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Valmieras novada notikumu apskats 
(18.10.2021.–24.10.2021.) 

 

Diena/ laiks Notikums/ aktivitāte 

Pirmdiena,  
18.10.2021.  

 

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

Plkst. 12.00 Neformālās apmācības jauniešiem “Brīvprātība un Es” platformā “Zoom”. 
Informācija un pieteikšanās pa tālr. 26412130. 

Otrdiena, 
19.10.2021.  

 

Plkst. 16.00 Projekta ietvaros notiks bezmaksas tiešsaistes nodarbības topošām 
māmiņām “Bērna kopšana”. Plašāka informācija un pieteikšanās nodarbībai 
šeit. 

Plkst. 18.00 Erudīcijas spēle “Zini! Mini! Uzzini!” platformā Zoom. Plašāka informācija un 
pieteikšanās – šeit. 

Trešdiena, 
20.10.2021.  

 

Plkst. 12.00 Valmierā, atpūtas vietā “Krāču kakta šķūnis” varēsim pārbaudīt savus spēkus 
jaunajā spēlē “Dinozauru medības”, kā arī uzņemt lieliskas retro bildes, 
uzspēlēt publiskās klavieres un uzklausīt Mārča Bogdanova stāstus par 
ceļojumiem un dažādiem dzīves piedzīvojumiem. Informācija un pieteikšanās, 
zvanot vai rakstot pa tālr. 26412130. 

Plkst. 13.00 Rūjienas kultūras nama 2. stāva kino zālē būs skatāma animācijas filma visai 
ģimenei “Dullā vista Turu”. Ieejas maksa: 1 EUR. Vietu rezervācija pa tālr. 
29430703. 

Ceturtdiena, 
21.10.2021. 

 

Plkst. 
10.00-16.40 

Vidzemes Augstskola organizē digitālo tikšanos ar vidusskolēniem par 
koledžas un bakalaura studiju programmām. Plašāk – šeit. 

Plkst. 18.00 Strenču Kultūras centrā Roberto Meloni grāmatas “Pa bērnības garšām” 
prezentācija. Sirsnīgas sarunas, itāļu dziesmas un humors. Piedalās jaunā 
dziedātāja Laura Keita Arājuma. Ieeja bez maksas. Pasākums notiks pie 
galdiņiem, lūdzam pieteikties iepriekš Strenču pilsētas bibliotēkā vai pa tālr. 
26671124. 

Plkst. 18.00 Mazsalacas Kultūras centrā notiks filmas “WILD EAST. Kur vedīs ceļš” 
pirmizrāde. Pasākuma ietvaros būs tikšanās ar filmas režisoru Matīsu Kažu 
un aktieriem (arī mazsalaciešiem – masu skatu aktieriem). Biļetes 
iepriekšpārdošanā no 11. oktobra Mazsalacas Kultūras centrā (darba laikā). 
Biļetes cena: 5 EUR. Biļešu skaits ierobežots! 

Plkst. 20.00 Rūjienas kultūras namā laikmetīgā teātra “Volatus” no Vaidavas pagasta 
komēdija “Pavedināšanas teorija”. Biļetes cena: 3 EUR. Ieejas maksa 5 EUR. 
Plašāk – šeit. 

Piektdiena, 
22.10.2021.  
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Plkst. 
09.30-16.30 

Vidzemes Augstskola organizē 12. konferenci – praktisku semināru 
pedagogiem, kā šī gada tematu piesakot “Skola un zinātne”. Plašāka 
informācija šeit. 

Plkst. 13.00 Rūjienas kultūras nama 2.stāva kino zālē būs skatāma studijas “Avārijas 
brigāde” leļļu filmu programma “Leļļu Zelta Rudens”. Ieejas maksa: 1 EUR. 
Informācija un biļešu rezervācija pa tālr. 29430703, 26313132. 

Plkst. 
16.00-19.00 

Brenguļu pagastā notiks radošais pārgājiens rudens krāsās. Pastaigas laikā 
ļausimies radošām izpausmēm ar dabas materiāliem – ieliksim rudens krāsas 
paliekošā gleznā. Noslēgumā pārrunāsim turpmākās jauniešu aktivitātes un 
vēlamos pasākumus. Plašāka informācija un pieteikšanās, zvanot vai rakstot 
pa tālr. 26412130. 

Plkst. 18.00 Burtnieku Kultūras centrā būs tikšanās ar psihoterapeiti Ainu Poišu par tēmu 
“Kā Tu jūties? Vai gribi par to parunāt?”. Pasākumu organizē biedrība 
“Pāvulēni” sadarbībā ar Burtnieku Kultūras centru. Pasākumu drīkst apmeklēt, 
uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu. 

Plkst. 19.00 Rūjienas kultūras nama 2.stāva kino zālē būs skatāma daudzsēriju mākslas 
filma “Emīlija: Latvijas preses karaliene” (1. un 2. sērija). Biļešu rezervācija pa 
tālr. 29430703 vai 26313132. 

Plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā būs dzirdama grupas “Baltie lāči” jaunākā 
koncertprogramma “Tirgus stāsti”. Plašāk – šeit. 

Plkst. 19.00-
21.00 

Valmiermuižas viesistabā rādīs filmu “Pasaulē sliktākais cilvēks”. Ieejas 
maksa 4-5 EUR. Plašāk – šeit. 

Sestdiena,  
23.10.2021. 

 

Plkst. 06.00 Burtnieku ezerā notiks makšķerēšanas sacensības “Burtnieku Rauda 2021”. 

Plkst. 
09.00-18.00 

Valmieras Jauniešu mājā norisināsies vēl nebijis pasākums jaunietēm 
vecumā no 18 līdz 25 gadiem – bezmaksas izaugsmes seminārs "Es esmu...". 
Plašāka informācija šeit. 

Plkst. 13.00 Rūjienas kultūras namā būs skatāma koncertprogramma pirmsskolas vecuma 
bērniem un jaunāko klašu skolēniem “Sīki, mazi kukainīši”. Ieejas maksa 1 
EUR. Plašāk – šeit. 

Plkst. 15.00 Rencēnu kultūras namā koncertprogrammā “Visam ir savs laiks” dziedātājs 
Kaspars Markševics, saksofons – Raivo Stašāns. Ieeja bez maksas, ievērojot 
valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

Plkst. 16.00 Kauguru kultūras namā notiks bērnu vokālā ansambļa “Domino” 5 gadu 
jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas! 

Plkst. 17.00 Latvijas čempionāta florbolā ietvaros, Valmieras Olimpiskajā centrā notiks 1. 
līgas vīriešu florbola komandu FBK “Valmiera/BSS” un FK “Madona” spēle. 

Plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā ar latviešu kino dziesmu koncertprogrammu 
“Naivais ku-kū” viesosies grupa “Carnival Youth”. Koncertprogrammā “Naivais 
ku-kū” skanēs dziesmas no iemīļotām latviešu filmām jaunās, pašu veidotās 
aranžijās. Ieejas maksa 12-15 EUR. Plašāk – šeit. 

Svētdiena, 
24.10.2021. 

 

Plkst. 13.00 Latvijas čempionāta ietvaros, Kocēnu sporta namā notiks ELVI līgas 
(virslīgas) sieviešu florbola komandu “Rubene-1” un “Ķekavas Bulldogs/NND” 
spēle. 

Dažādas 
aktualitātes 

 

 Ņemot vērā valstī izsludinātos Covid-19 izplatības ierobežošanas 
pasākumus, no 14. oktobra Valmieras pilsētas publisko pirti un Strenču 
pilsētas pirti iespējams apmeklēt tikai ar vakcinācijas un/ vai Covid-19 
pārslimošanas sertifikātu. 

 No 18. līdz 22. oktobrim Valmierā, militārajā bāzē “Kaugurmuiža”, un tās 
apkārtnē notiks Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes militārās mācības. 
Plašāka informācija šeit. 
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 No 23. līdz 30. oktobrim Valmierā norisināsies Valmieras Restorānu nedēļa. 
Plašāka informācija šeit. 

 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). Plašāka 
informācija šeit. 

 Kocēnu apvienības pagastos norisinās vingrošanas nodarbības projekta 
“Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu 
apvienības iedzīvotājiem” ietvaros. Plašāk – šeit. 

 Pielāgojoties izmaiņām, kas saistītas ar epidemioloģiskās drošības pasākumu 
pastiprināšanu, rasts risinājums, lai Kocēnu apvienībā turpinātos vingrošanas 
nodarbības topošajām māmiņām un vecākiem ar mazuļiem. Plašāk – šeit. 

 Plāņu Tautas namā notikušās jogas nodarbības turpmāk notiks tiešsaistes 
platformā “Zoom”. Dalība bez maksas! Plašāka informācija šeit. 

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

 Strenčos un Jērcēnu pagastā katru pirmdienu notiks veselīga vingrošana 
fizioterapeita vadībā projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses 
pasākumi Strenču novadā”. Plašāk – šeit 

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

 Līdz 20. oktobrim Rūjienā notiks nūjošanas nodarbības projekta “Esi vesels, 
Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Nodarbības notiek trešdienās, plkst. 
18.00-19.30, sākums pie Rūjienas sporta halles. Pieteikšanās pa tālr. 
29464888 (instruktore Guna Ķibere). Plašāk – šeit. 

 Naukšēnu vidusskolas trenažieru zālē norisinās veselības vingrošanas 
nodarbības projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu un Ķoņu pagastu 
iedzīvotājiem”. Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās plkst. 17.45. 
Vairāk informācijas pa tālr. 29176158. Plašāka informācija – šeit. 

 Līdz 2022. gada 11. martam, katru piektdienu no plkst. 16.00, Naukšēnu 
vidusskolas trenažieru zālē notiks veselības vingrošanas nodarbības 
senioriem. Nodarbības vada fizioterapeite Daira Lāce. Vairāk informācijas pa 
tālr. 29176158 (projektu vadītājas Ingunas Zukure). Dalība bez maksas! 

 Valmieras peldbaseinā norisinās ūdens nodarbības, uz kurām ir 
nepieciešams iepriekš pieteikties. Plašāka informācija 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.  

 Aizvadītajā nedēļā (11.–17. oktobrī) Vidzemes slimnīcā piedzimuši 23 bērni – 
10 meitenes un 13 puiši. No visiem jaundzimušajiem 13 ir jaunie Valmieras 
novada iedzīvotāji, viņu vidū astoņi 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. Plašāk – šeit. 

 No 1. līdz 25. oktobrim Valmieras novadā norisinās Senioru domrades, ko 
organizē Valmieras novada fonds. Plašāka informācija – šeit. 

 Valmieras novada fonds izsludina vietējo projektu konkursu “Sev, tev, 
novadam”, kuru ietvaros priekšroka būs senioru idejām. Plašāk – šeit 

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

 Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksa. Plašāka informācija šeit.  
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 Lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu vienotu pašvaldības atbalsta funkciju 
visiem novada iedzīvotājiem, Valmieras novada pašvaldība ir pieņēmusi 
saistošie noteikumi “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā”. 
Plašāk – šeit. 

 Izmaiņas SIA “VTU Valmiera” autobusu kustībā skolēnu rudens brīvlaikā no 
18. līdz 24. oktobrim. Plašāka informācija šeit. 

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

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

Izstādes   

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

 Septembrī un oktobrī Bērzaines tautas namā apskatāma Ineses Vēriņas-
Lubiņas gleznu izstāde “Dzīles”. 

 Oktobrī Bērzaines pagasta bibliotēkā augstvērtīgu grāmatu izstāde sadarbībā 
ar Valmieras integrēto bibliotēku “Māksla fotogrāfijās, audumā, audeklā, 
ēkās”. 

 Oktobrī Burtnieku pagasta bibliotēkā Valmieras muzeja ceļojošā izstāde 
“Poga cauri gadsimtiem”. 

 Oktobra mēnesī Matīšu Tautas namā varēs apskatīt Ineses Andersones 
akvareļu izstādi “Vasara manā sirdī”, Gaļinas Pukses gobelēnu izstādi un 
ceļojošo izstādi no Alojas bibliotēkas. 

 Oktobra mēnesī Sēļu muižā varēs aplūkot trīs izstādes – Jūrmalas 
mākslinieku Sēļu muižas plenēra darbu izstādi (izstāžu zālē un stallī), 
mākslinieku Rudītes un Jāņa Jēkabsonu keramikas un gleznu personālizstādi 
(velvju zālē un izstāžu zālē), kā arī Initas Reimandovas un viņas skolotāju, 
skolēnu un kolēģu mākslas darbu izstāde “.. ir laime satikt Tevi!” (muižā). 

 Oktobrī Sēļu muižas stallī varēs aplūkot divas izstādes – Ivandas Spulles-
Meieres noskaņu izstādi “Atspīdēšana. Visu lietu krāsas.” un Oresta Misjko 
keramikas izstādi “Nostaļģija”. 

 No 18. oktobra līdz 18. novembrim Ēveles Tautas namā skatāma Inta Brieža 
fotoizstāde “Apstājies. Ieskaties. DABA.” 

 No 22. oktobra līdz 25. novembrim Sedas kultūras nama logos būs apskatāma 
Allas Induses personālizstāde “Miers krāsās” izšuvumi krustdūrienā. 

 Līdz 30. oktobrim Burtnieku kultūras centrā būs apskatāma Guntara Sviķa 
gleznu izstāde “Pigments eļļā”. 

 Līdz 30. oktobrim Mazsalacas pilsētas bibliotēkā būs apskatāma gleznotāja 
Jan Rudaks personālizstāde. 

 Līdz 31. oktobrim Rūjienas Tautaskolas logos (Skolas iela 8A, Rūjiena) būs 
skatāma mākslinieces Vitas Balodes darbu izstāde “Mirkļu zibšņi”. 

 Līdz 31. oktobrim Matīšu Tautas namā būs apskatāmas vairākas izstādes – 
Ineses Andersones akvareļi “Vasara manā sirdī”, Gaļinas Pukses gobelēnu 
izstāde un ceļojošā izstāde no Alojas bibliotēkas (pūcīšu figūras, skulptūras, 
suvenīri, tekstīlijas u.c. izstrādājumu kolekcija). 

 Līdz 5. novembrim uz Dikļu Kultūras centrā būs apskatāma sienas bērnu 
zīmējumu un aplikāciju darbu izstāde “Rudens lapu virpulis”. 

 Līdz 6. novembrim Mazsalacas Kultūras centrā būs apskatāma Mazsalacas 
Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Skati 
rudeni!”. Ieeja bez maksas! 

 Līdz 15. novembrim Rubenes bibliotēkā būs skatāma mākslinieka Leona 
Sevastjānova gleznu izstāde 
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https://www.valmierasnovads.lv/atbalsts-iedzivotajiem-valmieras-novada/
https://vtu-valmiera.lv/izmainas-autobusu-kustiba-skolenu-brivlaika-5/
http://www.valmierasnovads.lv/jauniesi-aicinati-apmeklet-gudro-celosanas-skolu/
https://www.valmierasnovads.lv/piedalies-valmieras-novada-apcelosanas-akcija-savejo-stasti/
http://www.valmierasnovads.lv/no-1-oktobra-lidz-14-novembrim-valmiera-norisinasies-rudens-lapu-savaksanas-akcija/
http://www.visit.valmiera.lv/lv/zinas/12866_turisma_akcija_atklajvidzemi_aicina_iepazit_mazak_zinamas_vietas_un_to_ipasos_stastus/


 Līdz 18. novembrim Mazsalacas Kultūras centrā var aplūkot rudenīgo 
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi "Skati 
Rudeni”. 

 Līdz 20. novembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā būs apskatāma Latvijas 
tekstilmākslinieku darbu izstāde “Gobelēns”. Plašāka informācija – šeit. 

 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 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. 

https://www.valmierasnovads.lv/events/izstades-gobelens-atklasana/
http://www.valmierasnovads.lv/

