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Piedalies Valmieras novada ģerboņa izstrādē
2021. gada 1. jūlijā atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumam darbu Latvijā uzsāka jaunizveidotās
pašvaldības. Līdz ar Valmieras novada izveidi, kurā apvienojās
Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu,
Mazsalacas, Strenču, Rūjienas novadu pašvaldības, no 2021.
gada 1. jūlija spēku zaudēja Valmieras novadā apvienojamo
pašvaldību ģerboņi.
Beverīnas novada
ģerbonis

Burtnieku novada
ģerbonis

Mazsalacas novada
ģerbonis

Kocēnu novada
ģerbonis

Strenču novada
ģerbonis

Naukšēnu novada
ģerbonis

Rūjienas novada
ģerbonis

Joprojām spēkā paliks pagastu ģerboņi.
Dikļu pagasta
ģerbonis

Jeru pagasta
ģerbonis

Trikātas pagasta
ģerbonis

Lai veidotu spēcīgu simbolisko un emocionālo identitāti
Valmieras novadam, stiprinātu iedzīvotāju piederības un lepošanās sajūtu savai dzīvesvietai, 2021. gada 7. oktobrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti domes sēdē lēma
uzsākt Valmieras novada ģerboņa izstrādi. Valmieras novada
ģerboņa izstrāde plānota līdz 2022. gada 30. septembrim, konsultējoties ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju.
Līdz Valmieras novada ģerboņa izstrādei un apstiprināšanai
Valmieras novada pašvaldība lietos mazo valsts ģerboni kopā
ar pašvaldības nosaukumu.

Joprojām spēkā paliks līdzšinējie pilsētu ģerboņi.
Mazsalacas
ģerbonis

Strenču
ģerbonis

Sedas
ģerbonis

Viens no pirmajiem Valmieras novada ģerboņa izstrādes
soļiem ir ģerboņa koncepcijas izstrāde un simbolu izvēle.
Valmieras novada pašvaldībai ir svarīgi vēsturiski svarīgajā un
nozīmīgajā procesā iesaistīt iedzīvotājus, tāpēc aicinām izteikt
viedokli par vienojošajiem Valmieras novada aspektiem.
Šīs aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā un
izmantoti ģerboņa izstrādes procesā.

Rūjienas
ģerbonis

Valmieras
ģerbonis

Nākamais solis būs Valmieras vienojošās identitātes “pārvēršana” heraldikas valodā, ko veiks mākslinieks.
Anketu var aizpildīt informatīvā izdevuma 32. lpp.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
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PĀRVALDE - PAKALPOJUMI IEDZĪVOTĀJIEM

100+ dienas Valmieras novadā
2021. gada 8. oktobrī apritēja 100
dienas, kopš Latvijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma. Reformas
mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas
Latvijā, līdzsvarot reģionālo attīstību,
radīt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi
no dzīvesvietas un mazināt nevienlīdzības plaisu pašvaldību vidū.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību
pašvaldību reformas izaicinājumiem
un radītajām iespējām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
īstenoja informatīvo kampaņu “Kopā
mēs varam vairāk!”. Valmieras novads
ir viena no pašvaldībām, kas, apvienojoties astoņām pašvaldībām, piedzīvo
būtisku pārmaiņu procesu, tāpēc Jānis
Baiks, Valmieras novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs, piedalījās sarunā
ar ministrijas, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvjiem un dalījās
pieredzē.
Valmieras novada pašvaldības izveides process gan politiskajai vadībai,
gan administratīvajai struktūrai ir bijis
un joprojām ir intensīvs. Tā, piemēram,
107 dienās Valmieras novada pašvaldības deputāti piedalījās 13 domes sēdēs

un pieņēma vairāk nekā 430 lēmumus.
Prioritāri bija jāpieņem un jāizveido
efektīvs pašvaldības pārvaldes modelis. Tam jādarbojas kā saskanīgam mehānismam, lai ikdienas darba rezultātā
iedzīvotāji justu pozitīvas dzīves kvalitātes pārmaiņas, saņemtu kvalitatīvus
pašvaldības pakalpojumus, savukārt
uzņēmēji saskatītu iespējas attīstīties.
Lai rūpētos par sociāli mazaizsargātāko
iedzīvotāju daļu, kā viens no pirmajiem
uzdevumiem bija apvienot sociālā atbalsta saistošos noteikumus, noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem bērniem.
Reforma kalpos kā platforma pozitīvu
pārmaiņu ieviešanai, lai pilnveidotu
tādas nozīmīgas jomas kā, piemēram,
izglītības sistēmu, sociālo aizsardzību, veselības aprūpi vai ceļu infrastruktūras labiekārtošanu. Kampaņas
ietvaros plānots akcentēt veidus, kā
uzlabot līdzšinējo pārvaldības praksi
un rast mūsdienīgus risinājumus šodienas izaicinājumu priekšā, jo līdz ar
reformas stāšanos spēkā pašvaldībām
ir nodrošināti līdzvērtīgi apstākļi mērķu
sasniegšanai, taču tas, kā jaunievēlētā
novada vadība izmantos reformas

sniegtās iespējas, ir katras pašvaldības
uzdevums.
Pārmaiņu motivācija nav ātrums,
bet gan vēlme sakārtot procesus, lai
darbs turpinātos, tāpēc Valmieras novada pašvaldība ir viens no labās prakses
piemēriem, labprāt daloties pieredzē
un zināšanās ar citām jaunizveidotajām
pašvaldībām.
Spēcīgas pašvaldības paver jaunas
iespējas, un, iesaistoties iedzīvotājiem
un uzņēmējiem, šīs iespējas ir labāk saskatāmas.
Viens no reformas ieguvumiem
būs arī resursu ekonomija un gudra to
izmantošana.
Tāpat Valmieras novada pašvaldība
ir jau iezīmējusi svarīgākos izaicinājumus un vēlamos attīstības virzienus:
♦jaunu darba vietu radīšanas veicināšana;
♦dzīvojamā fonda pieprasījuma apmierināšana;
♦pašvaldības ceļu tīkla sakārtošana.

Administratīvi teritoriālās reformas
ietaupījums pašvaldības vadības līmenī
Valmieras novadā
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teritoriālās apvienību
pārvaldes

pārvaldes struktūra
pēc nozaru funkcijām

vienoti pašvaldības
komunikācijas kanāli

pēc vienotas sistēmas
novērtēti darbinieki

vienots pašvaldības
informatīvais izdevums

pirmā saistošo
noteikumu konsolidācija
sociālajā jomā

Uzsākta:

Nomainītas novada ceļazīmes

8484

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038.gadam
izstrāde
Darbu uzsākusi Valmieras novada
pašvaldības policija, vienots
Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028.gadam izstrāde atbalsta tālrunis visā novadā 8484

Izaicinājumi
Dzīvojamā fonda
pieejamības
veicināšana

Atbalsta palielināšana pašvaldības
ceļu tīkla sakārtošanai iedzīvotāju
mobilitātes un uzņēmējdarbības
veicināšanai
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Iedzīvotāji iesaistās attīstības plānošanā
Valmieras novada pašvaldība turpina
darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības programmas izstrādes. Viens no izstrādes posmiem bija
novada iedzīvotāju aptauja, kas norisinājās no 2021. gada 23. jūlija līdz
25. augustam. To iedzīvotāji varēja aizpildīt gan elektroniski, gan drukātā
veidā un nodot gan kādā no novada bibliotēkām, gan klientu apkalpošanas centros. SIA “Grupa93”, kas veic Valmieras
novada plānošanas dokumentu izstrādi,
ir apkopojusi aptaujas rezultātus.
Kopumā savu viedokli izteica 1267
Valmieras novada iedzīvotāji, no kuriem:
34% – Valmieras pilsētas iedzīvotāji, 9%
– Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības, 14% – Burtnieku apvienības, 13%
– Kocēnu apvienības, 7% – Mazsalacas apvienības, 3% – Naukšēnu apvienības, 11% – Rūjienas apvienības un
10% Strenču apvienības. Aptaujātie bija
vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem.
Aptaujā tika iekļauti jautājumi par apmierinātību ar pakalpojumiem tuvākajā
apkaimē, iespējamo nozaru attīstību
tuvākajā nākotnē un iespēju paust savu
viedokli par mērķiem, kuri būtu jāsasniedz jaunajā Valmieras novadā.

Apkopojot respondentu sniegtās
atbildes, ir izvirzīti mērķi, kas saistīti ar
infrastruktūras uzlabošanu, visa novada
teritoriju vienlīdzību, kopīgu attīstību un
savstarpēju apvienību sadarbību, jaunu
darba vietu radīšanu novada teritorijā
un bezdarba mazināšanu, labklājības
nodrošināšanu novada iedzīvotājiem
neatkarīgi no viņu dzīves vietas, kā arī
iedzīvotāju noturēšanu un piesaistīšanu
Valmieras novadam.
Aptauja liecina, ka iedzīvotāji kopumā
atzinīgi vērtē pašvaldības sniegtos pakalpojumus un dzīves apstākļus. Arī
vērtējums par pašvaldības administrācijas darbu ir augsts. Pozitīvi iedzīvotāji
novērtē saskarsmi ar pašvaldību un tās
sniegto informāciju plašsaziņas līdzekļos.
Abu savstarpēji saistīto plānošanas
dokumentu izstrāde ir sadalīta vairākos
posmos. Nākamais posms ir stratēģijas un attīstības programmas projekta
sagatavošana, kurā plāno organizēt
iedzīvotāju sapulces, kā arī vairākas ekspresaptaujas par tematiskiem vai lokāli
svarīgiem jautājumiem. Noslēdzošais
posms būs publiskā apspriešana jau gatavam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas,

attīstības programmas projektam un
vides pārskata projektam.
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības galvenais
attīstības plānošanas dokuments, un tajā
tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības
redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi,
attīstības prioritātes un specializācija, kā
arī telpiskās attīstības perspektīva. Valmieras novada attīstības programmā
tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes
un pasākumu kopums izvirzīto ilgtermiņa mērķu īstenošanai.
Aicinām ikvienu Valmieras novada
iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrādē, izsakot
savu viedokli sabiedriskajās apspriešanās un tematiskajās darba grupās,
par kuru organizēšanu un pieteikšanos
iedzīvotājus informēsim.
Aicinām sekot līdzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei Valmieras
novada pašvaldības mājaslapā www.
valmierasnovads.lv.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada deputāti atbalstījuši iniciatīvas “Gada zelta pāris Valmieras novadā” virzīšanu uz domes
sēdi. Aicinām zelta pārus, kuriem 2021. gadā ir zelta kāzu jubileja – laulībā nodzīvoti 50 gadi (deklarēti
Valmieras novadā ne mazāk kā vienu gadu), pieteikties līdz 25.11.2021. zvanot uz tālr. 25620055 vai
64225913, vai rakstot uz e-pastu dzimtsaraksti@valmierasnovads.lv.

Pārceltas senioru domrades
Sākot ar Starptautisko senioru dienu,
vecākie ļaudis piedalījās kādā no Valmieras novada senioru ideju apspriedēm
jeb senioru domradēm. Vietējās apspriedēs seniori diskutēja gan par sakārtoto
un apmierinošo, gan par trūkstošo un
pilnveidojamo. Aicinot seniorus nebūt
kūtriem un pašiem iesaistīties savas apkaimes pilnveidošanā un uzlabošanā,
šogad Valmieras novada fonds (VNF)
īpaši mudina seniorus iesniegt savas idejas VNF vietējo projektu konkursā “Sev,
tev, novadam”!
VNF un Valmieras novada pašvaldības
kopīgi rīkotajās senioru domradēs no
1. līdz 15. oktobrim, kas notika pilsētu
un pagastu bibliotēkās, kultūras centros un citviet, seniori dalījās pārdomās
par sakārtotajām lietām savā apkaimē,
gan par uzlabojamo un pilnveidojamo
novadā. Lai no mērķtiecīgām sarunām
virzītos tālāk uz reāliem darbiem un vietējo projektu īstenošanu, VNF kopā ar
senioriem pārrunāja konkursa galvenos
nosacījumus un aizsāka pirmos uzmetumus jau konkrētākām projektu idejām.
Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī,
Brenguļu, Dikļu, Kocēnu, Ramatas, Sēļu,
Trikātas, Strenču un atlikušās Valmie6

ras domrades tiek pārceltas uz vēlāku
rudens un ziemas laiku, cerot uz domu
apmaiņām un tikšanos ar senioriem
klātienē vēl šajā gadā. Attiecīgi tiek pagarināts arī VNF projektu konkursa
“Sev, tev, novadam” gala termiņš līdz
šī gada 31. decembrim! Tā kā domradēs izskanējušās veco ļaužu idejas ir
prioritāras VNF projektu konkursā, VNF
ļoti cer, ka pagarinātais konkursa laiks
un domradēs izskanējušās idejas par
Senioru akadēmijām, veco ļaužu dienas
centriem, radošajām un starppaaudžu
nodarbībām, kā arī daudzās vides objektu un labiekārtošanas idejas nepazudīs
un sasniegs savus atbalstītājus VNF

ideju konkursā vai Valmieras novada
pašvaldībā.
Notikušajās 11 domradēs seniori uzzināja arī vairāk par mērķtiecīgajiem
Valmieras soļiem ceļā uz Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2027 (EKG) titulu. Uzsverot
senioriem, ka arī viņu idejas par kultūras
dzīves attīstību novada pagastos un
pilsētās ir iespējams iekļaut un īstenot
EKG ietvaros, Valmieras Kultūras centrs
īpaši gaida ikviena iedzīvotāja idejas līdz
pat nākamā gada pavasarim.
Kā apliecina iepriekš rīkotās iedzīvotāju domrades, seniori ar interesi iesaistās
vietējo lēmumu pieņemšanā un savu
ideju īstenošanā. Lai pievērstu senioru uzmanību, vasarā Valmieras novadā
dažādās vietās tika izvietoti 19 Domu
krēsli ar aicinājumu vecāka gada gājuma cilvēkus apsēsties, radīt jaunas idejas
un ar tām piedalīties Senioru domradēs
rudenī, un iesniegt tās VNF vietējo projektu konkursā “Sev, tev, novadam”.
Senioru domrades notika, pateicoties
AS “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmai, ko administrē Fonds
“Ziedot.lv”.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
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8484 atbalsta tālrunis iedzīvotājiem
No 1. jūlija visa jaunā Valmieras
novada iedzīvotāju ērtībām pieejams
vienots bezmaksas atbalsta tālrunis
8484. Iedzīvotāji aicināti zvanīt pa šo
tālruņa numuru, ja dzīvesvietā vai Valmieras novada administratīvajā teritorijā nepieciešama operatīva reaģēšana vai saimniecisks risinājums.

Tālrunis izmantojams
gadījumos, kad
♦nepieciešams izsaukt vai informēt
Valmieras novada pašvaldības
policiju par dažādiem sabiedriskās
kārtības pārkāpumiem;
♦izsaukt palīdzību vai informēt par
apgādes sistēmu (ūdensapgādes,
kanalizācijas, elektrības piegādes,
apkures, atkritumu apsaimniekošanas) bojājumiem vai to darbības pārtraukumiem;
♦informēt par sanitārās tīrības jautājumiem novadā;
♦informēt

par

nesakoptiem

īpašumiem;
♦ziņot par klaiņojošiem mājdzīvniekiem;
♦informēt par bīstamām vietām uz
ielu un ceļu brauktuves vai citur
publiskās vietās;
♦informēt par bojājumiem, kas nodarīti publiskajai infrastruktūrai;
♦informēt par tiesību pārkāpumiem
pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju.
Zvanot 8484, visu diennakti atbild
un koordinētu tālākas informācijas
apriti nodrošina Valmieras novada
pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centrs.
Lūdzam iedzīvotājus nezvanīt konkrēti kādam pašvaldības policijas
darbiniekiem, jo tas neveicina ātru
reaģēšanu (darbinieki var atrasties
atvaļinājumos, darba nespējā utt.),
tāpēc zvans pa 8484 tālruni problēmu
risinās operatīvāk!
Tālrunis 8484 ziņošanai pieejams

iedzīvotājiem, kuri dzīvo jaunā Valmieras novada teritorijā: piecās novada pilsētās – Mazsalacā, Rūjienā, Sedā,
Strenčos un valstspilsētā Valmierā, kā
arī 26 Valmieras novada pagastos –
Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu,
Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru,
Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas,
Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas,
Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas
un Zilākalna pagastā.
Ziņošanai par nelaimes gadījumiem arī turpmāk izmantojami operatīvo dienestu tālruņi:
112 – Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta uzturētais vienotais ārkārtējo notikumu numurs;
110 – Valsts policijas tālrunis;
113 – Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta tālrunis;
114 – Gāzes avārijas dienesta tālrunis.
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
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Kocēnu apvienībā jauni siltumenerģijas
apgādes tarifi
No 1. novembra Valmieras novada
Bērzaines, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas
un Zilākalna ciemā tiks piemēroti jauni
siltumenerģijas apgādes tarifi, ko apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija. Divos Kocēnu
apvienības ciemos siltumenerģijas tarifi
samazināsies, bet trijos ciemos gaidāms
pieaugums līdz 1%.
Tarifi būs šādi (bez PVN):
♦Kocēnu ciemā – 58,22 EUR/MWh jeb
par 0,14% zemāks;
♦Zilākalna ciemā – 55,18 EUR/MWh
jeb par 0,91% augstāks;
♦Rubenes ciemā – 62,70 EUR/MWh jeb
par 0,80% augstāks;
♦Vaidavas ciemā – 67,04 EUR/MWh
jeb par 0,74% augstāks;
♦Bērzaines ciemā – 63,69 EUR/MWh
jeb par 6,74% zemāks.
Kā informē Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija, tarifa izmaiņas
ir saistītas ar šķeldas un kokskaidu granulu cenu izmaiņām. Beidzoties esošajiem līgumiem par granulu un šķeldas
iepirkumu, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” rīkoja cenu aptauju, izvēloties
zemākās cenas piedāvājumu. Kocēnu

un Bērzaines ciemā tarifs samazinājies,
pateicoties kokskaidu granulu cenas
samazinājumam. Savukārt Zilākalna,
Rubenes un Vaidavas ciemā siltumenerģijas tarifi ir pieauguši saistībā ar
šķeldas cenas palielinājumu.
“Salīdzinot ar dabasgāzes kā kurināmā izmaksām, škeldas cenas pieaugums
šogad
ir
bijis
vidēji
neliels. Līdz ar to tiem komersantiem, kuri kā kurināmo izmanto granulas un šķeldu, siltumenerģijas tarifs samazinās vai arī pieaug pavisam
nedaudz, salīdzinot ar tiem, kuri izmanto siltumenerģijas ražošanai dabasgāzi,”
stāsta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.
SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”
ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā
cena. Tas nozīmē, ja kurināmā cena
nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” būs jānosaka
zemāki tarifi.
Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus
un pamatojumu SIA “Kocēnu komunālā

♦ Rūjienā noslēgušies ielu seguma atjaunošanas darbi
Liepu un Viestura ielā. Liepu ielā remontdarbi notika no Rīgas līdz Stacijas ielai 250 metru garumā, bet
Viestura ielā posmā no Raiņa ielas līdz Skolas ielai
420 metru garumā. Tāpat ielas pārbūve tika veikta Dārza ielā posmā no Raiņa līdz Skolas ielai 360
metru garumā. Dārza ielā atjaunota gājēju ietve.
Savukārt dubultās virsmas apstrāde veikta Dzirnavu
ielas posmā no Raiņa līdz Skolas ielai un Kronvalda
ielā visas ielas garumā.
♦Notiek Rauskas ūdenskrātuves automātiskās ūdens
līmeņa regulēšanas sistēmas izveide Ramatas pagastā.
♦Rūjienā pabeigts vasaras lielākais ielu infrastruktūras uzlabošanas projekts – Valdemāra ielas remontdarbi līdz Aldaru un Veidenbauma ielai. Tas ir
salīdzinoši liels posms, kas ved uz privātmāju rajonu
un veselības aprūpes iestādi. Valdemāra ielā nomainītas pazemes komunikācijas, izbūvētas gājēju
ietves, noasfaltēta brauktuve, uzstādītas ceļa zīmes
un uzkrāsoti ielu horizontālie marķējumi.
♦Strenču pilsētas pirts Covid-19 ārkārtējās situācijas
ierobežojumu dēļ no 21.10.2021. slēgta uz nenoteiktu laiku.
♦Pabeigti grants seguma periodiskie uzturēšanas
darbi uz autoceļiem “Briedīši-Kalnzaltes” Jeru pagastā un “Silāres-Jaunmangas” Ipiķu pagastā.
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saimniecība” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai šī gada
26. augustā. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja,
ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.
Kocēnu apvienībā centralizēto siltumenerģiju ražo pilnībā automatizētās,
energoefektīvās un mūsdienīgās katlu
mājās, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Katlu māju darbība tiek
nodrošināta bez operatoriem, tām ir izbūvēta attālināta vadības un uzraudzības
sistēma, tās sniedz iespēju nodrošināt
stabilu siltumenerģijas temperatūru siltumapgādes tīklos, kā arī siltumtrases
tīklu sūkņi darbojas automātiski, vadoties pēc patērētāju pieprasījuma un āra
gaisa temperatūras. Visās katlu mājās siltumenerģijas ražošanā izmanto atjaunojamos energoresursus.
Katlu māju izbūvei Kocēnos, Rubenē,
Vaidavā un Zilākalnā pašvaldības kapitālsabiedrība piesaistīja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu vairāk nekā 1,1 miljona EUR apmērā.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

♦Novembrī noslēgsies ietves izbūves darbi Mazsalacā –
gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu.
♦Izbūvēts ūdensvads un kanalizācija Dzirnavu, Aurupītes, Lielā ielā, Mazsalacā 1,5 km garumā. Asfalta
segumu Dzirnavu ielā ieklās pavasarī pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma.
♦Ņemot vērā valstī izsludinātos Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus, Valmieras pilsētas publisko
pirti iespējams apmeklēt tikai ar vakcinācijas un/vai
Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.
♦No 1. novembra tiks slēgti SIA “VTU Valmiera” sezonas maršruti: Valmiera-Brenguļi-Pūpoli-Valmiera
plkst. 8.30 un plkst. 16.40 no Valmieras autoostas (sestdienās); Valmiera-Gauja-Gaujmala-Valmiera plkst. 8.30
un plkst. 17.35 no Valmieras autoostas (sestdienās);
Valka-Gauja-Aumeistari-Smiltene plkst. 7.30 no Valkas
autoostas un plkst. 15.45 no Smiltenes autoostas (sestdienās).
♦Strenčos turpinās Pulkveža Zemitāna ielas un Gaujas
tilta remonts, kas noslēgsies 2022. gada beigās.
Uzsākts remonts Strenču pilsētas pirtī sieviešu nodaļā.

♦Brenguļu Kultūras namā turpinās remondarbi. Līdz šim
lielai zālei ir ielikta jauna oša parketa grīda, nokrāsotas
sienas, ielikti jauni radiatori un ievilkta elektroinstalācija.

SAIMNIECISKIE DARBI

Loku ielā Valmierā - lietus
kanalizācijas tīkla izbūve
Lai savāktu un aizvadītu lietus un sniega ūdeni, un uzlabotu ielu tehnisko
stāvokli, Loku ielā Valmierā notiek lietus kanalizācijas tīkla izbūve, sākot no
Brīvības ielas puses.
Tīkla izbūves darbu laikā autotransportam ir slēgts Loku ielas posms no
Brīvības ielas līdz Burtnieku ielai. Slēgtajam ielas posmam apbraucamais ceļš
būs organizēts pa Loku ielas posmu no Burtnieku līdz Pilātu ielai, pa Pilātu
ielu un Brīvības ielu.
Lai piekļūtu Loku ielas slēgtajam posmam, iedzīvotājus aicinām izmantot
blakus esošās ielas – Mazo Loku ielu, Ķiršu ielu, Vienības ielu un Rožu ielu.
Loku ielas posmā ir uzstādīti brīdinājuma plakāti, pagaidu ceļa zīmes, signāllentes un norobežojuma barjeras. Gājēju kustība šajos ielu posmos ir iespējama tikai gar ceļa nomali, gar ceļa darbu zonu.
Pirms darbu uzsākšanas slēgtajā Loku ielas posmā dzīvojošie iedzīvotāji ir
informēti par ielas posmu slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.
Piekļūšana īpašumiem iespēju robežās būs nodrošināta.
Lietus kanalizācijas tīkla izbūvi Loku ielā plānots pabeigt 2022. gada
janvārī. Darbus veic SIA “Ū.K.A“.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Valmierā ielām ar ietvēm
piegulošās teritorijas
uztur uzkopšanas
uzņēmumi
Valmierā ielām, kam ierīkotas gājēju
ietves, piegulošo teritoriju uzkopšanu
nodrošina ielu uzturētājs. Tas nozīmē, ka
ielu uzturētājs atbilstoši sava līguma noteikumiem nodrošina gan zāles pļaušanu, gan atkritumu savākšanu, gan rudenī
arī koku lapu savākšanu. Tādēļ zemes
gabalu īpašniekiem, kuru mājsaimniecības atrodas pie ielām ar ierīkotu gājēju
ietvi, rudens lapu savākšana šoruden
īpašumam piegulošajā teritorijā nebūs
jāveic.
Šāds lēmums pieņemts, lai pēc iespējas atvieglotu savrupmājās dzīvojošo
valmieriešu ikdienu, noņemot rūpes par
ārpus viņu īpašuma esošās piegulošās
teritorijas uzkopšanu. Pagaidām šāda
iespēja gan tiek nodrošināta tikai tiem
savrupmājās dzīvojošajiem valmieriešiem, kuru īpašums atrodas pie ielām ar
gājēju ietvi. Tas saistīts ar to, ka ielu uzturēšana pilsētā tiek nodrošināta mehanizēti, gājēju ietves uzkopjot ar atšķirīgu
tehniku, papildu tam pieļaujot arī mehanizētu rudens lapu savākšanu.
Izmaiņas ielām piegulošo teritori-

ju uzkopšanā ietekmēs arī pašvaldības
finansēto rudens lapu akcijas šī gada
norisi. Bezmaksas rudens lapu izvešana
tiks nodrošināta tikai no tām mājsaimniecībām, kuru īpašumam piegulošajā
teritorijā atrodas vērtīgie koki ar lielu
un grūti kompostējamu lapu apjomu
visā Burkānciemā, kā arī Zvirgzdukalnā,
Jāņparkā, Pārgaujā un pilsētas centrā pie
ielām, kam nav ierīkotas gājēju ietves.
Neskatoties uz to, ka adrešu skaits ir
samazināts, pašvaldība arī šogad organizē rudens lapu akciju ar iespēju rudens
lapas bez maksas nodot SIA “ZAAO” EKO
laukumā. Tādējādi arī tās mājsaimniecības, kam šogad vairs netiek nodrošināta
bezmaksas lapu izvešana, rudens lapas
var bez maksas nodot EKO laukumā
Dzelzceļa ielā 5 Valmierā rudens lapu akcijas laikā (līdz 14. novembrim).
Par rudens lapu akcijas norisi Valmierā
lasiet Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv.
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība

No 11. oktobra
mēnesi slēgta
Lāčplēša iela
Valmierā
Ziloņu ielas Valmierā pārbūves
laikā, lai labiekārtotu ielu un tai piegulošās teritorijas pie Dzirnavu ezeriņa, no 11. oktobra līdz 10. novembrim autotransporta satiksmei abos
virzienos, posmā no gājēju pārejas
pie Valmieras Drāmas teātra līdz
Raiņa ielai, ir slēgta Lāčplēša iela.

Apbraucamie ceļi Valmierā organizēti šādi:
♦virzienā uz Rūjienu, Valku – pa Rīgas ielu, Beātes ielu, Raiņa ielu un
Liepu ielu;
♦virzienā uz Cēsīm, Rīgu – pa Tērbatas ielu, Lucas ielu, Beātes ielu, Andreja Upīša ielu un Rīgas ielu.
♦Raiņa-Beātes ielas krustojumā
mainīts galvenā ceļa virziens, bet
pa Lucas un Beātes ielu, līdz krustojumam ar Raiņa ielu, notiks vienvirziena autotransporta satiksme.
♦Valmieras pilsētas maršrutu autobusi slēgto ceļa posmu apbrauc
pa Rīgas ielu, Kārļa Baumaņa ielu,
Beātes ielu, Georga Apiņa ielu,
Rubenes ielu, Raiņa ielu un Liepu
ielu. Uz mēnesi slēgtas pieturas
Rīgas ielā pie tirdzniecības centra
“Valleta” un Tērbatas ielā pie tirgus.
Gājēju kustība iespējama pa esošajām ietvēm.
♦Kārļa Baumaņa iela, kā apbraucamais ceļš, paliks vienvirziena (virzienā uz leju, Beātes ielas pusi), jo
tā ir šaura un nav pilnībā pārredzama, lai pa to kursētu autotransports divos virzienos.
Aicinām transportlīdzekļu vadītājus sekot līdzi izvietotajām ceļa
zīmēm! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Pakalpojumu vietas Valmieras novadā
Valmieras novada pašvaldībai pēc administratīvi teritoriālās reformas ir būtiski nodrošināt novada iedzīvotājiem ērtu
un pieejamu pašvaldības pakalpojumu
saņemšanu gadījumos, kad nav iespējama pastāvīga pakalpojuma saņemšana
elektroniski.

Valsts un pašvaldības vienotie
klientu centri (VPVKAC)
Pašvaldības un valsts pakalpojumu
pieteikšanai Valmieras novadā teritoriālo apvienību pārvalžu pārziņā ir
septiņi Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri – pa
vienam katrā teritoriālajā apvienībā.
Savukārt Klientu apkalpošanas centrā
Valmierā, Lāčplēša ielā 2 var pieteikties
pašvaldības pakalpojumiem. To 2022.
gadā plānots pievienot VPVKAC tīklam.
Privātpersonas un uzņēmēji VPVKAC var
saņemt informāciju un konsultācijas par
pašvaldības un valsts sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību,
procedūru, nepieciešamajiem dokumentiem un e-pakalpojumu lietošanu.
VPVKAC kompetencē ir:
♦valsts iestāžu – Lauku atbalsta
dienesta (LAD), Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA), Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP),
Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA),
Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts
darba inspekcijas (VDI), Būvniecības
valsts kontroles biroja (BVKB), Lauksaimniecības datu centra (LDC), Sociālās integrācijas valsts aģentūras
(SIVA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK), Ceļu satiksmes drošības
direkcijas (CSDD) – sniegto pakalpojumu un ar to saistīto procesu
nodrošināšana, apzināšana, aktualizēšana un publicēšana saskaņā ar
valsts iestāžu noslēgtajiem sadarbības līgumiem, kā arī pakalpojumu
saņēmēju informēšana par tiem;*
♦klientu apkalpošana klātienē, pa
tālruni un citiem elektroniskiem komunikācijas kanāliem, informējot
par pašvaldības struktūrvienību un
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
to saņemšanas kārtību, procedūru
un nepieciešamajiem dokumentiem;
♦atbalsta sniegšana valsts pārvaldes
portālā Latvija.lv ievietoto aprakstīto
pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi;
♦fizisku un juridisku personu iesniegumu pieņemšana;
♦informācijas sniegšana iedzīvotājiem
par pašvaldības iestāžu un citu institūciju atrašanās vietu, uzdevumiem,
darbību un pakalpojumiem;
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♦dzīvesvietas deklarēšana, deklarētās
dzīvesvietas izziņu izsniegšana,
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana;
♦klientu prasību apzināšana klātienē,
pa tālruni u.c. elektroniskajiem komunikācijas kanāliem, informācijas
nodošana atbildīgajiem un atbildes
sniegšana klientiem, statistikas informācijas apkopošana un analīze;
♦“klienta darba vietas” nodrošināšana
– VPVKAC darba laikā iedzīvotājam
brīvi un bez maksas pieejama darba
vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru,
interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt
neliela apjoma dokumentāciju, kas
attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internets darbam ar datoru;
♦sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas
sertifikāta
pieprasīšana
klienta
vārdā un izsniegšana papīra formā,
pēc nepieciešamības sniedz atbalstu Covid-19 sertifikāta lejupielādei
klienta viedtālrunī.
* Valmieras novada Trikātas VPVKAC
un Strenču VPVKAC nav iespējams pieteikt Lauksaimniecības datu centra
(LDC) pakalpojumus, bet Mazsalacas
VPVKAC ir iespējams pieteikt Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pakalpojumus.

Teritoriālo apvienību pārvaldes
Privātpersonu un uzņēmēju saziņai
ar pašvaldību, pašvaldības pakalpojumu
pieteikšanai, lokālai problēmjautājumu risināšanai un operatīvai problēmu
novēršanai Valmieras novada pašvaldība
ir izveidojusi septiņas teritoriālo apvienību pārvaldes. Apvienību pārvaldes nodrošinās pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošinās
Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra darbību.
Apvienību pārvalžu kontaktinformācija
♦Brenguļu, Kauguru, Trikātas apvienības pārvalde – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224, tālr. 64281737,
e-pasts:
bktapvieniba@valmieras
novads.lv
♦Burtnieku apvienības pārvalde – Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras
pagasts, Valmieras novads, LV-4219,
tālr. 64226643, e-pasts: burtnieku
apvieniba@valmierasnovads.lv
♦Kocēnu apvienības pārvalde – Alejas
iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, tālr.
66954826, 28675556, e-pasts: kocenu
apvieniba@valmierasnovads.lv

♦Mazsalacas apvienības pārvalde –
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Valmieras
novads, LV-4215, tālr. 25446604,
e-pasts: mazsalacasapvieniba@val
mierasnovads.lv
♦Naukšēnu apvienības pārvalde – “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu
pagasts, Valmieras novads, LV-4244,
tālr. 64268288, e-pasts: nauksenu
apvieniba@valmierasnovads.lv
♦Rūjienas apvienības pārvalde – Raiņa
iela 3, Rūjiena, Valmieras novads,
LV-4240, T.64263706, e-pasts: rujie
nasapvieniba@valmierasnovads.lv
♦Strenču apvienības pārvalde – Valkas
iela 16, Strenči, Valmieras novads,
LV-4730, tālr. 64715610, e-pasts: stren
cuapvieniba@valmierasnovads.lv

Kases
Valmieras novada pašvaldībā privātpersonu un juridisko personu skaidras
naudas norēķinu veikšanai līdz 2021.
gada nogalei darbosies 10 kases. Kasēs
var norēķināties par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, iemaksāt valsts
nodevas u.c. maksājumus. Iedzīvotājiem
jārēķinās, ka pašvaldība plāno samazināt
skaidrās naudas norēķinus, tos aizstājot
ar internetbankas, bankas kartes izmantošanas pakalpojumiem, kā arī piedāvājot izmantot POS terminālu bibliotēkās
vai norēķinus Latvijas Pastā un citas
iespējas. Par aktuālu kasu darba laiku
aicinām sazināties ar konkrētās apvienības Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.

Bibliotēkas kā pašvaldības
pakalpojumu atbalsta vietas
Valmieras novada pašvaldības pakalpojumu pieteikšanas pieejamības
veicināšanai liela nozīme turpmāk būs
Valmieras bibliotēkai un 33 tās filiālbibliotēkām. Lai iedzīvotāji varētu sazināties ar pašvaldību pēc iespējas tuvāk
dzīvesvietai, Valmieras bibliotēkas 33
filiālbibliotēkas papildus veiks arī Klientu apkalpošanas punktu funkcijas. Bibliotēkas privātpersonām un uzņēmējiem
sniegs konsultācijas par pašvaldības un
valsts elektronisko pakalpojumu izmantošanu, pieņems pašvaldībai adresētus
iesniegumus, tajā skaitā nodrošinās:
♦klientu konsultācijas un apmācības par pārvaldes portālā Latvija.lv
aprakstīto e-pakalpojumu lietošanu,
palīdzību darbā ar datoru, e-parakstu
un e-adresi;
♦klientu informēšanu klātienē, pa
tālruni u.c. elektroniskajiem komunikācijas kanāliem;

AKTUĀLI
♦informācijas sniegšanu par pašvaldības struktūrvienību un iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, to
saņemšanu, kārtību, procedūru un
nepieciešamajiem dokumentiem;
♦fizisku un juridisku personu iesniegumu pieņemšanu;
♦dzīvesvietas deklarēšanu;
♦(nākotnē plānota maksas pakalpojumu sniegšana).

Valmieras novada vienotie
pakalpojumi
Stājoties spēkā vienotiem Valmieras

novada saistošajiem noteikumiem
dažādās jomās, kas regulē arī pakalpojumu sniegšanu, ir izveidoti vienoti Valmieras novada pašvaldības pakalpojumi
ar aprakstiem novada mājaslapā un ar
saiti uz detalizētāku pakalpojuma aprakstu Latvija.lv.
Līdz šim vienotie pakalpojumi ir:
♦pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
♦pabalsts ēdināšanas maksas segšanai;
♦trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana;

♦pabalsts garantēta minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
♦pabalsts mājokļa pielāgošanai;
♦pabalsts veselības aprūpei;
♦pabalsts krīzes situācijā;
♦apbedīšanas pabalsts;
♦dzīvesvietas deklarēšana;
♦Iiziņa par deklarēto dzīvesvietu;
♦deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

Klientu apkalpošanas centri
VPVKAC - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
KAC - Klientu apkalpošanas centrs

Valmieras KAC

64207120
apc@valmierasnovads.lv
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Darba laiks:
P: 7.45-17.15
O: 7.45-17.15
T: 7.45-18.15
C: 7.45-17.15
Pk: 7.45-16.15

Kocēnu VPVKAC

66954826, 28675556
koceni@pakalpojumucentri.lv
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras
novads, LV-4220
Darba laiks:
P: 8.00-12.00, 13.00-18.00
O: 8.00-12.00, 13.00-17.00
T: 8.00-12.00, 13.00-17.00
C: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Matīšu VPVKAC

66954907
burtnieki@pakalpojumucentri.lv
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras
novads, LV-4210
Darba laiks:
P: 8.00-12.00, 13.00-18.00
O: 8.00-12.00, 13.00-17.00
T: 8.00-12.00, 13.00-17.00
C: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Mazsalacas VPVKAC

66954867
mazsalaca@pakalpojumucentri.lv
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215
Darba laiks:
P: 8.00-12.00, 13.00-18.00
O: 8.00-12.00, 13.00-17.00
T: 8.00-12.00, 13.00-17.00
C: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Naukšēnu VPVKAC

66954829
naukseni@pakalpojumucentri.lv
“Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts,
Valmieras novads, LV-4244
Darba laiks:
P: 8.30-16.30
O: 8.30-16.30
T: 8.30-18.00
C: 8.30-16.30
Pk: 8.00-14.30

Rūjienas VPVKAC

66954842
rujiena@pakalpojumucentri.lv
Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
Darba laiks:
P: 8.00-12.00, 13.00-18.00
O: 8.00-12.00, 13.00-17.00
T: 8.00-12.00, 13.00-17.00
C: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Strenču VPVKAC

66954852
strenci@pakalpojumucentri.lv
Rīgas iela 7, Strenči, Valmieras novads, LV-4730
Darba laiks:
P: 8.00-12.00, 12.30-18.00
O: 8.00-12.00, 12.30-16.30
T: 8.00-12.00, 12.30-16.30
C: 8.00-12.00, 12.30-16.30
Pk: 8.00-12.00, 12.30-15.00

Trikātas VPVKAC

66954810
beverina@pakalpojumucentri.lv
Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras
novads, LV-4731
Darba laiks:
P: 8.00-12.00, 13.00-18.00
O: 8.00-12.00, 13.00-17.00
T: 8.00-12.00, 13.00-17.00
C: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk: 8.00-12.00, 13.00-16.00
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VIDE

SIA “Naukšēni” Rūjas upē ielaiž 125 līdakas
Lai kompensētu dabai radītos zaudējumus, kas radās, noplūstot šķidrmēsliem
no SIA “Naukšēni” piederošās govju fermas “Lejasbolles ferma”, SIA “Naukšēni”
papildināja Rūjas upes zivju resursus ar
125 līdakām.
Tas tika darīts pēc Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” ieteikuma Rūjas upi papildināt ar līdakām ārpus Naukšēnu apdzīvotā centra.
Līdakas izvēlētas, jo tās ir plēsīgas un
tām ir lielākas izredzes izdzīvot pārējo zivju vidū. Līdakas Rūjas upē ielaida
SIA “Naukšēni” priekšsēdētājs Imants
Kamzols, klātesot Valsts vides dienesta
pārstāvim Edgaram Mednim.
Līdakas piegādāja zivju audzētava
“Zive” Tukuma novadā. Vienas upē ielaistās līdakas svars ir vidēji 480 grami.
Rūjas upes zivju resursus izmanto
makšķernieki, kā arī katru gadu tiek veikta specializētā zveja vaislas līdaku iegu-

No kreisās: Valsts vides dienesta pārstāvis Edgars Mednis un SIA “Naukšēni” priekšsēdētājs
Imants Kamzols
vei. Lai izpētītu zivju resursus Rūjas upē, ca fluviatilis), raudu (Rutilus rutilus) un lī2020. gadā “BIOR” institūts veica zivju daku (Esox lucius).
uzskaiti ar elektrozveju, kur konstatēja
Nora Kārkliņa,
trīs dominējošas zivju sugas – asari (PerValmieras novada pašvaldība

Pie Burtnieku ezera noslēgušies zemes darbi

Turpinot labiekārtot Burtnieku ezera
piekrasti, šogad veikti nozīmīgi zemes
darbi trijās no četrām ezera publiskajām
zonām – Silzemnieku pludmalē un
Burtnieku ciemā, Burtnieku pagastā un
Matīšu laivu kanālā, Matīšu pagastā.
Ņemot vērā Silzemnieku pludmales lielo noslodzi vasaras sezonā, veikta
pludmales zonas paplašināšana par aptuveni 60 metriem, sauszemes teritorijā
nostumjot laika gaitā izveidojušos zāles
un krūmu apaugumu. Ūdens zonā veikta arī ūdensaugu pļaušana. Jau iepriekš
12

veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā,
liedzot transporta iebraukšanu stāvlaukumā pludmales zonā, izņemot īslaicīgi
laivu ielaišanai ūdenī. Tā vietā izveidots
jauns, plašāks stāvlaukums pie pludmales iebraucamā ceļa. Jaunais stāvlaukums un iebraucamais ceļš vēl šogad
plāno sagaidīt uzlabotu segumu.
Burtnieku ciemā veikta divu mazo
laivu kanālu tīrīšana un apauguma novākšana, zemes līdzināšana starp tiem.
Pagarināta arī virspalu terase, radot neapplūstošu teritoriju pastaigām un turp-

mākiem labiekārtošanas darbiem.
Arī Matīšu kanāls piedzīvojis pārmaiņas – tas padziļināts par pusmetru un
paplašināts par metru. Ezera malā novākts niedru un kārklu apaugums, atsedzot nelielu vietu vietējiem peldētgribētājiem.
Iepirkuma rezultātā darbus pie Burtnieku ezera veica SIA “Pro machinery”. Līguma summa – 19 190,00 EUR bez PVN.
Evija Ozola,
Valmieras novada pašvaldība

VIDE

Valmieras novads kļuvis zaļāks

Meža dienas ir Meža attīstības fonda
atbalstīta ikgadēja akcija. Šī gada Meža
dienu mērķis bija pievērst uzmanību
mežsaimniecībai un ainavai teritorijā,
kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši
parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, un palīdzēt risināt to
labiekārtošanu.
Ar Meža dienu moto “Veidosim
daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”
Valmieras novadā notika vairāki pasākumi, kuru laikā iestādīti dažādi koki un
krūmi, kā arī uzzināts daudz jauna par
mežsaimniecību un mežu.
Strenčos, Trikātas ielā iestādītas
32 kļavas. Izglītojošu lekciju Strenču
iedzīvotājiem par sugu nomaiņu mežā
un meža kopšanu vadīja mežsaimniecības inženieris, AS “PATA Strenči” meža
resursu daļas vadītājs, Valmieras novada pašvaldības domes deputāts Reinis
Muižnieks.
Valmierā, Lucas skvērā ar Valmieras
Pārgaujas sākumskolas 6.e klases skolēnu
līdzdalību iestādīti septiņu aso egļu

Picea pungens šķirnes Hoopsii stādi. Meža
dienu laikā jaunieši piedalījās izglītojošā seminārā “Meži un mežsaimniecība
Latvijā un Valmieras novadā”, ko vadīja
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovska,
iepazīstinot jauniešus ar mežu apsaimniekošanas pamatprincipiem.
Dikļu pagastā, Budenbrokas muižas
parkā norisinājās muižas parka labiekārtošanas talka. Lai piešķirtu parka ainavai
ar dažiem lieliem kokiem nedaudz estētiskāku vizuālo tēlu, sadarbībā ar ainavu arhitekti Agnesi Vasiļjevu izveidota skice muižas dārzam. Apstādījumos
izmantoti rododendri, hortenzijas un
kalnu priedes.
Pie Naukšēnu vidusskolas 6. klases
skolēniem viesojās Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības
Valmieras mežniecības Rūjienas nodaļas
mežzinis Jānis Čeirāns. Jaunieši uzzināja
par koku nozīmi ainavā un koku sugu
nomaiņu mežā, izmantojot dažādus

instrumentus, iemācījās noteikt koka
sugu, apkārtmēru, augstumu un attālumu starp kokiem. Meža parka teritorijā
pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja uzstādītas
šūpoles.
Sēļu muižas parkā darbi notika
saskaņā ar parku ainavu speciālista
Jāņa Sirlaka izstrādāto Sēļu muižas
parka stādījumu plānu. Daudzveidīgie
stādījumi papildināti un atjaunoti, lai
izceltu muižas un parka kultūrvēsturisko
nozīmi.
Rūjienas vidusskolas 6. klases skolēni
Ternejas parkā iestādīja korintes. Projekta laikā plānots turpināt veidot Ternejas
parka dienvidu daļas ainavu, izveidojot
ziedošo, smaržīgo parka rožu un korinšu
grupu. Vieta iecerēta kā atpūtas stūris
parka apmeklētājiem, taču papildus tas
arī norobežos parku no blakus esošās
dzīvojamās zonas. Rūjienas vidusskolas
klasēm par meža nozīmi mūsu reģionā
un Latvijā, kā arī katra cilvēka dzīvē Meža
dienu laikā tika organizēts divu dienu
izglītojošs pasākums.
Lai veidotu daudzveidīgu un tīkamu
ainavu, Mūrmuižas ciema parkā iedzīvotāji no Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības un audzēkņi no Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” kopīgi iestādīja dažādus
kokus un košumkrūmus.
Meža dienu projektus Valmieras novadā atbalstīja Meža attīstības fonds,
apzaļumošanas un labiekārtošanas darbiem piešķirot 5400 EUR.
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība

Nodod nolietotās auto riepas
Katram auto īpašniekam vismaz
divas reizes gadā aktuāla kļūst riepu
maiņa atbilstoši sezonai, izņemot
tos, kam ir vissezonas riepas. Drīz aktuāla kļūs automašīnu riepu maiņa
atbilstoši ziemas sezonai. Ja vasaras
sezonas riepas ir nokalpojušas, nepieciešama to utilizēšana legālā, videi draudzīgā veidā. Riepas aizliegts
izmest mežos, grāvmalās vai citās
nepiemērotās vietās, tās ir aizliegts
dedzināt!
Pirmkārt, izmanto iespēju un atbrīvojies no riepām SIA “ZAAO” EKO
laukumos un esi drošs par to, ka tās

tiks pārstrādātas. No fiziskai personai piederošas vienas automašīnas
gada laikā EKO laukumā bez maksas
pieņem četras riepas, kurām jābūt
nomontētām no diskiem.
Valmierā klientu ērtībām pieejami EKO laukumi Beātes ielā 47 un
Dzelzceļa ielā 5. Savukārt Valmieras
novadā EKO laukumi atrodas Mazsalacā, Pērnavas ielā 16, Rūjienā, Ternejas ielā 12, kā arī Strenčos, Valkas ielā
1A. Plašāku informāciju atradīsiet
ZAAO mājaslapā www.zaao.lv vai pa
tālr. 64281250. Katras nākamās riepas nodošanas maksa ir 2.07 EUR bez
PVN.

Otrkārt, aicinām izmantot iespēju
atstāt riepas autoservisā, kur notiek
riepu montāžas process.
Juridiskās personas, tai skaitā lauksaimnieki, atbilstoši ZAAO cenrādim
automašīnu, traktortehnikas un citas tehnikas riepas var nodot poligonā “Daibe” Stalbes pagastā, Cēsu
novadā, vai piesakot pakalpojumu pa
tālruni 29225862.
Esi atbildīgs pret apkārtējo vidi!
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība
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SOCIĀLAIS ATBALSTS

Sociālā palīdzība iedzīvotājiem
Sociālā atbalsta sistēmas vienādošana Valmieras novada iedzīvotājiem kopš
novada izveides, apvienojot astoņas
pašvaldības, ir bijusi tās prioritāte. Sociālās jomas speciālisti ir kopā strādājuši, izvērtējot līdzšinējo sniegto pakalpojumu un atbalsta apmēru katrā
pašvaldībā, lai izstrādātu vienotus noteikumus par mājsaimniecības atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Valmieras novada
pašvaldībā.
Saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās
palīdzības pabalstus var Valmieras
novadā dzīvesvietu deklarējušas personas vai personas, kuru pēdējā deklarētā
dzīvesvieta ir bijusi Valmieras novadā.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka valsts, un tas ir 272
EUR pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 190 EUR pārējām
personām mājsaimniecībā. Savukārt
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka pašvaldība –
Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu
slieksnis ir 280 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 196 EUR
pārējām personām mājsaimniecībā.
Sociālās palīdzības pabalsti iedalās
divās grupās: pamata pabalsti (garantētā
minimālā ienākuma (GMI) pabalsts un
mājokļa pabalsts) un papildu pabalsti
(pabalsts krīzes situācijā, pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai, tai skaitā
pabalsts veselības aprūpei, pabalsts mājokļa pielāgošanai).

GMI pabalsts
Lai saņemtu GMI pabalstu, nav
obligāts trūcīgas mājsaimniecības statuss, jo pabalstu piešķir, pamatojoties
uz mājsaimniecības materiālā stāvokļa
izvērtējumu. Garantētais minimālais
ienākumu līmenis mājsaimniecības pirmajai personai no 2021. gada 1. janvāra
ir 109 EUR, bet katrai nākamai personai
76 EUR. GMI pabalsta apmēru aprēķina
kā starpību starp garantētā minimālā
ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem
ienākumiem.
Pabalstu piešķir uz trim mēnešiem,
ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā, vai sešiem
mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz
personu attiecas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 36. panta
otrajā daļā noteiktie izņēmumi.
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Mājokļa pabalsts
Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts
ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu
segšanai, un tā saņemšanai nav obligāts
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Aprēķinot mājokļa
pabalsta apmēru, ņem vērā izdevumus
par dzīvojamās telpas lietošanu (īres
maksa, izdevumi par apsaimniekošanas
maksu), par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, ūdens,
dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana), par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, kā arī
izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
Valmieras novada pašvaldība informē, ka šobrīd ir izveidojusies situācija, kad lielai daļai mājokļa pabalsta
pieprasītāju pabalsts ir piešķirts 2021.
gada pirmajā pusē. Lai aprēķinātu turpmāk piešķiramā pabalsta apmēru, mājsaimniecībām tās dzīvesvietai tuvākajā
Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietā jāiesniedz iesniegums un ar mājokli
saistītu izdevumu apliecinoši dokumenti, lai sociālā darba speciālists varētu noteikt pabalsta apmēru un veikt pabalsta
pārrēķinu, ja tas būs nepieciešams.

Pabalsts krīzes situācijā
Lai saņemtu pašvaldības atbalstu
krīzes situācijas seku novēršanai vai
mazināšanai, viena mēneša laikā pēc
krīzes situācijas rašanās Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz
iesniegums un krīzes situācijas faktu
apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). Katastrofu gadījumos
pabalsta apmērs ir līdz trīs valstī noteiktajām minimālajām mēneša darba
algām. Citos no mājsaimniecības gribas
neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja
mājsaimniecība savas pamatvajadzības
nespēj nodrošināt saviem spēkiem,
pabalsta apmērs ir līdz vienai valstī
noteiktajai minimālajai mēneša darba
algai. Pabalsts krīzes situācijā ir vienreizējs, bet var tikt izmaksāts atkārtoti,
izvērtējot situāciju, kādā nonākusi mājsaimniecība.

Pabalsts veselības aprūpei
Personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurai ir
radušies ar veselības aprūpi saistīti
izdevumi un kurus persona ir apmaksājusi, ir iespēja saņemt pabalstu. Tā apmērs ir 50% no minētajiem izdevumiem,

bet nepārsniedzot 300 EUR kalendāra
gadā.
Pabalstu piešķir, lai segtu izdevumus
par veiktajām pacienta iemaksām un
pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, veiktajiem maksas veselības
aprūpes pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta, optisko briļļu
iegādi, valsts kompensējamo medicīnisko ierīču (izņemot zāļu un uztura
bagātinātāju) iegādi.

Pabalsts mājokļa pielāgošanai
Pabalstu mājokļa pielāgošanai var
saņemt persona, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte
un pārvietojas riteņkrēslā un kurai ir
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta maksimālais
apmērs vienai personai ir 2000 EUR, to
piešķir viena mājokļa pielāgošanai, kā
arī atkārtoti šo pabalstu var pieprasīt ne
ātrāk kā pēc pieciem gadiem.
Pabalstu
mājokļa
pielāgošanai
var saņemt, lai veiktu iekštelpu vides
pielāgojumu izbūvi, iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem,
ārējās vides pielāgošanu – uzbrauktuves ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un
ierīkošanu, ja persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā, tāmes, mājokļa pārbūves vai
atjaunošanas projekta vai vienkāršotās
pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma
kartes izstrādes un tās saskaņošanas
Valmieras novada Būvvaldē apmaksai,
izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš
veikta patvaļīga būvniecība. Pabalsts
nav paredzēts, lai iegādātos tehniskos
palīglīdzekļus, kas tiek apmaksāti no
valsts budžeta līdzekļiem.

Covid-19 pabalsts krīzes
situācijā
Līdz 2021. gada 31. decembrim mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar
Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā 150 EUR apmērā
vienai personai mēnesī.
Lai saņemtu plašāku informāciju, aicinām iedzīvotājus personīgi
vērsties Valmieras novada Sociālo
lietu pārvaldes sociālo darbinieku
pieņemšanas vietās vai rakstīt uz
e-pastu slp@valmierasnovads.lv.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

SOCIĀLAIS ATBALSTS

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI
VALMIERAS NOVADĀ
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Vidzemes slimnīcā ārkārtas situācija,
pārtraukta plānveida pakalpojumu sniegšana
Ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu un prognozēm par tā
turpināšanos, kā arī ārstniecības iestādes
kapacitāti, Vidzemes slimnīca no 18. oktobra izsludinājusi ārkārtas situāciju un
uz laiku pārtraukusi plānveida veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu stacionārā un dienas stacionārā.
Lēmums pieņemts, lai varētu nodrošināt papildu ārstniecības personāla
resursus un pārprofilēt gultasvietas neatliekamo, akūto un Covid-19 pacientu
ārstēšanai. 18. oktobrī Covid-19 pacientu ārstēšanai Vidzemes slimnīcā atvēlētas 102 gultas, tai skaitā astoņas reanimācijas gultas, pārprofilējot Terapijas
nodaļu 1 un Terapijas nodaļu 2.
Tiek saglabāta rinda pakalpojumu, tai
skaitā “zaļā koridora” pacientiem, veselības aprūpe pacientiem, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā
kārtā uzsāktā ārstēšana, oftalmoloģijas

pakalpojumi, grūtnieču un dzemdētāju aprūpe, bērnu aprūpe, akūtās un
subakūtās rehabilitācijas pakalpojumi
personām, kuru atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu, tai
skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas
pakalpojumu atlikšana var pasliktināt
funkcionēšanas spējas.
Ambulatoro pakalpojumu pieejamība saglabāta līdzšinējā apjomā – tie tiek
sniegti personām, kuras uzrāda derīgu
sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, vai pēdējo
72 h laikā veiktu negatīvu Covid-19 testu.
Ņemot vērā saspringto situāciju ar
personāla nodrošinājumu, slimnīca
Covid-19 pacientu aprūpē iesaista papildu medicīnas personālu, kas ierastos
apstākļos nestrādā ar infekcijas slimību
profila pacientiem, kā arī atšķirīgi plāno
darba grafiku, lai maksimāli nodrošinātu
personāla iesaisti un pieejamību.

Savukārt terapeitiskajiem pacientiem
jārēķinās ar to, ka pārprofilēto terapeitisko gultu dēļ viņus var pārvest ārstēšanai
uz kādu citu no tuvējām slimnīcām.
Lai varētu nodrošināt ne tikai
Covid-19 pacientu, bet visu pārējo stacionāra pacientu ārstēšanu un aprūpi,
Vidzemes slimnīca aicina atsaukties
un pieteikties pensionētos medicīnas
darbiniekus, topošos mediķus – ikviens
var būt noderīgs un palīdzēt sabiedrībai,
gan bijušajiem kolēģiem, gan pacientiem pārdzīvot ārkārtas situāciju un
jaunā koronavīrusa plosīšanos.
Ar pacientiem, kuriem tiek atlikti plānveida pakalpojumi, ārstniecības iestāde
sazināsies individuāli. Vienlaikus šie pacienti nezaudēs savu rindu un, atjaunojot konkrēto pakalpojumu sniegšanu,
tos saņems prioritāri.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Pieņem algologs Matīss Mežals
No 29. oktobra Vidzemes slimnīcas poliklīnikā pacientus pieņems jaunais ārsts algologs jeb sāpju terapeits Matīss
Mežals.
Ārsts M.Mežals konsultē pacientus ar visu veidu sāpēm, nosaka sāpju izcelsmi un mehānismus. Pēc nepieciešamības nozīmē papildizmeklējumus. Sāpju terapijā nozīmē medikamentozo terapiju, rehabilitācijas tehnoloģijas un veic
mazinvazīvas lokālas mīksto audu blokādes.
Pieteikšanās uz valsts apmaksātu ārsta M.Mežala konsultāciju – poliklīnikas reģistratūrā, tālr. 64202601, 64202603,
elektroniski Vidzemes slimnīcas mājaslapā www.vidzemesslimnica.lv.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
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PERSONAS, KURAS PABEIGUŠAS
VAKCINĀCIJU PRET COVID-19

Iegādāts aprīkojums veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai
Atbilstoši 31.03.2021. ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajiem līgumiem Sedā un Plāņos tiek
īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansēti projekti:
“Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana
Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē”
Nr. 9.3.2.0/20/A/047, kas paredz infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu Ingas Nātras ģimenes
ārsta prakses vietā Sporta ielā 4-30,
Sedā;
“Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu
pagasta ģimenes ārsta praksē” Nr.
9.3.2.0/20/A/048, kas paredz infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu Ineses Veršelo
ģimenes ārsta prakses vietā Skolas
ielā 2, Plāņos, Plāņu pagastā.

Sedas doktorātam un Plāņu feldšerpunktam vasarā jau tika iegādātas
jaunas medicīniskās iekārtas un datortehnika, un iepirkumu rezultātā
tika ietaupītas finanses. Par to plānots
papildus iegādāties medicīnas iekārtas un datortehniku Sedas doktorātam: ierīci netiešai asinsspiediena
mērīšanai, aukstuma somu un portatīvo datoru, bet Plāņu feldšerpunktam: inhalatoru, glikometru, iekārtu
ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu
noteikšanai, hemoglobinometru, aukstuma somu, instrumentu galdu un
printeri.
Projektā Nr. 9.3.2.0/20/A/047 kopējās izmaksas plānotas 4080,00 EUR,
no kuriem ERAF līdzfinansējums ir
3468,00 EUR, valsts budžeta finansējums ir 367,20 EUR, pašvaldības
budžeta finansējums ir 244,80 EUR.

Projektā Nr. 9.3.2.0/20/A/048 kopējās izmaksas plānotas 8160,00 EUR,
no kuriem ERAF līdzfinansējums ir
6936,00 EUR, valsts budžeta finansējums ir 734,40 EUR, pašvaldības
budžeta finansējums ir 489,60 EUR.
Projekti tiek realizēti darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.
Zaiga Auniņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Aktuālais tūrisma jomā Valmieras novadā
2020. gadā valstī ieviesto ierobežojumu dēļ Valmieras Tūrisma informācijas
centrs (TIC) ceļotājiem klātienes apmeklējumam bija slēgts vairāk nekā divus
mēnešus, apkalpojot interesentus tikai
attālināti. 2020. gadā klātienē apkalpojām 6621 viesi, 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 pieaugums.
2021. gadā Valmieras TIC klātienes apmeklētājiem bija slēgts līdz jūnija sākumam. Līdz 01.10.2021. Valmieras TIC viesojušies 2832 viesi, kas ir par nepilniem
64% mazāk nekā tādā pašā periodā 2019.
gadā. Būtiski pieaugusi (100–150%) viesu apkalpošana telefoniski, rakstiski vai
tiešsaistē. Šajā vasarā novērojām būtisku
tendenci – ja iepriekš viesi tūrisma informācijas centrā ienāca visi (piemēram,
ģimene, grupa u.tml.), tad, ņemot vērā
gan maksimāli atļauto cilvēku skaitu TIC

telpās, gan cilvēku pašu rūpes par savu
drošību, šobrīd Valmieras TIC ienāk tikai
viena persona kā visas grupas pārstāvis,
kura noskaidro jautājumus, kas radušies.
2021. gadā izjūtam arvien lielāku Latvijas
iedzīvotāju interesi par ceļošanu Latvijā.
No visiem Valmieras TIC viesiem aptuveni 85% ir Latvijas iedzīvotāji. Šis ir brīdis,
kad iepazīt savu valsti un aizbraukt tur,
kur nav būts, piemēram, īpaši izjutām
ceļotāju no Kurzemes un Pierīgas pieaugumu un interesi par Vidzemi, tai skaitā
Valmieras novadu.
Globālā situācija pasaulē ļoti ietekmējusi ceļošanas brīvību, tamdēļ ievērojami samazinājies ārvalstu apmeklētāju
skaits. Ārvalstu viesu TOP 5 sarakstā
(Valmieras TIC, 2020. gads) ierindojas
ceļotāji no Igaunijas, Krievijas, Lietuvas,
Vācijas un Somijas.
Papildu Valmieras TIC apmeklētāju statistikai ik gadu esam apkopojuši
Valmieras naktsmītņu statistiku, kā arī
aktīvi sekojam līdzi vortāla visit.valmiera.lv
un Visit Valmiera sociālo mediju statistikai, kas ik gadu parāda arvien lielāku
izaugsmi un sasniegto auditoriju. Interese vortālā visit.valmiera.lv vērtējama
kā stabila. 2020. gadā par 3% pieaudzis

kopējais lapas apmeklētāju skaits. Valmieras tūrisma mītņu viesmīlību 2020.
gadā izbaudījuši 15 328 viesi, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir par 28% jeb
5 973 nakšņotājiem mazāk. Tomēr, tāpat
kā interesentu skaits Valmieras TIC, arī
nakšņotāju skaits 2020. gada sākuma
mēnešos – janvārī un februārī – fiksēts ar
stabilu pieaugumu.
Valmiera un Valmieras novads ir ceļā
uz mērķi 2027. gadā kļūt par Eiropas
kultūras galvaspilsētu. Gatavojot pieteikumu, mūsu bagātību un arī kultūras
plaisu apzināšanā iesaistījās daudz
iedzīvotāju, pārstāvot dažādas organizācijas un sabiedrības grupas. Esam
sapratuši, ka mums ir ļoti daudz lepošanās vērtā, kas būs interesanti gan Latvijas, gan ārvalstu tūristiem.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju no 2021. gada 11. oktobra
Valmieras, Mazsalacas un Rūjienas Tūrisma informācijas centri apmeklētājiem
slēgti.
Plašāk par tūrismu Valmieras novadā
lasiet: visit.valmiera.lv.
Zane Krūmiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada kalendārs 2022. gadam
Pašvaldība izdevusi pirmo Valmieras novada kalendāru, ko būs
iespējams apskatīties un iegādāties Valmieras Tūrisma informācijas
centrā un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas
centros apvienībās no 16. novembra. Iegādes informācija tiks
precizēta atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. Aicinām sekot līdzi informācijai vai droši zvanīt un jautāt
pašvaldībai par kalendāra iegādi!
Kalendāra cena 3,50 EUR.
2022. gada sienas kalendārā iemūžinātas Valmieras novada
krāšņās ainavas – Kaņepju dižozols ziemas spelgonī, apsnigusī
Gauja, pavasaris Rūjienā, košais ceļmalas labības lauks Kauguros,
Saulgriežu laiks Ķoņos, saulainā vasara Strenčos, rudens gājputni
Kocēnos, krāsainais lapkritis Mazsalacā, maģiskais Sedas purvs un
Neļķu klintis ziemas putenī.
Skaistās novada fotogrāfijas uzņēmuši: Jānis Ence, Jānis Ukass,
Dana Sevčenko, Inese Kalinka, Didzis Punāns, Kristīne Budaha,
Nils Sokolovs, Vladimirs Brjuņins, Kristers Brokāns un Rita Kurele.
Kalendārā iekļautas fotogrāfijas no septiņām apvienībām: Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Rūjienas, Strenču un Brenguļu, Kauguru un Trikātas; četrām novada pilsētām: Mazsalacas,
Rūjienas, Sedas un Strenčiem; novada administratīvā centra,
valstspilsētas Valmieras.
2023. gada kalendāru pašvaldība plāno veidot ar fotogrāfijām, kurās redzamas skaistās Valmieras novada muižas un to arhitektūra. Aicinām fotogrāfus līdzdarboties un sākt jau fotografēt
muižas ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī. Lai izdodas! Sazināmies
nākamgad! Droši rakstiet Valmieras novadam gan Facebook, gan
Instagram, gan mājaslapā!
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
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Sports Valmieras novadā
SPORTA SKOLAS

AUDZĒKŅI

Valmieras Sporta skola 1194
Bertānu Valmieras
241
basketbola skola
Rūjienas Sporta skola 189
Kocēnu Sporta skola
151

SPORTS

INTEREŠU
IZGLĪTĪBA
SPORTĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

670
2021./2022.M.G.

15 sporta veidu apguve

ĀPOK IŅKĒZDUA

1775
59 >60
32
>2700

AUDZĒKŅI

(prāta spēles, sporta spēles,
sporta dejas, slēpošana u.c.
nodarbības)

SPORTA ORGANIZĀCIJAS SPORTA INFRASTRUKTŪRA
No tām 34 Valmierā

DAŽĀDI SPORTA VEIDI

DALĪBNIEKI. No tiem 1860 Valmierā

VIETAS SPORTOŠANAI.
No tām 23 Valmierā

Izglītības iestāžu sporta zāles,
brīvpieejas laukumi, nacionālas,
reģionālas nozīmes sporta bāzes,
privātie sporta klubi un
fitnesa studijas
Dati uz 08.10.2021.
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Izsludināts
LEADER
projektu
konkurss
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma ”Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas
laiks: 2021. gada 15. novembris –
2021. gada 15. decembris
Sludinājuma kopsumma – 566 175,29 EUR
Projektu iesniegumi tiks pieņemti
šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1 - Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1.
Jaunu produktu un
pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais
publiskais finansējums – 324 624,16 EUR.

Lai ziedošana būtu
gandarījums
Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos savas apkaimes dzīves veidošanā ar Labdarības un filantropijas akadēmijas programmu, Valmieras novada fonds (VNF) aicina uz tikšanos uzņēmumu un organizāciju kolektīvus.
Valmieras novada fonds līdz šī gada 12. novembrim piedāvā iespēju un aicina
uzņēmumu un organizāciju kolektīvus uz tikšanos ar fonda vadītāju Patriciju Siliņu
pasākumā “Filantropijas akadēmija” – par labdarības un filantropijas nozīmi sabiedrībā un katra dzīvē.
Tikšanās mērķis ir informēt par šī brīža ziedošanas kultūru Valmieras novadā,
apzinoties mūsu katra līdzšinējo ieguldījumu, un saredzēt iespējas dzīves kvalitātes
uzlabošanai tagad un turpmāk, kļūstot par vienu no Valmieras novada labdariem.
Tikšanās laikā iepazīstināsim ar Valmieras novada fonda darbību un palūkosimies
uz filantropiju kā iespēju un privilēģiju mūsu dzīvēs.
Lūgums pieteikties līdz š.g. 5. novembrim, rakstot uz e-pastu: dace.denava@vnf.lv
vai zvanot pa tālruni 20474440.
Pasākuma ilgums: 1,5 stunda, pasākums notiks Zoom platformā.
Labdarības un filantropijas skolas norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas
fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Dace Dēnava,
Valmieras novada fonds

Pēcpusdiena ar mēru

Mērķis 2 - Kvalitatīvas dzīves vides
veidošana
Rīcība 2.1.
Vides sakārtošana –
paredzētais publiskais finansējums –
241 551,13 EUR.
Adrese un vieta, kur var iepazīties
ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības
(SVVA) stratēģiju:
Biedrības ”Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs Valkas ielā 16, Strenčos,
Valmieras novadā, LV-4730. Tālrunis
29219477, 29163859, e-pasts: ziemel
gauja@gmail.com.
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī
biedrības mājaslapā www.zgauja.lv, kā
arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
Dagnija Ūdre,
Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA
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15. oktobrī Jāņa Daliņa stadionā
Valmieras novada uzņēmējiem bija
dota iespēja piedalīties pasākumā
“Pēcpusdiena ar mēru”.
Tikšanās reizē tika diskutēts par
uzņēmējdarbības atbalstu, ņemot
vērā pašvaldības aktualitātes jaunajā Valmieras novadā. Tika runāts
par Valmieras novada pašvaldības
struktūru, lielākajiem izaicinājumiem,
iecerēm un iespējām nākotnē. Īpašu
interesi pasākuma dalībnieki izrādīja
par aktuālākajiem novada attīstības
projektiem, iespējām uzņēmējdarbībā, dzīvojamā fonda, infrastruktūras
un citām aktualitātēm. Uzņēmēji tika
iepazīstināti ar Valmieras novada
pašvaldības funkciju sadalījumu un

to, kas turpmāk būs tie cilvēki, kuri
strādās ar uzņēmējdarbības atbalstu
pašvaldībā.
Dalībnieki bija laipni aicināti un
arī aktīvi izmantoja iespēju uzdot
sev interesējošos jautājumus Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Jānim Baikam, savukārt pasākuma noslēgumā norisinājās
Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas
manēžas apskate.
Dina Linda Mīlberga,
Valmieras Attīstības aģentūra

UZŅĒMĒJDARBĪBA NOVADĀ

Valmierai augstākais pilsētu ilgtspējīgas
attīstības indekss starp valstspilsētām
Latvijā
Latvijas Universitātes (LU) profesori Edvīns Karnītis, Māris Pūķis, Jānis
Bičevskis un Ģirts Karnītis ir izstrādājuši
modeli pilsētu ilgtspējīgas attīstības
plānošanai un pārvaldībai. Pilsētas ilgtspējīgas attīstības indeksa, kas rāda
teritorijas ilgtspējīgas attīstības līmeni,
izstrādes projektā veikta tā noteikšana
deviņās Latvijas pilsētās. No tām visaugstākais ilgtspējīgas attīstības indekss ir
Valmierai.
Ilgtspējīga attīstība ietver līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides attīstību. Un tieši pilsētās, kur notiek zināšanu, ekonomiskie un sociālie procesi, ir
straujāka attīstība, ir gan lielāka iespēja
ilgtspējīgai attīstībai, gan arī pieaug atbildība par to. Taču pašvaldībām Latvijā
pietrūkst datos balstīta modeļa prognozēm un lēmumu ietekmes uz ilgtspējīgu attīstību izvērtēšanai.
Jānis Baiks, Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs,
piekrīt ilgtspējīgas attīstības modeļa izstrādātājiem par tā pielietošanas ieguvumiem pašvaldības darbā. Šāda rīka
pieejamība un izmantošana pašvaldībās
ļautu īstenot datos balstītu ilgtspējīgas
attīstības plānošanu un pārvaldību.
Tāpat arī palīdzētu kvalitatīvi veikt jauno
projektu/iniciatīvu atlasi, veicinātu uz
objektīviem datiem balstītu dialogu ar
valsts pārvaldi, piemēram, par atbalstu
pašvaldības funkcionalitātei, budžeta

vajadzībām un izlietojumu, par ieguldījumu kopējo valsts ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kā arī palīdzētu
komunikācijā ar iedzīvotājiem pamatot
pašvaldības lēmumus.
Modelis izstrādāts, pamatojoties uz
ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem,
no kuriem 13 atbilst pašvaldību funkcijām. Nosakot pilsētas ilgtspējīgas attīstības indeksu, kas rāda teritorijas ilgtspējīgas attīstības līmeni, tiek ņemti
vērā 49 indikatori. Modelēšanas procesā
tika matemātiski atlasīti seši būtiskie
indikatori, kuri ir izšķiroši ilgtspējīgas attīstības līmeņa noteikšanai.
Modelis ir izmantojams jebkurai teritorijai – pilsētai ar lauku teritoriju, novadam un reģionam gan Latvijā, gan Eiro-

pas Savienībā.
Valmieras
novada
pašvaldības
darbinieki tiešsaistē tiksies, lai ar pētniekiem pārrunātu Valmieras situāciju
– stiprās un vājās vietas, kā arī modeļa
pielietošanas priekšrocības pašvaldības
darbā.
Projekta rezultāti pēc 31.12.2021.g.
tiks nodoti uzņēmumam SQUALIO, kurš
apmācīs pašvaldības izmantot modeli un izstrādās ceļakarti, lai palīdzētu
pašvaldībām izmantot izstrādāto modeli ilgtspējīgas attīstības plānošanai un
pārvaldībai, piesaistot investorus un
uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
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Atzinīgi novērtēta Valmieras novada mazo
uzņēmēju ražotā produkcija
Ar piesātinātām diskusijām, pavāru konkursiem un produktu kvalitātes
testēšanu 1. oktobrī Hanzas peronā
Rīgā aizvadīts ikgadējais “Novada Garša
2021” noslēguma pasākums, ko rīko
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLKC), sadarbojoties ar Pavāru
klubu. Apkopotos rezultātus paziņoja
un godalgas pasniedza “Novada Garšas”
komanda un LLKC valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis.
“Novada Garša” Produktu kvalitātes
konkursā tika vērtēta arī Valmieras novada mazo ražotāju produkcija. Valmieriete Zita Petruseviča ar saviem gardajiem
ievārījumiem ieguva visu pakāpju godalgotās vietas – bronzas, sudraba un zelta.
Žūrija īpaši izcēla “Zitas gardā ievārījuma”
garšas nianses. Rūjienas puses uzņēmēju SIA “Kunturi” gaļas produkti saņēma
trīs sudraba godalgas – par produktiem
“Kūpināta cūkgaļa”, “Aukstā gaļa gaba-

liņos” un “Svaiga BIO cūkas kakla karbonāde”. Alises Zariņas “Svaigais kazas
siers” un “Kūpinātais kazas siers” novērtēti ar divām sudraba un vienu bronzas
godalgu. SIA “Vīna darītava Matilde” no
Kocēnu pagasta ražotais “Aveņu, upeņu
pussaldais vīns” – sudraba, bet “Melleņu
ozollapu pussausais vīns” un “Dzērveņu
pussaldais vermuts” – bronzas godalgas.
“Prieks par mūsu uzņēmējiem, ražotājiem par dalību šajā pasākumā. Varam
vien novēlēt kvalitatīvākus un raženākus
nākotnes plānus, lai varam lepoties turpmāk un iespējams arī ar vairākiem dalībniekiem un to produktiem,” saka Ineta
Andersone, “Novada Garša” Vidzemes
projektu vadītāja.
“Novada Garša 2021” ir konkurss
visiem Latvijas pārtikas ražotājiem, kuri
savus produktus ražo nelielā apjomā.
Konkursa dalībnieki ir pārtikas ražotāji,
kuru jaudas parasti ir nelielas, tie piedāvā

Alises Zariņas svaigais siers
gan tradicionālus, gan inovatīvus, veselīgus, augstas kvalitātes un bieži vien ar
rokām izgatavotus produktus. Konkurss
notika otro gadu, un mazo ražotāju interese par iespēju gūt profesionālas žūrijas
vērtējumu savam produktam bija milzīga – ja pērn tika iesniegti 72 produkti,
tad šogad to skaits sasniedza 175.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Pabeigta 2. kārtas ēku un būvju demontāža
industriālajā teritorijā Valmierā
Valmierā turpinās darbs pie industriālās teritorijas izveides Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārta”. Pabeigta 11 turpmākajai
ekspluatācijai nederīgo ēku un būvju
demontāža. Lai nodrošinātu piekļuvi
revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai,
tiek veikta Rūpniecības ielas pārbūve
un komunikāciju izbūve tās posmā no
Dzelzceļa ielas līdz Kauguru ielai.
Teritorijā paredzēta Rūpniecības, Eksporta un Dzelzceļa ielu savienojošas ie-

brauktuves izbūve, kas vienlaikus kalpos
kā komunikāciju koridors industriālajai
teritorijai. Šobrīd notiek iebrauktuves
izbūves sagatavošanas darbi. Teritorijā
tiks izbūvēts automašīnu stāvlaukums
43 automašīnām.
Rūpniecības ielas pārbūve nodrošinās
piekļuvi atjaunotajai degradētajai teritorijai, kā arī tiks sakārtota teritorijas
daļa, kurā nākotnē plānots attīstīt jaunas
ražotnes un industriālās teritorijas.
2. kārtas ietvaros paredzēta ražošanas
ēkas būvniecība, kuras kopējā ražošanas

telpu un biroja telpu platība būs aptuveni 4101 m2.
Projekta mērķis ir Valmieras pilsētas
rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Valmieras
attīstības plānošanas dokumentiem,
veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei,
tādējādi veicinot pilsētas un novada izaugsmi, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas
izveidošanu, privāto investīciju apjoma
pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu. Visas projekta aktivitātes plānots
pabeigt līdz 2022. gada beigām.
Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta
“Industriālo teritoriju attīstība Valmierā –
2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek
plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83
EUR.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Autoru darbus aicina iepazīt vieglajā valodā
“Tie ir autoru darbi, pārveidoti valodā, vienkārši. Izprotot tekstu, bērns arī tos arī pedagogi citās skolās, kā arī ikko vieglāk lasīt un uztvert, lai palīdzētu vairāk tiek ieinteresēts lasīt. Tāpēc arī viens interesents,” aicina Valmieras Gaune tikai mūsu skolēniem, kuriem ir dzir- tapa grāmata, lai tā būtu noderīga ne jas krasta vidusskolas – attīstības centra
direktore Iveta Kļaviņa.
des vai garīgās attīstības
traucējumi, bet ikvienam,
Par projekta īstenošanu,
kuram kāda iemesla dēļ
lai izdotu grāmatu, pateicīir grūtības uztvert tekstu.
ba Valmieras Gaujas krasTādējādi ļoti priecāsimies,
ta vidusskolas attīstības
ka mūsu sagatavotos macentra vadītājai Daigai Rateriālus – gan šo grāmatu,
matai.
gan gadu gaitā apkoJāpiemin, ka Valmieras
potos un veidotos maGaujas krasta vidusskoteriālus par lasīšanu vieglas – attīstības centrā starp
lajā valodā – izmantos arī
jaunākajām grāmatām ir
citās skolās, pansionātos,
arī Rīgas Stradiņa Univerikviens, kuram tas būtu
sitātes izdotais zinātnisko
noderīgi,” stāsta Maiga
rakstu krājums “SuperPaegle, grāmatas “Lasīt ir
vīzija izglītības vidē”, kur
viegli!” autore, Valmieras
pieredzē dalās arī Valmieras
Gaujas krasta vidusskolas
Gaujas krasta vidusskolas –
– attīstības centra latviešu
attīstības centra pedagoģe
valodas skolotāja.
No kreisās: grāmatas “Lasīt ir viegli!” autore Maiga Paegle un zinātniskā rak- Līga Vaite. “Tiku aicināta
“Mēs izmantojam pa- sta autore Līga Vaite, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra padomāt un uzrakstīt par
ņēmienus, lai lasītājam pedagoģes
metodēm, ar kurām superteksts būtu vieglāk uzvizors varētu strādāt, lai
tverams, vienlaikus ļaujot iepazīt autora tikai mūsu skolas bērniem un pedago- palīdzētu pedagogiem. Tas ir krājums,
valodas bagātību. Strādājot skolā, kas giem, bet ikvienam, kuram tas atvieglo- kas paredzēts supervizoriem un citiem
piedāvā speciālās izglītības program- tu ikdienu.”
speciālistiem, lai atbalstītu pedagogus,
Jāpiemin, ka iecere ir turpināt dar- jo, kā rāda pētījumi, pedagogiem ir
mas, materiāli gadu gaitā ir sakrāti un izveidoti ļoti daudz. Tie pieejami arī mūsu bu un vieglajā valodā izdot arī Imanta viens no augstākajiem izdegšanas risskolas mājaslapā www.vgv.lv. Runājot Ziedoņa “Krāsainās pasakas” un Annas kiem. Prieks par kolēģiem, kuri izmanto
ar kolēģiem, saprotu, ka teksts vieglajā Sakses “Pasakas par ziediem”.
supervizoru konsultācijas, jo tas tiešām
valodā noder ne tikai tiem skolēniem,
“Speciālās izglītības iestādēs ir īpaši ir liels atbalsts, kā arī parāda, ka esam
kuriem ir dzirdes, valodas vai garīgās pedagogi ar lielu sirds gudrību, pacietī- moderni, nebaidāmies saņemt palīdzīattīstības traucējumi, bet arī bērniem bu un līdzcietību. Ja vēl var atrast laiku, bu, zinām, ko supervizors var dot,” stāsta
vispārizglītojošās skolās, kuriem ir lai izdotu grāmatas! Daudz pedagogu Līga Vaite.
grūtības ar teksta uztveri vai izprašanu. mūsu skolā velta laiku, lai sagatavotu
Zane Bulmeistare,
Mūsu steidzīgajā pasaulē izlasīt un materiālu, kas noder mācību vielas uzValmieras novada pašvaldība
saprast klasiķu darbus nav nemaz tik tverei. Priecāsimies, ja materiālus izman-

Rekordliels jauniešu skaits studē ar Vītolu
fonda administrētajām stipendijām
Mūsdienu mainīgajā pasaulē vienīgais kapitāls, par
kura drošību varam sniegt garantiju, ir cilvēka izglītība.
Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas,
Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas
un Zviedrijas, jaunajā mācību gadā ar stipendijām Latvijas
augstskolās studē 825 studenti – no tiem 290 stipendiju
saņem pirmo reizi, 451 stipendiāts studijas turpina un 84
jaunieši tika izraudzīti citos papildkonkursos. Gada laikā
stipendijās plānots izmaksāt vairāk nekā 1,5 miljonus EUR.
Par spīti aizvadītā gada izaicinājumiem ziedotāji turpina atbalstīt Latvijas jauniešus ceļā uz izcilību. 2021./2022.
mācību gadā ziedotāju stipendijas no Valmieras novada saņem 26 jaunieši: Aldis Jānis Pivars (Ilonas Mažeikas
piemiņas stipendija), Marta Madara Grantiņa (Pauļa un
Leontīnes Anstrats piemiņas stipendija), Liene Kalniņa
(Matīsa Dāvja un Līgas (dzim.Upeslācis) Kukaiņu stipendija), Emīls Ķīkulis (Kārļa Cīruļa piemiņas stipendija),
Venija Kalniņa (Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā), Laura Dičeva (Egona un Ritas

Kaimiņu stipendija), Nikola Tupuriņa (Hugo un Mirdzas
Karlsson piemiņas stipendija), Ričards Edijs Štibe (Gunāra
Šūbiņa piemiņas stipendija), Ilmārs Duncis un Krišjānis
Lācis (Valdemāra Ruļļa piemiņas stipendija), Līga Puhova
(Andra Kļaviņa stipendija), Elza Līna Andersone,
Krista Āboltiņa, Artis Brantiņš, Sabīne Rumba, Diāna
Zariņa, Artūrs Zeibots, Santa Sormule, Betija Tekla Spāre,
Elīna Evita Ķepsne un Ella Sudāre (BYKO-LAT stipendija), Ieva Bērziņa (Saules stipendija), Lenora Anna Gorska
(ERGO stipendija), Ilvars Čukurs (SIA “Kurekss” stipendija),
Megija Pārupe (Zvejnieku ģimenes stipendija), Karīna Kolendo (Dainas Bīriņas stipendija).
Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies no 2022. gada
1. februāra un turpināsies līdz 1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.
Dāvids Rubens,
Nodibinājums “Vītolu fonds”
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Izglītība Valmieras novadā
Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojas 46 izglītības iestādes un to struktūrvienības,
kuras ir dibinājusi Valmieras novada
pašvaldība.
Papildus tam Valmieras novadā darbojas divas privātās izglītības iestādes,
kurās mācās 178 pirmsskolas vecuma
audzēkņi un 393 vispārējās izglītības
vecuma skolēni. Divas Valmieras novadā
esošās izglītības iestādes ir Izglītības
un zinātnes ministrijas pārraudzībā:
Valmieras tehnikums, kurā mācās 622
audzēkņi, un sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.
Būtiska nozīme jauno speciālistu
piesaistē ir Valmierā esošajai Vidzemes
Augstskolai, kurai ir valsts augstskolas
statuss un kura piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs.
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Pirmsskolas izglītību nodrošina 13
pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī
astoņas vispārizglītojošās izglītības
iestādes un viena speciālās izglītības
iestāde, kas līdztekus īsteno arī pirmsskolas izglītības programmu. Kopumā
pašvaldības izglītības iestādēs ir 2975
pirmsskolas vecuma audzēkņi.
Valmieras novadā darbojas 20
vispārizglītojošās izglītības iestādes: trīs
sākumskolas, deviņas pamatskolas, sešas
vidusskolas un divas valsts ģimnāzijas,
kā arī divas speciālās izglītības iestādes
(Ziemeļvidzemes pamatskola, Valmieras
Gaujas krasta vidusskola – attīstības
centrs).
Pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās skolās mācās 6142 skolēni.
Profesionālo vidējo izglītību mākslā
un dizainā ir iespēja iegūt Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskolā. Izglītī-

bas iestāde piedāvā arī profesionālās
ievirzes izglītības programmas, kurās
uzņem skolēnus, sākot no 1. klases, interešu izglītības programmas bērniem
no sākumskolas vecuma līdz vidusskolai, kā arī sadarbībā ar biedrību “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs”
organizē licencētas neformālās izglītības programmas kursus pieaugušajiem.
Izglītības iestādē mācās 429 skolēni.
Profesionālajā ievirzē Valmieras
novadā darbojas 10 izglītības iestādes,
kas piedāvā bērniem un jauniešiem
pilnveidot prasmes un attīstīt talantu mākslā, mūzikā un dažādos sporta
veidos. Kopējais audzēkņu skaits šajās
izglītības iestādēs ir 2348.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Pedagogi mācās stresa vadību
Kopš 2021. gada 1. jūlija Valmieras
Attīstības aģentūra (VAA) īsteno projektu “RADĪT PRIEKU”. Projektu atbalsta
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
un Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras (JSPA) īpaši izstrādātā atbalsta
programma, kuras pamatmērķis ir sniegt
atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un veicināt
jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. “RADĪT
PRIEKU” ideja ir iesaistīt jauniešus Valmieras koprades darbnīcas “DARE” kopienas veidošanā, sniedzot tiem iespēju lietderīgi pavadīt laiku interesantā,
draudzīgā un iedvesmojošā vidē, mācīties veidot interpersonālas attiecības
pēc apmēram gada mājsēdes, iepazīt
dažādas tehniskas iekārtas, kā arī attīstīt
iemaņas, prasmes un radošumu/jaunrades vai izgudrotāja spējas. Nostabilizēt
pārliecību par sevi, drosmi, uzņēmību un
mērķtiecību, īstenot jaunas un neparastas idejas, kas vēlāk palīdzēs tiem labāk
iekļauties darba tirgū.
Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuri
dzīvo, mācās, studē vai strādā Valmieras
novada un Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitāšu

īstenošanas posmā – novembrī un decembrī – norisināsies sešas meistarklases – trīs darbnīcas jauniešiem vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem un trīs
darbnīcas jauniešiem vecuma grupā no
19 līdz 25 gadiem. Tās būs tematiskās
meistarklases par trīs tēmām: T kreklu
apdruka termodrukas tehnoloģijā; vides
uzlīmju un personalizētu bloknotu izgatavošana; koka dizaina meistarklase
lāzertehnoloģijā.
Katrā darbnīcā piedalīsies astoņi jaunieši, kopā sešās darbnīcās piedalīsies
48 jaunieši.
Meistarklases norisē tiks iekļauta
izglītojoša informācija par konkrēta
radošā
procesa
norisi,
radošo
domāšanu, dizaina un produktu izstrādi,
tehnoloģijām, gan praktiskais darbs
pie produkta izstrādes. Meistarklases
beigās katrs dalībnieks mājās dosies ar
pašdarinātu lietu.
Projekta īstenoto aktivitāšu rezultātā
plānojam panākt, ka meistardarbnīcās
iesaistītajiem jauniešiem:
♦tiks paaugstinātas kompetences,
balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās;

♦tiks veicināta piederības sajūta un
pašapziņa;
♦tiks sekmēta kvalitatīva brīvā laika
pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs;
♦tiks mazināti psihoemocionālās veselības riski;
♦tiks veicināta sagatavotība turpmākajām mācībām un darba tirgum.
Informācija par meistardarbnīcu
norisi tiks publicēta Valmieras novada
pašvaldības mājaslapā, VAA un koprades darbnīca “DARE” sociālo tīklu
kontā, kā arī tiks izplatīta caur Valmieras
novada izglītības iestādēm, jauniešu centriem, organizācijām un interešu izglītības iestādēm. Priekšroka tiks dota jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas,
lai veicinātu to iekļaušanos sabiedrībā
un atbalstītu tās jauniešu grupas, kurām
šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams.
Inna Purmale,
Valmieras Attīstības aģentūra
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Vasaras nodarbinātība – vērtīga pieredze
bērniem un jauniešiem

Šajā vasarā Valmieras novada pašvaldības nodarbinātības programmā
Valmierā piedalījās 342 skolēni, kuri iesaistījās visdažādākajos darbos – ne
vien labiekārtošanas un sakopšanas
darbos, bet viņiem tika uzticēti arī atbildīgāki pienākumi, kas iespēju robežās
piemeklēti viņu prasmēm un interesēm,
pietuvinot mērķtiecīgai nākotnes karjeras izvēlei.
Skolēnu vasaras nodarbinātības
programmu īstenoja ar mērķi radīt
jauniešiem iespēju apgūt nepieciešamās
darba prasmes un iemaņas, iegūt darba
pieredzi, saņemot atalgojumu, un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.
Darbam vasaras brīvlaikā varēja pie-

teikties jaunieši no 13 līdz
19 gadu vecumam, kuri
mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs
un kuru dzīvesvieta deklarēta Valmierā. Skolēni
strādāja 15 darba dienas.
Bērniem vecumā no 13
līdz 14 gadiem bija iespēja
strādāt četras stundas dienā (līdz 20 h nedēļā). Jaunieši vecumā no 15 līdz 17
gadiem varēja strādāt līdz
septiņām stundām dienā
(līdz 35 h nedēļā), savukārt
pilngadīgajiem jauniešiem bija iespēja
strādāt līdz astoņām stundām dienā (ne
vairāk kā 40 h nedēļā). Darbs tika organizēts četros periodos no 21. jūnija līdz
27. augustam.
Vasaras nodarbinātības programma
tika īstenota divās apakšprogrammās.
Pirmajā programmā darbu bērniem
vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā
no 2020. gada 1. janvāra, piedāvāja
pašvaldības iestādes, kas atrodas Valmierā. Savukārt otrā programmā piedalījās jaunieši vecumā no 13 līdz 19
gadiem, kuri mācās Valmieras vispārējās
vai profesionālās ievirzes izglītības

iestādēs. Šajā programmā darba vietas
nodrošināja dažādi Valmieras uzņēmumi
un nevalstiskās organizācijas. Jauniešiem tika dota iespēja ne vien iepazīt
darba vidi, bet arī gūt pieredzi viņiem
interesējošā sfērā, kas vairāk saistīta ar
tādām jomām kā zinātne, tehnoloģijas,
inženierzinātnes un matemātika (STEAM
mācību priekšmeti).
Nodarbinātības programmā atlīdzība
bērniem tika finansēta no “Urban Innovative Actions” programmas inovāciju
projekta “Eiropas nākamās paaudzes
mazās pilsētas” (Next Generation Micro
Cities of Europe, Nr. UIA03-250, NextGen) un no Valmieras novada pašvaldības līdzekļiem.
Vasaras nodarbinātības programmu
skolēniem 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.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldība godinājusi
“Balva izglītībā 2021” laureātus
8. oktobrī Valmierā norisinājās apbalvojuma “Balva izglītībā
2021” pasniegšana, kurā pirmo reizi vienkopus pulcējās Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbinieki.
“Cienījamie skolotāji, jūsu profesija ir cēla un atbildīga
misija. Jūs esat nākotnes veidotāji caur mūsu bērniem, tādēļ
jūsu loma kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā ir neizmērojama. Skolotājam ir gan jāsniedz skolēniem zināšanas un prasmes, gan arī pašiem ir jābūt nepārtrauktā pilnveidošanās procesā, jo pasaule attīstās, un mums jāmainās tai līdzi. Vienlaikus
vēlos uzsvērt, ka skolotājs nav tikai tas, kurš stāsta un māca, bet
arī kā ģimenes loceklis, draugs, kuram uzticēties, un padomu
devējs. Mīļie skolotāji, šajā svētku dienā vēlos pateikt paldies
par jūsu pašaizliedzīgo darbu, milzu pacietību, neizsīkstošo
enerģiju un ticību nākotnei!” sveicot skolotājus, vēlēja Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Pasākumā deviņiem skolotājiem pasniegti Izglītības un
zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības raksti, savukārt 59
Valmieras novada laureāti saņēma Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2021” par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem
izglītībā. Apbalvojuma saņēmējiem pašvaldība piešķīra arī
naudas balvu 150 EUR apmērā un dāvināja īpašu piemiņas
pildspalvu.
Laureātus sveica Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks un viņa vietnieki – Jānis Olmanis,
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domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta
jautājumos, un Guntis Gladkins, domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos, un
Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

No kreisās puses: Iveta Pāže, Vita Bukaldere, Inga Stilve, Sarmīte
Bukava, Agita Silova, Dana Ceplīte, Dace Gailīte, Elita Skrastiņa,
Jānis Baiks
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Jānis Olmanis, Santa Tauriņa, Sandra Kārkliņa, Gita Baltā, Olita
Nīmante, Gita Apsīte, Dace Atslēga, Daiga Ramata, Vjačeslavs
Piskunovs, Iveta Pāže

Iveta Pāže, Ralda Ziemule, Antra Galzone, Ivars Jēkabsons,
Evita Ziplāne-Bērziņa, Uģis Brālēns, Santa Tanenberga, Eva
Kaufmane, Miks Puķītis, Santa Rulle, Guntis Gladkins

Iveta Pāže, Baiba Šēnberga, Sarmīte Millere, Santa Ecmane, Antra Iveta Pāže, Jolanta Krišjāne, Ina Mole, Marina Koļčinska, Iveta
Baune, Arta Gredzena, Jānis Olmanis
Upīte, Anda Upīte-Markuse, Ina Tuņķele, Jānis Olmanis

Iveta Pāže, Sofija Andriksone, Līga Ķirse, Signe Jānelsiņa, Aiga Iveta Pāže, Anita Laicāne, Ina Smirnova, Ilze Zariņa, Iveta
Vimba, Evija Vilne, Baiba Frinde, Solvita Tēberga, Dace Gaigala, Derkača, Arnita Staško, Dina Oliņa, Māra Daugule, Elita Šalte,
Iveta Veide, Guntis Gladkins
Guntis Gladkins

Iveta Pāže, Kristīne Nīmane, Lilita Romanovska, Gita Brokāne, Iveta Pāže, Ināra Veita, Sandra Krūze, Anda Deksne, Renāte
Līga Jēkabsone, Linda Sēne, Gaida Bērziņa, Ivaise Melkere, Ērika Bērziņa, Jānis Baiks
Fūrmane, Jānis Baiks

27

IZGLĪTĪBA

Skolotāji gūst starptautisku pieredzi
Par spīti koronavīrusam ar gandarījuma sajūtu, prieku un zināšanu bagāžu
sešas pedagoģes kopā ar kolēģi no Austrijas Petra Hauser ir noslēgušas dalību
starptautiskā Erasmus+ programmas
projektā “Teachers in charge working
together //Learning through innovative
methods as using digital tools, games and
intensive knowledge transfer/team-teaching” – “Atbildīgie skolotāji strādā kopā//
Mācīšanās, izmantojot inovatīvas metodes kā digitālo rīku lietošanu, spēles
un intensīvu zināšanu nodošanu// mācīšana komandā”.
Ko esam ieguvušas? Vispirms jāpiemin angļu valodas nodarbības aptuveni divu mēnešu garumā. Gatavojāmies
saziņai ar Petru, kura angliski vadīja trīs
tiešsaistes nodarbības. Tajās apguvām
digitālos rīkus Socrative, Quizlet, LearningApps, edpuzzle, Microsoft Sway. Austriete mums sniedza ne tikai teorētiskās
zināšanas, bet arī pacietīgi gaidīja, līdz
visas apgūsim tos arī praktiski. Jāsaka, ka
esam šīs vietnes jau pielietojušas savās
stundās ar skolēniem, kuri tās atzinīgi
novērtējuši. Stundas iegūst jaunas krāsas.
Sākumskolas
skolotāja
Sandra
Sprance atzīst, ka digitālie rīki ļauj
skolotājiem izmantot jau gatavus materiālus, tos pielāgot savām vajadzībām

vai veidot dažādus jaunus mācību materiālus, kurus var izmantot, lai apgūtu
mācību vielu, nostiprinātu jau esošās
zināšanas vai iegūtu atgriezenisko saiti
par skolēnu mācību sasniegumiem. Viņai
īpaši patīk LearningApps, jo uzdevumi viegli saprotami arī sākumskolas
bērniem. Savā darbā ir izmantojusi gan
citu veidotus materiālus, tos pielāgojot
skolēnu vajadzībām, gan izveidojusi arī
pati savus. Skolēniem patīk, ka mācību vielu var apgūt, izmantojot spēļu
elementus. Sandra novērtē, ka Quizlet
piedāvā iespēju, kā interesantos veidos
apgūt vai nostiprināt mācību vielu. Interesants rīks ir Sway, kas šobrīd pieejams
arī latviešu valodā. Var visu stundā nepieciešamo informāciju, prezentācijas,
video, zināšanu pārbaudi, atgriezenisko
saiti ievietot vienuviet. Tas ļauj ietaupīt
laiku stundā.
Pirmsskolas skolotāja Arta Ziemane
jau ieviesa datora prasmju apguvi pirmsskolas vecākajā grupā un izmantoja
minētos digitālos rīkus testa veidošanā,
pārbaudot bērnu zināšanas.
Pirmsskolas un ģeogrāfijas skolotāja
Astrīda Suipe izmantos redzēto un dzirdēto, stāstot par Austriju ģeogrāfijas
stundās.
Lielisks izvērtās mūsu ceļojums uz
Austriju šī gada jūlijā. Nezinājām, vai

izdosies klātienē satikties Covid-19 dēļ,
bet jāatzīst, ka viss bija fantastiski. Bijām
lieliska komanda, kas apguva sadarbības
prasmes, gan virzienus meklējot, gan
iemūžinot jaukos Austrijas skatus, kā arī
saziņai izmantojot angļu un vācu valodu. Neizpalika arī kultūras programma. Iepazinām 35 dažādu mākslinieku
ekspozīcijas par tēmu “Kā paradīzē”,
apskatījām “Ars Electronica Center” –
Nākotnes muzeju, kurā apvienota māksla, tehnoloģija un sociālā joma.
Esam ļoti pateicīgas Petra Hauser Austrijā, kas mūs ievadīja digitālajā pasaulē,
bija bezgala pacietīga, atbildot uz jautājumiem, par skaistajiem skatiem, noietajiem kilometriem, lielisko komandu.
Šķīrāmies, lai tiktos vēl kādos projektos.
Projekts
(Nr.
2020-1-LV01KA101-077329) “Teachers in charge
working together //Learning through innovative methods as using digital tools,
games and intensive knowledge transfer/team-teaching” īstenots Erasmus+
programmas pamatdarbības “Mācību
mobilitāte izglītības un mācību sektorā”
ietvaros.
Vija Mežīte,
Trikātas pamatskolas projekta koordinatore

Noslēdzas VNF Labdarības un filantropijas
skolu cikls Valmieras novadā
Spēles, lekcijas, video un mini projektu plānošana – tā atslēgu vārdos var raksturot Labdarības un filantropijas skolas
programmu, ar kuru Valmieras novada
fonds (VNF) viesojās 14 Valmieras novada izglītības iestādēs septembrī un oktobrī. Vairāk nekā 450 pamatskolu un
vidusskolu jaunieši uzzināja par praktiskiem veidiem, kā iesaistīties vietējā
labdarībā, kā arī paši plānoja sev paveicamus labos darbus ar VNF atbalstu.
Lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos
savas vietējās apkaimes dzīves veidošanā, ar Labdarības un filantropijas
skolas programmu Valmieras novada
fonds (VNF) apmeklēja 14 izglītības
iestādes un jauniešu centrus Valmieras
novadā - Burtnieku Ausekļa pamatskolu,
Kauguru pamatskolu, Kocēnu pamatskolu, Matīšu pamatskolu, Mazsalacas vidusskolu, Rencēnu pamatskolu, Rūjienas vidusskolu, Strenču pamatskolu,
Trikātas jauniešu centru, Valmieras Jauniešu māju, Valmieras Pārgaujas Valsts
ģimnāziju, Valmieras Viestura vidusskolu, Valmieras 2. vidusskolu un Valmieras
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5. vidusskolu.
Tiekoties ar jauniešiem, spēles laikā
tika noskaidrota jauniešu iesaiste labdarībā, apjaustas brīvprātīgā darba
iespējas Valmieras pilsētā, kā arī video
formātā analizēti iepriekš atbalstīto VNF
JIL mini ideju projekti. Tas viss, lai jaunieši iespējami labāk sagatavotu savas
mini idejas pieteikumu fonda Jauniešu
ideju laboratorijas ideju konkursā “Mēs
savai vietai”. Uz vietas topot idejām un
pēc tam pašiem balsojot, klašu jaunieši
paši izvēlējās sev saistošākās un atbalstāmākās idejas.
Tiklīdz to ļaus situācija valstī, Valmieras novadā jaunieši plāno rīkot dažādus
jauniešiem domātus pasākumus, aizvietot plastmasas maisiņus ar auduma
maisiņiem, izvietot ziedojumu kastes rotaļlietu vākšanai, tikties ar dažādām Latvijā populārām personībām, apmeklēt
sociālās iestādes, atjaunot pašu spēkiem
sporta inventāru un vēl daudz citu ideju.
VNF Jauniešu ideju laboratorijas koordinatore Undīne Blumberga uzsver,
ka daudzas idejas šobrīd jaunieši var

tikai izplānot un nosacīti aizsākt darbu
pie tām. “Cerēsim, ka jauniešiem tikmēr
iedvesma nebūs zudusi,” norāda Undīne.
Jau minēts, ka rudenī VNF JIL izsludināja mini ideju konkursu “Mēs savai
vietai”, kura ietvaros tiek atbalstītas
jauniešu iniciatīvas. Joprojām jauniešu
līdzdarbošanās savas apkārtējās vides
veidošanā Latvijā ir vērtējama kā zema,
tādēļ ir nepieciešams to regulāri sekmēt
un veicināt. VNF Labdarības un filantropijas skolas laikā jaunieši uzzina vairāk
par vietējo labdarību un brīvprātīgo darbu savā kopienā, kā arī rada un izstrādā
savas idejas vietējās dzīves uzlabošanai.
Savukārt VNF Jauniešu ideju laboratorija
atbalsta idejas, kas svarīgas un nozīmīgas pašiem jauniešiem.
Labdarības un filantropijas skolas
norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds

KULTŪRA

“Nenovāktā raža” – kara upuru piemiņai

No kreisās: arhitekts Jānis Rutkis, tēlniece Zigrīda Rapa, tēlnieks Jānis Aivars Karlovs, tēlnieks Juris Rapa, arhitekts Jānis Lejnieks
15. oktobrī memoriālā Otrā pasaules
karā kritušajiem Valmierā norisinājās
dekoratīvi dendroloģiskās kompozīcijas
“Nenovāktā raža” atklāšana.
“No pašiem pirmsākumiem ideja bija
par piemiņas vietu represētajiem. It kā
visi to zināja, bet neviens nezināja. Paši
par savu naudu veicām bronzas liešanu
āboliem. Žēl, ka tolaik nesanāca pastāstīt
par ideju vairāk. Karā kritušie, viņu
ģimenes zaudēja dzīvi. Un āboli par to
stāsta – tie ir pēdējie pirms ziemas, kas
paliek uz zemes, pēdējā raža, kas nenovākta. Taču ābele paliek. Pavasarī tā atkal
ziedēs, rudenī būs jauni āboli, un tā uz
riņķi vien,” stāsta tēlnieks Juris Rapa.
“Nenovāktā raža” ir līdzjūtības un
cieņas apliecinājums cilvēkiem, kuri bija
spiesti 1941. un 1949. gada deportācijās
pamest mājas, kā arī holokausta upuriem. Granīta āboli uz granīta pamatnes
ir simbolisks vēstījums, stāstot par
piedzīvoto traģēdiju – cilvēku mājas
palika tukšas, āboli – nesalasīti. Kompozīcijas tapšanas laikā tai blakus 1985.
gadā tika iestādīta mežābele, tādējādi
mākslinieku veidoto simbolismu – granīta ābolus – papildina āboli, ko ik gadu
rudenī dāvina mežābele.
Lai gan “Nenovāktā raža” ir memoriāla daļa, kompozīcijas simboliskais un
nozīmes vēstījums ir cits. Kā atklāj autori,
tas ir sirdsdarbs, dāvana Latvijai, ko teju
neticamā veidā izdevies īstenot, jo tā ir
piemiņas vieta deportācijas upuriem, kas
tapusi Padomju Savienības laikā. Tādējādi tolaik par kompozīcijas vēstījumu
netika runāts, arī memoriāla atklāšanas
laikā kompozīcija vēl nebija pabeigta
un atklāšanas uzrunās pieminēta netika. Vēsturiskajās fotogrāfijās ir redzama nesen iestādītā mežābele, savukārt
bronzas āboli tika uzstādīti pēc memo-

riāla atklāšanas.
“Mēs radījām, mūsuprāt, kvalitatīvu
projektu – memoriāla ansambli, taču
tas vairāk glorificē vienu aspektu starp
divām lielvarām. Tāpēc mums – autoru kolektīvam – šķita, ka memoriāla
ansambļa ideja ir jāpapildina. Piesakoties
konkursā, par kompozīciju “Nenovāktā
raža” neko neminējām, to īstenojām
memoriāla veidošanas laikā. Žūrijai,
kura pieņēma darbu, mums to izdevās
paskaidrot, bet doma kopš pirmsākumiem bija skaidra – deportēto cilvēku,
ar varu aizvesto, aizbraukušo piemiņai,
visu iedzīvotāju, kuri gāja bojā kara dēļ,
piemiņai,” stāsta arhitekts Jānis Lejnieks.
Kompozīcija “Nenovāktā raža” sākotnēji tika veidota no bronzas āboliem, kas
izvietoti uz Allažu šūnakmens pamata.
Kompozīcija tika izpostīta 1990. gadu
sākumā, tīkojot pēc konstrukcijā izmantotajiem krāsainā metāla kausējumiem.

“Tā ir piemiņas atjaunošana. Lai gan citā materiālā,
tomēr ļoti tuvu sākotnējai
iecerei. Tas ir simbols, būtiska memoriāla ansambļa
sastāvdaļa. Tāpēc ir svarīgi,
ka šis cieņas apliecinājums
te atkal ir, ka varam izstāstīt
par tā nozīmi,”
skaidro arhitekts Jānis Rutkis.
“Vislabāk dzīvo dabu ataino pati daba,
tāpēc kompozīcijā ir mežābele, kas dāvina dzīvu ražu. Paldies Dievam, kociņš ir
ieaudzies. Nu jau tam vairāk nekā 30
gadu. Un arī ābolus dāvina. Esam priecīgi, ka kompozīcija ir atjaunota, tā turpina dzīvot mazliet citā veidolā, bet zem
tās pašas ābeles. Priecājamies, ka darbs

ir novērtēts un vēstījums nav zudis
nebūtībā. Mums bija svarīgi pastāstīt
par vēsturi, par sāpēm, kas piedzīvotas
ikvienā ģimenē kara dēļ,” saka Jānis
Lejnieks.
Memoriāla kompleksa, tostarp arī
kompozīcijas “Nenovāktā raža”, autori ir
tēlnieki Zigrīda un Juris Rapas, arhitekti
Ēvalds Fogelis, Andris Vītols, Jānis Rutkis
un Jānis Lejnieks.
Kompozīcijas “Nenovāktā raža” atjaunošana finansēta no Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Memoriāls Otrā pasaules karā kritušajiem atklāts 1985. gadā. Izveidotais
piemiņas ansamblis respektē dabas formas un pilsētas mērogu. Tā apdarē, tāpat
kā Brāļu kapos Rīgā, izmantots Allažu
šūnakmens, bet galvenais tēls ir sašķeltā
Valmieras ģerboņa liepa. “Ansamblim
ir divas daļas. Viena ir kapu vietas, otra
– sašķeltā liepa, no kuras aug saknes.
Atainotajos cilvēkos nav neviena agresīva kustība, nav lielgabalu. Vienā pusē
Valmieras ģerbonis, otrā – tā atspiedums, pozitīvs un negatīvs. Mūsu galvenais vēstījums ir par piemiņu traģēdijas
upuriem,” stāsta Juris Rapa.
Memoriāls ir atdusas vieta vairāk
nekā 500 karavīriem un vairāk nekā 300
civilpersonām, kuri pārapbedīti no 13
apbedījumu vietām un kapsētām. Karavīru apbedījumu vietu aizsardzību un
saglabāšanu Latvijā nosaka starpvalstu
līgumi, tostarp arī likums “Par Latvijas
Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas
apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu
statusu Latvijas Republikas teritorijā”.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novads turpina ceļu uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā
Kas ir Eiropas kultūras
galvaspilsēta?
Notikums “Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas
iniciatīvām. Tās mērķi ir:
♦ aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās
iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības
apziņu kopējai kultūras telpai;
♦veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu
ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to
attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.
Katru gadu divām pilsētām no divām
Eiropas Savienības valstīm, kurām piešķir
šo statusu, ir iespēja popularizēt un attīstīt tās kultūras dzīvi, veicināt attīstību
un starptautisko atpazīstamību.
2014. gadā nosaukums tika piešķirts
divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.
2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.

Kā sākās Valmieras ceļš?
Valmieras pilsēta lēmumu par dalību konkursā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu uzsāka 2021. gada sākumā, sarunās vienojoties ar Valmieras
novadā apvienojamajām pašvaldībām,
ka to darīs kopā. Apņemšanās tapa ar
valmieriešiem raksturīgu pragmatisku
un racionālu pieeju, apzinoties, kas ir
mūsu bagātības un stiprās puses, bet
arī neslēpjot un neizskaistinot to, kas
neglīts un sāpīgs, ar mērķi kļūt par Eiropas kultūras galamērķi jaunizveidotajā
novadā.
Valmieras novada pašvaldība ar poli30

tisku atbalstu un administratīvās pārvaldes apņēmību sāka gatavot pieteikumu,
pavadot daudzas stundas sarunās un
diskusijās ar kultūras darbiniekiem un
iedzīvotājiem dažādās tematiskajās darba grupās. Lai izstrādātu Eiropas līmeņa
ilgtermiņa kultūras programmu, iesaistījās dažādas jomas pārstāvoši iedzīvotāji
no dažādām tolaik topošā novada teritorijām.
Ceļu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu Latvijā uzsāka deviņas pilsētas: Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Ogre
un Valmiera. Otrajā – fināla – kārtā
iekļuva: Daugavpils, Jūrmala, Liepāja un
Valmiera.

gas kultūrvides attīstību, kultūras infrastruktūras atjaunošanu, atpazīstamību
nacionālā un starptautiskā mērogā, kā
arī izglītotas, aktīvas, radošas un uz videi
draudzīgu dzīvesveidu orientētas sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību
un iesaisti sabiedrībai nozīmīgās norisēs,
pilsētvides attīstībā, kultūras un jaunrades procesos.

Kāpēc Valmierai un Valmieras novadam, tās iedzīvotājiem, uzņēmējiem
Kā mēs to paveiksim?
tas ir svarīgi?
Kultūrai ir nozīmīga loma teritorijas
sociālekonomiskajā attīstībā. Valmieras
novadam atrodoties pārmaiņu procesā,

Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls būs
kā dzinulis Valmieras novada izaugsmei
un transformācijai. Valmieras novadam
ir neizmantots kultūras potenciāls, pie tā
strādājam, lai esošās kultūras bagātības
un jaunās ieceres padarītu pieejamas
ikvienam Valmieras novadā dzīvojošajam un vienlaikus piesaistītu Latvijas un
Eiropas iedzīvotāju interesi. Tāpat ceļā
uz titulu noderēs Valmieras pieredze
īstenot liela mēroga pasākumus un attīstīties ilgtspējīgi.
Eiropas kultūras galvaspilsētas titula
iegūšana veicinās Valmieras pilsētas un
Valmieras novada ekonomisko izaugsmi,
nacionāli un starptautiski konkurētspējī-

Valmieras novadā ir aktīva un vienota sabiedrība, kas uzņemas iniciatīvu
jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu
kultūras vērtību radīšanā kopīga labuma
vārdā – valsts un tautas labklājības attīstībai. Par to liecina arī Latvijas Kultūras
akadēmijas pētnieku veiktā pētījuma par
kultūras patēriņu un līdzdalības iespējām
Valmieras novadā rezultāti (2021.) – 89%
aptaujāto iedzīvotāju atbalsta Valmieras
un topošā Valmieras novada kandidēšanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027
titulam. Turklāt iedzīvotāji vēlas aktīvi līdzdarboties Eiropas kultūras galvaspilsētas procesā – 83% respondentu
būtu ieinteresēti iesaistīties kā pasākumu apmeklētāji; 37% – kā pasākumu
dalībnieki, 26% – kā brīvprātīgie, gandrīz
tikpat daudz – kā ideju ierosinātāji un kā
aktivitāšu organizatori.
Mūsu izvēlētais vadmotīvs – to, ko
varam iztēloties, varam arī īstenot –
apliecina mūsu kopīgo apņemšanos,
ticību, ka arī kultūras jomā esam bagāti,
un vēlmi to parādīt sev un citiem Eiropas iedzīvotājiem. Valmieras novada
pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju
piedalīties Valmieras novada pieteikuma
veidošanā. Aicinām sekot līdzi informācijai www.valmiera2027.eu un valmieras
novads.lv mājaslapās par iniciatīvām,
līdzdarboties un iesaistīties, dodot par
to mums ziņu e-pastā: valmiera2027
@valmiera.lv.
Ejam ceļu kopā!
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Kiwie rada Gustavam
Klucim veltītu mākslas darbu
Virķēnos

Baltijā zināmākais ielu mākslinieks Kiwie ir radījis lielformāta sienas zīmējumu
Valmieras novada Virķēnos. Tas ir veltījums vienam no zināmākajiem latviešu
māksliniekiem un konstruktīvisma avangarda pamatlicējiem Gustavam Klucim,
kurš dzimis un jaunības gadus pavadījis
Virķēnu apkaimē.

Zīmējumu Kiwie radījis, iedvesmojoties no Gustava Kluča darba “Dinamiskās pilsētas”, kas radīts pirms 100
gadiem un aplūkojams no visiem skatu
punktiem. Kiwie darba koncepts ir
“Sometimes up, sometimes down” – kā
cilvēka ceļš, kas iet gan uz augšu, gan
leju, taču svarīgi ir saglabāt spēju uz
lietām paskatīties no dažādām pusēm.
“Mani vienmēr ir fascinējis, cik patiesībā
nedaudz ir nepieciešams, lai videi iedotu jaunu elpu.. Ar šo vienu krāsojumu,
kas ir pirmais no vairāku plānoto darbu
sērijas šajā teritorijā, Virķēnu muižas apkaime iegūs pavisam jaunu un svaigu
laikmetīgo enerģiju, kas neizbēgami rezultēsies ar attīstību. Man ir prieks par
iespēju būt vienam no tiem, kurš šo enerģiju šeit ir iedvesis,” stāsta Kiwie.
Zīmējums tapis uz Virķēnu sporta
zāles sienas, pāris simtu metru attālumā
no Virķēnu muižas. Sporta zāle var lepoties ar Latvijas basketbola smagsvariem,
kuri tur trenējušies un spēlējuši, sākot

ar 1980. gados dzimušo paaudzi – Šķēli,
Janičenoku, Biedriņu, beidzot ar brāļiem
Bertāniem, Šmitu un Bērziņu. Nākamgad
muižas apkārtni paredzēts papildināt ar
vēl vismaz diviem lielformāta darbiem,
kuros ielu mākslinieks pievērsīsies arī
basketbola tēmai.
Šis ir līdz šim lielākais Kiwie “briesmonis” ārpus Rīgas Latvijas robežās – darba
izmērs sasniedz 140 kvadrātmetru. Vieta
izvēlēta, lai sekmētu Valmieras novada kā reģionāla kultūras centra tālāko
attīstību, atgādinot par izciliem māksliniekiem, kuri te dzimuši.
Latviešu izcelsmes ielu mākslinieks
Kiwie ir pazīstams kā viens no pirmajiem Latvijā, kurš uz sienām sāka zīmēt
kādu konkrētu tēlu. Kopš 2006. gada
par vienu no atpazīstamākajiem Rīgas
ielu simboliem ir kļuvis “Fat Monster”,
kas ir guvis ievērību ar savu vizuālo asprātību un lakonisko vēstījumu arī citur
pasaulē. Jaunais gleznojums Virķēnos
ir daļa no mākslinieka izrāviena laikmetīgās mākslas pasaulē. Pēdējā gada
laikā Kiwie kļuvis par veiksmīgāko

Latvijas mākslinieku NFT jeb neaizstājamo blokķēžu žetonu tirgū, kur veiksmīgi pārdevis rūpīgi izstrādātus koncepta
darbus, kā arī piedalījies laikmetīgās
mākslas centra Kim? veidotajā grupas
izstādē Force[d] Majeure.

Mākslas
festivāla
laureāti
uzstāsies
Valmierā
Oktobra sākumā noslēdzās
Latvijas Kultūras akadēmijas
(LKA) 12. skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls “Patriarha rudens”. Prieks par lielisko
sadarbību – Valmierā nākamgad
redzēsim festivāla laikmetīgās
dejas Grand Prix ieguvējas Gundegas Rēderes veidotu izrādi
“horizontā”, kā arī vēl trīs izrādes,
kam festivāla laikmetīgās dejas
žūrija ir piešķīrusi simpātiju balvas.
Sveicam galvenās balvas
ieguvējus Klāvu Kristapu Košinu
(teātra mākslā) un Gundegu
Rēderi (laikmetīgajā dejā)! Abi
jaunie mākslinieki gūst iespēju
veidot jaunas izrādes nākamā
gada festivālā “Patriarha rudens”.
Savukārt simpātiju balvas
piešķirtas un Valmierā viesizrādēs
gaidīsim horeogrāfi Darju Turčenko ar izrādi “Anima”, horeogrāfi
Ramonu Levani ar izrādi “Elaeis
Guineensis” un horeogrāfi Līvu
Apšenieci ar izrādi “SYNC”.
Laikmetīgās dejas mākslas
žūrijā bija režisore un LKA profesore Māra Ķimele, kā arī laikmetīgās dejas horeogrāfi un
dejotāji Dmitrijs Gaitjukevičs un
Andris Kačanovskis.
Festivāla programma šogad
izcēlās ar krāšņu 2021. gada
diplomdarbu “ražu”, festivāla
skatē startējot septiņām teātra
un desmit laikmetīgās dejas
izrādēm.
Dalībniekus vērtēja
trīs festivāla žūrijas: teātra, laikmetīgās dejas un studentu žūrija.
Festivāla notikumus rīko Latvijas Kultūras akadēmija, tie tapuši
ar Valsts kultūrkapitāla fonda un
Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu.
Plašāka informācija par iespēju turpmāk redzēt LKA tapušos
jaunrades darbus pieejama LKA
Teātra mājas “Zirgu pasts” mājaslapā www.zirgupasts.net un
Latvijas Kultūras akadēmijas
mājaslapā www.lka.edu.lv.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Kiwie
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APTAUJAS ANKETA VALMIERAS
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1. Kādas raksturojošas īpašības piemīt Valmieras novadam?
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5. Kā Jūs raksturotu Valmieras novada iedzīvotājus?
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