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Vakcinācija pret Covid-19 ikvienam
Lasiet 6.lpp.

Valmieras novada pašvaldības vēlēšanas
Lasiet 4. un 5.lpp.

Būs Valmieras vasaras teātra festivāls
Lasiet 12.lpp.

Tiešsaistē notiks līdzdalības forums

Katlu mājas otrā dzīve – kultūrai

Juta Riekstiņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Lai iepazīstinātu ar Valmieras
mērķiem un vīziju, esot ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027.gadā, un veicinātu sabiedrības iesaisti konkursa pieteikuma izveidē, 18.maijā no plkst.
10.00 tiešsaistē notiks līdzdalības forums, kurā aicināti piedalīties Valmieras un topošā Valmieras novada iedzīvotāji. Tiešraide
latviešu valodā ar surdo tulkojumu tiks nodrošināta Valmiera2027
Facebook lapā.
Pirmajā daļā no plkst.10.00 līdz
11.30 Valmieras Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2027 pārstāvji iepazīstinās ar Valmieras pilsētas un
topošā novada ieguvumiem, kandidējot uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027.gadā, programmas stratēģiskajiem virzieniem un līdz šim paveikto gan darba grupu procesos, gan programmas izstrādē. Savukārt dažādu
radošo nozaru pārstāvji dalīsies ar
savu pieredzi, risinot līdzvērtīgus
stratēģiskos izaicinājumus. Par
paveikto un būtiskākajiem secinājumiem stāstīs Inese Dābola, Rīgas
Starptautiskās laikmetīgās mākslas
biennāles stratēģisko partnerattiecību direktore, Anna Muhka,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas korporatīvās komunikācijas vadītāja,
Rīga 2014 starptautiskās komunikācijas un mārketinga vadītāja,
un Matīss Šteinerts, arhitekts –
antropologs.
Līdzdalības foruma otrajā daļā
no plkst.15.00 līdz 17.00 ikviens

29.aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti lēma par
katlu mājas Rīgas ielā 25 Valmierā
tālāko izmantošanu. Ieceri par industriālā mantojuma perspektīvo
izmantošanu jaunas kultūras un
radošo industriju infrastruktūras
attīstībai, tai skaitā laikmetīgās
mākslas un radošo industriju centra izveidošanai Valmierā, Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti atbalstīja vienbalsīgi.
Lēmums ir viens no soļiem,
Valmierai esot ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu.
Tas ir arī simbolisks vēstījums un
sākums katlumājas pārveidei – vieta, kas apsildīja mājas, turpmāk
sildīs sirdis, aicinot baudīt mākslu.
Jāteic, ka bijusī katlu māja jau
aprīļa beigās un maija sākumā izteiksmīgi pauda savu pirmo kultūras vēstījumu, jo kļuva par neparastu āra izstādes vietu. Un to dara
globāli. Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar AS “Valmieras
enerģija” uz ēkas fasādes un 45
metrus augstā skursteņa īstenoja
projektu “Inside out”, kas ir pasaulē
lielākais cilvēku foto projekts. Tā
mērķis ir mainīt pasauli. Dalībnieki, publiski daloties ar savu foto
portretu, vērš uzmanību neiecietībai, rasismam, atbalsta demokrātiskas vērtības, veicina klimata
pārmaiņas un runā par integrāciju. Valmieras projektā “Notice us!”
jeb “Pamani mūs!” piedalījās 378
Valmieras un topošā Valmieras novada iedzīvotāji.

Valmieras pilsētas un topošā
novada iedzīvotājs ir aicināts
piedalīties darba grupās Zoom
platformā, kurās kopīgi tiks radītas idejas un meklēti risinājumi,
kas kļūs par daļu no Valmieras
Eiropas kultūras galvaspilsētas
2027 programmas piedāvājuma.
Pieteikšanās Zoom darba grupām
mājaslapā www.valmiera.lv vai
valmiera2027.eu. Foruma rīta un
pēcpusdienas sesijas vadīs Mārtiņš
Eņģelis, LTV raidījumu “Ielas
garumā” un “Kultūrdeva” veidotājs
un pilsētvides pētnieks.
Valmieras pilsētas pašvaldība
tiešsaistes līdzdalības forumu divās
daļās organizē sadarbībā ar multimediju satura un pasākumu producēšanas uzņēmumu “Story Hub”.
Ceļš uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu sācies vienlaikus ar topošā Valmieras novada
kultūras stratēģijas izstrādi. Tajā
iesaistītas nevalstiskās organizācijas, radošo un kultūras industriju
pārstāvji, izglītības un kultūras
iestādes, kā arī dažādu saistīto no-

zaru profesionāļi. Eiropas kultūras
galvaspilsētas statuss 2027.gadā
topošā Valmieras novada kultūras
stratēģijā izvirzīts kā ambiciozs
mērķis.
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.
2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.

Projekta īstenošana ir viena no
nozīmīgākajām norisēm ar lielu
sabiedrības iesaisti un vienotību,
Valmierai un topošajam Valmieras novadam esot ceļā uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulu 2027.
gadā.
Katlu māja Rīgas ielā 25 Valmierā ir AS “Valmieras enerģija”
īpašumā esošs nekustamais īpašums. Kopš jaunas šķeldas katlu
mājas atklāšanas 2020.gada oktobrī Dakstiņu ielā 1 Valmierā, tā
netiek izmantota pamatdarbības
nodrošināšanai. Tāpēc nākamais
solis būs apzināt iespējamos īpašuma atsavināšanas veidus minētā
nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā.
Viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību. Valmieras pilsētas Kultūras attīstības
stratēģijā 2018.–2027.gadam minētie stratēģiskie mērķi ir: nodrošināt kultūras infrastruktūras
attīstību, atjaunošanu un atbilstību
mūsdienu vides, dizaina un kultūras produktu patēriņa prasībām;
pilnveidot esošo un veidot jaunu
kultūras un radošo industriju infrastruktūru; nodrošināt sabalansētu un kvalitatīvu kultūras produktu piedāvājumu dažāda vecuma mērķauditorijām; nodrošināt
kultūras mantojuma pēctecību,
saglabāšanu, tā mūsdienīgu interpretāciju, tālāknodošanu dažādām auditorijām.

Iedzīvotāji atbalsta kandidēšanu Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
89% aptaujāto iedzīvotāju atbalsta Valmieras un topošā Valmieras novada kandidēšanu Eiropas
kultūras galvaspilsētas 2027 titulam, liecina Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku veiktā pētījuma
par kultūras patēriņu un līdzdalības
iespējām Valmieras novadā rezultāti. Atbalsts ir vienlīdz augsts
dažādās sociāli demogrāfiskajās
grupās gan Valmierā, gan arī apkārtējos novados. Par galvenajām
priekšrocībām iedzīvotāji uzskata
bagātās kultūras iespējas, skaisto
un sakopto vidi, Valmieras Drāmas
teātri, plašās izaugsmes iespējas
un Gauju kā vērtību.
Pētījumā noskaidrots, ka iedzīvotāji gatavi aktīvi līdzdarboties Eiropas kultūras galvaspilsētas procesā – 83% respondentu būtu ieinteresēti iesaistīties kā pasākumu
apmeklētāji; 37% – kā pasākumu
dalībnieki, 26% – kā brīvprātīgie,

gandrīz tikpat daudz – kā ideju ierosinātāji un kā aktivitāšu organizatori.
Pētījuma autore, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece
Baiba Tjarve skaidro: “Ja runājam
par personīgo līdzdalību dažādās
amatiermākslas norisēs un sabiedriskās aktivitātēs, aktīvāki ir
tie, kuri dzīvo ārpus Valmieras,
savukārt valmierieši biežāk apmeklē dažādus kultūras pasākumus.
Cilvēki izsaka lielu ieinteresētību
pašiem aktīvi piedalīties kā dalībniekiem vai kā brīvprātīgajiem
Valmieras kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēs. Es ieteiktu
Valmieras kultūras organizācijām
izmantot šo potenciālu – ņemt vērā
lielo interesi un vēl vairāk iesaistīt
iedzīvotājus dažādu pasākumu organizēšanā jau līdz 2027. gadam.”
Vairums respondentu (88%)
ir apmierināti ar esošo kultūras
piedāvājumu, kas skaidrojams arī

ar to, ka liela daļa respondentu ir
aktīvi vietējā kultūras piedāvājuma
patērētāji. Valmierā un novados
būtu nepieciešams vēl pilnveidot
kultūras piedāvājumu jauniešiem,
tūristiem un ģimenēm ar bērniem.
Dažādu vecumgrupu aspektā ir
vērojamas atšķirības interesē par
pasākumu saturu. Gados jaunākiem iedzīvotājiem saistošāki
šķiet pilsētas un novadu svētki,
kino, populārās mūzikas koncerti, bet gados vecākiem – teātris,
mākslas izstādes, klasiskās mūzikas
koncerti.
B.Tjarve: “Topošā Valmieras novada iedzīvotāji aktīvi apmeklē
kultūras pasākumus gan sev vistuvākajā apdzīvotajā vietā, gan
arī brauc uz citām pilsētām. Interesanti, ka apkārtējos novados
dzīvojošie vairāk izvēlas doties uz
kultūras pasākumiem Valmierā, bet
valmierieši biežāk brauc uz Rīgu
vai Cēsīm. Salīdzinoši skatoties,
Valmieras novada iedzīvotāji ir ak-

tīvi profesionālā teātra apmeklētāji, te, acīmredzot, liela loma ir tieši
Valmieras Drāmas teātra piedāvājumam.”
Pētījumu par kultūras patēriņu
un līdzdalības iespējām topošajā
Valmieras novadā 2021.gada martā
veica Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Valmieras pilsētas

pašvaldību. Elektroniskajā aptaujā
piedalījās 836 respondenti. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti Valmieras novada kultūras piedāvājuma
pilnveidošanā un Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2027 konkursa pieteikuma sagatavošanai.
Iepazīsties ar pētījuma rezultātiem www.valmiera.lv.

Uzsākta Alvila Freimaņa ielas
pārbūve

Valmierā atsākušās ielu pārbūves

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Aprīļa vidū atsākušies un uzsākti
būvdarbi vairākās Valmieras ielās.
2020.gadā tika uzsākta Dārza
ielas posma no Rīgas līdz Beātes ielai pārbūve. Ielai tika veikta apakšzemes komunikāciju izbūve un
pārbūve, pielāgojot tās arī siltumapgādes vajadzībām no jaunās
katlu mājas, kā arī tika uzsākta ielas pārbūve. Pagājušajā gadā
Dārza ielai ieklāja asfaltbetona
apakškārtu. Šajā pavasarī tiek
ieklāta asfaltbetona virskārta un
veikti noslēdzošie ar ielas pārbūvi
saistītie darbi – ieklāts horizontālais
marķējums, veikta apzaļumošana.
Pagājušajā gadā lielākā daļa
plānoto darbu tika paveikti arī
Mālu ielā. Arī tur nepieciešama
asfaltbetona virskārtas ieklāšana, kā arī noslēdzošo pārbūves
darbu veikšana. Būvdarbu laikā,
kad tas ir nepieciešams, iela slēgta
automašīnu satiksmei.
Būvdarbi ir atsākušies arī Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielā.
Teodora Ūdera ielai turpinās komunikāciju iebūve, asfaltēšana tiks
veikta divās kārtās. Tālavas un Kāpu
ielām nepieciešams ieklāt asfaltbetona virskārtu, kā arī veikt pārējos pārbūvi noslēdzošos darbus. Arī
šajās ielās ierobežota satiksme, tiek
nodrošināta iedzīvotāju un operatīvo transporta līdzekļu piekļūšana īpašumiem.
Rubenes un Valkas ielas posmos
turpinās apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa būvniecība, veidojot
Valmieras velotīkla nepārtrauktī-

Aprīlī uzsākta Alvila Freimaņa ielas posma no Somu līdz Rīgas ielai
pārbūve. Ielas pārbūve nepieciešama komercdarbībai atbilstošu
teritoriju pieejamības uzlabošanai
Valmierā, vienlaikus uzlabojot ērtu
pilsētas infrastruktūras sasaisti ar
starptautisko transporta infrastruktūras tīklu TEN-T. Ielas pārbūve
iespējama, pateicoties Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda piesaistītā līdzfinansējuma ietaupījumam, 2018. un 2019.gadā izbūvējot Valmieras Rietumu industriālo
maģistrāli.
Pārbūve Alvila Freimaņa ielā
paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas ir nepieciešams
priekšnoteikums publiskās apbūves attīstībai šajā pilsētas pierobežas daļā. Ielai tiks ieklāts jauns
asfaltbetona segums, izbūvētas
jaunas iebrauktuves visiem ielai
piegulošajiem īpašumiem.
Paralēli Alvila Freimaņa ielas
brauktuvei uz atsevišķas klātnes
tiks izbūvēts atdalīts asfaltbetona
gājēju un velosipēdistu ceļš, kas
no ielas brauktuves attālināts 10m
attālumā. Visā pārbūvējamā ielas
posmā paredzēts izbūvēt arī jaunu
LED tipa ielas apgaismojumu, kā
arī pārbūvējamā posma sākumā un
beigās gar gājēju un velosipēdistu
ceļu paredzēta atpūtas vietu ar
velo novietnēm, soliņiem un atkritumu urnām izbūve. Lietus ūdens
novadīšana paredzēta blakus esošajā sāngrāvī, kā arī apzaļumošanai
pēc pārbūves paredzēti koku stādījumi.
Pārbūvē esošais Alvila Freimaņa
ielas posms ir slēgts automašīnu
satiksmei. Tā apbraukšana tiek organizēta pa blakus esošo Eduarda Lācera ielu. Izmaiņas bija nepieciešamas arī pilsētas autobusu

kursēšanas maršrutos, to kustību
virzot pa Eduarda Lācera ielu.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem Alvila Freimiņa ielas
pārbūvi veic SIA “Limbažu ceļi”
par kopējo līgumsummu 440
977,77 EUR ar PVN. Ielas pārbūve
ir 2020.gada janvārī ekspluatācijā
pieņemtās Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles izbūves projekta turpinājums, izmantojot projekta “Valmieras pilsētas Rietumu
industriālās maģistrāles attīstība –
Leona Paegles ielas savienojums
ar TEN-T tīklu” realizēšanai piešķirto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 2 870
688 EUR apmērā. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir
4 012 000 EUR, no kuriem valsts
budžeta dotācija paš-valdībām 190
409,52 EUR.
Valmieras Rietumu industriālā
maģistrāle pagarina Leona Paegles
ielu līdz Ausekļa ielai, paredzēja arī
Ausekļa ielas un Voldemāra Baloža
ielas posmu pārbūvi, kā arī jauna
Voldemāra Baloža ielas posma izbūvi, savienojot to ar Somu ielu
un tālāk ar autoceļu P18 Valmiera –
Smiltene. Organizējot Valmieras
Rietumu industriālās maģistrāles
būvniecības iepirkumu, faktiskās
būvdarbu izmaksas bija zemākas,
nekā projektā paredzētais piešķirtais līdzfinansējums. Iegūto projekta līdzfinansējuma ietaupījumu
bija iespējams ieguldīt infrastruktūras izbūves turpinājumā. Un, ņemot vērā Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles radītās smagā autotransporta slodzes pieaugumu un Alvila Freimaņa ielas
nolietojumu, šīs ielas pārbūve bija
kļuvusi par nepieciešamību tās
nestspējas un kvalitātes saglabāšanai.

Izsole
Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā
izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu divistabu dzīvokli ar
krāsns apkuri Podnieku ielā 4-5 Valmierā (telpu grupas
kadastra apzīmējums 96010130415001005), 2.stāvā ar
kopējo platību 44 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo būvi
(būves kadastra apzīmējums 96010130415005), 440/2805
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas (būves kadastra apzīmējums 96010130415001), būves
(būves kadastra apzīmējums 96010130415002) un būves
(būves kadastra apzīmējums 96010130415007), un 440/2805
kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 96010130415) izsolē 02.06.2021. plkst. 17.00.
Izsoles sākumcena –10 000 EUR, nodrošinājums –1 000 EUR,
solis – 200 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc sludinājuma
publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz
31.05.2021. plkst.17.00 darba dienās darbalaikā Valmieras
pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2 Valmierā. Plašāka
informācija, zvanot pa tālruni 20220247. Izsoles noteikumi
un pieteikuma veidlapa publicēti mājaslapā www.valmiera.lv,
sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles un sludinājumi”.

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

bu. Jauna ietve, apvienotais gājēju
un velosipēdu ceļš būs Rubenes
ielas posmā no Beātes līdz Georga
Apiņa ielai un Valkas ielas posmā
no Raiņa ielas līdz Tērbatas ielai.
Visu ziemu darbi turpinājās arī
pārbūvē esošajā Ziloņu ielā, kā arī
Eksporta ielas būvlaukumā.
Saistībā ar siltumtīklu izbūvi
līdz 25.maijam slēgta satiksme
Marijas ielas posmā pie tās krustojuma ar Rūpniecības ielu. Apbraucamais ceļš organizēts pa Stacijas
un Kauguru ielu, kā arī iespējama
blakus esošo ielu izmantošana.
Gājēju kustība arī būvdarbu laikā
iespējama gar ceļa darbu zonu pa
esošo ietvi. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļūšana slēgtā posma
zonā esošajiem objektiem.

Satiksmes ierobežojumi un
Dzelzceļa ielas pārbūve ietekmē
piekļuvi arī Dzelzceļa ielā esošajiem objektiem, tai skaitā SIA
“ZAAO” EKO laukumam Dzelzceļa
ielā 5. Lai nokļūtu EKO laukumā,
tā apmeklētāji aicināti izvēlēties
braukšanas maršrutu pa Kauguru un Rūpniecības ielu, satiksme
tiek organizēta cauri bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijai
Rūpniecības ielā 1.
Aicinām satiksmes dalībniekus
būt saprotošiem un sekot līdzi
izliktajām ceļa zīmēm! Informācija
par aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem pieejama pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra”.

Tālavas iela

Atsākusies Valmieras pils mūru restaurēšana
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Atgriežoties pavasara siltajam
laikam, atsākušies noslēdzošie Valmieras pils ziemeļrietumu mūru
restaurācijas un konservācijas darbi.
Ziemā nepiemērotu laikapstākļu dēļ pils mūru restaurācijas darbiem bija tehnoloģiskais pārtraukums. Taču līdz tam tika pabeigtas lielākā daļa no veicamo mūru
konservācijas darbu apjoma: veikta mūru attīrīšana no apauguma,
iztīrītas šuves, uzsākta mūrējuma
atjaunošana ar kaļķu javu. Pavasarī tiek turpināta saudzīga seno mūru nostiprināšana, turpinot
mūrēšanu ar kaļķu javu, kas piemeklēta ar maksimāli tuvu granulometrisko un ķīmisko sastāvu
mūru būvniecības laikā izmantotajai mūrjavai.
2020.gada nogalē tika uzsākta
arī virs mūriem plānotās jaunās
ēkas būvniecība – tika uzstādītas
kolonnas, izbūvēta cokolstāva daļa
lifta šahtai, kā arī ir daļēji izbūvētas
ārējās inženierkomunikācijas. Uz
kolonnām tiek būvēts ēkas stikla korpuss, kas atradīsies virs pils
mūriem, tādējādi iekonservējot un
nodrošinot to apskates pieejamību jaunās ēkas apmeklētājiem.
Izpētes laikā konstatēto kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un atjaunošanai nepieciešamo projekta
papildinājumu dēļ Valmieras Vecās
aptiekas ēkas pārbūve radīs nobīdi
būvdarbu grafikā.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem plānoto pils mūru restaurāciju un konservāciju, jaunā
pils kultūrvides centra ēkas būv-

niecību un Vecās aptiekas ēku pārbūvi veic SIA “R.K.C.F.Renesanse”
par kopējo līgumsummu 3 198
259,49 EUR ar PVN.
Valmieras pils kultūrvides centra izveide tiek īstenota Eiropas Savienības fonda darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
“Vides aizsardzības un resursu
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” projekta “Kultūra,
vēsture, arhitektūra Gaujas un

laika lokos” ietvaros. Projekts paredz Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservāciju, jaunā
Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību, pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveidi. Projektā paredzēts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums 1 032
900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823,
53 EUR un līdzfinansējumu no
pašvaldības 155 294,12 EUR.

2

Samazināts siltumenerģijas
apgādes pakalpojuma tarifs

Novērojams ūdenssaimniecības pakalpojumu
apjoma kritums

Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”

Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kura izmaiņas bija saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no
2021.gada 1.maija noteikts 52,52 EUR/MWh, kas ir par 0,77 EUR zemāks,
nekā līdz šim spēkā esošais (53,29 EUR/MWh).
Noteiktais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no siltumenerģijas
ražošanas tarifa, pārvades un sadales tarifa, siltumenerģijas tirdzniecības
tarifa. Ar tarifa aprēķināšanas metodiku var iepazīties SIA “Valmieras
ūdens” mājaslapā www.valmierasudens.lv, sadaļā “Siltumapgādes tarifi”.

SIA “Valmieras ūdens” Finanšu
daļas apkopotie statistikas dati
par sniegtajiem regulētajiem pakalpojumiem 2021.gada pirmajos
trīs mēnešos liecina, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoms piedzīvojis kritumu.
Tas saistīts ar Covid-19 pandēmijas ietekmi, kas likusi daudziem
sabiedriskās ēdināšanas un citu
nozaru uzņēmumiem pārtraukt
savu darbību, savukārt budžeta un
pašvaldības iestādes pārorientējās uz attālinātā darba un mācību
režīmu.
“Saskaņā ar uzskaites sistēmu
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomu izvērtējam trīs
patērētāju grupās – pirmo veido
ražotāji un uzņēmumi, otrajā ir
budžeta un izglītības iestādes,
savukārt trešajā ir mājsaimniecības. Iegūtie dati liecina, ka vislielākais apjoma samazinājums vē-

Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Noteiktais
(piedāvātais)
tarifs no
01.02.2021.30.04.2021.
(bez PVN)
EUR/MWh

Noteiktais
(piedāvātais)
tarifs no
01.05.2021.
(bez PVN)
EUR/MWh

Siltumenerģijas ražošana

36,30

35,64

Siltumenerģijas pārvade un
sadale

15,72

15,61

Siltumenerģijas tirdzniecība

1,27

1,27

Siltumenerģijas apgādes
gala tarifs

53,29

52,52

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem,
tostarp siltumenerģijas ražotāja AS “Valmieras Enerģija” (82,8%), AS “Valmieras piens” (15,7%), kā arī SIA “ITA Ltd” (1,5%).

Būs desmitais hibrīdautobuss
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” parakstījis
līgumu ar Solaris Bus & Coach par
viena jauna dīzeļa – elektriskā hibrīdautobusa iegādi. Tas būs desmitais šāds autobuss, pārvadājot pasažierus Valmieras pilsētas
maršrutos. Autobuss, kas daļu nepieciešamās enerģijas spēj saražot bremzējot, tādējādi ir videi
draudzīgāks, ekonomiskāks un klusāks, Valmieras pilsētas maršrutos
kursēt sāks 2022.gadā.
2020.gadā tika piedzīvotas nozīmīgas pārmaiņas Valmieras sabiedriskā transporta sistēmā –
15.oktobrī svinīgā preses konferencē tika atklāti deviņi jauni
dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi,
kas kursēt sāka oktobra beigās.
Gaujas zelta smilšu krāsas autobusiem, uzsākot braukšanu, elektrodzinēja piedziņai tiek izmantota
saražotā enerģija, kas savukārt ļauj
noteiktu laiku braukt ar izslēgtu dzinēju. Tādējādi tiek taupīta
degviela, sasniedzot, kā uzrādīja
testa braucieni, pat 30 procentu
degvielas ietaupījumu, kā arī sa-

mazinājās izmešu daudzums. Lēmums izvēlēties hibrīdautobusus
pieņemts, izvērtējot Valmieras pilsētas maršrutu tīklu, reisu garumus, ņemot vērā arī klimatiskos
apstākļus, kā arī iespējas nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanas ilgtspēju Valmierā.
Šobrīd Valmieras pilsētas maršrutus veic 12 autobusi, to skaitā
deviņi ir dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi.
Autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta “Videi draudzīga autobusa iegāde Valmieras pilsētai”
(vienošanās 4.5.1.2/20/I/002) ietvaros. Kopējās izmaksas tiek plānotas 346 632 EUR apmērā, tajā
skaitā Kohēzijas fonda finansējums
294 637,20 EUR apmērā. Projekts
sākts 2021.gada martā, īstenošanu
plānojot līdz 2022.gada 30.septembrim.

Mainīti pilsētas autobusu
kustības saraksti
SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 15.maija mainīti Valmieras
pilsētas maršrutu autobusu kustības saraksti:
♦8.maršruta reisam Kocēni–slimnīca–stacija mainīts atiešanas
laiks no plkst.6.10 uz plkst.6.05 (izpilda darba dienās);
♦7.maršruta reisam Valmiermuiža1–Brīvības iela–stacija–VSŠ mainīts atiešanas laiks no plkst.5.30 uz plkst.5.22 (izpilda katru dienu);
♦8.maršruta reisam stacija–slimnīca–Kocēni mainīts atiešanas
laiks no plkst.13.00 uz plkst.13.07 (izpilda katru dienu);
♦8.maršruta reisam stacija–Kocēni mainīts atiešanas laiks no
plkst.20.10 uz plkst.20.15 (izpilda darba dienās);
♦10.maršruta reisam stacija–Brīvības iela–SCO mainīts atiešanas
laiks no plkst.19.17 uz plkst.19.10 (izpilda darba dienās);
♦7.maršruta reisam SCO–Valmiermuiža1–Brīvības iela–Purva iela–
stacija mainīts atiešanas laiks no plkst.19.39 uz plkst.19.32 (izpilda darba dienās).
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rojams pirmajās divās kategorijās, kas tieši saistīts ar mūsu ikdienas izmaiņām – daudzas publiskas
iestādes un klātienes pakalpojumu sniedzēji, piemēram, veikali
un kafejnīcas, tika slēgtas. Ierobežojumu dēļ savu darbību pārtrauca arī Valmieras peldbaseins.
Savukārt pieaugums vērojams
mājsaimniecību sektorā, jo daudzi mācījās un strādāja attālināti.
Lai arī aizvadītā gada laikā esam
pievienojuši vairākus nozīmīgus
klientus ar lielu regulēto pakalpojumu patēriņu un dzīvojamo māju
rajonus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
tomēr šī gada pirmā ceturkšņa
bilance liecina, ka, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, abiem pakalpojumiem apjoms ir krities,”
stāsta SIA “Valmieras ūdens” Finanšu daļas vadītāja Maija Mole.
Šī gada pirmajos trīs mēnešos
sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma apjoms ražotājiem un uzņē-

mumiem samazinājies par 10,8%,
bet budžeta un izglītības iestādēm
– attiecīgi par 6,9%. Tikmēr mājsaimniecību segmentā vērojams
pieaugums par 1,8%. Savukārt
kanalizācijas pakalpojumam minēto grupu kontekstā vislielākais
samazinājums ir otrajā grupā, kurā budžeta un izglītības iestāžu
patēriņš krities par 27,2%, kamēr
ražotājiem un uzņēmumiem –
par 6,5%, kas saistāms ar dīkstāves režīmu šajā nozarē. Mājsaimniecību pieaugums ir 1,7%,
kas skaidrojams ne tikai ar attālināto darbu, bet arī jaunajiem
pievienojumiem Valmieras un Valmiermuižas teritorijās.
SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras pilsētas pašvaldībai un Burtnieku novada pašvaldībai piederoša
kapitālsabiedrība, kuras galvenās
darbības jomas ir ūdensapgāde,
notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī siltumenerģijas piegāde.

Vidzemes slimnīcas attīstības plānam jauni
vaibsti
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Turpinot sakārtot un uzlabot
veselības aprūpes infrastruktūru,
Vidzemes slimnīcas attīstības
plānam iezīmējas jauni vaibsti.
Papildu jau realizētajiem slimnīcas nodaļu pārbūves projektiem
un iegādātajām tehnoloģijām nākamo divu gadu laikā slimnīcas attīstībā plānots ieguldīt vairāk nekā
10 miljonus EUR.
Šī gada sākumā pēc pārbūves
mūsdienīgas, gaišas un funkcionālas telpas tika nodotas Ambulatorajiem un funkcionālās diagnostikas nodaļas apmeklētājiem
Šobrīd intensīva būvniecība
joprojām notiek B korpusa 3.
stāvā, telpās, kur pēc pārbūves
atradīsies Neiroloģijas nodaļa ar
insulta vienību. Ar Neiroloģijas nodaļas pārbūvi šovasar tiks noslēgts
ERAF līdzfinansētais vairāk nekā
7 miljonus EUR vērtais projekts,
kura ietvaros pārbūvēta arī Bērnu
slimību, Terapijas 2, Rehabilitācijas,
Hronisko pacientu aprūpes un endoskopiju nodaļa.
“Projekta realizācijas piecos
gados secīgi veicām telpu pārbūvi visās nodaļās un iegādājāmies medicīniskās tehnoloģijas,
lai sasniegtu rezultātu: droša un
moderna ārstēšanās vide pacientiem, droša un ērta darba
vide personālam. Projektam tuvojoties noslēgumam, atbilstoši
esošajai situācijai rodas aizvien
jaunas vajadzības, kuras plānojam
realizēt nākamo divu gadu laikā,”
stāsta Vidzemes slimnīcas valdes
priekšsēdētājs Uģis Muskovs.
Šī gada sākumā ievērojami slimnīcas finanšu līdzekļi (1,3 miljoni
EUR) novirzīti energoefektivitātes
paaugstināšanai virtuves blokam
un slimnīcas pagrabstāva telpām,
kas nākotnē būs nozīmīgs loģistikas koridors saimniecības līdzekļu un medicīnas preču piegādei.
1. stāvā, tuvu poliklīnikas reģistratūrai, ieplānota kafejnīca darbinieku un apmeklētāju apkalpošanai.
Turpinot ēku energoefektivi-

tātes paaugstināšanas pasākumus,
jau jūnija beigās plānots uzsākt arī
A un B korpusu fasādes siltināšanu
un jumtu pārbūvi. Papildus energoefektivitātes pasākumiem tiks
veikti arī renovācijas darbi, nomainot logus, tā nodrošinot pacientiem komfortablāku vidi, īpaši karstajos vasaras mēnešos, tiks pārbūvētas arī jumta konstrukcijas.
Šiem pārbūves darbiem paredzēti
3,1 miljoni EUR.
Vērienīgi plāni saistās ar Reanimācijas–anestezioloģijas nodaļas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūvi un
paplašināšanu par 3 miljoniem
EUR. Telpu pārbūves galvenais
mērķis ir tās pielāgot augošajai
pacientu plūsmai, jaunajām epidemioloģiskajām prasībām un
ierobežot hospitālo infekciju izplatīšanos. Pārbūves rezultātā pacientu plūsmas būs labāk strukturētas un iespējamie infekciozie
saslimušie tiks operatīvāk nodalīti no pārējiem. Pacientu un personāla ērtībām tiks paplašinātas
un funkcionāli iekārtotas nodaļu
telpas. Aprīļa sākumā parakstīts
līgums par šī pārbūves projekta
izstrādi un autoruzraudzību.
Jaunās epidemioloģiskās prasības un pieaugošais pieprasījums
pēc medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumiem gan pieaugušajiem, gan bērniem liek plānot Rehabilitācijas centra paplašināšanu.
Atbilstoša medicīniskā Rehabilitācija centra izveide nodrošinās
ārstnieciskā procesa nepārtrauktību gan ambulatorajiem, gan
stacionāra pacientiem, tai skaitā
pacientiem pēc smagām traumām,
insulta, Covid-19 un citām vīrusu
infekcijām.
Iecere, kuras izmaksas lēšamas
ap 3 miljoniem EUR, paredz izbū-

vēt un ar medicīniskām tehnoloģi
jām un rehabilitācijas iekārtām
aprīkot vingrošanas zāles, ārstnieciskās masāžas kabinetus, stiepšanās baseinu, sensorās un sāls
istabas, saunas telpas un citas
ūdens procedūru telpas. Papildus
plānots labiekārtot piegulošo teritoriju un uzstādīt āra trenažierus.
Līdztekus pārbūves projektiem
intensīvs darbs noris, iepērkot jaunas medicīniskās iekārtas un tehnoloģijas. 2020.gada noslēgumā
Ministru kabinetā atbalstīti pasākumi veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai.
To ietvaros jaunu iekārtu iegādei
Vidzemes slimnīcai piešķirti 2,7
miljoni EUR, par kuriem plānots
uzlabot ventilāciju, siltumapgādes
un medicīnas gāzu inženierkomunikācijas, kā arī māsu izsaukumu
sistēmu, iegādāties jaunu datortomogrāfu, ultrasonogrāfijas iekārtas, jaunas funkcionālās gultas un
citas iekārtas, kas nodrošinās kvalitatīvu un ātru slimību diagnostiku.
“Slimnīca, kas vēlas nodrošināt
mūsdienīgus veselības aprūpes
pakalpojumus, nekad nevar būt
gatava. Rūpējoties par attīstību, ir
jādomā plašāk un tālāk. Jaunā pandēmija parādīja, cik cilvēka veselība ir dārga un cik daudz investīcijas
prasa tās uzturēšana un glābšana.
Esam pateicīgi Veselības ministrijai,
Ministru kabinetam par piešķirtajiem līdzekļiem Vidzemes slimnīcas epidemioloģiskās situācijas
stiprināšanai un attīstībai, kā arī
Valmieras pilsētas pašvaldībai
par atbalstu šo ieceru īstenošanā.
Iecerētās pārbūves un telpu paplašināšana nesolās būt vienkārša,
bet esmu pārliecināts, ka kopīgiem
spēkiem tās realizēsim un varēsim
vēl labāk palīdzēt mūsu pacientiem,” komentē U.Muskovs.

Vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī
Centrālā vēlēšanu komisija
5.jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot
jebkurā sava vēlēšanu apgabala
iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi
tiks lietots elektronisks tiešsaistes
vēlētāju reģistrs.
Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības
svītrkodu vai QR kodu un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts
attiecīgās pašvaldības vēlētāju
sarakstā un vēlētāju reģistrā jau
nav atzīmes par viņa piedalīšanos
vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks
atzīmēts elektroniskajā vēlētāju
sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju
ierakstīs papīra balsotāju sarakstā,
kur vēlētājam būs jāparakstās par
vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu
zīmju saņemšanu.
Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ
nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji
varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā
balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs
parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā

ar vēlēšanu aploksni un zīmēm
tiks izsniegta vēl viena aploksne –
reģistrācijas aploksne, uz kuras
būs vēlētāja vārds, uzvārds un
personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā
vēlēšanu aploksne ar balsojumu
būs jāievieto reģistrācijas aploksnē.
Reģistrācijas aploksne būs jānodod
iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu
kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu
kastē.
Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja
vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī,
balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja
vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis
citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts
un netiks līdzskaitīts.
Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija
veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021.gada 5.jūnija pašvaldību
vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratīvajās
teritorijās – sešās valstspilsētās un
35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir
viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev
tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgaba-

la robežās.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv, sadaļā
“Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu
vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu,
kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām,
var saņemt arī, zvanot Centrālās
vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim
67049999. Tālrunis strādā katru dienu no plkst.9.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt
vēlēšanu iecirknī, var pieteikties
balsošanai savā atrašanās vietā.
Pieteikt balsošanu atrašanās vietā
vēlēšanu nedēļā no 31.maija varēs
vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir
iespēja iesniegumu parakstīt ar
drošu elektronisko parakstu vai
nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt
arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no
18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti
dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vismaz
90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā

gada 7.martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais
īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas
vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27.
maijam ir jāpiereģistrējas balsoša-

nai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā.
Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu
iespējams PMLP e-pakalpojumā
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana
un maiņa” vai jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

5.jūnijs – Valmieras novada
pašvaldības vēlēšanas
5.jūnijā Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas, kas Latvijā
notiek reizi četros gados jūnija pirmajā sestdienā. Tās būs īpašas
Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu,
Mazsalacas, Rūjienas, Strenču novada pašvaldību iedzīvotājiem,
jo atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai būs jāizdara
savas izvēle un jāievēl 19 Valmieras novada pašvaldības domes
deputāti. Līdz šim 8 pašvaldību domēs bija ievēlēti 94 deputāti.
Valmieras novada pašvaldības vēlēšanām ir iesniegti 9 saraksti ar 154 deputātu kandidātiem.
Uz vēlēšanām līdzi jāņem pilsoņa pase vai personas apliecība
(eID) ar spēkā esošu termiņu.
Ierodoties uz vēlēšanām, jāievēro epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai:
♦jāievēro distance – vismaz 2 metri;
♦jādezinficē rokas;
♦jāierodas ar sejas aizsargmasku;
♦ieteicams līdzi ņemt zilas tintes lodīšu pildspalvu.

Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi
Iecirkņa Nr.

Vēlēšanu iecirknis

Adrese

886

SEDAS KULTŪRAS NAMS

Parka iela 21, Seda, Strenču nov.

889

STRENČU KULTŪRAS CENTRS

Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču nov.

895

ĒVELES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

“Ēveles klubs”, Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov.

897

JĒRCĒNU TAUTAS NAMS

“Jērcēnmuiža”, Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov.

902

PLĀŅU TAUTAS NAMS

“Muiža”, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov.

905

TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS

Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov.

910

VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS

Rīgas iela 10, Valmiera

911

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Semināra iela 2A, Valmiera

912

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Zvaigžņu iela 4, Valmiera

913

VALMIERAS SKOLU DIENESTA VIESNĪCA

Ausekļa iela 25B, Valmiera

914

VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 3, Valmiera

915

VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 11, Valmiera

916

VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA

Meža iela 12A, Valmiera

917

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov.

918

RŪJIENAS KULTŪRAS NAMS

Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov.

919

BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE

“Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

920

BRENGUĻU PAGASTA PĀRVALDE

“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov.

921

BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.

922

DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

“Straumes”, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

923

IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE

“Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov.

924

JERU PAGASTA PĀRVALDE

“Jeru Skola”, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov.

925

BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA

“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.

926

KOCĒNU KULTŪRAS NAMS

Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

927

KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS

Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

928

ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE

“Zirgu pasta stacija”, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.

929

LODES PAGASTA PĀRVALDE

“Lieplejas”, Lode, Lodes pag., Rūjienas nov.

930

MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov.

931

NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

“Putniņi”, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.

932

RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

“Jaunķīši”, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

933

RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.

934

SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE

“Sēļu Muiža”, Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov.

935

SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

936

VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS

Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

937

VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.

938

VECATES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov.

939

VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE

“Pagastmāja”, Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov.

940

ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS

Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

*Aktualizēts 19.04.2021.
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Bezkontakta analīžu
nodošanas iekārta Valmierā
Valmierā, Rīgas ielā 19 uzstādīta jauna E. Gulbja laboratorijas
bezkontakta analīžu nodošanas iekārta.
Šajā iekārtā ir iespēja nodot SARS-CoV-2 siekalu testus, kā arī
urīna un fēču analīzes.
Plašāka informācija mājaslapā www.egl.lv, sadaļā “Bezkontakta analīžu nodošanas punkts”.

Ēkā Stacijas ielā 26 turpinās
būvdarbi
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pašvaldības īpašumā esošajā
daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā
Stacijas ielā 26 pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma aprīļa
otrajā pusē atsākās būvdarbi.
Ēkā veicamo būvdarbu mērķis ir
uzlabot ēkas energoefektivitāti,
samazinot ēkas kopējo enerģijas
patēriņu, uzlabot tās tehnisko
stāvokli, kā arī padarīt ēku vizuāli
pievilcīgāku.
Ēkai tiek veikta ārsienu un pamatu siltināšana. Darbi tika uzsākti
pagājušā gada oktobra sākumā.
Un, tā kā tie veicami galvenokārt
ēkas ārpusē, aukstajos ziemas
mēnešos bija nepieciešams darbu
tehnoloģiskais pārtraukums.
Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas ēkā samazināsies uzturēšanas izmaksas un būs patīkamāk atrasties gan tās iedzīvotājiem, kuriem pašvaldība sniedz
atbalstu ar dzīvojamo platību, gan
tajā esošo nevalstisko organizāciju
darbiniekiem un to piedāvāto
pakalpojumu saņēmējiem, gan

citiem ēkā esošajiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Darbus paredzēts pabeigt šī
gada vasarā. Atbilstoši iepirkumam būvdarbus veic SIA “Ekers” par
kopējo līgumsummu 248 977,50
EUR ar PVN. Darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros, projekts “Ēkas Stacijas ielā
26, Valmierā energoefektivitātes
paaugstināšana”, vienošanās Nr.
4.2.2.0/19/I/002. Projekta kopējās izmaksas ir 260 714,50 EUR,
ERAF finansējums 210 706,10 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums 29
746,74 EUR, valsts budžeta finansējums 7 436,69 EUR.

Ikviens var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19
Veselības ministrija
Ņemot vērā Ministru kabineta
lēmumu par visas sabiedrības pakāpenisku vakcināciju, no 3.maija
vietnē manavakcina.lv jebkurš
Latvijas iedzīvotājs vecumā virs
18 gadiem var izvēlēties sev tuvāko un ērtāko vakcinācijas
vietu visā Latvijā un pieraksta laiku. Pierakstu laiki tiek pakāpeniski
papildināti. Lai saņemtu savu vakcīnu, jāiet uz vietni manavakcina.lv,
jāautorizējas ar internetbanku vai
eParakstu un jāizvēlas vakcinācijas
vieta un laiks.
Veselības ministrs Daniels Pavļuts: “Esam izdarījuši visus darbus, lai nodrošinātu visas sabiedrības pakāpenisku vakcināciju.
Vakcinācija norisināsies pie vakcinācijas veicējiem, pamatojoties
uz atvērtajiem un aizpildītajiem
pierakstu laikiem, – gan liela mēro-

ga vakcinācijas centros, gan arī
ārstniecības iestādēs. Vakcināciju
turpinās arī ģimenes ārsti. Esam
primāri nodrošinājuši mūsu senioriem un iedzīvotājiem ar hroniskām saslimšanām prioritāru
vakcināciju līdz šim, kas bija ļoti
būtisks priekšnosacījums visas sabiedrības vakcinācijas uzsākšanai.
Līdz 3.maijam no visām Latvijā
pieejamajām vakcīnām 57% vakcīnu ir saņēmuši iedzīvotāji virs
60 gadiem, savukārt iedzīvotāji ar
hroniskām saslimšanām – 18%.”
Turpmāk vakcinācijas veicēji, tai
skaitā lielajos vakcinācijas centros,
aizvien aktīvāk atvērs vakcinācijas pierakstus vietnē manavakcina.lv,
lai turpinātu liela mēroga vakcinācijas nodrošināšanu.
Lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs
vakcinētos pret Covid-19:
♦jāatver vietne manavakcina.lv;

♦jāautorizējas ar internetbanku
vai eParakstu;
♦jāizvēlas vakcinācijas vieta un
laiks;
♦atgādinām, ka vakcinācijas pieraksts ir atvērts ne tikai tuvākajām dienām, bet trīs nedēļām
uz priekšu;
♦jāsagaida sistēmas apstiprinājums (sms/e-pasts);
♦jāierodas vakcinēties uz izvēlēto vietu apstiprinātajā laikā.
Joprojām pieteikties vakcīnai
uz noteiktu laiku un vietu var
arī, zvanot pa tālruni 8989.
Valmierā vakcināciju pret Covid-19 veic liela mēroga vakcinācijas centrs Rīgas ielā 10, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Valmieras
Veselības centrs” Vakcinācijas kabineti, kā arī Covid-19 vakcinācijas
nodrošināšanai pieteikušies ģimenes ārsti.

Noslēgusies izaugsmes programma jauniešiem
Kitija Muižniece, Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
“Tu veido komandu ap sevi
vai komandu ap ideju?” Citējot
kultūras entuziasti un Raunas Bērnu un Jauniešu centra vadītāju
Justīni Buliņu, noslēdzās jauniešu
izaugsmes programma “Diametrs”.
Valmieras novada fonda Jauniešu
ideju laboratorijas (VNF JIL) rīkotajā “Diametrā” piecu nedēļu garumā
15 jauniešiem tika dota iespēja pilnveidot sevi un gūt ieskatu
filantropijā, brīvprātīgajā darbā,
inovatīvā un finansiāli pārdomātā
domāšanā, komunikācijā, kā arī
ideju ģenerēšanā, kas ir VNF JIL
galvenā darbības joma.
“Mēs esam šeit, lai sniegtu vietu
un iespēju jauniešiem pilnveidoties gan individuāli, gan kolektīvi,”
norāda VNF JIL komanda, atskatoties uz aizvadītajiem četriem
mēnešiem. Tieši tik daudz laika bija
vajadzīgs, lai uzrakstītu, sazvanītu,
saskaņotu un atrastu optimālāko
lēmumu vairākām idejām, tostarp
lai īstenotu “Diametru”.
“Ideja par Diametru radās 2020.
gada nogalē, kad VNF JIL komandai
bija neformālā tikšanās Zoom platformā, kur runājām par nākotnes
iecerēm. Apspriedām, ka aizvien
populārākas kļūst vairāku dienu
apmācības un kursu programmas

tiešsaistē, un tādas nolēmām noorganizēt arī mēs atbilstoši VNF JIL
aktuālajām tēmām,” stāsta Kitija
Muižniece, VNF JIL un izaugsmes
programmas “Diametrs” koordinatore.
No 20.marta līdz 24.aprīlim (piecu sestdienu rītos) jaunieši no
Valmieras un apkārtējiem novadiem piedalījās programmas nodarbībās, kur dažādu jomu speciālisti un entuziasti dalījās savā un
organizāciju pieredzē. Bijušais VNF
vadītājs Ansis Bērziņš stāstīja, kā
pilnveidot savu apkārtējo vidi, un
iepazīstināja ar filantropiju, Mārcis
Bogdanovs skaidroja brīvprātīgā
darba nozīmi personīgajā attīstībā,
Zane Eniņa dalījās pieredzē par
inovācijām un to atbilstību mērķiem. Ar finanšu aktualitātēm iepazīstināja AS “Swedbank” klientu konsultants Mārtiņš Aldiņš,
ar praktiskiem piemēriem par
finanšu piesaisti organizācijās
dalījās Gundega Siliņa, kā sasniegt auditoriju un padarīt savas
idejas plašāk zināmas sabiedrībai sociālo mediju vidē, dalījās
digitālā mārketinga stratēģe un
Facebook reklāmas speciāliste Doloresa Lapiņa. Savukārt Valmieras
pilsētas pašvaldības Zīmolvedības
un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Kristīne Melece stāstīja
par saziņu un sociālajiem tīkliem

reklāmas aspektā.
Noslēdzošajā lekcijā ar iedvesmas stāstiem tiešsaistē uzstājās
uzņēmējs, treneris un pasākumu
vadītājs Artis Žentiņš, Raunas Bērnu un Jauniešu centra “Pagrabiņš”
vadītāja un kultūras entuziaste
Justīne Buliņa, kā arī Ilze Bergmane piedzīvojumu garā dalījās
pieredzē darbā ar jauniešiem. Ilzes
ieteikums: “Ir jāatrod vismaz viens
cilvēks, kurš tic tavai idejai. Ja tāda
nav, tad atrodi vismaz suni vai kaķi,”
tas lika pasmaidīt it visiem “Diametra” dalībniekiem.
“Šī bija mūsu pirmā pieredze,
rīkojot plānveida izglītojošu kursu jauniešiem vairāku nedēļu
garumā, iekļaujot gan lekcijas,
gan praktiskos darbus, gan arī
neformālas tikšanās. Un to visu
paveica jauniešu komanda. Šķiet,
mums izdevās!” priecājas K.Muižniece. “Vai būsim gatavi to atkārtot arī nākamajā VNF JIL sezonā –
laiks rādīs. Tomēr šobrīd ir skaidrs,
ka spējam un varam vairāk, nekā
pirmajā mirklī šķiet!” Runājot par
tuvākajiem VNF JIL vasaras plāniem, Kitija norāda uz darbu ar atbalstītajām idejām VNF JIL ikgadējā konkursā “Jaunieši dod iespēju
jauniešiem 2021” un gatavošanos
labdarības akcijai “Ezīša miga”
Valmieras pilsētas svētkos.

Vasarā seniori aicināti radīt idejas domu krēslos
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
Lai veicinātu cienīgu dzīvesveidu un aktīvu līdzdalību savas apkārtējās vides veidošanā vecākiem
cilvēkiem, Valmieras novada fonds
(VNF) vēlas aktīvāk iesaistīt seniorus vietējo kopienu aktualitāšu
apzināšanā. Turklāt neierastā veidā –
teju 20 vietās topošajā Valmieras
novadā tiks izvietoti domu krēsli. Tajos ikviens – gan seniori, gan
pārējā sabiedrība – varēs apsēsties
un atpūsties, pāršķirstīt VNF iedvesmas stāstu grāmatu un izdomāt
savu stāstu.
Lai senioriem būtu tikpat aktīvs
un cienīgs dzīvesveids kā pārējām
sabiedrības grupām, VNF īpaši aicinās seniorus iesaistīties vietējo

aktualitāšu apzināšanā Valmierā un
topošajā novadā. Lai sākotnēji apjaustu vietējās vajadzības, problēmas un izaicinājumus, VNF aicinās
par to visu padomāt vasaras laikā
senioru domu krēslos.
Savukārt no augusta līdz pat
oktobrim vecāka gadagājuma iedzīvotāji varēs piedalīties Senioru
domradēs jeb Senioru ideju apspriedēs Valmieras novada pagastos un pilsētas mikrorajonos. Tajās
apzinātās problēmas aicināsim
iesniegt VNF ikgadējā vietējo projektu konkursā “Sev, tev, novadam”.
Jāuzsver, ka domradēs paustajām
senioru idejām šajā gadā konkursā
tiks piešķirta prioritāra nozīme, lai
vairotu arī veco cilvēku līdzatbildību dzīves uzlabošanā savā apkārtnē.

Kā apliecina VNF un Valmieras
pilsētas pašvaldības iepriekšējā
gada rudenī rīkotās iedzīvotāju domrades, seniori ar interesi
turpinātu iesaistīties vietējo lēmumu pieņemšanā. Viņu aktīvā
līdzdalība ir vērtējama kā ļoti
nozīmīgs resurss kopienu attīstībā.
Rīkojot Senioru domrades, tiks
akcentēta tieši senioru viedokļu
nozīmība problēmu konstatēšanā
un vēlāk arī risināšanā. Tādējādi tiktu mazināta sociālās atstumtības
riska problēma, ar ko saskaras daļa
veco cilvēku.
Senioru domrades notiks, pateicoties AS “Latvijas valsts meži”
Sociālās palīdzības programmai,
ko administrē fonds “Ziedot.lv”.
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Iesniedz jaunatnes iniciatīvas projektus mācību Iepazīstina ar
energoefektivitāti
motivācijas palielināšanai
Liene Dembovska,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Līdz 1.jūnijam Valmieras pilsētas pašvaldība aicina biedrības/
nodibinājumus, kas veic darbu ar
jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas
mazināšanai. Projekta “PuMPuRS”
ietvaros tiks atbalstīti jauniešu
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī
ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
♦palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamo motivāciju turpināt
izglītību un veicināt viņu aktīvu
līdzdalību ikdienas dzīvē;
♦iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu
un jauniešu dzīves un mācību
vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm
Eiropas Sociālā fonda projekta
“PuMPuRS” ietvaros.
Papildu individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās
izglītības.
“PuMPuRS” projekti ir vērsti
uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie

jaunieši nepārtrauktu mācības
priekšlaikus, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa –
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to
profesionālās izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu, kuras
īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz
4.kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina,
izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī
jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā
ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu,
kas veic darbu ar jaunatni. Vienam
projektam pieejamais finansējuma
apmērs ir 4600 EUR, kas 100% tiek
nodrošināts no projekta “PuMPuRS”
līdzekļiem. Katram projektam tiek
piešķirta šī konkrētā summa.
Svarīgi! Projekta iesniegumam
obligāti jāpievieno sadarbības
partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā
un īstenošanā iesaistīto personu
CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Rezultāti tiks paziņoti līdz 1.jūlijam.
Plānotais projekta uzsākšanas
laiks no 1.07. līdz 31.12., projekta
ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Plašāka informācija par projektu
www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
♦pasta sūtījumā, adresējot atklātam projektu konkursam
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jauniešu iniciatīvu projektos. Neatvērt līdz projekta
vērtēšanas uzsākšanai”;
♦elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu pasts@
valmiera.lv.
Plašākai informācijai aicinām
sazināties ar Lieni Dembovsku,
Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības projektu vadītāju, zvanot
pa tālruni 28640402 vai rakstot
e-pastu liene.dembovska@valmiera.lv.
Ar projektu saistīti dokumenti,
tajā skaitā nolikums un iesniegumu veidlapa, informatīvie materiāli, pieejami mājaslapā www.
valmiera.lv.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”)
tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir
vispārizglītojošo skolu skolēni no
5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no
1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno
Izglītības kvalitātes valsts dienests
sadarbībā ar pilsētu un novadu
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Valmieras un Latvijas pedagogi
turpina pilnveidoties, izglītoties un
piedalīties diskusijās par tēmām,
kas ir īpaši aktuālas attālinātā darba un pandēmijas laikā. Martā un
aprīlī pedagogiem notikuši trīs
semināri: “Jauniešu motivācija un
tās veidošana”, “Pašizdegšanas sindroms ikdienā” un “Stresa vadība sev un skolēniem”. Seminārus
organizēja Valmieras Attīstības
aģentūra.
Nenoteiktajos ārkārtējās situācijas apstākļos, kad ilgstoši bijis
jāstrādā attālināti, gan pedagogiem, gan skolēniem jāsaglabā
fiziskā un garīgā veselība un augstas darba spējas. Pedagogi un
skolēni atrodas pastāvīgā stresā
un pārslodzē, tāpēc būtiski apzināties un trenēt stresa noturību
un atpazīt pašizdegšanas sindroma pazīmes. Tāpat pedagogiem
uzmanība jāpievērš gan savam,
gan skolēnu motivācijas līmenim.
Pedagogiem jāuzklausa un jāatbalsta skolēni un citam cits, kopīgi
meklējot risinājumus nestandarta
situācijās un stiprinot ticību gan
pašu, gan skolēnu spēkiem.
Semināru “Jauniešu motivācija
un tās veidošana” vadīja Andris Arhomkins, eksperts, sociālais tehnologs, pasniedzējs, individuālo un
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Aprīļa vidū pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Vālodzīte” vecāko grupiņu audzēkņi Valmieras
pilsētas pašvaldībai nodeva bērnudārza Eko padomē gatavotas
brošūras “Mēs un enerģija” ar enerģijas taupīšanas pieredzi bērnudārzā un mājās un noderīgiem,
klimatam draudzīgiem enerģijas
taupīšanas ieteikumiem ikvienam.
Bērnudārza “Vālodzīte” mazā
Eko padome rosina šādas enerģijas
taupīšanas iniciatīvas:
♦izslēdz televīziju, pirms aizmiedz!
♦vienu dienu nedēļā dodies uz
darbu ar kājām!
♦nedarbini auto bez vajadzības!
Bērnudārzs “Vālodzīte” šajā mācību gadā padziļināti pēta jautājumus, kas saistīti ar enerģiju, –
mācās izprast procesus, lietas, to
darbību, kā arī rīkoties atbildīgi.
Bērnudārzā tiek izvietotas pašu
gatavotas atgādnes, kas palīdz
izslēgt elektrību, ja tā deg bez
vajadzības, ir aicinājums lieki netecināt ūdeni, kā arī vecākiem pie
bērnudārza lieki nedarbināt auto
gaisa kvalitātes uzlabošanai un
enerģijas taupīšanai.
Tika apzināti arī mājās īstenotie
enerģijas taupīšanas paradumi.
Ģimenes ikdienā pievērš uzmanību, lai:
♦elektroierīču vadi nebūtu atstāti kontaktligzdās;
♦tējkannā ūdens tiktu vārīts tik,
cik nepieciešams;
♦gatavojot ēdienu uz plīts, tam

tiktu uzlikts vāks;
♦tiktu izmantotas energoefektīvās LED spuldzes;
♦drēbes tiktu mazgātas zemākā
temperatūrā;
♦ledusskapis tiktu novietots tālāk no plīts un no radiatoriem;
♦ledusskapī netiktu likts vēl pilnībā neatdzisis ēdiens;
♦ledusskapis tiktu regulāri atkausēts;
♦ledusskapja durvis bez vajadzības netiktu virinātas.
Vides izglītība Valmierā sākas jau
pirmsskolā. Pašvaldības dibinātās
pirmsskolas izglītības iestādes
katra izvēlas tai piemērotākos vides izglītības veidus, instrumentus un atbalsta mehānismus.
Bērnudārzs “Vālodzīte” darbojas
neformālajā Eko skolu izglītības
programmā.
2020./2021.mācību gada septembrī Eko skolu novērtējumu
saņēma astoņas Valmieras izglītības iestādes un to struktūrvienības. Starptautiskais Ekoskolu
apbalvojums – Zaļais karogs –
piešķirts PII “Vālodzīte” struktūrvienībai “Krācītes”, Valmieras 2.
vidusskolai un privātajai pamatskolai “ZAĻĀ SKOLA”. Latvijas
Ekoskolu sertifikāts piešķirts PII
“Vālodzīte”, Valmieras Pārgaujas
sākumskolai, Valmieras Viestura
vidusskolai un Vidzemes Augstskolai. Pateicība piešķirta Valmieras sākumskolai.

Saņemti 335 pieteikumi
1.klasēm

Pedagogi turpina pilnveidoties un izglītoties
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

grupu nodarbību treneris ar plašu
starptautisku pieredzi attiecību
veidošanā, karjeras izglītībā un
uzņēmējdarbības attīstīšanā. Seminārā pedagogi iepazina ne tikai teoriju, bet veica arī praktiskus
uzdevumus un piedalījās diskusijās
par sevis un jauniešu motivēšanu.
Semināra gaitā pedagogi secināja,
ka “skolēnus vislabāk motivēt caur
izjūtu būt te un tagad. Padomi
un pamācības grauj motivāciju,
bet gudri uzdots jautājums rosina skolēnu domāt. Atbildi skolēns
sniedz pats sev, taču tā nonāk pie
vajadzīgā secinājuma. Motivēšanā
liela nozīme ir priekam, kas vairo
enerģiju, kur ir enerģija, tur ir motivācija un vēlme darboties”.
Supervizore, pieaugušo izglītotāja un trenere Inese Stankus-Viša
vadīja semināru “Pašizdegšanas
sindroms ikdienā”. Seminārā tika
veikta situācijas analīze, sniegti
skaidrojumi un dažādi praktiski
padomi, kā jārīkojas, lai saglabātu savu veselību un emocionālo
noturību stresa un ilgstošas nenoteiktības situācijās. Pedagogi ar eksperti pārrunāja, kā novērtēt savu
emocionālo stāvokli un kā laikus
saprast, vai man, manam kolēģim
vai skolēnam draud izdegšana.
Trešo semināru “Stresa vadība
sev un skolēniem” vadīja psiholoģe,
izglītojošu spēļu un metožu izstrādātāja un Izglītojošo spēļu un

metožu asociācijas līdzdibinātāja
Zane Veinberga. Eksperte savas
profesionālās zināšanas integrēja
interaktīvās apmācību metodēs,
kas semināru padarīja ne tikai
vērtīgu, bet arī aizraujošu. Pedagogi seminārā pildīja praktiskus
uzdevumus no grāmatas “Stresa
vadības špikeris” un apguva vairākus stresa līmeņa noteikšanas un
mazināšanas paņēmienus.
“Man bija patiess prieks saņemt
daudz pateicības un spēka vārdu
no Latvijas pedagogiem, kuri šajos semināros priecājās par doto
iespēju satikties ar kolēģiem un
profesionāļiem no visas Latvijas.
Skolotāji guva jaunu pieredzi, zināšanas, vērtīgas atziņas un “atslēgas”, kas palīdzēs sevi pozitīvi
uzlādēt turpmākajam darbam,”
pēc semināriem dalījās Valmieras
Attīstības aģentūras karjeras un
izglītības projektu vadītāja Inna
Purmale.
Visas aktivitātes finansētas iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe UIA03250), ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.

Antra Medne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Aprīļa beigās noslēdzās Valmieras pilsētas pašvaldības organizētā
bērnu pieteikšana pašvaldības
vispārizglītojošo izglītības iestāžu
1.klasēs. Līdz šim saņemti 335 pieteikumi bērnu uzņemšanai 1.klasē
2021./2022.mācību gadā.
Lielākais pieteikumu skaits iesniegts Valmieras Pārgaujas sākumskolā – 112 pieteikumi un Valmieras sākumskolā – 87 pieteikumi. Valmieras Viestura vidusskolas
1.klasē pieteikti 69 bērni, Valmieras 5. vidusskolā – 31 bērns, bet
Valmieras 2. vidusskolā – 27 bērni,
savukārt Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - attīstības centrā 9
bērni.
Valmieras Izglītības pārvalde
maijā izsūtīs visiem vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu skolā.
Izziņai pielikumā tiks pievienots
iesniegums, kas vecākiem jāiesniedz skolā līdz 4.jūnijam. Iesniegumu skolai var iesniegt arī
elektroniski (parakstot ar drošu
elektronisko parakstu) un nosūtot
šādām e-pasta adresēm:
♦Valmieras sākumskola –
vs@valmiera.edu.lv
♦Valmieras Pārgaujas sākumskola –
vps@valmiera.edu.lv;
♦Valmieras 2.vidusskola –
v2v@valmiera.edu.lv;
♦Valmieras 5.vidusskola –
v5vadm@valmiera.edu.lv;
♦Valmieras Viestura vidusskola –
vvv@valmiera.edu.lv;
♦Valmiera Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs –

vgv@valmiera.edu.lv.
Tie vecāki, kuri līdz šim vēl nav
paguvuši pieteikt bērnu 1.klasē
nākamajam mācību gadam, to
joprojām var izdarīt, vēršoties Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2).
Tāpat arī turpinās pieteikšanās
mācībām Valmieras Gaujas krasta
vidusskolā – attīstības centrā, kur
tiek uzņemti bērni ar garīgās attīstības traucējumiem un bērni ar
dzirdes traucējumiem. Pieteikties
var klātienē skolā (Leona Paegles
ielā 5) vai elektroniski, sūtot e-pastu vgv@valmiera.edu.lv, iesniedzot/
nosūtot iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu. Plašāka informācija par
uzņemšanu skolas mājaslapā www.
vgv.lv vai pa tālruni 64222475,
26407817.
Atgādinām, ka 25.februāra Valmieras pilsētas pašvaldības domes
sēdē tiks apstiprināts 2021./2022.
mācību gadā uzņemamo skolēnu
skaits vispārējās izglītības iestāžu
1.klasēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu
jaunā izglītības satura ieviešanu,
ievērojot higiēnas prasību normas
un iekļaujošās izglītības ieviešanas
aspektus: Valmieras sākumskolā
līdz 100 skolēniem; Valmieras Pārgaujas sākumskolā līdz 100 skolēniem; Valmieras Viestura vidusskolā līdz 75 skolēniem; Valmieras 2.vidusskolā līdz 50 skolēniem; Valmieras 5.vidusskolā līdz
50 skolēniem.
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties ar Valmieras Izglītības
pārvaldi, rakstot e-pastu vip@
valmiera.lv.

Pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Valmierā
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jau tradicionāli gada pirmajos mēnešos, šogad no 9.februāra
līdz 15.martam, Valmieras pilsētas
pašvaldība aicināja iedzīvotājus
aizpildīt aptauju par iepriekšējo
gadu, lai izteiktu viedokli un dzīvi Valmierā padarītu sakārtotāku,
patīkamāku un labāku. Ir apkopoti
aptaujas rezultāti, kas liecina, ka ir
pieaugusi iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Valmierā – 94%, savukārt
89% ir pauduši uzticību Valmieras
pilsētas pašvaldībai.
Izvērtējot 2020.gadā īstenoto,
uzsākto darbu un realizēto projektu nozīmību Valmierā un to aktualitāti, kā visbūtiskākie norādīti,
452 nātrija gāzizlādes spuldžu
nomaiņa pret energoefektīvām
LED spuldzēm ar viedu apgaismojuma vadības sistēmu, jauns apgaismojums Mujānu un Nauču ielā
Jāņparkā, pagaidu apgaismojums
uz Vanšu tilta un 5,145 km cietais
segums grantētajām ielām privātmāju rajonos.
Izvērtējot iesākto vai nākotnē veicamo darbu prioritāti, par
nepieciešamākajiem ir atzīti šādi
projekti: Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas
būvniecība, Valmieras vecpilsētas teritorijas attīstība (Valmieras
pils kultūrvides centra izveide un

Ziloņu ielas pārbūve) un industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1,
Dzelzceļa ielā 9 un Eksporta ielā 8
attīstība.
Iedzīvotāji tika aicināti novērtēt
arī Valmierā pieejamos pakalpojumus un pašvaldības īstenotās
funkcijas. Izglītības jomas pakalpojumi visos līmeņos lielākoties
novērtēti kā labi un ļoti labi. Veselības aprūpes pakalpojumā dominē vērtējums labi un viduvēji,
salīdzinoši mazāks skaits iedzīvotāju veselības aprūpi vērtē kā ļoti
labu. Covid-19 pacientu aprūpe
vērtēta kā laba vai viduvēja. Sociālos pakalpojumus iedzīvotāji
vērtē kā labus un viduvējus, tomēr
būtiskai daļai respondentu nav viedokļa par sociālajiem pakalpojumiem, kas var liecināt, ka iedzīvotājiem nav bijis nepieciešams vērsties
pēc tiem. Izvērtējot Valmierā pieejamos saimnieciskos pakalpojumus,
lielākais skaits aptaujas dalībnieku
izteikuši vērtējumu labi. Sniegts
atzinīgs vērtējums par centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju,
pilsētas publisko teritoriju apgaismojumu un atkritumu apsaimniekošanu.
Atbildot uz jautājumu, ko
saimniecisko pakalpojumu jomā
vajadzētu uzlabot vai mainīt, iedzīvotāji visbiežāk sniedz ieteikumus par ielu un ietvju seguma
uzlabošanu, ielu un ietvju tīrīšanu,

zaļo teritoriju sakopšanu un citus.
Valmieras pilsētvides novērtējumā lielākais skaits respondentu
snieguši pozitīvu vērtējumu par
ziedu kompozīciju daudzveidību,
pilsētas rotājumiem un soliņu izvietojumu. Savukārt būtu uzlabojamas šādas pilsētvides jomas:
atkritumu urnu pieejamība suņu
ekskrementiem, veloceliņu izvietojums un velosipēdu novietņu pieejamība.
Norādot informācijas avotus, no
kuriem iedzīvotāji uzzina par Valmieras pilsētas pašvaldības darbu,
populārākie komunikācijas kanāli ir mājaslapa www.valmiera.lv,
Valmieras pilsētas Facebook lapa
un Valmieras pilsētas pašvaldības
informatīvais izdevums “Valmiera”.
Norādot biežāk lietotos saziņas
veidus ar Valmieras pilsētas pašvaldību, respondenti visvairāk
atzīmējuši saziņu pa tālruni, saziņu e-pastā un klātienes tikšanos.
Salīdzinot ar iepriekšējā gada
iedzīvotāju aptauju, ir pieaugusi
saziņa ar pašvaldību, izmantojot
E-pārvaldības risinājumus, šādu
iedzīvotāju paradumu maiņu varētu būt veicinājusi Covid-19 pandēmija.
Šogad iedzīvotāji bija aicināti
izteikt viedokli arī par Valmieras
pilsētas pašvaldības sniegto atbalstu ārkārtējo situāciju laikā.

Visaugstāk novērtēta ir brīvpusdienu piegāde skolēniem, āra
tirdzniecības nodevas atcelšana,
ielu tirdzniecība Hanzas namiņos
un nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņa pagarinājums.
Kopumā viss Valmieras pilsētas
pašvaldības sniegtais atbalsts
ārkārtējo situāciju laikā ir atzinīgi
vērtēts. Atbildot uz jautājumu par
informācijas pieejamību par Covid-19, vairāk nekā puse no respondentiem to novērtējuši kā labu.
Lielākā daļa respondentu izteica gatavību vakcinēties pret Covid-19 –
55%, bet 3% no respondentiem jau
bija vakcinējušies, 24% vēl nebija
izlēmuši un 18% atzīmējuši, ka neplāno vakcinēties pret Covid-19.
81% uz jautājumu par dalību
5.jūnija pašvaldību vēlēšanās,
kurā tiks ievēlēta jaunā Valmieras
novada dome, atbildēja apstiprinoši. Tomēr iedzīvotāji vēlētos
saņemt vairāk informācijas par
administratīvi teritoriālo reformu –
par jaunā novada darba organizāciju un iedzīvotājiem būtiskām
izmaiņām. Valmieras novadā valmierieši norādījuši šādus trīs
prioritāri veicamos darbus: ceļu
infrastruktūras uzlabošana, velo
infrastruktūras attīstība un dzīvojamā fonda attīstība.
Respondenti atzinīgi vērtē Valmieras un Valmieras novada ambīciju kļūt par Eiropas kultūras

galvaspilsētu 2027.gadā. Biežāk
minētās Valmieras un topošā Valmieras novada priekšrocības ceļā
uz titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” ir šādas: daudzveidīgs kultūras un sporta piedāvājums / pieejamība, attīstīta, sakopta, zaļa pilsētvide un infrastruktūra.
Iedzīvotāju aptaujā gūtās atbildes un vērtējums ļaus pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām ņemt vērā iedzīvotāju
viedokli turpmākajam darbam,
lai Valmiera kļūtu par spēcīgu Valmieras novada centru.
Kopumā Valmieras iedzīvotāju
aptaujā piedalījās 513 iedzīvotāji, no tiem 70% sievietes un 30%
vīrieši. Vairākums – 81% aptaujāto –
dzīvo Valmierā un ir pilsētā deklarēti, 8% – nedzīvo Valmierā, nav šeit
deklarēti, taču pilsētā strādā vai
mācās, 7% aptaujāto Valmierā dzīvo, taču nav šeit deklarējuši dzīvesvietu, bet 4% aptaujāto nedzīvo
Valmierā, tomēr ir šeit deklarēti.
Izlases lielums ļauj datus attiecināt
uz visu ģenerālkopu.
Ar detalizētiem ikgadējās Valmieras iedzīvotāju aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv,
sadaļā “Pašvaldība” – “Sabiedrības
līdzdalība” – “Iedzīvotāju aptauja”.

aizmirsti ievērot arī pārējos padomus drošam braucienam.
Valmieras pilsētas pašvaldība
uzrauga, kā notiek skrejriteņu lietotāju integrēšanās kopējā pilsētas satiksmes plūsmā, aicina izturēties atbildīgi pret skrejriteni
kā satiksmes līdzekli un pievērst
uzmanību tā rūpīgai novietošanai
ietves vai brauktuves malā, lai tas
pēc brauciena netraucētu gājējiem
un citiem satiksmes dalībniekiem.
Ja, pārvietojoties pa ietvi, nākas sastapties ar ietves vidū

traucējoši novietotu skrejriteni,
to ir iespējams nedaudz pārbīdīt
vai droši pacelt nost, lai skrejritenis netraucētu. Tas radīs nelielu
skrejriteņa signalizācijas troksni,
taču troksnis drīz pāries.
Informācija par skrejriteņiem
Bolt pieejama mājaslapā https://
bolt.eu/lv/scooters/.
Informācija par skrejriteņiem
Charge pieejama mājaslapā https://
www.chargemobility.lv/ un Facebook lapā https://www.facebook.
com/charge.valmiera.

Videi draudzīga ikdienas mobilitātes alternatīva
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kopš aprīļa vidus valmieriešiem
ikdienas mobilitātes vajadzībām ir
pieejami nomas elektroskrejriteņi.
Tos piedāvā divi uzņēmumi: Bolt un
Charge. Elektroskrejriteņu lietošana ir iespējama, izmantojot mobilo lietotni viedtālrunī atbilstoši
skrejriteņa īpašnieka noteiktajai instrukcijai. Elektroskrejriteņi, salīdzinot ar privātajām automašīnām,
ir klimatam draudzīgāka pārvietošanās izvēle – braucieni ar tiem
nerada siltumnīcefektu izraisošās
ogļskābās gāzes emisijas. Taču,
braucot ar elektrisko skrejriteni,
būtiski ievērot drošas braukšanas
principus, lai neradītu apdraudējumu sev un citiem.

Uzņēmums Bolt piedāvā piecus
universālus ieteikumus drošai
braukšanai ar skrejriteni:
1.Ievēro ceļu satiksmes noteikumus un cieni citus
Pārvietojoties ar elektrisko skrejriteni, kā ar jebkuru transportlīdzekli, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Seko norādēm ceļazīmēs,
ievēro ātruma ierobežojumus un
netraucē kājāmgājējiem. Tāpat,
kad vien iespējams, izmanto velo-

celiņus, ievēro distanci, kā arī
neveic straujus un negaidītus
manevrus citu transportlīdzekļu
vai gājēju tuvumā – šādā veidā
jutīsies drošāk gan pats, gan arī citi.
Ņemot vērā skrejriteņu popularitātes pieaugumu, šī gada martā
Saeima galīgajā lasījumā pieņēma
grozījumus, kas Ceļu satiksmes
likumā iekļauj regulējumu elektroskrejriteņiem – esi zinošs par
jaunākajām aktualitātēm un noteikumiem! Maksimālais atļautais
braukšanas ātrums ir 25 km/h, bet
nepieciešamības gadījumā kontrolē braukšanas ātrumu atbilstoši
situācijai un satiksmes plūsmas
intensitātei. Ļoti būtiski – ir kategoriski aizliegts pārvietoties ar
elekroskrejriteni alkohola vai citu
apreibinošu vielu ietekmē!

2.Brauc apzinīgi un novērtē
šķēršļus laikus
Braucot ar elektroskrejriteni, nezaudē uzmanību un turies ar abām
rokām pie stūres – inženieri veidojuši skrejriteņa dizainu tieši tādu,
lai tas būtu stabils un ērts. Ja pieturas tikai ar vienu roku, negaidītā
situācijā atgūt skrejriteņa vadāmību būs krietni grūtāk vai pat
neiespējami. Maza, šķietami nekaitīga bedre, nepamanīta trotuāra

apmale vai kāds cits neuzmanīgs
ceļu satiksmes dalībnieks var radīt
situāciju ar nopietnām sekām. Īpaši
svarīgi – skrejritenis ir piemērots
vienam braucējam, nekādā gadījumā nepārvietojies ar kādu divatā.
3.Lieto papildu drošības elementus
Būtiski ir sevi nodrošināt pret
potenciāli bīstamām situācijām
– šobrīd ķiveres un citi ķermeņa
aizsargi (ceļiem, elkoņiem, plaukstām) ir kļuvuši pieejami, kvalitatīvi un vizuāli pievilcīgi. Iekļauj
aizsarglīdzekļus savā aksesuāru
klāstā!
4.Nenovērsies no ceļa un
klausies, kas notiek apkārt
Pārvietojoties no punkta A uz
punktu B, nezaudē uzmanību un
nenovērsies no ceļa. Tāpat izvērtē
konkrēto ceļa posmu un pielāgo
braukšanas ātrumu – elektriskie
skrejriteņi, kas ir smagāki nekā parastie skrejriteņi, gravitācijas ietekmē attīsta krietni lielāku ātrumu,
braucot lejup no kalna. Skrejriteņi
ir aprīkoti ar bremzēm – sāc tās
izmantot jau laikus, lai nenāktos
bremzēt pārāk strauji un pēdējā
brīdī.
Pavisam noteikti neturi rokās
telefonu un neklausies mūziku –
šādi varēsi mērķtiecīgi sekot līdzi
notiekošajam uz ielas un izvērtēt
apstākļus.
5.Esi īpaši uzmanīgs sliktos
laikapstākļos
Gan automašīnām, gan skrejriteņiem mainīgos laikapstākļos
ir sliktāka saķere ar ceļu. Lai gan
būtu ieteicams izvēlēties drošu
pārvietošanās alternatīvu, ja pēkšņi piedzīvo pamatīgu lietusgāzi,
dažreiz braucienu ar skrejriteni
nākas turpināt. Ja brauciena laikā
sākas negaiss, pēkšņi krītas temperatūra un uz ceļa izveidojas apledojums, esi īpaši piesardzīgs,
brauc tikai drošā ātrumā un ne-

Velosezona ir sākusies –
atgādinām par drošību
Eva Marta Zaula,
Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes praktikante
Atgriežoties pavasarīgajam un
siltajam laikam, satiksmes dalībniekiem pievienojas arvien vairāk
velosipēdistu. Pēc šo transportlīdzekļu sezonas pārtraukuma
būtiski ir atkārtot ceļu satiksmes
noteikumus, lai, pavadot laiku
ceļu satiksmē, tas gan gājējiem,
gan braucējiem būtu drošs un
patīkams.
Piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu, pirmajā vietā ir drošība.
Uzmanība jāpievērš, pareizi aprīkojot transporta līdzekli ar gaismu atstarojošiem elementiem,
kā arī neaizmirstot par ķiveres lietošanu. Velosipēdam ir jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar
bremzēm. Valsts policija aicina satiksmes dalībniekus ievērot drošus
intervālus un distances citam no
cita. Piedaloties ceļu satiksmē,
velosipēda vadītājam savs transportlīdzeklis ir jāvada pēc iespējas
tuvāk brauktuves labajai pusei. Ja

vienlaikus uz brauktuves atrodas
vairāki velosipēdisti, tad jāievēro
braukšana vienam aiz otra, nevis
blakus. Svarīgi atcerēties, ka, braucot pa gājēju ietvi ar velosipēdu,
priekšroka ir gājējiem un jāpārvietojas ar ātrumu, kas neapdraud
citus satiksmes dalībniekus.
Kā liecina ceļu satiksmes statistikas dati, 2020.gadā valstī kopumā
fiksēts 921 ceļu satiksmes negadījums, kur iesaistīti velosipēdu
vadītāji, no tiem 16 beigušies ar
letālām sekām. Vidzemes reģionā
fiksēti 85 ceļu satiksmes negadījumi. Savukārt šogad Vidzemes
reģionā trīs mēnešos fiksēti jau 11
satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti velosipēdisti.
Valsts policija atgādina pirms
došanās ceļā pārbaudīt savu transporta līdzekļa tehnisko stāvokli.
Satiksmes dalībnieki tiek aicināti
savus transportlīdzekļus novietot drošā vietā un parūpēties par
drošības aprīkojumu, lai izvairītos
no zādzībām. Cieni citus satiksmes
dalībniekus un ievēro ceļu satiksmes noteikumus!
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Sadarbības līgums ar Valmieras uzņēmēju klubu
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība,
biedrība “Valmieras Attīstības
aģentūra” un biedrība “VALMIERAS UZŅĒMĒJU KLUBS” parakstīja
trīspusēju sadarbības līgumu, lai
nodrošinātu saskaņotu, iedzīvotāju, komersantu un uzņēmēju interesēm atbilstošu ekonomisko
un sociālo jautājumu risināšanu
pašvaldībā, kā arī lai veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību Vidzemes reģionā.
Sadarbības līgumu parakstīja Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks,
biedrības “VALMIERAS UZŅĒMĒJU KLUBS” valdes loceklis, SIA “Sociālais uzņēmums “Malvīna”” valdes
priekšsēdētājs Romāns Naudiņš
un biedrības “Valmieras Attīstības
aģentūra” valdes priekšsēdētāja
Ilze Eglāja.
Līgumā paredzētie galvenie sadarbības virzieni ir uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga
veicināšana pašvaldībā un valsts
iestādēs, savstarpējas informācijas
apmaiņas nodrošināšana, daloties
ar gūtajām pieredzēm un labas
prakses piemēriem. Tiks sekmēta
sadarbība ar citām organizācijām,
esošiem un potenciāliem visu pušu
sadarbības partneriem, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām,
kā arī izglītības iestādēm. Lai sekmētu uzņēmējdarbības vides attīstību, tiks kopīgi iniciētas un ieviestas atbalsta programmas, sa-

darbības un attīstības projekti un
citas iniciatīvas.
1999.gadā dibinātā biedrība
“VALMIERAS UZŅĒMĒJU KLUBS”
ir apvienojusi esošos un bijušos
uzņēmējus no visa topošā Valmieras novada. Pašlaik klubā aktīvi darbojas 27 biedri un vairāki biedru
kandidāti. “VALMIERAS UZŅĒMĒJU
KLUBA” biedru uzņēmumi nodrošina vairāk nekā 4500 darbavietas.
Tā biedru uzņēmumu kopējais apgrozījums 2020. gadā bija vairāk
nekā 500 miljoni EUR. Kluba biedri labi pārzina uzņēmējdarbības
jomu un vēlas aktīvi darboties
pilsētas un novada izaugsmē. Ar
noslēgto trīspusējo sadarbības
līgumu uzņēmēji vēlas sniegt atbalstu dažādu pašvaldības izaicinājumu risināšanā jautājumos,
kas saistīti ar uzņēmējdarbības
vides attīstību un izglītības – īpaši
profesionālās un uzņēmējdarbības
izglītības – veicināšanu un attīstību
topošā novada skolās.
Biedrība “VALMIERAS UZŅĒMĒJU KLUBS” uz abpusējas vienošanās
pamata pārstāv arī savu darbību
apturējušās biedrības “Vidzemes
Tirgotāju savienība”, “Klubs 13 plus”,
“Valmieras Direktoru padome” to
statūtos paredzēto pienākumu
un darbības mērķu realizēšanai,
uzņēmējdarbības vides attīstības
veicināšanai Valmieras novadā un
valstī.
Biedrība “Valmieras Attīstības
aģentūra” savu darbību esošajā
formā uzsāka 2016. gadā. Biedrības
mērķis ir sekmēt pašvaldības,

uzņēmumu un izglītības iestāžu
pastāvīgu un efektīvu savstarpējo
sadarbību un partnerību un veidot
labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Biedrībā darbojas 10 biedri.
Nozīmīgākie biedrības uzdevumi ir
pasākumu un aktivitāšu ieviešana
uzņēmējdarbības vides veicināšanai un atbalstam, īpaši rūpniecības
nozaru, radošo industriju un sociālās uzņēmējdarbības jomās, kā
arī tirgus un industrijas vajadzībām
atbilstošu profesionālās, augstākās, mūžizglītības, profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanas veicināšana.
Biedrība trīspusējo līgumu ar
Valmieras pilsētas pašvaldību un
“VALMIERAS UZŅĒMĒJU KLUBU”
saredz kā platformu ambicioziem
sadarbības projektiem un iniciatīvām, kas vērsti uz Valmieras novada uzņēmējdarbības vides un
cilvēkkapitāla attīstību.
Sadarbībā jau uzsākts darbs pie
pirmajiem kopprojektiem. “VALMIERAS UZŅĒMĒJU KLUBAM” iesaistoties kā stratēģiskajam partnerim un palīdzot piesaistīt privāto līdzfinansējumu, Valmieras
Attīstības aģentūra un Vidzemes
Augstskola sagatavojusi projekta
pieteikumu ES fondu finansējuma
piesaistei, lai izveidotu un divu
gadu garumā īstenotu kompleksu
Valmieras un Vidzemes jauniešu
uzņēmējspējas stiprināšanas programmu. ES fondu līdzekļu piešķiršanas gadījumā projekta īstenošana varētu tikt uzsākta šī gada
rudenī.

Sumināti Goda un Gada valmierieši
4.maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, sveikti Goda un Gada valmierieši 2020.
Viņiem piemīt milzīgas darbaspējas, un ticībā tam, ka izdosies, viņi pārliecina. Viņuprāt, augt ir ļoti svarīgi. Viņu spēks ir zinātkāre – izzināt, izstāstīt, izprast, izjust. Arī mieru viņi prot, kad
doma kļūst stipra un skaista. Viņiem piemīt sirds siltums. Viņi dod, un nekas no tā neiet mazumā. No sirds sveicam, pateicamies un lepojamies!

Sveicam Goda valmierieti Māru Silviju
Rozenbergu!

Sveicam Goda valmierieti Pēteri Postažu!

Sveicam Goda valmierieti Intu Skrastiņu!

Sveicam Goda valmierieti Arturu Maskatu!

Sveicam Goda valmierieti Gunāru Puriņu!

Sveicam Gada valmierieti Tamāru Skrīnu!

Sveicam Gada valmierieti Aretu Vītolu!

Sveicam Gada valmierieti Mārtiņu Vabuli!
Foto: Uģis Brālēns
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Uzsāk vides mākslas darba
“Maģistrāle PĻAVA” izveidi

Uzsākta sporta un aktīvās atpūtas parka
“Mežs” izbūve

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmiera kā viena no dalībpilsētām šogad ir iesaistījusies
GreenFest’21 Mākslas festivālā –
mākslas un vides mijiedarbībā balstītā notikumā, kura laikā no maija līdz oktobrim Valmierā, Cēsīs,
Siguldā un Gaujas Nacionālā parka
perifērijās tiks radīti vides mākslas
objekti land art formā. Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskola
(VDMV) piesaka dalību festivālā ar
projektu “Maģistrāle PĻAVA”, kā izveide uzsākta 7.maijā.
Mākslas festivāla laikā, veidojot
vides mākslas objektus, zinātniski
radošā komanda izskata dažādu
dzīvotņu izzušanas problemātiku.
Tas ir tiešs videi nedraudzīgas
saimniekošanas rezultāts, norādot
uz sekām ilgtermiņā. Šī gada festivāla tēma ir “Kad bites no planētas pazudīs pavisam, cilvēkam
paliks tikai četri gadi, ko izdzīvot”
(Moriss Meterlinks).
Projekta “Maģistrāle PĻAVA” laikā Valmierā tiks veidota dabiskā
pļava, vairojot un stiprinot pilsētā
sastopamo augu un dzīvnieku
bioloģisko daudzveidību. VDMV
iecerējusi dabiskajā pļavā izpļaut
noteiktas kontūras – celiņus un
laukumus –, kur apmeklētājiem
iespējams vērot dabiskās un mākslīgi veidotās vides atšķirības.
Tādējādi uzmanība tiks vērsta uz
dabiskās pļavas daudzveidību pret
kultivētā zāliena vienveidību. Objektu laika gaitā līdz GreenFest’21
Mākslas festivāla beigām oktobrī
paredzēts pakāpeniski papildināt
ar vizuālā herbārija attēliem, nosaukumiem latviešu un latīņu valodās un aprakstiem – dabas studiju zīmējumiem, kurus mākslas
skolas audzēkņi radīs plenēra laikā. Tāpat arī tiks piesaistīti nozaru
speciālisti un organizēti izglītojoši
pasākumi pļavā. Objektā paredzēta arī privātās pamatskolas “ZAĻĀ
SKOLA” audzēkņu veidotas bišu
un kukaiņu mājiņas uzstādīšana,
sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu
plānota objekta iemūžināšana ar
dronu, citu sadarbības partneru un
iedzīvotāju iesaiste.
Vides mākslas darbs “Maģistrāle PĻAVA” atradīsies Dīvaliņa
pļavās Valmierā. Tā ir ar plašiem,
ik gadu pļautiem, bet ne
mērķtiecīgi veidotiem zālājiem
klāta teritorija, kur pļavas zaļajā
zonā krustojas cilvēku iestaigātas
mazās maģistrāles. “Maģistrāle
PĻAVA” tiks veidota tuvāk Lucas

un Palejas ielai esošajā Dīvaliņa pļavu zonā. Teritorijā tiks
izpļauts
papildu
maģistrāles
raksts, veidojot pļavas un pilsētas
mijiedarbību, rosinot asociācijas
ar urbanizācijas elementiem – ceļiem, maģistrālēm, artērijām. Šādā
veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi
aicināti novērtēt Latvijas dabas
mantojumu – dabiskās pļavas, kas
bagātas ar ārstnieciskām, kā arī
šobrīd jau apdraudētām augu sugām.
“”Maģistrāle PĻAVA” būs vienlaikus mācību vide arī visiem tās
apmeklētājiem – vai un kā spēsim
šādu dabas bagātību veidot un
saglabāt tepat, mums līdzās. Tā būs
dabas un cilvēka mijiedarbība, kur
katrs būsim aicināti paviesoties,
baudīt un mācīties, taču arī saudzēt un arvien vairāk iestāties par
šādu dabas bagātību saglabāšanu
un vairošanu,” par “Maģistrāli PĻAVA” stāsta VDMV direktore Inese
Mētriņa. Pļava sāks ziedēt jau
šajā vasarā, bet nākamajā gadā
krāšņo ziedu būs vēl vairāk, jo
augu atjaunošanai un augšanai
nepieciešams ilgāks periods.
GreenFest’21 Mākslas festivālu organizē biedrība “GreenFest”.
Mākslas festivāls veidojies no
“GreenFest”, kas pēdējo trīs gadu
laikā kļuvis par gaidītu notikumu
Siguldā, Zaļās Villas kvartālā, aicinot pievērsties tādām vērtībām
kā “Dzīvo zaļi. Rīkojies viedi. Dzīvo
veselīgi”. Šis ir pirmais gads, kad
notiek GreenFest Mākslas festivāls,
kas tiecas dabīgi plesties pa Gaujas
Nacionālā parka teritoriju, lai kļūtu
par pirmo bioloģisko reģionu
Latvijā. Valmierā plānota divu
Mākslas festivāla vides mākslas
objektu izveide.
Mākslas festivāla šī brīža sadarbības partneri ir Valmieras pilsētas pašvaldība, Siguldas novada
pašvaldība, Cēsu pilsētas Mākslas skola, Cēsu novada pašvaldība, VDMV, Siguldas Mākslu skola
“Baltais flīģelis”, Latvijas Mākslas
akadēmija,
Latvijas
Kultūras
akadēmijas Kultūras koledža, Vides
Risinājumu institūts, sociālais uzņēmums “Visi var” un biedrība
“Cerību Spārns”. Projekta kuratori
ir Jānis Ķīnasts, Gints Sippo, Antra
Priede, Karīna Vītiņa un Eva Vēvere. Projekts piesaista vides ekspertus un pētniekus, lai zinātniski
iedziļinātos tēmas būtībā, – Janu
Simanovsku, Dainu Bojāri, Edgaru
Bojāru un Rūtu Abaju no Vides Risinājumu institūta.

Aprīlī uzsākta sporta un aktīvās
atpūtas parka “Mežs” būvniecība
bijušā Valmieras skeitparka teritorijā Rīgas ielā 43A. Jaunais parks
būs apstādījumiem bagātīga teritorija ar visu vecumu apmeklētāju
labbūtību veicinošu vidi un aktīvās
atpūtas elementiem. To izvēlē vērā
tika ņemti valmieriešu un aktīvās
atpūtas sporta veidu profesionāļu
ieteikumi.
Sporta un aktīvās atpūtas parks
“Mežs” tiks izbūvēts 11152 m2
lielā platībā bijušā skeitparka, kā
arī turpat blakus esošā nožogotā
bērnu rotaļu laukuma vietā. Parkā
būs atsevišķas zonas skeitparkam
un velo trasei. Daudzfunkcionālai
izmantošanai piemērotais vairāku
līmeņu 1096 m2 lielais skeitparks
ar cieto segumu būs piemērots
dažādu līmeņu braucējiem un atradīsies tuvāk Rīgas ielai esošajā
teritorijas daļā. Tā plānojumā ir
iekļauti lielākā daļa skeitbordinga
pamatelementu, saglabājot plašumu un dinamiku.
1120 m2 lielā velo trases zona
atradīsies tuvāk Semināra ielai.
Velotrase projektēta ar dažāda
augstuma uzbērumiem, virāžām,
platformām, kuras mērķtiecīgi savirknētas, sniedzot iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot
gravitācijas un ķermeņa smaguma centra savstarpējo mijiedarbību. Tā būs 170m gara asfaltēta
trase, kas piemērota visu vecumu
braucējiem ar dažādu līmeņu
prasmju spektru.
Pulcēšanās vietu un skatītāju
tribīnes ir paredzēts izvietot nogāzē
gar veloveikala “Eži” un Vidzemes
džudo skolas “Valmiera” ēku. Aptu-

veni 200m2 lielā pulcēšanās laukuma ar tribīnēm pamatfunkcija būs
strītbols. Laukums pielāgojams dažādām vajadzībām, piemēram,
publisku pasākumu organizēšanai.
Turpat netālu paredzēta atsevišķa
moduļu tipa tualetes ēkas izbūve.
Teritorijas daļā, kur līdz šim
atradās bērnu rotaļu laukums,
paredzēts veidot zonu piknikam
ar plašu zālienu. Dažādiem vecumiem piemēroti bērnu rotaļu laukumi kopā ar fitnesa zonu un āra
trenažieriem atradīsies mazliet
zemāk no piknika zonas, dodot
iespēju vecākiem nodarboties ar
sportu, vienlaikus pieskatot arī
mazuļus, tādējādi rotaļājoties vai
sportojot kopā. Teritorijā paredzētas piecas ieejas un to caurvīs gājēju celiņu tīkls, kas savienos parkā
izvietotās dažādās funkcionālās zonas. Gājēju celiņā būs integrēts arī
īpaši marķēts celiņš skrituļotājiem.
Būtiski, ka ieplakā esošās teritorijas ūdens notece tiks veidota
dabīgi uz teritorijā paredzētajām
zaļajām zonām. Tiks izbūvēta lokāla lietus ūdens savākšanas sistēma
ar kritumu un gūliju palīdzību. Lai
samazinātu laukuma ietekmi uz
vidi un neradītu papildu mikroplastmasas piesārņojumu, kā sporta un rotaļu laukumu virsmas seguma materiāls ir izvēlēts koka šķeldas mulča.
Pagājušā gada februārī tika saņemti arī gandrīz 100 valmieriešu
ieteikumi un idejas par to, kādam
ir jābūt sporta un aktīvās atpūtas
parkam Valmierā. Būtiska līdzšinējā teritorijas labiekārtojuma kritika
bija laukumu pārkaršana, noēnojuma trūkums. Tādēļ parka apzaļumošanas plānā īpašs uzsvars tika
likts uz risinājumiem noēnojuma

radīšanai, koku stādījumiem. Parkā
būs pieejams arī ūdens brīvkrāns.
Vienlaikus tika risināta arī problēma
par līdzšinējo vājo apgaismojumu,
projektā paredzot atbilstošu parka
trašu un elementu izgaismojumu.
Arī parka zonu izveide un tajās ietvertie elementi projektā apvieno
un aptver pēc iespējas visus valmieriešu ierosinājumus.
Sporta un aktīvās atpūtas parks
“Mežs” tiks izbūvēts atbilstoši SIA
“CITY PLAYGROUNDS” izstrādātajam būvprojektam “Sporta un aktīvās atpūtas parks”, kas veidots
sadarbībā ar SIA “ALPS Ainavu darbnīca” un SIA “CEĻU KOMFORTS”
speciālistiem. Būvprojekta izmaksas bija 28 677 EUR ar PVN. Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem
būvdarbus veic PS “ASFALTBŪVE un
ĶEKAVA-PMK” par kopējo līgumsummu 1 146 898,85 EUR ar PVN.
Objekta būvuzraudzību nodrošina SIA “GEO CONSULTANTS” par
4 961 EUR ar PVN. Objekta autoruzraudzību nodrošina SIA “CITY PLAYGROUNDS” par 5 445 EUR ar PVN.
Parka izveides izmaksas 500
000 EUR apmērā tiek segtas ar AS
“Latvijas valsts meži” dāvinājumu
(ziedojumu), kura mērķis ir bērnu
un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide. Atbilstoši
Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumiem pārējās izmaksas
tiek segtas ar Valmieras pilsētas
pašvaldības budžeta līdzekļiem,
tostarp piesaistot aizņēmumu no
Valsts kases. Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” būvniecību
plānots pabeigt šī gada septembrī.
Izpildīto darbu un darbā izmantoto būvizstrādājumu garantijas
termiņš paredzēts pieci gadi no tā
nodošanas ekspluatācijā.

Projekta vizualizācija. Vizualizācijas autors: Artūrs Mengots, Vizualizāciju darbnīca

Atvērts disku golfa parks “Pauku Priedes”
Krista Kozulāne
Maija sākumā atklāts pirmais
18 grozu disku golfa parks Valmierā. Tas atrodas valmieriešiem
pazīstamajā dabas parkā Pauku
priedes. Disku golfa parkā ikviens
interesents bez maksas ar savu inventāru var pārbaudīt prasmes disku golfa sportā.
Disku golfa parka “Pauku
Priedes” izveide ir vairāku Valmieras disku golfa spēlētāju iniciatīva.
Projekts tika uzsākts pirms deviņiem mēnešiem, kad projekta
autori Kārlis Kozulāns un Gatis Rudiņš gribēja izveidot vietu Valmierā, kur paši var ikdienā
trenēties un spēlēt disku golfu.
Sākotnējais plāns par trasi Dīvaliņa pļavu apkārtnē nerealizējās,
bet Valmieras pilsētas pašvaldība
palīdzēja ievirzīt sarunas par te-

ritoriju Pauku priedēs.
Parka izveide nebūtu iespējama
bez teritorijas īpašnieces iesaistes.
Pateicība viņai par noticēšanu
idejai un atļauju parkā uzstādīt
disku golfa trasi. “Kad mani uzrunāja disku golfa aktīvisti, ideja
šķita interesanta, un, tā kā teritorija tam bija piemērota, šobrīd
darbi sekmējušies jau tik tālu, ka
trase kļuvusi pieejama. Cerams, ka
sadarbība ilgtermiņā būs sekmīga un spēle brīvā dabā ieinteresēs
gan valmieriešus, gan pilsētas viesus. Lai dabas parka apmeklētājiem atpūta sniegtu gandarījumu,
aicinu būt atbildīgiem pret sevi, citiem un apkārtējo vidi,” aicina
īpašniece.
Liels paldies arī atbalstītājiem: “Vidzemes Mērnieks”, “LVKV”,
“L.P.Jana”, “AIMASA”, “SCA”, “Printo”, “BYKO-LAT”, Valmieras pilsētas

pašvaldībai, Valmieras novada fondam.
“Esmu gandarīts, ka tik īsā laikā
ir izdevies izveidot un labiekārtot
Valmierā vēl vienu aktīvās atpūtas
vietu, kur varēsim popularizēt disku
golfu. Ceru, ka Valmieras iedzīvotāji novērtēs pūles pilnveidot šo apkārtni. Visi ar savu disku golfa inventāru laipni gaidīti jebkurā laikā,
savukārt tiem, kuriem inventāra vēl
nav, drīzumā par nelielu samaksu
to būs iespējams iznomāt,” priekā
dalās projekta vadītājs K. Kozulāns.
Disku golfs ir sporta spēle, kurā
spēlētāja uzdevums ir iemest
lidojošo šķīvīti jeb disku grozā ar
iespējami nelielu metienu skaitu.
Lai uzsāktu spēlēt disku golfu, nav
nepieciešama īpaša fiziskā sagatavotība vai prasmes, tādēļ tas
piemērots visām vecuma grupām.
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Piedalies spēlē par godu
Pārgaujas simtgadei!
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 15. līdz 18.maijam Valmieras muzejs aicina piedalīties orientēšanās un izziņas spēlē “Robeža –
Kārliena. Pārgaujai – 100”. Dažādās
vietās Pārgaujā ir izvietoti jautājumi QR kodu formātā, solot gan
labu izkustēšanos, gan jaunu stāstu par Pārgauju un Kārlienu uzzināšanu.
Jautājumu atrašanās vietas pieejamas kartē, kas apskatāma Valmieras muzeja mājaslapā valmieras
muzejs.lv. No 15. līdz 18.maijam
dalībnieki aicināti izvēlēties sev
piemērotāko laiku spēles veikšanai, arī jautājumu atbildēšanas
secība ir pašu ziņā. Orientēšanās
spēle ar ērtu piekļuvi QR kodiem patiks gan velo mīļiem, gan
garo pastaigu cienītājiem. Spēles
maršrutu var veikt arī vairāku dienu
garumā, sadalot posmos. Dalībniekiem ir nepieciešama viedierīce
ar ieinstalētu lietotni Qrenteerings
(pieejama bez maksas App store un
Google play).
Ielu un vietvārdu nosaukumi,
filmas, arhitektūra, pašdarbības
kolektīvi – Pārgaujas vēsture atklāj
daudz interesantu faktu, kas aptver
plašu tēmu loku.
“Pirms simts gadiem, 1921.gada
12.aprīlī, toreizējais iekšlietu ministrs iesniedza Ministru kabinetam rezolūciju “Par Kauguru un Karlovkas miestu pievienošanu Val-

mieras pilsētai”, lūdzot noteikt, ka
pievienošana formāli skaitāma no
1921.gada 1.janvāra. Neizskatītā
veidā šī lieta nogulēja vēl astoņus
mēnešus, līdz tā nonāca atkārtotā
izskatīšanā. 15.decembrī valdība
pieņēma lēmumu par abu miestu
pievienošanu Valmierai ne vairs no
1921.gada 1.janvāra, bet gan no
1922.gada 1.janvāra. Tātad ierēdņu
vilcināšanās dēļ Pārgauju, agrāko
Kauguru Jaunpilsētu un Karlovku (Kārliena) pievienoja Valmieras
pilsētai vien 1922.gada 1.janvārī.
Sākotnēji ne visi atbalstīja notikušās teritoriālās izmaiņas. Daži no
domniekiem atklāti pauda negatīvo nostāju Pārgaujas un Karlovkas
pievienošanas jautājumā. Tomēr
kā lielākais ieguvums minams
būtiskais pilsētnieku skaita pieaugums. Pēc statistikas datiem tolaik
5059 valmieriešu. Par tādiem kļuva
arī Pārgaujā mītošie 1365 pilsoņi
un pilsones (510 vīrieši, 855 sievietes) un Karlovkas 644 iedzīvotāji
(284 vīrieši un 360 sievietes),” stāsta
Valmieras muzeja Vēstures nodaļas
vadītāja Ingrīda Zīriņa.
Jāpiemin, ka dalībniekiem būs
iespēja tikt arī pie pārsteiguma
balvām, kuras tiks izvēlētas pēc nejaušības principa.
Spēle notiks, sagaidot Starptautisko muzeju dienu, ko visā pasaulē
18.maijā atzīmē kopš 1977.gada,
kā arī Valmierā atzīmējot Muzeju
mēnesi MMM (“Maijs – Muzeju mēnesis”).

Turpina atvieglojumus ielu
tirdzniecības organizēšanai
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Ņemot vērā, ka Covid-19 infekcijas izplatība nesamazinās,
Valmieras pilsētas pašvaldība turpina atbalsta pasākumus uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Lai atvieglotu
ielu tirdzniecības organizēšanu un
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valmierā, pašvaldības dome lēmusi laikā līdz
31.decembrim turpināt nepiemērot pašvaldības nodevu par ielu
tirdzniecību publiskās vietās.
Ielu tirdzniecības veikšanai vai
organizēšanai publiskās vietās,
uzņēmējam un saimnieciskās darbības veicējam Valmierā ir jāsaņem pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības atļauja. Ielu tirdz-

niecība pašvaldībā tiek organizēta atbilstoši Valmieras pilsētas
pašvaldības 27.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.283 “Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”.
Nodevas likmi tirdzniecībai publiskās vietās Valmierā nosaka atbilstoši 26.04.2018. Valmieras pilsētas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.304 “Par pašvaldības
nodevu tirdzniecībai publiskās
vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”. Atbilstoši
pašvaldības domes 25.03.2021. lēmumam uz laiku tiek turpināts
nepiemērot šo noteikumu 3., 4. un
5. punktā noteikto nodevas likmi
par tirdzniecību publiskās vietās.

Digitālais atbalsts maijā –
augustā
Alīna Pūce,
Valmieras integrētā bibliotēka
Valmieras integrētā bibliotēka
turpina atbalstīt iedzīvotājus
digitālo rīku un e-iespēju izmantošanā. Maijā un vasaras mēnešos
pēc iepriekšējas pieteikšanās.
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 u.c. dokumentu noformēšanai);
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♦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, u.c. pēc vajadzības).
Konsultācijas iespējamas gan
attālināti, gan bibliotēkā, ja valstī
noteiktie ierobežojumi to atļauj.
Atbalsts pieejams, iepriekš piesakoties bibliotēkā, zvanot pa tālruni 26665573 vai rakstot e-pastā
biblioteka.info@vcb.valmiera.lv.

Muzejs atklāj aizkulišu stāstus
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kā Valmieras muzeja krājumā
tiek glabātas tekstilijas un kāpēc
pirmajā atvilktnē atrodamas stikla lodītes; kas notiek mākslinieka
darbnīcā, gatavojoties izstādei;
kādi dārgumi apskatāmi sadzīves
priekšmetu krātuvē; cik ilgs laiks
nepieciešams, lai sagatavotu aploksni nestandarta izmēra dokumentu un fotogrāfiju glabāšanai; kas ir mobilais arhīvs; kādas
iespējas ir pētniekiem zinātniskajā
lasītavā; vai muzejā krājumā esošajās gleznās atainotās vietas var ieraudzīt arī mūsdienu Valmieras ainavā; cik daudz par cilvēku ikdienu,
nodarbošanos, uzskatiem spēj pastāstīt vēsturiskie tērpi; kā senāk
tika mazgāta veļa un kāpēc to
sauc par velēšanu – šie ir tikai daži
Valmieras muzeja sagatavotie video stāsti, aicinot ielūkoties muzeja ikdienā, kas citkārt apmeklētājiem paliek neizzināta.
Vairāku nedēļu garumā katru
dienu Valmieras muzeja Facebook
lapā un Youtube kanālā no 5.mai-

ja publicēts jauns video, atklājot
muzeja aizkulišu stāstus. “Video
galvenie varoņi ir muzejnieki, vairāk pastāstot par tiem darbiem, kas
iedzīvotājiem ir neredzami un pat,
iespējams, būs atklājums, ka kas
tāds muzejā tiek darīts. Arī mums
bija interesanti ieraudzīt kolēģu
stāstu nianses. Piemēram, kā tiek
tulkoti senie dokumenti no valodas, kas mūsdienās vairs nepastāv,
kā pareizi jātīra sena fotogrāfija
vai grāmata. Kamēr muzejs slēgts
apmeklētājiem, liela daļa kolēģu
iesaistās fotogrāfiju, dokumentu
un iespieddarbu veco iesaiņojumu nomaiņā uz jaunu, bezskābes
iesaiņojumu. Kad tas izdarīts, katrs
materiāls tiek skenēts un ievietots
digitālajā katalogā. Šo materiālu
kopskaits ir vairāki desmiti tūkstoši, un darbs ir laikietilpīgs. Video, ko aicinām uztvert kā izzinošu
materiālu, ir mūsu pašu veidoti –
izvēlētās tēmas, video dažādie
formāti, saturs. Vislielākais paldies
izstāžu organizatorei Artai Rozītei,
jo šis process tieši viņai bija milzīgs
izaicinājums – filmēšana, montēšana, viss līdz gatavam rezultātam.

Citāds video ar nosaukumu “Tā es
redzu muzeju” skatītājus sagaida
mūsu profesijas svētku dienā –
18.maijā. Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas
3.klases un interešu izglītības pulciņa “Animācija” audzēkņi (7–12
gadi) skolotājas Lāsmas Lopatko vadībā sagatavojuši veltījumu visiem muzeja darbiniekiem.
Animācijā varēsim vērot, kā bērni
redz muzeju. Vēlam izbaudīt maiju, muzeju mēnesi, ar jauniem
piedzīvojumiem, emocijām un sauli!” tā Valmieras muzeja Izstāžu un
pasākumu nodaļas vadītāja Guna
Medne.
Starptautisko muzeju dienu
18.maijā visā pasaulē atzīmē kopš
1977.gada, savukārt Latvijā un arī
Valmierā – kopš 1978.gada. 2005.
gadā, kad Valmierā atklāja muzeja Izstāžu namu, notika pirmā
starptautiskā Muzeju nakts akcija.
Valmieras muzeja kolektīvs tradicionāli šajā laikā godina ilggadējos
darbiniekus, apciemo pensionētos
kolēģus, kā arī apmeklē aizsaulē
aizgājušo kolēģu atdusas vietas.

Plāno jaunu Cēsu un Linarda Laicena ielas
savienojumu
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība uzsākusi saziņu ar Latvijas Republikas
Satiksmes ministriju par iespējām
realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu
Linarda Laicena un Cēsu ielas pārbūvei, izbūvējot arī Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.
gada) paredzētu, jaunu ielas posmu gar vecā šaursliežu dzelzceļa
uzbērumu. Projekts paredzētu Linarda Laicena ielas pārbūvi visā tās
garumā, kā arī Cēsu ielas pārbūvi
posmā no šaursliežu dzelzceļa gājēju un velosipēdu ceļa līdz pilsētas
robežai.
Valmieras Pārgaujas pusē tas
tiktu īstenots Rūpniecības, Cēsu
un Stacijas ielas atslogošanai, izbūvējot jaunu, ērtāku un īsāku
ielu savienojumu gar šaursliežu
dzelzceļa uzbērumu. Līdzīgs projekts ielu savienojumu izbūvei tika
īstenots arī Gaujas kreisajā krastā
2018./2019.gadā, izbūvējot jaunus
Leona Paegles un Voldemāra Baloža ielas posmus.
Linarda Laicena ielas posma
no Cēsu ielas rotācijas apļa līdz
Rūpniecības ielai pārbūve nepieciešama, ņemot vērā tās nolietojumu un problemātisko lietus
ūdens novadīšanu. Spēcīgu lietavu
laikā mēdz applūst apkārtējo māju

pagalmi un pagrabi. Projekta realizācijas laikā paredzēts sakārtot arī
novecojušās pazemes komunikācijas. Šajā posmā tiktu izveidots arī
trūkstošais veloceliņa posms, kas
savienotu pilsētas autoostas rajonu
ar šaursliežu dzelzceļa veloceliņu.
Pārbūve ļoti nepieciešama grantētajam Linarda Laicena ielas posmam no Rūpniecības ielas līdz
šaursliežu dzelzceļa gājēju un
velosipēdu ceļam. Šis ielas posms
atrodas pie daudzdzīvokļu mājas
ar 80 dzīvokļiem Linarda Laicena
ielā 12. Pašvaldība saņem mājas
iedzīvotāju sūdzības gan par ielas
putēšanu vasarā, gan par bedrainu
un grūti izbraucamu ielu rudenī un
pavasarī.
Cēsu ielas posma no vecā
dzelzceļa gājēju un velosipēdu ceļa līdz pilsētas robežai brauktuves segums ir nolietots. Ielai nepieciešama kvalitatīvas velojoslas
un drošas ietves gājējiem izbūve.
Plānotais projekts paredz risināt vēl vienu pilsētas dzīvesvides
kvalitātes uzlabošanas vajadzību.
Izbūvējot jaunu ielas savienojumu
starp Linarda Laicena un Cēsu ielu,
no satiksmes paredzēts atslogot
gar daudzdzīvokļu mājām un bērnudārziem “Sprīdītis” un “Kārliena”
esošos Rūpniecības un Cēsu ielas posmus un nodrošināt ērtu
satiksmes maršrutu līdz pilsētas
apvedceļam. Plānotais jaunais ielas

Cēsu un Linarda Laicena ielas savienošanas ieceres shēma

posms virzīsies gar bijušā dzelzceļa
uzbērumu, respektējot esošo gājēju un velosipēdu ceļu.
Lai šāda projekta īstenošanai
būtu iespējams piešķirt Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, vēl ir nepieciešami
grozījumi Ministru Kabineta 2016.
gada 30.augusta noteikumos Nr.
587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas
nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas
noteikumi”, kas saskaņojami Ministru Kabinetā un Eiropas
Komisijā. Ja saskaņojums tiks saņemts, projekta ideja atbilst nepieciešamajiem līdzfinansējuma saņemšanas kritērijiem. Labvēlīgas attīstības gadījumā pēc līdzfinansējuma projekta sagatavošanas un apstiprināšanas, Valmieras pilsētas pašvaldība uzsāks
ielu pārbūves un jaunā posma
būvniecības būvprojekta izstrādi.
Pirms būvatļaujas izsniegšanas
pilsētas Būvvalde organizēs būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Aicinām iedzīvotājus sekot
līdzi informācijai mājaslapā www.
valmiera.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera”.

Izvēlies laivošanas maršrutus topošajā Valmieras novadā!
Anita Tīlena,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis laivotājs vai tikai iepazīsti
šo aktīvās atpūtas veidu, topošajā Valmieras novadā atradīsi savai
sagatavotības pakāpei un vēlmēm
piemērotus maršrutus, jo te upju
tīkls saslēdzas bagātīgā zemes
asinsritē!
Gauja
Viena no Latvijas skaistākajām,
viltīgākajām un tautasdziesmās
cildinātākajām upēm Gauja savus
lokus met cauri visam Valmieras
novadam un ir laivotāju vidū vispopulārākā Latvijas upe. Laivošanai piemērota teju visa gada griezumā. Tās krasti priecē ar klinšu un
iežu atsegumiem, vietām mierīgu
plūdumu, vietām ar aizraujošākiem
upes posmiem. Viens no klasiskajiem Gaujas laivošanas maršrutiem
Strenči–Valmiera būs piemērots
neskartas dabas baudītājiem un
savrupas laivošanas cienītājiem.
Asākas izjūtas ceļā var sagādāt
Strenču krāču kaskāde, kas vijas 7
km garumā. Tiem laivotājiem, kuri
nejūtas droši, lai pārvarētu Kazu
krāces Valmierā, laivošanas maršrutu ieteicams noslēgt Daliņos pie
Valmieras. Savukārt upes posms
no Valmieras līdz Siguldai vijas
caur Gaujas Nacionālo parku, kur
upe iegūst mierīgāku tecējumu,
krastos smilšainās pludmales mijas
ar iespaidīgiem smilšakmens atsegumiem, piemēram, Liepas iezis,
baltā smilšakmens milzis–Sietiņie-

zis, Līču-Laņģu klintis, Ērgļu klintis
u.c. Vienas dienas braucienam būs
piemērots maršruts no Valmieras
līdz Jāņrāmim, savukārt divu dienu
atpūtai plānojams posms no Valmieras līdz Cēsīm.
Salaca
Arī Burtnieka meita Salaca būs
piemērota klasiskai laivošanas pieredzei. Tajā ir gan mierīgs upes
plūdums ar ainaviskām klintīm
krastos, gan vietām straujāki posmi. Topošā Valmieras novada teritorijā aktīvās atpūtas piedzīvojumu aicinām sākt no Mazsalacas
vai Vecates, kur tā iztek no Latvijas ceturtā lielākā un mītiskām
teikām apvītā ezera–Burtnieka.
Uzsākot maršrutu no Mazsalacas,
sirdi un acis priecēs alas, klintis
un masīviem mežiem noaugušie
krasti. Īsai atpūtai iesakām posmu
Mazsalaca – Puņmute, kur brauciena laikā pagūsiet priecāties par
Dauģēnu klintīm un apkārtējās
dabas dažādību, kā arī Mazsalaca–
Skaņaiskalns maršrutu, kura laikā baudīsiet Neļķu un Bezdelīgu
klinšainos krastus, ielūkosieties
Velna alā un pamanīsiet arī Vilkaču
priedi. Vecates–Skaņākalna posms
būs piemērots vienas dienas laivošanai, savukārt nedēļas nogales
piedzīvojumam iesakām Vecates–
Vecsalacas maršrutu.
Abuls
Īsteni pavasarīgs piedzīvojams
baudāms Gaujas kreisā krasta
pietekā–Abulā. Tikai retajai upei
Latvijā vārds dots vīriešu dzimtē.
Lai gan upe laivojama visu sezonu,

tomēr vasaras viducī jārēķinās ar
to, ka ūdens līmenis var būt ļoti
zems. Laivošanu iespējams sākt
no Trikātas pie Kaģu tilta vai arī
no Lisas cauri Trikātas ezeriem
un tālāk jau pa Abulu laisties līdz
Gaujai, kur vīrišķais saplūst ar sievišķo mīlestības satikšanās vietā.
Maršrutā Kaģu tilts–Abula ieteka
Gaujā izbaudīsiet upi ar noturīgu
straumi. Trikātas centrā pie tilta, kur atrodas dzirnavu dambis,
būs nepieciešama laivu apnešana, ko iespējams veikt pa upes
kreiso krastu. Tāpat arī izveicība
laivu pārnešanā būs nepieciešama
pēcāk, pie Brenguļu dzirnavām
un alusdarītavas. Abula krasti
maršrutā priecēs gan ar veciem
priežu mežiem, gan labi noaugušiem vītoliem, gan iecienītu avotiņu Brenguļos, kur uzpildīt dzeramā ūdens pudeles.
Rūja
Rūja tek Ērģemes paugurainē
un Burtnieka līdzenumā, iztekot no
Ruhijerva ezera Igaunijā un ietekot teiksmainajā Burtniekā. Rūjas
upe laivošanai piemērota, sākot no
Rūjas un Ķires upju satekas, tālāk
dodoties cauri Naukšēniem. Īsākam
laivošanas piedzīvojumam derēs
maršruts Naukšēni–Rūjas skola, savukārt garākam – Naukšēni–Burtnieka ezers. Rūjas plūdums ir
nesteidzīgs, tomēr upe pa laikam
sagādā arī kādus pārsteigumus.
Palu un ilgstošu lietavu laikā upē
novērojams augsts ūdens līmenis,
kas ļauj laivot visā tās garumā
pat vasaras pilnbriedā. Upe būs
piemērota nesteidzīgai atpūtai arī

tiem, kuri laivošanas pieredzi vēl
tikai apgūst.
Seda
Sedas vārds vairāk pazīstams
ar apkaimē esošo kūdras purvu. Sedas upei saistība ar kūdras
ieguves laukiem bijusi tik vien kā
nepieciešamība upi paplašināt,
kas veicinātu purva nosusināšanu.
Vienas dienas maršruts no Dakstiem līdz P17 (Valka–Rūjiena)
ceļa tiltam ~ 17km garumā iesakāms spiningošanas entuziastiem, savukārt lejtece līdz Burtnieka ezeram piemērota tiem, kuri
vēlas izaicinājumus un grūtības.
Seda ir īpatnēja, jo tā ir plaša un
ainaviska maršruta sākumā, taču
pirms ietekas Burtniekā – sīka un
apkārtējo purvāju ieskauta. Laivojot no Dakstiem, būs iespēja izbaudīt skaistu smilšakmens atsegumu ar Spiģu alu upes labajā
krastā. Te arī Rūceķļavots ar ūdens
ņemšanas vietu un apmetnes vietu
laivotājiem. Savukārt 13 km garais
posms no P17 tilta līdz laivu bāzei
“Seda” vedīs cauri šķēršļiem un
purviem, te tecējums sašaurinās un
vietām ir daudz necaurbraucamu
vietu.
Strīķupe
Strīķupe iztek no Vaidavas ezera.
Tā ir krāšņa un ainaviska, piemērota
laivošanai agrā pavasarī. Strīķupes
izvēlei šis ir īstais brīdis, jo pārējā
laikā ūdens līmenis ir gaužām zems.
Ne velti populārais aktīvā tūrisma
centra “Eži” rīkotais aktīvās atpūtas laivošanas pasākums Strīķupē
tā arī nodēvēts “Strīķē un vaidi!”. Ja

grūtības nebaida, maršrutu pēcāk
iespējams pagarināt, kur Strīķupe
īsi pirms Cēsīm ietek Gaujā.
Briede
Saistoša laivošanas pieredze ar
dažiem nelieliem šķēršļiem ceļā
noteikti sagaidāma arī Briedes
upē. Tajā būs vienmērīgs un pastāvīgs straumes plūdums, kā arī
baudāmi ainaviski skati. Maršrutu
iespējams sākt pie V166 ceļa tilta,
laivojot vai nu līdz P16 tiltam vai
līdz pašai ietekai Burtniekā – līdz
laivu piestātnei, kur būs ērtāka
piebraukšana. Pa ceļam varēsiet
aplūkot Daviņu lielo akmeni un
Briedes krogu.
Aicinām ielūkoties upesoga.lv,
kur iespējams plānot maršrutus
gan pēc to garuma un ilguma, gan
arī pēc grūtības pakāpes.
Tomēr, ja vēlies rūpes par
laivošanas maršruta plānošanu
uzticēt īsteniem laivošanas entuziastiem, Valmieras TIC komanda
aicina izmantot aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēju un laivošanas
inventāra nomas piedāvājumus,
kur profesionāļu komanda ieteiks
jums vispiemērotāko maršrutu,
nodrošinās ar laivošanai nepieciešamo ekipējumu un transporta
pakalpojumiem, aizgādājot laivošanas maršruta sākumpunktā
un sagaidot piedzīvojuma izskaņā.
Jāpiebilst, ka Valmieras novadā
daudzviet iespējama arī supošana
un airudēļu noma. Laivošanas un
supošanas pakalpojumu sniedzēji
Valmieras pusē aplūkojami visit.
valmiera.lv.

Izziņo Valmieras vasaras teātra Atver kafejnīcu savas mājas pagalmā!
festivālu
Zane Bulmeistare,
kur atradīsies piedāvājuma ēdien- piedāvājuma popularizēšanā, gan
Lija Lauze,
Valmieras vasaras teātra festivāls
Valmieras vasaras teātra festivāls, kas šogad notiks no 6. līdz
8.augustam, būs veltīts bērniem
un jauniešiem, aicinot māksliniekus un apmeklētājus ieraudzīt
pasauli cita acīm. Ar šī gada
programmu organizatori vēlas
veicināt sabiedrības saliedētību,
empātiju un savstarpējo iecietību,
kas īpaši svarīga laikā, kad dažādi
informācijas lauki, sociālie burbuļi
un nepārvarama vara grauj mierīgu līdzāspastāvēšanu. Festivāls
notiks atbilstoši pandēmijas apstākļiem un ierobežojumiem, kas
tobrīd būs spēkā.
Festivāla priekšplānā izvirzīta
jaunā paaudze, nevis izdabājot,
bet cenšoties izprast un sajust
bērnu un pusaudžu redzējumu
uz pasauli. Visi plānotie jaundarbi
top, ieklausoties un respektējot
viņu intereses, aktuālās tēmas un
iesaistot arī radošajā procesā. Izrāžu veidotāju vidū neiztrūkstoši ir

spilgti profesionāļi – Krista Burāne,
Paula Pļavniece, Toms Treinis, Māra
Uzuliņa, Klāvs Mellis, Liene Grava,
Pamela Butāne, Ance Muižniece,
Artūrs Dīcis un citi.
Šis būs Valmieras vasaras teātra
festivāla sestais gads. Svinot piecgadi pagājušā gada augustā,
Valmieras vasaras teātra festivāls pierādīja, ka ir spējīgs ātri,
nezaudējot kvalitāti, pielāgoties
un izmantot jaunos apstākļus. Šobrīd Valmieras vasaras teātra festivāla norise plānota tā, lai attīstītu
pagājušā gadā aizsāktos mākslinieciskos meklējumus. Radošais
darbs pie programmas sagatavošanas notiek, rēķinoties gan ar
situāciju, kad pulcēšanās būs atļauta, gan tādu, kurā skatītāju klātbūtne būs ierobežota vai nebūs
iespējama vispār.
Festivāla programmu un biļetes
plānots izsludināt līdz jūlija sākumam. Informācija būs pieejama
valmierasfestivals.lv un festivāla
sociālo tīklu kanālos Facebook un
Instagram.

Valmieras pilsētas pašvaldība

Vai proti uzburt vasaras idilli,
dilli ceļot goda vietā? Vai varbūt
buberts burbuļu vieglumā ir tavs
meistarstiķis? Vai tavas kūkas ļauj
aizsprukt no ikdienas un lūko pēc
svētkiem? Vai biezzupā paukšķ
dārza garša un veselība?
Vai vari iztēloties, ka tevis pagatavotais ir kafejnīcu piedāvājumā? 7. un 8.augustā to būs
iespēja piedzīvot! Tad dažādās
vietās topošajā Valmieras novadā
kafejnīcas atvērsies māju pagalmos. Varbūt arī tavā? Iespējams,
tieši šī pieredze tev ļaus pārvērst
savu ēdiena gatavošanas vai
viesu uzņemšanas vaļasprieku par
pamata nodarbošanos nākotnē.
Kļūsti par šefpavāru un piedalies
Māju kafejnīcu dienās! Pasākumā
piedalīties aicināti arī jau esošie
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji (kafejnīcas, restorāni u.c.). Pieteikšanās līdz 20.maijam, aizpildot
pieteikuma anketu visit.valmiera.lv.
Māju kafejnīcu dienas ir iniciatīva, kad par šefpavāru aicināts
kļūt ikviens interesents (uzņēmējs
vai fiziska persona), apmeklētājiem atverot kafejnīcu savas mājas
pagalmā, galdā ceļot pašgatavotu ēdienu, atklājot tā īpašo stāstu,
kā arī piedāvājumu papildinot ar
dažādām aktivitātēm, piemēram,
rotaļām, koncertu, prasmju apguvi,
saimniecības apskati, piedāvājot
iegādāties pašgatavotus suvenīrus
u. tml. Arī mājas kafejnīcu iekārtojums ir dalībnieku ziņā, izmantojot
jau esošos resursus. Aicinām māju
kafejnīcu dalībniekiem apsvērt, kā
tiks nodrošinātas labierīcības un
roku mazgāšanas iespējas viesiem,
kāds būs pagalma iekārtojums,

karte ar cenām u.tml. Katra mājas
kafejnīca par sagatavoto maltīti
varēs noteikt plānoto pakalpojuma
samaksu, kas paredzēta produktu
iegādes un sagatavošanas izdevumu segšanai.
Māju kafejnīcu dienu mērķis ir
kopienu sadarbības veicināšana un
īpašo, novadam raksturīgo stāstu
izcelšana gastronomiskajā tūrismā.
Māju kafejnīcu dienas Latvijā notiks jau trešo gadu, ideju aizgūstot
no Igaunijas, kur tas ir iecienīts,
plaši apmeklēts un gaidīts notikums, kas ne tikai aicina izzināt
garšu piedāvājumu, bet iepazīstina
ar īpašām kultūras norisēm, tūrisma piedāvājumu.
Topošajā Valmieras novadā iniciatīvas koordinators ir Valmieras Tūrisma informācijas centrs
(TIC), palīdzot interesentiem gan

mājas kafejnīcu organizēšanā, tajā
skaitā aicinot piedalīties arī praktiskās mācībās. Dalībniekiem projekta gaitā tiks nodrošināts īpašs
Pārtikas un veterinārā dienesta un
Valsts ieņēmumu dienesta atbalsts
ar dažādiem atvieglojumiem pasākuma laikā, kā arī vienots mārketings piedāvājumu popularizēšanā.
Plašāka informācija par dalību Māju
kafejnīcu dienās Valmieras novadā
dalībniekiem, kuri būs aizpildījuši
pieteikšanās anketu, tiks sniegta
pēc 20.maija, kad Valmieras TIC
sazināsies ar katru individuāli.
Māju kafejnīcu dienu mērķis ir
popularizēt reģionālā tūrisma galamērķus. Iniciatīvu organizē Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra
sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma
asociāciju “Lauku ceļotājs”.

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 9.-12.jūnijam.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.
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