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Uzsākta Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrāde
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
25.februārī Valmieras pilsētas
pašvaldības dome, pamatojoties
uz jaunveidojamā Valmieras novada pašvaldību domju lēmumiem, apstiprināja jaunveidojamā
Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028.gadam izstrādes darba grupu.
Saskaņā ar Valmieras pilsētas
pašvaldības 2021.gada 28.janvāra domes sēdes lēmumu nr.4
(protokols nr.2, 3.§) ir uzsākta
jaunveidojamā Valmieras novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2022.–2038.gadam un Valmieras
novada attīstības programmas
2022.–2028.gadam izstrāde.
Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā,
nosaka, ka Valmieras novadu veidos šādas teritoriālās vienības:
Bērzaines pagasts, Dikļu pagasts,
Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts
un Zilākalna pagasts (Kocēnu novada pašvaldība); Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts un Trikātas pagasts (Beverīnas novada
pašvaldība); Burtnieku pagasts,
Ēveles pagasts, Matīšu pagasts,
Rencēnu pagasts, Valmieras pa-

gasts un Vecates pagasts (Burtnieku novada pašvaldība); Rūjienas
pilsēta, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts,
Lodes pagasts, Vilpulkas pagasts
(Rūjienas novada pašvaldība); Valmieras valstspilsēta (Valmieras
pilsētas pašvaldība); Naukšēnu pagasts un Ķoņu pagasts (Naukšēnu
novada pašvaldība); Mazsalacas
pilsēta, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Sēļu pagasts un
Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas
novada pašvaldība); Strenču pilsēta, Sedas pilsēta, Plāņu pagasts un
Jērcēnu pagasts (Strenču novada
pašvaldība).
Jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība,
kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits
atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju
reģistra datiem, –Valmieras pilsētas
pašvaldība.
Valmieras novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā tiks noteikts
novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi,
attīstības prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās attīstības
perspektīva.
Valmieras novada attīstības
programmā tiks noteiktas vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu
kopums Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu

īstenošanai.
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties
jaunveidojamā Valmieras novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas izstrādē,
izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās, sabiedriskajās apspriešanās.
Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Lūdzam sekot līdzi informācijai.
Priekšlikumus iespējams iesniegt:
♦nosūtot pa pastu Valmieras
pilsētas pašvaldībai Lāčplēša
ielā 2 Valmierā, LV-4201;
♦nosūtot elektroniski parakstītu
iesniegumu, adresējot pasts@
valmiera.lv;
♦Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geo
latvija.lv.
Valmieras novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādes vadītājs ir
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks / Attīstības
pārvaldes vadītājs Sandis Svarinskis.
Ar lēmumu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes darba uzdevumiem var
iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://
geolatvija.lv.

Valmiera gatavojas nākamajam mācību gadam
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai nākamajā mācību gadā
bērniem un jauniešiem, kuri izvēlēsies mācīties Valmierā, nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītību, jau šobrīd,
Valmieras Izglītības pārvaldei sadarbojoties ar izglītības iestāžu
vadītājiem, norit aktīvs darbs.
Noteikts skolēnu skaits Valmieras skolās nākamajā mācību
gadā
Valmieras pilsētas pašvaldības
25.februāra domes sēdē apstiprināts skolēnu skaits Valmieras
vispārējās izglītības iestāžu 1., 7.
un 10.klasēs 2021./2022. mācību
gadam. Liela pieprasījuma gadījumā izglītības iestādei ir iespēja
saskaņot skolēnu skaita izmaiņas,
taču nepārsniedzot 10% no noteiktā kopējā skolēnu skaita katrā klašu
grupā.
“Viens no Valmieras mērķiem ir
nodrošināt tādu izglītību, kas ne
vien skolēniem sniedz zināšanas
un prasmes turpmākajai dzīvei,
bet arī nākotnē paver iespējas,
ko novērtē darba devēji vietējā un arī starptautiskā līmenī. Par
skolēnu skaita noteikšanu tika

lemts jau otro gadu pēc kārtas. Tas
ir svarīgi, lai turpinātu nodrošināt
jaunā mācību satura pilnvērtīgu
ieviešanu un apgūšanu. Tāpat ir
jāievēro iekļaujošās izglītības aspekti un arī higiēnas prasību normas. Skolēnu skaits noteikts sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem,
izvērtējot un ņemot vērā arī skolas
tehniskās un cilvēkresursu iespējas.
Vēlos uzsvērt, ka ikvienam bērnam
un jaunietim, kurš vēlas mācīties
Valmierā, to arī būs iespēja darīt,”
skaidro Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Iveta Pāže.
Valmieras sākumskolā:
♦līdz 100 skolēniem – 1.klasēs.
Valmieras Pārgaujas sākumskolā:
♦līdz 100 skolēniem – 1.klasēs.
Valmieras 2.vidusskolā:
♦līdz 50 skolēniem – 1.klasēs;
♦līdz 50 skolēniem – 7.klasēs;
♦līdz 50 skolēniem (dienas
nodaļā) un līdz 30 skolēniem
(neklātienes / tālmācības nodaļā) – 10.klasēs.
Valmieras 5.vidusskolā:
♦līdz 50 skolēniem – 1.klasēs;
♦līdz 52 skolēniem – 7.klasēs;
♦līdz 56 skolēniem – 10.klasēs.

Valmieras Viestura vidusskolā:
♦līdz 75 skolēniem – 1.klasēs;
♦līdz 84 skolēniem – 7.klasēs;
♦līdz 56 skolēniem – 10. klasēs.
Valmieras Valsts ģimnāzijā:
♦līdz 84 skolēniem – 7.klasēs;
♦līdz 84 skolēniem – 10.klasēs.
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā:
♦līdz 106 skolēniem – 7.klasēs;
♦līdz 106 skolēniem –10.klasēs.
Bērnu uzņemšana 1.klasēs
Līdz 30.aprīlim notiek pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasēs 2021./2022. mācību
gadam pilsētas vispārējās izglītības
iestādēs, kas sniedz pamatizglītības
programmas apgūšanas iespējas.
Bērnu var pieteikt mācību uzsākšanai 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi
gadi.
Atkarībā no veselības stāvokļa
un psiholoģiskās sagatavotības
bērns var sākt pamatizglītības
ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk
saskaņā ar vecāku vēlmēm un
ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u jāpievieno reģistrācijas pieteikumam).

Pieteikumus iespējams iesniegt:
♦elektroniski, izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu
“Iesniegums iestādei”. E-dokumenta pielikumā jābūt pievienotam reģistrācijas pieteikumam;
♦elektroniski, reģistrācijas pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz
e-pasta adresi pasts@valmiera.lv;
♦(tikai gadījumos, ja nav iespējams izmantot iepriekš minētos
variantus) klātienē Valmieras
pilsētas pašvaldībā Lāčplēša
ielā 2 103.kabinetā vai iesniedzot Apmeklētāju pieņemšanas centrā Valmieras pilsētas
pašvaldības darba laikā.
Video pamācība pieteikuma iesniegšanai www.valmiera.lv.
Valmieras pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā
“Izglītība” – “Vispārējā izglītība” –
“Bērnu uzņemšana 1.klasē” var iepazīties ar reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem, informāciju
par rindas veidošanu un aktualizēto rindu.
Pirmajā 1.klašu uzņemšanas
dienā, 1.martā, Valmieras pilsētas

pašvaldībā tika saņemts rekordliels
pieteikumu skaits – 144 – bērnu
uzņemšanai 1.klasēs 2021./2022.
mācību gadam pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas sniedz
pamatizglītības programmas apgūšanas iespējas. Pateicamies bērnu vecākiem par operativitāti un
atsaukšanos aicinājumam ārkārtējās situācijas laikā primāri izvēlēties
elektronisku bērnu pieteikšanu
mācībām 1.klasē!
Mācību virzienu izvēle topošajiem 10.klašu skolēniem
No 2020.gada 1.septembra būtiskas izmaiņas mācību procesā
sagaidīja 10.klašu skolēnus – visās
Latvijas vispārējās vidējās izglītības
iestādēs sākta jauna vispārējās
vidējās izglītības satura ieviešana,
kas paredz mērķtiecīgu mācību virziena izvēli. Valmieras skolas izvēlei
piedāvās – matemātikas, dabaszinātnes, tehnoloģiju, valodu, sociālo un pilsonisko vai kultūras
izpratnes un pašizpausmes jomu.
9.klašu absolventi – topošie vidusskolēni – šī gada jūnijā aicināti
izvēlēties savām interesēm, spējām
un nākotnes plāniem piemērotāko
vidusskolas programmu.
Turpinājums 6.lpp.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana
Valmieras novada vēlēšanu komisija
Deputātu kandidātu sarakstu
pieņemšana 2021.gada 5.jūnija
Valmieras novada domes vēlēšanām notiks Valmieras pilsētas
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2
Valmierā, 1. stāva zālē.
Kandidātu sarakstu pieņemšana
tiks organizēta vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, iepriekš
piesakoties pie Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājas Ilzes Polkas, tālrunis 29107921 (izņemot pēdējo
kandidātu sarakstu iesniegšanas
dienu (2021.gada 6.aprīlis), kad sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā).
Darba laiki:
♦17.martā no plkst.12.00 līdz
plkst.16.00;
♦19.martā no plkst.9.00 līdz
plkst.13.00;
♦22.martā no plkst.12.00 līdz
plkst.16.00;
♦24.martā no plkst.15.00 līdz
plkst.19.00;
♦26.martā no plkst.9.00 līdz
plkst.13.00;

♦29.martā no plkst.15.00 līdz
plkst.19.00;
♦31.martā no plkst.15.00 līdz
plkst.19.00;
♦6.aprīlī no plkst.14.00 līdz
plkst.18.00.
Valmieras novada vēlēšanu
komisijas depozīta konts drošības
naudas iemaksai par kandidātu
sarakstu Valmieras novada domes
vēlēšanām atvērts Luminor bank
AS, kods: RIKOLV2X; konta Nr.LV94
RIKO 0002 0130 9868 0; saņēmējs:
Valmieras novada vēlēšanu komisija; maksājuma mērķis: kandidātu
saraksta nosaukums – drošības
nauda pašvaldības vēlēšanās.
Drošības nauda par kandidātu
sarakstu domes vēlēšanām noteikta 15 EUR par katru ievēlējamo
deputātu.
Kandidātu sarakstam un tam
pievienojamiem
dokumentiem
jābūt sagatavotiem, izmantojot
Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā
(parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumpro-

grammas) un elektroniskā formā –
lietojumprogrammā.
Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Valmieras novada
vēlēšanu komisija, pamatojoties
uz kandidātu saraksta gatavotāja
personīgi iesniegtu (Lāčplēša ielā
2 Valmierā) vai elektroniski parakstītu iesniegumu (e-pasts vnvk@
valmiera.lv). Iesnieguma forma
pieejama www.cvk.lv.
Papildu informāciju var saņemt
Valmieras novada vēlēšanu komisijā:
♦komisijas priekšsēdētāja Ilze
Polka, tālrunis 29107921,
e-pasts ilze.polka@valmiera.lv;
♦komisijas sekretāre Svetlana
Greka, tālrunis 28303465,
e-pasts svetlana.greka@kocenu
novads.lv;
♦datorspeciālists Jānis Strads, tālrunis 26103985, e-pasts janis.
strads@valmiera.lv.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu
pieteikšana
Valmieras novada vēlēšanu komisija
Laikā no 2021.gada 15.marta
līdz 2021.gada 31.martam notiek
kandidātu izvirzīšana darbam Valmieras novada vēlēšanu iecirkņu
komisijās pašvaldību vēlēšanu organizēšanai.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam iecirkņu
komisijās ir:
♦reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
♦ ne mazāk kā desmit vēlētājiem;

♦ vēlēšanu komisiju locekļiem.
Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un
pieteikto kandidātu skaits katrā
iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.
Par iecirkņa komisijas locekli var
pieteikt ikvienu vēlētāju:
♦kurš prot latviešu valodu;
♦kuram ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
♦kurš nav pieteikts par deputāta
kandidātu vai nav pilnvarotā

persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
♦kurš nav Eiropas Parlamenta,
Saeimas, attiecīgās republikas
pilsētas domes vai novada
domes deputāts;
♦kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai cita iecirkņa
komisijas loceklis.
Pieteikuma veidlapas un plašāka informācija pieejama Valmieras
pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.valmiera.lv.

Atbalsts velonovietnēm un
rotaļu laukumiem
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldībai
veicinot iniciatīvas, kas saistītas
ar videi draudzīgu dzīvesveidu,
daudzdzīvokļu namos dzīvojošajiem valmieriešiem pieejams atbalsts namiem piesaistīto zemes
gabalu labiekārtošanai, energoefektivitātes uzlabošanai un māju
atjaunošanas darbiem. Februārī
spēkā stājušies grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz
atbalsta iespējas arī velonovietņu
izbūvei, palielina līdzfinansējuma
daļu un summu bērnu rotaļu laukumu izveidei, kā arī precizē mājas
zaļās zonas labiekārtošanā līdzfinansējamos darbus.
Līdzfinansējuma apjoms projektiem, kas paredz mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošanu vai izbūvi, iespējams līdz
50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk
kā 20 000 EUR. Savukārt bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo
laukumu atjaunošanai pieejams
līdz 90% no projekta kopējām izmaksām liels līdzfinansējums, taču
ne vairāk kā 5000 EUR apjomā.
Līdzfinansējums ik gadu tiek
piešķirts Valmieras pilsētas pašval-

dības budžetā paredzēto līdzekļu
apmērā visiem pieteiktajiem un
kritērijiem atbilstošajiem projektiem rindas kārtībā.
Ar līdzfinansējuma apmēru, tā
piešķiršanas nosacījumiem un
kārtību, kādā Valmieras pilsētas
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem, ja to
tehniskais stāvoklis atzīts par bīstamu cilvēka dzīvībai vai veselībai
vai jālikvidē terora akta, avārijas,
stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, iespējams iepazīties
27.09.2012. saistošajos noteikumos nr.130 “Par Valmieras pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju atjaunošanai”. Tie pieejami
Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā
“Pašvaldība” – “Saistošie noteikumi” – “Nekustamais īpašums”. Plašāka informācija pieejama Valmieras
pilsētas pašvaldībā, zvanot tās
darba laikā pa tālruni 20220247.

Piedalies akcijā “Zemes stunda”
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
27.martā aicinām valmieriešus
piedalīties akcijā “Zemes stunda”
un plkst.20.30 uz stundu izslēgt vai iespējami samazināt
apgaismojumu. Šogad Zemes
stundas galvenā tēma ir dabas
daudzveidības izzušana un aicinājums
steidzami
rīkoties,
īstenojot dabas saglabāšanas un
atjaunošanas pasākumus un kli-

mata pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Dalība akcijā apliecina
solidaritāti un demonstrē organizāciju, uzņēmumu un iedzīvotāju
rūpes un izpratni par dzīvās dabas
stāvokli.
Lai apliecinātu savu dalību šī
gada akcijā, iemūžini Zemes stundas mirkļus. Izslēdz gaismu. Ievieto
sociālajos tīklos kāda sev svarīga
dabas objekta fotoattēlu, pievienojot mirkļbirkas #zemesstunda un
#Valmiera.
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Viedo tehnoloģiju ieviešana
Valmieras apgaismojumā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmierā noslēdzies projekts
“Viedo tehnoloģiju ieviešana
Valmieras pilsētas apgaismojuma
sistēmā”. Pateicoties Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumam, projekts deva iespēju nomainīt 452 nātrija gāzizlādes
ielu apgaismojuma spuldzes pret
energoefektīvajām gaismu izstarojošajām diodēm (LED) ar viedajiem
sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu. Pateicoties
šai sistēmai, tiek plānots 36764.93
kg/gadā siltumnīcefekta gāzes CO2
izmešu samazinājums, kā arī 337
293 kWh/gadā elektroenerģijas
ietaupījums.
Ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu
tiek nodrošināta apgaismojuma
līmeņa regulēšana katram individuālam gaismeklim. Diennakts
tumšajā laikā, no plkst.23.00 līdz
6.00, Valmieras LED apgaismojums
tiek samazināts par vienu apgaismojuma klasi – 30%. Laikā, kad
viedie klātbūtnes sensori Valmieras pilsētas objektos automašīnu
un gājēju kustību neuztver, apgaismojums tiek samazināts vēl
par vienu apgaismojuma klasi,
ļaujot šajā laikā ietaupīt 60% no
pilnas intensitātes apgaismojuma
patērētās elektroenerģijas un apgaismojumu darbinot ar 40% intensitāti. Tādēļ laikā no plkst.23.00
līdz 6.00 ielās un objektos, kuros
uzstādīts viedais apgaismojums,
fiksējot kustību, jaunie gaismekļi
palielina gaismas intensitāti.
Būtiskākie jaunās apgaismojuma sistēmas ieguvumi ir iespēja
piemērot apgaismojuma līmeni
transporta un gājēju plūsmai, automātiska ziņas saņemšana par bojājumu vai traucējumu, kā arī individuāli vadāmi gaismekļi. Savukārt
LED gaismekļu priekšrocības sa-

līdzinājumā ar citviet pilsētā vēl
izvietotajām dzeltenās gaismas
nātrija gāzizlādes spuldzēm ir to
triecienizturība un noturība pret
vibrācijām. LED gaismekļi nesatur
dzīvsudrabu, ir viegli pārstrādājami, nerada ultravioleto un infrasarkano starojumu. Tiem nav nepieciešams iesilšanas laiks, un tie
tūlītēji dod skaidru gaismu. Tiem
ir augsta energoefektivitāte, jo ar
mazāku enerģijas patēriņu rada
augstākas intensitātes gaismu. Un
tie ir pakāpeniski dimmējami –
ir iespējama pakāpeniska gaismas intensitātes regulēšana.
Plašāka informācija par Valmierā uzstādīto viedā publiskā apgaismojuma sistēmu pieejama
Vidzemes inovāciju nedēļā notikušajā vebinārā “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas
apgaismojuma sistēmā”, kura ieraksts pieejams Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.
valmiera.lv sadaļā “Jaunākie video”.
Apgaismojuma nomaiņa veikta Valmieras pilsētas pašvaldības
īstenotā projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā” (līguma Nr. EKII–3/30) ietvaros, ko
paredzēts līdzfinansēt ar Emisiju
kvotu izsolīšanas instrumenta
(EKII) finansējumu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 747 962,65
EUR, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 560 972,74 EUR.
EKII
finansējums
paredzēts
359 022,55 EUR (64%), pašvaldības
līdzfinansējums – 201 950,19 EUR
(36%).

Par koku sakopšanu
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai līdz putnu ligzdošanas perioda sākumam paveiktu lielākos
šogad plānotos koku kopšanas
pasākumus, Valmierā uzsākta koku
sakopšana Raiņa ielas posmā no
Valmieras apvedceļa līdz Beātes ielai. Plānveida koku kopšana šopavasar tiks veikta arī Dīvaliņa ielas
posmā no Dīvaliņa kapiem līdz
Tērbatas ielai, kā arī Cēsu ielas posmā no Kauguru ielas līdz bijušajam
šaursliežu dzelzceļam.
Koku kopšana šajos ielu posmos
tiek organizēta, balstoties uz 2020.
gadā veiktās koku novērtēšanas
rezultātiem. Visos šajos ielu posmos aug lieli, veci koki, Cēsu ielas
posmā – galvenokārt bērzi, Dīvaliņa un Raiņa ielas posmā – galvenokārt ozoli. To kopšana nepieciešama, lai nodrošinātu īpašumu un satiksmes dalībnieku drošību no vējā lūstošiem
lieliem un smagiem koku zariem. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem Cēsu, Dīvaliņa un Raiņa ielas
koku kopšanas pasākumus veic
SIA “Arbolat” par kopējo līgumsummu 23 037,80 EUR ar PVN.
Iestājoties pavasarim un veicot
īpašumu sakopšanu, svarīgi atcerēties:
♦koku galotņošana kā to kopšanas prakse Valmierā netiek
atbalstīta. Lielākoties Valmieras
apstādījumos aug parastās liepas, kas galotņošanai nav piemērotas. To darot, liepas ātri sāk
trupēt, iet bojā un kļūt bīstamas;

caur pašvaldības mājaslapu vai
sociālajiem tīkliem.
Pilsētas lielo veco koku kopšanā
būtiski tos gan pēc iespējas ilgāk
saglabāt kā dabisku un zaļu pilsētas rotu, taču vienlaikus rūpēties,
lai tā neradītu apdraudējumu
iedzīvotājiem un viņu īpašumiem.
Tādēļ parkiem, skvēriem un alejām
ar lieliem un veciem kokiem Valmieras pilsētas pašvaldība ir pasūtījusi sertificētu koku kopšanas
ekspertu veiktus koku stāvokļa
novērtējumus jeb inventarizācijas. Par līdz šim veiktajām koku
stāvokļa inventarizācijām plašāka
informācija pieejama pašvaldības
mājaslapas sadaļā “Pilsēta” –
“Dabas teritorijas” – “Pilsētas koku
novērtējumi”.

Rūpējamies par Valmieras zaļo rotu

Valmiera uzņemta Baltijas Jūras reģiona pilsētu
savienībā
Elīna Rubule,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Noslēdzies projekts “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā”

♦ja nepieciešama lielāka apjoma koku zaru apzāģēšana vai
koku zāģēšana, to iespējams
veikt, saņemot pašvaldības
Koku novērtēšanas komisijas
atļauju. Vairāk informācijas un
iesnieguma veidlapa pieejama
Valmieras pilsētas pašvaldības
mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pakalpojumi” – “Nekustamais īpašums” – “Koku ciršanas
atļauja”;
♦augļu koku kopšanai koku
ciršanas atļauju saņemt nav
nepieciešams. Taču svarīgi atcerēties, ka pilsētā nav atļauts
dedzināt jebkāda veida atkritumus, tai skaitā arī zaļos –
koku krūmus un zarus. Tiem
iespējams pieteikt šķeldošanas pakalpojumu. Arī šogad
Valmierā tiks organizēta zaru
šķeldošanas akcija, dodot iespēju pieteikt īpašumus pašvaldības finansētam zaru šķeldošanas pakalpojumam;
♦ārpus meža pilsētu un ciemu
teritorijās, tai skaitā arī Valmierā, koku ciršana ik gadu
15.aprīlī – 30.jūnijā ir aizliegta
putnu ligzdošanas perioda dēļ;
♦par īpašumu, tai skaitā tajā
augošo koku sakopšanu, atbild tā īpašnieks. Pamanot kokus, kam pilsētas publiskajās
teritorijās nepieciešama sakopšana, par to iespējams ziņot
pašvaldībai, zvanot Operatīvās
informācijas centram pa tālruni 8484, sūtot informāciju
pašvaldības mobilajā lietotnē “Valmiera”, rakstot e-pastu
pasts@valmiera.lv vai sūtot ziņu

2021.gadā Valmiera ir uzņemta
Baltijas Jūras reģiona pilsētu savienības (UBC) prestižajā tīklojumā,
kas apvieno vairāk nekā 70 pilsētas 10 valstīs: Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Dānija, Vācija, Polija,
Krievija, Norvēģija un Zviedrija.
UBC ir dibināta 1991.gadā
Gdaņskā ar mērķi veicināt Rietumeiropas (Vācijas un Skandināvijas)
un Austrumeiropas pilsētu sadarbību. Praksē un ikdienā savienības darbs izpaužas kā forums
starp dalībpilsētām, kuras septiņās komisijās un atsevišķās
papildu darba grupās dalās savstarpējos izaicinājumos, meklē
vienotus risinājumus, izceļ dalībpilsētu veiksmes stāstus, aktīvi
piesaista līdzekļus kopīgi identificētajām problēmām, kā arī veic
komentējošo un viedokļu paudē-

ja funkciju par pilsētas attīstības
jautājumiem gan nacionālā, gan
starptautiskā līmenī.
UBC darbība notiek septiņās
komisijās: Kultūras pilsētas; Iekļaujošas un veselīgas pilsētas; Plānojošas pilsētas; Drošas pilsētas;
Viedas un plaukstošas pilsētas; Ilgtspējīgas pilsētas, kā arī Jauneklīgas
pilsētas.
Dalība komisijās ir brīvprātīga
un, mainoties pilsētas interesēm
un prioritātēm, to ar laiku ir iespējams mainīt (pēc nepieciešamības
– iestāties līdz šim nepārstāvētā
komisijā vai izstāties no komisijas, kurā pilsēta piedalījusies).
Tomēr, izvērtējot komisiju darba
piedāvātās iespējas un potenciālu,
Valmiera pašlaik lēmusi iesaistīties
visās septiņās komisijās.
Lai arī oficiāli Valmiera par
prestižā tīklojuma dalībpilsētu
kļūs pēc UBC valdes sēdes lēmu-

ma 2021.gada pavasarī, jau janvārī un februārī pašvaldības speciālisti digitāli piedalījušies starptautiskajās konferencēs un saziņā
par tādiem jautājumiem kā dzimumu vienlīdzības jautājumi vietējā kopienā, ilgtspējīgu pilsētu
pamata izaicinājumi, iespējas UBC
ietvaros rast kopprojektu partnerus
un citiem tematiem. Valmiera arī
izteikusi gatavību piedalīties 2021.
gada rudenī notiekošajā UBC
Lielajā konferencē, kas notiek katru otro gadu un sniedz iespēju
visām dalībpilsētām diskutēt par
sev būtiskiem un aktuāliem jautājumiem, uzņemties organizatora
lomu diskusijā par pilsētas atbalsta
iespējām biznesam.
Dalība UBC kopienā Valmieras
pilsētai izmaksā 1200 eiro gadā.
Savienībā Latviju pārstāv arī Cēsis, Jēkabpils, Jelgava, Rīga, Jūrmala un Liepāja.

Atver, aizpildi, iesaisties – Valmieras iedzīvotāju aptauja
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jau tradicionāli gada pirmajos mēnešos aicinām iedzīvotājus
līdzdarboties dažādu Valmieras
notikumu plānošanā un aizpildīt
aptauju par iepriekšējo – 2020.
gadu –, novērtēt īstenotos un
uzsāktos darbus un projektus, izteikt viedokli par plānotajiem, kā
arī dalīties ieteikumos. Iesaisties, lai
dzīvi Valmierā padarītu sakārtotāku, patīkamāku un labāku!
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Ar aptauju vēlamies noskaidrot iedzīvotāju vērtējumu par
dažādu pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, lai uzzinātu, kurās
jomās esam spēcīgi, bet kurās
nepieciešami uzlabojumi. Tāpat
aptaujā iekļautie jautājumi aicina
novērtēt pilsētvidi, pieejamo informāciju par pašvaldības darbu
un apzina komunikācijas kanālus,
ko iedzīvotāji visbiežāk izmanto, lai
uzzinātu par aktualitātēm pilsētā,
kā notiek saziņa, kā vērtēta sadarbība ar pašvaldību. Atbildes uz šiem

un citiem valmieriešiem būtiskiem
jautājumiem ļaus pašvaldībai, tās
iestādēm un kapitālsabiedrībām
saskatīt un plānot turpmākos soļus,
lai Valmiera kļūtu par vislabākajām
mājām ikvienam no mums.
Anketa elektroniskā formātā ir pieejama mājaslapā www.valmiera.lv.
Savukārt drukātā formātā –
Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera”
241. numurā, ko iedzīvotāji savās
pastkastītēs saņēma februārī. Lai
ārkārtējās situācijas laikā iespēju

robežās izvairītos no klātienes kontakta, drukātās anketas līdz 15.
martam (ieskaitot) iespējams ievietot iesniegumiem domātā kastītē,
kas izvietota pie Valmieras pilsētas
pašvaldības ēkas, vai nosūtīt pa
pastu, adresējot Valmieras pilsētas
pašvaldībai Lāčplēša ielā 2.
Valmierā lielu savas dzīves daļu pavada arī apkārtējo novadu
iedzīvotāji, piemēram, pilsētā strādājot vai mācoties, tāpēc novērtēsim arī apkārtējo novadu iedzīvotāju un pilsētas viesu izteiktās

domas par Valmieru.
Lai līdzdarbotos dažādu pilsētas
notikumu plānošanā un aizpildītu
anketu, ir nepieciešamas vien aptuveni 16 minūtes. Atvēli šo laiku
savā, līdzcilvēku un pilsētas viesu
labā!
Aptauja ir anonīma, un rezultāti
tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Ar tiem varēs iepazīties pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Valmiera”,
kā arī mājaslapā www.valmiera.lv.

Notiek senioru virs 70 gadiem
vakcinācija pret Covid-19

Vakcinācija pret Covid-19 pansionātā un grupu
dzīvokļos

Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kristīne Melece, Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Trešā prioritārā pret Covid-19 vakcinācijas grupa ir seniori, kuri
sasnieguši 70 un vairāk gadu vecumu. Pēc statistikas datiem Valmierā
dzīvo 3605 iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem. Nedēļā ģimenes ārsti veic
10–20, maksimāli 30 pacientu vakcināciju atbilstoši pieejamajām vakcīnu devām.
No 19 ģimenes ārstu prakses vietām Valmierā, Valmiermuižā un
Kocēnos vakcinācijas nodrošināšanai pieteikušās 16 (04.03.2021.), turklāt
vakcināciju Valmierā vēl nodrošina SIA “Vidzemes slimnīca” un SIA “Valmieras Veselības centrs” vakcinācijas kabineti.

19.februārī Valmieras pilsētas
pašvaldības pansionātā “Valmiera”, kas darbojas divās adresēs Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3, notika pirmā klientu un darbinieku
vakcinācija pret Covid-19. “AstraZeneca” vakcīnu pret Covid-19
saņēma 38 klienti un 18 darbinieki. Savukārt 26.februārī sociālo pakalpojumu centrā “Vanags”
Ūdens ielā 2C notikusi 14 grupu
dzīvokļu klientu un trīs darbinieku
vakcinācija pret Covid-19 ar “AstraZeneca” vakcīnu.
Valmieras pilsētas pašvaldības
pansionāta “Valmiera” direktore
Teiksma Taube informē par vakcinācijas procesu: “Saraksti ar
klientiem, kuri vēlas vakcinēties,
mums bija apkopoti jau kopš pagājušā gada decembra. Tos aktualizējām vēl pirms vakcinācijas,
ņemot vērā katra vēlmi tikt vakcinētam un veselības stāvokli.
Par vakcināciju informējām arī
katra klienta tuviniekus un nepieciešamības gadījumā saņēmām
piekrišanu. Vakcinācijas procesu
vērtēju kā operatīvu un profesionālu. Pirms vakcinācijas SIA “Valmieras Veselības centrs” vakcinācijas

Ģimenes ārstu prakses
Nr. Nosaukums

Adrese

Kontakttālrunis

1.

Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta
prakse

Alejas iela 8, Kocēni

64229093

2.

SIA “DH prakse” Daces
Vorslovas ģimenes ārsta
prakse

Ausekļa iela 25-29,
Valmiera

64229550

3.

Beātes Salenieces ģimenes
ārsta prakse

Bastiona iela 24,
Valmiera

25156175

4.

Rudītes Bergas ģimenes
ārsta prakse

Bastiona iela 24,
Valmiera

27853935

5.

Daces Krustiņas ģimenes
ārsta un arodveselības un
arodslimību ārsta prakse

Bastiona iela 24,
Valmiera

64224810

6.

Māras Lasmanes ģimenes
ārsta prakse

Bastiona iela 24,
Valmiera

64228285

7.

Sarmītes Salenieces
ģimenes ārsta prakse

Bastiona iela 24,
Valmiera

64224120

8.

Ņinas Gailītes ģimenes
ārsta prakse

Brīvības iela 44,
Valmiera

642232331
29440744

SIA “Asafreja” Guntas
Asafrejas ģimenes ārsta
prakse

♦Draudzības iela
12A, Valmieras
pag., Burtnieku
nov.
♦Stacijas iela 11,
Valmiera

64238539
64228557

10.

Gunas Poikānes ģimenes
ārsta prakse

Draudzības iela
12A, Valmieras pag.,
Burtnieku nov.

64238539

11.

Ingas Bērziņas ģimenes
ārsta prakse

Jumaras iela 195,
Valmiera

64202541

12.

Jolantas Kravales ģimenes
ārsta prakse

Jumaras iela 195,
Valmiera

29112707

13.

Ingas Gruntes ģimenes
ārsta prakse

Stacijas iela 11,
Valmiera

20154420

14.

Ineses Rāviņas ģimenes
ārsta prakse

Stacijas iela 11,
Valmiera

64207355

15.

SIA “Kārvins” Jura Jakovina
ģimenes ārsta prakse

Stacijas iela 26-2,
Valmiera

64225103
26532122

16.

Aivara Pauniņa ģimenes
ārsta prakse

Stacijas iela 26-2,
Valmiera

29406096

9.

Vakcinācijas kabineti Valmierā
Nr.

Nosaukums

Adrese

Kontakttālrunis

1.

SIA “Valmieras Veselības
centrs”

♦Bastiona iela 24,
Valmiera
♦Diakonāta iela 6,
Valmiera

25103508
vvc@vvc.lv

2.

SIA “Vidzemes slimnīca”

Jumaras iela 195,
Valmiera

25487185

Iedzīvotāji, tai skaitā seniori, kuri sasnieguši 70 un vairāk gadu vecumu,
vakcinācijai var pieteikties:
♦manavakcina.lv (autorizējoties Latvija.lv);
♦zvanot pa tālruni 8989;
♦pie saviem ģimenes ārstiem;
♦ja ģimenes ārsts nav pieteicies vakcinācijai, SIA “Vidzemes slimnīca”
un SIA “Valmieras Veselības centrs” vakcinācijas kabinetos.
70 gadu vecumu sasniegušos seniorus, kuri ir pieteikušies vakcinācijai,
tai skaitā saņēmuši īsziņu no manavakcina.lv, aicinām par konkrētu vakcinācijas dienu un laiku sazināties ar saviem ģimenes ārstiem vai vērsties
vakcinācijas kabinetos. Vakcinācija pret Covid-19 notiek, iepriekš saskaņojot vakcinācijas dienu un laiku atbilstoši ģimenes ārstiem un vakcinācijas kabinetos pieejamām vakcīnu devām un izveidotajām vakcinācijas
rindām. Senioriem, kuri ir pieteikušies manavakcina.lv un vakcinēsies
vakcinācijas kabinetos, būs jāatbild uz jautājumiem par saslimšanām un
ikdienā lietotajiem medikamentiem.

kabineta pārstāvji katram klientam
izmērīja temperatūru, asinsspiedienu un noteica skābekļa līmeni
asinīs. Pēc tam vakcīnu saņēmušais
15 minūtes tika novērots. Tāpat
kā ikdienā, visi vakcinētie klienti
ir pansionāta medicīnas māsas un
aprūpētāju uzraudzībā. Informāciju, kā klienti jūtas pēc vakcinācijas,
sniedzam vakcinācijas kabinetam.”
Valmieras pilsētas pašvaldības
pansionātā “Valmiera” uzturas 100
klienti un strādā 52 darbinieki. Izbraukuma vakcināciju veica SIA
“Valmieras Veselības centrs” vakcinācijas kabineta medicīnas darbinieki. Vakcinēti netika klienti un
darbinieki, kuriem pēc saslimšanas
ar Covid-19 vēl nav pagājušas 90
dienas, kuru laikā saglabājas dabiskā imunitāte, kā arī tie, kuriem
vakcinācija nav ieteicama veselības problēmu dēļ vai kuri lēmumu vakcinēties vēl nav pieņēmuši.
Savukārt grupu dzīvokļos pavisam
kopā pašlaik dzīvo 15 pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējumiem. Viens no klientiem šajā
vakcinācijas reizē netika vakcinēts
pret Covid-19, jo vakcīnu saņēmis
jau iepriekš savā darba vietā.
Sociālās aprūpes centri un
grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucē-

jumiem, pastāvot augstam saslimšanas komplikāciju riskam,
ir viena no prioritārajām vakcinācijas grupām. Vakcinācija ir
vienkāršākais, drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt cilvēkus. Vakcīna veicina ķermeņa
dabisko aizsargspēju, lai radītu
antivielas pret Covid-19. Vakcīna
neizraisa saslimšanu un nerada
komplikācijas. Vakcinācijas mērķis
ir novērst saslimšanu un pasargāt
no slimības iespējamajām sekām,
tajā skaitā invaliditātes un nāves,
smagu slimības gaitu padarīt vidēju vai vieglu, nepieļaut slimības
izplatīšanos sabiedrībā, tādējādi
samazinot sabiedrības veselības
apdraudējumu, pasargāt tos cilvēkus, kuri objektīvu iemeslu dēļ
nevar vakcinēties.
Nākamā vakcinēšanās pansionātā “Valmiera” un grupu dzīvokļos
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem plānota sadarbībā ar SIA “Valmieras Veselības centrs” vakcinācijas kabinetu,
tiklīdz tas būs nepieciešams vai kad
atbilstoši “AstraZeneca” vadlīnijām
jāsaņem otra vakcīnas deva.
Plašāka informācija par vakcināciju pret Covid-19 www.manavakcina.lv.

Pārbūve un tehnoloģijas ambulatoro
pakalpojumu uzlabošanai
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
Mūsdienīgi, funkcionāli un gaiši –
tā īsi var raksturot pēc pārbūves
atvērtās Vidzemes slimnīcas Ambulatorās daļas un funkcionālās
diagnostikas nodaļas telpas, speciālistu, manipulāciju un procedūru
kabinetus. Vai “kā diena pret nakti”,
salīdzinot ar telpām, kurās līdz šim
strādāja ambulatorie speciālisti.
Jaunās nodaļas raksturo arī
vairāki tehnoloģiski risinājumi ar
mērķi uzlabot klientu apkalpošanas
kvalitāti un parūpēties par apmeklētāju ērtībām. Izveidota vienota un viegli saprotama numuriņu
saņemšanas un norāžu kārtība uz
ekrāna poliklīnikas reģistratūrā.
Pirmo reizi slimnīcas vēsturē ieviesta moderna rindu vadības sistēma, kas sasaista poliklīnikas reģistratūru ar speciālistu kabinetiem
4. un 5. stāvā Funkcionālās diagnostikas nodaļā un Diagnostiskās
radioloģijas nodaļā. Sistēma ļauj
mērķtiecīgi regulēt rindu un nodrošināt tās virzību, vienlaikus arī
uzlabojot klientu apkalpošanu.
Pacientu ērtībām kalpo jau no liela
attāluma labi saskatāmā kabinetu
numerācija. Kad ārsts gatavs pacientu pieņemt, ekrāniņā virs kabineta durvīm parādās pacienta
numurs. Pie jaunās sistēmas izpaliek ierastais: “Kurš rindā beidzamais?…” Tāpat pie kabinetu durvīm
vairs nav plāksnītes ar speciālista
nosaukumu, nodrošinot pacienta
diskrētumu attiecībā uz viņa veselības problēmu.
Rūpējoties par pakalpojuma
kvalitātes uzlabošanu, iekārtota
kabinetu durvju atvēršanas kontrole. Kad pacients ir ienācis kabinetā, durvis tiek aizdarītas tā, ka no
ārpuses nejaušs apmeklētājs nevar
tās pavirināt, traucējot konsultācijas, izmeklējuma vai procedūras
norisi.

Dr. Inta Saknīte vērtē: “Strādāju Funkcionālās diagnostikas kabinetā kopš 1994.gada. Līdz šim
telpā, kur aprakstījām elektrokardiogrammas, tās tika arī veiktas,
arī veloergometrijas, reizēm arī vitalogrāfijas, mērīts spiediens kājās.
Beidzot ārstiem ir savs kabinets. Par
to liels prieks. Telpas jaukas, gaišas,
plašas.” “Jaunajās telpās jūtos
daudz harmoniskāk un mierīgāk,
ir vieglāk strādāt šajos saspringtajos apstākļos. Jaunie tehnoloģiskie
risinājumi atļauj ātrāk apkalpot pacientus. Arī pacienti, ienākot klusajā un sakārtotajā vidē, nomierinās,
un veidojas produktīvāks un jēgpilnāks dialogs pieņemšanas laikā,”
atzīst Dr. Ieva Tonne.
Atbilstīgi epidemioloģiskā režīma prasībām krēsli koridoros izkārtoti, nodrošinot apmeklētāju
distancēšanos.
Apmeklētāji paguvuši novērtēt
arī pārbūvēto ieejas mezgla un
kāpņu telpu jauno izskatu un labi
pamanāmo vizuālo informāciju, arī

pašas kāpnes ar pretslīdes pakāpienu segumu.
Ambulatorās daļas pārbūves
projekta autors ir SIA “NAMS”, būvuzraugs SIA “Marčuks”. Būvdarbus
veica SIA “Bazalts”. Kopējās pārbūves izmaksas ir 650 tūkstoši EUR.
Kāpņu telpu, pacientu garderobes un ieejas mezgla projekta
autors ir SIA “VIRTU”, būvuzraugs
SIA “Marčuks”. Būvdarbus veica
SIA “Sanart”. Kopējās pārbūves un
aprīkojuma izmaksas ir 500 tūkstoši EUR.
Pārbūves darbi un iekārtu iegāde tiek veikta projekta nr.
9.3.2.0/17/I/006 “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes
slimnīcā, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds 85% apmērā, bet 9% ir valsts
budžeta finansējums.

Vidzemes slimnīca kļūst mūsdienīgāka un sakārtotāka
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Norisināsies VNF JIL izaugsmes Pansionāts “Valmiera” saņem 20 000 EUR
dāvinājumu
programma “Diametrs”
Kitija Jolanta Muižniece,
VNF JIL
Lai sniegtu iespēju jauniešiem
un potenciālajiem nākotnes līderiem īstenot savus mērķus un idejas, no 20.marta līdz 24.aprīlim
norisināsies Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas
(VNF JIL) rīkotā izaugsmes programma “Diametrs”, kurā piedalīsies
Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu jaunieši vecumā no 16 līdz 25
gadiem.
Tās galvenais mērķis ir izglītot, iedvesmot un attīstīt jauniešu
prasmes ideju ģenerēšanā un projektu rakstīšanā, piecu nedēļu laikā
apgūstot finansējuma piesaistes
metožu un saskarsmes kultūras
pamatus, kopienas aktualitāšu apzināšanās un filantropijas veidus,
kā arī inovatīvu risinājumu rašanu.
Tiešsaistes lekcijās un praktiskajās nodarbībās dalīsies pieredzējuši
savas jomas lietpratēji – brīvprātīgo darbu pārstāvēs “Timemachine
1961” izveidotājs Mārcis Bogdanovs, par inovācijām un to atbilstību runās projektu vadītāja un
blogere Zane Eniņa, pieredzē un
padomos par saziņu un sociālajiem
tīkliem no reklāmas un mārketinga
puses dalīsies Valmieras pilsētas
pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece, kā arī būs vēl citi
savas jomas speciālisti.
Savas kopienas apzināšanās
un ieinteresētība mēdz kļūt sekundāra, ņemot vērā, ka mūsdienu cilvēks bieži vien raugās
dzīvē lineāri – personīgo mērķu

sasniegšana un pašrealizācija, tādēļ aicinām skatīties plašāk un
uzskatām par nepieciešamu piedāvāt veidu, kā padarīt apkārtējās
kopienas labākas jau tagad!
VNF JIL ir jauniešu komanda,
kura ar dažādām aktivitātēm piesaista finansējumu ideju konkursiem, lai atbalstītu citu jauniešu
idejas un projektus. Līdz šim organizēti tādi pasākumi kā akcija
“Ezīša miga” Valmieras Simjūda gadatirgū, “Aklais randiņš ar grāmatu”
Valmieras pilsētas svētkos un citi.
Plašāka informācija Valmieras novada fonda mājaslapas www.vnf.lv
sadaļā “Jaunieši”.

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE)
vēstniecība Rīgā sadarbībā ar AAE
Sarkanā Pusmēness kustību, ņemot
vērā līdzšinējās labās attiecības, kas
izveidojušās ar Valmieru, dāvinājusi
pansionātam “Valmiera” 20 000 EUR
ārdurvju nomaiņai no manuāli veramām uz automātiskām durvīm, kā arī jauna mīkstā inventāra
iegādei.
“Par iniciatīvu dāvināt līdzekļus
pansionātam “Valmiera” ar mērķi
nodrošināt siltumu uzzinājām pagājušā gada nogalē, to uztvērām
kā Ziemassvētku brīnumu. Lēmām,
ka klientiem ne vien siltumu, bet
arī vides pieejamību varam nodrošināt ar ārdurvju nomaiņu no
manuāli veramām uz automātiskām durvīm. Šādas durvis
pansionātam ir ļoti noderīgas,

Valmieras invalīdu biedrības
“Atspēriens” aktualitātes
30.martā no plkst.8.00 līdz 15.00 Valmieras invalīdu biedrība
“Atspēriens” aicina biedrus uz kopsapulci/valdes vēlēšanām, lai iepazītos ar biedrības atskaites ziņojumu un valdes sastāvu un nobalsotu.
Kopsapulce/pārvēlēšanas notiks divās atsevišķās telpās, kurās ir
ieejas un izejas durvis, lai ierobežotu saskarsmi.
No 16.marta ar saīsinātu atskaites ziņojumu varēs iepazīties biedrības mājaslapā http:// vibatsperiens.mozello.lv.
Pārvēlēšanas modelis saskaņots un ir atbilstošs Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra noteikumiem.
Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 29339017, 26094959,
64225497.

Dienesta iespējas Valmierā
Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde
Valmierā jau kopš 1991.gada
atrodas Zemessardzes 22.bataljons. Tajā dienē ap 450 zemessargu, kuri no pamatdarba brīvajā laikā brīvprātīgi apgūst zināšanas un
iemaņas valsts aizsardzībai. Tāpat
valmierieši noteikti pamanījuši, ka
zemessargi iesaistās sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā, mežu
ugunsgrēku dzēšanā, cilvēku meklēšanā un citos sabiedrības atbalsta uzdevumos. Laika gaitā bataljonam ir bijuši dažādi nosaukumi,
bet kopš 2020.gada decembra tas
ir kaujas nodrošinājuma bataljons.
Lai pastiprinātu Latvijas teritoriālo aizsardzību, Nacionālie
bruņotie spēki bataljona teritorijā
2020.gadā uzsāka veidot pašgājējhaubiču artilērijas bateriju, kas devusi iespēju daudz plašākam reģiona iedzīvotāju lokam veidot profesionālo militāro karjeru Vidzemes
reģionā.
Profesionālais dienests Valmierā piedāvā dažādu speciālistu amatus, tostarp haubiču apkalpes locekļu, vadītāju un platformas mehāniķu, kas dod darba iespējas
kandidātiem ar tehnikas vadīšanas
un remonta iemaņām. Dienests
profesionālajā vienībā ir nepārtraukts sevis pilnveidošanas process, jo tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības un garantēta
karjeras izaugsme. Personai, kura
izvēlas dienēt, ir jāsaprot, ka tā ir
iespēja ik dienu apgūt ko jaunu un
aktīvi darboties. Ikdienas rutīnai te
nebūs vietas. Jāpiebilst, ka šobrīd
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dienestā jau iestājušies un turpina
iestāties gan vīrieši, gan sievietes.
Starp viņiem ir gan valmierieši, gan
apkārtējo novadu iedzīvotāji, gan
karavīri no citiem Latvijas reģioniem.
Par savu motivāciju pievienoties
jaunajai vienībai stāsta kareivis
Uvis Matrevics: “Es izvēlējos
pievienoties Artilērijas baterijai
Valmierā, jo vēlējos savu ikdienu
pavadīt dinamiskā vidē. Pārbaudīt
savu spēju robežas, pakļaujot sevi
arvien jauniem izaicinājumiem.
Profesionālajā dienestā Valmieras
pašgājējhaubiču artilērijas baterijā
man tiek dota iespēja pašizaugsmei un radīti apstākļi, lai es varētu
veidot veiksmīgu profesionālā dienesta karavīra karjeru.”

Kareivis Uvis Matrevics

Iestājoties profesionālajā dienestā, tiek saņemts atalgojums.
Tāpat karavīriem tiek nodrošināta
bezmaksas medicīniskā aprūpe,
zobārstniecība un citi veselības
uzlabošanas pakalpojumi.
Līdz ar jaunās vienības izveidi,
karavīru klātbūtne Valmierā palielinās, labvēlīgi ietekmējot Valmieras ekonomisko attīstību, jo karavīri, kuri ikdienā dzīvo apkārtējos
novados vai pārcēlušies uz dzīvi
Valmierā, veido ģimenes, iesaistās
vietējā sabiedriskajā dzīvē, lieto
gan pilsētas uzņēmēju piedāvātos
pakalpojumus, gan iepērkas vietējos veikalos.
Ja nav vēlmes kļūt par pilna
laika karavīru, Latvijas Republikas
pilsoņiem līdz 55 gadu vecumam
ir arī iespēja kā zemessargam pievienoties Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljonam.
Dienests Zemessardzē ļauj apvienot savu ikdienas darbu ar militāro dienestu, jo tas nav ikdienas pastāvīgais darbs, un militāro
iemaņu apgūšana un pilnveidošana notiek mācībās, kas pārsvarā
norisinās nedēļas nogalēs.
Zemessardze piedāvā apgūt
militārās pamatzināšanas, iegūt
pieredzi un vērtīgi pavadīt laiku,
līdzdarboties sabiedrības atbalstā
un, protams, uzturēt un uzlabot
savu morālo un fizisko izturību.
Par dienesta iespējām Artilērijas baterijā un Zemessardzes 22.
nodrošinājuma bataljonā var interesēties, zvanot pa tālruni
28671227.

lai klienti ar kustību traucējumiem kļūtu patstāvīgāki un varētu doties, piemēram, pastaigā pa
pansionāta teritoriju paši saviem
spēkiem. Savukārt jauna mīkstā
inventāra iegāde ļaus pansionāta klientu dzīves vidi padarīt mājīgāku, papildinot ar skaistiem un
krāsainiem akcentiem. Savu laiku
nokalpojušajam mīkstajam inventāram, ko tagad varēsim aizstāt ar
jaunu, plānots piešķirt otro dzīvi un dāvināt dzīvnieku patversmei,” stāsta pansionāta “Valmiera”
direktore Teiksma Taube, paužot
pateicību par AAE vēstniecības
Rīgā iniciatīvu.
Kopumā par dāvinājumu pansionātā “Valmiera” paredzēts ierīkot
sešas automātiskās ārdurvis: Rīgas
ielas 55 ēkā – četras ārdurvis, bet
Kauguru ielā 3 – divas ārdurvis.
Abām pansionāta “Valmiera” ēkām
plānota šāda mīkstā inventāra

iegāde – segas, dekoratīvie spilveni, pledi un gultas pārklāji.
Pansionāta “Valmiera” automātisko ārdurvju uzstādīšanu un
mīkstā inventāra iegādi plānots
veikt līdz 31.martam.
Par 20 000 EUR lielu dāvinājuma
pieņemšanu no AAE vēstniecības
Rīgā
pansionātam “Valmiera”
lemts 28.janvāra Valmieras pilsētas
pašvaldības domes sēdē. Līgums
par dāvinājuma pieņemšanu un
nodošanu parakstīts 8.februārī.
AAE Sarkanā Pusmēness kustība ir brīvprātīgo humanitārās
palīdzības organizācija, kas ik gadu
atbalsta oficiālas institūcijas visā
pasaulē. Sarkanā Pusmēness galvenais mērķis ir piesaistīt arvien
jaunus brīvprātīgos, kā arī izglītot
cilvēkus par labdarību, lai palīdzības
sniegšana kļūtu par cilvēku ikdienas rutīnu.

Valmierā pieejams pārtikas
apmaiņas ledusskapis
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pēc biedrības “Kristīgais Žēlsirdības centrs” brīvprātīgo palīgu
iniciatīvas ēkas Stacijas ielā 26 foajē uzstādīts pārtikas apmaiņas ledusskapis, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts
pārtikas produktu saņemšanā maltīšu pagatavošanai, un samazinātu
atkritumos izmestās pārtikas apjomu.
Iedzīvotāji, kuri savām vajadzībām sarūpējuši pārāk daudz
pārtikas produktus, tos var nogādāt pārtikas apmaiņas ledusskapī un padalīties ar kādu, kuram
produkti trūkst. “Pārtikas apmaiņas
ledusskapis ir ne vien atbalsts
iedzīvotājiem, bet arī starptautiska
kustība pret pārtikas izšķērdēšanu
– tā vietā, lai izmestu pārtiku,
kas pašiem kļuvusi nevajadzīga,
iedzīvotāji ir aicināti to atstāt pārtikas apmaiņas ledusskapī. Šobrīd
populārākie ievietotie produkti
ir dažādi dārzeņi, maize, tēja un
cepumi. Pārtikas apmaiņas ledusskapja atrašanās vietas pievienotā
vērtība ir tuvums biedrības “Kristīgais Žēlsirdības centrs” Labdarības zupas virtuvei, kas pēc maltīšu pagatavošanas neizmantotos
pārtikas produktus nogādā uz
pārtikas apmaiņas ledusskapi, kā
arī padalās ar vairumā ziedotiem
pārtikas produktiem, piemēram, ievārījumu vai salātiem,” stāsta biedrības “Kristīgais Žēlsirdības centrs”
valdes
priekšsēdētāja
Gaida
Pevko.
Pārtikas apmaiņas ledusskapī
iespējams ievietot un saņemt pārtikas produktus katru darba dienu
no plkst.8.00 līdz 18.00.
Lietojot pārtikas apmaiņas skapi, biedrība “Kristīgais Žēlsirdības
centrs” aicina rīkoties cieņpilni
un ievērot vispārējos lietošanas
un higiēnas noteikumus! Pārtikas
apmaiņas ledusskapī aizliegts ievietot pārtikas produktus pēc to
derīguma termiņa beigām, atvērtus iepakojumus, daļēji izlietotus
produktus, pašgatavotus ēdienus,
dzērienus un pārtikas produktus,
kuri ir sabojājušies un to var noteikt vizuāli.

Pārtikas apmaiņas ledusskapi
uzrauga biedrība “Kristīgais Žēlsirdības centrs”, kura vienas dienas laikā vairākkārt pārbauda ledusskapja saturu un uzmana, lai
tajā neatrastos neatļauti produkti.
Ja pārbaudes laikā konstatē, ka,
piemēram, produktam drīzumā iztecēs derīguma termiņš, lai izvairītos no produkta izmešanas atkritumos, tas savlaicīgi tiek nogādāts
Labdarības zupas virtuvei un izlietots maltīšu pagatavošanā.
Izmantojot pārtikas apmaiņas
ledusskapi produktu ievietošanai
vai saņemšanai, ir jāievēro drošības
pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai – jālieto sejas aizsargmaska, pie ieejas ēkā Stacijas ielā 26
jādezinficē rokas, jāievēro vismaz
2 m distance vienam no otra.
“Valmieras pilsētas pašvaldības
Sociālo lietu pārvaldei jau daudzu
gadu garumā ir izveidojusies laba
sadarbība ar biedrību “Kristīgais
Žēlsirdības centrs”, kas sniedz atbalstu trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, palīdz senioriem un nodrošina Dienas
centra bērniem pakalpojumu. Sociālo lietu pārvalde novērtē un
pateicas biedrībai par iniciatīvu
izveidot pārtikas apmaiņas ledusskapi, tādējādi radot daudzveidīgākas iespējas iedzīvotājiem
atbalsta saņemšanai un mudinot
sabiedrību rūpēties par apkārtējo vidi,” pateicību biedrībai par
iniciatīvu pauž Valmieras pilsētas
pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Kaija Muceniece.
Biedrība “Kristīgais Žēlsirdības
centrs” kā sabiedriskā labuma organizācija darbojas kopš 2005.
gada, un tās mērķis ir trūcīgo
Valmieras iedzīvotāju labklājības
līmeņa paaugstināšana un iedzīvotāju sociālā integrācija. Biedrībā
“Kristīgais Žēlsirdības centrs” darbojas tīrības telpa “Mazgāmutis”,
Labdarības zupas virtuve, Dienas centrs bērniem un tagad arī
pārtikas apmaiņas ledusskapis.
Plašāka informācija www.kzc.lv.
Ēkā Stacijas ielā 26 līdzās biedrībai “Kristīgais Žēlsirdības centrs”
ar Valmieras pilsētas pašvaldības
atbalstu darbojas arī biedrības
“Latvijas Sarkanais Krusts” Valmieras nodaļas Labdarības noliktava.

Valmiera gatavojas nākamajam Covid-19 saslimstības ietekme uz izglītību
Liene Pinne,
teritorijās esošo izglītības iestāžu
14 dienu laikā uz 100 000
mācību gadam
Valmieras pilsētas pašvaldība
1.–4. klasē var tikt īstenots klātienes
iedzīvotājiem nepārsniegs 200;
Turpinājums no 1.lpp.
Aktuālā informācija par mācību virzieniem šī mācību gada noslēgumā tiks publicēta Valmieras
mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī
skolu mājaslapās.
Daudzveidīgas ārpusstundu
aktivitātes
Valmierā bērniem un jauniešiem
ir daudz iespēju saturīgi pavadīt
brīvo laiku, pilnveidojot dažādas
prasmes Valmieras profesionālās
vidējās un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs – Valmieras
Bērnu sporta skolā un arī Bertānu
Valmieras basketbola skolā, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā vai mācoties vecākajā mūzikas skolā ārpus Rīgas. Tāpat
jaunieši aicināti izmantot daudzveidīgo interešu izglītības programmu piedāvājumu Valmieras
Jaunatnes centrā “Vinda” un vispārējās izglītības iestādēs.
Valmierā viss ir tuvu, tāpēc jebkur iespējams nokļūt kājām vai velosipēdu. Par videi draudzīgu attieksmi liek manīt arī jaunie hibrīdautobusi, kas daļu enerģijas sev sa-

ražo paši. Valmieras skolu skolēniem
braucieni pilsētas sabiedriskajā
transportā ir bez maksas.
Gribu mācīties Valmierā, bet
dzīvoju citur
Izglītības iespējas novērtē ne
vien Valmieras, bet arī citu Latvijas
pilsētu un novadu skolēni (37% uz
2020.gada 1.septembri) un viņu vecāki, mācībām izvēloties tieši kādu
no Valmieras skolām. Lai Valmieras
izglītības iestāžu skolēniem, kuriem nav iespējams katru dienu pēc
skolas nokļūt mājās, nodrošinātu
ērtu, drošu un sakārtotu vidi, kā arī
palielinātu pieejamo vietu skaitu,
tika pārbūvēta skolēnu dienesta
viesnīca “Auseklis” Ausekļa ielā 25B,
iegūstot 177 labiekārtotas vietas.
Drīzumā notiks pārbūves darbu
2.kārta dienesta viesnīcas ēkai.
Pēc pārbūves darbiem dienesta
viesnīcā “Auseklis” kopā būs 308
vietas. Skolēniem pieejama arī dienesta viesnīca J.Enkmaņa ielā 14.
Valmierā pieejamas visas priekšrocības skolēna personības izaugsmei. Mācies un atklāj sevi Valmierā!

Sekojot līdzi Covid-19 saslimstības datiem, janvārī un februāra
sākumā Valmierā bija vērojams
Covid-19 saslimstības pieaugums,
piemēram, 3.februārī valstī 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem bija
569 saslimušie, Valmierā – 729.
Mēneša griezumā saslimstībai ar
Covid-19 ir tendence mazināties –
3.martā valstī 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000
iedzīvotājiem bija 495, Valmierā – 265.

mācību process. SPKC tīmekļvietnē
www.spkc.gov.lv katru trešdienu
tiek publicēts klātienes mācību
atsākšanai drošo pilsētu vai novadu saraksts, savukārt ceturtdienās šī informācija publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Atskaites punkts klātienes mācību uzsākšanai ir 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits
uz 100 000 iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kurā atrodas izglītības

♦klātienē var notikt individuālas
konsultācijas 12.klasēm, profesionālās izglītības valsts pārbaudes darbu kārtotājiem un
skolēniem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riskam;
♦profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi un augstskolu studenti un pieaugušie mācās
attālināti, izņemot atsevišķas
augstākās izglītības studiju programmas medicīnas nozarē;

14 dienu kumulatīvais Covid-19
gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju*

*Slimību profilakses un kontroles centra dati uz 03.03.2021.

Starpuzņemšana VDMV
Laine Uzulēna,
Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskola
Līdz 9.aprīlim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV)
izsludina starpuzņemšanu četru
gadu vidējās profesionālās izglītības programmās jauniešiem pēc
9.klases absolvēšanas. Pieteikšanās
notiek elektroniski www.vdmv.lv
sadaļā “Uzņemšana”. Rezultāti
tiks paziņoti 16.aprīlī. Plašāk ar
uzņemšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.vdmv.lv.
VDMV ir akreditēta pašvaldības
mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un
akreditētas izglītības programmas:
Interjera dizains (kvalifikācija interjera dizainera asistents), Reklāmas dizains (kvalifikācija vizuālās
reklāmas dizaina speciālists), Multimediju dizains (kvalifikācija multimediju dizaina speciālists), Apģērbu dizains (kvalifikācija apģērbu

dizaina speciālists). Pēc kvalifikācijas iegūšanas mācībās var turpināt
augstākās izglītības iestādē, kā arī
strādāt kā savas jomas speciālists
individuāli vai uzņēmumā.
No 14. līdz 30.jūnijam notiks
klātienes uzņemšana, kuras laikā izglītojamie arī varēs iesniegt
dokumentus izglītības iestādē
kādā no izglītības programmām.
Uzņemšanas rezultātu paziņošana notiks 9.jūlijā pēc pieteikumu
izvērtēšanas. Iestājoties Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskolā, iegūsi bezmaksas izglītību, profesiju
dizaina jomā, modernāko datorprogrammu un tehnoloģiju apguvi, prakses vietas dizaina uzņēmumos, kā arī ikmēneša stipendiju.
Mācību procesā iespēja praktiski
strādāt koprades darbnīcā DARE,
kas atrodas skolas telpās, kur ir
iespēja pielietot 3D drukas iespējas, lāzergriezēju, lodēšanas staciju
un CNC iekārtu, lai realizētu savus
projektus.

Kūlas dedzināšana ir aizliegta
Sandra Vējiņa,
VUGD
Februāra pēdējās dienās Vidzemē reģistrēti jau pirmie kūlas
ugunsgrēki. Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma darbība.
Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka
izcelšanos vai darbības, kas var
novest pie ugunsgrēka. Lai pavasarī neveidotos kūla, iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj
savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj
zāle un jānovāc atkritumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic pastāvīgi –
regulāri to attīrot no degtspējīgiem atkritumiem un teritoriju
ap ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto
kultūraugu atliekām.
Saskaņā ar Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likumā un Administratīvās atbildības likumā noteikto par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 280 līdz 700 EUR.

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru
gadu ir atkarīga no laikapstākļiem
un cilvēku apziņas. Ja ir mitrs un
silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā
zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku “sezona” nav ilga. Savukārt,
ja ilgstoši nav lietus, pērnā gada
zāle kļūst aizvien sausāka, kūlas
ugunsgrēku skaits un platības pieaug un kūlas ugunsgrēkus izraisa
ne vien ļaunprātīgi dedzinātāji,
bet arī nevīžīgi autobraucēji, kuri,
braucot pa ceļu, izmet pa logu nenodzēstus cigarešu izsmēķus, kas
aizdedzina sauso zāli.
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties
ir jāzvana VUGD pa tālruni 112 un
jānosauc precīza adrese vai pēc
iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī
ir jānosauc savs vārds, uzvārds un
telefona numurs un jāatbild uz dispečera jautājumiem. Svarīgi ir pēc
iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā pirms liesmas
izplatījušās lielā platībā.

Latvijā vidēji
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ĻOTI AUGSTS RISKS

Kā redzams datos, Valmierā
mēneša laikā saslimstība ar Covid-19
ir mazinājusies vairāk nekā divas
reizes. Valmieras pilsētas pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par atbildīgo rīcību Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumu ievērošanā
– biežu roku mazgāšanu un dezinfekciju, 2 m distances ievērošanu
vienam no otra, sejas aizsargmasku nēsāšanu, regulāru telpu
vēdināšanu un telpu mitro uzkopšanu, strādāšanu attālināti, neviesošanos un netikšanos ar radiem, draugiem ārpus savas mājsaimniecības u.c. !
“Lai gan ir manāmi uzlabojumi,
tomēr saslimstība ar Covd-19 joprojām neļauj atslābt un ir gana augsta, tāpēc vismaz pagaidām – marta sākumā – Valmieras izglītības
iestādēs 1.–4.klašu skolēniem nevar
atsākties klātienes mācības. Valmieras Izglītības pārvalde rūpīgi seko
līdzi Covid-19 saslimstības dinamikai pilsētā un valstī. Ceram, ka drīzumā kopīgiem spēkiem izdosies
14 dienu kumulatīvo saslimstības
rādītāju uz 100 000 iedzīvotājiem
mazināt vismaz līdz 200, lai mazāko klašu skolēniem tiktu nodrošinātas klātienes mācības. Arī
Valmieras izglītības iestāžu vadība un personāls ir zinošs un gatavs
operatīvi reaģēt, lai atsāktu klātienes mācības brīdī, kad epidemioloģiskā situācija pilsētā to atļaus,”
skaidro Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Iveta Pāže.
1.–4.klašu klātienes mācības
iespējamas pēc reģionu principa
Izvērtējot saslimstības rādītājus,
Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) ir tiesīgs noteikt tās
pašvaldības, kuru administratīvajās

iestāde. 2021.gada 23.februārī valdībā apstiprinātais nosaka, ka
mācību procesu klātienē 1.–4.klasē
var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un
veicot izglītības iestādē klātienē
nodarbināto iknedēļas testēšanu,
ja kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000
iedzīvotājiem konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā
teritorijā, kurā atrodas izglītības
iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par
labvēlīgu situāciju administratīvajā teritorijā. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos
apstākļus, kas mazina Covid-19
izplatības riskus, mācību procesu
klātienē 1.–4.klasē var īstenot, ja 14
dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 200, bet ir ne vairāk
kā 220.
Ar valdībā apstiprināto rīkojuma
projektu “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” var iepazīties
MK tīmekļvietnē www.mk.gov.lv.
Informācijas avots: Izglītības un
zinātnes ministrija
Aktuālais mācību procesa organizēšanā Valmierā:
♦klātienes izglītības procesu turpina īstenot Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes, ja
vien iestādei vai tās atsevišķai
grupai nav noteikta karantīna;
♦1.–12.klašu skolēni Valmieras
vispārējās izglītības iestādēs
mācās attālināti. 1.–4.klase klātienē varēs mācīties, kad pašvaldības kumulatīvais rādītājs
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♦speciālās izglītības iestādes pēc
saviem ieskatiem darbu var organizēt klātienē. Aktuālajai
informācijai par mācību procesu Valmieras Gaujas krasta
vidusskolā – attīstības centrā
iespējams sekot līdzi mājaslapā
www.vgv.lv;
♦klātienē konsultācijas studējošajiem atsevišķās augstākās
izglītības studiju programmās
un tiem, kam studiju pēdējais
gads;
♦klātienē jālieto maska, jāvēdina
telpas, jāveic virsmu un roku
dezinfekcija, jānodrošina plūsmu nepārklāšanās.
Informācija aktualizēta 3.martā.
Joprojām Valmieras pilsētas pašvaldība Valmierā dzīvojošiem Valmieras izglītības iestāžu 1.–6.klašu skolēniem un projektā “Pumpurs” iesaistītajiem skolēniem attālināto mācību laikā nodrošina
siltu brīvpusdienu piegādi, savukārt skolēniem, kuri mācās
Valmieras izglītības iestādēs un
dzīvo ārpus Valmieras, ir iespējams
saņemt pārtikas produktu pakas.
Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, pašvaldībā vai konkrētā izglītības iestādē ir iespējamas
izmaiņas mācību procesa organizācijā. Skolēnu un viņu vecākus
aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai izglītības iestāžu mājaslapās, portālā “E-klase” vai jautājumu gadījumā vērsties pie klašu
audzinātājiem.
Plašākai informācijai aicinām
sazināties ar Valmieras Izglītības
pārvaldi, rakstot e-pastu vip@
valmiera.lv.
Lai visiem laba veselība!
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Par suņu ekskrementu savākšanu
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība mēdz saņemt iedzīvotāju
sūdzības par pilsētas teritorijām, kur nākas saskarties ar suņu
saimnieku nesavāktiem suņu ekskrementiem. Pilsētas publisko teritoriju uzkopšanu nodrošina sētnieki vai zemes gabalu un māju
īpašnieki. Taču suņu ekskrementu
savākšana ir suņu īpašnieku atbildība un pienākums, cienot citus
Valmieras iedzīvotājus.
Valmiera ir pilsēta ar plašām,
suņu pastaigām piemērotām zaļajām zonām. Valmierā speciāli
suņu pastaigu laukumi netiek veidoti, lai suņu īpašnieki pastaigās
ar dzīvnieku varētu baudīt tādas pašas tiesības un iespējas kā
ikviens cits valmierietis. Taču suņa
īpašnieka pienākums ir vienmēr un
katrreiz savākt sava dzīvnieka ekskrementus.
Pirms došanās pastaigā suņa
īpašnieks paņem līdzi nepieciešamo aprīkojumu suņa ekskrementu savākšanai – maisiņu, īpašu
lāpstiņu u.c. Pastaigas laikā tie ir

jāsavāc un jāizmet jebkurā tuvākajā sadzīves atkritumu urnā. Saprotams, ne visur dabā ir iespējama
atkritumu urnu izvietošana. Taču,
ja pastaigu maršruts ir dabas taka,
kuru izmanto vēl citi valmierieši,
ekskrementi tik un tā ir jāsavāc un,
atgriežoties mājās, jāizmet konteinerā pie sadzīves atkritumiem.
Dažādās vietās visos pilsētas rajonos šobrīd ir izvietoti arī
speciāli, tikai suņu ekskrementiem
paredzēti konteineri. Suņu atkritumiem paredzēto konteineru
atrašanās vietas laika gaitā var
tikt mainītas. Konstatējot nepieciešamību, var tikt uzstādīti vēl papildu konteineri. Tādēļ Valmieras
pilsētas pašvaldība pateicas arī par
priekšlikumiem un atsauksmēm
saistībā ar uzstādīto suņu atkritumu konteineru atrašanās vietām
pilsētā, ko iespējams iesniegt, rakstot e-pastu info@valmiera.lv vai
zvanot pa tālruni 8484.
Paldies arī tiem suņu īpašniekiem,
kuri sava mīluļa atstāto savāc jau
šobrīd! Ar savu rīcību jūs rādāt labu
piemēru arī citiem suņu saimniekiem. Taču tiem, kuri to nedara, atgādinām, ka šo pienākumu nosa-

Akcija “Rādi, ka neradi lieku!”

ka Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi nr. 187 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas
kārtība Valmieras pilsētā”. Saskaņā
ar tiem suņu īpašnieks (turētājs) ir
atbildīgs par to, lai nepieļautu suņa
radītu netīrību Valmieras pilsētas
sabiedriskajās vietās. Par šo noteikumu neievērošanu Valmieras
pilsētas pašvaldības policija ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu. Ikvienam valmierietim
par iedzīvotāju rīcību, nesavācot
sava suņa ekskrementus, ir tiesības
zvanīt 8484.

Kad suns izdara
savu darbiņu,

lūdzu, izdari savu arī
Tu - pacel un izmet!

Notiks zaru šķeldošanas akcija
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 15.marta līdz 10.maijam
Valmieras iedzīvotājiem būs iespējams pieteikties zaru šķeldošanas
bezmaksas pakalpojuma saņemšanai.
Akcijas laikā zaru šķeldošanas
pakalpojumu finansē Valmieras
pilsētas pašvaldība. Tas jau devīto
gadu tiek darīts ar mērķi atbalstīt
Valmieras iedzīvotājus pavasara
sakopšanas darbos, samazinot zaļo, grūti kompostējamo atkritumu
apjomu piemājas dārzos. Akcija

attiecas uz īpašumiem, kas atrodas
Valmieras pilsētas administratīvajā
teritorijā, un ik gadu pieaug mājsaimniecību skaits, kas šādu atbalstu novērtē.
Sava īpašuma adresi var pieteikt, zvanot pa tālruni 64224117
vai 29126460, rakstot uz e-pastu
info@v-nami.lv. Ņemot vērā valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju ar
mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,
adrešu pieteikšana klātienē SIA
“Valmieras namsaimnieks” informācijas centrā uz laiku nebūs iespējama.

Pieteiktajās adresēs SIA “Valmieras namsaimnieks” veiks zaru
šķeldošanu, līdz būs izpildīti visi
pakalpojuma pieteikumi. Lūgums
novietot zarus ērti piebraucamās
vietās, to resnos galus novietojot
pret ielu. Pēc īpašnieka izvēles sasmalcināto zaru šķeldu var atstāt
tālākai izmantošanai īpašumā vai
tiks nodrošināta tās aizvešana.
Atgādinām, ka atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem zaru un jebkādu
citu zaļo atkritumu dedzināšana
piemājas dārzos nav atļauta.

Par plūdu iespējamību Gaujā
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pateicoties laikapstākļiem pagājušajā ziemā, Gaujas augštecē šajā
pavasarī pastāv plūdu iespējamība. Tādēļ topošā Valmieras novada
Civilās aizsardzības komisija seko
līdzi Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra (LVĢMC)
veiktajiem ūdens līmeņa svārstību
mērījumiem un nepieciešamības
gadījumā iesaistīs atbildīgos dienestus plūdu seku novēršanā un
atbalstam iedzīvotājiem. Šobrīd,
ņemot vērā palu procesa attīstību,
visā Latvijā un arī Valmierā prognozētie hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami. Taču, ja plāno
aktivitātes, kuras tie var ietekmēt,
nepieciešams uzmanīties, būt
informētam par gaidāmajām izmaiņām un lieki nepakļaut sevi
riskam.
2.martā Gaujā pie Valmieras
ūdens līmenis paaugstinājās par
4 cm, sasniedzot 1,1 m līmeni virs
hidroloģisko novērojumu stacijas
nulles atzīmes (kas ir 29 m virs jūras
līmeņa). Iepriekšējo gadu sezonas
vidējais ūdens līmenis 2.martā ir bijis 0,7 m virs hidroloģisko novērojumu stacijas nulles atzīmes.
Iedzīvotāji aktuālajai informācijai
par ūdens līmeņa hidroloģiskajām
prognozēm var sekot līdzi LVĢMC
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plūdu riska informācijas sistēmā,
kas atrodas mājaslapas videscentrs.
lvgmc.lv sadaļā “Prognozes un brīdinājumi” – “Hidroloģiskās prognozes”.
Sagatavošanās iespējamiem plūdiem nozīmē mazāku uztraukumu
un apdraudējumu:
♦valmieriešiem jau iepriekš iespējams uzzināt, kuras ir plūdu riskam pakļautās pilsētas
teritorijas. Tās apskatāmas
Valmieras pilsētas teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskajā daļā, sadaļā “Dabas un
rūpnieciskie riski” (pašvaldības
mājaslapas www.valmiera.lv sadaļa “Attīstība” – “Teritorijas
plānošana” – “Valmieras teritorijas plānojums” – “Spēkā esošais”). Tur izdalītas teritorijas ar
10% un ar 1% applūduma varbūtību;
♦ja dzīves vai darba vietā pastāv risks teritorijai applūst,
valmierieši aicināti sekot līdzi informācijai plašsaziņas
līdzekļos, klausīties meteorologu
brīdinājumos,
kā
arī sekot situācijas attīstībai
sava mājokļa tuvumā, informēt
kaimiņus;
♦mobilajā tālrunī vai piezīmju grāmatiņā ir vērtīgi saglabāt tālruņu numurus, pa

kuriem zvanīt, lai ziņotu par
plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību – tie ir Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) tālrunis 112,
Valmieras pašvaldības Operatīvās informācijas centra tālrunis 8484, kā arī Neatliekamās
medicīniskās palīdzības tālrunis
113;
♦dzīvojot plūdu riska teritorijā,
savlaicīgi nepieciešams parūpēties par veciem cilvēkiem,
bērniem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem šajā laikā
drošāku mājvietu pie radiem
un draugiem, vienlaikus ievērojot arī ar Covid-19 drošību
saistītos noteikumus. Ja nepieciešams, palīdzību organizēs
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sociālo lietu pārvalde. Tālrunis
saziņai pašvaldības darba laikā
64207140 un visu diennakti –
8484.
♦ja mājās ir mājdzīvnieki vai mājlopi, atrodoties applūstošajā
teritorijā, nepieciešams izplānot
to iespējamu evakuēšanu, nodrošināšanu ar barību;
♦lai mazinātu iespējamo plūdu
nodarītos materiālos zaudējumus, mantas jau laikus vēlams
pārvietot no pagrabtelpām un

biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”
Biedrība “Daibes ilgtspējas
centrs” kampaņas “Radi, lieku neradot!” ietvaros aicina jauniešus
vecumā no 13 līdz 19 gadiem
piedalīties kampaņas tēla Žaņa
Neveistera izaicinājumā – “Rādi, ka
neradi lieku!”. Trīs izaicinājumi, kas
ļaus tikt pie balvām, lai atpūstos
dabā un neradītu lieku.
Februāra izaicinājums no
15.februāra līdz 15.martam –
iespēja veikt divus uzdevumus
1.uzdevums: Žanis izaicina radīt
komiksu “Žanis. Vide. Atkritumi”.
Galvenā loma komiksā jāvelta
Žanim. Sižeta līnijā jāapspēlē
situācijas, kā Žanis rīkojas vai kā
Žanim vajadzētu rīkoties, lai viņa
rīcība būtu dabai un cilvēkam
draudzīga vai draudzīgāka.
Špikeris: Žaņa soļus aprites
ekonomikā var apskatīt https://
www.urda.lv/lv/zanis/komikss
2.uzdevums: Žanis izaicina
radīt interneta mēmi, kas caur
ironisku bildes un trāpīgu tekstu
atspoguļotu “Vides un atkritumi”
aktualitāti Latvijā un pasaulē.
Špikeris: ērts resurss, lai radītu
interneta mēmes https://imgflip.
com/memegenerator
Kur darbs jānosūta?
Komiksu vai mēmi var zīmēt uz
lapas, veidot kādā no datorprogrammām pēc savām iespējām.
Darbiņi elektroniskā formātā
jāiesūta līdz 15.martam (ieskaitot) uz e-pastu izglitiba@zaao.lv
vai 25459399, norādot precīzu
informāciju par sūtītāju: vārds,
uzvārds, izglītības iestādes nosaukums, klase, telefona nr., e-pasts.
Lai aicinātu ikvienu aizdomāties
par vidi un mūsu atbildību, tad ar
paveikto aicinām dalīties sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus:
#liekuneradot, #zanis, #neveisteris,
#URDA.
Marta
izaicinājums
no
15.marta līdz 15.aprīlim
Uzdevums: martā Žanis aicinās
aizdomāties par tādu nozīmīgu
aprites ekonomikas procesu kā
produkta dzīves cikls. Izaicinājuma
dalībnieku uzdevums būs izpētīt
un grafiski (vai ar video palīdzību)
attainot sava biežāk lietojamā vai
mīļākā priekšmeta produkta ciklu.
Špikeris: atraktīvā datorspēlē
Žanis jau tagad aicina iepazīt četru populāru produktu dzīves cikla

pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, kā arī
nostiprināt pagalmā un mājas
tuvumā esošus priekšmetus;
♦ja pastāv mājas applūšanas
iespēja, jau laikus vērts sagatavot evakuācijā līdzi ņemamās
mantas, jo māja var applūst
īsā laika sprīdī, kā arī sagatavot evakuācijai izmantojamos
transporta līdzekļus;
♦atstājot māju un saimniecības
ēkas, nepieciešams atslēgt elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un
iekārtas, aizvērt logus, lūkas,
durvis un slēģus, un evakuācijas gadījumā paziņot par to tuviniekiem;
Apzinoties plūdu iespējamību, arī pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības ir gatavas iesaistīties. Plūdu skartajās teritorijās

pamatprincipus https://produktadzives-cikls.urda.lv/
Kur darbs jānosūta?
Produkta dzīves ciklu var zīmēt
uz lapas, veidot kādā no datorprogrammām vai video formātā
pēc savām iespējām. Darbiņš
jāiesūta elektroniskā formātā līdz
15.aprīlim (ieskaitot) uz e-pastu
izglitiba@zaao.lv vai 25459399,
norādot precīzu informāciju: vārds,
uzvārds, izglītības iestādes nosaukums, klase, telefona nr., e-pasts.
Aprīļa
izaicinājums
no
15.aprīļa līdz 15.maijam
Uzdevums: aprīlī Žanis aicinās izveidot video un dalīties ar to savos
sociālajos tīklos, video papildinot
ar Žaņa gifiņu (atrodams pēc atslēgas vārdiem: ZANIS un NEVEISTERIS), lai parādītu apkārtējiem,
kādas izvēles veikt ikdienā, lai neradītu atkritumus.
Špikeris: ar atkritumu ceļu un
procesiem jau tagad var iepazīties
https://www.urda.lv/lv/zanis/video
Kur darbs jānosūta?
Izveidotais video nekur nebūs
jāiesūta, ar to būs jādalās savos
sociālajos tīklos Instagram, Facebook, Tik Tok, izmantojot tēmturi
#liekuneradot, #zanis, #neveisteris,
#URDA un ietagojot Facebook
@urda.lv un Instagram @urda_dtp.
Visus izaicinājumus izpildīt iespējams jau tagad, bet drošāk pieturēties pie noteiktajiem datumiem.
Aicinājums mammām, tētiem,
skolotājām, brāļiem un māsām
nodot Žaņa izaicinājumu tām ausīm, kurām tas būtu jādzird!
Plašāka informācija par akciju
un kampaņu pieejama dabas un
tehnoloģiju parka “URDA” mājaslapā https://www.urda.lv/lv/zanis,
zvanot pa tālruni 25459399 vai
rakstot e-pastu izglitiba@zaao.lv.
Akcija “Rādi, ka lieku neradi!”
tiek organizēta biedrības “Daibes
ilgtspējas centrs” realizētājā Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projektā “Radi, lieku neradot!” (projekta nr. 1-08/76/2020)
ietvaros.

tiek paredzēts centralizēts elektroenerģijas padeves un citu komunikāciju atslēgums. SIA “Valmieras
ūdens” būs gatava iesaistīties, ja
nepieciešama dzeramā ūdens
piegāde, ūdens atsūknēšana vai
kanalizācijas cauruļu tamponēšana. Ja būs nepieciešama evakuācija, cilvēku izmitināšanai ir sagatavota dienesta viesnīca. Transporta
nodrošināšanai iespējama arī SIA
“VTU Valmiera” iesaiste. Iesaistot
SIA “Valmieras namsaimnieks”,
paredzēta arī maisu ar smiltīm
sagatavošana iespējamu dambju
veidošanai.
Informācija par ārkārtas gadījumu somu un tās saturu, kā arī
plašāka informācija, sagatavojoties
iespējamiem plūdiem, pieejama
VUGD mājaslapas www.vugd.gov.lv
sadaļā “Noderīgi” – “Drošības padomi” – “Plūdi”.

Programmā ZĪLE finansējums piešķirts sešiem projektiem
Baiba Zvejniece,
Valmieras Attīstības aģentūra
24.februārī norisinājās projektu
pieteikumu vērtēšana inovāciju
atbalsta programmā ZĪLE. Šogad
saņemti 18 pieteikumi, no kuriem
komisija lēma atbalstīt sešus
biznesa inovāciju projektus. ZĪLE
ir četru pašvaldību – Valmieras
pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novada – kopēja inovāciju
atbalsta programma, kas atbalstu
uzņēmējiem piešķir jau ceturto
gadu. Kopējais atbalsta programmas budžets 2021.gadā ir nedaudz
vairāk nekā 37 tūkstoši EUR.
Šajā gadā programmā iesniegti
seši Kocēnu novada, pieci Valmieras
pilsētas, trīs Burtnieku novada un
trīs Beverīnas novada uzņēmēju
projekti. Viens projekts pieteikts
arī no Ikšķiles novada uzņēmēja.
Programmā iesniegti inovāciju
projekti par kopējo summu 165
961,37 EUR. Kā atbalsta summa
pieprasīti 100 110,45 EUR.
Pieteikumi projektu konkursā
ZĪLE pārstāvēti no dažādām
uzņēmējdarbības nozarēm – IT,
arhitektūras, veterinārijas, sporta,
tūrisma pakalpojumu sniegšanas,
mēbeļu ražošanas, bezalkoholisko

dzērienu ražošanas, pasākumu
organizēšanas un citās. Projektu
ietvaros uzņēmēji plānojuši ieviest
dažādus digitālos, virtuālās realitātes un robotizācijas risinājumus,
izstrādāt runas atpazīšanas modeli
izmantošanai medicīnas dokumentu sagatavošanā, pielietot 3D druku arhitektūras projektu izstrādē,
iegādāties iekārtas jaunu produktu ražošanai, kāpināt ganāmpulka
ģenētisko potenciālu, kā arī ieviest
inovācijas uzņēmuma procesu vai
sniegto pakalpojumu uzlabošanai.
Programmā ZĪLE iesniegtos
projektu pieteikumus vērtēja:
Andris Klepers, Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts,
pašvaldības domes Attīstības un
uzņēmējdarbības lietu komitejas
priekšsēdētājs; Sandis Svarinskis,
Valmieras pilsētas pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes
“Attīstības pārvalde” vadītājs;
Ilze Eglāja, biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes
priekšsēdētāja; Inese Bērziņa,
Kocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vietniece; Gatis Cukmacis, Burtnieku
novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs;

Salvis Rambols, Beverīnas novada
domes deputāts.
Lai gan vērtēšanas komisija
augstu novērtēja visus iesniegtos projektu pieteikumus, apstiprinājumu un augstāko vērtējumu ieguva seši projekti. Finanšu
atbalsts tika piešķirts šādiem projektiem:
♦olšūnu aspirācijas, apaugļošanas in vitro un embriju transferences pakalpojuma attīstīšana, ZS “Grasbergs veterinārija”
(Kocēnu novads);
♦eksporta mēbeļu ražošanas
procesa robotizācja, SIA “WoodHeart” (Kocēnu novads);
♦dabīgo sulu limonāde “Beverīnas limpo”, SIA “JK konsultācijas” (Beverīnas novads);
♦Bestes tenisa kortu automatizācijas un apsaimniekošanas
efektivitātes uzlabošanas sistēma, SIA “KOCĒNU KORTI”
(Kocēnu novads);
♦runas atpazīšanas izmantošana
medicīnas dokumentu sagatavošanā, SIA “ASSISTENTIS”
(Valmiera);
♦3D drukas tehnoloģiju izmantošana arhitektūras projektu
izstrādē, SIA “SCO CENTRS”
(Burtnieku novads).

LIAA Valmieras biznesa inkubatorā notiek
uzņemšana
Alise Razminoviča,
LIAA Valmieras biznesa inkubators
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa
inkubatora komandā notiek 2021.
gada pavasara uzņemšana.
Līdz 20.martam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās LIAA Valmieras biznesa
inkubatorā. Inkubācijas atbalsta
programmai aicināti pieteikties
uzņēmumi, kas nav reģistrēti ilgāk
par trim gadiem, savukārt pirmsinkubācijas
programma
ir
piemērota gan fiziskām, gan arī juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvot-

spēju, kā arī īstenot šo ideju dzīvē.
Pieteikumus abām programmām var iesniegt elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz pasts@liaa.gov.lv (edoc
iesniegšanas termiņa laika zīmogs
– līdz plkst.23.59) vai arī nosūtot
fiziski parakstītus pa pastu LIAA
Valmieras biznesa inkubatoram
Valmierā, Purva ielā 12A, LV-4201.
LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis
uzsver, ka šī ir viena no pēdējām
lielajām uzņemšanām LIAA Valmieras biznesa inkubatorā, jo LIAA
biznesa inkubatoru programma
pamazām tuvojas izskaņai. Ja ir
ideja vai bizness, kuram ir nepieciešams atbalsts attīstībā, tad šis

ir pēdējais mirklis pieteikties kādā
no programmām. Tāpat J.Priedītis
aicina visus interesentus pieteikties konsultācijām savlaikus, kā arī
neatlikt pieteikumu iesniegšanu uz
pēdējo brīdi.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis
ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu
un konkurētspējīgu uzņēmumu
izveidi un attīstību reģionos.
LIAA Biznesa inkubatorus finansē
ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators”.
Seko LIAA Valmieras biznesa
inkubatora aktivitātēm Facebook
@LIAAValmiera.

Visiem 18 projektu pieteicējiem
ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas Valmieras Attīstības
aģentūrā par projektu ieviešanu un
par citām finansējuma piesaistes
iespējām.
Tuvākajā laikā programmas ZĪLE
apstiprināto projektu pārstāvji
parakstīs sadarbības līgumus ar
Valmieras pilsētas pašvaldību par
finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. Pēc līgumu parakstīšanas uzņēmumi varēs uzsākt
projektu aktīvo fāzi un īstenot savas ieceres.
ZĪLE mērķis ir veicināt jaunu
produktu un inovāciju realizēšanu,
stiprināt esošos uzņēmumus un
veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos četrās pašvaldībās. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un
jaunu produktu testgultni jeb
testēšanas vidi (angliski “test-bed”),
proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties un attīstīties.

Programmas ieviešanu sadarbībā
ar četrām pašvaldībām koordinē
Valmieras Attīstības aģentūra.
Valmieras pilsētas pašvaldības
finansējums programmā ZĪLE
tiek nodrošināts projekta “Eiropas
nākamās paaudzes mazās pilsētas”
(UIA03-250 NextGen Microcities)
ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros.
Plašāka informācija par atbalsta
programmu ZĪLE http://develop
valmiera.lv/zile/.

Koprades darbnīca DARE gaida
ciemos
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmieras koprades darbnīca
DARE aicina apmeklētājus darboties gan klātienē, gan attālināti.
Pieejamas dažādas iekārtas: 3D
printeri, lāzergriezējs, šujmašīnas
un overloks, lodēšanas iekārtas,
CNC frēze un elektroinstrumenti.
Aicināts darboties ir ikviens – gan
ar, gan bez priekšzināšanām. Materiāls darbam – jūsu, bet iekārtu
izmantošana bez maksas.
Piesaki savu apmeklējumu!
Lai uzzinātu par iespējām, konsultētos par materiāliem vai pieteiktu apmeklējumu, zvaniet pa
tālruni 27001099. Seko aktuālākajai informācijai sociālajos tīklos
Facebook @DARE.VKD, Instagram
@dare_valmiera.
Pievienojies DARE meikeru
grupai
Priecājamies paziņot par iespē-

ju pievienoties DARE meikeru
grupai tiešsaistē, kurā būs iespēja
uzdot interesējošus jautājumus
DARE meikeriem par pieejamām
iekārtām, konsultēties par to darbību, dalīties savā pieredzē, uzzināt
pirmajam par jaunāko DARĒ, atrast
domubiedrus un veidot jaunus
kontaktu. Pievienojies https://www.
facebook.com/groups/daremeikeri.
Aktivitāte tiek ieviesta projektā
“Eiropas nākamās paaudzes mazās
pilsētas”, un to līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros. Šī informācija atspoguļo
vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas
veidiem.

Par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu
Evita Teice-Mamaja,
Valsts ieņēmumu dienests
Kādos gadījumos var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju?
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli,
var iesniegt, ja no algota darba
ienākumiem par attiecīgo gadu
ir maksāts iedzīvotāju ienākuma
nodoklis. Tāpat to var iesniegt
gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa pārmaksa saistībā ar gada
diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvās nodokļa likmes
piemērošanu. Deklarāciju var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši
piemēroti nodokļu atvieglojumi,
piemēram, par apgādībā esošām
personām.
Turpmāk savā gada ienākumu
deklarācijā var iekļaut attaisnotos izdevumus par māsām un
brāļiem ar 1. vai 2. grupas invaliditāti
Attaisnotos izdevumus savā
gada ienākumu deklarācijā viens
par otru var iekļaut šādi ģimenes

locekļi – vecāki, vecvecāki, laulātais,
bērni, mazbērni. Savukārt no 2021.
gada marta informāciju var iekļaut
arī par māsu un brāli, kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.
Tomēr svarīgi, lai pašu maksājumu,
par kuru tiek iesniegti dati, būtu
veicis kāds no ģimenes locekļiem.
Piemēram, izdevumu par brāli ar
invaliditāti deklarē māsa, bet pašu
maksājumu var būt veikuši arī
vecāki vai vecvecāki.
Maksājumu apliecinošajā dokumentā – čekā, kvītī vai rēķinā
– obligāti jābūt norādītam cilvēka
vai viņa ģimenes locekļa vārdam,
uzvārdam un personas kodam, kā
arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (izglītība un
bērnu interešu izglītība vai ārstniecības pakalpojums).
Iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksātos
nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem, var tikai tāds cilvēks, kurš
konkrētajā gadā ir bijis iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātājs –
tas nozīmē, ir strādājis un no viņa
gūtajiem ienākumiem maksāts IIN.
Tātad, piemēram, nestrādājošas

māsas vai brāļa, kam ir 1. vai 2.grupas invaliditāte, attaisnotos izdevumus savā deklarācijā var norādīt
strādājošais brālis vai māsa, vai arī
kāds cits strādājošs viņu ģimenes
loceklis.
Dokumenti, kas pierāda brāļa
vai māsas invaliditāti, deklarācijai
nav jāpievieno.
Piemēram, Jānis 2020.gadā apmaksājis sava brāļa Olafa, kuram ir
2.grupas invaliditāte, mācību maksu 900 EUR par mācībām Latvijas
Universitātē. Šos izdevumus Jānis
norāda savā 2020.gada ienākumu
deklarācijā.
Arī 2020.gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos
izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma vienam cilvēkam ir 600 EUR. Ja atmaksājamā
summa pārsniedz minēto normu,
atlikusī daļa pārceļas uz nākamo
gadu un automātiski pievienosies
jau nākamā gada deklarācijā.

Cik ilgi var brīvprātīgi iesniegt
gada ienākumu deklarāciju?
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā.
Tātad šogad to var iesniegt ne tikai
par 2020.gadu, bet arī par 2019. un
2018.gadu, bet līdz 2021.gada 16.
jūnijam – vēl arī par 2017.gadu.
Kā iesniegt gada ienākumu
deklarāciju?
Ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) klientu apkalpošana klātienē visā Latvijā. Gada ienākumu
deklarāciju var iesniegt elektroniski, izmantojot VID EDS, vai arī sūtot
pa pastu uz adresi Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga,
LV-1978.
Lai deklarācijas iesniegšanas
process noritētu iespējami ērti un
raiti, VID aicina iesniegt deklarāciju
elektroniski, jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati
un aprēķinās maksājamās summas.
Aicinām jau tagad ievadīt pagājušā gada attaisnoto izdevumu
čekus bezmaksas mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”. Tādējā-

di pats dokuments un tā apraksts
nonāk VID EDS un glabājas tur
līdz brīdim, kad izlemsiet iesniegt
gada ienākumu deklarāciju. Tad
atliek tikai tos pievienot deklarācijai no “čeku krātuves” un iesniegt
deklarāciju.
Ikviens var pieslēgties EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes izsniegto
eID viedkarti vai VAS “Latvijas Valsts
radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti
(e-parakstu).
Plašāka informācija pieejama
VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv
sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt pa VID Konsultatīvo tālruni
67120000 vai arī uzdot savu
jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā
“Sarakste ar VID”. Atgādinām, ka,
zvanot pa VID Konsultatīvo tālruni
67120000, ikviens var saņemt arī
personificētu konsultāciju, ja vien
zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.
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Noteikta senākā koka ēka Latvijas pilsētās – Valmieras Vecā aptieka
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldībai
veicot Valmieras Vecās aptiekas
Bruņinieku ielā 1 Valmierā (vidējā
no trīs ēkām) pārbūvēšanu Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijai Eiropas Savienības projekta
“Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” īstenošanas laikā, atklātas
līdz šim nezināmas arhitektoniski
vēsturiskās liecības ar nozīmīgu
vēstures, zinātnes un kultūrvēsturisko vērtību.

secinājis, ka pašlaik Valmieras Vecā
aptieka ir senākā zināmā Latvijas pilsētu koka dzīvojamā ēka,
kas celta guļbūvē krusta pakšos
ar guļbaļķu zelmiņiem un zem
spārenīcas izvirzītiem profilētiem
dziedru galiem. Valmieras Vecā aptieka ar sekundārām piebūvēm ir
ļoti vērtīga baroka laikmeta koka
būvmākslas liecība ar tā laika būvamatniecībai raksturīgajiem elementiem.
Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldes un Valmieras pilsētas

J.K. Broces 1799.gada zīmējums. Skats no ziemeļu puses
Latvijas Universitātes Latvijas
vēstures institūta Dendroloģijas
laboratorijā dr.biol. Mārim Zundem veicot dendrohronoloģisko
datēšanu, tika apstiprināts un precizēts, ka Valmieras Vecās aptiekas
mājas būvniecība pabeigta 1736.
gadā. Līdz ar to apstiprināts, ka
Valmieras Vecā aptieka, kas avotos
minēta kā vecākā koka ēka Valmierā, ir arī senākā līdz mūsdienām
saglabājusies koka ēka Latvijas
pilsētās, kas celta arhaiskākajā būvveidā. Zināms, ka ēkā no 1756.gada līdz 1965.gadam darbojās aptieka.
Restaurators – vecmeistars, kurš
veica ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, Imants Dirveiks

pašvaldības līdz šim rīcībā esošajā 20.gadsimta 80. gadu dokumentācijā secināts, ka “sakarā ar to,
ka ēka ir apšūta gan fasādēs, gan
interjerā, nav iespējams noskaidrot pirmatnējo plānojumu un
fasāžu risinājumu”, kā arī “ēkas
izpēte pilnā apjomā realizējama
pēc telpu atbrīvošanas un sienu
apšuvuma demontāžas”. Valmieras
vēsturiskajā centrā šobrīd notiek
Valmieras pils kultūrvides centra
izbūves darbi, kuriem saņemts
Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldes būvprojekta saskaņojums un darbu atļauja. Pārbūvējot
Vecās aptiekas koka korpusu un
austrumu piebūvi, tika konstatēts,
ka ārsienas nebija viendabīgas un

sastāvēja gan no gāzbetona, gan
pārsvarā no trupes bojāta, daļēji
protezēta kokmateriāla. Tai pat laikā daļēja demontāža atsedza līdz
šim nezināmās vērtības. Darbi ēkā
tika apturēti. Saskaņā ar Nacionālā
kultūras mantojuma pārvaldes
speciālistu atzinumu tika veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte,
kā arī ēkai noteikts jaunatklāta
kultūras pieminekļa statuss.
Arhitektoniski mākslinieciskās
izpētes
dokumentācija
atklāj
18.gadsimtā celtās ēkas būvvēsturi un kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās vērtības. Vērā ņemamas
plānojuma izmaiņas notikušas
19.gadsimtā, savukārt no 1965.
līdz 1980. gada nogalei ēka bija
pārvērsta daudzdzīvokļu mājā.
Trīs ēku grupas oriģinālā substance ievērojami samazinājās arī
pēc 20.gadsimta otrajā pusē un
beigās veiktajām pārbūvēm un atjaunošanas pasākumiem. Izpētes
rezultātā definētas rekomendācijas autentiskuma saglabāšanai.
Saglabājamo vērtību vidū jāmin
konstruktīvā sistēma, oriģinālo aiļu
proporcijas, aiļu aplodu izbūves
principi, guļbūves virsmu apdares
principi, pirmā stāva griestu dēļu
stiprināšanas veids (oriģinālais
dēļu klājs uz sijām), oriģinālo aiļu
elementi un fragmenti, oriģinālās
durvju vērtnes, fasāžu krāsojuma
paliekas.

Veikto atsegumu rezultātā saistībā ar objektā uzsāktajiem darbiem ir atklājies, ka Valmieras Vecās
aptiekas ēka ir daudz nozīmīgāka un tajā saglabājies lielāks
oriģinālās substances apjoms,

bības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu

Fasāžu krāsojuma paliekas

Manteļskurstenis
Pirmā stāva griestu dēļu stiprināšanas
veids (oriģinālais dēļu klājs uz sijām)

Guļbūve krusta pak- Guļbūves virsšos ar guļbaļķu zel- mu apdare
miņiem

Zem spārenīcas izvirzīti profilēti dziedru gali
kultūras un dabas mantojumu, kā
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Valmieras Vēsturiskā
centra attīstība” ietvaros. Projektā
vēl ietverta virtuālās ekspozīcijas
izveide, kā arī Ziloņu ielas pārbūve.
Projekta īstenošanai piesaistīts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums līdz 2 000 000
EUR un valsts budžeta dotācija līdz
70 588,24 EUR.

Pirms būvdarbiem

nekā bijis zināms līdz šim. Lai saglabātu Vecās aptiekas ēkas kultūrvēsturiskās vērtības jaunā kvalitātē,
pamatojoties uz izpētes rezultātiem, Valmieras pilsētas pašvaldība organizēs būvprojekta izmaiņu
izstrādi, ietverot ēkas restaurācijas
sadaļu, lai maksimāli saglabātu un
daļēji eksponētu vēsturiskās aptiekas ēkas konstrukcijas.
Valmieras Vecās aptiekas kompleksa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija tiek īstenota Eiropas
Reģionālās attīstības fonda dar-

mika, stikls. Tekstiliju uzglabāšanai ir sava kārtība. Ir priekšmeti,
kas novietoti uz pakaramajiem vai
satīti ruļļos. Priekšmetu iesaiņošanai izmantojam pasta sūtījumu
saiņošanai izgatavotu galdu, pie
kura piestiprināmi papīra ruļļi.”
Kad priekšmets nonāk muzejā
(gan dāvinājums, gan pirkts, gan atradumi, kad muzeja darbinieki tiek
pieaicināti apskatīties, piemēram,
vecas mājas bēniņos esošās mantas, arī atrastais Valmierā veiktajos
arheoloģiskajos izrakumos paliek
Valmieras muzejā vai nonāk Latvijas Universitātes Vēstures institūtā),
top pirmais apraksts. Tajā norādītas
priekšmeta īpašības – kas tas ir,
kādam nolūkam lietots, cik liels,
kāds materiāls, krāsa u.tml. Pierakstīts arī cilvēka, kurš to atnesis,
stāsts. Nereti ir arī firmas zīme, pēc
kuras var atrast plašāku informāciju, izgatavošanas gadu un vietu,
kas dod vēl lielākas izpētes iespējas.
“Tad ir darbs Vēstures nodaļā. Tā kā
mums ir ļoti daudzveidīgs krājums,
līdzīgi kā lielajos valsts muzejos,
materiālu izpētē bieži izmantojam
kolēģu zināšanas un palīdzību. Iepazīstamies ar viņu veiktajiem zinātniskajiem darbiem, konsultējamies virtuālajā vidē un klātienē,
izmantojam interneta sniegtās iespējas. Regulāri mācāmies dažādos kursos un semināros, lai iegūtu zināšanas par daudzveidīgu un
plašu tēmu loku.”
Priekšmetu pieņemot, saskaņā
ar noteikumiem Krājuma nodaļas
speciālisti sagatavo pamata aprak-

stu. Detalizētāku raksturojumu
sniedz pētnieki. “Protams, ir reizes,
kad krītam azartā, jo gribas uzzināt
vairāk. Tad arī iesaistām dažādus
savas jomas ekspertus. Piemēram,
kungs atnesa saujiņu ar urbjiem.
Neko daudz uzrakstīt nevar, bet ir
interese, kāpēc daži ir noslīpēti, bet
citi nav, vai tādējādi mainījās funkcija. Atradām izgatavotāju, bet tad
atkal nākamie jautājumi – kāpēc
dažiem ir iegravēts mēness, bet
citiem – saulīte. Svarīgi arī zināt,
kur sākt meklēt, kam jautāt. Katrā muzejā ir veiktas padziļinātas
izpētes, līdz ar to katrs par kādu
jomu zinām vairāk. Un muzeji neskopojas ar informāciju savā starpā. Bijušais kriminālpolicijas šefs
Aldis Ozoliņš, kad vāca materiālus
policijas muzejam, atzina, ka mūsu
profesijas ir ļoti līdzīgas – atrast informāciju. Tikai ar vēsturniekiem
cilvēki labprātāk dalās ar to, ko zina.
Pēddziņu talantam un kārei gan ir
jābūt. Protams, krājumu nevaram
veidot bezgalīgu, tāpēc cenšamies,
lai ir gan dažādība, gan ievērota
tipoloģiskā secība – ja tasīte, tad no
senākās līdz mūsdienām.”
Viens no pēdējiem ieguvumiem
ir adīts peldkostīms. Skaisti dzeltenais pludmales tērps, iespējams,
tapis ap 20.gadsimta 60.gadiem.
Tas īpašs ar to, ka tam ir papildinājums – īpašnieces uzšūti ziedi.
Turklāt, iznākot no ūdens, vilnas
peldkostīmā esot siltāk nekā sintētiska materiāla.
Savukārt kādā no krājuma
glabāšanas telpām atklājas nebei-

dzami stāsti: pulksteņi, izgrebtas
koka figūras (gandrīz kā “Emīla nedarbos”, kur koka vīriņi tapa, skabūzī
pārdomājot nedarbu), rotaļlietas,
pīpes, svariņi, loku šķēres, zvani,
mutes bļodas ar vijolītēm, porcelāna un stikla padubji (sarunvalodā –
pīle, šīberis), pulksteņi (kādam var
redzēt, kā zvanu sit mazs āmurītis),
modinātāji, kurus nevar nospiest,
neatverot durtiņas un nepagriežot
ciparnīcas rādītājus, trauki, starp
tiem arī ar logo “Tērvete” (tā sauca
viesnīcu, kas atradās ēkā Lāčplēša
ielā 2, kur šobrīd ir Valmieras
pilsētas pašvaldība).
“Ir noteikumi, kas nosaka, kā
glabājami priekšmeti, jo katram ir
savi rādītāji par pieļaujamo gaismas, mitruma daudzumu un cita
veida uzglabāšanas īpatnībām. Ir
arī metodes, kas var noderēt mājās, piemēram, ja ieplaisājusi koka
karote, tā kādu diennakti jāpatur
aukstā ūdenī un pēc tam jāieliek
saldētavā. Plaisa savilksies mazāka.”

Kā dzīvo muzeja krājums?
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kamēr Valmieras muzeja teritorijā notiek Vecās aptiekas pārbūve un Valmieras pils kultūrvides
centra būvniecība, liela rosība
notiek muzeja krājuma telpās, atjaunojot krājumā esošajām laika
liecībām aprakstus, iesaiņojumu.
Šobrīd Valmieras muzeja krājumā
ir 67203 vienību, tāpēc tas ir ne vien
rūpīgs, bet arī laikietilpīgs process.
“Fotogrāfijas, dokumenti un iespieddarbi tiek glabāti aploksnēs.
Nomainām tās, kas saglabājušās
vēl no padomju laikiem. Jaunās
aploksnes nav tik skābas, ir jāpārraksta apraksts, jāpievieno akta
numurs, novietojums, protams
aploksnē jāieliek pats priekšmets.
Dokumentiem, kas neietilpst aploksnēs, tās izgatavojam paši. Tā
nav tikai mehāniska aizsardzība
(saburzīšanās, balošana, sviedru traipi no pirkstu galiem u.c.),
svarīgs ir papīrs,” skaidro Indra Vīlistere, Valmieras muzeja Krājuma
nodaļas vadītāja.
Papīrs ražošanas procesā tiek
balināts ar skābi vai hloru. Muzeji
lieto tā saucamo arhīvu kvalitātes
papīru, no kura skābe vai hlors ir
izskalots. Tas nozīmē lielu ūdens
patēriņu, kas sadārdzina papīra
izgatavošanu. Taču tādā papīrā
glabāti priekšmeti netiek balināti ar skābi vai hloru, kas vairāk vai
mazāk atrodama parastā papīrā. Jo
īsākam lietošanas laikam paredzēts
papīrs, jo mazāk no tā izskalota
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skābe. Ja papīrs ātri sadzeltē, tajā ir
daudz skābes.
Kvalitatīva papīra aploksne
vai kārba var uzņemt daļu krājuma priekšmeta skābuma. Atskābināšana pagarina papīra
priekšmeta mūžu, tāpēc pēc zināma laika posma ir vērts nomainīt
iesaiņojumu. Valmieras muzejā
pārsvarā izmanto zviedru papīru
un aploksnes. “Esam meklējuši arī
citu izgatavotāju aploksnes ar bezskābes oderi, bet tās ir ļoti dārgas.
Tāpēc daļu aplokšņu no bezskābes
papīra izgatavojam paši. Varam izmantot arī parasta papīra aploksni
un salocītu bezskābes papīra lapu,
kurā iesaiņojam priekšmetu. Īpašos
gadījumos priekšmetus ietinam
ļoti plānā un tīrā japāņu zīdpapīrā.”
Katram priekšmetam muzeja
krājuma glabāšanas telpās ir sava
vieta. To nosaka priekšmeta materiāls, veids un izmērs. Lai starp
vairākiem desmitiem tūkstošu atrastu nepieciešamo priekšmetu,
katram ir piešķirta simbolu virkne,
kas nezinātājam šķiet kā slepens
kods, bet ko muzeja darbinieki lasa
gandrīz kā daiļliteratūru. “Kamēr
te strādāju, krājums bijis jāpārvieto kādas sešas reizes. Tas ir neiedomājama mēroga pasākums. Lai
tas neprasītu gadiem ilgu darbu,
esam izdomājuši savu sistēmu, kā
priekšmetiem arī jaunajās telpās
piešķirt katram savu vietu, nepārrakstot informāciju uz aploksnēm. Protams, darbojas arī princips “vienādie pie vienādajiem”,
piemēram, koks, āda, metāls, kera-

Īpaši glabātas vēstures liecības

Rozes dienā sveikta Rudīte Markus
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Jau tradicionāli 8.martā norisinājās Rozes diena. Šogad Valmieras Zonta klubs Atzinības rakstu un
metālmākslinieka Andra Dukura
darināto rozi pasniedza Valmieras
5.vidusskolas direktorei Rudītei
Markus.
Šogad Rozes dienas tēma
bija “Saprašanās”. To, cik tas ir
svarīgi laikā, kad esam ierobežoti
tikties klātienē, uzsver arī Rudīte
Markus. “Attālinātās mācības ir
izaicinājums, kas ilgst jau gadu.
Lai gan cits citu ieraugām caur
ekrāniem, skolēniem stundas veidojam dzīvas. Informācijas avotu ir pietiekami, lai bērni un jaunieši varētu patstāvīgi tos izmantot, tāpēc stundās ir svarīga
darbošanās un personīga pieeja,
palīdzot izprast mācību vielu un
iedrošinot jautāt. Skolotājiem tas
ir grūts uzdevums no ekrāna otras
puses veidot saikni, ne tikai nododot informāciju, bet arī izprotot,
kā jūtas skolēns. Lai gan pietrūkst
skolas kņada un pilnie gaiteņi, šobrīd vissvarīgāk ir rūpēties par veselību un drošību, lai pēc iespējas
ātrāk tiktos klātienē.”
Darbā būdama atbildīga, precīza un mierīga, labi pārzinot mācību procesu, apzinoties skolotāja
nozīmi jaunas personības veidošanās procesā, Rudīte Markus
mērķtiecīgi vada skolas dzīvi un
uzskata, ka ir jāiet līdzi laikam,
jāizprot pārmaiņas un jāveicina
kolēģu pozitīva attieksme, uzmundrinot pieņemt izaicinājumus,
strādāt ar interesi, jēgpilni un radoši, nebaidoties celt latiņu arvien
augstāk. “Pedagoga darbs ir aicinājums. Mani šādai profesijas izvēlei
iedvesmoja spilgti skolotāji, labi
padevās darbs ar bērniem. Uzskatu, ka ikvienā profesijā svarīgi ir
tas, lai darbs patiktu un darītu to
ar prieku, tad ir arī vieglāk pārvarēt
grūtības, ar kurām neapšaubāmi
saskaras ikviens. No izaicinājumiem nevajag izvairīties, tie daudz
māca un bagātina.”
Rozes dienā Atzinības rakstu
saņem izcila sieviete, kura ir devusi
nozīmīgu ieguldījumu Valmieras,
tās apkaimes un pārnovadu dzīves
attīstībā. Rudīte Markus ir ne tikai
skolas direktore un vācu valodas
skolotāja, bet arī atslēgas cilvēks
Valmieras pilsētas un apkārtējo
novadu sadraudzībai ar Giterslo
apriņķi (Vācija). “Rozes apbalvojums ir patīkams pārsteigums un
novērtējums. Ja uzņemos kādu
pienākumu, man nav svarīgi, ka
tas labi izskatīsies uz papīra, apzinos, ka būs jāiegulda laiks un
jābūt apņēmīgai. Pienākuma apziņa ir vecāku dota – ja dari darbu,
padari to līdz galam, neskatoties
uz grūtībām. Paldies par izrādīto
godu!” Sadarbības veicināšanu ar
Giterslo Rudīte Markus raksturo
kā vaļasprieku, kas pāraudzis nopietnā sabiedriskā aktivitātē. “Kad
stājos augstskolā vācu valodas
nodaļā, nevarēju pat iedomāties,
ka varēšu līdzdarboties sadarbības veicināšanā ar Vāciju. Nevaru izskaitīt, ar cik dažādu profesiju
pārstāvjiem esmu tikusies, un katra
šāda iepazīšanās bagātina, dod
stimulu turpmākam darbam ne
tikai sadarbības jomā, bet arī veicot ikdienas pienākumus skolā, jo
iegūsti ne tikai jaunu informāciju,
bet tas maina arī attieksmi, rosina
domāt. Un tas ir abpusēji. Ja sākotnēji sadarbība vairāk bija humānās

palīdzības veidā, tad nepagāja ilgs
laiks, kad vāciešiem interesanta
un vērā ņemama šķita arī mūsu
pieredze un risinājumi dažādās
situācijās.”
Lai gan šogad Rozes diena notika attālināti, tradīcija piedalīties
iedvesmojošās sarunās palika nemainīga. Tā par izdzīvošanas taktiku 2021.gadā, uzsverot mijiedarbību ar ģimeni, darbu un savu “es”,
stāstīja Valdis Melderis, radio balss,
TV šovu un pasākumu vadītājs. Vakara programmu bagātināja mūziķis Kaspars Tobis. Kā savu taktiku
enerģijas uzlādēšanai Rudīte Markus min nepieciešamību atrast laiku atpūtai. “Ja strādā ar pilnu atdevi, enerģija tiek patērēta daudz. Lai
turpinātu strādāt pēc labākās sirdsapziņas, ir nepieciešama degviela.
Man ir vairāki iedvesmas avoti. Tas
ir laiks kopā ar ģimeni. Tāpat man
patīk gatavot ēst, eksperimentēt
ar jaunām receptēm, priecājos,
ka mājinieki to novērtē. Nedēļas
nogales cenšamies pavadīt aktīvi
– staigājam, nūjojam, braucam ar
velosipēdu. Man patīk lasīt grāmatas, gaidu, kad varēs apmeklēt
teātri, koncertus, jo tā ir iespēja pabūt it kā citā pasaulē, citās
emocijās. Šobrīd nav iespējami
tālāki braucieni, bet tam arī ir savi
plusi – esam atklājuši daudz skaistu vietu Latvijā, kuras steigas dēļ,
iespējams, neiepazītu. Prieks arī
par Valmieru, ka te attīstās tūrisms,
ir daudz taku, ko izstaigāt. Ir augusi
arī atpūtnieku kultūra. Piemēram,
garāmgājēji, satiekoties pastaigu
vietā, sasveicinās. It kā nekas liels,
bet tomēr tas dienai dod prieku.
Man ļoti patīk arī gatavošanās –
maršrutu plānošana, sapucēšanās,
ja paredzēts svinīgs notikums, sevis noskaņošana. Tas palīdz gūt
pozitīvas emocijas ne tikai atpūtas
laikā, bet arī krietnu brīdi pirms
tam. Vēl kāda interesanta tradīcija,
ko iepazinu, 80.gadu beigās viesojoties Rietumvācijā, ir svētdienas
brokastis sievietēm. Katru svētdienu dāmas tiekas, lai kārtīgi izrunā-

tos par īsti sievišķīgām lietām. Lai
gan pagājis diezgan ilgs laiks, joprojām to atceros kā iedvesmojošu
pieredzi. Atpūtināt galvu jo īpaši
ir nepieciešams šajā laikā. Pandēmija liedz plānot darbus ilgtermiņā. Turklāt runa nav par gadiem,
ir grūti plānot pat nākamo nedēļu,
jo vienā vakarā var stāties spēkā
izmaiņas, kas ieviešamas jau nākamajā dienā. Tāpēc ir svarīgi atrast
līdzsvaru starp darbu, ģimeni un
sevi, censties izaicinājumos saskatīt iespējas.”
Rozes dienu rīko Europe Direct
informācijas centrs Valmierā sadarbībā ar Valmieras Zonta klubu.
Tās laikā arī tiek vākti līdzekļi stipendijai talantīgai, sekmīgai un
sabiedriski aktīvai kādas skolas
absolventei no maznodrošinātas
ģimenes pirmā gada augstskolas
studijām Latvijā.
Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija Zonta International darbību Latvijā sāka 1993.
gadā. Šobrīd Latvijā ir četri Zonta
klubi, kuros ir vairāk nekā 60 dalībnieces, iesaistoties mērķprogrammās un projektos, lai uzlabotu
meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi
vietējā un starptautiskā mērogā.
Valmieras Zonta klubs dibināts
2002.gadā.

Sveicam un lepojamies!

Arturs Maskats – Goda
valmierietis

Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Kā skan vakars, kad liepas zied?
Kā saklausīt Čaka Rīgu? Kādā
mūzikā dzīvo Vācieša domas?
“Daudz klausos. Un ne tikai mūziku. Teātrī – kā aktieri mēģinājumos
uztausta to īsto stīgu, ceļojumos –
kultūru atšķirības, ikdienā – dažādas noskaņas,” stāsta komponists
Arturs Maskats, Goda valmierietis
2020.
“Valmierā pavadītais laiks man
palicis atmiņā kā romantisks –
bērnības laiks. Divas reizes nedēļā
braucu no Strenčiem uz Valmieras
Mūzikas skolu. Ļoti patika vieta, kur
bija skola, – aiz vecās pasta ēkas.
Arī šobrīd šī apkaime – Gaujas krasti, kur ziedu uzraksts, – šķiet visskaistākā Valmierā. Mans skolotājs
bija Arvīds Rozenbergs, viņš mani
arī aizveda uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu, jo uzskatīja, ka profesionālais ceļš mūzikā
noteikti jāturpina. Sākums tam
bija Strenčos. Kad man bija pieci
gadi, kaimiņiene Zelma Birzniece
uzdāvināja klavieres, jo paši nevarējām atļauties tās nopirkt. Manuprāt, tā bija Dieva izvēle. Birznieces kundze parādīja, kā jāliek rokas uz klavierēm, iedrošināja, teica
mammai, lai vedot uz mūzikas skolu, ka ir talants.”
Arī šobrīd komponists turpina
sadarbību ar Valmieras Mūzikas
skolu, gan piedaloties koncertos,
gan daloties skaņdarbos. “Man
patīk sadarbība ar Valmieru. Ilgu
laiku esmu pasniedzējs Latvijas
Mūzikas akadēmijā, tāpēc ir interesanti satikties ar bērniem, kuri ir
tikai mūzikas ceļa sākumā un kuri,
iespējams, to turpinās vēlāk jau kā
studenti. Bērni mīl mūziku, īpaši ritmisku, tāpēc mums svarīgs uzdevums ir stiprināt šo mīlestību.”
Jautāts par ikdienu, komponists
stāsta: “Galvenais ir nezaudēt profesionālo asumu un mīlestību pret

mūziku. Mana ikdiena izskatās vienkāršāka, nekā daudzi to iedomājas.
Staigāju no viena dzīvokļa gala uz
otru un domāju, ko sakomponēt.
Bet, ja nopietni, tad komponēšana
nav tikai stāsts par mūziku un pašu
procesu. Ļoti svarīga ir sadarbība – mūziķi gan Latvijā, gan ārpus
valsts robežām, aktieri, režisori,
visi projektos iesaistītie. Man patīk
skatīties izrāžu mēģinājumus, tad
domāju, ko es kā komponists varu
dot, patīk taustīt atmosfēru, sajust
elpu, kā rodas kas jauns. Mēdz būt
arī tā, ka mēģinājumā kādā brīdī
saprotu – noskaņa ir te, vienā mirklī
sajūtu visu darbu. Un tad ir jāķer
moments, slinkot nevar.”
Arturs Maskats stāsta, ka gadās
tā, ka lasot grāmatu vai citu impulsu rezultātā viņa iztēle piedāvā
mūziku un skaņas, nevis vizuālus
tēlus. Bet iedvesma nav jāmeklē.
“Ir jāklausās, un kādā brīdī trāpi uz
pareizās stīgas.”
Par to, kāda stīga ir Valmierai,
komponists saka: “Grūti definēt,
kas ir Valmieras gars, jo Valmierai ir lielas kultūras tradīcijas.
Mūzikas skolai 100 gadi, Valmierā
ir teātris, kori, baznīca ar ērģelēm.
Ir ļoti daudz punktu, caur kuriem
Valmierā dzīvo mūzika. Valmierā
esmu dzimis un mācījies mūziku,
arī šobrīd priecājos par sadarbību
ar Valmieras Mūzikas skolu, sekoju līdzi notikumiem, cerams, drīz
varēsim tikties arī klātienē koncertos. Tā ir īpaša saikne.”

Pateicībā par mūziku un uzticību!

“Soliņš, es un…”
Svetlana Jodo,
Valmieras bibliotēka
No 15. līdz 21.martam ikviens
tiek aicināts izkustēties svaigā
gaisā, iepazīt labāk pilsētā paslēptos mākslas objektus un pildīt
dažādus atjautības uzdevumus,
piedaloties Valmieras integrētās
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļas organizētajā aktivitātē
“Soliņš, es un…”.
Katrs interesents savā e-pastā
saņems karti ar bibliotēkas četrkājainā drauga Nikas mīļākajiem
mākslas soliņiem. Vadoties pēc
dažādām norādēm, vajadzēs atminēt soliņu atrašanās vietu, kā arī
nofotografēties uz, zem, aiz, pie vai
blakus tiem ar vēl kādu elementu.
Kas tas var būt? Jebkas, piemēram,
ziemas šalle un cepure, kas drīz tiks
likta skapī, kāda mīļa plīša mantiņa
vai pat līdzpaņemta pusdienu kārba. Kompozīcijas “Soliņš, es un…”
trešā elementa izvēle ir atkarīga no
katra izdomas.
Ātrums šoreiz nav galvenais –
pavasaris atmostas, tāpēc arī pastaigas laikā dalībnieki tiek aicināti
ieraudzīt uz izbaudīt to, ieklausoties putnu treļļos, saskatot zāli, kas
cenšas izspraukties no zemes, sasmaržojot pavasara gaisu. Jāatceras, katrs soliņš ir mākslas

darbs, katrs mākslinieks ir to veidojis ar konkrētu domu, tamdēļ
jo īpaši nozīmīgi ir ievērot katru
detaļu, sākot no krāsu gammas un
beidzot ar atrašanās vietu pilsētā.
Kad soliņi būs atrasti, tie jānofotografē, paturot prātā nosaukumu
“Soliņš, es un …”, kur daudzpunktes vietā lieciet savu ideju. Žūrija
apskatīs un novērtēs katra veiku-

mu, atlasot interesantākos darbus
izstādei. Savukārt 18. un 19.martā
laukumā pie Valmieras integrētās
bibliotēkas notiks sarunu laboratorijas. Te varēs izpildīt dažādus
atjautības uzdevumus, apskatīt
izstādi un dalīties pastaigas laikā
piedzīvotajā (saklausītajā, sasmaržotajā, saskatītajā). Centīgākajiem
un zinošākajiem dalībniekiem būs
arī balvas.

Lai izvairītos no drūzmēšanās un
ievērotu valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, nepieciešams
iepriekš pieteikties, aizpildot elektronisku anketu. Papildu informācija par norisi un pieteikšanās forma
atrodama Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.
valmiera.lv.

Mākslinieku darinātie soliņi ļauj ikvienam sastapties un piedzīvot mākslu pilsētvidē katru dienu
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Citādais 2020.gads tūrismā Valmierā
Anita Tīlena,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs (TIC), kā ierasts, gada pirmajā ceturksnī atskatās uz paveikto,
apkopo tūrisma statistikas datus
galamērķī un ver jaunas lappuses
idejām nākamajā gadā. Tomēr
šoreiz aizvadītais gads nav un nevar būt vērtējams kā ierasts. 2020.
gads pasaules vēsturē atstājis
neizdzēšamas pēdas, lielus pārbaudījumus atnesot tieši tūrisma
nozarei. Tāpēc uz aizvadīto gadu
tūrismā vēlamies paraudzīties ne
tikai caur skaitļu prizmu. Statistiskie cipari ik dienu ziņu lentēs skarbi atgādina par jauno pasauli un
izmaiņām tajā. Lūkojām saskatīt
cilvēkus un stāstus aiz tiem – par
ceļošanu, par emocijām un jauniem
paradumiem ikdienā.
Lai gan pērn valstī ieviesto ierobežojumu dēļ Valmieras TIC ceļotājiem klātienes apmeklējumam bija
slēgts vairāk nekā divus mēnešus,
apkalpojot interesentus tikai attālināti, tomēr aizvadītā gada
griezumā klātienē sastapām 6621
cilvēku, sarakstēs ar ieteikumiem
ceļošanai iedvesmojām 593 cilvēkus un sazvanoties uzklausījām
675 interesentus. Covid-19 ietekmē tas rezultējies ar ~ 30% samazinājumu apmeklētāju skaita
ziņā, salīdzinot ar 2019.gadu, par
25% samazinājies arī gidu vadīto grupu ekskursiju skaits, tomēr,
analizējot cilvēku interesi gada
pirmajos mēnešos pirms pandēmijas uzliesmojuma, bija novērojams stabils statistiskais pieaugums, kas liek secināt – ceļotāju
interese par Valmieru un tās tuvāko apkārtni kā galamērķi ik gadu
pieaug.
Vislielāko sajūtu, ka ceļošana un
emocijas cilvēkiem ir viena no pilnvērtīgas dzīves nepieciešamībām,
izjutām tieši jūlijā, augustā un
septembrī, kad arī vīrusa uzliesmojums uz mirkli pavirzījās otrajā plānā, ļaujot ceļotājiem nedaudz atslābt, bet nozarei vasaras
pilnbriedā strādāt īpaši cītīgi neziņā par rudeni. Aicinājām
ceļotājus iepazīt Valmieru, Gaujas
Nacionālo parku un citas Valmierai
tuvas vietas Latvijā. Tāpat arī liels
informācijas pieprasījumu skaita
pieaugums bija novērojams decembrī, kas saistāms ar radošiem
risinājumiem Ziemassvētku laikā,
aicinot pilsētniekus un Valmieras
viesus baudīt ziemas skaistumu
Valmierā, doties tematiskajos
svētku rotājumu maršrutos, kā arī
piedzīvot neaizmirstamas sajūtas
īpašos “Gaismas dārzos”. Tūrisma
informācijas centrs decembrī apmeklētājus iepriecināja ar plašu
suvenīru klāstu, aicinot sagādāt
pilsētas zīmolā personalizētas
Ziemassvētku dāvanas saviem tuviniekiem. Pērn īpaši palielinājusies
interese par aktīvo atpūtu un dabas
tūrisma objektiem, maršrutiem un
pastaigu vietām. Tas vistiešākajā
veidā skaidrojams ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā
uz dažādu tūristu piesaistes vietu,
muzeju darbību un kultūras pasākumu norisēm. Arī jaunveidotie
un jau iecienītie velo un pastaigu maršruti, piemēram, Mežtaka, Zaļie Dzelzceļi, pastaiga starp
četriem tiltiem Valmierā, “Kino
pedāļa puspedālis”, kā arī daudzi
citi piedāvājumi šo interesi tikai
veicinājuši.
Globālā situācija pasaulē ļoti ie11

tekmējusi ceļošanas brīvību, tamdēļ ievērojami samazinājies ārvalstu apmeklētāju skaits. Ārvalstu viesu TOP 5 sarakstā Valmieras
TIC ierindojas ceļotāji no Igaunijas
(60% no visiem ārvalstu viesiem,
novērojams pat 3% pieaugums),
Krievijas (~ 3% no ārvalstu īpatsvara), Lietuvas (~8% no ārvalstu
īpatsvara), Vācijas (~9% no ārvalstu īpatsvara) un Somijas (~10%
no ārvalstu īpatsvara). Plašāka informācija par ceļotāju interesēm
Valmieras TIC aplūkojama visit.
valmiera.lv.
Līdzīga kopējā tendence ar lejupslīdi bija novērojama arī tūrisma
mītnēs. Valmieras tūrisma mītņu
viesmīlību 2020.gadā izbaudījuši
15 328 viesi, kas salīdzinājumā ar
2019.gadu ir par 28% jeb 5973
nakšņotājiem mazāk. Arī kopējais
gultasvietu noslogojums tūristu mītnēs samazinājies par 8%.
Tomēr, tāpat kā interesentu skaits
Valmieras TIC, arī nakšņotāju skaits
gada sākuma mēnešos – janvārī un
februārī – fiksēts ar stabilu pieaugumu. Nakšņotāju skaita pieaugums, vērtējot salīdzinājumu pret
2019.gadu mēnešu šķērsgriezumā,
bija novērojams arī jūlijā, augustā
un septembrī, bet vislielākais klusums tūristu mītnēs iestājies aprīlī,
maijā un jūnijā, kas atbilst Covid-19
ierobežojumu svārstībām gan
Latvijā, gan pasaulē. Arī pilsētas
tūristu piesaistes vietu sniegtā informācija iezīmē līdzīgu tendenci –
gads iesācies ļoti pozitīvi, kas liek
domāt – iespējams, ja ne Covid-19,
pērn Valmierai tūristu skaita pieaugums būtu bijis ar plus zīmi.
Viesu izmitināšanas pakalpojumus Valmierā visvairāk izmantojuši
Latvijas rezidenti (11 201), kuru
skaits, salīdzinot ar 2019.gadu, ir
samazinājies par 10,8%. Nedaudz
mazāks (6,8%) Latvijas rezidentu
nakšņojums Valmieras tūristu mītnēs tika novērots arī 2018.gadā.
2020.gadā apkalpoti 4 127 ārvalstu viesi, kas ir par 4 615 jeb 52,8%
mazāk nekā 2019.gadā. Līdzīgas
tendences novērojamas arī kopējā
situācijā Latvijā. Centrālās statistikas pārvalde ziņo – 2020.gadā
Latvijas tūristu mītnēs viesojušies
uz pusi mazāk viesu. Vairāk var
lasīt csb.gov.lv. Analizējot īpatsvaru
starp ārvalstu nakšņotājiem Valmierā, lielāko nakšņotāju daļu
veido viesi no Igaunijas (47,8%),
Somijas (13,9%), Lietuvas (10,7%),
Krievijas (5,3%) un Vācijas (4,1%).
Salīdzinot datus ar 2019.gadu,
Igaunijas nakšņotāju īpatsvars
pieaudzis par 22,6%. Pieaudzis
arī nakšņotāju skaits no Somijas
(+1,1%) un Lietuvas (+2,9%). Plašāk
par statistiku aizvadītajā gadā
Valmieras tūrisma mītnēs var uzzināt visit.valmiera.lv.
Situācija valstī un pasaulē
mainījusi ne tikai cilvēku ceļošanas
tendences, bet arī informācijas
iegūšanas paradumus. Arvien
vairāk pieaug digitalizācijas loma.
Tamdēļ arī Valmieras TIC aktīvi
strādājis, radot saistošu saturu gan
sociālajos medijos Facebook un Instagram, gan nodrošinot cilvēkiem
aktuālās un saistošās informācijas pieejamību visit.valmiera.lv
vortālā un sociālā tīkla Facebook
interešu grupās. Vīrusa ietekmē
rasti radoši risinājumi, kā iesaistīt
cilvēkus nestandarta formāta pasākumos, piemēram, dažādos tematiskajos maršrutos, digitālajās
foto orientēšanās norisēs, virtuālajās ekskursijās un aktīvās atpūtas
pasākumos. Vasarā tika organizēti

ceļotāju stāstu vakari brīvā dabā,
kā arī lielu atsaucību guva tūrisma
akcija “Iepazīsti savējos!”. Domājot par arvien pieaugošo digitālo
risinājumu pielietojumu, radījām
īpašu virtuālās realitātes stāstu
par Dzelzs tiltu, kā vienu no industriālā mantojuma objektiem Valmierā. Stāstā iespējams iztēloties,
kā pirms 100 gadiem pa šaursliežu
dzelzceļa uzbērumu, kas mūsdienās iedzīvināts Zaļo dzelzceļu (Green
Railways) maršrutā, savulaik kursējis bānītis. Virtuālās realitātes (VR)
risinājumu, kas skatāms VR brillēs,
plānots integrēt piedāvājumā, pārstāvot Valmieras galamērķi dažādos reprezentatīvajos pasākumos.
Jāpiemin, ka interese digitālajā vidē par Valmieras tūrisma
galamērķi tūrisma vortālā visit.
valmiera.lv vērtējama kā stabila.
Par 3% pieaudzis kopējais lapas
apmeklētāju skaits. Lai gan ir samazinājies unikālo IP adrešu skaits,
pozitīvi, ka kopš 2019.gada ik gadu
turpina pieaugt jauno apmeklētāju skaits. Valmieras TIC aktīvi darbojas arī sociālajos medijos. Visit
Valmiera aktivitāte sociālajā vietnē
Instagram pēdējo trīs gadu laikā
ievērojami rezultējusies sekotāju
skaita pieaugumā un iesaistē. Arī
platformā Facebook visit.valmiera
veiksmīgi īsteno tūrisma mārketinga stratēģiju, piesaistot mērķauditorijas ar saistošu saturu. 2020.
gadā par 4% palielinājies lapas sekotāju skaits, sasniedzot gandrīz 12
tūkstošu sekotāju. Aktīvākie interesenti, kuri seko līdzi visit.valmiera
Facebook kontam, ir no Latvijas,
Lielbritānijas un Igaunijas, savukārt
Latvijā aktīvākās pilsētas ir Rīga,
Valmiera un Cēsis.
Aizvadītajā gadā Valmierā “Pacēlāmies augstāk!”, aicinot baudīt
pilsētas svētkus klātienē, ievērojot noteikto apmeklētāju skaitu,
distancēšanās ierobežojumus un
epidemioloģisko drošību. Atzinīgi
tika novērtēts arī Valmieras Drāmas teātra piedāvājums, kas teātra
mīļus ar izrādēm lutināja arī vasarā.
Uz dabas un mūzikas piepildītiem
pasākumiem aicināja arī Valmieras
Kultūras centra īpašais kultūras
pasākumu cikls “MŪDA”. Lai gan
vispārējā situācija ar apmeklētāju
skaita samazināšanos 2020.gadā
novērojama it visur, nemainīgi interesi ceļotāju vidū uzturējuši tādi
tūrisma magnēti kā izbrauciens
ar Gaujas tramvaju, Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, Valmiermuižas alus darītava, kā arī dažādas
saimniecības, piemēram, Beverīnas
koka skulptūru labirinti vai mini
zoo “Mežiņi”, ko īpaši iecienījušas
ģimenes. Neskatoties uz nestabilo
situāciju nozarē, Valmieras un tuvākās apkārtnes tūrisma piedāvājums tika kuplināts arī ar jauniem
piedāvājumiem – Picu fabriku OZO,
Gaujas krastā pie Kazu krācēm
laivotājus un airudēļu cienītājus
iepriecināja jauns piedāvājums
no airēšanas kluba “Straume”, bioloģiski audzētu jēru gaļas burgeru
piedāvājums “Ozolu burgernīcā”.
Unikāls objekts “Z-Tornis” atvērts
Zilākalnā, ļaujot iepazīt Kocēnu
novadā esošās mītiskās svētvietas
un kūdras purvu stāstus, savukārt
2021.gada sākumā Valmiera atvērusies jauna kafejnīca “Ahh-Meat”,
aicinot iepazīt Turcijas virtuves
garšu pasauli.
Šogad Valmiera apņēmusies
kandidēt Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam, top jauna ekspozīcija un Valmieras pils
kultūrvides centrs, kā arī noslēgu-

mam tuvojas Jāņa Daliņa stadiona pārbūves darbi un vieglatlētikas manēžas būvniecība. Piedzīvojot Administratīvi teritoriālas reformas izmaiņas 2021.gadā,
Valmieras novads ar lepnumu

aicinās iepazīt bagātīgo tūrisma
piedāvājumu, kas balstīts tradīcijās, dabas un kultūrvēstures mantojumā, kā arī saistošos un interesantos pasākumos.

Uz tikšanos Valmierā!

Aktuālais par nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN) Valmierā
2021.gadā

31.03. 17.05. 16.08. 15.11.
31.03. un 17.05. NĪN maksājumi Valmieras
pilsētas pašvaldībā pārcelti uz 16.08.

JAUNUMS!

Daudzveidīgākas iespējas apmaksāt NĪN
"Maxima" veikalu kasēs*
Ar bankas karti

*komisijas maksa par darījumu 0,50 EUR

Skaidrā naudā

NĪN ATVIEGLOJUMI
Saistībā ar ārkārtējo
situāciju uzņēmēju un
pakalpojumu sniedzēju
atbalstam

Dažādām iedzīvotāju
grupām par īpašumiem,
kuros tiek vai netiek veikta
saimnieciskā darbība

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA
64207128,
64207856

ilze.kirse@valmiera.lv www.valmiera.lv

Pavadi Lieldienas Valmierā!
4.aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 Lieldienu pastaigu
maršrutā varēs satikt iemīļotus tēlus no radošās apvienības
“Pasaku nams” un veikt aizraujošus uzdevumus. Pastaigā
dodieties tikai vienas mājsaimniecības ietvaros!
Plašāka informācija www.vkc.lv.

Pastaigu vietas topošajā
Valmieras novadā
Zane Krūmiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Daba uzlādē, atmodina, līdzsvaro, un tā ir pieejama ikvienam.
Īpaši aktuāla došanās dabā kļūst
laikā, kad mēs tiecamies atjaunot
savu labsajūtu un uzpildīt enerģijas krātuves. Lai iedvesmotu apmeklēt jaunas, mazāk zināmas un
ainaviskas dabas takas un pastaigu
vietas Ziemeļvidzemē, Valmieras
Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku,
Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu,
Rūjienas un Strenču pašvaldību
tūrisma speciālistiem apkopojis
vairāk nekā 20 idejas, kurp doties
un smelties dabas enerģiju topošajā Valmieras novadā.
Īso pastaigu cienītājiem iesakām
takas dabā, kuru garums nebūs

lielāks par 5 km, savukārt aktīvākam pārgājienam un tiem, kuri vēlas
atklāt piedzīvojuma garu, apkopoti ieteikumi takām ar garumu līdz
15 km. Savukārt tos, kurus nebaida
garāki pārgājieni, aicinām doties
kādā no pārgājienu maršrutiem,
kuru garums var sasniegt līdz
30 km. Atliek tikai saģērbties
atbilstoši laikapstākļiem, paņemt
līdzi kādu našķi, siltu dzērienu un
ļauties piedzīvojumam dabā.
Plašāku informāciju par ieteikumiem konkrētiem pastaigu
maršrutiem un dabas takām topošajā Valmieras novadā atradīsiet
vortālā visit.valmiera.lv.
Aicinām būt atbildīgiem, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus
un sargājot savu un apkārtējo veselību!

Pavasara pieturvieta “Laiks
krāsām!”
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Tu vari būt pelēkā lietus mākoņa
krāsā, un tas ir skaisti. Bet paņem
rokās dzelteno! Plaukstas kļūst
siltas un raisās kustībā, mūzikā,
dejā! Tās sāk virzību pretim daudzsološam pavasarim.
19.marta vakara pastaigas laikā
iespējams uz brīdi piestāt Valmieras Kultūras centra pagalmā, kur no
plkst.19.30 līdz plkst.21.30 varēs
vērot “Laiks krāsām!”. Pastaigas pieturvietā klātesošie varēs aizceļot
uz fantāziju zemi “Neonija”, kā arī
sajust pavasari kustībā, mākslā un
mūzikas skaņās. Pavasara noskaņu

ar savu pieskārienu papildinās
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola. “Laiks krāsām!” ilgs aptuveni septiņas minūtes, tā tiks atkārtota ar piecu minūšu intervālu.
Atgādinām, ka pastaigā var doties tikai individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros. Aicinām izvēlēties sev piemērotāko pastaigas
laiku, kā arī ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus Covid-19 izplatības
ierobežošanai. Apmeklējot “Laiks
krāsām!”, jālieto sejas maska,
jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem, kā arī citi noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Plašāka informācija www.vkc.lv .

Komunistiskā genocīda upurus
pieminot
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
25.martā aprit 72 gadi, kopš
1949.gadā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. No Valmieras
apriņķa 1949.gada 25.martā tika
deportēti 2033 iedzīvotāji.
Lai arī šogad nevaram pulcēties

komunistiskā genocīda upuriem
veltītā atceres brīdī, ikvienam individuāli vai ģimenes lokā 25.martā
piemiņas vietā pie Valmieras dzelzceļa stacijas iespējams nolikt
ziedus vai svecīti, kavēties atmiņās
un pieminēt 1949.gada traģiskos
notikumus.
Lūdzam ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus Covid-19 izplatības
ierobežošanai!

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 7.-10.aprīlim.
Publicēto pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes vajadzībām.

Dodies neparastā ceļojumā “Ar stāstiem
kabatā”
Baiba Misiņa,
Valmieras Tūrisma informācijas
centrs
Atzīmējot Starptautisko tūristu gidu dienu, Valmieras Tūrisma informācijas centrs piedāvā
ikvienam individuāli vai savas mājsaimniecības lokā doties neparastā
ceļojumā “Ar stāstiem kabatā”. Izvēloties kādu no diviem maršrutiem – “Mazā kabatiņa” pa Valmieru vai “Lielā kabata” pa Beverīnas,
Burtnieku un Kocēnu novadu –
un apmeklējot noteiktus punktus dabā, ikviens var ielūkoties
Valmieras gidu stāstu kabatās un
saklausīt, iespējams, vēl nedzirdētus stāstus, kā arī atbildēt uz gidu
uzdotajiem jautājumiem video
fragmentu noslēgumā.
Kur Valmierā atrodas Pasaules
miera egle, kādi īpaši vēstures notikumi saistīti ar Jērakalnu un kāpēc
Gaujas krastos Valmierā aug papeles? Šos un daudzus citus interesantus stāstus par ievērojamām
personām un notikumiem ir iespējams uzzināt, dodoties maršrutā
kājāmgājējiem “Mazā kabatiņa”
(~14 km). Apļveida maršruts ved
pa Valmieru, ietverot 10 pieturpunktus, un to var veikt arī pa posmiem sev ērtākā laikā.
Savukārt stāstus par baronu iekoptiem parkiem, seniem pasta
ceļiem, unikālu dabas svētvietu,
muižkungu stādītām alejām un
citus interesantus faktus iespējams uzzināt, dodoties maršrutā
autobraucējiem “Lielā kabata”
(~190km). Tas vij līkločus pa Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu, ietverot 11 pieturpunktus.
Ceļojumā “Ar stāstiem kabatā” ir
iespējams doties līdz 31.martam.
Darba dienās drukātas maršru-

tu kartes var saņemt Valmieras
Kultūras centra kasē, savukārt
elektroniski tās iespējams skatīt
un lejupielādēt visit.valmiera.lv.
Tāpat arī abu maršrutu GPX faili ir
pieejami lejupielādei vortalā visit.
valmiera.lv. Ceļojuma laikā nepieciešams apmeklēt noteiktus
pieturpunktus un, vadoties pēc
GPS koordinātām, dabā atrast informatīvas norādes ar QR kodiem.
Lai noklausītos Valmieras gidu sagatavotos īpašos video stāstus,
nepieciešams noskenēt plāksnītē
redzamo QR kodu savā viedtālrunī
ar interneta pieslēgumu.
Aktīvākajiem dalībniekiem, kuri
būs apmeklējuši teju visus pieturpunktus kādā no izvēlētajiem

maršrutiem, kā arī iesūtījuši savas atbildes uz video stāstos
uzdotajiem jautājumiem, pēc nejaušības principa izlozē būs iespēja
laimēt arī pārsteiguma balvas,
ko sarūpējis Valmieras Tūrisma
informācijas centrs. Atbildes uz
jautājumiem līdz 1.aprīlim aicinām sūtīt uz e-pastu tic@valmiera.lv.
Lai pārgājieni vai pārbraucieni
no punkta uz punktu būtu interesantāki, aicinām apmeklēt arī citus
tuvumā esošos tūrisma piesaistes
objektus, kas minēti kā ieteikumi
maršruta kartēs!
Apmeklējot pieturpunktus, aicinām ievērot drošības pasākumus, ieturēt distanci!

Valmiera iesaistās pasaules lielākajā foto
projektā
Zane Bulmeistare,
Valmieras pilsētas pašvaldība
“INSIDE OUT” ir pasaules lielākais un visaptverošākais cilvēku
foto projekts ar mērķi mainīt pasauli. No Ekvadoras līdz Nepālai,
no Sanfrancisko līdz Palestīnai un
pat Arktikai – dažādās vietās projektā iesaistītie cilvēki dalās ar savu
foto portretu un stāstu, kļūstot
par publiski aplūkojamu mākslas
darbu. Valmiera būs pirmā vieta
Ziemeļeiropā un Baltijas valstīs, kur
norisināsies sabiedriski nozīmīgais
un iesaistošais foto projekts. Kādā
īpašā vietā Valmierā būs izstādīti
lielformāta foto portreti. Kas tajos
atainots, būs iedzīvotāju ziņā, jo
par mākslas darbu ir iespēja kļūt
ikvienam.
Valmieras projekta iniciatīva
pasaules kartē tiks iezīmēta ar
uzsaukumu ”Notice us!” (“Pamani mūs!”). Tā kā šī būs pirmā reize,
kad pasaules mēroga projektā
iesaistīsies kāda Baltijas valsts, šī
būs unikāla iespēja parādīt Latviju, mūsu kultūru, cilvēkus. Tas
ir apliecinājums, ka ikvienam ir
būtiska loma mākslas notikumos
un norisēs. Ikvienam ir iespēja
mainīt vidi, kur dzīvojam. Atzīmējot Valmieru un topošo Valmieras

novadu pasaules kartē, ar projektā iesaistītajām valstīm dalīsimies
priekos, sasniegumos, sāpēs, problēmās, risinājumos, iespējās.
Valmierā lielformāta foto portreti tiks izvietoti vietā, kas nekad
nav pieredzējusi fotoizstādi, kas
pildījusi saimniecisku uzdevumu,
kas slejas 45 metru augstumā virs
pilsētas un ko iedzīvotāji, visticamāk, nekad nav iztēlojušies kā
kultūrtelpu. Tas ir Valmieras bijušās katlu mājas skurstenis Rīgas
ielā 25. Pēc projekta noslēguma
plānots bijušajā katlu mājā veidot
mākslas telpu. Tā būs vieta modernajai un laikmetīgajai mākslai,
pašrealizācijai un mijiedarbībai ar
pasaules mēroga mākslu.
Alpīnists, projektu vadītājs,
bērnudārznieks, pensionēts būvuzraugs – projektā aicināts piedalīties ikviens! Foto portreti
būs simbols brīvībai un mierīgai
līdzāspastāvēšanai, pārmaiņām, kas
nes labu, drosmei tikt pamanītiem.
No 15. līdz 19.martam dažādās
vietās topošajā Valmieras novadā
viesosies foto busiņš, kurā būs
iespēja nofotografēties. Plašāka
informācija par busiņa pieturvietām un laikiem pieejama Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv.
Fotoizstāde, kas būs apskatāma,

pavēršot skatienu uz torņa smaili,
būs aplūkojama aprīļa beigās.
Projekta “INSIDE OUT” īstenošana Valmierā un pirmo reizi Baltijas
valstīs būs viena no nozīmīgākajām norisēm, Valmierai un topošajam Valmieras novadam esot ceļā
uz Eiropas kultūras galvaspilsētas
titulu 2027.gadā. Projekts sasaucas ar Eiropas kultūras galvaspilsētas mērķiem aizsargāt un
veicināt kultūras daudzveidību
Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības
apziņu kopējai kultūras telpai, kā
arī veicināt kultūras ieguldījumu
pilsētu ilgtermiņa attīstībā.
Katra projekta “INSIDE OUT” iniciatīva pasaulē ir dokumentēta
un apskatāma interaktīvā kartē:
https://www.insideoutproject.net/
en/map. Iedzīvotāji, kuri izvēlēsies
piedalīties foto projektā, pievienosies tiem vairāk nekā 260 000
cilvēkiem 129 valstīs, kuri, publiski
daloties ar savu foto portretu, vērš
uzmanību neiecietībai, rasismam,
atbalsta demokrātiskas vērtības,
veicina klimata pārmaiņas, runā
par integrāciju.
Vairāk par projektu var lasīt šeit:
https://www.insideoutproject.net/en/
about.
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