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Valmieras novada notikumu apskats 
(25.10.2021.–31.10.2021.) 

 

Diena/ laiks Notikums/ aktivitāte 

Pirmdiena,  
25.10.2021.  

 

Plkst. 08.30 Valmieras novada pašvaldības struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāju 
tiešsaistes sanāksme. 

Otrdiena, 
26.10.2021.  

 

  

Trešdiena, 
27.10.2021.  

 

Plkst.  
15.00-19.00 

Tiešsaistē norisināsies apmācības jauniešiem par digitālo prasmju apguvi. 
Plašāka informācija, pieteikšanās un pasākuma programma ir pieejama šeit. 

Ceturtdiena, 
28.10.2021. 

 

Plkst. 10.00 Valmieras novada pašvaldības domes sēde (attālināti). Domes sēdes 
dienaskārtība ir pieejama šeit. 

Piektdiena, 
29.10.2021.  

 

  

Sestdiena,  
30.10.2021. 

 

 Bērtuļa, Briedīšu un Skudrītes kapos Rūjienā, Sedas pilsētas kapos un Rubenes 
kapos sestdien notiks Svecīšu vakars. Šajā dienā aicinām savu piederīgo 
atdusas vietu apmeklēt individuāli un nepulcēties! 

Svētdiena, 
31.10.2021. 

 

  

Dažādas 
aktualitātes 

 

 Ziloņu ielas Valmierā pārbūves laikā, no 11. oktobra līdz 10. novembrim 
autotransporta satiksmei abos virzienos būs slēgta Lāčplēša iela (posmā no 
gājēju pārejas pie Valmieras Drāmas teātra līdz Raiņa ielai). Plašāk – šeit. 

 25. oktobrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 Strenču pilsētā notiks centralizētā 
ūdensvada skalošana. 

 Pielāgojoties izmaiņām, kas saistītas ar epidemioloģiskās drošības pasākumu 
pastiprināšanu, rasts risinājums, lai Kocēnu apvienībā turpinātos vingrošanas 
nodarbības, pārejot no klātienes nodarbībām uz tiešsaisti. Plašāk – šeit. 

 Kocēnu apvienības ģimenēm iespēja tiešsaistē piedalīties psihologa lekciju 
kursā. Plašāk – šeit. 

 Bezmaksas vingrošanas nodarbība tiešsaistes ZOOM platformā. Pasniedzēja 
Daira Lāce. Nodarbības notiek projekta “Mazsalacas apvienības iedzīvotāju 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Plašāk – šeit. 

 Oktobrī notiks radošās rakstīšanas nodarbības tiešsaistē, ko vadīs 
literatūrkritiķis un rakstnieks Guntis Berelis. Nodarbības notiks trešdienās, no 
plkst. 18.30 līdz 20.00. Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.  
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 Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un Ministru kabineta noteikumiem 
Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai, Strenču pilsētas pirts, no 21.10.2021., ir 
slēgta uz nenoteiktu laiku. 

 Aizvadītajā nedēļā (18.–24. oktobrī) Vidzemes slimnīcā piedzimuši 17 bērni – 
12 meitenes un pieci puiši. No visiem jaundzimušajiem astoņi ir jaunie Valmieras 
novada iedzīvotāji, viņu vidū četri valmierieši. 

 Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena” aicina vecākus pieteikties 
dalībai Bēbīšu skolā. Nodarbības norisināsies vienu reizi nedēļā PII “Kārliena” 
vai tās struktūrvienībā “Pienenīte”. Plašāk – šeit. 

 Valmieras novada teritorijā ir pieejami 34 vakcinācijas kabineti, kuros var 
pieteikties vakcinācijai pret Covid-19. Plašāka informācija šeit. 

 Oktobrī un novembrī Valmieras novadā esošajās kapsētās notiks svecīšu 
vakari. Plašāka informācija šeit. 

 Valmieras pilsētas teritorijas uzturēšanu nodrošina dažādi pakalpojumu 
sniedzēji. Plašāka informācija šeit. 

 Darbinieku slimības dēļ uz nenoteiktu laiku ir slēgti EKO laukumi Strenčos, 
Valkas ielā 1a un Mazsalacā Pērnavas ielā 16.  

 Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksa. Plašāka informācija šeit.  

 Lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu vienotu pašvaldības atbalsta funkciju visiem 
novada iedzīvotājiem, Valmieras novada pašvaldība ir pieņēmusi saistošos 
noteikumus “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā”. Plašāk – 
šeit. 

 Izmaiņas SIA “VTU Valmiera” autobusu kustībā būs spēkā līdz 31. oktobrim 
(ieskaitot). Plašāka informācija šeit. 

 No 21. oktobra pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, 
kuri saņem dotācijas no pašvaldību līdzekļiem, līdz brīdim, kad Latvijā tiks 
atcelta ārkārtējā situācija, nepiemēro pašvaldību noteiktos braukšanas maksas 
atvieglojumus. Plašāk – šeit. 

 Līdz 30. oktobrim jaunieši, vecumā no 14 gadu vecuma, aicināti apmeklēt 
“Gudro ceļošanas skolu”, kas ir astoņu nodarbību cikls. Plašāk – šeit. 

 Līdz 31. oktobrim piedalies Valmieras novada apceļošanas akcijā “Savējo 
stāsti”, kuras noslēgumā veiksmīgākie dalībnieki pēc nejaušības principa 
saņems veicināšanas balvas. Plašāk – šeit. 

 Līdz 14. novembrim Valmierā notiks akcija, kuras laikā iedzīvotāji varēs bez 
maksas nodot rudens lapas SIA “ZAAO” EKO laukumā, kas atrodas Dzelzceļa 
ielā 5, Valmierā. Plašāka informācija šeit. 

 No 26. oktobra līdz 15. novembrim Valmieras novada Burtnieku apvienības 
iedzīvotājiem būs iespēja nodot bez maksas lielgabarīta atkritumus. Plašāka 
informācija šeit. 

 Līdz 30. novembrim turpinās tūrisma akcija #AtklājVidzemi. Plašāk – šeit.  

Izstādes   

 No 1. līdz 31. novembrim Trikātas kultūras nama logos būs skatāma 
mākslinieces Initas Jurgenbergas gleznu izstāde. 

 No 15. līdz 18. novembrim Mazsalacas Kultūras centrā var aplūkot rudenīgo 
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi "Skati Rudeni”. 

 No 15. līdz 20. novembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā būs apskatāma 
Latvijas tekstilmākslinieku darbu izstāde “Gobelēns”. Plašāk – šeit. 

 No 15. līdz 30. novembrim Trikātas Saieta namā “Depo” Valmieras muzeja 
ekspozīcija “Daba un sēta” ar izzinošām spēlēm. Izstādi var aplūkot darba 
dienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 25712731 vai e-pastu: turisms@beverina.lv. 

 Līdz 25. novembrim Sedas kultūras nama logos apskatāma Allas Induses 
personālizstāde “Miers krāsās” – izšuvumi krustdūrienā. 

 Līdz 7. janvārim Mazsalacas muzejā būs apskatāma mākslinieces Ilzes Ērgles-
Vanagas izstāde "Iegrimt peoniju burvībā". 

 
Aicinām sekot līdzi jaunumiem un valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Pirms došanās uz 
pasākumu pārliecināties par tā aktualitāti un ieejas nosacījumiem Valmieras novada 
pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv. 
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