmu ZĪLE līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros. Šī informācija atspoguļo
vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas
veidiem. Kopējais atbalsta programmas ZĪLE budžets 2021.gadā
ir 37008 eiro.

Iespējams saņemt atbalstu
biedrībā “Gādīgās rokas”
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai atbalstītu daudzbērnu, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
no Valmieras, biedrība “Gādīgās
rokas” piedāvā sniegt palīdzību,
nodrošinot ar pārtiku, apģērbu,
sadzīves un citām nepieciešamām
pamatlietām.
“Līdz šim biedrība pārsvarā ir
sniegusi atbalstu daudzbērnu,
trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm Valmierai apkārtējos
novados – Burtnieku un Kocēnu
novadā. Šajā neparastajā laikā, izvērtējot iespējas paplašināt darbību, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk
sociāli aizsargājamām ģimenēm,
biedrība nolēmusi piedāvāt atbal-

stu arī Valmierā,” norāda biedrības
“Gādīgās rokas” vadītāja Zanda
Kļaviņa.
Lai gan biedrība “Gādīgās rokas”
atrodas Rencēnu pagastā Burtnieku novadā, tomēr tai ir iespēja nepieciešamo atbalstu nogādāt līdz
ģimenēm Valmierā. Lai vienotos
par vajadzīgā atbalsta veidu un
saņemšanu, aicinām sazināties ar
biedrības “Gādīgās rokas” vadītāju
Zandu Kļaviņu, zvanot pa tālruni
29389885 vai rakstot e-pastu
gadigasrokas@inbox.lv.
Vēršoties pēc palīdzības pirmo
reizi, biedrība aicina daudzbērnu,
maznodrošinātu vai trūcīgu ģimeni uzrādīt statusu apliecinošu dokumentu vai izziņu.

Dodies pastaigā un atrodi savu
Valmieru!
Zane Krūmiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Lai pastaigas padarītu izzinošākas un aizraujošākas, Valmieras Tūrisma informācijas centrs
(TIC) aicina ne tikai sasmelties
dabas enerģiju, izkustēties, ievilkt elpu svaiga gaisa, bet arī
palūkoties apkārt, lai ieraudzītu to,
kas atrodas pastaigu vietā, un no
dabā pieejamajiem elementiem
pamanītu un izveidotu pats savu
Valmieru! Aizpildi īpaši izstrādātu
Valmieras izziņas lapu un dalies ar
to, kāda ir sanākusi tieši Tava Valmiera!
Vāverēns, kas lec no koka viena zara uz nākamo, lēni plūstošs
mākonis debesīs, ragaviņas, ar
kurām lejā no piesnigušā pauguriņa traucas priecīgs bērns, vai
apse, kas gaida pavasari, lai atkal
plauktu un priecētu! Mums apkārt ir neskaitāmas lietas, vietas
un dabas parādības, kuru vārdu
pirmie burti veido dažādus vārdus,
tādēļ Valmieras TIC ir sagatavojis
īpašu izziņas lapu, lai ikviens tajā
varētu pierakstīt šos iedvesmojošos dabas un pilsētvides elementus un tādējādi atrastu pats savu
Valmieru.
Darba lapu iespējams lejupielādēt www.visit.valmiera.lv. Izmantojot vārda “Valmiera” burtus
kā astoņu jaunu vārdu vai teiku-

mu sākumburtus, uzraksti, kādu
pastaigas laikā ieraudzīji Valmieru.
Aicinām dalīties ar saviem rezultātiem, aizpildītu darba lapu ievietojot gan Facebook, gan Instagram,
atzīmējot (ietagojot) visitvalmiera.
Valmieras TIC klātienes apmeklētājiem ir slēgts, bet turpina
ikvienu apkalpot attālināti. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa
tālruni 26332213 vai rakstīt uz
e-pastu tic@valmiera.lv vai Visit
Valmiera Facebook un Instagram
platformās. Vairāk par Valmieras
puses apceļošanu uzzini www.visit.
valmiera.lv.
Aicinām būt atbildīgiem un
ievērot valstī noteiktos drošības
pasākumus, lai jau pavisam drīz
atkal varētu tikties klātienē ne tikai Valmieras Tūrisma informācijas
centrā, bet arī kādā no kultūras un
aktīvās atpūtas pasākumiem!

Foto: Baiba Zvejniece

Digitālā atbalsta dienas
februārī
Alīna Pūce,
Valmieras integrētā bibliotēka
Valmieras integrētā bibliotēka arī februārī turpina atbalstīt iedzīvotājus digitālo rīku un
e-iespēju izmantošanā.
Katru darba dienu no plkst.
10.00 līdz 15.00 savu iespēju
robežās sniegsim atbalstu un padomus dažādu ar tehnoloģijām
saistītu jautājumu risināšanā, piemēram:
♦kā rīkoties ar jaunu viedierīci:
pirmā konsultācija, uzsākot
viedtālruņa, planšetdatora un
datora lietošanu;
♦atbalsts Microsoft Office izmantošanā (CV, iesniegumu un citu
dokumentu noformēšanai);
♦interneta lietošana;

♦e-pakalpojumi (e-pasts, e-rēķini,
latvija.lv izmantošana, e-iesniegums, e-paraksts, preses abonēšana, e-veikali);
♦elektroniskās deklarēšanās sistēma;
♦e-grāmatas;
♦lietotņu izmantošana (Skype,
Whatsapp un citas pēc
vajadzības).
Visas konsultācijas iespējamas
gan attālināti (izmantojot Google
Meet vai Zoom video konferenču
platformas), gan bibliotēkā, ja valstī noteiktie ierobežojumi to atļaus.
Atbalsts pieejams, iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni
26665573 vai nosūtot e-pastu
biblioteka.info@vcb.valmiera.lv.

Laulību reģistrācija Valmierā 2020.gadā
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
2020.gadā skaisto, īpašo un
vienlaikus atbildīgo notikumu –
laulības – Valmieras pilsētā noslēdza 208 pāri. Jau tradicionāli visvairāk laulību reģistrēts vasarā,
bagātākais mēnesis bija augusts –
48 laulības, savukārt īpašā notikuma piepildītākais datums – 20.jūnijs.
Jaunākais pāris laulību noslēdza
20 un 17 gados, savukārt dzīves
pieredzējušākais pāris 79 gadu vecumā. Turpinās pēdējos gados novērotā tendence laulību reģistrēt
pāriem, kuri jau ilgāku laiku dzīvojuši kopā.
2020.gadā laulāto vecums: vīriešiem no 20 līdz 79 gadiem, sievietēm no 16 līdz 79 gadiem.
No visām 2020.gadā Valmierā noslēgtajām laulībām 54 laulībās abi laulātie bija valmierieši,
48 – valmierietis bija viens no
pāra. Pārējās 106 laulībās laulātie
deklarēti citā administratīvajā teritorijā, tajā skaitā 51 laulātais kādā
no Valmieras pilsētai apkārtējiem
novadiem.
2020.gadā vairāk nekā puse –
124 pāri (59,6%) – laulību noslēdza
pirmo reizi.
Uzvārda maiņa veikta 176 laulības reģistrācijās, tajā skaitā 159
laulātie par savu kopējo uzvārdu
izvēlējās viena laulātā uzvārdu
(155 – sieva izvēlējās vīra uzvārdu,
4 – vīrs izvēlējās sievas uzvārdu), 16

sievas savam uzvārdam pievienoja
vīra uzvārdu, viens laulātais pāris
veidoja kopēju dubultu uzvārdu.
32 laulības reģistrācijās laulātie
izvēlējās paturēt katrs savu pirmslaulības uzvārdu.
80 pāri izvēlējās svinīgu laulības
reģistrāciju (ceremonija ar muzikālo izpildījumu), bet 115 pāri –
laulības kā juridiska fakta reģistrāciju jeb sarakstīšanos.
Jau iepriekšējos gados novērota
tendence samazināties jaunlaulāto
skaitam, kuri izvēlas laulības reģistrāciju svinīgos apstākļos. 2020.
gadā šī tendence bija vēl izteiktāka
noteikto drošības pasākumu dēļ.
Izsludināto ārkārtējo situāciju laikā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai laulības varēja noslēgt,
piedaloties tikai jaunajam pārim,
diviem lieciniekiem un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, kura
veic laulības reģistrāciju.
184 pāri kā laulības reģistrācijas
vietu izvēlējās Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļu, savukārt
13 laulības noslēgtas baznīcā. Pēc
personu lūguma Dzimtsarakstu
nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību arī citā piemērotā vietā
(attiecīgās Dzimtsarakstu nodaļas
darbības teritorijā), ja personas,
kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai atbilstošus apstākļus. 2020.gadā šādu
iespēju izmantoja 11 pāri.
“Lai gan 2020.gadā noteiktie
drošības pasākumi (ierobežots
klātesošo cilvēku skaits u.c.) ievie-

sa izmaiņas arī laulību reģistrācijā,
pāri izvēlējās laulības noslēgt, jo
īpaši veltot šo dienu viens otram.
Vairāki pāri par lieciniekiem izvēlējās pašus tuvākos – savus vecākus.
2020.gadā Valmierā laulību
reģistrēja arī ārzemēs dzīvojošie
latvieši un pāri, no kuriem viens
laulātais ir ārzemnieks.
Saglabājās tendence laulību
reģistrēt pāriem gados, turklāt
vairākās šādās laulības noslēgšanas
ceremonijās pāris par lieciniekiem
izvēlējās savus jau pilngadīgos bērnus.
Ir gadījumi, kad, noslēdzot
laulību, laulāto nepilngadīgajiem
bērniem tiek atvēlēta īpaša loma,
laulības ceremonijas laikā pasniedzot vecākiem laulības gredzenus.
Trīs pāri par savu laulības reģistrācijas dienu izvēlējās līgavaiņa
dzimšanas dienu.
Īpašs un sirsnīgs notikums bija
viena pāra izvēle nostiprināt savu
laulību, noslēdzot to atkārtoti,”
informē
Valmieras
pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ieva Miķīte-Plusniņa.
Lai saņemtu plašāku informāciju, tajā skaitā par apmeklējuma
laiku (klienti tiek pieņemti pēc
iepriekšēja pieraksta), lūdzam
sazināties ar Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot pa
tālruni 64225913, 25620055 vai
rakstot e-pastu dzimtsaraksti@
valmiera.lv.

2020.gadā Valmierā reģistrēti 290 bērni
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jaundzimušie ir Latvijas un
pilsētas nākotne, kādu pamatu un
vērtības viņu dzīves šūpulī ieliksim,
tāds tiks veidots arī mūsu turpmākais ceļš. 2020.gadā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā
pavisam kopā reģistrēti 290 bērni,
no tiem 248 ir valmierieši. Valmierā
ir pieaudzis reģistrēto jaundzimušo
skaits salīdzinājumā ar 2019.gadu,
kad pavisam kopā tika reģistrēti
275 jaundzimušie, no tiem 232 bija
valmierieši.
Jaundzimušo reģistrācija
2020.gadā reģistrēti 157 zēni
un 133 meitenes. Zēnu skaits attiecībā pret meiteņu skaitu Valmierā jau pēdējos 10 gadus ir lielāks,
izņemot 2019.gadu, kad pasaulē
nāca vienlīdz daudz meitenes un
zēni. 2020.gadā reģistrēti četri
dvīņu pāri. Visvairāk jaundzimušo
sagaidījām jūnijā, jūlijā un septembrī. Katrā no šiem mēnešiem reģistrēti 32 jaundzimušie, bet vismazāk
decembrī – 11.
Turpina samazināties bērnu
skaits, kuri dzimuši laulību nereģistrējušiem vecākiem, kas liecina par
laulības vērtību ģimenes veidošanā. 2020.gadā 124 jaundzimušo
reģistrēts ar paternitātes atzīšanu,
kad bērna māte un tēvs nav reģistrējuši laulību. Šādos gadījumos
bērnam pie dzimšanas reģistrācijas
lielākoties tiek dots tēva uzvārds.
Savukārt 14 jaundzimušie reģistrēti bez ziņām par tēvu.
2020.gadā Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā, pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu, ziņas par bērna tēvu
ierakstīt, balstoties uz trīspusēju
paternitātes atzīšanas iesniegumu,
izmantojusi viena ģimene. 2019.

gadā šādu iespēja izmantoja trīs
ģimenes.
2020.gadā 114 bērniņi piedzimuši kā pirmie savai mammai,
107 mazuļus mammas sagaidīja kā
otros, 45 jaundzimušos – kā trešos,
bet 17 – kā ceturtos. Divās ģimenēs
sagaidīti arī septītie bērniņi. Sievietes, kuras dzemdējušas mazuļus,
bijušas vecumā no 16 līdz 46
gadiem.
Lai sveiktu mazo valmierieti un
vecākus, reģistrējot bērnu Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā,
ģimene saņem ne tikai dzimšanas
apliecību cietos apliecību vākos
ar uzrakstu “Valmiera” un valsts
ģerboni, bet arī īpašu dāvanu –
adītu cepuri Valmieras krāsās ar
pilsētas logo, kas ir atpazīšanas un
piederības zīme mūsu pilsētai, un
grāmatu “Mūsu bērns”. Grāmatā ir
padomi vecākiem, lai atvieglotu
viņu ikdienu mazuļa audzināšanā,
kopšanā, uztura izvēlē un labvēlīgas vides radīšanā. Tajā ir iekļauts
arī Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētāja vēlējums
mazajam bērniņam.
Populārākie vārdi
2020.gadā visvairāk zēniem
doti vārdi Gustavs un Ralfs, bet
meitenēm – Marta un Elza.
Vārdi Gustavs un Ralfs 2020.
gadā doti septiņiem jaundzimušajiem zēniem. Starp populārākajiem vārdiem ir atgriezies Jānis, ko
izvēlējušies sešu zēnu vecāki, bet
pieciem zēniem dots vārds Everts,
Tomass un Jēkabs. Alekss, Renārs,
Olivers, Markuss un Deivids – šādus
vārdus saņēmuši četri reģistrētie
zēni, vārdus Teodors, Dominiks un
Toms 2020.gadā saņēmuši trīs zēni.
2020.gadā, izvēloties dēlam vārdu, doti gan latviski vārdi – Pēteris,
Artūrs, Miķelis, Ādams, Mārtiņš,
Kārlis, Oskars, Rūdolfs, Viesturs

un citi, gan neparasti vai internacionāli vārdi – Dilans, Levijs, Kīrs,
Tamerlans, Platons, Remijs, Damirs.
Turpina samazināties tendence
jaundzimušajiem zēniem dot divus
vārdus, tie doti 15 zēniem (salīdzinājumam 2019.gadā divi vārdi
doti 18 zēniem) – Alberts Jānis,
Jānis Teodors, Jānis Marks, Madars Klāvs, Rūdolfs Olafs, Deivids
Lukass, Deivids Adrians, Alekss
Viljams, Dominiks Raiens, Gabriels
Stefans un citi.
Populārākie meiteņu vārdi 2020.
gadā bija Elza un Marta – dots
piecām meitenēm. Marta ir viens
no Valmierā visvairāk dotajiem
vārdiem jau 26 gadus. Vārdi Sofija
un Lauma doti četrām meitenēm,
savukārt vārdi – Melānija, Marija,
Luīze, Dārta, Annija, Emīlija, Keitija
– doti trīs reizes.
Meitenēm 2020.gadā ir izvēlēti
latviski vārdi – Anna, Dārta, Paulīne,
Matilde, Paula, Emma, Lizete, Hilda,
Rūta, Ada un citi, kā arī doti neparastāki vai internacionāli vārdi –
Ariana, Adrija, Eimija.
2020.gadā 13 meitenēm doti
divi vārdi (2019.gadā divi vārdi
doti 12 meitenēm) – Herta Marta,
Līva Alise, Odrija Pērle, Grēta Luīze,
Betija Aleksandra, Viviana Mia, Liva
Jasmine un citi.
Kopējā tendence pēdējo gadu
laikā dot divus vārdus jaundzimušo meiteņu un zēnu vidū sarūk.
Tāpat, apkopojot Valmieras pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļas statistiku,
var secināt, ka pēdējo divu gadu
laikā bērniem doto vārdu vidū ir
lielāka dažādība, nav izteikta viena
konkrēta vārda popularitāte pār
citiem.
Lai 2020.gada bērniņi aug stipri
un veseli! Lai mazulīšiem bagāts arī
Jaunais 2021.gads!
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Valmieras Kultūras centram – 55!
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
4.februārī apritēja 55 gadi, kopš
1966.gadā durvis vēra tolaik jaunatklātais Valmieras Kultūras nams,
tagad – Valmieras Kultūras centrs.
Jau vairākus gadu desmitus Valmieras Kultūras centra dzimšanas diena tikusi atzīmēta ar Pašdarbnieku svētku
koncertu februāra pirmajā sestdienā.
Lai arī svētkus šogad nevaram svinēt
visi kopā, šo īpašo sajūtu un noskaņu
radīsim citādā veidā.
Līdz 28.februārim aicinām pieņemt kontūru izaicinājumu #VKC55!
Valmieras ielās būs paslēpti vairāki
maršruti – “55”, “Tautiskā zeķe” un
“Notiņas”. Kontūras varēs izstaigāt vai

izskriet individuāli vai ģimenes lokā
jebkurā paša izvēlētā un ērtā laikā. 10
aktīvākajiem un atraktīvākajiem Valmieras Kultūras centrs dāvinās Tautas Lietišķās mākslas studijas “Valmiera”
čaklo dalībnieču ar rokām darinātās
dāvanas. Lai pretendētu uz balvu, nofotografējies kādā no maršrutiem
(var izmantot arī kādu lietotni, kas
reģistrē veikto maršrutu) un publicē
fotogrāfiju sociālajos kontos ar tēmturi #VKC55. Kontūru kartes elektroniskā
veidā pieejamas Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv, kā arī drukātā
veidā Valmieras Kultūras centra kasē. Lai
veiksmīgi!
Plašāka informācija Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.

Vēl Valmieras pilsētas pašvaldība

Goda valmierietis Pēteris Postažs
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Viņš domā un pēta, un gaida labu
gaismu. Kad tā sāk dzīvot viņa audeklos,
ir jāķer katrs mirklis. “Vajag gleznot,”
viņš saka. Vajag katru dienu, jo tikai tā
var augt. Un ar katru jaunu audeklu viņš
turpina to darīt.
Gleznotāju Pēteri Postažu raksturo
vienlaikus pamatīgums un vieglums.
Bērnībā viņu iedvesmoja tēva metode
pedagoģiskos nolūkos šķērsgriezumā
pārzāģēt mašīnas motoru, ātrumkārbu,
karburatoru un citas detaļas, lai topošie
speciālisti saprastu, kā mašīna darbojas. Līdzīgi ir ar gleznošanu – jāsaprot
pamati un tehniskā puse, kas ļaus piepildīt iztēloto.
“Man ir svarīga dienasgaisma, tāpēc
vakari lielākoties paiet, gatavojot
rāmīšus, uzvelkot audeklu, nogruntējot. Vakaros gleznoju ar acīm, bet ar otu
audeklam klāt neķeros, ir jāsagaida diena. Šodien, piemēram, sāku gleznot Jelgavas ainavu – pilsētu un priekšplānā
peldētājas. Izdomāju, ka debesis vajag
dzeltenas, kur teikts, ka tām jābūt zilganpelēkām?” stāsta gleznotājs Pēteris
Postažs, Goda valmierietis 2020.
Reālā pasaule un iztēle – viņš spēj
to savienot tik viegli, jo saskata neparasto ikdienišķajā. Iespējams, ka šis
neparastums atklājas tikai skatītājiem,
māksliniekam tas ir veids, kā viņš pasauli redz katru dienu. Skaisti ir kūpošas
tējas garaiņi, bērna smiekli, sievietes
kailā mugura, tautasdziesma, plandoši
brunči, upes olis. Pētera Postaža mākslu
raksturo
tematiska
daudzveidība.
Jebkas apkārtējā pasaulē – gan
redzamajā, gan sajūtu līmenī esošajā –
ir iemesls gleznas tapšanai.
“Radošais process ir neizstāstāms.
Jūs varat skatīties manas gleznas un
domāt, ko tajās redzat. Es jutu, ka man
ir jāglezno tieši tā, bet iznākumam,
manuprāt, vairs nav tik liela saistība ar
glezniecību. Tas jau ir stāsts, kas katram
cits. Mūziku nevar izstāstīt, tā ir jādzird.
Māju nevar izstāstīt, tā ir jāredz, un katram būs citas sajūtas, katrs saskatīs citas
detaļas.”
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Māksla Pēteri Postažu interesējusi jau
bērnībā, paticis pētīt gleznas, fotogrāfijas, skatīties, ka top zīmējumi. Šis pētnieka gars neļauj būt mierā. “Nedomāju, ka man ir savs īpašais mākslinieka
rokraksts. Mani nemitīgi tirda apziņa,
ka ir jāpilnveidojas. To, ko neesmu varējis izdarīt vienā gleznā, mēģinu citā. Ja
gleznā sižets ir tonāls, gribas to pašu
citā darbā ieraudzīt krāsainu.” Savukārt
par to, ko gleznot, mākslinieks atbild: “Es
ķeru mirkļus, mēģinu tos nofotografēt,
lai atcerētos, jo tāds skats vairs nekad,
nekad neatkārtosies. Mani modeļi bieži
ir arī tuvākie ģimenes cilvēki, tagad arī
suns. Atliek tikai skatīties. Turklāt Latvija
ir tik skaista, ka to ir jāglezno.”
Par titulu Goda valmierietis Pēteris
Postažs saka paldies Valmieras muzejam. “Ļoti cienu Valmieras muzeja darbiniekus, man viņi šajos gados kļuvuši ļoti
tuvi, domāju, ka es viņiem arī. Tāpēc man
prieks, ka muzeja krājumu varu papildināt ar saviem darbiem. Tiem ir jāiet
tautās. Es savu sajūtu esmu izstāstījis, lai
stāsts dzīvo tālāk! Arī Valmiera man ļoti
patīk, skaista vieta un labi cilvēki, tāpēc
ir prieks par šādu augstu novērtējumu.
Ir jau arī tādi vakari, kad domāju, kam
man to visu vajag, ir taču jau 80 gadi,
bet tad pienāk rīts, un pateicos Dievam,
ka man ir gleznošana. Padzeru kafiju,
ieeju darbnīcā un sagaidu dienasgaismu, lai varu ķerties pie darba.”

Sveicam un lepojamies!

Lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina valmieriešus būt atbildīgiem par savu, savas ģimenes, kolēģu, līdzcilvēku drošību un veselību, un stingri ievērot valstīt noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības!

Valmieras muzeja 2020. gads
Guna Medne,
Valmieras muzejs
2020.gadā Valmieras muzejs
piedāvāja jaunas iespējas, kā atklāt
stāstus, kuru liecinieki ir krājumā
esošie priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas. Savukārt izstādēs bija
iespēja tikties ar māksliniekiem –
ja ne klātienē, tad īpašos stāstus
ieraugot viņu darbos.
Kopumā muzeja krājumā 2020.
gada izskaņā bija 67203 vienību,
konservēta un restaurēta 1491
vienība. Latvijas nacionālā krājuma kopkatalogā pērn ievadīta
informācija par 2315 vienībām,
šobrīd sasniedzot kopskaitu 17715.
Valmieras muzeja krājums 2020.
gadā papildināts ar plaša padomju
perioda sadzīves priekšmetu kolekciju. Interesants jaunieguvums
ir Kristīnes Dobrājas dāvinājums
– leļļu istaba, kas datēta ar 20.gadsimta 60.gadiem. Īpašs prieks bija
atzīmēt mākslinieku Pētera Postaža
un Andra Vārpas apaļās jubilejas.
Turklāt dāvanas saņēma ne tikai
paši mākslinieki, bet arī Valmieras
muzejs un tā apmeklētāji. Pēteris
Postažs muzejam dāvināja 22 eļļas
gleznas. Andris Vārpa iepriecināja
ar izstādi, turklāt ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu muzejs
iegādājās desmit mākslinieka zīmējumus.
Valmieras muzejā 2020.gadā
bija skatāmas 23 izstādes, citviet
eksponētas vēl desmit izstādes.
Otro gadu tika veidotas ekspresizstādes, 12 reizēs skatītājiem rādot
vēstures stāstus par Latvijas valsts
proklamēšanas svinībām 1920.
gadā Valmierā, par barikāžu laiku,
tāpat varēja uzzināt, cik daudzveidīgs var būt vērpjamais ratiņš,
cik dažādās tehnikās iespējams

darināt mežģīnes, kāds izskatās
riņķīšu pinuma bruņu krekls, apskatei bija izliktas saldumu kārbas,
savs laiks bija stāstam par radio un
skaņuplašu atskaņotājiem, dažādu
pasākumu afišām.
Pērn muzeja izstādes tika apmeklētas 18344 reizes. Samazinājums, salīdzinot ar 2019.gadu,
skaidrojams ar noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatīšanās
ierobežošanai. Taču, ievērojot valstī noteiktās prasības, klātienes
apmeklējums bija iespējams abu
jubilāru – Andra Vārpas un Pētera
Postaža – darbu izstādēs. Tāpat
liela interese bija par Jura Dimitera
plakātiem, Kristīnes Kutepovas krāsainajām gleznām, Sabīnes Stāles
makrofotogrāfijām, igauņu mākslinieces Kylli Sparre savdabīgo
foto mākslu, Ievas Kampes-Krumholcas jutekliski smalkajiem augu
gleznojumiem.
Diemžēl
tikai
nedēļu bija iespēja skatīt spožās
un radoši piepildītās mākslinieces
Ievas Iltneres gleznas. Labā ziņa ir
tā, ka Ievas Iltneres darbi joprojām
savus skatītājus gaida Valmieras
muzejā, līdzko muzejs varēs vērt
durvis apmeklētājiem.
Aizvadītā gada Valmieras muzeja apmeklējumu statistika nav
objektīvi salīdzināma ar citiem
gadiem valstī noteikto ierobežojumu dēļ, jo kopskaitu veido gan
izstāžu apmeklējumi, gan lekciju,
ekskursiju, muzejpedagoģisko programmu, pasākumu skaits. Izpalika
arī Muzeju nakts, Valmieras pilsētas
svētku tirgus, Simjūda gadatirgus,
kas ik gadu pulcē vairākus tūkstošus interesentu.
Valmieras muzejs ar nepacietību gaida satikšanos ar skolēniem,
lai ne tikai pastāstītu par vēstures

liecībām, bet atbildētu uz visiem
jautājumiem. Pērn šāda iespēja
bija 3361 reizi, salīdzinot ar 2019.
gadu, kad skolēnu grupas muzejā
viesojās 8953 reizes.
Pozitīvu plašāku rezonansi guvusi starptautiskā konference
“Jauno vēsturnieku zinātniskie
lasījumi VI”. Šogad pirmo reizi jaunie vēsturnieki par saviem atklājumiem stāstīja tiešsaistē, divās dienās virtuāli pulcējot 1075 dalībnieku. Tāpat neklātienē īstenotas
vairākas aktivitātes, par kurām
gūtas pozitīvas atsauksmes. Pērn
pavasarī tika sāktas vairākas virtuālās tūres: “Pastaiga ar suni”, “Pa
Valmieru kopā ar arhitektu”, “Zaļā
Valmiera”, “Valmiera ziemā”, rādot
cilvēkiem vēsturisku vietu, ēku,
pilsētvides fotogrāfijas no muzeja
krājuma un aicinot atrast tās šodienas vidē. Lielākā interese bijusi
par pastaigu “Pa Valmieru kopā
ar arhitektu”. Katrs izvēloties sev
ērtāko pastaigu laiku, ar muzeja
starpniecību varēja uzzināt dažādu
Valmieras ēku vēsturisko stāstu, kā
arī Valmieras pilsētas galvenās arhitektes Zandas Lapsas komentāru.
Jauna iespēja virtuāli paciemoties
Valmieras muzejā tapa, pateicoties Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstam,
piedaloties Vidzemes kultūras
programmas 2020.gada projektu konkursā, kura laikā izstrādāta
Valmieras muzeja virtuālā tūre
“Ceļojums Bruņinieku ielā”. Šajā
ceļojumā ikviens var doties sev ērtā
laikā, Valmieras muzeja mājaslapā
valmierasmuzejs.lv atrodot sadaļu
“Virtuālais muzejs”.
Arī šogad Valmieras muzejs
meklē citādākas darbības formas,
cerot, ka jau drīz būs iespēja tikties
ar apmeklētājiem klātienē.

Iedzīvotāji īstenos 13 projektus
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 12 150. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”. Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 10.-13.martam.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.

28.janvārī Valmieras
pilsētas pašvaldības domes sēdē
apstiprināti Valmieras pilsētas
pašvaldības projektu konkursu rezultāti bērnu un jauniešu nometņu
rīkošanai, kultūras norišu īstenošanai un aktīva, sportiska dzīvesveida
popularizēšanai. Līdzfinansējums
16 155,50 EUR apmērā piešķirts 13
ideju īstenošanai.
Sporta projektu konkursā atbalstīti četri projektu pieteikumi.
Pērn sākot lielisku iniciatīvu tikties talkās, lai sakoptu Jāņparku,
iedzīvotāji turpina iesaistīties savas
apkārtnes attīstīšanā. Atbalstīts
biedrības “Jāņparks sporto!” projekta pieteikums par bezmaksas
brīvdabas aktivitāšu, tajā skaitā CiGun, vingrošanas, pašaizsardzības
un sporta spēļu nodarbību, organizēšanu Jāņparkā ikvienam interesentam.
Vērtīgas meistarklases rīkos
Valmieras Bērnu sporta skola, projektā “Uzdrīksties uzvarēt” aicinot
pieredzē dalīties sporta personības
un jomas speciālistus. Noderīgas
meistarklases veselam ķermenim
un garam aicinās apmeklēt arī
biedrība “Dzīvo kustībai”, īstenojot
projektu “#workshopValmiera”.
Savukārt nodibinājums “VALMIERAS SPORTA KLUBS” īstenos āra
florbola turnīrus. Būs nepieciešams
arī līdzjutēju atbalsts.
Bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursā atbalstīti četri

projektu pieteikumi.
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs rīkos nometni “Jaunais amatnieks”, aicinot
jauniešus apgūt aušanas prasmi,
tāpat tiks gatavoti senās mūzikas
instrumenti, rotaslietas un vēja
zvani.
Valmieras tehnikuma nometnē
“DigiRobo” jaunieši iepazīs dažādas
interaktīvās spēles, apgūs 3D modelēšanu un piedalīsies aktivitātēs,
saistošā veidā iepazīstot inženierzinātņu un dabas zinātņu nozares.
Valmieras Jaunatnes centrā
“Vinda” vasaras nometnē bērni un
jaunieši radīs robotus, tādējādi arī
iepazīstot robotikas un elektronikas dažādās iespējas.
Savukārt īstenu piedzīvojumu virpuli iegriezīs nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”.
“Piedzīvojumu virpulī” būs iespēja
pavadīt laiku kustīgi un veselīgi,
spēlējot florbolu, basketbolu, futbolu, disku golfu, peldoties un vēl
daudz ko citu.
Kultūras projektu konkursā
tiks īstenotas piecas idejas.
Valmieras pilsētas svētku laikā
Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā norisināsies koncerts, kurā uzstāsies
“Lielās mūzikas balvas” ieguvēji – ērģelniece Kristīne Adamaite
un čellists Ēriks Kiršfelds. Pirmatskaņojumu piedzīvos komponista
Aigara Raumaņa “Valmieras svīta”
ērģelēm un čellam. Koncerti Latvijas baznīcās, tostarp arī Valmierā,
notiks, atzīmējot Vēsturisko ērģeļu
svētkus.

Tāpat Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā 21.augustā notiks skaists koncerts, godinot Latvijas neatkarības
atjaunošanas de facto 30.gadadienu. Koncertā piedalīsies vokāliste Zane Rozenfelde, koklētāja
Dace Priedīte un ērģelniece Līga
Ivāne.
“Valmiermuižas kultūras biedrība” Latvijas valsts svētku laikā
novembrī aicinās izbaudīt multimediālu sajūtu piedzīvojumu, stāstot par notikumiem Valmierā un
Valmiermuižā Latvijas neatkarības
stiprināšanas laikā.
Biedrība “Universum” skaistās
vasaras pievakarēs aicinās piedzīvot Mūzikas svētkus Burkānciemā.
Ikviens interesents varēs baudīt
ne tikai muzikālus priekšnesumus,
bet dārza koncertu svētkos iepazīt
Burkānciema apkaimi.
Kāds neparasts gleznojums
taps pie Valmieras 5.vidusskolas,
uzzināsim, kad skolas teritorijā esošo garāžu ēku sienas tiks pārvērstas sadarbībā ar skolas absolventu,
grafiti mākslinieku Kristapu Auzenbergu.
Pateicamies par iniciatīvu un
idejām, sagatavojot projektu pieteikumus un tādējādi bagātinot
Valmierā pieejamo norišu klāstu!
Ar konkursu nolikumu un rezultātiem var iepazīties Valmieras
mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā
“Pašvaldība” – “Projektu konkursi”.
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